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Zopet igre in igrice s povprečnino

Občinam zmanjkuje sredstev za razvoj
Ko so konec januarja letos predstavniki
vlade ter Skupnosti občin Slovenije in Združenja občin Slovenije podpisali »Dogovor o
višini povprečnine za leto 2015«, se je vlada
zavezala, da bo do 30. junija z izvedbenimi
in sistemskimi ukrepi za znižanje stroškov
občin pri izvajanju z zakonom določenih
nalog zagotovila sprejem ukrepov za znižanje stroškov občin za 22,8 milijona evrov na
letni ravni ali na drug način zagotovila sredstva. Na tej osnovi so se januarja dogovorili,
da bo povprečnina za obdobje od 1. januarja
do 30. junija znašala 525 evrov, za obdobje
od 1. julija do 31. decembra pa 500,83 evra.
O tem, kako vlada spoštuje dogovor, smo
povprašali župana občine Sveta Trojica Darka Frasa, ki spremlja reševanje te problematike in sodeluje v pogajanjih, saj je dober poznavalec lokalne samouprave pri nas.
»Vlada doslej ni izpolnila svoje zaveze in
s svojimi izvedbenimi in sistemskimi ukrepi
ni znižala stroškov občin za 22,8 milijona
evrov,« pojasnjuje Fras. Predstavniki vlade
ocenjujejo, da so s svojimi ukrepi občinam
zmanjšali stroške za okoli devet milijonov,
medtem ko so predstavniki občin prepričani, da vlada občinam doslej ni uspela zmanjšati z zakonom predpisanih nalog za več kot
tri do štiri milijone v letu 2015. Nekateri
ukrepi, ki jih je sprejela vlada, bodo namreč
učinke pokazali šele v naslednjem letu.
Kljub temu da vlada svojih zavez ni izpol-

nila in ni zmanjšala stroškov, si sedaj prizadeva, da bi zmanjšala povprečnino. »Očitno
želi vlada občine zopet prepeljati žejne čez
vodo, saj ne ravna v skladu z dogovori,« opozarja Fras. Dejansko vlada ob tem, ko želi
zmanjšati povprečnino (ta naj bi v drugem
polletju znašala okoli 514 evrov), občinam
nalaga celo nove stroške. Tako se je denimo
v enem od zavodov za oskrbo starostnikov
oskrbnina povišala kar za 45 odstotkov, kar
je za prizadete občine hud udarec. Takšnih
in podobnih primerov je še nekaj.
Po vseh načelih, ki veljajo v Evropski uniji
in tudi pri nas, bi morale imeti občine avtonomne vire financiranja, ki so sorazmerni z
njihovimi nalogami, ki so določene z zakoni. In ta avtonomni vir pri nas je dohodnina
oziroma primeren in ustrezen del dohodnine. Pri nas pa si je država ta vir prilastila
sama, sedaj pa umetno prikazuje, kakor da
ona sama iz proračuna financira občine. Dejansko bi morala država večji del dohodnine
prepustiti občinam.
Kakorkoli že, pri financiranju občin se
očitno ponavlja stara zgodba, najkrajšo pa
bodo pri tem potegnili občanke in občani,
saj nekatere občine dejansko nimajo več
dovolj sredstev za zagotavljanje normalnega razvoja in zadovoljevanje nujnih potreb
občank in občanov.
T. K.
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Sodelovanje čez mejo

Deveta bilateralna županska konferenca
22. junija so se župani območja Slovenskih goric in Štajerskega Vulkanlanda na
povabilo okrajnega glavarja za JV Štajersko dr. Alexandra Majcna znova srečali.
Tokrat v prostranih prostorih Negovskega
gradu, na že deveti bilateralni konferenci.
Najprej so se seznanili o stanju na nekaterih aktualnih projektih, v nadaljevanju pa
spregovorili tudi o skupnih razvojnih načrtih. To je bilo prvo srečanje naših županov
z avstrijskimi po izvedeni reformi lokalne
samouprave pri naših sosedih, kar se je
deloma odrazilo tudi na izvedbi in vsebini
konference.
Po informacijah o stanju na projektu železniške povezave med obema Radgonama
sta bila najbolj izpostavljena načrtovana
projekta poplavne zaščite na reki Muri in
vzpostavitve
Biosfernega
rezervata vzdolž tega vodotoka.
Sledile so informacije o
programskem in projektnem načrtovanju čezmejnega sodelovanja v novem
programskem obdobju, ki
sta jih podali predstavnici
regionalnih agencij iz Štajerskega Vulkanlanda in
Razvojne agencije Slovenske
gorice; slednja koordinira
aktivnosti štirih delujočih

razvojnih agencij iz geografskega območja
Slovenskih goric. Slovenska stran pričakuje sodelovanje na določenih tematskih
področjih (turizem, kolesarjenje, tradicionalni produkti, zdrava hrana, domača obrt,
vino …) in nadaljevanje nekaterih že začetih skupnih projektov, kot je Genuss am
Fluss – Užitek ob reki, v katerem že sodelujejo ponudniki občin Šentilj, Cerkvenjak,
Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Lenart
in od nedavnega tudi Benediški ponudniki.
Srečanje se je zaključilo z dogovorom o
ponovnem sodelovanju na Štajerskem dnevu, ki bo že 48. organiziran na zadnji dan
sejma AGRA v Gornji Radgoni. Ta se bo
letos odvijal med 22. in 26. avgustom in bo
potekal v znamenju leta prsti in svetlobe.
Tanja Vintar, RASG
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Pripravljajo ukrepe za pomoč najšibkejšim

Z

aradi politike varčevanja, pri kateri
vztrajata tako Evropska komisija kot
naša vlada, so se v še posebej neugodnem položaju znašli socialno šibki. Razumljivo je, da tiste, ki so že v preteklosti živeli
na robu revščine, varčevalni ukrepi najbolj
prizadenejo, čeprav država za socialne pomoči in druge socialne transferje socialno
šibkim nameni letno 1,2 milijarde evrov.
Zato je vlada na začetku junija obravnavala
informacijo o pripravi ukrepov za pomoč socialno najšibkejšim državljanom ter zadolžila
pristojna ministrstva, da jih izvedejo. Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in

enake možnosti pa je naložila, da ji mora konec junija poročati o izvedenih aktivnostih.
Vlada se je za pripravo ukrepov za pomoč
socialno šibkim odločila, ker se zaveda težke
situacije, v kateri so se znašli nekateri državljani in državljanke. Zato še od februarja
pripravlja dogovor med različnimi deležniki
o odpisu dolgov socialno šibkim, o novih rešitvah na področju deložacij, o ureditvi problematike stroškov, povezanih z vpogledom
v transakcijske računa prebivalcev, in podobno.
Nabor ukrepov namerava vlada osredotočiti na tri ključna področja.

Odpis terjatev
Zelo pomemben ukrep govori o odpisu
terjatev, ki jih imajo do družin njihovi stanodajalci, lokalna samouprava, komunalna
podjetja, dobavitelji energentov, banke in
država, ki jim je rok poplačila potekel najkasneje 31. 12. 2014. Gre za terjatve, ki so z
vidika upnika praktično neizterljive, hkrati
pa dolžnikom (posameznikom in družinam)

onemogočajo sprotno poravnavanje tekočih
obveznosti, kar ima za posledico nadaljnje
kopičenje dolgov. V pripravi in usklajevanju
je dogovor, ki ga bodo sklenili skupaj z različnimi upniki in v katerem bodo jasno in natančno opredeljeni namen odpisa, postopek,
višina odpisanih sredstev ter roki in upravičenci za uveljavljanje odpisa dolgov.

Pomoč v postopkih deložacije
Drugi ukrep se nanaša na pomoč posameznikom in družinam, ki jim grozi prisilna
izselitev ali so že bile deložirane. Centri za
socialno delo vsepovsod po Sloveniji namreč
ugotavljajo, da je vse več ljudi, ki jim zaradi
neporavnanih stroškov in tekočih obveznosti preti izselitev iz stanovanja. Zato naj bi
pristojni pripravili informativna gradiva, s
katerimi bodo skušali prizadete opozoriti na
nujnost pravočasnega reševanja problematike, povezane z deložacijo, in jih informirati
o zakonodajnih podlagah in drugih načinih
reševanja v primerih, ko družini preti deložacija. Prizadeti bi morali centre za socialno
delo takoj obvestiti o kopičenju dolgov. S
pomočjo centrov bi lažje dosegli dogovor o
obročnem odplačevanju dolgov ali zamiku

plačila in do deložacije ne bi prišlo. Vlada
načrtuje tudi spremembo stanovanjske zakonodaje. Pristojni bodo proučili možnosti
podaljšanja minimalnega roka, v katerem
mora biti odpravljen razlog za začetek postopka deložacije. Prav tako bodo proučili, ali
bi lahko prizadetim najemnikom tržnih stanovanj priskočile na pomoč občine, če zaradi
izrednih okoliščin, na katere nimajo vpliva,
ne morejo redno plačevati najemnine oziroma drugih stroškov. Razmišljajo tudi, da bi
nezasedena stanovanja, s katerimi razpolaga
Republika Slovenija, uporabili za namestitev
deložiranih družin. Prav tako proučujejo možnost vzpostavitve posebnega mehanizma, s
pomočjo katerega bi zagotovili podporo in
pomoč osebam, ki so bile deložirane.

Problematika poplačila stroškov bank pri izvršbah
Eden od ukrepov se nanaša na razreševanje problematike poplačila stroškov bank pri
izvajanju sklepov o izvršbah. Številni prejemniki socialnih transferjev so namreč v situaciji, ko jim banke zaračunavajo nadomestilo
za izvrševanje sklepov o izvršbi. Ker gre za
prejemnike socialnih transferjev, ki so namenjeni preživetju, ostanejo le-ti brez pomembnega dela sredstev, upniki pa se vseeno ne

morejo poplačati, tako da dolg vseeno ostane.
Zaslužijo pa samo banke. Ministrstvo za pravosodje je zato v dogovoru z ministrstvom
za delo, družino, socialne zadeve in enake
možnosti že pripravilo spremembo zakona o
izvršbi, ki določa, da banke iz sredstev, ki so
izvzete iz izvršbe, ne morejo poplačati svojih
stroškov, ki jih imajo z izvršbo.

Predplačniške kartice za socialne pomoči
Nekaterim od dolžnikov pa banke zaprejo
račune. Ker se na prejemke, ki jih upravičenci dobijo s strani države kot različne oblike
socialnih pomoči, v postopku izvršbe ne sme
poseči, razmišljajo, da bi lahko te prejemke
država nakazovala na tako imenovane predplačniške kartice, ki bi imetnikom omogočale kartični način poslovanja brez bančnega
računa. Na to kartico bi imetniku lahko nakazovala sredstva izključno država in to samo
tako imenovane socialne transferje: denarno
socialno pomoč, varstveni dodatek, otroški
dodatek, državno štipendijo itd. Za takšno
kartico bi se imetnik seveda odločil sam.

Kdo bo upravičen do teh ukrepov? To
bodo določili z zelo jasnimi kriteriji in pravili. Vendar pa izvajanje teh ukrepov ne bi smelo povečati administrativnega dela centrov za
socialno delo, saj naj bi ukrepi veljali samo
za osebe, ki že imajo izdane odločbe za posamezne socialne transfere (prejemniki denarne socialne pomoči, prejemniki varstvenega
dodatka, prejemniki otroškega dodatka in
še nekateri). Skratka, izvedba novih ukrepov
naj ne bi terjala več zaposlenih v pristojnih
organih.
T. K.

Predlog zakona o enkratnem odpisu terjatev
zavrnjen, v obravnavi nov dokument

P

oslanci Združene levice (ZL) so v
državni zbor že vložili svoj predlog
zakona o enkratnem odpisu dolgov,
ki bi najbolj zadolženim državljanom in
državljankam pod določenimi pogoji omogočil odpis neporavnanih računov oziroma
neodplačanih dolgov. Vendar pa so člani
odbora državnega zbora za finance in monetarno politiko ocenili, da predlog ni primeren za nadaljnjo obravnavo. Ugotovili so,
da vlada že pripravlja svoj predlog zakona,
ki bo uredil to vprašanje.
Po predlogu zakona o enkratnem odpisu
dolgov, ki ga je pripravila Združena levica,
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bi najranljivejšim skupinam prebivalstva,
ki ne zmorejo plačevati položnic za redne
življenjske stroške, kot so ogrevanje, odvoz smeti, voda, elektrika, neprofitna najemnina in podobno, omogočili, da bi jim te
dolgove enostavno odpisali. V obzir naj bi
prišli samo neplačani računi do 1. januarja
2015. Podjetjem, ki bi jim račune odpisala,
naj bi država preprosto omogočila, da znesek odpisanih terjatev odštejejo od osnove
za plačilo davka na dodano vrednost in
davka od dohodkov pravnih oseb.
T. K.

25. obletnica formiranja MSNZ

N

a državni ravni
so v mesecu maju
potekale sloveM
snosti ob 25. obletnici
oblikovanja Manevrske
S
strukture narodne zaščite,
N
kjer so zbrane nagovorili
ministrica za obrambo
Z
Andreja Katič, ministrica
za notranje zadeve mag.
Vesna Györkös Žnidar
in vodja sekcije Manevrske strukture narodne zaščite (MSNZ) pri
Zvezi veteranov vojne za Slovenijo Vojko
Adamič. Slovesnost je bila v Vojašnici Edvarda Peperka. V Mariboru pa so se oblikovanja MSNZ spomnili v sklopu spominskega
dneva Mestne občine Maribor in »Pekrskih
dogodkov«, kjer je bil slavnostni govornik generalmajor Ladislav Lipič, predsednik Zveze
veteranov vojne za Slovenijo.
Spomnimo se, da smo tudi v takratni občini Lenart formirali MSNZ, tajno organizacijo,
ki je bistveno pripomogla k ustanovitvi lastne
države. Danes je jasno, da je skupina domoljubov iz Teritorialne obrambe, milice in drugih struktur kljub izredno težkim razmeram
začela organizirati vojaško obrambo. Postala
je ena od najbolj organiziranih dejavnikov v
novejši zgodovini za zaščito osamosvojitve in
priprav vojaškega odpora proti takrat nekajkrat močnejši JLA. V procesu demokratizacije v Evropi se je tudi za Slovenijo pokazala
zgodovinska priložnost za osamosvojitev in
za ustanovitev nove slovenske vojske, enega
od atributov Slovenske državnosti.
V letu 1990 je državno vodstvo z MSNZ
in z drugimi obrambnimi silami postavilo
temeljne materialne in organizacijske pogoje
za prehod Teritorialne obrambe v slovenske
roke. MSNZ je skupaj s slovensko milico in
njeno specialno enoto zagotavljala varnost
ljudi, premoženja in vitalnih elementov nastajajoče države Slovenije. V strogi tajnosti se
je pripravljala na vojaško obrambo in varovanje organizacijskih procesov demokratično
izvoljene vlade. MSNZ se je izkazala kot inovativna rešitev formiranja novih obrambnih
sil. Zaradi njenega pomena, ki ga je imela v
mejniku zgodovine, je MSNZ že dobila svoje

mesto v novejši zgodovini. Rezultati njenega delovanja dokazujejo, da je
to uspešno zagotavljanje
in ohranjanje varnosti
vseh segmentov varnostno obrambnega sistema
družbe kot celote. Žal se
na državni in lokalni ravni tega danes ne zavedamo dovolj.
S tem člankom želim
spomniti na izjemno vlogo vseh pripadnikov
MSNZ, milice, veteranov osamosvojitvene
vojne in drugih pripadnikov struktur, ki so v
tistih težkih časih dali svoj prispevek k osamosvojitvi Slovenije. Naj ne bodo pozabljeni
izkazano domoljubje, predanost in pogum, ki
smo ga zavestno izkazali za dosego zgodovinskega cilja slovenskega naroda.
Ob 25. obletnici MSNZ organizatorjem
MSNZ, posameznikom iz vrst veteranov osamosvojitvene vojne in pripadnikom sorodne
organizacije SEVER državni organi pošiljajo
vabila na slovesnost na državni ravni. V domačem okolju se je to zgodilo le enkrat v občini Sveti Jurij v Slov. goricah, ostale občine
pa članom vabil ne pošiljajo.
Kot takratni organizator Manevrske strukture narodne zaščite na območju Upravne
enote Lenart se sodelavcem in posameznikom iz struktur MSNZ, pripadnikom veteranske organizacije osamosvojitvene vojne in
pripadnikom policijske organizacije SEVER
zahvaljujem za sodelovanje in prispevek k izgradnji temeljev nove, demokratične države.
Ne iščemo plačil za vse, kar smo storili. Bodimo ponosni na slovensko domovino, ker v
njej delamo in živimo, ker smo del nje in ker
nas veže skupna preteklost, ki v sebi skriva
več pogumnih kot strahopetnih dejanj in več
poštenosti kot nečastnosti. Želeli pa bi, da bi
se ob obletnicah politična vodstva spomnila,
da je današnja samostojnost in dokaj dobra
gospodarska razvitost posledica dejanj in
drže hrabrih in predanih veteranov osamosvojitvene vojne.
Peter Leopold,
takratni organizator MSNZ Lenart

OZVVS Lenart - Po poteh generala Maistra

V

eterani vojne za Slovenijo smo v soboto, 6. junija 2015, pripravili že 17. tradicionalni, vseslovenski pohod »Po
poteh generala Maistra«. Letošnji pohod je
potekal v občini Lenart in sicer po zanimivi
pohodniški poti v Voličini. Pohoda so se udeležili veterani vojne za Slovenijo iz različnih
območnih združenj iz vse Slovenije: OZ Ptuj,
OZ Ruše, OZ G. Radgona; OZ Kočevje, OZ
Dravograd, OZ Sl. Konjice, OZ Domžale, OZ
Kamnik, OZ Grosuplje,
OZ Radovljica, OZ Maribor, OZ Ormož, OZ
Ribnica, OZ Slovenska
Bistrica in OZ Lenart.
Veterane smo pričakali med 8.30 in 9. uro
na športnem igrišču v
centru Voličine. Jutranjemu okrepčilu sta sledila himna in pozdravni nagovor predsednika
OZVVS Lenart Darka
Škergeta udeležencem
pohoda. Sledil je pozdravni nagovor župana občine Lenart v Slovenskih goricah mag.
Janeza Krambergerja. Pohodu je veljavo dodal tudi prihod predsednika ZVVS, veterana
vojne za Slovenijo generalmajorja Ladislava
Lipiča, ki je v nagovoru poudaril pomen veteranov, domovine in domoljubja, še posebej
pri mlajših generacijah. Zbrane je pozdravil
še predsednik Vzhodnoštajerske pokrajine
brigadir Venčeslav Ogrinc. Sledil je krajši
kulturni program, ki ga je izvedel nadebudni harmonikar Tadej Rose. Okrog 9.30 smo
pod vodstvom izkušenega planinca in vetera-

na vojne za Slovenijo Marjana Rebernika in
njegovih pomočnikov krenili na 8 km dolg
pohod v smeri Voličina–Zg. Voličina–Hum–
Zavrh. Med pohodom smo se ustavili na domačijah Bezjak, Kocbek in Domiter, kjer smo
za naše pohodnike pripravili hladno okrepčilno pijačo v senci, saj nas je sonce spremljalo vso pot. Pohodniki so ob poti lahko občudovali slovenskogoriško arhitekturo, naravne

znamenitosti, pri družini Kocbek obnovljeno
partizansko bolnico Cafa in idiličen razgled z
Maistrovega stolpa. Pohodna pot se je zaključila na Zavrhu pri Štupičevi vili. Tam so nas
pričakali kuharji 670. logističnega bataljona
vojašnice Vincenca Repnika iz Sl. Bistrice,
ki so nam skuhali odličen vojaški pasulj. Po
daljšem veselem druženju so se pohodniki z
lepimi spomini odpravili domov. Za pomoč
pri izvedbi se posebej zahvaljujemo Občini
Lenart, Društvu kmečkih žena in deklet iz
Lenarta in OŠ Voličina.
Darko Škerget, predsednik OZVVS Lenart
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Soočanje z ljudmi in dogodki

Presoja dogodkov in ljudi

S

odijo sodišča, ne pa ulica. Že dolgo časa
smo pri nas priča dogajanju v zvezi z
zloglasno afero Patria, ki jo je ustavno
sodišče vrnilo v ponovno presojo okrožnemu
sodišču v Ljubljani. Ena od glavnih osnov za
tako odločitev je bila v dejstvu, da je okrožno
sodišče ugotovilo nepopolna dejstva za izrek
sodbe. Bilo je premalo konkretnih dokazov,
da bi lahko ustavno sodišče razsodilo o nekrivdi za vse tri obsojence.
V prvotni odločitvi okrožnega sodišča je
bila sprejeta odločba o krivdi, ki ji je sledilo
skrajno kritično obravnavanje omenjenega
sodišča in sodstva nasploh. Ti protesti so trajali več tednov, omenjalo pa se
je v glavnem Janeza Janšo. Tudi
zato, ker so bili protestniki člani
njegove stranke.
Prebivalci so lahko kritični
do sodišč, seveda pa ne sodijo.
V izogib nepotrebnih zaostritev
med sodstvom in državljani in
glede na delitev razmerij na zakonodajo, izvršno in sodno, je
treba argumente sodne odločitve spoštovati, vendar so o istih
zadevah možne drugačne odločitve različnih sodišč. Glavni
odločitelj je ustavno sodišče, za

njim pa še ob pritožbi Evropsko sodišče za
človekove pravice.
Včasih je kak politik pri ljudeh tako priljubljen in zaželen, da že to dejstvo vpliva
na ravnaje ljudi, ne da bi pomislili, ali imajo
ljudske množice znanje in izkušnje za tako
delovanje. Ne nazadnje gre za spoštovanje
sodnikov kot ljudi.
Seveda pa se morajo tudi sodniki zavedati
svojih odgovornosti in dolžnosti do ljudi, ki
jim sodijo. Nihče ne more in ne sme sprejeti
nezakonitih sodb, ki lahko kaznovanim povzročijo nesluteno gorje.
Tone Štefanec

Intriganti

Vsak, ki ni pravnomočno obsojen s sodbo sodišča, velja za nedolžnega

P

da je popolnoma nedolžen.
Vsak kulturen in normalno vzgojen človek pa ve, da je ovadba samo prva faza v
postopku iskanja resnice, v kateri osumljeni
še niti niso imeli priložnosti pojasniti svoje
plati zgodbe in predložiti svojih dokazov.
Skratka, od ovadbe do utemeljenega suma,
da je nekdo naredil kaj narobe, je zelo daleč, resnica in pravica pa se izkažeta šele
na sodišču, če zadeva sploh pride do tja in
ni prej zavržena. Pa še tukaj imamo zlasti
v zadnjem času kar nekaj primerov, ko so
pristojni pravosodni organi razveljavili že
pravnomočne sodbe nižjih sodišč. Za kulturnega človeka pa velja vsak, ki ni pravnomočno obsojen s sodbo sodišča, za nedolžnega.
Tudi v Trojiškem primeru se lahko na
koncu izkaže, da so osumljeni kaj zakrivili
in bodo kaznovani ali pa niso nič zakrivili
in bodo oproščeni oziroma sploh ne bodo
obtoženi. Vendar pa o krivdi lahko odloča
samo sodišče in nihče drug. Posamezni intriganti, ki poskušajo za svoje politične cilje
postopanje pristojnih pravosodnih organov
in organov pregona prejudicirati in politizirati, ne povzročajo škode samo prizadetim
posameznikom, temveč še zlasti pravosodju
in v skrajni posledici tudi pravici in resnici,
s tem pa tudi družbi v celoti. Pravosodni
organi potrebujejo za svoje delo mir in avtonomijo, zato nanje niso dopustni pritiski,
med katere sodi tudi prejudiciranje.
Odkar svet stoji in bo stal, pa so se in se
bodo vedno našli ljudje, ki radi o drugih govorijo slabo in izkoristijo vsako priložnost,
da druge črnijo. Kdo ve, morda zmotno
menijo, da s tem poveličujejo sebe. Na srečo
pa pametni vedo, da tisti, ki mu vedo povedati veliko grdega o drugih, drugim grdo
govorijo o njem. Zato je intrigante najbolje
ignorirati in se jim izogniti v čim večjem
loku.
T. K.

Konstituiran Območni razvojni svet

V

ponedeljek, 29. 6. 2015, je bil konstituiran Območni razvojni svet ORP
Slovenske gorice in potrjen Območni razvojni program ORP Slovenske gorice
do leta 2020. Za predsednika območnega
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redsednik slovenske vlade dr. Miro Cerar je v soboto, 4. julija, obiskal Pesnico. Tam
so se predstavniki RASG (v vlogi Območne razvojne agencije ORP Slovenske gorice) z njim pogovarjali o aktualni problematiki financiranja infrastrukturnih razvojnih
projektov ter zakonodaje s področja dopolnilnih dejavnosti in osebnega dopolnilnega dela.
V okviru tega obiska je bila organizirana tudi lokalna tržnica, na kateri se je predstavilo pet
ponudnikov iz območja LAS OVTAR Slovenskih goric (Zelišča Kolarič, Kmetija Pri Fridi,
Izdelki domače obrti Ivan Vajngerl, Frančiška Šafarič - Beba in Ovtar Marko Šebart.
T. V.

Najbolj pogosta vprašanja s področja gradenj

Koristen pripomoček za graditelje in
upravne organe

M

Komentar

red dnevi smo iz medijev izvedeli,
da so kriminalisti policijske uprave
Maribor na okrožno javno tožilstvo
podali kazensko ovadbo zoper štiri osebe,
osumljene zlorabe uradnega položaja ali
uradne pravice ter sostorilstva pri tem dejanju. Novinarji so neuradno izvedeli, da
naj bi bila med ovadenimi župan občine
Sveta Trojica Darko Fras in direktor njene
uprave Srečko Padovnik ter dve odgovorni
osebi iz podjetja Lešnik & Zemljič, d. o. o.,
prav tako iz Trojice. Osumljeni so, da naj bi
v postopku javnega naročanja za avtobusne
prevoze šolarjev poleti 2014 priredili razpis
tako, da je na njem dobilo posel imenovano
podjetje. Župan Fras je za medije že izjavil,
da se ne čuti krivega, ker pri razpisu ni sodeloval, zaupa pa direktorju uprave, da je
občina izvedla vse zakonito. Fras je izrazil
sum, da naj bi eden od tistih, ki na razpisu niso uspeli pridobiti posla, podal lažno
ovadbo. Tudi podajanje lažnih ovadb je seveda kaznivo.
Odnosi v poslovnem svetu so dandanes
zelo zapleteni, konkurenca huda, želja za
pridobitev posla pa velika. Zato pogosto
prihaja do pritožb in konfliktov, pa tudi
do medsebojnih obtoževanj in ovadb med
prizadetimi. Prav je, da kriminalisti vse
sume kaznivih dejanj, ki jim jih naznanijo,
podrobno in ažurno pregledajo ne glede na
to, kdo so osumljeni – ali navadni smrtniki
ali pomembni direktorji, župani in politiki.
Do sem je vse lepo in prav, problem pa
nastane, ko začnejo posamezniki, ki nimajo
niti nobenih uradnih podatkov in pooblastil, v javnosti stvari prejudicirati ter obsojati tega ali onega posameznika, češ da
je kriv. S tem sicer samo razkazujejo svoje
neznanje in nepoznavanje prava, vendar pa
jim marsikdo od tistih, ki si želijo, naj sosedom pocrkajo krave, z veseljem prisluhne.
Tako je človeku lahko hitro storiti krivico,
popraviti pa mu jo je težko, četudi se izkaže,

Pogovor s predsednikom vlade Cerarjem

razvojnega sveta je bil izvoljen mag. Janez
Kramberger.
T. V.
Več na strani: 6

zakon sprejel – to pa je državni zbor. Vsak
inistrstvo za okolje in prostor je na
organ, ki vodi upravni postopek in odloča v
svoji spletni strani objavilo zbir najbolj pogostih vprašanj s področja
upravnih zadevah, je pri svojem delu samostojen. Zbirka odgovorov in vprašanj je zato
graditve skupaj z odgovori. Vprašanja so ministrstvu posredovali občani, pa tudi druga
samo pripomoček vsem, ki sodelujejo v postopkih .
ministrstva, upravne enote, občine, podjetja,
V teh toplih pomladnih dneh marsikdo
strokovne organizacije in drugi.
razmišlja, da bi postavil na parceli enostaven
Zbir vprašanj in odgovorov bo prispeval k
objekt, za katerega ne potrebuje gradbenega
pravilni uporabi in izvajanju predpisov. Kljub
dovoljenja. Poglejmo, kaj je ministrstvo odtemu pa velja opozoriti, da lahko ministrstvo
govorilo na vprašanje:
le neobvezno pojasnjuje zakon, saj je za njegovo tolmačenje pristojen samo organ, ki je
Kakšno vlogo je treba vložiti na občino, da se na parceli postavi enostaven objekt?
Za postavitev enostavnega objekta na konvir informacij za lastnike zemljišč oziroma za
kretnem zemljišču ni treba nobene vloge, saj
investitorje o prostorskih aktih, ki veljajo na
se v skladu s 3a. členom Zakona o graditvi
območju zemljiške parcele, o namenski rabi
objektov gradnja enostavnega objekta lahprostora, o območjih varovanj in omejitev,
ko začne brez gradbenega dovoljenja. Laho vrstah dopustnih dejavnosti, vrstah dopuko pa se občino zaprosi za izdajo lokacijske
stnih gradenj in drugih del ter vrstah dopustnih objektov glede namena, o prostorskih
informacije, iz katere izhaja, ali gradnja ni v
ukrepih ter glede sprememb in dopolnitev
nasprotju s prostorskim izvedbenim aktom.
oziroma glede priprave novih prostorskih akLokacijska informacija ima značaj potrdila iz
tov na območju, kjer se nahaja nepremičnina
uradne evidence. Pridobitev lokacijske informacije ni obvezna, predstavlja pa pomemben
Kateri pa so nezahtevni in enostavni objekti?
To je določeno z uredbo o razvrščanju
do in nad 30 kvadratnih metrov do vključno
objektov glede na zahtevnost gradnje. Ured50 kvadratnih metrov Mednje sodijo: garaba razvršča objekte glede na zahtevnost graža, lopa, uta, nadstrešek, drvarnica, pokrita
dnje na zahtevne, manj zahtevne, nezahtevne
skladišča za lesna goriva, senčnica, letna kuhinja, savna, fitnes, zimski vrt, vetrolov). Med
in enostavne objekte ter določa vzdrževanje
nezahtevne in enostavne objekte sodijo tudi
objektov.
ograje v višini do dva metra in nad 2 metra
Nezahteven objekt je konstrukcijsko manj
do vključno 3 metre. Mednje sodijo: varovalzahteven objekt. Enostaven objekt je konstrukcijsko nezahteven objekt, ki ne potrebuna ograja, sosedska ograja, igriščna ograja,
je posebnega statičnega in gradbenotehničprotihrupna ograja.
nega preverjanja, ki ni namenjen prebivanju
Med nezahtevne in enostavne objekte sodijo tudi podporni zidovi (do 1,5 metra viin ni objekt z vplivi na okolje. Nezahtevni
šinske razlike) in številni drugi manjši in
in enostavni objekti so navedeni v prilogi
enostavni objekti, ki jih na kratko ni mogoče
številka 2 omenjene uredbe. Iz te priloge je
popisati. Navedeni pa so v prilogi uredbe, ki
razvidno, da med nezahtevne in enostavne
je vsakomur enostavno dostopna po interneobjekte sodijo majhne stavbe (stavba majhnih dimenzij, v pritlični, enoetažni izvedbi, ki
tu.
ni namenjena bivanju, lahko tudi prislonjeT. K.
na k stavbi, objekti v javni rabi) s površino

Nova evropska tobačna direktiva

Med mladimi se število kadilcev zmanjšuje

Š

tevilo mladih, ki kadijo, se v Sloveniji
zmanjšuje. Ta pozitivna ugotovitev izhaja iz podatkov Nacionalnega inštituta
za javno zdravje v Ljubljani. Med odraslimi
prebivalci Slovenije kadi še vsak četrti. Zaradi bolezni, ki jih strokovnjaki pripisujejo rabi
tobaka, pa v Sloveniji vsak dan umre deset
oseb.
Kot ugotavljajo strokovnjaki, kajenje škoduje vsakemu organu v človekovem telesu
in škodljivo vpliva za zdravje kadilcev vse
življenje. S kajenjem je povezan razvoj številnih bolezni, od raka do bolezni dihal srca,
ožilja in živčevja. Stroški zdravljenja bolezni,
ki so povzročene s kajenjem, pa so mnogo
večji, kot znašajo trošarine na tobak. Posledice kajenja pa v Sloveniji občutimo tudi na
ekonomskem področju. Zaradi vsega, kar
strokovnjaki štejejo med posledice kajenja
(obolevanje, prezgodno umiranje in zmanjšanje produktivnosti dela), je bruto domači
proizvod Slovenije vsako leto za okoli pet
odstotkov nižji. Na srečo pa se je razširjenost
kajenja med mladimi do 15 let precej zmanjšala. K temu je prispevala tudi višja obdav-

čitev cigaret in tobaka nasploh in posledično
višje cene tobačnih izdelkov. Po lanskih podatkih pa vsaj enkrat na teden ali pogosteje
kadi vsak sedmi 15-letnik, vsak šesti pa je prvič kadil v starosti 13 let ali manj.
Sicer pa je v Evropski uniji maja lani stopila v veljavo nova evropska tobačna direktiva. Države članice, tudi Slovenija, jo morajo
vključiti v svoj pravni red do 20. maja 2016.
Po novem cigarete ne bodo smele imeti več
posebnih okusov (mentol, vanilija itd.). Države bodo morale tobačne izdelke še dodatno
obdavčiti, da bodo še dražji. Na škodljivost
kajenja bodo morala opozarjati velika slikovna opozorila. Ukrepe za preprečevanje
nezakonite trgovine s cigaretami bo treba še
zaostriti. Nenazadnje pa bodo morale države
urediti še problematiko elektronskih cigaret
in zeliščnih izdelkov za kajenje.
Tako kot vse članice Evropske unije ima
Slovenija možnost, da ob prenosu direktive še
zaostri tobačno politiko. Uvede lahko enotno
embalažo za cigarete in prepove prikazovanje
cigaret na prodajnih mestih.
T. K.

|3

OVTARJEVE NOVICE

AKTUALNO IZ OBČIN

Občina Benedikt

16. praznik občine Benedikt

Prireditve za vse generacije

O

bčanke in občani občine Benedikt
letos od 19. junija do 12. julija proslavljajo že 16. praznik samostojne občine. Tako kot vsako leto domala vsa društva
in organizacije pripravljajo bogat program
prireditev, ki je prebivalcem vseh starosti popestril začetek poletja.
Društvo Musica Levares je pripravilo kulturno-glasbeno delavnico za otroke, starše
in vzgojitelje. Društvo ljubiteljev konj Benedikt je pripravilo jahalne urice, na katerih so
lahko najmlajši pa tudi starejši jahali konje v
maneži.
Kulturno društvo Benedikt je pripravilo

tretjo samostojno razstavo del svojega ročnodelskega krožka, Klub krvodajalcev Benedikt
pa je ob 70-letnici krvodajalstva na Slovenskem pripravil razstavni salon Humanost in
kultura Benedikt 2015. Zdaj že redna poletna
krvodajalska akcija je potekala v organizaciji
Občinske organizacije Rdečega Križa Benedikt.
Občina Benedikt sodi po strukturi prebivalstva med občine z najmlajšim prebivalstvom. Zato so ob občinskem prazniku
poskrbeli tudi za razvedrilo mladih. Klub
malega nogometa Benedikt je organiziral
Športne igre med naselji, Športno društvo
Rikiteam pa 3. benediški
tek. Prostovoljno gasilsko
društvo je pripravilo 3.
spominsko gasilsko meddruštveno tekmovanje v
spomin na Dušana Mauriča in Marjana Klobasa. Za
zanimivo off-road dirko z
avtomobili na daljinsko vodenje pa je poskrbelo Medelarsko društvo Dromios.
Lovska družina Benedikt
je organizirala streljanje z
zračno puško, Balin klub
Petelin Benedikt turnir v
balinanju, Društvo upokojencev Benedikt pa je
pripravilo kolesarjenje po
občini za vse generacije.
Skupno so v občini pripravili 22 prireditev in dogodkov, vrhunec praznovanja
občinskega praznika pa je
bil na osrednji prireditvi
ob 16. občinskem prazniku
- županovem večeru v prireditvenem šotoru v središču Benedikta prvi petek v
juliju.
V četrtek pred zadnjim
prazničnim vikendom je v
Gostilni na kmetiji Kaučič
v Trsteniku potekal slovesen sprejem občine Benedikt v projekt Genuss am
Fluss – Užitek ob reki.
V soboto, 11. julija, ob
18. uri bo v Domu kulture Benedikt koncert pevk
ljudskih pesmi Žitni klas
KD Benedikt z naslovom
Pozdravljen,
Benedikt,
zate pojemo.
Program prireditev ob
občinskem prazniku bodo
sklenili s slavnostno mašo
v počastitev farnega patrona svetega Benedikta in
farnim žegnanjem v nedeljo, 12. julija, v benediški
cerkvi.
T. K., foto: arhiv občine

samostojne občine v minulih 16 letih v glavnem uspeli uresničiti. V občini imajo sedaj
veliko kilometrov asfaltiranih cest, krožišča
za umirjanje prometa in večjo prometno varnost, vodovod, čistilno napravo, kanalizacijsko omrežje, dobro šolo, vrtec v izgradnji in
še bi lahko naštevali. Uspehi, ki so jih dosegli
v 16 letih delovanja samostojne občine so
očitni in vsem dobro vidni,
Kljub temu pa po županovih besedah v
občini Benedikt še vedno marsikaj potrebujejo. Med drugim morajo asfaltirati še kar nekaj cest, saj ima še vedno okoli 20 odstotkov
prebivalcev občine dostop do svojih domov
samo po makadamu. Ravno ta problem je
eden od tistih, ki jim namerava občina v tem
mandatu posvetiti največ pozornosti.

Po besedah Gumzarja pa bo občini v naslednjih letih težje uresničiti zastavljena projekte, saj je v finančni perspektivi od leta 2014
do 2020 manj sredstev za tovrstne projekte.
Najbolj žalostno pa je, da tudi v »beli Ljubljani« pozabljajo na nujnost razvoja v Slovenskih goricah, Halozah in nasploh na podeželju. Trenutno bi morala znašati glavarina,
ki jo država namenja občinam, že preko 600
evrov, dejansko pa znaša 525 evrov, država pa
si jo prizadeva še zmanjšati. Vendar pa so, kot
je poudaril župan, Benedičanke in Benedičani trmasti, zato bodo vztrajali na svoji poti
razvoja. Župan se je na koncu zahvalil vsem,
ki so prispevali k praznovanju krajevnega
praznika in ki tudi sicer prispevajo k razvoju
kraja in občine.
Bogat kulturni program na osrednji prireditvi ob občinskem
prazniku je letos izvedel Mešani pevski
zbor Svetega Benedikta
pod vodstvom Anite Kralj. V zabavnem
delu programa pa so
udeležence »Županovega večera« zabavali
Klapovühi. Kot zanimivost povejmo, da so
ravno ob tej priložnosti
opravili zamenjavo –
basista Marka Vajsa, ki
je sodeloval v ansamblu
od začetka, je zamenjal
mladi Florjan MerčObiskovalci »Županovega večera« so zapolnili prireditveni šotor v sredi- nik. Na začetku svojega
šču Benedikta do zadnjega kotička, na odru Klapovühi.
programa pa so se Klapovühi skupaj z vsemi
obiskovalci poklonili
spominu preminulega
Slavka Avsenika – vsi
skupaj so zapeli njegovo pesem Slovenija, od
kod lepote tvoje.
Program prireditve
je tudi tokrat vešče povezovala izkušena Saša
Lovrenčič.
Bogatemu kulturnemu programu je sledil
družabni del »Županovega večera«, ki je trajal
dolgo v noč. Razveseljivo je, da je bilo na njem
tudi veliko mladih, ki
Bogat kulturni program je izvedel Mešani pevski zbor Svetega Benedikta imajo očitno radi svoj
kraj in občino.
pod vodstvom Anite Kralj.
T. K.

Arheološka cesta Benedikt in Stalna razstava Slovenskih goric

Benedikt še bolj vabljiv za turiste

O

bčina Benedikt je od sredine letošnjega junija bogatejša za dve veliki
pridobitvi – za novo Arheološko cesto Benedikt in za Stalno razstavo Slovenskih
goric. Arheološka cesta vodi obiskovalce od
ene zgodovinske znamenitosti v osrednjih

Na »županovem
večeru« tudi veliko
mladih in najmlajših

O

srednji dogodek ob občinskem prazniku je bil »Županov večer«, na
katerem so se poleg številnih domačinov zbrali župani sosednjih in prijateljskih
občin, poslanec v državnem zboru Franc
Breznik in drugi gosti. Uvodoma je zbrane
pozdravil župan občine Benedikt Milan Gumzar. Dejal je, da so imeli Benedičanke in
Benedičani ob ustanavljanju občine pred 17
leti pred očmi projekte, ki so jih s pomočjo
O uspehih in načrtih občine Benedikt je spregovoril
župan Milan Gumzar.

4|

Na otvoritvi arheološke ceste in stalne razstave
Slovenske gorice v Benediktu je zbrane pozdravil tamkajšnji župan Milan Gumzar.

Slovenskih goricah na območju občine Benedikt do druge. Teh znamenitosti pa ni malo,
zato je Arheološka cesta dolga več kot 30 kilometrov. V središču Benedikta pa si lahko
obiskovalci ogledajo stalno razstavo o zgodovinskem razvoju in znamenitostih osrednjih
Slovenskih goric.
Obe pridobitvi so predali namenu sredi junija na slovesni prireditvi, ki so jo pripravili
na začetku Arheološke ceste na Čolnikovem
trgu v središču Benedikta in nadaljevali v
Kulturnem domu Benedikt. Na slovesnosti se
je zbralo veliko domačinov in gostov, ki jim
je uvodoma spregovoril župan občine Benedikt Milan Gumzar. Kot je dejal, je občina
Benedikt Arheološko cesto in stalno razstavo
odprla v sodelovanju z »Zgodovinskim društvom Slovenske gorice« iz Lenarta in »Zgodovinskim društvom Atlantida, raj slave«
iz Benedikta v okviru projekta LAS Ovtar.
Gumzar se je zahvalil vsem, ki so sodelovali
pri projektu in popestrili turistično ponudbo občine Benedikt in osrednjih Slovenskih
goric. Udeležence prireditve je pozdravil tudi
predsednik LAS Ovtar Andrej Kocbek in jim
čestital za novi pridobitvi.
Arheološko cesto je pobliže predstavil
predsednik Zgodovinskega društva Slovenske gorice iz Lenarta Janez Ferlinc. Po njego-
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vih besedah so ob arheološki cesti postavili
dvanajst informativnih tabel, na katerih so
označene prazgodovinske in rimskodobne
značilnosti občine. Na tablah so označene
tudi naravne energetske točke na grobiščih in
v naselbinah naših davnih prednikov. Poleg
tega so na informativnih tablah zbrane tudi
stare krajevne ljudske zgodbe, ki so se v ljudskem izročilu ohranile do današnjih dni.
Kot je dejal Ferlinc, ima Benedikt z okolico bogata arheološka najdišča. Zaradi najdbe negovskih čelad je postal Ženjak svetovno znan. Občina Benedikt se ponaša tudi z
največjim gomilnim grobiščem v Sloveniji v
Trotkovi, kjer je kar 57 gomil. Mimo Benedikta sta potekali tudi jantarna pot in rimska
cesta, po kateri so potovali tudi sveti Martin
in kasneje brata Ciril in Metod. V okolici
Benedikta so našli tudi odlično ohranjeno
fosilno okostje mladiča miocenskega kita,
staro okoli 13 milijonov let. Vse pa tudi kaže,
da so eno najstarejših pisav v Evropi našli na
ploščatem kamnu v cerkvi svetega Benedikta.
Po besedah Ferlinca povezuje arheološka
cesta vse najbolj pomembne spomenike nepremične arheološke kulturne dediščine na
območju občine Benedikt. »Na svetih krajih
naših davnih prednikov pa so tudi izjemne
energetske (geomedicinske) točke. Cesta se
dotika velikih simbolnih figur, oblikovanih iz
gozdov. Figure so verjetno delo naših prednikov ali pa so nastale naključno z dolgotrajno
uporabo kmetijskih zemljišč. Arheološka cesta simbolizira starodobnost, lepoto, energijo
ter naravne in kulturne zaklade,« je dejal Fer-

O prizadevanjih za pridobitev arheološke
ceste in stalne razstave o Slovenskih goricah v
Benediktu je na akademiji spregovoril Anton
Mlasko.

Stalna razstava

linc in poudaril, da se lahko obiskovalci po
natanko 33,2 kilometra dolgi cesti odpravijo
peš, s kolesom ali motornim kolesom, do številnih točk pa lahko pridejo tudi z avtomobilom. »Nekaj sto metrov pa bo moral vsak
obiskovalec prehoditi sam po tihih gozdovih,
kjer bo lahko iskal arheološke kulturne spomenike, ki so na foto-karti arheološke ceste
označeni z modrobelim haaškim križem.«
Arheološka cesta se začne v središču Benedikta in se nadaljuje skozi naselja Benedikt

Nagrajenci občine Cerkvenjak

Zgodovino kraja in osrednjih Slovenskih goric
je predstavil Janez Ferlinc.

– Na klancu – Obrat – Ločki Vrh – Trotkova – Sveti Trije Kralji v Slovenskih goricah
– Štajngrova – Ihova – Trstenik – Drvanja –
Benediški vrh – Spodnja Ročica in Ženjak.«
Ferlinc je opozoril, da arheološka cesta ni
namenjena samo turistom in drugim obiskovalcem iz oddaljenih krajev, temveč tudi
učencem, dijakom, študentom in drugim
domačinom, ki želijo bolje spoznati zgodovino svojega kraja. »Projekt so domačini lepo
sprejeli. Izvajalci projekta so uredili in označili arheološke najdbe, skrbijo za izboljšanje
naravnega okolja in za boljšo turistično infrastrukturo na podeželju. Na stalni razstavi so
predstavljene in interpretirane najbolj zanimive arheološke najdbe osrednjih Slovenskih
goric, mitologija, energetske točke in fantastična zgodba,« je dejal Ferlinc.
Na akademiji, ki je sledila otvoritvi arheološke ceste, je udeležence nagovoril predsednik »Zgodovinskega društva Atlantida,
raj slave« iz Benedikta Anton Mlasko, ki je
zbranim predstavil, kako so potekala prizadevanja za obe pridobitvi. Bogat kulturni
program na njej pa je
vešče povezovala Saša
Lovrenčič.
Občina
Benedikt,
v kateri bodo prej kot
slej zgradili Terme Benedikt, usmerja svoj
razvoj v pravo smer, saj
bogati turistično ponudbo, ki bo v občino
privabljala domače in
tuje turiste. Dandanes
in eni in drugi iščejo
zgode, ki so jim jih v
občini Benedikt začeli
ponujati na pravi način.
T. K.

Občina Cerkvenjak

17. praznik občine Cerkvenjak

Obnovili bodo cestno infrastrukturo

V

delovanju občine Cerkvenjak je v
času od lanskega do letošnjega občinskega praznika prišlo do kar nekaj sprememb, je na osrednji proslavi ob 17.
občinskem prazniku v drugi polovici junija,
na kateri so bili poleg številnih domačinov
župani prijateljskih občin, poslanec v državnem zboru Franci Breznik in drugi gosti, dejal župan Marjan Žmavc. »Med drugim se je
po lanskih lokalnih volitvah precej zamenjala
sestava občinskega sveta, ki se je pomladil.
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streho od lanske otvoritve v mesecu septembru sprejel že 77 malčkov. Novi vrtec je bil
uvrščen med 50 arhitekturno najbolj zanimivih vrtcev v Sloveniji v zadnjih 50-tih letih
delovanja vrtcev na Slovenskem.«

Novi občinski svet je sprejel enoletni proračun, težak okoli dva milijona evrov. Hkrati
smo na občini že začrtali smernice za njen
nadaljnji razvoj v obdobju od leta 2014 do
2020. V letošnjem letu se dokončno izteka
stara finančna perspektiva, iz katere je naša
občina prejela oziroma počrpala kar preko
1,2 milijona evrov, ki smo jih koristno oplemenitili za različne investicije. Nazadnje za
izgradnjo novega 5-oddelčnega nizkoenergetskega vrtca Pikapolonica, ki je pod svojo

občinski svet sprejel predvidoma jeseni.
»Razvoj naše občine v prihodnjih letih
verjetno ne bo tako hiter, kot je bil do sedaj,
ker bo na voljo manj državnih proračunskih sredstev, pa tudi evropska kohezijska in
strukturna sredstva so
še precej nedefinirana,
zato bomo morali vsak
evro dvakrat obrniti
ter vlagati denar v tiste
projekte, ki bodo sofinancirani s strani države in Evropske unije,«
je dejal Žmavc.
Na osrednji slovesnosti so podelili tudi
priznanja občine Cerkvenjak. Srebrni grb
občine sta prejela Silva
Kozar in Društvo upokojencev Cerkvenjak.
Bronasti grb so prejeli
Marica Štrucl, Tekmovalna enota starejših
članic in članov PDG

»Glede na to, da smo
bili dokaj uspešni pri črpanju državnih in evropskih sredstev v prejšnjem
finančnem obdobju, bo
to bistveno težje v novi finančni perspektivi 2014–
2020, ki ni nikakor ugodna
za izgradnjo komunalne
infrastrukture, zlasti cest
in čistilnih naprav, izjema
so le večje od 2000 populacijskih enot. Možna pa
bo gradnja pločnikov, kolesarskih stez, parkirišč in
javnih objektov,« je dejal
Žmavc. »Večjo težo so dobili tudi tako imenovani Na osrednjo proslavo je prišlo veliko domačinov in gostov.
socialni projekti, različni
modeli zadružništva oziroma povezovanja, odpiranje novih delovnih
Cerkvenjak in Ivan Petrovič. Plaketo občine
mest, zlasti za mlade, pa uporabe obnovljivih
Cerkvenjak so podelili Trgovini – gostinstvu Ploj, Roman Ploj, s. p., in Gradbeništvu
energetskih virov, energetska sanacija javnih
Robert Rokavec, s. p., Zahvalo občine pa so
objektov, pridobivanje novih znanj in veščin
podelili Francu Čehu, Rudolfu Druzoviču in
ter zagotavljanje dela za težje zaposljivo populacijo.«
Antonu Anželu.
Žmavc je dejal tudi, da se je zanimanje za
Priznanja župana so prejeli Ivan Janez Pučko, Radio Slovenske gorice, ČD Ivana Juranpodjetniško obrtno cono v Brengovi v zadnjem letu okrepilo, zato na občini pričakučiča Cerkvenjak, TD Cerkvenjak, Izletniška
jejo, da bo v sredini naslednjega koledarskega
kmetija Breznik in Društvo upokojencev
leta 2016 začel delovati nov poslovni subjekt,
Cerkvenjak.
ki bi lahko zaposlil nekaj domačinov.
Nagrade in priznanja na področju izobraževanja pa so prejeli Lidija Šipek, Helena KloKot je dejal Žmavc, so lani v občini Cerkvenjak končali nekatere večje projekte, med
basa, Metka Lah Simonič, Jerneja Podgoršek,
njimi tudi izgradnjo novega vrtca in komasaNatalija Zamuda, Anja Cigula, Jolanda Arcijo ter agromelioracijo na skoraj 100 hektanuš, Sandra Soko, Blaž Peklar, Jernej Rajh,
rih kmetijskih površin v dolini Andrenškega
Iris Zorman, Martina Breznik, Sara Rojko in
potoka. Za letošnje leto pa so si zadali urePatricija Peklar.
ditev cestne infrastrukture v Čagoni, 1. faza
Sicer pa se je v okviru programa 17. občinskega praznika občine Cerkvenjak od 5.
izgradnje, na Cenkovi, v Smolincih in Župetincih. Načrtujejo pa tudi izgradnjo pločdo 28. junija zvrstilo 44 prireditev, ki so jih
nikov in ulične razsvetljave
ob regionalni cesti proti
Sv. Juriju ob Ščavnici, od
pokopališča do odcepa za
ŠRC in del ulične razsvetljave na Cenkovi. Iz razpisa Fundacije za šport RS so
že pridobili skoraj 12.000
evrov za osvetlitev pomožnega nogometnega igrišča
in tenis igrišč v ŠRC Cerkvenjak. Letošnje leto bo
občina dokupila še nekaj
zemljišč za potrebe širitve
pokopališča, uredila njegovo okolico, zasadila nekaj
okrasnih dreves, sanirala
garderobe in dodatne sanitarije v prostorih KD S povorke starih šeg in običajev …
Cerkvenjak, uredila okolico spomenika 1. svetovne
vojne ter finančno pomagala pri nabavi nopripravila domala vsa društva in organizacivih orgel in cerkvenega kora v župnijski cerje v občini. Največ pozornosti so pritegnile
kvi Sv. Antona. Na občini bodo pripravili tudi
Povorka starih šeg in običajev, tradicionalna
dokumentacijo za dokončanje manjkajočega
košnja trave, kolesarski maraton po mejah
vodovodnega in kanalizacijskega omrežja. V
občine, športne prireditve, Antonova noč in
mesecu maju tega leta pa je občina javno razše in še bi lahko naštevali.
grnila občinski prostorski načrt. Po sedmih
T. K.
letih priprav in po menjavi načrtovalca ga bo
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Občina Lenart

Gradnja v Novi poslovno industrijski coni

N

ova poslovno industrijska cona v Lenartu začenja dobivati pričakovano
in želeno podobo. Po razmeroma
dolgem obdobju, ko se na odlično pripravljenem prostoru za investitorje ni dogajalo nič,
sedaj raste prva poslovna zgradba. Župan Lenarta mag. Janez Kramberger opisuje zadnje
premike:
»V lanskem in letošnjem letu
so trije domači investitorji kupili
zemljišča v NPIC in pričeli z deli.
Eden od investitorjev bo v letošnjem letu zaključil investicijo in
zagotovil kvalitetne, lepe in dostopne prostore za storitvene dejavnosti. Pričakujemo, da bodo tem
zgledom sledili še drugi potencialni investitorji.«
Seveda se župan in vsi pristojni
zavedajo, da bo le izboljšana gospodarska klima v državi pospešila
nadaljnje gradnje v coni. »Od nove
finančne perspektive in ukrepov

Vlade RS pričakujemo konkretne spodbude
v obliki stimulativne davčne zakonodaje ter
evropsko primerljive zaposlitvene zakonodaje. Samo nova kvalitetna delovna mesta so
garancija za oživitev gospodarstva; s tem je
povezano kvalitetno življenje posameznikov,
ki pozitivno vpliva na okolje, v katerem živimo," je še poudaril župan Kramberger.

Sprejet ORP Slovenske gorice

N

a konstitutivni seji Razvojnega sveta
Območnega razvojnega partnerstva
(ORP) Slovenske gorice so župana
občine Lenart mag. Janeza Krambergerja izvolili za predsednika Razvojnega sveta. »To
zaupanje vidim kot veliko obvezo in odgovornost za celotno območje razvojnega partnerstva, ki obsega 9 občin (Benedikt, Cerkvenjak, Duplek, Lenart, Pesnica, Sv. Ana, Sv.
Trojica, Sv. Jurij, in Šentilj), v katerih živi skoraj 42.000 prebivalcev,« je ob izvolitvi poudaril novi predsednik. »V okviru 22-članskega
Razvojnega sveta, ki ga sestavljajo župani,
predstavniki gospodarstva in predstavniki
nevladnih organizacij s celotnega območja
in s strokovno pomočjo Razvojne agencije
Slovenske gorice moramo prepoznati naše

razvojne priložnosti in določiti tiste projekte,
ki bodo najbolj izkoristili naše razvojne potenciale in bodo v korist ljudem,« je poudaril
Kramberger in ob koncu izjave za Ovtarjeve novice dodal: »Tukaj moramo prestopiti
meje občin in gledati območje kot celoto,
zelo tankočutno in na način, da se nihče ne
bo počutil zapostavljenega, odrinjenega ali
izkoriščenega.«
O razvojnih možnostih, ki jih lahko izkoristijo vključene občine, je govorila tudi polurna Radijska tribuna, aktualna oddaja Radia
Maribor, v ponedeljek, 29. junija ob 9.30. Sodelovala sta župan Kramberger in predsednik
LAS Ovtar Slovenskih goric Andrej Kocbek.
E. Pukšič

Županova priznanja za uspešne učence

N

a prireditvi ob zaključku šolskega
leta in ob dnevu državnosti so posamezni učenci, ekipe in razredi iz OŠ
Voličina in OŠ Lenart, ki so v šolskem letu
2014/2015 na tekmovanjih v znanju, športnih

Iz OŠ Voličina so Županova priznanja prejeli:
Lucija Mesarec je tekmovalka Karate kluba WKSA Duplek, ki je na državnem prvenstvu WKSA v Murski Soboti v kategoriji kate
posamezno za mlajše ponirke C od 10-11 let
osvojila 3. mesto.
Hana Pivljakovič je plesalka plesne šole
Dimenzija in je na državnem prvenstvu v
Streetdance-u, ki je bilo v Novi Gorici, osvojila 3. mesto.
Tomaž Ornik je kolesar KK TBP - Lenart
in je na državnem prvenstvu v cestnem kolesarstvu v kategoriji
dečki B, ki je bilo Gabrjah pri Novem mestu,
osvojil 3. mesto.
Nik Mesarec je tekmovalec Karate kluba
WKSA Duplek, ki je
na državnem prvenstvu WKSA v Murski
Soboti v kategoriji kate
posamezno za starejše
pionirje B od 12-13 let,
osvojil 2. mesto.
Matic Herga je tekmovalec Karate kluba WKSA Duplek, ki je
na državnem prvenstvu WKSA v Murski Soboti v kategoriji borbe posamezno za kadete
A +70 kg osvojil 2. mesto.

4. seja lenarškega občinskega sveta

L

enarški občinski svetniki so se v četrtek,
11. junija, sestali na 4. redni seji. Poleg
običajnih zadev, kot so poročilo župana
in vprašanja ter pobude svetnikov, so obravnavali tudi Odlok o rebalansu proračuna Občine Lenart za leto 2015 in Dopolnitev programa razpolaganja s stvarnim premoženjem
Občine Lenart.
V poročilu o izvedenih aktivnostih je župan poudaril, da je občina pristopila k sodelovanju z občino Rožaje v Črni gori, namen tega sodelovanja je podpis sporazuma
Horizont 2020 in partnerstvo v EU projektu
ravnanja z odpadki. Občina Rožaje se bo prijavila na EU razpis in potrebuje partnerje, na
podlagi partnerstva v tem projektu bi občina
Lenart lahko prejela EU sredstva.
Naslednji sporazum, ki ga je občina Lenart
podpisala z občino Rožaje, je sodelovanje v
projektu IPA 2, in sicer gre za pomoč in svetovanje pri ustanavljanju lokalnih akcijskih
skupin (LAS). Ta projekt sodi v okvir predpristopne pomoči, ki jo EU namenja državam nečlanicam. Podpis sporazuma je bil 3.
6. 2015 v občini Rožaje. Sodelovanje občine
Lenart v tem projektu ni povezano s sofinanciranjem.
Med vprašanji in pobudami svetnikov izpostavljamo vprašanje Maksimiljana Šumana,
ki je predlagal, da občinska uprava od Zdravstvenega doma Lenart pridobi dolgoročni
poslovni načrt o zagotavljanju zdravstvene
službe kot javne službe in zasebnega zdravstva. Marko Arnuš je zastavil vprašanje glede organiziranosti občine Lenart za črpanje
evropskih sredstev v programskem obdobju 2014–2020. Župan je odgovoril, da smo
v finančni perspektivi do leta 2014 pridobili
vsa sredstva, ki so bila na voljo. Prijavljamo
se na skupne in širše projekte, to bomo storili
tudi v prihodnje, ne le občina Lenart, ampak
tudi Razvojna agencija Slovenske gorice. Občina se skupaj z drugimi partnerji prijavlja
na meddržavne projekte. Kako je z izračunom komunalnega prispevka glede javnega
vodovodnega omrežja, je zanimalo svetnika
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Denisa Poštraka. Župan je dejal, da podjetje
ZUM, d. o. o., pripravlja predloge izračunov
komunalnega prispevka, na podlagi katerih
bo odločeno, ali se bo komunalni prispevek
znižal ali bo ostal nespremenjen. Milko Slanič je predlagal, da bi vodovodne priključke
do uporabnikov lahko gradili tudi drugi izvajalci, ne le Mariborski vodovod. Svetnika Tilen Štefanec in Drago Zorger sta bila mnenja,
da bi občina Lenart zaslužila več, če bi bila
lastnica sončnih elektrarn, ki so nameščene
na strehah objektov v občinski lasti, kot pa
iztrži z oddajanjem streh v najem. Župan je
dejal, da je bil za vse površine, ki so oddane v
najem za namestitev sončnih elektrarn in so v
lasti občine, objavljen razpis, kot je določeno
v pogodbi. Investicija v gradnjo sončnih elektrarn je povezana s stroški, ki pa jih občina
Lenart v času, ko je to bilo aktualno, v proračunu ni imela, zato tudi ni lastnica le-teh. Pri
teh postopkih ni storila napak in ni ravnala
negospodarno.
V obrazložitvi rebalansa proračuna občine Lenart za leto 2015 je bilo rečeno, da je
konec maja občina od Ministrstva za okolje
in prostor prejela pisno obvestilo, da je sanacija plazu v Sp. Porčiču pri Bojanu Bezjaku uvrščena v realizacijo Programa odprave
posledic neposredne škode na stvareh zaradi
posledic poplav med 12. in 16. septembrom
2014. Občina je na podlagi uspešne izpolnitve zahtev Ministrstva za okolje in prostor
uspela pridobiti sofinanciranje te investicije.
Ocenjena vrednost investicije znaša 243.153
evrov. Za to investicijo mora občina zagotoviti sredstva za DDV in stroške pooblaščenega nadzornika, kar znaša okvirno 63.460
evrov. Ta sredstva bo zagotovila v proračunu
z zmanjšanimi odhodki na drugih proračunskih postavkah.
Brez rebalansa proračuna občina ne more
izvesti sanacije plazu, ker vodi vse postopke,
vezane na to investicijo, čeprav je zagotovljen
denar iz državnega proračuna. Postopek izbire izvajalca del na javnem razpisu je v teku.
D. O.

tekmovanjih in drugih primerljivih tekmovanjih na državnem nivoju dosegli prvo, drugo
ali tretje mesto, prejeli Županova priznanja.
Priznanja so bila podeljena tudi njihovim
mentorjem.

Rene Hercog je tekmovalec Judo kluba
Branik iz Maribora, ki je na državnem prvenstvu na Ptuju v kategoriji mlajši dečki U12 do

60 kg osvojil 1. mesto in postal državni prvak.
Sara Rojs je tekmovalka Karate kluba
WKSA Duplek, ki je na državnem prvenstvu
WKSA v Murski soboti v kategoriji kate posamezno za mlajše ponirke C od 10-11 let
osvojila 1. mesto in postala državna prvakinja. Sara je bila zelo uspešna tudi v kategoriji
športne borbe, saj je med deklicami 10-11 let

-42 kg osvojila 3. mesto v Sloveniji.
Lia Ludvik je tekmovalka Judo kluba Duplek in je na državnem prvenstvu v kategoriji
kadetinje do 63 kg osvojila 3. mesto. Lia pa
je tudi državna prvakinja, saj je na državnem
prvenstvu v kategoriji
mlajše kadetinje do 63
kg osvojila 1. mesto.
Mihael
Dobaja,
Marko Bračko, Žan
Šprajc Žagavec, Aljaž
Ruis, Matic Goznik,
Rok Sužnik, Aljaž Goznik, Žan Rebernik,
David
Ahmetović,
Aljaž Onič, Nik Kostanjevec in Matija Matic
Horvat so učenci OŠ
Voličina in so igralci
ekipe KMN Slovenske
gorice, ki so osvojili 1. mesto oz. postali
državni prvaki v Futsalu U-15. Županovo
priznanje je prejel tudi mentor ekipe Dejan
Kramberger.

Iz OŠ Lenart so Županova priznanja prejeli učenci:
Timotej Šuman za
osvojeno Zlato priznanje na Državnem
tekmovanju iz znanja
zgodovine in Državnem tekmovanju za
Stefanovo priznanje iz
znanja fizike.
Žiga Pukšič za osvojeno 2. mesto na Državnem tekmovanju
mladih tehnikov v panogi raketni modeli s
trakom.
Martin Zadravec za
osvojeno 1. mesto na
Državnem tekmovanju mladih tehnikov v
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panogi avtomobilski modeli vožnja v cilj in
Zlato priznanje na Državnem tekmovanju iz
znanja vesele šole.
Lara Žnuderl za osvojeno 1. mesto na Državnem tekmovanju mladih tehnikov v panogi modelarski zmaji-ploščati.
Tia Neuvirt za osvojeno 2. mesto na Državnem tekmovanju mladih tehnikov v panogi modelarski zmaji-ploščati.
Luka Smonkar za osvojeno 3. mesto na
Državnem tekmovanju mladih tehnikov v
panogi modelarski zmaji-škatlasti.

Jan Kostanjšek za osvojeno Zlato priznanje na Državnem tekmovanju mladih tehnikov v panogi modelarski zmaji-škatlasti.
Alen Zorko za osvojeno Zlato priznanje na
Državnem tekmovanju v znanju o sladkorni
bolezni.
Županova priznanja so prejeli tudi mentorji učencev Bernard Petek, Daniel Divjak,
Mitja Žgajner, Simona Peserl Vezovnik, Karolina Divjak in Janja Kojc.
D. O.

PETEK, SOBOTA, 17., 18. JULIJ 2015
OB 8.00, CENTER SVETE ANE

Likovna kolonija »9. Anina paleta« (prireja:
Občina Sveta Ana)

PETEK, 17. JULIJ 2015
OB 19.00, KULTURNO-TURISTIČNI
CENTER SVETA ANA

Občina Sveta Ana

Pogodba za modernizacijo občinske ceste

Ž

upan občine Sveta Ana Silvo Slaček in direktor Cestnega podjetje
Murska Sobota Jožef Dominko sta
30. junija 2015 podpisala gradbeno pogodbo za modernizacijo lokalne ceste Zg.
Ščavnica–Nasova–Črnci. Skupna dolžina
modernizacije znaša 550 m in 5 m širine. Izvedla se bo preplastitev obstoječega
asfalta. Pogodbena vrednost del znaša
55.227,07 EUR z zajetim DDV. Modernizacija bo zaključena v mesecu avgustu
2015.
Tekst in foto: AR

Kulturna prireditev ob občinskem prazniku
»Tu sem doma« s podelitvijo občinskih
priznanj in nagrad (prirejata: Občina Sveta
Ana in KD Sveta Ana)
OB 21.00, ŠPORTNI PARK SVETA ANA

Nočno gasilsko tekmovanje, moška in ženska
desetina (prireja: PGD Sveta Ana)

SOBOTA, 18. JULIJ 2015
OB 8.00, ŠPORTNO IGRIŠČE V LOKAVCU

Turnir v odbojki na mivki za ženske med
zaselki Občine Sveta Ana (prireja: ŠD Sveta
Ana)
OB 9.00, ZBIRALIŠČE PRI TURISTIČNI
KMETIJI MIHELIČ

Biserna maša častnega kanonika Jožefa Horvata

V

Turnir v odbojki na mivki za moške med
zaselki Občine Sveta Ana (prireja: ŠD Sveta
Ana)
OB 18.00, ŠPORTNI PARK SVETA ANA

Turnir v malem nogometu med zaselki
Občine Sveta Ana (prireja: ŠD Sveta Ana)
OB 21.00, ŠPORTNI PARK SVETA ANA

Nogometna tekma med veteranskima
ekipama Svete Ane in Lokavca (prireja: ŠD
Sveta Ana)

NEDELJA, 19. JULIJ 2015

mu je ob izročitvi priložnostnega darila čestital ključar Drago Ruhitelj, v imenu občine
Sveta Ana pa župan Silvo Slaček. Ob tej priliki
je škof blagoslovi nov
krstilni kamen. Slovesno
sv. mašo je s petjem popestril župnijski cerkveni pevski zbor. Kakor je
navada, so članice Društva kmečkih žena Sv.
Ana s pomočjo pridnih
gospodinj
pripravile
bogato pogostitev vseh
udeležencev tega slavja.
Ludvik Kramberger
Foto: Milan Potočnik

Valeta pri Sveti Ani
elikokrat se poti, ki leta in leta tečejo
tesno prepletene, ločijo. Učenci devetih razredov OŠ Sveta Ana so se tako v
ponedeljek, 15. 6. 2015, poslovili od živjenja,
kot so ga poznali doslej, kar so v petek, 12.
6. 2015, obeležili s svečanim dogodkom, valeto. Učencem, njihovim staršem, učiteljem,
vzgojiteljem, delavcem šole in ravnatelju se je

Pohod konjenice po mejah Občine Sveta
Ana (prireja: Društvo konjenikov Srebrni
jezdec)
OB 10.00, ŠPORTNO IGRIŠČE V LOKAVCU

župnijski cerkvi Sv. Ane v Slovenskih goricah je v nedeljo, 28. junija, potekala slovesnost, na kateri
so počastili bisernomašni jubilej tamkajšnjega upokojenega župnika Jožefa Horvata, rojenega 1930. leta v Bogojini. Sv.
mašo je ob sodelovanju naddekana in župnika Martina Bezgovška, domačega župnika Tončka Frasa, župnika iz Sv. Jurija
ob Ščavnici Boštjana Ošlaja, upokojenega
župnika iz Benedikta Ivana Zajnkoviča ter
diakona Janeza Kurnika daroval pomožni
škof dr. Jožev Smej, ki je v pridigi orisal
življenjsko pot jubilanta in mu čestital za
njegov bisernomašni jubilej (60 let). Čestitke in zahvalo je jubilantu namenil tudi
sedanji župnik Tonček Fras, ki mu je zaželel
trdnega zdravja. V imenu župnijskega sveta

V

program Aninega tedna 2015

OB 7.00, PRI RIBNIKU JEREBIC V
LOKAVCU

Ekipno in posamično tekmovanje v
športnem ribolovu, zbirališče ob ribniku ob
6.30 uri (prireja: OO RK Sveta Ana)
OB 10.00, CERKEV SV. ANE

OB 20.00, AVLA OBČINE SVETA ANA

»Skoraj pozabljeno« spomini ob 70. obletnici
konca druge svetovne vojne (prireja:
Etnografska skupina TD Sveta Ana)

SREDA, 22. JULIJ 2015
OB 16.00, STRELIŠČE PRI BREZNIKU V
KREMBERKU

Ekipno in posamično streljanje z zračno
puško (prireja: DU Sveta Ana)
OB 21.00, POKRITA TERASA
OKREPČEVALNICE ŠENK

Poletna noč - večer zabavne glasbe:
slovenske popevke, narodno-zabavne pesmi,
dalmatinske pesmi … (prireja: KD Sveta Ana Cerkveno prosvetni PZ Sveta Ana)

ČETRTEK, 23. JULIJ 2015
OB 9.00, ZBIRALIŠČE V CENTRU SVETE
ANE

Kolesarjenje po poteh Občine Sveta Ana
(prireja: DU Sveta Ana)
OB 14.00, AVLA OBČINE SVETA ANA

»Kjer sem rojen, so moje korenine, tam je
moj dom.« Srečanje Anovčanov, ki jih je pot
življenja popeljala v druge kraje (prireja:
Betka Ajtnik v sodelovanju s TD in Občino
Sveta Ana)
OB 17.00, ŠPORTNI PARK SVETA ANA

Turnir v ulični košarki med zaselki Občine
Sveta Ana (prireja: ŠD Sveta Ana)

PETEK, 24. JULIJ 2015
OB 16.00, KMETIJA ODPRTIH VRAT
SENEKOVIČ V FROLEHU

Otvoritev ceste (prirejata: Občina Sveta Ana
in naselje Froleh)
OB 17.00, OKREPČEVALNICA ŠENK

Tekmovanje v kuhanju štajerske kisle
juhe (prirejajo: Kulinarično društvo
kisla juha Sveta Ana, KORK Lokavec in
Okrepčevalnica Šenk). Zbrani prostovoljni
prispevki bodo podarjeni šolskemu skladu
OŠ Sveta Ana.

Drugo srečanje zakoncev jubilantov (prireja:
Župnijski urad Sveta Ana)

SOBOTA, 25. JULIJ 2015

OB 11.00, AVLA OBČINE SVETA ANA

Postavitev klopotca (prirejajo: Občina Sveta
Ana, TD Sveta Ana ter naselje Zg. Ščavnica)

Zaključek likovne kolonije in otvoritev
razstave del, nastalih na »9. Anini paleti«
(prireja: Občina Sveta Ana)
OB 14.00, GRAFONŽEVA DOMAČIJA V ZG.
ŠČAVNICI

Kmečke delovne šege in navade na »taverhi«
(prirejata: Turistično društvo Sveta Ana in
družina Urbanič)
OB 19.00, ŠPORTNO IGRIŠČE V LOKAVCU

pridružil tudi župan Silvo Slaček, ki je učence
nagovoril ter nagradil tiste, ki so v vseh letih
šolanja dosegli izjemen učni uspeh. V prijetnem vzdušju, ki se je po uradnem delu še
nadaljevalo, je tako minilo še eno slovo od
devetošlcev – generacije 2006–2015.
Barbara Pristovnik,
razredničarka 9. a

Sveta Ana – ekipno in posamično (prireja:
ŠD Sveta Ana)

Povratna nogometna tekma med
veteranskima ekipama Lokavca in Svete Ane
(prireja: ŠD Sveta Ana)

PONEDELJEK, 20. JULIJ 2015
OB 17.00, ŠPORTNA DVORANA SVETA
ANA

Turnir v namiznem tenisu med zaselki
Občine Sveta Ana – ekipno in posamično
(prireja: ŠD Sveta Ana)
OB 20.00, KULTURNO – TURISTIČNI
CENTER SVETA ANA

Drugi svet: Južna Amerika (Čile, Bolivija,
Argentina), potopisno-kulinarični večer
z Matejem Koširjem (prireja: Kulturna
Zadruga Sveta Ana)

TOREK, 21. JULIJ 2015
OB 17.00, ŠPORTNA DVORANA SVETA
ANA

OB 14.00, CENTER SVETE ANE

OB 16.00, ŠPORTNI PARK SVETA ANA

Šaljive igre; sodelujejo člani Društva
vinogradnikov Sveta Ana in zaposleni na OŠ
Sveta Ana (prireja: PGD Sveta Ana)
OB 19.00, ŠPORTNI PARK SVETA ANA

Podelitev pokalov in priznanj ob prireditvah
v Aninem tednu (prirejata: Občina Sveta
Ana in ŠD Sveta Ana)

ŽEGNANJSKA NEDELJA, 26. JULIJ 2015
OB 7.00: Maša v cerkvi Svete Ane (mašo bo
vodil častni občan Občine Sveta Ana, dr. Jožef
Smej)
OB 9.30, CENTER SVETE ANE

Mimohod godbe na pihala
OB 10.00: Slovesna maša v cerkvi Svete Ane
(mašo bo vodil častni občan Občine Sveta Ana,
dr. Jožef Smej)
OB 11.00, ŠOTOR NA PARKIRIŠČU NAD
TELOVADNICO

Družabno srečanje z gasilci (prireja: PGD
Sveta Ana)
OB 18.00, ŠOTOR NA PARKIRIŠČU NAD
TELOVADNICO

Tradicionalna gasilska veselica s srečelovom,
igra ansambel Spev (prireja: PGD Sveta Ana)

Turnir v badmintonu med zaselki Občine
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Občina Sveta Trojica v Slovenskih goricah

9. praznik občine Sveta Trojica

Naredili so več, kot so si upali želeti

Č

eprav devet let ni veliko, si upam trditi, da smo v teh letih naredili ogromno, morda celo več, kot smo ob
nastanku občine upali želeti, je na osrednji
proslavi ob prazniku občine Sveta Trojica v
Slovenskih goricah dejal njen župan Darko
Fras. Po njegovih besedah z nastankom samostojne občine niso ponovno zaživele samo
investicije, temveč je popolnoma nov zagon
dobilo tudi kulturno, športno in društveno
dogajanje nasploh.
Osrednjo proslavo ob 9. občinskem prazniku občine Sveta Trojica so pripravili v
tamkajšnji športni dvorani. Proslavo, ki so
se je poleg številnih domačinov udeležili
tudi župani in podžupani občin iz osrednjih
Slovenskih goric, poslanec državnega zbora
Franci Breznik ter drugi gosti, je potekala v
znamenju 140-letnice Prostovoljnega gasilskega društva Sveta Trojica.
»Če je 140 let častitljiva obletnica, na
katero smo lahko resnično ponosni, pa se
devet let delovanja občine ne zdi ravno
veliko. Dejansko pa je tradicija razvoja
lokalne samouprave na Slovenskem prav

tako dolga kot tradicija gasilstva, s tem da
je bil razvoj lokalne samouprave večkrat
prekinjen,« je dejal Fras. Zbrane je spomnil,
da je bila občina Sveta Trojica v manjšem
obsegu ustanovljena že okrog leta 1850,

vendar je takrat nosila nemško ime - Heilge
Dreifaltigkeit in den Winidschen Bucheln. V
današnjem obsegu je bila ustanovljena leta
1934, ko je bilo z reformo združenih devet
krajnih občin. Območje takratne občine se
je v glavnem ujemalo z območjem župnije
in šolskega okoliša. Takšna organiziranost
občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah je
ostala vse do leta 1955, ko je ponovno sledila
velika reforma, s katero je bila oblikovana
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velika občina Lenart, ki se je obdržala vse do
leta 1998. Ta občina se je dokončno razdelila
v letu 2006, ko so Trojičanke in Trojičani
ponovno pridobili samostojno občino.
Fras je spregovoril tudi o dinamičnem
razvoju občine v minulih devetih letih. »Če
smo v zadnjih letih veliko vlagali v investicije, ki so bile prioritetnega pomena za celo
občino in so locirane v občinskem središču
(gre za vrtec, šolo, čistilne naprave, kanalizacijo itd.), pa je sedaj prišel čas, da se ponovno
bolj posvetimo gradnji cest in pločnikov ter
druge infrastrukture po zunanjih naseljih občine. Prav tako imamo veliko priložnosti in
izzivov na področju večstanovanjske gradnje
in razvoja turizma. Načrtov je veliko, imamo
vizijo ter tudi znanje in sposobnosti, da jih
skupaj uresničimo. Žal pa se v zadnjem času
v naši državi ponovno prebujajo sile centralizma,« je dejal Fras. Po njegovih besedah
slednje ni dobro za razvoj podeželja, saj se
zmanjšujejo sredstva za občine, krepijo pa se
celo ideje o ukinjanju občin oziroma o njihovem združevanju v večje občine, ki bi bile
politično lažje obvladljive.
»Občutno zmanjševanje sredstev za občine ob enakem ali celo
večjem obsegu nalog občutimo
prav vsi občani. Ne samo, da moramo zmanjševati sredstva za vrtec, šolo, tekoče vzdrževanje cest
in druge infrastrukture, temveč
se nam s tem občutno zmanjšujejo tudi sredstva za investicije,« je
dejal župan občine Sveta Trojica.
»Še bolj zaskrbljujoče je dejstvo,
da nas sedanja oblast v tej finančni perspektivi želi odrezati od
dostopa do evropskih sredstev za
projekte manjših čistilnih naprav,
modernizacije cest in druge projekte, ki so naša prioriteta. Brez
investicij pa seveda ni razvoja in
ni napredka in tudi ni delovnih
mest in ne potrošnje. Če se bo to
zmanjševanje sredstev nadaljevalo, bo to vodilo v ponovno stagnacijo in praznjenje podeželja ali pa
bomo morali spet začeti izvajati
gradnjo komunalne opreme udarniško in z združevanjem lastnih
sredstev, kot se je to dogajalo v
preteklosti.«
»Če je torej pred desetletjem
bil največji izziv za razvoj in napredek priti do samostojne občine
in samostojnega odločanja o razvoju, pa se danes zdi, da postaja
največji izziv, kako ohraniti samostojnost in
kako doseči, da bodo občine dobile primeren
obseg sredstev za izvajanje vseh zakonskih in
razvojnih nalog,« je poudaril Fras. »Sicer pa
nam lahko vzamejo denar in samostojnost
odločanja, ne morejo pa nam vzeti naših
idej in prepričanj. Ne
morejo nam odvzeti
naše solidarnosti in
zavesti, da si lahko
naredimo naše okolje
lepše in boljše, če stopimo skupaj.«
Na koncu je župan
ob prazniku občine čestital vsem občankam in občanom
in jim zaželel veliko
uspehov.
Na proslavi, na kateri so bogat kulturni
program izvedli člani obrtniškega moškega
pevskega zbora KD Pavza iz Selnice ob Dravi, otroški cerkveni zbor KUD Sveta Trojica
in otroci osnovne šole Sveta Trojica, je župan
Darko Fras podelil občankam in občanom
nagrade za uspehe na področju izobraževanja. Prejeli so jih Anemari Kurnik, Matija
Rozman, Klemen Potrč, Tjaša Mlakar, Nejc
Jensterle in Roman Kranvogl. Priznanja župana za angažiranje na področju družbenih

in drugih dejavnosti pa so prejeli Janez Cmour, Štefanija Kurnik, Mitja Drašak, Stanko
Kukovec, Igor Kirbiš, Matej Ploj, Valerij Zorko, Milan Muhič, Darja Šuta, Tanja Klobasa
in Ljudske pevke KD Trojica.

V okviru praznovanja 9. občinskega praznika se je v občini Sveta Trojica zvrstilo od
22. maja do 11. junija okoli 30 prireditev, ki
so jih organizirali domala vse organizacije

in društva iz občine. Občanke in občani ter
obiskovalci od blizu in daleč so si lahko ogledali prireditev ob tednu ljubiteljske kulture,
tekmovanje v košnji, razstavo o zgodovini
gasilstva, kramarski sejem ob kvaterni nedelji, razstavo o Oroslavu Cafu in še
bi lahko naštevali.
Zaradi
slabega
vremena so imeli
organizatorji nekaj
težav samo z nekaterimi športnimi
tekmovanji, ki so
jih morali prestaviti. Zato pa se je
toliko več ljudi
zbralo na mimohodu gasilcev in
na slovesnosti ob
140-letnici PGD
Sveta Trojica, saj
je letošnji občinski
praznik potekal v znamenju njihovega jubileja.
T. K.

Oroslav Caf je bil eden najbolj
izobraženih Slovencev v svojem času
Slovenski jezikoslovec, pesnik in duhovnik Oroslav Caf, ki je bil rojen 13. aprila 1814 v
Zgornjih Verjanah, je bil v svojem času eden od najpomembnejših jezikoslovcev v Sloveniji.
Bil je zelo široko izobražen, saj se je naučil tudi veliko indoevropskih jezikov. Med drugim
je zbiral gradivo za slovenski slovar in slovnico, posebej pa se je oziral na prekmurščino in
rezijanščino. Umrl je na Ptuju leta 1874.
T. K.

Živahen konec junija v Trojici
Pri Sveti Trojici je bil zadnji vikend v juniju zelo pester. 25. 6. 2016 je ob dnevu državnosti
pri Trojiškem jezeru potekalo vseslovensko gonganje. V soboto, 27. 6. 2015, je pri Donkovih
v Oseku potekala otvoritev vinotoča »Kukovčev Štok«. V nedeljo, 28.6. 2015, so slovesno
praznovali obletnico biseromašnika p. Evgena Ketiša, rojenega v Oseku, ki je bil kar 12 let
v misijonih v Afriki. Hkrati sta ta dan potekala kolesarjenje po poteh občine ter odbojka na
mivki, ki sta zaradi slabih vremenskih razmer odpadla v času občinskega praznika. Dogodki
bodo podrobneje predstavljeni v naslednji številki Ovtarjevih novic.
J. Ž.

Komunalne akcije v Sveti Trojici
Sanacija plazu na državni cesti v Oseku
V juniju se je pričela sanacija plazov »Sv. Trojica na
cesti R3-747/4120 Lenart–Sv.
Trojica v km 2,926 v Oseku«.
Gre za sanacijo plazu ob državni cesti, ki se je sprožil že
pred nekaj leti. Projekt je bil
pripravljen takoj, vendar je
bilo potrebno počakati na
sprostitev sredstev. Projekt
vodi in financira Direkcija RS
za ceste, izvaja pa ga Komunala Slovenske gorice, d. o. o.
Žal je medtem na cesti prišlo
do dodatnih usadov, ki bi jih
bilo potrebno dodatno sanirati. Ocena stroškov dodatne
sanacije znaša cca 20.000 €, za kar sicer še ni
zagotovljenih sredstev. Prav tako pa je celoten odsek predmetne ceste v Oseku več kot
potreben sanacije, saj je cesta izredno močno

razpokana in na več mestih posedena. Tudi
ta projekt za sanacijo je sicer že pripravljen,
kot zatrjujejo na Direkciji RS za ceste, in čaka
na sredstva.

Končana modernizacija ceste v Oseku
V začetku junija je podjetje Pomgrad
Murska Sobota končalo modernizacijo
odseka 700 m dolgega odseka občinske
cesta JP 703 961 Jelen–Kocbek. Gradnja odseka je stala cca 80.000 €. Gre
za razgiban odsek ceste, ki je v preteklosti ob vsakem malo večjem dežju
povzročal nemalo težav. Na srečo je domačin Milan Kocbek po vsakem dežju
kar sam s traktorjem in planirno desko
cesto zopet vzpostavil v prevozno stanje. Glede na nagnjen in moker teren
je bila temu primerna tudi zahtevnejša
gradnja odseka, saj je bilo potrebno cesto ustrezno utrditi in urediti predvsem
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odvodnjavanje. Izvajalcu je to tudi zelo dobro
uspelo, čeprav mu je, žal, tik pred dokončanjem del močan naliv cesto precej poškodoval. Kakorkoli, cesta je bila dokončana v

začetku junija in je sedaj uspešno prestala že
nekaj neurij, saj so humozirani deli ob cesti
že lepo zaraščeni z travo.

Gradnja vodovoda v Gočovi
V naselju Gočova vrh poteka praktično že
od lanskega decembra gradnja skoraj 4 km
dolgega javnega vodovodnega omrežja, o čemer smo na začetku gradnje že poročali. Dela

za enkrat potekajo v skladu s terminskim
planom, kar pomeni, da bodo konec avgusta končana. Položitev vodovodnih cevi je v
glavnem končana, prav tako so položeni cevovodi za optično omrežje ter cevovodi
in podstavki za novo javno razsvetljavo. Trenutno se izvajajo zemeljska dela
(rezanje asfalta in menjava tampona)
za sanacijo in rekonstrukcijo poškodovanih in dotrajanih odsekov občinskih
cest na predmetnem območju. Vožnja
je zaradi tega v tem delu Gočove že
nekaj časa močno ovirana in motena.
Prav tako je potrebno izvesti še montažna dela na prečrpališču v Gočovi,
vključno z izgradnjo dovodnega elektro kabla, ki je predviden iz TP Biš.

Vremenski ekstremi povzročajo nemalo težav
Za enkrat letošnjo leto ne skopari s padavinami. Predvsem nas čedalje bolj preseneča
in straši z lokalnimi ekstremnimi nalivi, ko
v nekaj minutah pade tudi nekaj deset litrov
dežja na kvadratni meter. Temu primerne so
posledice … Med najbolj prizadetimi so ceste, predvsem makadamske ceste in bankine
na strmih nagnjenih terenih. Izredno intenzivne padavine odnašajo s seboj zemljo z njiv,
travo, vejevje, listje ipd. ter vse to odlagajo v

obcestne jarke, jaške, prepuste itd. Ko pride
do zamašitve jaška ali prepusta, so seveda po-

sledice na cestni infrastrukturi še toliko hujše. Ker žal lahko pričakujemo vse več takšnih
vremenskih ekstremov, bi bilo dobro, če bi vsi
delovali preventivno, da bi bile posledice čim
manjše.
Občina mora sproti skrbeti, da bodo telesa
za odvodnjavnje primerno vzdrževana. Kmetovalci, ki z sodobnimi stroji obdelujejo zemljo čedalje bolj fino zrnato, morajo upoštevati ustrezne odmike od cest ( 2 m v primeru
vzporednega oranja s cesto ter 4 m v primeru
pravokotnega oranja glede na cesto). Prav
tako naj zadnja prečna brazda ostane odprta,
da se bodo morebitne naplavine zemlje lahko
tam ustavile. Velikokrat voda odnaša s seboj
tudi ostanke sena, folij ipd., ki pridejo v jaške. Najprej je potrebno poskrbeti, da takšne
stvari prej pospravimo, če pa že do tega pride in to kje v bližini našega doma opazimo,
naj nam ne bo težko takšne zadeve odstraniti
oz. ščistiti. V preteklosti, ko so še z samoprispevki sami pomagali graditi ceste, je bilo to
ljudem samoumevno in mislim, da bi nam
moralo biti to tudi v 21. stoletju.

Urejanje počivališča pri jezeru
Ob Trojiškem jezeru pri brunarici Turističnega društva je v urejanju počivališče,
ki bo po dokončanju gotovo pritegnilo
marsikoga, da ga bo najel za piknik.
Jože Žel

60-letnica GD Gočova 18. julija
Prostovojno gasilsko društvo Gočova letos obeležuje 60 letnico obstoja društva. Ta jubilej
bodo počastili v soboto, 18. julija, pred obnovljenim gasilskim domom v Gočovi. Ob 16.30
bo mimohod gasilcev, ob 17. uri pa osrednja slovesnot ob jubileju. Po končani slovesnosti
bodo gočovski gasilci poskrbeli za prijetno druženje ob glasbi.

Sanacija poškodovanih cestišč, asfaltiranje
V upravi občine Sv. Jurij v Slov. goricah si
na čelu z županom Petrom Škrlecem prizadevajo občanom zagotoviti čim boljšo prometno infrastrukturo in tako omogočiti ljudem
varen in nemoten dostop do svojih domov.
Tako je v tem koledarskem letu največ investicij posvečenih prav izboljšanju prometnih
razmer v občini in sanaciji najbolj perečih
cestnih odsekov. V tem predpoletnem času
je Cestno podjetje Murska Sobota že pričelo
krpanje najbolj kritičnih cestnih odsekov v
občini na 8 cestah. Trije cestni odseki so že
pokrpani, preostali pa bodo do konca poletja. Skupna vrednost sanacije teh cestnih odsekov znaša 76.000 €.

Na občini pa že zbirajo ponudbe v skupni
vrednosti 90.000 € za sanacijo treh cestnih
odsekov, ki bodo zaradi dotrajanega cestišča
v celoti preplaščeni z novo asfaltno prevleko.
Prav tako pa v občinski upravi že pripravljajo razpis za izbiro izvajalca za ureditev ceste
in preplastitev z asfaltno prevleko na cestnih
odsekih v Sr. Gasteraju, odsek Repa in Zaletinger. V letošnjem letu bi se tako uredila zemeljska dela, asfaltno prevleko pa bi ti odseki
dobili prihodnje leto spomladi, kar je že ustaljena praksa asfaltiranja makadamskih cestišč
v občini. Ob tem pa redno skrbijo za urejanje
bankin, košnjo trave, vzdrževanje cestišč in
gramoziranje makadamskih odsekov

Ljudem omogočiti širokopasovni internet
Župan Peter Škrlec si poleg izboljšanja
prometne infrastrukture prizadeva izboljšati
tudi dostop do širokopasovnega interneta.
Dostop do le-tega ima v občini že cca 100
gospodinjstev. Ker so se vodilni na občini zavedali pomena dostopa do širokopasovnega
interneta, so ob vsaki investiciji v občini ob

gradnji cest, vodovodov ali kanalizacij polagali tudi vode oz. kanalizacijo za optični kabel. Župan je v dopisu na Telekom Slovenije
odgovorne ponovno pozval k nadaljevanju
polaganja optičnega kabla, da bi na ta način
še povečali krog gospodinjstev s širokopasovnim internetom.

Zavzemanje za prodajo gradbenih parcel
Pristojni v občini Sv. Jurij v Slov. goricah se
intenzivno zavzemajo tudi za prodajo gradbenih zemljišč v Jurovskem Dolu. Tako je bila
opravljena nova cenitev gradbenih zemljišč,
ki naj bi izdatno znižala ceno nakupa le-teh.
Cena zemljišča naj bi po novi cenitvi znaša-

la cca 10 €/m2. Na ta način želijo v občino
pritegniti nove občane in povečati stanovanjsko gradnjo in s tem investicije v domačem
okolju.
Dejan Kramberger

Županov sprejem odličnih učencev
Sprejem odličnjakov na Občini Sv. Jurij v Slov. goricah

T

ako kot pretekla leta je zadnji šolski
dan pred poletnimi počitnicami in
pred slovenskim državnim
praznikom, ob dnevu državnosti,
župan Občine Sv. Jurij v Slov. gor.
sprejel učence OŠ Jožeta Hudalesa
Jurovski Dol, ki so vseh 9 let šolanja dosegli odličen uspeh. V letošnjem letu je bilo takšnih učencev
in učenk 6. In prav vsa šesterica
osnovnošolcev, generacije 20062015, se je udeležila županovega
sprejema. S tem uspehom se ob
zaključku osnovnošolskega izobraževanja lahko pohvalijo: Sara
Fras, Tjaša Gamser, Lucija Ornik,
Kristjan Mihael Reisman, Tadej
Roškarič in Živa Waldhütter.
Župan je tem učencem podelil
spominska darila na zaključek šolanja, jim
čestital za odličen uspeh in jim zaželel tudi
veliko uspehov še vnaprej. Ob tem pa je poudaril, da je njihova pozitivna lastnost tudi
ta, da so poleg učnega uspeha uspešni tudi
na drugih obšolskih področjih, kot so šport,
glasba ali umetnost.
Posebno zahvalo je Peter Škrlec izrekel
tudi razredničarki Jasni Malnar in ravnatelju

Stanislavu Senekoviču in pa seveda tudi staršem, ki so s svojo vzgojo, moralno in finanč-

no podporo, podobno kot šola, pripomogli k
uspehu otrok.
Naj ob koncu omenimo še zanimivost, ki
jo je v svojem govoru poudaril župan, ki je
omenil, da je ta generacija učencev prestopila
šolski prag leta 2006, torej leta, ko je bila ustanovljena občina Sveti Jurij v Slov. goricah.
D. K.

Občina Sveti Jurij v Slovenskih goricah

Investicije v cestno infrastrukturo
Podpis pogodbe za rekonstrukcijo ceste proti pokopališču

O

bčina Sv. Jurij v Slov. goricah je
uspešno zaključila postopek javnega razpisa za »Rekonstrukcijo ceste
JP 703321 s parkirišči«. Preko portala javnih naročil se je prijavilo 10
ponudnikov, izmed katerih
je najugodnejšo ponudbo
po kriteriju »najnižja cena«
poslalo podjetje Komunala
Slovenske gorice. Župan Peter Škrlec je z zastopnikom
podjetja Marjanom Bračkom
v teh dneh že podpisal gradbeno pogodbo, po kateri bodo
čez poletje izvedena vsa dela
po projektantskem popisu del
in strokovnem projektu. Projektantska vrednost projekta
je bila ocenjena na 97.000 €,
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Komunala Slovenske gorice pa bo kot najnižji ponudnik dela opravila za 56.174,98 €. Cca
26.000 € bo sofinancirano s strani države po
21. členu zakona o sofinaciranju občin.

FOTOGRAFIRANJE
V STUDIU
IN NA TERENU
OKVIRJANJE

Tel: 02/72 90 280
www.foto-tone.si

KUPON
ZA 30% POPUST
na studijsko
fotografiranje
veljavnost: julij
julij 2015,
2015
veljavnost:
nevelja
veljaza
za foto
foto za
za dokumente
ne
dokumente
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OVTARJEVE NOVICE

SEJMI, RAZSTAVE

KOS Lenart – naš in vaš sejem

Z

adnji vikend v maju se je na Poleni odvil že jubilejni 5. Kmetijsko obrtniški
sejem KOS Lenart. V tem prispevku
vam želimo podati zgoščeno oceno o tridnevnem dogajanju na sejmu. Najprej seveda
razlaga naslova. Zakaj vaš sejem?
Zato, ker:
-- se vedno več akterjev vključuje v pripravo in oblikovanje sejma,
-- ker vedno več ljudi sodeluje na sejmu,
-- je vedno več in vedno več novih razstavljavcev,
-- in najpomembnejše - ker je vedno več
obiskovalcev sejma.
Vsem naštetim gre velika zahvala, obenem
pa obljuba, da bomo tudi v bodoče pripravljeni sodelovati z vsemi, ki želijo konstruktivno sooblikovati sejem.
Nekaj osebnih poudarkov o sejemskih dogodkih.
Prav gotovo je velik preboj organizacija posveta o Uredbi o izvajanju lokalnega razvoja

v organizaciji LAS Ovtar Slovenskih goric in
Razvojne agencije Slovenske gorice. Da se je
posvet zgodil v okviru sejma, ocenjujemo kot
zelo pozitivno.
Dopolnilne dejavnosti bodo tudi v bodoče deležne posebne pozornosti. Upamo, da
bomo tudi od pristojnih, ki skrbijo za razvoj
te dejavnosti, deležni več podpore in sodelovanja.
Vključitev Govedorejske razstave v pro-

gram sejma je po našem prepričanju zelo dobra odločitev tako za Govedorejsko društvo
Lenart kot organizatorja in sam sejem.
Večerna petkova prireditev – Festival ljudskih godcev – v organizaciji Radia Slovenske
Gorice je po raznih poskusih, kaj bi bilo najbolj primerno, odlično uspel.
Sobotno dogajanje s kuhanjem štajerske
kisle župe je že tradicionalno prešerno in
zelo lepo sprejeto, tako od sodelujočih kot od
publike.
Tudi nedeljski Dan vinogradnikov je vsako leto z več sodelujočimi in prerašča v dogodek, ki ga noben resen vinogradnik ne bo
smel zamuditi. Organizatorji, Vinogradniško
društvo Lenart, vlagajo v organizacijo veliko
truda.
Ocene, ki smo jih v tem času uspeli pridobiti z različnih strani, so zelo pozitivne. Zelo
smo veseli pozitivnih ocen razstavljavcev, katerim pripravimo poseben »sprejem« in jih
naprosimo, da nam povejo svoje poglede in
predloge.
Opravili smo tudi posebno anketo z nekaterimi vprašanji, ki jih želimo
preanalizirati. O anketi
drugič.
Največje zadovoljstvo
pa je seveda ugotovitev, da
je letošnji sejem rekorden
po obisku. Ocenjujemo,
da si je sejem ogledalo cca
15.000 obiskovalcev.
To je podatek, ki nas
kot organizatorje najbolj
veseli. Obljubljamo, da se
bomo tudi v bodoče maksimalno potrudili pri organizaciji kot zahvalo za vaš obisk.
Lenart in Slovenske gorice sta se po petletnem organiziranju Kmetijsko obrtniškega
sejma vpisala na seznam sejemskih mest.
Zadovoljni z uspešno izvedenim letošnjim
sejmom smo z mislimi že na 6. KOS-u, ki bo
od 27.–29. maja 2016.
Drugo leto se zopet vidimo.
F. Lovrenčič

Govedorejska razstava na KOS-u
Dvajseto obletnico Govedorejskega drupasmo Igor Stanonik (KGZ Kranj) in Marko
štva Slovenske gorice Lenart so člani v sodeMlakar (KGZ Novo mesto) za črno-belo palovanju z KGZ Ptuj počastili z razstavo krav
smo. Najbolje ocenjenim kravam so zvonec
molznic in krav dojili. Razstava je številpodelili ugledni gostje razstave, med druginim obiskovalcem, predvsem
pa strokovni javnosti, šolski
mladini in uglednim gostom,
ponudila najboljše živali posameznih kategorij, rejcem pa
dala priznanje za dobro rejsko
delo. Ob otvoritvi kmetijsko
obrtniškega sejma in pred podelitvijo priznanj najboljšim
je navzoče pozdravili predsednik govedorejskega društva
Alberto Kocbek, ocenjevanje
in podelitev laskavih nagrad
– zvoncev ter najvišjega naziva »šampionka razstave« pa je
vzorno vodil Danijel Skaza,
vodja oddelka za živinorejo pri
Šampionki razstave: Gabi z rejcema Vladimirjem in Barbaro Kegl
KGZ Ptuj. Ocenjevalca živali ter Drava z rejcem Albertom Kocbekom
na razstavi sta bila za lisasto

Najboljše mlade krave lisaste pasme: LIŠKA FrancA Lehnerja,
Tika Venčeslava Poliča, Bora Alberta Kocbeka
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mi predsednica Odbora za kmetijstvo v Državnem zboru RS Iva
Dimic, poslanec Državnega zbora
Franc Breznik, direktor KGZ Ptuj
Andrej Rebernišek, župani slovenskogoriških občin, predstavniki pokroviteljev razstave, čast
podelitve zvonca pa je pripadla
tudi učencu OŠ Voličina Niku Mesarecu. Učenci OŠ Voličina so se
namreč množično udeležili sejma
in razstave. Najvišje priznanje razstave – lento šampionkam razstave
– sta podelila lenarški župan mag.
Janez Kramberger in direktor KZ
Lenart, generalnega pokrovitelja
razstave, Janko Hajdinjak.

Rezultati ocenjevanja na razstavi, Lenart,
29. 5. 2015:
(ime živali, rejec)
Prvesnice lisaste pasme
1. Šeka, Janez Senekovič, Dražen vrh, Sv.
Ana v Slovenskih goricah
2. Liša, Aleksandra Žugman, Malna, Sv.
Jurij v Slov. goricah
3. Dinka, Alberto Kocbek, Zgornja Voličina, Voličina
Prvesnice črno-bele pasme
1. Gabi, Vladimir Kegl, Žice, Sv. Ana v
Slov. goricah
Mlajše krave lisaste pasme
2. Bora, Alberto Kocbek, Zgornja Voličina, Voličina
3. Tika, Venčeslav Polič, Črmljenšak, Voličina
4. Liška, Franc Lehner, Ledinek, Sv. Ana v
Slovenskih goricah

Odlično pripravljene živali v razstavnem šotoru
na hipodromu Polena

Mlajše krave črno-bele pasme
1. Rika, Boštjan Kraner, Zamarkova, Lenart v Slovenskih goricah
Starejše krave lisaste pasme
1. Drava, Alberto Kocbek, Zgornja Voličina, Voličina
2. Roža, Aleksandra Žugman, Malna, Sv.
Jurij v Slov. goricah
3. Lipa, Maksimiljan Holer, Zgornje Partinje, Sv. Jurij v Slov. goricah
Šampionka razstave pri lisasti pasmi:
Drava, Alberto Kocbek, Zgornja Voličina,
Voličina
Šampionka razstave pri črno-beli pasmi:
Gabi, Vladimir Kegl, Žice 4, Sv. Ana v Slovenskih goricah
Franci Ornik, KGZS Zavod Ptuj

Ekipa mladih vodnikov krav na razstavi: Franci Bezjak, Tomaž Lehner, Barbara Kegl, mentor Franc Bezjak, Koler Domen, Anja Krajnc,
Matej Goznik, Primož Sužnik, Simon Bela

Dobrote slovenskih kmetij 2015

R

azstava Dobrote slovenskih kmetij
2015na Ptuju je bila odprta od 21. do
24. maja v prelepem ambientu minoritskega samostana. To je bila 26. razstava, na
kateri je sodelovalo preko 600 kmetij iz vse
Slovenije in zamejstva, kmetije so prijavile
skupaj 1173 vzorcev dobrot. Izdelki so razvrščeni v trinajst skupin, od mesnih, mlečnih,
izdelkov iz sadja, grozdja do vrtnin. Razstava
je v bistvu zaključek ocenjevanj izdelkov, ki
so potekala vse od začetka marca pa do odprtja razstave.

Otvoritev razstave

Ob razstavi, na kateri je bila letos nosilna regija Primorska, se je odvijalo več dogodkov in aktivnosti pod okriljem projekta
"Dobrote slovenskih kmetij - ker vem, kaj
jem", sofinanciranega s strani Ministrstva za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. V sklopu
projekta smo okrepili promocijske aktivnosti
z oglaševanjem prireditve na RTV SLO1, izvedli likovni natečaj za predšolsko in osnovnošolsko mladino z naslovom: "Pod krošnjo
stare oljke" in organizirali dan odprtih vrat
za šolsko in predšolsko mladino, katerega se
je organizirano udeležilo preko 300 otrok. V
sklopu projekta smo izvajali izobraževanja,
degustacije in potrošniška ocenjevanja z namenom spoznavanja kakovostnih izdelkov,
pridelanih in predelanih v lokalnem okolju.
Samo razstavo smo obogatili z razstavo pridelkov in živil, ki sodijo v sheme kakovosti,
ter s postavitvijo izobraževalnih panojev na
teme: mleko in mlečni izdelki, izdelki iz žit,
izdelki iz sadja, oljčna olja in sheme kakovosti.

Na dvorišču minoritskega samostana je
ves čas razstave potekala prodaja kmečkih
pridelkov in izdelkov, v šotoru na zunanjem
dvorišču pa smo ponudbo popestrili s kulinariko turističnih kmetij. Organizirali smo
delavnice domačih obrti, v bližnji gostilni
je bila predstavljena primorska »Osmica«.
Izvedena je bila okrogla miza o dopolnilnih
dejavnostih na kmetijah in posvet o mreženju na podeželju kot strokovni del letošnje
razstave. Na odru se je odvijal bogat kulturni
program. Izdana je bila publikacija z vsemi
dobitniki priznanj, ki lahko potrošniku služi kot pripomoček pri
iskanju ustreznih ponudnikov izdelkov s kmetij.
Bogata je tudi »žetev« priznanj,
ki so jih pridobile kmetije na ocenjevanju dobrot. Skupaj je 1019
priznanj, od tega 492 zlatih, 316
srebrnih in 211 bronastih priznanj in kar 78 znakov kakovosti
za trikrat zapored osvojeno zlato
priznanje. Iz območja UE Lenart
je sodelovalo 25 kmetij s 4 izdelki.
Prejeli so 25 zlatih, 7 srebrnih in
8 bronastih ter 4 znake kakovosti.
Vsem nagrajencem ob tej priložnosti iskreno čestitamo.

Dobitnica zlatega priznanja Ida Senekovič

Dobrote slovenskih kmetij so se tekom let
»dobro prijele« tako v našem okolju kot tudi
po vsej Sloveniji. To je praznik slovenskega
podeželja in slovenskih kmetij, ki ob tej priložnosti lahko pokažejo širši javnosti kvalitetno ponudbo svojih izdelkov.
Cvetka Bogdan s sodelavci, KGZ Ptuj, kmetijska svetovalna služba, foto: Arhiv Dobrote
slovenskih kmetij 2015
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ZNANJE ZA RAZVOJ

DOGODKI IN DOGAJANJA

Ekipe prve pomoči Civilne zaščite in
Rdečega križa dobro usposobljene

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja:
Evropa investira v podeželje

NOVICE IZOBRAŽEVALNEGA CENTRA
V mesecu maju se je zaključil projekt
Dediščina Slovenskih goric za jutri –
Ohranjanje starih semen kulturnih rastlin
na območju LAS.
V okviru projekta smo celotno pozornost namenili zbiranju in ohranjanju domačih, avtohtonih, udomačenih tradicionalnih vrst kulturnih rastlin. Na območju
LAS Ovtar Slovenskih goric smo postavili
temelje, na katerih sloni
lokalna preskrba.
S skoraj 50 udeleženci
smo uspeli zbrati in v Semenski knjižnici Varuhov
semen Društva za ohranjanje biotske pestrosti
kulturnih rastlin arhivirati natančno 25 vzorcev zelenjave, poljščin in okrasnih rastlin z domačih
vrtov in njiv.

Ponosni na naše udeležence in slovenskogoriške »varuhe semen« v sodelovanju
z Društvom za ohranjanje biotske pestrosti kulturnih rastlin vam le-te dajemo na
ogled, predvsem pa vabimo k nadaljnji
izmenjavi, pridelavi ter ohranjanju.
Izobraževalni center, Alenka Špes in dr.
Milojka Fekonja

Bazar semen in sadik

Čisti zobki ob zdravi prehrani

V

okviru preventivnega zobozdravstvenega programa je v šolskem letu
2014/15 v osnovnih šolah potekalo 32. tekmovanje za čiste zobe. Preverjanje
stanja ustne higiene, delavnice, naravoslovni
dnevi o ustni higieni in zdravi prehrani so v
tem šolskem letu potekali v manjšem obsegu
(izvajal se je polovični program).

Kljub polovičnemu programu so bile
vključene vse šole, ki jih je pokrivala stara
občina Lenart. Tekmovali so otroci od 2. do
5. r., približno 800 otrok.
Med najbolj uspešnimi so bili učenci iz 3.
r. OŠ Jurovski Dol z razredničarko Barbaro
Oder ter učenci 3. b iz OŠ Benedikt z razredničarko Dragico Kocmut – Brumen, saj so
bili 100-odstotni in so dosegli vse možne
točke.

Na drugih šolah pa so letos prvaki v čistosti zob:
Na OŠ Lenart sp. je zmagal 2. b z razredničarko Darinko Kolarič. Na OŠ Lenart zg. je
zmagal 4. b, z razredničarko Manico Žgajner.
Na OŠ Cerkvenjak 2. r. z razredničarko Polono Pongrčič. Na OŠ Sv. Ana 5. a z razredničarko Julijano Merklin.Na OŠ Sv. Trojica 5. r.
z razredničarko Verica Vračko. Na
OŠ Voličina 3. r. z razredničarko
Silvo Potočnik. Na OŠ Lokavec in
OŠ Lenart PPVI in ONIS so v projektu sodelovali, ker je bilo naše
sodelovanje plodno, so prav tako
prejeli nagrado.
Zmagovalnim razredom smo
podelili zobne paste, majčke s tiskom zobne himne. Vsi učenci, ki
so imeli ob vsakem pregledu vzorno higieno, so prejeli pohvalo.
Čestitke zmagovalcem in hvala
vsem šolarjem, ki so se trudili, a
jim ni uspelo zmagati, za kar pa
ni nikoli prepozno. Iskreno se
zahvaljujem vsem pedagoškim delavcem ter
staršem, kajti brez njihovega sodelovanja in
podpore realizacija preventivnega programa
ne bi bila možna. Kot izvajalka si želim, da
bi se program preventive razvijal in dopolnjeval, saj je najcenejša in nič ne boli, njegovi
učinki delujejo v prid posamezniku ter družbi in njeni blaginji.
Sms Branka Grah,
sestra zobne preventive ZD Lenart
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V

prelepem sončnem jutru, v soboto,
30. maja, smo se organizatorji: Uprava RS za zaščito in reševanje Izpostava Maribor, RKS Območno združenje Lenart
in Občina Sveta Trojica v Slovenskih goricah
ob podpori Prostovoljnega gasilskega društva
Sv. Trojica zbrali v Sveti Trojici, da organiziramo XXI. Regijsko preverjanje ekip prve
pomoči.
V znanju in spretnostih
prve pomoči je tekmovalo
sedem ekip in ena izven
konkurence. Tekmovalci so
se preizkušali na štirih delovnih točkah s šestnajstimi poškodbami, z realistično prikazanimi situacijami
v prometni nesreči, pri stiskanju grozdja, reševanju iz
vode in nesreči ob neurju.
Tekmovalci iz različnih
organizacij (Civilne zaščite,
Rdečega križa, prostovoljci
gasilskih društev, vzgojnih
zavodov) so izkazali visok
nivo znanja in veščin; med
posameznimi ekipami ni
bilo velikih odstopanj. Vsi so si zaslužili čestitke in pohvalo za prizadevnost in ukrepanje v nudenju prve pomoči. Prvouvrščeni
ekipi Prve pomoči Rdečega križa Občine
Oplotnica želimo veliko uspehov na državnem preverjanju meseca oktobra v Murski
Soboti.
V spremljevalnem programu so predstavili
svoje veščine in spretnosti Gorska reševalna
služba Maribor, Gasilska zveza Lenart, Gasilska zveza Slovenije – požarna preventiva,
Javni zavod za zaščito in požarno reševanje
Maribor, Občina Sveta Trojica v Slovenskih
goricah, PGD Slovenska Bistrica, PGD Sveta Trojica, Policijska uprava Maribor – Policijska postaja Lenart, REPS – Društvo za
reševalne pse Maribor, RKS – Območno
združenje Lenart, Izpostava RS za zaščito in
reševanje – Center za obveščanje (112).
Sodelujoče so uvodoma pozdravili župan
občine Sv. Trojica v Slovenskih goricah Dar-

ko Fras, predstavnik RKS mag. Milan Repič,
vodja izpostave Uprave Republike Slovenije
za zaščito in reševanje Maribor Ivana Grilanc
in vodja ocenjevalcev dr. Milan Krajnc.
Med tekmovanjem so se nam pridružili še
generalni direktor URS za zaščito in reševanje Darko But ter drugi gostje, predstavniki
lokalnih skupnosti, vojske, policije in sosednjih območnih združenj Rdečega križa.

Tekmovanje so spremljali študentje Fakultete za zdravstvene vede iz Maribora, aktivisti
Rdečega križa Območnega združenja Šentjur
pri Celju.
Namen preverjanj ekip PP je dejansko prikazovanje nudenja prve pomoči poškodovancem v naravnih, elementarnih in vsakdanjih nesrečah in ugotavljanje usposobljenosti
posameznih ekip. Hkrati se v takšna tekmovanja vključujejo vzporedne dejavnosti zaščite in reševanja.
Zahvaljujemo se vsem udeležencem, še
posebej domačinom, članom krajevnih
društev, Prostovoljnemu gasilskemu društvu in Krajevni organizaciji Rdečega križa
za pomoč pri organizaciji in izvedbi XXI.
Regijskega preverjanja ekip prve pomoči
Civilne zaščite in Rdečega križa v Vzhodnoštajerski regiji.
Jadranka Koban, predsednica
RKS OZ Lenart

Izlet društva Sožitje Lenart

Z

a cilj izleta smo se dogovorili na upravnem odboru in skupaj z agencijo Leze
naredili podrobni načrt. Člani Sožitja
so se prijavili v polnem številu in tako
smo kmalu napolnili kar dva avtobusa. Od ust do ust se je širil glas, da pojdemo v Avstrijo, kjer si bomo v mestecu Gurk ogledali Deželo palčkov.
Dočakali smo ta majski dan, ki o
vremenu ni hotel napovedati nič obetavnega. Pa smo dejali, da se ne damo,
ker imamo tako malo možnosti za potepanje po tem lepem svetu. Enkrat na
leto nas pot pelje na izlet, nekajkrat na
kopanje. Potem je tu še jesenski športni piknik, božičkovanje in že je leto
pri kraju.
Nekje na Koroškem smo naredili
postanek za mali odmor ob kavici in
rogljičku, ki ga je častila agencija Leze. Kar
naenkrat smo bili v Avstriji. Tam pa so nas
pričakali temni oblaki, ki so spustili nekaj
vode in nas pošteno prestrašili, saj bi palčke
na prostem težko obiskali med nalivom. A je
naša predsednica Inge dejala, da je prepričana, da v Gurku dežja ne bo.
V Gurku pa: palčki vsepovsod. Dočakali
so nas pred vhodom, bili so v rudniku, kjer
so kopali zlato, raztegovali so se po drevju,
se bahali med cvetličnimi grmi, strmeli so v
ribnikih z zlatimi ribicami, nabirali so gobe,
se v množici prijateljev igrali. Bili so vsepovsod. Najzanimivejši so bili tisti, ki so tukaj

našli dom iz najrazličnejših dežel sveta in
so šteli zavidanja vredno število let. Bili so
ročno oblikovani iz kamna in so upodabljali

neke davne čase, ki so se že zdavnaj zapisali
v zgodovino. Ti palčki imajo poleg tega, da
čuvajo domove, še vzgojno nalogo. Pozimi jih
proti ustrezni izposojevalnini dobijo v oskrbo otroci, ki zanje lepo poskrbijo. Pomladi jih
zopet prinesejo v park in tako lahko ponovno
razveseljujejo staro in mlado. Skozi palčkovo
deželo smo se lahko sprehajali in še popeljali
z vlakcem. V mestu smo si ogledali še znamenito cerkev in nato krenili proti domu.
Na poti veliko pripovedi o doživetem, veliko
veselja in dobre volje. Pa še predsedničina je
obdržala: Ni bilo dežja!
Alojzija Zemljič, foto: Ivan Breznik
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Lenarški diabetiki v Kočevju

V

soboto, 30. 5. 2015, se je
Društvo diabetikov Lenart
udeležilo 20. športnih iger
diabetikov v Kočevju. Tam so nas
zelo lepo sprejeli in nam pripravili
lep kulturni program ter nas pogostili z malico dobrodošlice. Po
programu smo se udeležili športnega tekmovanja, nismo dosegli
vidnih rezultatov, namen nam je
bil druženje.
Ingrid Belšak

PGD Sv. Jurij v Slov. goricah aktivno ob
praznovanju občinskega praznika

P

raznovanje 9. praznika občine Sv. Jurij
v Slov. goricah smo aktivno soustvarjali tudi člani in članice PGD Sv. Jurij v
Slov. goricah. Tako smo imeli to čast, da smo
z medsebojnim srečanjem, ki je potekalo skupaj s člani LD Sv. Jurij – Jurovski Dol, odprli
letošnje praznovanje. Čeprav smo morali gasilci priznati premoč lovskim tovarišem, to
ni skalilo dobrega prijateljstva, druženja in
navijanja.
Biti gasilec, pomeni, da si pripravljen nekomu pomagati v nesreči. Za to so potrebni
ustrezna usposobljenost in redne praktične
vaje. Tako smo v soboto, 18. aprila 2015, skupaj s prijatelji gasilci naše znanje reševanja
in pomoči ob morebitni nesreči preverili na
taktični gasilski vaji, ki smo jo izvedli na domačiji Jožeta Majerja na Žitencah. K sodelovnaju smo pritegnili člane in članice iz PGD
Lenart, Benedikt, Sv. Ana, Pernica, Jakobski
Dol, Velka in, seveda, domačega gasilskega
društva.
Vonj po bencinu, ki je povezan z zgodovino kolesa z motorjem – Pony Ekspressa, je
prispeval, da smo priskočili na pomoč tistim,
ki negujejo njihovo zgodovino in se radi pokažejo z njim. Več o tem ste že lahko prebrali
v Ovtarjevih novicah.

Ob zaključku aprila smo po tradicionalni
navadi postavili majsko drevo ob gasilskem
domu, po uspešno izvedenem podiranju in
prevozu, oboje je že več kot 35-ič zapovrstjo
opravil naš dolgoletni član Jože Pavalec. Drevo je darovalo Gozdno gospodartvo Maribor,
izpostava Lenart, v Gasterajski šumi. Postavitev majskega drevesa je potekala ročno.
Vključili smo se tako člani in članice kakor
tudi ostale krajanke in krajani, saj smo omenjeni dogodek izkoristili za medsebojno srečanje in druženje, česar je vedno premalo,
kot to radi na koncu ugotovimo. Besede lažje
stečejo ob dobri hrani in pijači. Za prigrizek
so poskrbele članice Aktiva kmečkih gospodinj Sv. Jurij v Slov. goricah, medtem ko so
za pijačo poskrbeli lokalni pridelovalci vin in
lastniki gostinskih lokalov. Pridružila sta se
jim še Vinogradništvo Brus ter Vinogradništvo Kolman s Sv. Ane. Člani in članice Prostovoljnega gasilskega društva Sv. Jurij v Slov.
goricah se iskreno zahvaljujemo vsem krajankam in krajanom, lokalni skupnosti kot
vsem ostalim za vročeno občinsko priznanje
Jurijev zlatnik, ki smo ga bili deležni na osrednji proslavi ob 9. občinskem prazniku.
G. Nudl

je tako imenovana hiša palm, ki izhaja iz leta
1880, v kateri so skalnjaki in rastlinjaki. Tu si
lahko ogledate veliko število cvetočih okrasnih rastlin, palm, kaktusov in podobno. Na
odprtem je še velik akvarij z ribami in vodnim rastlinjem.
Na drugi strani parka sta še dva muzeja.
Prvi je muzej kočij, v katerem je preko petdeset »plemenitih« kočij in nekaj sani, ki izhajajo iz 18. in 19. stoletja. V drugem muzeju pa
so na ogled lovska razstava ter makete železnic. V lovskem delu muzeja je razstavljenih
preko 140 različnih živali s petih kontinentov.
Živali so razstavljene v njihovem naravnem
življenjskem
okolju.
Zraven razstavljenih
živali je še nekaj trofejnega orožja in vrhunskih trofej raznih živali.
Makete
železnic,
ena največjih razstav
v Evropi, pa so prava
paša za oči najmlajših,
saj so v originalu predstavljene makete železniških kompozicij z
železniškimi postajami
iz Madžarske, Avstrije
in Nemčije. Celotna
razstava železnic je računalniško vodena in
daje občutek, da stojimo na veliki železniški postaji.
V mestecu Keszthely nedaleč od Festeticske palače smo si še ogledali Madžarski
kmetijski muzej (georgikom majormuzeum).
V njem je razstava zgodovine takratne kmetijske tehnike, dela na podeželju, običajev ter

V

Benedikt, GTD Klapovüh in PGD Benedikt.
Z vašo pomočjo, dragi kupci, smo gasilci
zmagali, saj smo nabrali največ žetončkov.
Zaključna prireditev in podelitev nagrad je
bila 26. 5. 2015. Podelitve smo se udeležili
z našim gasilskim podmladkom in prikazali vajo z vedrovko. Na tem
mestu bi se rada zahvalila
vam, dragi kupci, da ste nas
podprli z metanjem žetonov v našo skrinjo, osebju
trgovine Mercator, da nas
je povabila k sodelovanju
in za pogostitev ob zaključku. Denar bomo porabili za
nakup gasilskih uniform za
našo mladino. Vsem skupaj še enkrat iskrena hvala,
tudi mi gasilci radi delamo
dobro.
Mojca Maurič, PGD
Benedikt

Prijetno druženje članov kluba Starodobnik

Č

lani kluba Starodobnik Slovenske
gorice smo organizirali enodnevno
strokovno ekskurzijo na Madžarsko,
ki smo jo poimenovali »prijetno in poučno
druženje«. Zbrali smo se v Lenartu na avtobusni postaji v soboto, 23. maja, zjutraj ob 7.
uri. Pot nas je peljala proti mejnemu prehodu Pince. Še pred prestopom meje smo imeli
prvi postanek z jutranjo kavo ter rogljičem.
Organizacijski vodja je bil kot vedno predsednik kluba Franc Lasbaher. Strokovno pa je
ekskurzijo vodil naš član Janko Ferlinc, velik
poznavalec zgodovine tega dela Madžarske.
Po dobri uri vožnje smo se peljali mimo
Balatona oz. Blatnega jezera do Blatograda,
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danes vasi Zalavar, si ogledali kapelico in
ostanke romanske bazilike, od koder sta nadaljevala pot v Rim tudi skozi naše kraje brata Ciril in Metod.
Vrnili smo se na avtocesto in se peljali do
mesteca Keszthely, kjer je bila ustanovljena
prva kmetijska fakulteta v Evropi, do Festeticske palače, katere začetek gradnje sega v
leto 1745. V samem dvorcu, ki je tretji najlepši baročni dvorec na Madžarskem, je med
drugim zbrana zgodovina plemiške družine
hrvaškega rodu Festetics. Posebno zanimiva
je knjižnica Helikon z 90 tisoč knjigami in je
tudi največja ohranjena zasebna knjižnica na
Madžarskem. V zaščitenem parku ob palači

nem vsakoletnem internem srečanju članov
kluba Starodobnik. Z našimi jeklenimi konjički se bomo popeljali po Slovenskih goricah v enem od naslednjih mesecev.
F. Krivec

Zaključna prireditev vrtca Lenart

T

udi letošnje leto smo zaokrožili z zaključno prireditvijo, ki se je odvijala v
petek, 5. junija 2015, na ŠRC Polena.
Prireditev je potekala v znamenju športnih
iger, saj dajemo gibanju v vrtcu velik pouda-

Radi delamo dobro
mesecu aprilu je Mercator pripravil
akcijo Radi delamo dobro z zbiranjem žetonov. Ob vsakem opravljenem nakupu v trgovini si prejel žeton, katerega si dal v skrinjico posameznemu društvu.
Sodelovala smo tri društva in sicer KMN

raznih orodij.
Že precej izmučeni smo se v večernih urah
podali proti domu, natančneje proti vasi Kobilje do znane restavracije, kjer nas je čakala večerja z domačo kapljico. Kot vedno ob
takšnih priložnostih se je predsednik kluba
se zahvalil vsem, ki v klubu izstopajo s svojo
aktivnostjo, ter jim predal simbolična priznanja. Lastnik restavracije Smej pa je na kratko predstavil občino Kobilje, njihov uspešen
razvoj ter poudaril, da imajo župana, sedem
občinskih svetnikov in zaposleno eno osebo
na občini. Seveda pa je to že druga tema.
Sami smo se še dogovorili o že tradicional-

rek skozi vso leto. Manjkalo pa ni niti zdaj že
skoraj tradicionalno »špricanje z brentačami«.
Uvod v prireditev so pripravile starejše in
mlajše članice Twirling, plesnega in mažoretnega kluba Lenart in se s tem predstavile širšemu občinstvu ter opozorile nase s svojimi
spretnostmi. Med njimi je bila tudi dvakratna

državna prvakinja te discipline Lana Žabčič.
Prireditvi so dali dodano vrednost tudi
zunanji sodelujoči, ki so s športom povezani tako ali drugače. Gorazd Voglar – Gogi
je povezoval program, športnik leta Tadej
Verbošt in državna reprezentantka Sabina
Veit pa sta s tekom po
Poleni odprla športne
igre. Beno Puntnar je
pripravil
kolesarski
poligon, medtem ko
Matej Banič – Mato
gibalnega. Gasilci GD
Lenart pa so poskrbeli za varnost in igre z
vodo. Pri članih balinarskega društva se je
bilo moč preizkusiti še
v balinanju. V primeru nujne medicinske
pomoči so bili na razpolago tudi zaposleni
iz Zdravstvenega doma Lenart. Vsem sodelujočim se iskreno zahvaljujemo. Dogodek
je minil v znamenju prijetnega druženja, za
katerega smo se potrudili prav vsi: starši, ki
so poskrbeli tudi za pogostitev, ter otroci in
delavci vrtca Lenart. V skupnem številu se je
prireditve udeležilo kar 715 ljudi.
Helena Klobasa

Na gradu Vurberk doživeli srednjeveški utrip

I

dilična okolica mističnega gradu iz 12.
stoletja s čudovitim razgledom po Dravski dolini navdušuje obiskovalce že
sama po sebi. Drugo
junijsko soboto smo biseru zgodovine posvetili posebno pozornost,
saj smo čas vrteli nazaj
in grad Vurberk je zaživel v srednjeveškem
vzdušju. Doživetje so
podkrepili dragi gosti,
gospoda z gradu Hrastovec.
Srednjeveški najemniki iz Žužemberga
in Vitezi reda Kraljevega orla iz Ljubljane so

predstavili svoje poslanstvo skozi tri zgodbe
in turnir v mečevanju, kar je na trenutke kar
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strah vzbujajoče, z namenom, da obiskovalci
spoznajo viteštvo v pravem pomenu besede.
Posebnost prireditve je bil obisk članov
Kluba japonskih mečevalcev, oz. samurajev,
ki so navdušili mlajše obiskovalce in prikazali
njihov izjemno spoštljiv odnos do sočloveka,
kot nam je že poznano iz japonske zgodovine.
Ko je ura odbila tri, so pogledi uhajali na
oder, kjer smo nestrpno pričakovali čarobno
pravljico Pepelka. Družinsko gledališče Kolenčevih nam je letošnjo predstavo podarilo,
saj se k nam vedno radi vračajo. Sporočilo
predstave so otroci in odrasli sprejeli z velikim aplavzom. Tudi vurberška grajska gospoda je podarjala. Ocvrte grajske miške in
jabolka v srajčki, ki sta jih pripravili prijazni
kuharici Marija Sakelšek in Jožica Lampreht,
so tako dišale, da so šle v slast izjemno hitro.

Manufaktura tiskarskega mojstra Janeza
Rozmana z Bleda je bila prav tako prvič na
Vurberku in mojster je prijetno presenetil
župana občine Duplek Mitjo Horvata, kate-

GOSPODARJENJE ZA NARAVO
remu je podaril knjigo s pečatnikom, da bo
vanjo vpisoval vtise. Pisarka je razveseljevala
najmlajše z zapisi imen v kaligrafiji.
Dobrodelna stojnica Zamenjaj igračo ali
knjigo je vsako leto bolj obiskana in zato so
knjige in igrače našle novega prijatelja.
Rokodelci so vabili k barantanju in za vsakega se je nekaj našlo. Novost prireditve je
bila tudi zvočna terapija, ki jo je z gongi in
tibetansko posodo izvajala Lučka Ungar.
Kako so grajske gradove urejali nekoč, je
bilo mogoče razbrati iz plakata na pročelju
odra, ki ga je posebej za ta dan pripravila
Tina iz vrtnarstva Tement ter na oder postavila rožice po tem izboru.
Večerni pevski in igralski nastopi otrok
so presegli pričakovanja. Orientalka Jana je
dodala čarobnost plesa in orientalske glasbe, vokali Sonusov so
ponovno navdušili in
člani srednjeveških najemnikov so poskrbeli
za ognjeni spektakel
in poskrbeli za krasen
zaključek 8. srednjeveške prireditve na gradu
Vurberk, ki jo je uspešno pripeljal do konca
napovedovalec in moderator Andrej Okreša.
Prireditev
nima
vstopnine, za kar gre
izjemna pohvala sponzorjem in častni pokroviteljici prireditve
občini Duplek, ki je tudi soorganizatorka
prireditve.
Jelka Rojko, foto: Darja Rojko

Pomlad-poletje 2015 v ZDU Slov. gorice

K

onec marca je bilo tradicionalno srečanje literatov in lepe pisane besede
pri Sveti Trojici v organizaciji DU
Sveta Trojica. Aktivnosti so sledile v aprilu:
razstava pirhov v protokolarnem objektu sv.
Martina v Sv. Trojici, rekreativno kolesarjenje
v Benediktu – organizator DU Benedikt, pri
DU Svetem Juriju je bilo pokalno meddruštveno tekmovanje v kartanju, v maju so se
začela »LIGA« v streljanju z zračno puško.

Vreča – velika plaketa, Jože Rojs in Marija Gunze –pisno priznanje. Pisno priznanje
ZDU Slov. goric so prejeli: Božidar Banič,
strelska ženska ekipa DU Lenart, Štefan Ljubec, Ivan Breznik in Alojz Vogrin.
V juniju je bil niz dogodkov: meddruštveno pokalno ekipno streljanje v Benediktu in
pokalno tekmovanje v šahu – posamezno v
Cerkvenjaku, srečanje literatov v Lenartu v
organizaciji Knjižnice Lenart, DU Sveta Trojica in ZDU Slov goric,
križev pot v Sveti Trojici, razstava ročnih del v
Cerkvenjaku, meddruštveno pokalno ekipno
streljanje v Voličini.
Pomembno je bilo
tudi tradicionalno že
19. srečanje upokojencev vseh društev, ki so
v ZDU Slovenski goric,
in povabljenih gostov
pobratenih društev 20.
6. 2015 pri Športno rekreacijskem centru v
Dobitniki priznanj na skupščini, foto: S. Cartl
Cerkvenjaku.
Na srečanju je bilo
skupaj 366 udeležencev
iz sedmih DU v zvezi.
Po sprevodu praporščakov, himni s pihalno
godbo MOL Lenart in
kulturnem programu
je prisotne nagovoril
predsednik ZDU Slovenske gorice Stanko
Kranvogel. Za njim so
nekaj besed upokojencem namenili tudi župan občine Cerkvenjak
Marjan Žmavc, podUdeleženci srečanja upokojencev v Cerkvenjaku, foto: I. Breznik
predsednica ZDUS-a
Slavica Golob, podpredsednik ZPPZDU Maribor Marjan Vozič in v
V najlepšem mesecu pomladi, 19. 5. 2015,
imenu Pomurske pokrajinske zveze predseje ZDU Slovenskih goric opravila svojo redno
dnica DU G. Radgona Inge Ivanec.
letno skupščino v Gostišču Kmetič v Voličini.
Kljub vročemu poletju ZDU Slovenskih
Podana so bila vsa poročila za preteklo obdobje in sprejeta program dela ter finančni
goric in DU v zvezi po programu organiziramo še strelska pokalna meddruštvena tekplan za leto 2015. Kadrovskih sprememb ni
movanja, kolesarjenje, glasbeno prireditev in
bilo, je pa bilo podeljenih nekaj priznaj ZDU
druge.
Slovenije in priznanja ZDU Slovenskih goric,
zaslužnim upokojencev DU v zvezi.
Stanko Cartl
Priznanje ZDU Slovenije so prejeli: Jože
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Voda je vir življenja
V poletni vročini je posebej
pomembno, da popijemo še večje
količine tekočine kot običajno. Če
smo dodatno telesno aktivni, se
poveča tudi znojenje in prav takrat
moramo vzdrževati ravnovesje
vode v telesu. Kot vemo, bi morali
na dan spiti vsaj dva litra vode, od
tega slabo polovico v telo vnesemo
s hrano.
Prvi znaki izsušenosti so zmanjšana zbranost in pozornost. Premajhne količine popite
tekočine vplivajo tudi na delovanje ledvic,
krvni obtok in prebavo. Posebej pozorni
moramo biti, da do izsušenosti ne pride pri
bolnih, starejših in otrocih. Ker voda nima
kalorij, ne sladkorja in ne kislin, je idealna za

otrokovo telo in zobe. Pri otrocih
se dehidracija kaže kot suhe in razpokane ustnice, utrujenost in pretirana razdražljivost.
V Mariborskem vodovodu se
trudimo pripomoči k temu, da je
pitna voda na voljo tudi na javnih
površinah, zato smo postavili že
36 zunanjih pitnikov, kjer se lahko
mimoidoči vse od pomladi do jeseni odžejajo s hladno pitno vodo. Ker želimo
uporabnike posredno opomniti na to, da je
izrednega pomena tudi skrb za to, da imajo
naši hišni ljubljenčki na voljo zmeraj dovolj
hladne in čiste vode, smo nekaterim pitnikom dodali tudi pitnike za pse.
Domače živali za svoje dobro počutje potrebujejo tekočino tako kot vsi mi. Zato poskrbimo za to, da jim bo ta zmeraj na voljo.
Prosto živeče živali nam bodo prav tako zelo
hvaležne, če jim bomo na varna mesta nastavili posodice z vodo, s katero se bodo lahko
odžejale in se v njej osvežile.
Prevečkrat se nam zdi dostop do pitne
vode samoumeven. Pa kdaj pomislimo na
soljudi, ki umirajo, ker trpijo pomanjkanje
pitne vode? Voda je vir življenja. Spoštujmo
jo in ravnajmo z njo preudarno.

Oblikovanje cen ravnanja s komunalnimi odpadki
Cene storitev obveznih
občinskih
gospodarskih
javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki, med
katere spadajo zbiranje in
obdelava določenih vrst
komunalnih odpadkov ter
odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov, se oblikujejo na
podlagi republiške Uredbe o metodologiji za
oblikovanje cen storitev obveznih občinskih
gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur.
list RS, št. 87/2012 in 109/2012).
Ceno storitve posamezne javne službe za
območje občine predlaga izvajalec javne službe z elaboratom o oblikovanju cene izvajanja
storitev javne službe in jo predloži pristojnemu občinskemu organu v potrditev. Predlagana cena (v EUR/kg) je predračunska cena
in se izračuna v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi in uredbo, na podlagi
načrtovane količine opravljenih storitev, t. j.
količin zbranih, obdelanih in odloženih odpadkov (v kg) in načrtovanih stroškov ter
prihodkov izvajalca v prihodnjem obračunskem obdobju (v EUR). Ko pristojni občinski
organ (župan ali občinski svet) potrdi predračunsko ceno, postane le-ta potrjena cena in se uporablja za
obračun storitev.
Cena za uporabnike se oblikuje posebej za zbiranje, obdelavo in
odlaganje odpadkov. Pri zbiranju
se cena oblikuje posebej za zbiranje
določenih vrst komunalnih odpadkov (ločene frakcije, kosovni odpadki, odpadna embalaža in mešani
komunalni odpadki) ter posebej za zbiranje
biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada. Ne glede
na zbiranje različnih vrst odpadkov se cena
za uporabnike oblikuje sorazmerno glede

na prostornino zabojnika za
mešane komunalne odpadke
in pogostost odvoza zabojnika, kadar gre za zbiranje
določenih vrst komunalnih
odpadkov, brez biološko razgradljivih odpadkov. Kdor
za zbiranje biološko razgradljivih odpadkov
uporablja zabojnik, se mu cena obračuna na
podlagi volumna zabojnika in pogostosti odvoza. Ceno storitev, ki jo plača uporabnik, je
zaračunana cena storitve javne službe.
Izvajalec za uporabnike najmanj enkrat letno ugotavlja dejansko količino opravljenih
storitev in izračuna obračunsko ceno storitev javne službe. Ta cena se izračuna enako
kakor predračunska cena, pri čemer se za
preračun stroškov na enoto storitev uporabijo dejanske količine opravljenih storitev in
realizirani stroški izvajalca v preteklem obračunskem obdobju.
Izvajalec najmanj enkrat letno za preteklo
obračunsko obdobje ugotavlja tudi razliko
med potrjeno in obračunsko ceno opravljenih storitev. Ugotovljena razlika med potrjeno ceno in obračunsko ceno glede na dejan-

sko količino opravljenih storitev v preteklem
obračunskem obdobju se v elaboratu upošteva pri izračunu nove predračunske cene za
naslednje obračunsko obdobje.

Z večjim ločevanjem odpadkov do nižjih stroškov
Glede na določila Uredbe, da je osnova za
obračun storitev uporabnikom prostornina
zabojnika za mešane komunalne odpadke in
pogostost, je še posebej pomembno dosledno
preprečevanje nastajanja in ločeno zbiranje
nastalih komunalnih odpadkov s ciljem, da
bodo količine mešanih komunalnih odpadkov čim manjše. Da bi se temu cilju čim bolj
približevali, smo že v letu 2011 na območju
občin Upravne enote Lenart uvedli ločeno
zbiranje odpadnega papirja in mešane embalaže pri gospodinjstvih, zbiranje mešanih
komunalnih odpadkov pa smo s 26-ih odvozov na leto zmanjšali na 13 odvozov. Ločeno
zbiranje je pomembno z ekološkega vidika,
saj z njim pridobivamo pomembne surovine

in zmanjšujemo potrebo po prostoru za odlaganje odpadkov, ter finančnega vidika, kajti
ravnanje s papirjem, steklom, plastiko, kovinami … zahteva precej nižje stroške kot pa
ravnanje z mešanimi komunalnimi odpadki,
kjer se pred njihovim odlaganjem zahteva
precej draga predhodna obdelava.
Uredba o ravnanju z biološko razgradljivimi odpadki in zelenim vrtnim odpadom
daje prednost lastnemu kompostiranju teh
odpadkov pred njihovim prepuščanjem izvajalcu zbiranja. Z lastnim kompostiranjem
znižate lastne stroške ravnanja s komunalnimi odpadki, po drugi strani pa pridobite
kompost kot organsko gnojilo za vaše rože,
zelenjavo …
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Z NARAVO

Poznamo zakonitosti kolobarja na njivi in
na vrtu?

						(Nadaljevanje iz prejšnje številke)
Zelenjava iz tal odvzema s pridelkom hranila in z žetvenimi ostanki zapusti v tleh različne
količine hranil, zato upoštevamo učinek predhodne zelenjadnice na bilanco hranilnih snovi. Z
vključevanjem metuljnic v kolobar bomo “pridelali” zalogo dušika, ki bo naslednji kulturi na
voljo že v 40–75%.
Preglednica 2: Primer nekaterih zelenjadnic - Nmin iz žetvenih ostankov po spravilu pridelka
v kg dušika (Nmin) na ha:
Kultura
Fižol
Brstični ohrovt

(odvoz brstov, ostali deli rastline ostanejo na njivi)

Cvetača, brokoli
Por, špinača
Motovilec
Lucerna
Rastline za zeleno gnojenje z metuljnicami

Mineraliziran dušik (Nmin) na voljo
naslednji kulturi (kg Nmin/ha)
75 - 120
150 - 220
110 – 150
40 - 60
10 - 20
150 - 200
30 - 60

(Povzeto po Tehnoloških navodilih za integrirano pridelavo zelenjave 2013)

Vključevanje različnih družin zelenjadnic in združenih setev v kolobar
Upoštevati velja, da zelenjadnice iz iste družine ne vrstimo ene za drugo, premor naj bo glede
na vrsto zelenjave 3-5 let (dober primer vrstenja rastlin s preglednicami najdete v Tehnoloških navodilih za integrirano pridelavo zelenjave, na spletni strani: http://www.mkgp.gov.si/
fileadmin/mkgp.gov.si/pageuploads/podrocja/Kmetijstvo/Integrirana_pridelava/TN_zelenjava_2014.pdf, str. 12). Z upoštevanjem vrstenja zelenjadnic iz različnih družin se bomo izognili
boleznim (kot je pri kapusnicah golšavost) in škodljivcem (npr. strune).
Negativne vplive ozkega kolobarja lahko zmanjšujemo še z združenimi setvami. S poljskimi
poskusi preizkušena je združena setev ječmena ali tritikale s krmnim grahom (beljakovinsko
ugodna krmna mešanica), oljne buče in sončnice (buče črpajo hranila iz gornjih plasti tal, sončnice iz globljih plasti tal), podsevki detelje v ovsu, rži, mešanica soržice za prehrano ljudi (v
razmerju 1:1) daje odličen kruh. Pri vrtninah je potrebno poznati tiste, ki se med seboj dobro
prenašajo in jim njihovo sosedstvo ugaja, da dosežemo dobre rezultate pri pridelku, kot so npr.
zelje – zelena, kitajski kapus – timijan, kumare – fižol, zelena – por, paradižnik – bazilika, krompir – bob itd. Načeloma velja, da dišavnice in začimbe ugodno vplivajo na zmanjšanje pojava
bolezni in škodljivcev pri vrtninah.

Kolobar z vidika varstva rastlin
Kolobar velja tudi za preventivni agrotehnični ukrep, s katerim vplivamo na zmanjšanje škode na pridelku zaradi bolezni, škodljivcev in plevelov. Z vidika kolobarjenja v tleh in pri pridelku poskrbimo še za higieno tal in rastlin ter za vzpostavitev ugodnih razmer za razvoj koristnih
živali (najezdniki, trepetalke, tančičarice, roparske stenice, pikapolonice ...), ki nam pomagajo
pri zmanjševanju naleta škodljivcev. Tudi z združenimi setvami bomo onemogočili in zmanjšali
nalet ter prehod škodljivcev oz. njihovo širjenje po vsem posevku.
Rastlinam, ki s senčenjem tal preprečijo zapleveljenost, naj sledijo tiste, ki te lastnosti ugodno
izkoristijo (npr. za krompirjem motovilec). Tako bomo izpolnili še en cilj kolobarjenja z zmanjšanjem zastopanosti plevela.
Če naštetih osnov ne upoštevamo, se je treba zavedati, da bodo pridelki iz leta v leto manjši,
v pridelek pa bo potrebno vložiti več – potrebna bo globlja obdelava tal, uporabiti bo potrebno
več gnojil, več zaščitnih sredstev, kar bo povečalo pridelovalne stroške in ogrozilo donosnost,
rentabilnost takšnega pridelovanja. Dolgoročno bodo tla postala izčrpana in nerodovitna.
dr. Milojka Fekonja

Kritika reševanja problematike odpadnih
vod v Slovenskih goricah

Z

aradi razpršene poselitve, značilne za
Slovenske gorice, je bilo poznavalcem
od vsega začetka jasno, da bo reševanje problema komunalnih odpadnih voda trd
oreh. Kanalizacijske sisteme, kakršnekoli že,
imajo zgrajena vsa občinska središča, razen
Svete Ane. Poseben problem je čiščenje odpadnih voda v mestu Lenart. Izbrani model,
po katerem je občina naročila projekt čistilne naprave, zdaj pa pričakuje, da se bo našel
koncesionar, ki bo kupil "mačka v žaklju", je
zelo naiven. Tudi, če se bo pogumnež našel,
bodo morebitni spori med projektantom/občino/koncesionarjem dolgi in zapleteni. Veliko vlogo za Lenart igra zadnji rok za zagotovitev odvajanja in čiščenja odpadnih voda na
aglomeracijah, večjih od 2000 PE, ki je leto
2017. V sistemu odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda imajo po slovenski zakonodaji pomembno mesto izvajalci javnih
služb. Čeprav nam je Ameriška gospodarska
zbornica v Sloveniji že pred leti svetovala,
da postavimo sistem, kjer bodo javne službe
strokovno močne organizacije in naj bi jih
bilo v Sloveniji le nekaj, se je tu sistem povsem izrodil. Tako so, razen v Benediktu, pri
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nas izvajalci javnih služb odvajanja in čiščenja odpadnih voda kar Režijski obrati občin
samih, brez vsakršnega resnega strokovnega
kadra. Na kakšnih kriterijih izbirajo partnerje, ki morajo izvajati v zakonodaji predpisane
naloge, je uganka. O preglednosti tukaj ne
moremo govoriti. Prav iz teh krogov prihajajo kritike glede rastlinskih čistilnih naprav.
Seveda slovenska raven tehnike na področju
rastlinskih čistilnih naprav ni na ravni npr.
avstrijskih, vendar bi bilo za mnenje glede
rastlinskih čistilnih naprav in decentraliziranega modela čiščenja komunalnih odpadnih
voda vredno povprašati novoizvoljenega slovenskega župana v Globasnici na avstrijskem
Koroškem Bernarda Sadovnika, ki se je desetletje in več boril proti načrtu celovške Haiderjeve klike, tudi na avstrijskem ustavnem
sodišču. Ta je hotela vsiliti svoj mehanski sistem čiščenja v Globasnici. Pred leti je Sadovniku in njegovi civilni iniciativi uspelo. Res
pa je, da je številnim klikam, zbranih okrog
občinskih vodstev, uspelo tudi v Avstriji postaviti popolnoma neracionalne kanalizacijske sisteme.
Drago Weinhandl, Društvo Mi za vse nas

Zlatorogova plaketa dr. Marjanu Tošu

N

a občnem zboru Lovske zveze Slovenije v Celju so za dolgoletno strokovno, publicistično in organizacijsko
delo v lovski organizaciji podelili najvišje
lovsko odlikovanje - Zlatorogovo plaketo dr.
Marjanu Tošu, članu LD Dobrava iz Lovske
zveze Maribor. Visoko odlikovanje je prejel
iz rok predsednika Lovske zveze Slovenije
mag. Srečka Feliksa
Kropeta, ki je v kratkem nagovoru izpostavil veliko angažiranje
odlikovanca v lovstvu
na vseh ravneh in njegov viden prispevek k
promociji in uveljavljanju lovske organizacije kot pomembnega
dejavnika na področju aktivnega varstva
narave. Več mandatov
je bil član uredniškega
odbora glasila Lovec
in pet let njegov glavni
urednik ter predsednik
uerdniškega odbora za
lovsko založništvo pri Lovski zvezi Slovenije.
Pod njegovim vodstvom se je glasilo Lovec
kot revija vpisal v razvid slovenskih medijev
pri Ministrstvu za kulturo. Sicer pa so na občnem zboru slovenski lovci govorili o opravljenem delu v minulem letu in o nekaterih žgočih vprašanjih, ki so povezana s problematiko
škod po divjadi, zlasti še divjih prašičih in

jelenjadi. Dotaknili so se tudi nekaterih notranjih težav in slabosti, med drugim lovske
kinologije, informacijskega sistema Lisjak in
problematike strokovnega izobraževanja in
usposabljanja. Občnega zbora se je udeležil
tudi državni sekretar za lovstvo v ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Miha Marenče in lovcem izrekel priznanja

za opravljeno delo v loviščih. Tudi on se je
dotaknil problematike škod zaradi nekaterih
vrst preštevilčne divjadi in ocenil, da so v vse
procese pripravljanja in izvajanja ustreznih
strokovnih ukrepov za njihovo preprečevanje
aktivno vključeni tudi lovci.
Peter Rajniš, foto: Jasna Kovačič Siuka

70–letnica organiziranega lovstva pri
Lenartu
Osrednja svečanost ob 70-letnici LD Lenart bo septembra pri lovskem
domu

S

lovensko lovsko društvo (SLD) je po
prvi vojni ustanavljalo podružnice po
vsej Sloveniji, te pa so ustanovile še svoje
odseke v nekaterih važnejših središčih. Takšen odsek je bil leta 1921 ustanovljen tudi
v takratnem Svetem Lenartu v Slovenskih
goricah. Njegov načelnik je postal velik narodnjak in sokolski voditelj dr. Milan Gorišek, tajnik je bil Mirko Korošec in blagajnik
Alojz Kukovec. To se je zgodilo že novembra
1921 in lenarška podružnica je vključevala
odbornike iz različnih delov Slovenskih goric. S Svete Ane je prihajal Franc Breznik, iz
Benedikta Leopold Mlinarič, iz Cerkvenjaka
Klement Liewald, iz Svete Trojice Feliks Lasbaher, iz Voličine Ivan Muršak, iz Lormanja
Anton Rop in iz Korene Konrad Podlipnik.
Lenart je bil torej med obema svetovnima
vojnama nekakšno središče takratne lovske
organizacije za Slovenske gorice, na kar so
lahko današnji lovci zelo ponosni. Lenarški
lovci so med obema svetovnima vojnama
lepo skrbeli za divjad in že takrat iz umetne
vzreje vlagali fazane in jerebice v revir Čreta.
To nalogo je izvajal lovski čuvaj pri odvetniku dr. Milanu Gorišku, znali Lenarčan Feliks
Ciuha. Naravni pogoji so bili takrat za divjad
dobri, veliko je bilo poljske divjadi, zajcev in
fazanov, golobov in rac, zelo malo pa srnjadi.
Lenarški lovci so skrbeli tudi za uporabne lovske pse in so imeli celo dobro izšolane koker
španjele.
Dobra predvojna organiziranost in doseženi uspehi so pripomogli, da je bila v Lenartu
kmalu po končani drugi svetovni vojni že 4.
septembra 1945 ustanovljena Lovska zadruga, predhodnica današnje Lovske družine Lenart. Od tega dogodka minilo polnih 70 let.
Lenarška lovska zadruga je leta 1945 zajemala bivše občine Sv. Lenart, Zg. in Sp. Žerjavci,
Zamarkova – Lormanje in Šetarova–Radehova. O tem je ohranjen izvirni dokument v
Pokrajinskem arhivu v Mariboru. Lovska zadruga Lenart je izvolila svoj odbor, v katerem
so bili Maks Šuman iz Radehove pri Lenartu
kot predsednik, Joško Sernc kot podpredsednik in Mirko Korošec kot tajnik. Med odborniki so bili Jurij Čuček iz Jurovskega Dola,
Jakob Purgaj iz Varde, Franc Švagl iz Sp. Porčiča in Karel Horvat iz Lormanja. Lovska

paznika leta 1945 sta bila Ludvik Rozin iz
Radehove in Alojz Ješovnik iz Lenarta. V lenarško Lovsko zadrugo so se včlanili tudi nekateri okoliši bivših občin Sv. Trojica, Zgornja Senarska,Verjane,Osek, Gočova in Porčič.
Vodenje zadruge je jeseni 1945 prevzel Mirko
Korošec iz Lenarta, podpredsednik je postal
Vinko Vogrinec iz Gočove, tajnik pa Maks
Šuman iz Radehove pri Lenartu. Leta 1949 je
prišlo do spremembe zakonodaje in iz zadruge je nastala LD Lenart, ki je na primer novembra 1949 oddala 7 zajcev in enega fazana.
Tega leta je LD Lenart štela 20 članov. Leta
1955 se je LD soočila s težavami in bila za
nekaj časa izključena iz Okrajne lovske zveze
Maribor. A krizo so kmalu uspešno prebrodili in še istega leta dobili novo vodstvo na
čelu s starešino Gabrijelom Kosijem. Tajnik
je postal Franc Šenveter, odbornika pa Karel
Knuplež in Stanko Pintar.
Nato je LD Lenart doživljala lep razvoj in
dosegla mnoge uspehe. Zgradila je mogočen
lovski dom v Sp. Porčiču, ki velja za enega
največjih v Sloveniji. V njem so se odvile
mnoge pomembne lovske, kulturne in družbeno-politične prireditve. Gradnjo doma je
vodil takratni starešina ing. Jože Šuman iz
Lenarta. Lokacijsko dovoljenje za gradnjo je
bilo izdano leta 1979. Gradnja pa ni zavrla
drugih dejavnosti lenarških lovcev, predvsem
dela v lovišču, v katerem je postajala gospodarsko pomembna vrsta divjadi srnjad. Razmere za malo divjad so se namreč drastično
poslabšale. In se zaradi posegov v okolje še
slabšajo. V lovišču se občasno pojavlja tudi
jelenjad in divji prašilči, dobro so zastopane ujede in sove, sive vrane, lisice in jazbeci,
kune, stalna prebivalka je tudi vidra. V bogati 70-letni zgodovini so LD Lenart vodili
poleg že omenjenih starešin še Franc Rogan,
Slavko Kurečič, Franc Krevs, Jože Caf, Franc
Šenveter, Marjan Toš in Viktor Škof, zdaj pa
je na čelu 34-članskega kolektiva zelene bratovščine že drugi mandat kot starešina Vinko
Grajfoner. Osrednja slovesnost z velikim zborovanejm lovcev in bogatim kulturnim programom bo meseca septembra pri lenarškem
lovskem domu.
M. T.
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Na Velki slavili Benedičani pred Dobravo
in Lenartom
Marjan Perko prvak lenarškega LGB v lovski kombinaciji

Na občnem zboru je bil za predsednika
znova imenovan Stanislav Senekovič, ki je
bil tudi pobudnik za učni čebelnjak pri OŠ.
V učnem čebelnjaku, ki je precej večji od obi-

N

a strelišču Lovske družine (LD) Velka
v Slovenskih goricah je bilo tradicionalno prvenstvo v lovski strelski
kombinaciji za naslove in pokale lenarškega

najboljših lovcev – strelcev iz LD Benedikt,
Dobrava, Lenart, Voličina, Sveta Ana in
Sveti Jurij v Slovenskih goricah in to v ekipni in posamični konkurenci. Med ekipami
je prepričljivo slavila
pomlajena ekipa LD
Benedikt pred tudi
pomlajeno ekipo LD
Dobrava in LD Lenart.
Četrti so bili gostitelji
od Svete Ane, peti lovci iz Voličine in šesti
lovci LD Sveti Jurij. V
posamični konkurenci
je s precejšnjim naskokom točk zmagal
Marjan Perko iz LD
Benedikt pred Vilijem
Peserlom iz Lenarta
in Emilom Valnerjem
iz Benedikta. Četrti je
bil legendarni in preNajboljše tri ekipe lenarškega LGB s pokali
kaljeni strelski veteran
Ivan Bezjak iz Dobrave,
peti Branko Lončarič iz
lovsko-gojitvenega bazena (LGB). Na dobro
Benedikta, šesti Vinko Kocuvan iz Dobrave,
pripravljenem strelišču se je pomerilo 30
sedmi Jure Toš iz Dobrave, osmi Aleksander
Bolšec s Svete Ane, deveti Drago Korošec iz Lenarta in deseti
Ignac Breznik s Svete Ane. V
posamični konkurenci – golobi
je zmagal Branko Lončarič iz
Benedikta (14) pred Juretom
Tošem iz Dobrave (14) in Marjanom Perkom iz Benedikta
(13), v posamični konkurenci
– krogla Mk pa je zmagal Aleksander Bolšec iz Svete Ane
(170) pred Marjanom Perkom
iz Benedikta (168) in Ignacem
Breznikom s Svete Ane (166).
Tekmovanje je zgledno organizirala LD Sveta Ana pod vodstvom starešine in hkrati tudi
Novi prvak lenarškega LGB Marjan Perko iz Benedikta prejema
pokal iz rok predsednika lenarškega LGB Marjana Krambergerja predsednika lenarškega LGB
Marjana Krambergerja.
(foto Marjan Toš).
M. T.

Trije mušketirji iz Dobrave

N

a tradicionalnem letnem strelskem
začela pomlajevati, saj so od starejših asov
obračunu članov LD
Dobrava s puško risanico je v sicer rahlo okrnjeni
konkurenci, saj so manjkali
nekateri favoriti, zmagal Danilo Petrič pred Francem Slekovcem in Juretom Tošem.
Vsi trije so pokazali strelski
talent, imeli ostro oko in mirno roko. Letošnji medsebojni
izidi so bili zelo zelo tesni. A
zmagi se ne gleda v zobe in
po končanem tekmovanju so
najboljši trije prejeli tradicionalne družinske pokale. V tej
LD je takšen način negovanja
tekmovalnega duha v lovskem
strelstvu del vsakoletnega pre- Trije mušketirji iz Dobrave pred lovskim domom s pokali, foto:
izkusa orožja in zato se člani Marjan Toš
zelene bratovščine vedno zelo
potrdijo in poskušajo dokazovati, da tudi starejši še niso za staro šaro.
ostali samo še Ivan Bezjak, Vinko Kocuvan
Seveda imajo mlajši mirnejše roke in ostrejin Ivan Turčin. Na mladih je torej očitno tudi
ši pogled, zato postopoma tudi prevzemajo
v lovstvu bodočnost!
pobudo. Celo strelska ekipa te LD, ki je bila
M. T.
včasih v lenarškem LGB nepremagljiva, se je

Jurovski čebelarji na občnem zboru

V

aprilu je Čebelarsko društvo Sv. Jurij v Slovenskih goricah opravilo 60.
redni letni občni zbor. Ta dogodek
je bil vključen prav v praznovanje »Jurjevih
dnevov«, 9. občinskega praznika. 26. 5. je bila
tudi darovana sveta maša za vse pokojne in
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žive čebelarje našega društva. Mašo je vodil
župnik Janko Görgner. K temu dogodku so
prišli tudi člani prijateljskega Čebelarskega
društva Ormož, ki so se skupaj z domačimi
podali do učnega čebelnjaka OŠ Jožeta Hudalesa.

čajnih čebelnjakov, se nahaja tako imenovano učna soba, v kateri se izpopolnjujejo zainteresirani učenci, predvsem iz čebelarskega
krožka pod vodstvom mentorice Kolaričeve.
Med 60-letnim delovanjem je bilo v društvu kar nekaj vzponov in padcev. Po letu
2000 je v društvu in
med marljivimi člani
prišlo do zagona prav
po zaslugi takratnega
in sedaj na novo imenovanega predsednika
Stanislava Senekoviča
in članov upravnega
odbora Jožeta Škrleca,
Ivana Leša, Karla Črnčeca in ostalih.
Rudi Tetičkovič

Zeliščarji pri Sveti Ani

V

nedeljo, 31. maja 2015, smo se ljubitelji zelišč že sedmo leto zapored
zbrali v avli občinske stavbe Sveta
Ana. Kljub deževnemu jutru se nas je zbral
dober ducat. Po uvodnem pozdravu predsednika turističnega društva
Sveta Ana Feliksa Beriča
so sledili napotki o poteku
dela na terenu. To nam je
predstavila naša anovska
zeliščarka Danica Kolarič,
ki je ob tej priložnosti tudi
prejela priznanje za 15 let
članstva v Zeliščarskem
društvu Maribor. To ji je
predal njen mentor Borut
Cerkvenič, znani slovenski zeliščar, ki je bil tudi to
nedeljo naš učitelj rastlin.
Naslov letošnjega druženja
je bil »Ali ste vedeli«. Na to
temo je bila ob koncu dneva postavljena tudi razstava
nabranih rastlin v občinski avli.
Poudariti je treba, da je namen naših srečanj ozaveščanje ljudi in prepoznavnost prosto rastočih rastlin, ki rastejo v našem okolju.
V naših košaricah smo nabrali več kot 50
rastlin in hkrati spoznali njihove zdravilne
učinke ter se prijetno družili. Tudi dež je
ponehal in družbo so nam že opoldan delali sončni žarki. Malicali smo dobrote iz nahrbtnika in tudi lokalne dobrote, ki nam jih
vsako leto dobrodušno podarijo domačini.
Mesto malice je bilo pri Kolmanovih v Krem-

berku. Ob tej priložnosti se zahvaljujemo
vsem, ki ste kakorkoli pripomogli k izvedbi
prijetnega druženja ljubiteljev zelišč.
Popoldan nas je pot peljala še mimo Ekološkega vrta Danice Kolarič, kjer smo se odže-

jali in nadaljevali pot proti kuhinji v občinski
stavbi. Tam smo pripravili jedi iz nekaterih
nabranih zelišč po receptih, ki smo jih prejeli. To si bili namazi in omlete iz navadne
regačice, bršljanaste grenkuljice, krebuljice in
koprive.
Ni manjkalo dobre volje in smeha. Manjkali ste le vsi vi, ljubitelji narave in zelišč. Zato
lepo vabljeni, da se nam pridružite naslednje
leto.
Karmen Kaučič, foto: Špela Berič

Mladi zeliščarji

N

a zadnjih srečanjih
pri
voličinskem
zeliščarskem krožku smo si naredili instant
milo, imeli piknik v Belem vrtu, kjer nam je škrat
Zdravilko med travo skril
zdravilne rastline, ki smo
jih iskali s pomočjo zeliščarskega priročnika. Tisti,
ki smo zeliščarski krožek
obiskovali že lansko leto,
smo k rastlinam v učnem
zeliščnem vrtu postavili
tablice, na katerih je napisano slovensko in latinsko
ime rastline. Postali smo
skrbniki vsak svoje rastline
in obljubili, da bomo pomagali skrbeti zanjo.
Pogosto bomo prihajali v vrt, kamor bomo
povabili tudi starše, sorodnike, prijatelje, sošolce. Dogovorili smo se za pravila obnašanja: v vrtu hodimo le po potkah, ne trgamo
rastlin, ampak jih le opazujemo, ne lovimo
metuljev, čebel, čmrljev in drugih žuželk, v
vrtu smo tiho in uživamo, lahko se tudi učimo in si na klopci odpočijemo, pazimo, kako
prečkamo cesto, ker je vrt ob cesti. Tudi vas

vabimo, da si vrt ogledate in v njem preživite
prijetne in poučne trenutke.
Za vse dobrote, ki ste nam jih pripravljale
Ivanka, Marica, Mojca in Zlatka, lepa hvala,
šle so nam v slast! Simoni in Regini pa hvala, da sta nas spremljali na naših zeliščarskih
srečanjih. Lepe poletne dni vam želimo. Več
o naših zeliščarskih dejavnostih najdete na
spletni strani OŠ Voličina.
Marija Čuček v imenu mladih zeliščarjev
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Nabiranje »žingrla« v Sveti Trojici

O

b Trojiškem jezeru smo zalotili
pridne krajane Zg. Senarske pri
nabiranju zimzelena oz. »žingrla« kot mu po domače pravimo. Žal ta
tradicija vse bolj izumira, saj je vse manj
pridnih rok, ki bi ga zbirale in znale spletati vence. Iz žingrla se namreč spleta
vence za okrasitev cerkve ob posebnih
slavnostnih priložnostih. Krajani Zg.
Senarske so povedali, da bodo iz tega
žingrla venci za slovesno biserno mašo p.
Evgena Ketiša v trojiški cerkvi. Vence iz
žingrla so spletali tudi v nekaterih drugih
vaseh.
Jože Žel

Oh, kako velik bananovec!

P

ri lepo urejeni hiši in
okolju Milene in Zdravka Stiper na Mariborski
cesti 48 v Sveti Trojici v Slovenskih goricah že vrsto let
raste in dobro uspeva drevo
bananovec. Raste ob hiši, v
kateri živijo ljudje, ki imajo radi in veliko storijo za
urejeno okolje. Vizavi bananovca je živa meja nekoliko
prekinjena. Mimoidoči se tu
radi fotografirajo, spremljajo
razvoj cvetov in nato drobne
plodove. Zdravko se v pravem
času dobro potrudi in pred
mrazom zaščiti drevo. Na posestvu so še limone, fige, kaki,
kivi … To nam pa pove, da je
to zdrava domača ozimnica. Zelo pomembno
pa je tudi pravočasno in zadostno zalivanje
z mehko vodo. Bolj polno in zadovoljno živi

S

človek, ki sam dovolj poskrbi za pridobitev
dobrin, ki nam jih nudi mati narava.
Foto in besedilo: Slavko Štefanec

Plamenka (Phlox)

e še spomnite, kako
prijeten vonj se je
proti večeru širil z
babičinega vrta? Rožica,
ki vam ga je podarjala,
je bila pravo »letališče«
za metulje. To je bila plamenka, stalnica podeželskih vrtov, katere ime v
grščini pomeni plamen in
izhaja s področij Severne
Amerike. Plamenke ali
floksi so trajnice, le ena
vrsta je enoletnica. Veliki družini plamenk
je skupna oblika cveta, ki je sestavljen iz
petih cvetnih lističev. Plamenke se delijo v
skupine: iglaste plamenke: cvetijo pomladi
na skalnjakih, suhozidih, obrobah gredic,
zrastejo do 15 cm v višino in oblikujejo
prikupne cvetne blazinice; razkrečene plamenke: cvetijo aprila in zapolnijo še gola
mesta med poznejšimi trajnicami, lepo dišijo; plazeče plamenke: so primerne za polsence, cvetijo maja in junija v beli, modri
in rožnati barvi; širokolistne plamenke: so
robustne rasti, dobro prenašajo sušo in so
manj občutljive za plesen; grozdaste plamenke. Ta skupina je najbolj zanimiva in
pogosta. V višino zrastejo tudi do 130 cm,
cvetijo od 6. do 9. meseca v barvni paleti
od bele, rožnate, lososove, rdeče, modre in
modro vijolične barve. Rade imajo sončne
lege in dobro vrtno zemljo, ki zadržuje vla-

go, a je hkrati propustna
in zračna. Občutljive so
na pepelasto plesen, še
posebej tiste, ki so posajene preveč skupaj in jih
zalivamo po listih. Tudi
preveč pognojena tla, ki
pospešujejo hitro in s tem
krhko rast, pripeljejo do
večje občutljivosti. Čas
cvetenja si lahko podaljšamo s kombinacijo različnih sort in pinciranjem,
ki ga opravimo v 6. mesecu pred cvetenjem,
ko rastlino prikrajšamo za 1/3. Razmnožujemo jih z delitvijo, ki jo opravimo vsaj na
vsaka 4 leta. Po cvetenju jih porežemo in
s tem spodbudimo pocvitanje. Na gredi se
lepo ujemajo z rmanom, rožlinom, lučniki,
travami, maslenicami in seveda z rastlinami
z obilico zelenja, da pridejo cvetovi plamenke bolj do izraza. Tudi dišeči šopek si lahko
privoščimo.
Nemški žlahnitelj floksov Carl Foerster
je dejal: "življenje brez plamenk je napaka,"
zato le hitro v svoj vrtiček posadite kak primerek, da ne boste lastnik vrta z napako.
Lepše rečeno, da ne boste prikrajšani za prijetne vonjave, lepe barve in številne metulje.
Naj plamenka vašemu vrtu daje plamen, ki
vas bo prijetno grel.
Marija Čuček, foto: Milko Čuček

Cesta ...
Eena od ulic v Lenartu, natančno Ulica heroja Lacka. Fotografija
pove vse …
Franc Belšak
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Za imeni padlih v prvi svetovni vojni se
skrivajo njihove življenjske zgodbe
Sem Lucija Dajčman, dijakinja Prve gimazije Maribor. Kot verjetno že veste, mineva 100 let od
prve svetovne vojne. In v spomin in opomin na ta dogodek pišem raziskovalno nalogo. Moj objekt
raziskovanja so ljudje, napisani na spominski plošči na pročelju cerkve sv. Benedikta v Benediktu.
Padli vojaki, ki so navedeni spodaj, imajo za seboj neko zgodbo in do teh zgodb bi rada prišla.
Zato naprošam vse, ki bi vedeli karkoli o teh ljudeh na plošči, imeli njihove slike, dnevnike, zapiske,
kartice … da me kontaktirajte na tel.: 051-217-157, na e-naslov: lucija.dajcman@gmail.com ali pa
na poštni naslov: Lucija Dajčman, Partizanska 5, 2230 Lenart. Vesela bom prav vsakega podatka
ali informacije.
Imena padlih vojakov: (navedeni so tudi kraji, kjer so prebivali pred svojo smrtjo)
Sv. Benedikt: 			
†
29. XI. 1876 Zorle Franc
21. II. 1915
26. X. 1886
Kučjaš Janez
15. IV. 1915
11. II. 1883
Fekonja Valentin 15. V. 1915
28. VIII. 1895 Caf Henrik
17. V. 1915
21. I. 1878
Mikl Franc
jul. 1915
22. II. 1895
Toš Franc
9. V. 1916
2. XI. 1890
Senekovič Karel
6. X. 1916
27. VII. 1889 Mesarec Dominik 10. X. 1916
28. VIII. 1895 Kurbus Janez
22. V. 1917
26. VIII. 1865 Močnik Janez
25. V. 1917
5. X. 1895
Žel Karel
17. VI. 1917
15. XI. 1889 Vajda Franc
15. X. 1917
16. III. 1895 Keuc Jožef
5. IV. 1917
23. XII. 1886 Keuc Janez
26. X. 1918
9. V. 1885
Šumenjak Alojzij 3. IV. 1918
15. X. 1898
Kolarič Janez
24. XI. 1918
6. XII. 1897 Bračko Janez
29. IV. 1919
9. IX. 1880
Polič Matevž
1919
Ročica:
4. VIII. 1887 Rojko Franc
24. IX. 1914
24. VIII. 1886 Horvat Franc
16. V. 1915
29. IV. 1889 Šauperl Jakob
1915
28. VIII. 1890 Slaček Dominik 10. IX. 1916
10. I. 1897
Slaček Ernest
17. I. 1917
27. VII. 1894 Hobot Frederik
1917
Drvanja:
6. X. 1872
Roškar Franc
22. X. 1914
25. V. 1884
Vogrinec Anton 22. XI. 1914
12. VIII. 1889 Šuman Janez
1914
30. VII: 1896 Rajšp Ludovik 22. VI. 1915
20. II. 1880
Lorenčič Janez
2. XI. 1915
22. XII. 1884 Lorbek Tomaž 21. XI. 1915
25. IV. 1893 Tomažič Anton 5. XII. 1915
5. V. 1875
Raišp Alojzij
1915
22. XI. 1875 Raišp Franc
5. V. 1916
11. XI. 1879 Müller Martin 1. VIII. 1916
25. II. 1874
Kolarič Jožef
18. III. 1917
14. X. 1885
Raišp Martin
25. IV. 1917
18. I. 1899
Murks Franc
16. II. 1920
Ščavnica:
21. XI. 1888 Ajlec Franc
16. V. 1915
16. II. 1880
Bauman Matija 17. V. 1915
24. VI. 1872 Dvoršak Janez
28. X. 1915
30. V. 1885
Dvoršak Anton
1915
1. IV. 1878
Veingerl Franc 19. IX. 1916
4. VI. 1896
Lelja Anton
9. XI. 1916
22. II. 1896
Geček Matija 12. VII. 1916
4. IX. 1887
Geček Mihael
1917
9. XII. 1885 Peklar Janez
14. V. 1917
30. I. 1876
Valh Janez
21. V. 1918
30. IV. 1896 Ješovnik Janez 18. VIII. 1918

Ihova:
10. VI. 1889 Ljubec Anton
10. IX. 1914
11. VIII. 1894 Kotal Franc
14. X. 1914
23. IV. 1892 Stanjko Janez 10. XII. 1914
10. VIII. 1893 Šmid Hugo
12. V. 1915
15. III. 1890 Horvat Jožef
15. XI. 1915
16. III. 1896 Kaučič Jožef
2. VI. 1915
14. I. 1895
Kaučič Franc 21. VIII. 1916
10. V. 1885
Močnik Alojzij
jan. 1916
31. VII. 1883 Bratuša Jakob
22. X. 1916
4. V. 1897
Kraner Janez
13. VII. 1917
25. V. 1891
Ljubec Ferdinand 15. X. 1917
18. VI. 1898 Leopold Alojzij
1917
Sv. Trije Kralji :
11. VII. 1887 Dokl Friderik
19. X. 1914
22. II. 1885
Bunderl Jožef
1914
15. VIII. 1894 Kaučič Franc
10. III. 1915
31. VII. 1892 Kaučič Peter
1918
11. IX. 1882 Vrečič Mihael
10. VI. 1915
26. V. 1881
Vršič Anton
6. VIII. 1915
12. II. 1896
Janžekovič Jožef 8. X. 1915
26. VI. 1891 Senekovič Alojzij
1915
16. X. 1888
Merčnik Franc
1915
25. IX. 1867 Rajtar Mihael
18. II. 1916
15. X. 1895
Rajtar Janez
10. II. 1916
25. I. 1878
Hajnžič Pavel
25. V. 1916
23. X. 1882
Veingerl Janez
31. V. 1916
16. III. 1876 Vrbnjak Ciril
19. IX. 1917
9. VIII. 1900 Elbl Franc
28. VI. 1918
13. II. 1876
Alenc Jožef
4. IX. 1918
27. X. 1893
Vreča Simon
15. IX. 1918
23. XII. 1888 Senekovič Anton
1918
Trotkova :
30. XI. 1876 Kramberger Franc13. VI. 1915
15. X. 1895
Fekonja Karel 26. IX. 1915
25. IV. 1875
Merzel Marko 28. XI. 1915
31. III. 1876 Ferenc Franc
28. XII. 1915
10. XI. 1876 Šiško Martin
22. VII. 1916
8. III. 1887
Bauman Jožef
1916
8. V. 1870
Dokl Janez
24. X. 1918
10. XII. 1887 Stajnko Anton 11. XI. 1918
1. IX. 1885
Močnik Matevž
1918
28. IV. 1899 Močnik Janez
1918
1. VII. 1887 Rozman Benedikt
1918
9. III. 1896
Mikl Franc
23. VI. 1919
20. II. 1882
Markovič Karel 10. VIII. 1924
Osek :
25. VI. 1898 Kukovec Janez
24. X. 1917
13. XI. 1879 Dokl Janez
1918

Spoštovani bralci, gre za zanimiv raziskovalni pristop dijakinje Lucije Dajčman iz Lenarta,
ki jo očitno zelo zanima krajevna zgodovina. Zato vas prosim, da ji poskušate pomagati. Tudi
po objavi seznama žrtev vojne 1941–1945 in zaradi nje sem z vašo pomočjo prišel do novih
podatkov in celovitejših informacij, za kar se vam najlepše zahvaljujem. A tudi moje delo še
ni končano, saj se nekateri arhivi šele odpirajo. Ker od prve svetovne vojne mineva sto let, bi
bilo pošteno, da bi končno dobili popolnejšo sliko o žrtvah tega krvavega svetovnega spopada
iz območja osrednjih Slovenskih goric. Vemo, da jih ni bilo malo in vsem velja častni spomin.
K sreči se je ohranilo nekaj spominskih zapisov, tudi marsikatera razglednica leži v prahu na
podstrešjih slovenskogoriških domačij in v spominu ljudi še živijo pripovedi njihovih staršev
o dedkih, ki so se bojevali v Galiciji in na Soški fronti. Ta spomin želimo ohraniti in ga trajno
zaznamovati in tako prispevati k boljšemu vedenju o prvi svetovni vojni, ki Slovenskih goric ni
zaobšla. K sreči niso bile frontno območje, zato pa je vojna povzročila veliko težav ljudem, ki so
ostali doma, saj se je poznal vpoklic moških in kasneje še odvzem žita, konj in volov. Tisti, ki so
ostali, so morali trdo delati, da so preživeli. Svoje so dodale še bolezni, tako da je bil vojni čas
1914–1918 tudi v naših krajih krut in neprizanesljiv. Zasluži si zgodovinski spomin.
dr. Marjan Toš, zgodovinar in publicist

RKS OZ Lenart – krvodajalske akcije v juliju in avgustu
Sreda, 15. 7. 2015
Sreda, 26. 8. 2015

OO KORK Sv. Ana
KO RK Sveti Jurij		

v OŠ Sv. Ana
v OŠ Jurovski Dol
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Bili smo v »tovarni smrti« …

V

zadnjih nekaj tednih se veliko govori o 70-letnici konca druge svetovne
vojne. Na to temo je bilo veliko prireditev, takšnih in drugačnih predstav, filmov,
nekateri pa smo to obletnico obeležili neko-

liko drugače. Dijaki Prve gimnazije Maribor,
Prve gimnazije v Celju, Škofijske gimnazije v
Ljubljani in povabljeni gostje (med drugimi
tudi dr. Marjan Toš) smo 70. obletnico konca

druge svetovne vojne obeležili tako, da smo
obiskali kraj groze. Kraj, kateremu pravijo
tovarna smrti – Auschwitz. Ogledali smo si
stavbe, ki so še ostale. Osebne predmete ljudi,
ki so bili pripeljani v Auschwitz (kovčke, cekre, posodo, glavnike,
čevlje, otroške igrače
…) in pogledali smo
si mnogo fotografij ter
krajših dokumentarnih
filmov, ki so v vsakemu
izmed nas pustili poseben vtis. Poseben pečat
so na mnogih pustila
pričevanja gospe Sonje
Vrščaj, ki se je kot ena
izmed preživelih podala z nami na pot in
iz prve roke povedala,
kako je bilo takrat, ko je
sama trpela v Auschwitzu. Skupaj z njo smo
se podali v Auschwitz–
Birkenau in se poklonili vsem Slovencem, ki
se iz tovarne smrti niso več nikoli vrnili.
Lucija Dajčman

Kulture« … Na sceni se je isti večer pojavil še
nov ansambel z imenom Nepotešeni. Morda
katerega od njegovih članov prepoznate na
fotografiji. Že dolgo se nismo tako zabavali
in nasmejali.
Tekst Hermina Križovnik,
fotografije Barbara Lorber
Ansambel Nepotešeni..

Romanje v župniji Sveti Jurij v Slov. goricah

V

soboto, 27. 6. 2015, smo se župljani
župnije iz Svetega Jurija v Slovenskih goricah odpravili na romanje na
Dunaj. Naš farni župnik Janko Görgner je za
vodiča po tem mestu izbral našega rojaka,
zgodovinarja dr. Vinka Rajšpa, ki se nam je
pridružil na avtobusu na polovici poti na Du-

Zanimivo, poučno, zabavno na izletu …

J

urovčani smo se 6. junija odpravili na še
en zelo zanimiv izlet. Ne daleč. Morebitno dolgotrajno vožnjo smo nadomestili
z ogledom vrste zanimivosti samo nekaj kilometrov od nas. Najprej avstrijski Cmurek,
kjer nas je sprejel gospod Totter, kmet v pokoju, ob tem pa tudi solastnik Energetskega

Udeleženci

Bioenergetski kompleks Cmurek

parka Mureck. Bioenergetski kompleks je
namenjen pridobivanju »zelene« energije iz
surovin iz bližnjega okolja. Proizvajajo solarno energijo, predelujejo odpadna olja, lesne
sekance iz odpadnega lesa, rips in koruzo
iz okoliških polj, gnojnico iz okolja. Iz tega
obrata se ogreva ves avstrijski Cmurek (95
%). Proizvodnja dosega 1 milijon € prometa
letno, ob tem pa okolici vsako leto prihranijo
30 milijonov kg CO2. V obratu je 17 delovnih
mest, dodatno še 15 v ogromnem rastlinjaku, kjer trenutno pridelujejo paradižnik in
načrtujejo še dodatno širitev. Za namakanje
koristijo deževnico iz lastnega zbiralnika, v
hladnih mesecih rastlinjak ogrevajo z lastno
energijo. Ogledali smo si tudi vračanje predelane gnojnice na koruzna polja tistih kmetov,
ki so vključeni v sistem. Na lastne oči in z lastnim nosom smo se prepričali, da niti tam ni
bilo zaznati nobenega smradu, saj so bili vsi
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bioplini iz gnojnice že predhodno odstranjeni za energetsko uporabo.
Po avstrijski strani smo se odpeljali v Gornjo Radgono, si ogledali Špital in muzejsko
zbirko, se seznanjali z zgodovino in znamenitostmi G. Radgone. Tudi z Alejo Velikih,
Spominskim parkom, starim delom mesta
do Mosta prijateljstva,
ki povezuje obe Radgoni, idr. V znameniti
Radgonski kleti v hribu pod gradom (od
1852) smo v odličnem
razpoloženju pokušali
radonske penine, a se
niti ob pomoči navihane vodičke v kleti
nismo mogli povsem
poenotiti, ali je v vinu
res vedno resnica ali pa
je kdaj tudi ni.
Kmalu smo pot nadaljevali v Negovo, si
ogledali
prenovljeni
Negovski grad, se seznanili z njegovo bogato zgodovino in uživali

Rastlinjak v okviru bioenergetskega kompleksa,
kjer trenutno pridelujejo paradižnik

v ogledu razstavljenih umetniških fotografskih vsebin, ki dodatno bogatijo prenovljene
prostore gradu. V prijetni senčici na grajskem dvorišču smo poslušali še o življenju
in delu dr. Antona Trstenjaka in Ivana Krambergerja. Polni zelo lepih vtisov smo zapustili Negovo v upanju, da bi se kmalu le našel
denar za obnovo še zadnjega dela gradu, ki je
še vedno prepuščen le grajskim duhovom. Pri
Ivanjševskem vrelcu smo se nato na hitro odžejali z zdravilno vodo iz izvira in se odpeljali
na večerjo v gostišče Šenekar v Sp. Ivanjcih.
Članov ansambla Šluk in humoristke Zine iz
Maribora, ki naj bi nas tam pričakali, ni bilo.
Zelo, zelo čudno. Poklicali so, da jih danes,
žal, ne bo … K sreči smo kmalu ugotovili, da
so si nas samo malo privoščili za dober uvod
v odličen zabavni večer. ŠLUK naj bi bile kratice za njihovo »Širjenje Ljudske Umetnostne

naj in nam že po poti povedal veliko zanimivega o zgodovini tega mesta, o njegovi rasti,
mestnih znamenitosti in o delovanju Slovencev na Dunaju. Med vožnjo po mestu smo si
ogledali znamenitosti in pomembne stavbe,
po mestu smo se med nekaterimi tudi sprehodili, prišli smo do samega centra Dunaja,
kjer smo se ustavili v cerkvi svetega Štefana.
Nedaleč od te cerkve, v eni od stranskih ulic,
smo se okrepčali tudi z znamenitim dunajskim zrezkom. Seveda pa smo se na Dunaju
predvsem duhovno obogatili. Najprej z ogledom vseh veličastnih stavb in zgodovinskih
znamenitosti, pa tudi z mašno daritvijo, ki jo
je za vse romarje in njihove najbližje v Plečnikovi cerkvi svetega Duha daroval naš župnik.
Utrujeni od dolgega potovanja, a duhovno
obogateni smo se domov vrnili v večernih
urah.
Vida Ornik, foto: Maksimiljan Krautič

S Frančkom po Sv. Ani

Z

učiteljicama Cvetko in Jožico ter s sošolci in sošolkami smo v četrtek šli na
poučni sprehod. Odšli smo v občinsko
avlo Antona Fašinga. Tam nas je že čakal gospod Franček, ki nas je ta dan vodil in nam
povedal veliko zanimivosti. Skupaj smo si
v galeriji ogledali razstavo slik. Vse slike, ki
smo jih videli, je naslikal Anton Fašing. Videli smo različne slike iz različnih let. Med njimi je bila tudi slika mojega domačega kraja,
Sv. Ane. Ta slika mi je bila tudi najbolj všeč.
Videli smo tudi njegov avtoportret, ki ga je
naredil, ko je bil še mlad. Naslikal je tudi avtoportret, ko je bil že starejši gospod. Živel je
pri Sv. Ani. Pred sedmimi leti, leta 2008, je
umrl zaradi raka.
Nato smo se odpravili v zdravstveno ambulantno. Tam je spominska soba, v kateri
so stari pripomočki za zdravnika in zobozdravnika. To so bili pripomočki pokojnega
dr. Romana Lesnike. Videli smo tudi stol, na
katerem so sedeli bolniki. Tudi dr. Roman
Lesnika je imel svojo belo zdravniško obleko. Imel je veliko injekcij in knjig, iz katerih
se je tudi učil. Knjige so pisane v nemškem
jeziku. Videla sem slike, na katerih je bil on.
Videla sem tudi njegovo ženo. Imel je hčerko
Romano in sina Romana. Bil je tudi v vojni.
Bil je zaprt v ječi. Nekaterim ljudem, ki so bili
v ječi in so tam zaradi mučenja skoraj umrli,
je pomagal, da so prišli iz ječe in jih ozdravil v
svoji ambulanti. Ko je bil dr. Roman Lesnika
v 1. svetovni vojni, so ga tam ujeli in ga dali
v ječo. Tam so ga nekaj tednov mučili. Čez
nekaj časa se je tudi dr. Roman Lesnika rešil
iz ječe. Preselil se je v Mozirje. Še prej pa je
bil po zaključenem študiju zaposlen do leta

1929 v bolnici v Mariboru. Vse pripomočke,
ki smo jih videli, nam je podarila njegova
hčerka Romana, ki živi v Mozirju.
Potem smo odšli naprej do bloka oz. stare šole, ki je bila nekoč hiša Franca Postiča.
Franc Postič je živel od leta 1794 do leta 1861.
Rojen je bil v Zagrebu. Leta 1817 si je na Sv.
Ani zgradil svojo hišo, v kateri je živel 44
let. V Zagrebu je živel 13 let. Po poklicu je
bil zdravnik – kirurg. Leta 1817 se je vselil v
hišo, ki si jo je zgradil. Bil je tudi znameniti
vinogradnik in sadjar. Bil je zelo napreden
vinogradnik, ki je svoje znanje rad prenašal
tudi na druge. Eno vrsto trte so celo poimenovali po njem. Danes imamo na Sv. Ani Vinogradniško učno pot, ki mu je posvečena.
Na njej je več različnih točk – postaj, na katerih je 26 različnih vrst vinskih trt.
Ustavili smo se še na Pergarjevi domačiji.
To domačijo je občina v soglasju z družino
Senekovič obnovila in preuredila v krajevni
muzej. V eni sobi je stalna razstava o Francu Postiču in zgodovini vinogradništva. Tam
smo si ogledali različne slike in fotografije.
Ena izmed njih je bila slika stare Sv. Ane. Na
steni je tudi več slik, ki ponazarjajo različne
vrste grozdja. V drugi sobi se nahaja krušna
peč, miza in omara. Tam je v steni še manjša
omarica, v kateri sta gospodinja in gospodar
imela denar in osebne dokumente ter ostale
pomembne stvari. V sobi so imeli peč za kurjenje. Imeli so še lesene police za posodo, ki je
bila v tistih časih lesena ali lončena. Na oknih
so imeli polkna, ki so ohranjene še danes.
V četrtek sem se naučila veliko novega. S
Frančkom smo se imeli res lepo.
Teja Lorber, učenka 3. razreda.
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Društvo kmečkih žena in deklet na obisku
na slovenskem in avstrijskem Koroškem

D

a so žene in dekleta pomemben del
tradicionalne slovenske družbe, se ve.
Tako so udeleženke na domala vseh
občinskih prireditvah in pomembno predstavljajo občino Sv. Ana. Da pa so vedoželjne, so
že neštetokrat dokazale, saj z različnimi tečaji
in strokovnimi ekskurzijami to samo še do-

kazujejo. Letos so se podale na obe Koroški,
tako slovensko kot avstrijsko.
Darinka Kapl, predstavnica društva; “Rade
gremo na različne kraje, če nam le čas dopušča. Ženske na podeželju si morajo vedno

zelo dobro zorganizirati čas, če se kam podajo, saj jih doma delo večinoma počaka. Veliko pa nam pomeni, da se združi prijetno s
koristnim.“
Tako so pot po Dravski dolini nadaljevale do Dravograda, kjer jih je pričakoval
turistični vodič in nekdanji župan Črne na
Koroškem Janez Švab.
Pot jih je vodila v občino Pliberk, in sicer
v majhno vasico Dob/
Aich na ekološko kmetijo Trampusch, kjer
obdelajo 95 ha zemlje;
pridelujejo ekološko
bučno, sončnično in
totrovo olje ter ajdovo
moko. Imajo tudi poseben sistem ekološke
prireje prašičev do 130
kg - ogledale so si še ta
hlev.
Pot jih je vodila še v
Globasnico, kjer jih je
pozdravil slovenski župan Bernard Sadovnik,
z župnikom so si ogledale še Marijino cerkev
in kostnico, prav posebej pa so bile navdušene nad gradom Elbe, ki
ga zakonca Johann in
Ljudmila Elbe gradita
že 39 let in je vreden
ogleda. Vodič jih je
nato vodil proti Mežici na TK Kajžar, kjer
so se navduševale nad
domačimi dobrotami
in jih kaj odnesle tudi s
sabo. Pot so ob slikoviti
razlagi nadaljevale proti Črni na Koroškem,
kjer jih je sprejela županja mag. Romana Lesjak, ogledale so si še
etnografsko zbirko in olimpijsko sobo. Tako
so v centru Črne zaključile svoje popotovanje
in se polne vtisov vrnile na rodno Štajersko.
S. R. Breznik

Zlata poroka zakoncev Simonič pri Sveti Ani

V

soboto, 30. maja 2015, sta Marija in
Friderik Simonič iz Žitenc 41 praznovala 50 let zakonskega življenja – zlato poroko.
Življenjski poti sta se jima prekrižali v domačem kraju pri Sveti Ani, kjer sta se spoznala in srečevala že v rani mladosti ob različnih
priložnostih. Svojo ljubezen
sta potrdila s sklenitvijo zakonske zveze v župnijski cerkvi Sv. Ane. V življenju sta
okusila srečo, veselje, pa tudi
žalost in tegobe. Vendar sta z
roko v roki premagovala vse
ovire, ki jih prinaša življenje.
Po poroki sta skupno življenjsko pot nadaljevala na
moževi domačiji v Žitencah,
kjer sta vsa leta pridno delala
na kmetiji in skrbela za to, da
se je kmetija razvijala in rastla. V zakonu sta se jima rodila sinova Miran in Franci,
poleg njiju pa sta topel dom
nudila številnim rejencem.
V skrbni in dobrote polni
družini so tako odraščali in
preživljali svojo mladost še
Branko, Franc, Mateja, Karli in Robi. Vedno
sta se trudila, da bi bila vsem dobra vzornika
za popotnico v življenje. Sedaj, na stare dni,
sta pa še posebej vesela, ko ju obiščeta vnukinji Eva in Mišel.
Vrata Simoničeve kmetije so bila vedno
odprta za vse sorodnike, sosede, prijatelje in
znance, ki so se velikokrat oglasili in poklepetali ter si izmenjali izkušnje. Prav v krogu
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Slovo Ane iz Oseka

S

redi junija so se sorodniki, domačini
in prijatelji poslovili od Ane Poštrak
iz Oseka. Ob slovesu smo se spomnili,
kako je bila še pred kratkim, natančneje 18.
maja, gospa Ana še živahna, polna energije za svoj 90. rojstni dan. Takrat niti slutili

nismo, da se poslavlja od svojih bližnjih.
Za njen jubilej so namreč gospo Ano obiskali na njenem domu podžupanja Občine
Sveta Trojica v Slovenskih goricah Zdenka
Polanec, predstavniki Krajevne organizacije Rdečega križa Sv. Trojica in predstavniki
Društva upokojencev Sveta Trojica. V veliko veselje
nam je bilo, da smo bili deležni njenega jubileja, ki ga je
praznovala z družino hčerke
Danice in s pravnučkom Timom, ki je bil Ani v veliko
veselje.
Ob njeni izgubi nam je
bilo ob zadnjem slovesu v
uteho, da smo se poslovili od
nje z lepo popotnico.
Občinska uprava

85 let Alojzije
Gungl

O

bčanka občine Sveta Ana, gospa
Alojzija Gungl iz Zg. Ščavnice 6, je
v torek, 16. junija 2015, dopolnila
85 let. Ob njenem prazniku jo je obiskal
župan Silvo Slaček in zaželel še obilo zdravih in srečnih let.
A. R.

Srečanje sošolcev – generacija 1967–1975

Ž

e sedmič zapored vsakih pet let pripravljalni odbor v sestavi Milan Potočnik,
Silvo Slaček in Darinka Šnajder organizira srečanje sošolcev. Tokrat smo vse sošolce povabili z okrožnico, na kateri ni veliko
pisalo. Zabeleženih je bilo le nekaj številk z
vprašajem »1975-2015=40?«. Ja, tako je. Minilo je 40 let, odkar smo zapustili osnovnošolske klopi na našem griču prelepe Svete
Ane. Smo generacija, ki je imela priložnost
zadnji razred obiskovati v novi OŠ in takrat
so se nam prvič na Sveti Ani pridružili učenci višje stopnje podružnične OŠ iz Lokavca.

tukaj so nam takratni učitelji zasadili prva semena znanja in osem let skrbeli za njihovo
rast. Nekaj teh učiteljev je naših domačinov
in so ostali na OŠ Sv. Ana do upokojitve (Viktor Trbovšek, Elizabeta Šnajder, Milena Bradač in Nataša Dregarič).
Obletnice se je udeležilo 30 sošolcev ter
cenjeni razredničarki Vera in Nataša. Najprej
nas je pot vodila na pokopališče. S prižigom
sveče smo namenili spomin sošolcema, ki sta
se zaradi bolezni že ločila od nas.
Ker pa imamo na Sveti Ani veliko znamenitosti, smo si na predlog sošolca Silva Slačka

Z njimi smo se družili le eno leto. Toda dovolj časa, da smo se spoznali in spoprijateljili. Nekateri izmed njih se radi udeležujejo
naših srečanj, kar nas zelo veseli. Naša generacija je bila sestavljena iz dveh razredov, A
in B. Od prvega pa vse do petega razreda so
nas neprestano premeščali. V šestem razredu smo se le ustalili. Dodeljeni sta nam bili
prekrasni razredničarki. A razred je vodila
Vera Prelog, sedaj poročena Lešer, B razred
pa Nataša Dregarič. Moram povedati, da smo
vsi izredno ponosni na njiju, saj sta nam vedno dajali dobre učne in vzgojne nasvete ter
nas izpopolnjevali z znanjem. Vse te dobrine
se pri sošolcih odražajo še danes. Med nami
imamo tudi župana, Silva Slačka, ki že tretji
mandat uspešno vodi občino in se trudi za
njen razvoj na vseh področjih
Zbrali smo se v soboto, 23. maja 2015, ob
17. uri na kraju, kjer smo se v juniju leta 1975
razšli. To je pred osnovno šolo, na katero smo
in bomo tudi v prihodnje zelo ponosni. Prav

ogledali Postičev vinogradniški muzej, ki se
nahaja v Senekovičevi hiši v naselju Kremberk. Silvo nam je obširno podal zgodovino
tega pomembnega vinogradnika in zdravnika Franca Postiča. V njegovi režiji pa je sledila degustacija dobre vinske kapljice, ki jo
pridelujeta znana vinogradnika Senekovič.
Od vinogradniškega muzeja smo se odpravili
na Turistično kmetijo Mihelič v Rožengrunt,
kjer nas je čakala odlična večerja. S krajšo
glasbeno točko so nam srečanje popestrili
Ben in Domen Šnajder ter njun oče Miran.
Drug z drugim smo kramljali in si namenili veliko časa vse do poznih nočnih ur. Z
obujanjem spominov na šolske dni, na vse
»vragolije« ki smo jih ušpičili, so se nam misli povrnile nazaj v otroštvo. Bilo je prijetno,
z oblico smeha in dobre volje, občutek ko se
človek resnično sprosti. Ne čuti se nobenih
razlik, kaj je kdo ali kakšno delo opravlja. Ob
takih srečanjih smo vsi eno, kot da smo še
vedno razigrani osnovnošolci. In tako je tudi

družine, sorodnikov, prijateljev in znancev,
sta Marija in Friderik obnovila svojo zaobljubo izpred petdesetih let.
Na njuno željo je civilni obred opravil
župan Občine Sveta Ana Silvo Slaček v avli
Antona Fašinga. Nato je sledil vpis v zlatoporočno knjigo Občine Sveta Ana. Župan je

zlatoporočencema izrekel iskrene čestitke in
jima izročil zlatoporočno listino ter darilo
občine.
Civilni poroki je sledil cerkveni obred, ki
ga je daroval župnik Anton Fras. Zlatoporočenca sta po poročnem obredu nadaljevala
slavje v krogu družine, sorodnikov in prijateljev.
Anita Rojko, foto: F. Simonič
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prav, saj nam v današnjih časih takšni brezskrbni trenutki manjkajo.
Zelo me je veselilo tudi, da sta bili med

nami sošolki, ki sta se srečanja po 40-ih letih
udeležili prvič.
Darinka Šnajder

Srečanje sošolcev letnikov 1941–1943

Č

udoviti popoldan so preživeli v soboto, 13. junija 2015, od 15. ure v gostilni
Švarc v Radehovi sošolci in sošolke, ki
so pred 59 leti zapustili osnovno šolo pri Sveti Trojici, česar se še danes radi spominjajo
… Spet je Julijana Fekonja iz Svete Trojice,
tokrat z Ido Mir iz Radencev, organizirala že
tradicionalno srečanje tudi z željo, da šolsko
prijateljstvo in povezanost ne bi nikdar zbledela. Posebno so bili veseli, da je bila z njimi

vedno spoštovana učiteljica Manja Šorli iz
Svete Trojice. Ne sodijo med tiste upokojence, ki tako radi rečejo, da nimajo časa, vzeli
so si ga in obujali mladostne spomine in se
sproščali tudi s prepevanjem. Dogovorili so
se, da se bodo v bodoče srečevali vsako leto.
Zagotovo taka srečanja in prijetna druženja
spadajo v naše še vedno ustvarjalno življenje,
saj si srce želi še nove izzive, nove radosti!
Foto in besedilo: Slavko Štefanec

O dogodkih v Sv. Trojici
Okrog Trojiškega jezera in na zdravilnih točkah
Tokrat v prvem ponedeljku v mesecu juniju 2015
smo se pohodniki Društva
diabetikov Lenart podali v
Sveto Trojico v Slovenskih
goricah. Šli smo okrog Trojiškega jezera, postali ob
zdravilnih točkah. Dobili
smo nekaj reklamnega materiala. Obiskali smo tudi
lepotico - sakralni spomenik Poličevo kapelo (iz leta
1886). Po dobri malici v
Gostilni na Griču smo se
fotografirali in se zadovoljni vrnili domov.

14. prireditev – rekreacijska hoja s Križevim potom

Srečanje Tašekov

2

0. junija smo se v Lokavcu 13 zbrali sorodniki Tašeki. Najstarejša v Tašekovi
družini je Marija Zadravec, ki je letos
obrnila 88. list v svoji knjigi življenja. Vsa
družina šteje 85 članov. Babica Marija in dedek Matija sta imela osem otrok. Posledično

nas je 21 vnukov, 30 pravnukov in ena prapravnukinja. Letos smo se zbrali na prvem
srečanju in verjamem, da nas bo drugo leto
še več.
Polonca Gragar

V nedeljo, 7. junija 2015,
je v organizaciji DU Sveta
Trojica v Slovenskih goricah potekala rekreacijska
hoja ob Trojiškem jezeru,
delno ob zdravilnih točkah, in 14. Križev pot. Tokrat sta nekoliko manjše
število zbranih iz društev
upokojencev,
združenih
v Zvezo upokojencev Slovenske gorice in drugih
DU ter iz pobratenih DU
Mačkovci in Rogoznice,
nagovorila
predsednik
Zveze DU Slovenske gorice Stanko Kranvogel in
Križev pot

Križev pot je vodil p. Jure Dolenc, v trojiški cerkvi pa nas je sprejel domači župnik
p. Bernard Goličnik. Vsem prisotnim se je
zahvalil Frenki Padovnik. Nekaj pesmi so
zapeli pevci mešanega društvenega zbora,
zaigrala in zapela pa je tudi dobra mlada
pevka Lea Leutgeb. Nato je bilo prijetno
druženje na prostem. Da je prireditev boljše
uspela, so prispevali ljudje odprtih src, ki so
vedno pripravljeni sodelovati.
Lea Leutgeb

Mesec maj je tudi šmarnično zaznamovan

N

a pobudo Jožice Kurnik in profesorice Martine Škrlec, ki sta že drugo
leto koordinatorki branja šmarnic
in molitve rožnega venca pri Vuzmovi kapeli
na Vardi, je bil maj spet šmarnično zaznamovan. V maju so tukaj nekoč vedno molili rožni venec in brali litanije. V današnjem
času glavni namen šmarnične pobožnosti

ska, katerega 200-letnico rojstva letos obeležujemo. Don Bosko je med drugim zapustil
prav mladim neizbrisni pečat. Rožni venec
in litanije pa je vodila Terezija Škrlec. 29. 5.
2015 je bil zaključek šmarnične pobožnosti
pri tej kapeli, darovana je bila sveta maša za
vse žive in pokojne Vardovčane in dela Jurovskega Dola. Mašno pobožnost je vodil farni

predsednica domačega DU
Marija Klobučar. S svojo
prisotnostjo sta prireditev
počastila predsednik DU
Mačkovci Dezider Obaz in
novi predsednik DU Rogoznica Franci Korošak.

Pevski zbor DU Trojica

Delna obnova Golobove kapele

ni samo združevanje odraslih, temveč tudi
otrok, predvsem tistih, ki obiskujejo verouk. Tokrat je pri tem sodelovalo 15 otrok iz
zaselka Varda in dela Jurovskega Dola. Ob
uvodu te pobožnosti je vsaki drugi udeleženi otrok bral odlomek šmarnične vsebine, v
kateri se večji del prepleta duhovno delo in
življenje priljubljenega duhovnika Don Bo-
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župnik Janko Görgner. Ob slovesnosti so bile
podeljena pisne pohvale vsem otrokom, ki so
se vedno udeležili šmarnic, in ostalim udeležencem. Ob koncu je steklo prijetno druženje
ob prigrizkih dobrot, ki so jih pripravile marljive gospodinje. Zahvala gre tudi lastnikoma
Metki in Marjanu Vuzem.
Besedilo in foto: Rudi Tetičkovič

Ivan Arcet pri delu

V Sveti Trojici v Slovenskih goricah, v križišču Mariborske ceste in Poti v Dobravo, stoji starejša kapela,
katere zgodovine javnost ne pozna. Je pa pomemben
objekt, ki bi moral biti na seznamu lokalne kulturne
dediščine v občini. Pred nekaj leti je obnovitev znamenitosti organiziralo Turistično društvo Sveta Trojica. V
mesecu maju, pred 9. praznikom občine, pa je zunanjo obnovo kapele financirala občina. Delo je opravil
zaposleni na občini Ivan Arcet, ki strokovno dobro
opravlja takšna dela. Zadnja občanka, ki je za urejenost notranjosti lepo skrbela, je bila Lojzka Štelcer. Ob
tej kapeli se je nekoč ustavljala procesija na Telovo. Kot
ostale tri postaje je bila okrašena z brezovim vejevjem.
Druga postaja je bila pri Mlinaričevi kapeli. Naslednji
dve pa sta bili začasno postavljeni med njivami za potrebe procesije. Pri kapeli so se ustavljali žalni sprevodi
s krsto pokojnega. Zaradi neprestane tekme s časom
kapele največkrat niti ne opazimo. Tisti, ki pa jo, so
zadovoljni, da je objekt vzdrževan, saj je del naše zgodovine.
Foto in besedilo: Slavko Štefanec
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OI JSKD LENART
Ljubiteljski kulturniki že tretje leto varčevali
Tudi v letošnji kulturni sezoni, že tretje
leto, so prav vse skupine po nastopih na revijah in srečanjih, ki jih že vrsto let organizira
in izvaja JSKD Lenart, na njegovo pobudo
prispevale v lastni režiji vse pijače, ki so se

v teh vročih dneh po nastopih in skromni
zakuski še kako prilegle. Soorganizatorji in
sofinancerji so gesto kulturnikov pozitivno
pozdravili.

Kulturne skupine dosegle regijski nivo zaradi kvalitetnega nastopa
V letošnji kulturni sezoni, ki je trajala od
septembra do junija, je JSKD Lenart izvedel
deset območnih srečanj in revij za področja
otroških in odraslih folklornih skupin, ljudskega petja, otroških in odraslih gledaliških
skupin, lutkovnih skupin, vokalnega petja
otroških, mladinskih in odraslih pevskih
zborov in malih vokalnih skupin ter plesnih
in mažoretnih skupin po vseh šestih občinah
v Upravni enoti Lenart. S tem ko se skupine
udeležijo območnih srečanj in revij, imajo
poleg strokovnega svetovanja za kvalitetnejše

delo v prihodnosti tudi možnost, da so zaradi
kvalitetnih nastopov izbrane za nastop na regijskih srečanjih in revijah. Regijska srečanja
in revije se odvijajo v organizaciji in različnih
krajih območij JSKD Lenarta, Ormoža, Ptuja
in Slovenske Bistrice.
Prav tako pa je JSKD Lenart izvedel tudi
dve regijski srečanji: regijsko srečanje odraslih folklornih skupin in Festival mlade
literature Urška 2015 – literarno srečanje za
severovzhodno Slovenijo.

Folklorna skupina Šlekapac OŠ J. Hudalesa Jurovski Dol dosegla
državni uspeh
Otroška folklorna
skupina Šlekapac OŠ
Jožeta Hudalesa iz
Jurovskega Dola, ki jo
vodi Barbara Waldhütter, je dosegla državno raven. Nastopila je na državnem
srečanju
otroških
folklornih skupin v
Šentjerneju v soboto,
30. maja 2015.

Pogoj za udeležbo na tekmovanju je kakovostno odpet program na območni reviji, na
podlagi katerega so zbori predlagani za nastop na regijskem nivoju. Izmed vseh predlaganih zborov tričlanska komisija na podlagi
posnetkov in priporočil ocenjevalcev območnih revij izbere skupno največ 16 otroških in
mladinskih pevskih zborov osnovnih in glasbenih šol. Primernost in kakovost programa
morata ustrezati razpisu tekmovanja.
Leta 2013 so si pevci otroškega pevskega

Regijski uspeh plesne skupine OŠ Voličina
Plesalci OŠ Voličina, ki so si nadeli ime
Glasbene lutke, so se uvrstili na regijsko srečanje plesnih skupin, ki je bilo 22. 5. 2015
v Murski Soboti. Z miniaturo Slišim gib so
navdušili že gledalce in strokovnega spremljevalca v Mariboru, ki jih je dodal v ožji
izbor. Uvrstitve so še toliko bolj veseli, ker so
se poleg njih uvrstile le tri osnovne šole.

Regijsko raven pri
odraslih
folklornih
skupinah z našega območja šestih občin sta
dosegli Folklorna skupina Jurovčan KD Ivan
Cankar Jurovski Dol, ki
jo vodita Cilka Neuvirt
in Darinka Kramberger, in folklorna skupina Kulturnega društva
Cerkvenjak, ki jo vodi
Slavica Kovačič.

Plesna skupina OŠ Lenart prav tako izbrana za regijsko raven
Nastopili so na regijskem srečanju plesnih
skupin, ki je bilo 22. 5. 2015 v Murski Soboti. Skupina se je tokrat že tretjič zaporedoma

Pevke ljudskih pesmi dosegajo lepe uspehe
Ljudske pesmi 2015
- srečanje skupin pevcev ljudskih pesmi in
godcev ljudskih viž - je
potekalo maja v Benediktu, nastopajoče je
pozdravil župan Milan
Gumzar.
Priznanja za udeležbo pa sta podelila
župan in vodja sklada
Breda Slavinec.

Pevke ljudskih pesmi KD Trojica

Na podlagi ogleda
srečanja je Jasna Vidakovič,
strokovna
spremljevalka
letošnjega srečanja skupin,
ugotovila, da regijsko
raven dosegajo sledeče
skupine: Pevke ljudskih
pesmi pri KD Trojica,
ki jih vodi Ida Šamperl,

FS Cerkvenjak, foto: Maja Patty
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uvrstila na regijsko srečanje plesnih skupin.
Skupino vodi Emica Jelatancev.

Plesna skupina OŠ Voličina uvrščena na državno srečanje PIKA MIGA 2015

FS Jurovski Dol,
foto: Bojan Mihalič

Otroški pevski zbor
OŠ Lenart se je že drugič uvrstil na Regijsko
tekmovanje otroških
in mladinskih pevskih
zborov Štajerske in Pomurja, ki se odvija vsaki dve leti.
OPZ Lenart,
foto: Maja Patty

Tudi v Murski Soboti so prejeli pozitivno
kritiko in bili pohvaljeni predvsem zaradi
žive glasbe na odru (Primož Petko) in domiselne koreografije, ki je delo Mojce Vogrin
Pivljakovič in plesalcev: Daše Capl, Maše Čuček, Neje Hadžiselimović, Saše Letonja, Katarine Munda, Nejca Letnika, Primoža Petka,
Žige Pulka in Sare Rojs.

Državna selektorica Andreja Kopač je pripravila
dokončen izbor miniatur za mini festival otroških plesnih skupin PIKA
MIGA 2015 in je za nastop
izbrala tudi Plesno skupino
Glasbene lutke iz OŠ Voličina, ki jo vodi mentorica
Mojca Vogrin Pivljakovič.
PIKA MIGA 2015 bo obsegala dve prireditvi, ki bodo
na programu v soboto, 10.
10. 2015, ob 11. uri in v
nedeljo, 11. 10. 2015, ob
11. uri v Kulturnem domu
Velenje.

Odrasli folklorniki prav tako žanjejo uspehe

Otroški pevski
zbor OŠ Lenart
dela kvalitetno

zbora OŠ Lenart pripeli srebrno priznanje.
Letos pa so za svoje izvajanje prejeli zlato
priznanje, prav tako je prejela posebno priznanje tudi zborovodkinja Marina Zimič za
najboljšo izvedbo sodobne zborovske skladbe Petra Šavlija Tri uganke.
Z zlatim priznanjem so se pevci tega zbora
neposredno uvrstili na državno tekmovanje v
Zagorju ob Savi, ki bo naslednje leto.
Zbor vodi Marina Zimič, na klavirju pa
mlade pevce spremlja Slavica Kurbus.

Pevke ljudskih pesmi
Žitni klas KD Benedikt

pevke ljudskih pesmi
Žitni klas KD Benedikt, ki jih vodi Marija
Lutar, in Pevke ljudskih pesmi DU Lenart,
ki jih vodi Milka Cartl.

Pevke ljudskih pesmi
Društva upokojencev Lenart

ŠT. 6 | 10. JULIJ 2015

OVTARJEVE NOVICE

IZ KULTURE
Šest zborov osnovnih šol izbranih za regijsko raven
Letos je na reviji Čričkov gaj, ko zapojejo
otroški zbori, in Slavčkov gaj, ko pojejo mladinski zbori, zapelo 14 zborov. Šest od teh:
otroški in mladinski pevski zbor OŠ Jožeta
Hudalesa Jurovski dol, ki ju vodi Marjeta

Caf, otroški in mladinski pevski zbor Sveta
Ana, ki ju vodi Nataša Petek, in otroški in
mladinski pevski zbor OŠ Lenart, ki ju vodi
Marina Zimič, so dosegli regijsko raven.
Breda Slavinec

premalo zavedamo. Upamo, da bomo v sodelovanju z drugimi akterji,
lokalnimi skupnostmi in
stanovskimi organizacijami spravili čim več njih v
uporabno obliko (razstave, brošure, Kamra, dLib,
itd.).
Marija Šauperl
Razstava o Oroslavu Cafu

MPZ Sv. Ana,
foto: Maja Patty

Poletje ob zvokih in v ritmu LEN-ARTA
Spoštovani!
LEN-ART, ki že poteka, je tudi letos zabaven, živahen, poživljajoč in sproščujoč. Družita
nas pozitivna energija in dobra volja, uživamo ob glasbi, plesu, predstavah in na ustvarjalnih delavnicah. Ob zvokih in v ritmu LEN-ARTA se imamo in se še bomo imeli lepo.
Tudi vi ste del LEN-ARTA, zato dobrodošli tudi na julijskih in avgustovskih prireditvah!
mag. Janez Kramberger, dr. vet. med.,
župan občine Lenart

POLETNE KULTURNE PRIREDITVE LEN-ART

MPZ OŠ Jožeta Hudalesa
Jurovski Dol,
foto: Maksimiljan Krautič

JULIJ

PETEK, 17. JULIJ, DOM KULTURE LENART, 18.00
OTROCI PISANEGA SVETA, gledališka predstava za otroke
Produkcija: Ekološko kulturno društvo za boljše svet Maribor
PETEK, 31. JULIJ, DOM KULTURE LENART, 21.00
OH, TEATER, monokomedija
Igra: Barbara Vidovič, produkcija: Talija-ustvarjalni laboratorij

AVGUST

MPZ Lenart,
foto: Maja Patty

Ti veseli dnevi Knjižnice Lenart
53-letna dama je spet dostojno proslavila
svoj rojstni dan. S svojimi uporabniki različnih ciljnih skupin. Najprej je bilo zelo pisano
in zelo živahno 10.
junija dopoldne v
lenarškem, s soncem obsijanem parku, ki so ga napolnili malčki iz vrtca
in sedmošolci OŠ
Lenart. Skupaj se je
s priljubljenim mladinskim pisateljem
Slavkom Preglom
v parku ukvarjalo z branjem pod
krošnjami
preko
150 otrok različnih starosti. Malo
drugače, a zanimivo. Gotovo bomo
aktivnost ponovili
kdaj med poletnimi
počitnicami.
Popoldne se je na posebni »metuljčkasti«
ustvarjalni delavnici zbralo rekordnih 29
udeležencev, tako da je velika čitalnica pokala po šivih.
Za nas, knjižničarje, je bil najzahtevnejši
dan 11. junij, saj smo v okviru občinskega
praznika občine Sveta Trojica odprli razstavo
o življenju in delu Oroslava Cafa, jezikoslovca, pesnika, duhovnika, rojenega v Verjanah
pred 200 leti, umrl pa je na Ptuju pred 140
leti. Hkrati pa smo izvedli tudi pohod po kulturni poti, ki je vodila od Knjižnice Lenart,
skozi Porčič, kjer smo se ustavili na kmetiji
Senekovič, nato Na griču v sobi Maksa Kav-
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čiča, v Verjanah ob rojstni hiši Oroslava Cafa,
na Trojiškem trgu smo si ogledali hišo, v kateri je bival Alojz Kraigher, ter pri njem tudi
Ivan Cankar,
ob 20. uri pa
smo v kulturnem
domu
zaključili z odprtjem razstave. Gradivo za
razstavo smo
v
knjižnici
zbrali iz lastne
domoznanske
zbirke, s pomočjo UKM
Maribor, gospe
Vlaste Stavbar,
Narodne sveučilišne knjižnice Zagreb,
duhovnika v
Framu in lastnega raziskovalnega dela na terenu. V sodelovanju s Kulturnim društvom Ernest Golob Peter, občino
Sveta Trojica, številnimi domačini, predvsem
Slavka Štefaneca, Draga Lipiča, Janeza Voglarja, družine Senekovič, Gostilne Na griču
nam je projekt uspel in se vsem tudi iskreno
zahvaljujemo, še posebej županu Darku Frasu, ki je razstavo s prisrčnim nagovorom tudi
odprl. Razstavo si je v avli kulturnega doma v
Sveti Trojici še vedno možno ogledati.
Knjižnica Lenart bo tudi jeseni nadaljevala
s predstavitvami lokalnih projektov domoznanske narave, saj ima v svoji zalogi mnogo
domačih zgodb, katerih pomena se morda

PONEDELJEK, 3. AVGUST, DOM KULTURE LENART, 18.00
RDEČA KAPICA, gledališka predstava za otroke
Produkcija:KŠD Štumf
PETEK, 7. AVGUST, DOM KULTURE LENART, 21.00
CARPE DIEM, koncert rock skupine
PONEDELJEK, 17. – PETEK 21. AVGUST, »STARA POLICIJA« V LENARTU, 9.00
OTROŠKE ZABAVNE IN USTVARJALNE DELAVNICE
PETEK, 21. AVGUST, DOM KULTURE LENART, 20.00
MAJA KEUC IN AKUSTIČNI TRIO, KONCERT
SOBOTA, 22. AVGUST, DOM KULTURE LENART, 19.00
LENART PLEŠE
NASTOP PLESNE ŠOLE PLESNA DIMENZIJA
PETEK, 28. AVGUST, DOM KULTURE LENART, 20.00
ONA, BIVŠI IN DŽONI, KOMEDIJA, REPORTER MILAN
SOBOTA, 29. AVGUST, TRG OSVOBODITVE V LENARTU, OB 17. URI
AGATINE SKRIVNOSTI
LEN-ART so omogočili sponzorji:

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., 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.
Medijski sponzor: Radio Slovenske gorice, d. o. o., Radio Maribor

LEN-ART živi
Poletni festivali v Sloveniji doživljajo različne usode. Zaradi
pomanjkanja denarja nekateri odpadejo, spet drugi so programsko
okrnjeni. Običajno je za vse vzrok
(in izgovor) nerazumevanje financerjev dogodkov, k temu pa lahko
dodamo še pomanjkanje delovne
vneme in navdušenosti organizatorjev.
Poletne prireditve LEN-ART
živijo, se razvijajo, še vedno so
zanimive in privlačne za številne Tadej Toš
gledalce. Koncerti, komedije, ples,

otroške prireditve so
popestritev in obogatitev kulturne ponudbe
ne le za občino Lenart,
ampak za širše območje Slovenskih goric.
Letošnjega LEN-ART-a
ne bi bilo brez finančne
in materialne podpore 46 sponzorjev, ki se
jim zahvaljujemo, da
z družbeno odgovornostjo in podporo kulturi v lokalnem okolju
omogočajo te prireditve, za katere lahko
rečemo, da so žive tudi
zaradi velikega števila
obiskovalcev, ki so jim
namenjene.
D. O.
Folklorna skupina iz
Paname
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KNjigolAndiJa
Že v prejšnji številki Ovtarjevih novic smo
objavili eno izmed zgodb iz natečaja na temo
Črni križ pri Hrastovcu, ki ga je Knjižnica
Lenart razpisala v začetku leta ob 70-letnici
smrti Ožbalta Ilauniga.

Bina Šijanec: Anika in njene skrinjice
Tokrat objavljamo konec zgodbe mlade
avtorice, ki je spremenila konec drame v bolj
optimističnega.
Marija Šauperl

»Gospa, vem da me ne marate, vendar morate mi pomagati! Prosim … Pomagajte njemu …« je še vedno rotila Agata, nazadnje kazaje na svoj zaobljeni trebuh.
»Mar me nisi slišala? Nočem te več na tem svetu! Zato se te bom znebila, dokler je moj
sin še daleč stran. Ko se bo vrnil, te ne bo več … Ne tebe ne tvojega neumnega otroka!«
Agata je prebledela, vendar še preden je uspela odgovoriti, se je grofica Herberstein že
obrnila in ponosno odkorakala na svetlobo. Lovro se je opotekel proti Agatini celici in se
zazrl v široko odprte oči gospodične s Štraleka.
»Spravil Vas bom ven, gospodična Agata!« je dejal in že ga ni bilo več. Agata pa je ponovno ostala sama z žalostjo, strahom in še nerojenim otrokom, ki ga je hotela zaščititi.
Agata je sedela ob toplem ognjišču, kamor je pravkar naložila dodatna drva. Bližala se je
nevihta in ni želela, da bi njenega otroka zeblo. Držala je en teden starega dečka v naročju
in mu mrmrala nežno uspavanko. Božala ga je po ličku in razmišljala o svojem Frideriku.
Vedela je, da se je vrnil iz vojne, Lovro jo je zadnjikrat obiskal in ji to povedal. Vendar ni
mogla razumeti, zakaj še ni prišel k njej. Kaj če tudi on misli, da je čarovnica, kaj če mu
mati ne pusti, kaj če mu je zmešana grofica storila kaj hudega. V mislih se ji je ravno odvijal grozljiv scenarij, ko je na vratih naenkrat potrkalo. Agata se je prestrašila. Stisnila je
drobno bitjece k sebi in ga poljubila na čelo. Dečka je nežno položila v zibelko, ki jo je zanj
izklesal Lovro, nato pa se prestrašena – le kdo bi lahko bil v tem nalivu – tiho odpravila k
vratom.
TOK, TOK, TOK! Friderik je bil že ves premočen, preden mu je uspelo priti do lesene
kolibe. Po navadi je bila zagrnjena v temo in prazna, nocoj pa so notranjost očitno razsvetljevale sveče in iz dimnika se je rahlo kadilo.
Ko je že mislil, da mu ne bo nihče odprl, je na drugi strani vrat zaslišal tihe korake. Nato
so se vrata počasi odprla in pred seboj je zagledal Agato. Njegovo izgubljeno ženo. Oba
sta bila tako presenečena, da sta za nekaj trenutkov obstala na mestu. Nato pa je Friderik
izpustil konjsko uzdo, razprl roke in svojo ljubezen potegnil v objem. Agata je zajokala na
njegovi rami.
»Bala sem se, da te ne bo …«
»Bal sem se, da sem te izgubil …«
Tako objeta sta ostala celo večnost, nato pa se je Friderik odmaknil: »Kje je otrok?«
Agatin obraz se je razsvetlil v nežnem nasmehu: »Vstopi, dragi!«
Popeljala ga je do zibelke, kjer je zavit v toplo odejico ležal mali Herberstein. Trdno je
spal in se v spanju ljubko nasmihal. Friderik je iztegnil roko in se dotaknil majhne ročice
svojega sina. Ta mu je ovil svoje drobne prstke okoli kazalca in si ga ponesel v usta. Agata se
je naslonila na Friderikovo ramo in se mu zazrla v otožne ljubeče oči: »Kaj bomo storili?«
Friderik jo je zaskrbljeno pogledal, rekoč: »To, kar bo potrebno, da bosta ti in najin sin
varna. Do takrat pa je glavno, da se imamo radi.«

Kako je Anika kupčkala denar
V Knjižnici Lenart so v
četrtek, 18. junija, predstavili knjižni prvenec Bine Šijanec Anika in njene skrinjice.
»Igriva slikanica za male in
velike otroke«, kot jo je na
naslovnici opredelila avtorica, prinaša izrazito vzgojno
sporočilo in življenjsko napotilo: otroke navaja k skrbnemu ravnanju z denarjem,
odraslim pa skuša svetovati,
kako naj k temu usmerjajo
najmlajše. Ilustracije so delo
avtorice, knjigo pa je založil
RAST, Zavod za osebno rast,
izobraževanje in svetovanje
Benedikt, ki ga je ustanovila avtorica.
Avtorica besedila in ilustracij Bina Šijanec, poznamo jo kot široko osebnost, vpeto
v mnoge dejavnosti za dobrobit človeka, od
športa do duhovne rasti, sicer zaposleno v
upravi občine Benedikt, »na igriv in preprost
način spodbuja k skrbnemu ravnanju z denarjem s pomočjo svojih skrinjic, k vizuali-

zaciji in dejavnemu uresničevanju svojih želja
in ciljev, k prevzemanju odgovornosti zase, k

vih kapitalskih tokov in prav
tako nepojmljive koncentracije in porazdelitve kapitala
dobiš v roke slikanico, ki ni
namenjena ne zgolj otrokom
in ne zgolj odraslim, ampak
obojim in vsem vseh starosti,
si lahko zgolj vesel, pravzaprav
nadvse prijetno presenečen,
da se je avtorica na tak način
lotila večnega vprašanja, kako
se v življenju soočiti z mamonom, ki neizprosno opredeljuje ves življenjski lok posameznika, družine in najširše
skupnosti.
Prisotne na zelo dobro obiskani predstavitvi knjige v Knjižnici Lenart,
ki jo je vsebinsko dopolnil nastop mlade
flavtistke Karin Kocbek, je iskrivo večplasten
pogovor Marije Šauperl z avtorico ob sodelovanju udeležencev pospremil med neštete
dileme, tudi zablode in zmote pri vzgoji in
vodenju otrok skozi z denarjem povezane
izzive. Avtorica je v popotnici knjigi zapisala, da je njen namen
»Otrokom ponuditi vse tisto, kar jim
omogoča, da postanejo odgovorni, pošteni, dobrosrčni in
podjetno naravnani
odrasli ljudje, je največ, kar jim lahko damo.
Anika je naravnana k željam in ciljem namesto k oviram, k dosežkom
namesto k napakam, k možnostim namesto k omejitvam ter
k radovednosti in čudenju namesto k domnevam. Pomembno vlogo pri tem imata starša,
ki jo podpirata in spodbujata
pri njenih idejah.«
Knjiga se vas bo dotaknila!

Mar ni takšen zaključek veliko bolj opogumljajoč in spodbuden kot resnični zaključek hrastovške zgodbe? Mar niste pravkar prebrali zadnje vrstice in se nasmehnili? Ne poznam točnih
besed, s katerimi se konča originalna zgodba o Agati in Frideriku, vendar sem prepričana, da ne
z besedami: In živeli so srečno do konca svojih dni. Tudi moja nima takšnega konca … Oziroma
sploh nima tipičnega konca. Zakaj? Pravljica, ki se konča, ni pravljica.
Karin Petko

Literarni talenti v Lenartu
Ob odprtem oknu prisluhnemo žvrgolenju
ptic in morda slišimo celo, kako trava raste.
Vse je mogoče! Če le dovolimo domišljiji na
plan in svet odenemo v barve. Da pa naša

doživetja ne utonejo v pozabo, saj imajo tudi
naši pomnilniki le omejen obseg, jih je najbolje zapisati.
V maju je v Centru Slovenskih goric dišalo
po pisani besedi, rimah in lepih mislih. Posamezniki, ki so se odzvali literarnemu povabilu Knjižnice Lenart, Zveze društev upokojencev Slovenskih goric in Društva upokojencev
Sv. Trojica, so svoje besede s papirja prelili
v naša ušesa in s svojo pozitivnostjo prodrli
do zavesti prav vseh poslušalcev. Na srečanju
»Odkrivajmo literarne talente vseh generacij«.
Prva srečanja in ideja o le-teh izvirajo iz Sv.
Trojice. Gospa Marija Klobučar jih s pomočjo članov Društva upokojencev Sv. Trojica
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pri Sv. Trojici spretno prireja že 10 let. Letošnje srečanje v Lenartu je potekalo 22. maja v
soorganizaciji prej omenjenih društev. Sodelovalo je 23 posameznikov. Ustvarjalcem sta
prisluhnili tudi Slavica
Golob, podpredsednica Zveze društev upokojencev Slovenije, in
predsednica Društva
upokojencev
Duplek Marinka Čučko.
Omenjeni sta zbrane
nagovorili in jih spodbudili k pisanju tudi
v prihodnosti. Slišali smo krajša prozna
dela, monodramo ter
daljše in krajše pesmi.
Prevladovala je tema
ljubezni, med motivi
pa družinsko življenje in osebna doživetja.
Vsi sodelujoči so prejeli zahvale. Branje je
popestrila Nada Svetina z ubranim zvenom
citer in ljudski pevci DU Sv. Trojica z odpetimi pesmimi.
Knjižnica Lenart je vse prispevke zbrala,
shranila in uredila in jih bo izdala v knjižici. Knjižnica namreč srečanje organizira kot
medgeneracijsko sodelovanje pišočih talentov, od osnovne šole, srednješolcev, študentov do starejših, tudi tistih iz tretjega življenjskega obdobja, ki se že vsa leta dobivajo
v Sveti Trojici. Za vse, ki redno pišejo, je to
pomemben nastop pred javnostjo in pomeni
motivacijo za naprej.
Aleksandra Papež, foto: Rosana Lorbek

Več o knjigi: www.ani-ka.si.
Edvard Pukšič

ustvarjalnemu in podjetnemu
razmišljanju ter delovanju z
namenom ustvarjanja blaginje
zase in za druge.«
Vsebina je še kako vpeta v
aktualen trenutek! Ko v teh
kompleksnih časih nepojmlji-

Letni koncert zborov in folklornih skupin v
Jurovskem Dolu
Oder kulturnega doma v Jurovskem Dolu
so v petek, 17. aprila, dodobra napolnili folklorniki, pevci in glasbeniki Osnovne šole
Jožeta Hudalesa iz Jurovskega Dola, ki so ob
letošnjih Jurjevih dnevih pripravili svoj veliki
tradicionalni letni koncert. Atraktivno dogajanje na odru so soustvarile številne šolske
skupine, ki negujejo bogato tradicijo otroškega petja in plesa v tem kraju. Uro in pol
dolg glasbeno-plesni program je pokazal, da
je osnovna šola ne samo idejno, ampak tudi
dejansko zibelka kulturnega dogajanja v kraju, po katerem Jurovski Dol upravičeno slovi.
Program, ki je potekal v organizaciji zborovodkinje Metke Caf in mentorice otroških
folklornih skupin Barbare Waldhütter, je pokazal rezultate trdega dela, hkrati pa izjemen
potencial mladih plesalcev in pevcev, ki so
bili za svoje delo že večkrat nagrajeni. Starejša folklorna skupina Šleka pac je namreč le
mesec po koncertu prejela obvestilo, da se je
uvrstila na državno otroško folklorno revijo

Ringaraja v Šentjerneju. Hvaležno publiko
v Jurovskem dolu so navdušili tudi njihovi
mlajši folklorni prijatelji iz skupine Knofeki,
videli pa smo tudi najmlajše iz vrtčevske folklorne skupine, ki jo vodita mentorici Gabrijela Murko in Sonja Šajher.
Še bolj bogato dogajanje pa je bilo na pevskem prizorišču. Najmlajše, Cicizbor iz prvega razreda, spoznava s prvimi notami učiteljica Lavra Bukšek Kreft. Pod mentorstvom
odlične zborovodkinje Metke Caf je zapela
dekliška vokalna skupina, slišali smo obetavni otroški pevski zbor in za zaključek bogatega koncerta je s svojimi ubranimi glasovi
publiko navdušil še mladinski pevski zbor. Iz
dvorane kulturnega doma je bilo slišati zvoke
frajtonaric in šolskega ansambla.
Ob koncu so mentorice podelile priznanja
tistim, ki so bili na glasbenem ali folklornem
področju v šoli aktivni dalj časa.
(OŠZIF)
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IV. Srečanje oktetov in malih vokalnih
skupin v Jurovskem Dolu
4. srečanja oktetov in malih vokalnih skupin, ki je potekalo 20. junija v Jurovskem
Dolu, je letos postreglo z velikim številom
skupin z vseh koncev
Slovenije. Ob domačem Jurovskem oktetu
so se srečanja udeležili
še: Kvartet Jeruzalem
iz Ivanjkovcev, Moška
pevska skupina Sosedje iz Žirovnice, Grosupeljski oktet iz Grosuplja, KUD Vivere iz
Slovenske Bistrice, Oktet Tinje iz Tinja, Trebanjski oktet iz Trebnjega, Mešana pevska
skupina »Dr. France
Prešeren« iz Žirovnice
ter Učiteljski oktet Pa
kol'k'r tol'k' iz Logatca.
Zbrane skupine je nagovoril in jim izrekel dobrodošlico predsednik KD Ivan Cankar Jurovski Dol Miroslav Breznik. Svojo prisotnost
na prireditvi pa je opravičil domači župan
Peter Škrlec zaradi drugih obveznosti.
Nad pripravo in organizacijo srečanja in
te prireditve, ki jo je povezovala Vida Ornik, so bile gostujoče skupine navdušene, kar

daje prireditvi nedvomno dober obet tudi za
prihodnja leta. Posebno vzdušje je dajal tudi
prijeten ambient na obnovljenem trgu v Juro-

vskem Dolu. Dogodek je nekoliko skazilo le
vreme, ki je namesto s prijetnimi junijskimi
temperaturami postreglo s hladnim aprilskim vremenom, zaradi česar je bilo tudi
nekaj manj obiska te bogate in pestre pevske
prireditve.
Vida Ornik, D. K.,
foto: Maksimiljan Krautič

Šleka pac na folklornem festivalu v Bolgariji

pričeli z intenzivnimi vajami, ki so potekale
celo ob vikendih. Pri tem so se folklornikom
pridružila še dekleta iz šolske vokalne skupine, ki so naše nastope popestrile z ljudskimi
pesmimi.
Dvaindvajset otrok s tremi mentoricami,
Barbaro Waldhütter, Metko Caf in Nežko Lubej, je tako 20. maja ob desetih zvečer pred
šolo napolnilo avtobus s kostumi, inštrumenti in vsem ostalim, kar spada k nastopom folklornikov, in se odpravilo na dolgo pot proti
Bolgariji. Po kar 22 urah vožnje smo utrujeni,
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finančno bodisi kako drugače. Otrokom so
omogočili skozi srečanja, polna glasbe, plesa
in dobre volje intenzivno spoznavanje drugačnih kultur daleč od doma. Te izkušnje ne
bodo nikoli pozabili. Ob tem pa smo prebivalcem Slivna, mesta blizu Črnega morja, z
dvignjeno glavo in nasmejanimi obrazi predstavljali naše plese, našo glasbo in jim prenesli pozdrave iz Slovenskih goric.
Barbara Waldhütter

Izbrani za državno srečanje odraslih
folklornih skupin Beltinci 2015

Jurovski mladi folklorniki na 1200 km oddaljeno gostovanje
Otroška folklorna skupina Šleka pac
Osnovne šole Jožeta Hudalesa iz Jurovskega Dola se je med 21. in 26. majem udeležila 19. mednarodnega otroškega festivala
Friendship without borders (prijateljstvo
brez meja), ki je potekal v Bolgariji v čudovitem mestu Slivnu, in se na gotovanju
predstavila v družbi folklornikov iz 16 držav iz vsega sveta.
Na pomoč pri zbiranju denarja za pot
so priskočili številni
sponzorji in seveda
tudi starši, prostovoljne
prispevke pa smo zbirali tudi na letnem koncertu šolskih pevskih
zborov in folklornih
skupin. Pripraviti smo
morali tudi obsežen
koncertni program, saj
je organizator festivala ob krajših nastopih
predvidel celovečerni
koncert naše skupine.
Tako smo že v marcu

kot vse svoje nastope so tudi tega mladi folklorniki iz Jurovskega Dola opravili naravnost profesionalno in znova navdušili hvaležno občinstvo.
Naravnost neverjetno je, kakšna prijateljstva so se stkala v tako kratkem času! Otroci
se nikakor niso mogli posloviti od svojih novih prijateljev.
Hvaležni smo staršem, podjetjem in mnogim posameznikom, ki so omogočili gostovanje folklorne skupine Šleka pac bodisi

a vseeno dobre volje prispeli v Sliven.
Prvi dan je predstavnike skupin sprejel župan mesta Sliven, ostali so med tem že opravili svoj prvi nastop na enem izmed številnih
prizorišč festivala. Na slavnostni otvoritvi se
je vsaka skupina predstavila z 10-minutnim
programom. Do glavnega odra smo prišli v
dolgi, pisani povorki, na čelu vsake skupine
je vihrala državna zastava. Koliko različnih,

pisanih kostumov na
enem mestu, koliko
različnih barv kože,
koliko različnih kultur
na enem mestu, koliko
različnih plesov značilnih za posamezno
državo! Dan kasneje
so se skupine udeležile
druženja na bližnjem
griču, kjer so bili začetki starega mesta Slivna.
Uživali smo tudi v sprehodu po mestu, seveda
se nismo odrekli niti
nakupom. Ta isti večer
je vsako skupino čakal
še celovečerni koncert
v eni izmed vasic v okolici mesta. Nas so dobrovoljno pričakali vaščani vasice Bikovo.
Povorka vseh skupin, ki so jo pripravili naslednji dan, se je zaključila z ogledom
slavnostne prireditve ob 24. maju, dnevu
bolgarske prosvete in slovanske pismenosti.
Tudi skupni nastop, ki je potem sledil na kar
štirih različnih prizoriščih v mestu, je precej
spominjal na naš folklorni festival na Lentu.
Seveda je zadnji dan napočil kar prehitro;
slavnostni zaključek festivala so pripravili v
Narodnem gledališču v središču mesta. Tako

Folklorna skupina Jurovčan se je na Regijskem srečanju odraslih folklornih skupin
29. maja v Domu kulture Lenart predstavila
z odrsko postavitvijo Jaz bi lüšten bija, če bi
mel štrument.

Ljudska pesem s tem
naslovom je povezovalna nit odrske postavitve. Godec klarinetist s
petjem te ljudske pesmi
postopoma vključuje
posamezna glasbila in
s tem privabi še ostala
dva godca in plesalce.
Ko se na koncu plesalci
zavrtijo ob ubrani »muziki« vseh treh godcev,
pozabijo na plačilo.
Folklorna
skupina
Jurovčan je dosegla državno kakovostno raven in je bila izbrana za
nastop v Beltincih. Ta
bo na odru beltinskega parka v nedeljo, 26.
7. 2015.
Miroslav Breznik,
foto: Maksimiljan Krautič

Županje na Krku z lenarškimi slikarji
Od 18. do 21. maja je potekala na Krku 1.
ja in Maja pa starši bodo prišli na otvoritev
likovna kolonija, ki jo je organizirala Antonija
razstave ter proslavitev 10-letnice slikanja na
Štrlekar. Pod mentorskim
okriljem Konrada Krajnca
je v njegovih Županjah slikala skupina Paleta iz Grosuplja. Poleg Antonije še
Marta Benedik, Zvezdana
Godec, Edita Kopač iz Stare Crkve in Irena Mikolič iz
Lenarta.
Galerija Krajnc in Likovno društvo Lajči Pandur
sta poskrbela za strokovno
plat v celoti. Zadnji dan so
dela razstavili. Nastalo je
10 del v tehniki akril ter 8
risb.
Krk pa je že sprejel 10.
jubilejno likovno delavnico, ki se je pričela 5. 7. ter Udeleženke majske likovne kolonije z mentorjem Konradom in svojimi slikami
se zaključuje z razstavo 11.
7. ob 19. uri v kulturnem
morju. Tam bosta tudi oba župana: mag. Jadomu Županje v občini Dobrinj na Krku.
nez Kramberger in Neven Komadina. Uspeh
10 udeležencev likovne šole pri Galeriji
lenarške likovne šole dobiva vse širše odtenKrajnc se je letos udeležilo delavnic na morju in obeležilo visoki jubilej sodelovanja med
ke.
Lenartom in Krkom. Tam so seveda tudi
Marija Šauperl
mentorji Nika, Andreja in Konrad ter Mari-

Petnajsterica slikarjev v Radencih
Ob letošnjih prireditvah ob prazniku Občine Radenci je 19. junija Turistično društvo Radenci na pobudo zlatarja Zdravka
Dolinška pripravilo tudi srečanje likovnic
in likovnikov.
Zbralo se jih je skupno petnajst iz vse Slovenije, ustvarjali pa so od 9. do 16. ure v radenskem parku. Prišli so Ivo Lorenčič Loren
iz Cerkvenjaka, ob njem pa še Vidka Borko, Anton Buzeti, Zdravko Dolinšek, Sandra Fekonja, Franci Jaušovec Fric, Alenka
Klemenčič, Albina Kragelj, Zdenko Krpan,
Marija Pavlič, Stane Petrovič Čonč, Franc
Skerbinek, Darko Šafarič, Miro Švigelj in
Erika Železnik.
Obiskovalci prireditev tega dne v raden- Slikar Ivo Lorenčič Loren ustvarja v Radencih.
skem parku, ki so prišli v »Mačje mesto«
(posebna prireditev za najmlajše) ali na poslikanju lahko opazovali slikarke in slikarje.
kušino štajerske kisle žüpe (19. tradicionalno
Besedilo in fotografija: Filip Matko
tekmovanje) so mimogrede pri delu oziroma
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NK Ajdas Lenart z 10. mestom do obstanka v 3. SNL – sever
Nogometašem Lenarta je po lanskem velikem
uspehu z uvrstitvijo v 3. SNL uspel še en velik
uspeh. V premierni sezoni jim je uspelo obstati v ligi. Z obstankom so lenarški nogometaši
izpolnili cilje, ki so si jih zadali pred sezono.
Obstanek v novem rangu tekmovanja, ki je v
primerjavi s prejšnjim precej kakovostnejši,
pa je bil vse prej kot lahek. V 26-ih krogih so
igralci NK Ajdas Lenart zabeležili 11 zmag in
15 porazov. Skupaj je to zadoščalo za 33 točk in

10. mesto, ki je še prinašalo obstanek v 3. ligi.
A pri tem se je moral izpolniti še en pogoj, in
sicer je drugouvrščena ptujska Drava je morala
v kvalifikacijah za 2. SNL ugnati NK Odrance
in tako sprostiti mesto v 3. SNL – sever. Drava
je na domači tekmi zmagala z 2:0, na gostovanju v Odrancih pa si z golom v 89. minuti s
porazom 2:1 zagotovila napredovanje v 2. SNL,
Lenartu pa obstanek v 3. SNL.

KOŠARKA
Lenarški košarkarji so se uvrstili na državno prvenstvo v ulični košarki
18. junija 2015 je na vrhu Europarka v Mariboru potekalo izbirno državno tekmovanje
v ulični košarki. Zmagovalci posameznih ka-

tegorij so se uvrstili na zaključek državnega
prvenstva, ki bo potekal v Ljubljani. Tovrsten
uspeh je uspel tudi mladim lenarškim košarkarjem, ki so v kategoriji letnikov 2002 pod vodstvom trenerja
Mateja Baniča zmagali in se tako
uvrstili na državno prvenstvo.
Blizu tega uspeha je bila tudi
ekipa letnikov 2000, ki se je prav
tako uvrstila v finale, a tam klonila. Tekmovanja se je udeležila
tudi ekipa letnikov 2003, ki je z
eno zmago in porazom končala
tekmovanje v predtekmovanju.
V klubu pa v svojo sredino vabijo vse mlade košarkarske navdušence, da se jim septembra
pridružijo na novih treningih.
Mladi lenarški košarkarji z zmago na turnirju v Mariboru do vstopnice za državno prvenstvo v Ljubljani
Dejan Kramberger

ODBOJKA
Odbojkarice IOK Zoja dosegajo dobre rezultate
Začetki izobraževalnega odbojkarskega kluba
Zoja (IOK Zoja) segajo v maj leta 2005. Čas do
2010 je bil znan po odbojkarskih krožkih na
šolah in po odlično obiskanih poletnih odbojkarskih taborih. Delo v klubu je zaradi odhoda
ustanovitelja v tujino zamrlo.

Pred dvema letoma so se odločili klub obuditi
in tako omogočiti dekletom s tega območja, da
se spoznajo s tem ekipnim športom in preizkusijo svoja znanja na tekmovanjih v državnem
merilu. Želeli so sodelovati s klubom iz sosednje občine, a ni bilo dogovora. Tako so začeli
sami iz nič, a z veliko volje in zagnanosti. Z
veliko volje in prepričanja v svoje delo jim je
uspelo postaviti temelje za uspešno delovanje
v prihodnje. V klubu so bolj redkobesedni, saj
želijo, da o njih govorijo rezultati njihovega
dela in obisk otrok na treningih. Vadijo v več
skupinah, in sicer: kadetinje, st. deklice, dve
skupini mlajših deklic, v Lenartu in Jurovskem
Dolu. Prvič pripravljajo nekaj deklet tudi za

državno prvenstvo v odbojki na mivki. Trenutno v teh skupinah vadi preko 40 deklet.
Največ težav jim povzroča pomanjkanje prostora za vadbo. V matični dvorani imajo v
zimskem času le dva termina, na polovici telovadnice, kar je za tri različne skupine občutno premalo. Vse ostale
termine imajo najete za
plačilo po pogodbi po
telovadnicah v okolici.
To ob stroških prevoza
bistveno oteži njihovo
delo, igralkam pa vzame
veliko dodatnega časa
za prevoze. Kljub vsemu
dekleta vztrajno obiskujejo treninge in dosegajo
dobre rezultate. V klubu
pravijo, da brez sponzorjev in donatorjev, ki
pokrijejo 80 odstotkov
potrebnih sredstev za
treninge in tekmovanja,
ne bi šlo, zato so jim
zelo hvaležni. Sponzorji
in donatorji so še toliko
bolj pomembni, saj nimajo nobenega javnega vira financiranja. V klubu so optimistični
in upajo, da jim bodo prisluhnili tudi lokalni
funkcionarji in podjetniki.
Njihova velika želja je, da z dekleti, ko bodo
za to pripravljene, ponovno pričnejo s tekmovanjem v III. državni odbojkarski ligi in s tem
omogočijo, da se s športom, ki ga imajo rade,
ukvarjajo tudi po 17. letu starosti, ko se kadetska tekmovanja zaključijo. Ekipe IOK Zoja
nosijo ime mesta Lenart in so zagotovo tudi
del promocije kraja in področja, ki ga uspešno
predstavljajo.
Zmago Šalamun, foto: Maksimiljan Krautič

ATLETIKA
Enej Kramberger 2. v atletskem troboju v avstrijskem Gradcu
Na otroškem tekmovanju superherojev v atletiki, kot so organizatorji poimenovali to atletsko tekmovanje za mlade atlete, ki je 6. junija
potekala v avstrijskem Gradcu, se je 8-letni
član AD Štajerska Enej Kramberger iz Voličine
uvrstil na 2. mesto. Tekmovanje je potekalo v
troboju, in sicer so se mladi atleti pomerili v
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šprintu na 60 m, skoku v daljino in metu 1,5
kg težke žoge. Enej je s časom 9,93 zmagal v
teku na 60 m ter nato osvojil še 2 drugi mesti
v skoku v daljino in metu žoge. Vse skupaj je
zadoščalo za odlično 2. mesto, le za las za zmagovalcem iz Gradca.
D. K.

Rokoborski klub Lenart se je 6. junija udeležil
močnega turnirja v Bistri pri Zagrebu. Tekmovanje je bilo za dečke v grškorimskem stilu.
Turnir je bil zelo močan, saj so sodelovali klubi
iz Avstrije, Slovaške, Madžarske, BIH, Slovenije in Hrvaške. Naš klub je tekmoval z štirimi

tekmovalci in dobil dve medalji. Tertje mesto
je s tremi zmagami in enim porazom v kat. 39
kg zasedel Tinej Perko in prav tako tretje mesto Žan Perko v kat. 55 kg. Oba sta se odlično
borila in pokazala dobro rokoborsko znanje.
T. J.

JU-JITSU

Ju-jitsu klub Nippon Lenart je v
mesecu maju organiziral državno prvenstvo v ju-jitsu - ne wazi
oz. v parternih borbah in trunir v
borbah za otroke do 15 let, ki se
ga je udeležilo 122 tekmovalcev iz
Slovenije. Tekmovalci našega kluba so se ponovno izkazali, in sicer
je Tija Lovše v kat. deklice do 8 let
zasedla 2. mesto, Staš Hrovat pa
2. mesto med dečki do 8 let. Med
deklicami do 10 let je Lana Hubernik zasedla 3. mesto, med dečki do 10 let je Jan Hrovat zasedel
9. mesto, Gašper Urbanc 7. mesto,
Juš Hafner 5. mesto, med deklicami do 12 let je Kaja Hubernik
zasedla 1. mesto, pri dečkih do 12
let je Anej Očkerl zasedel 2. mesto, med dečki do 15 let pa je Jan Urbanc zasedel 2.mesto. V parternih borbah sta nastopila
dva tekmovalca, in sicer Tomi Tomažič in Peter

Markoli, ki sta med kadeti zasedla 2. mesti. Čestitke vsem tekmovalcem.
Pripravil: A. F

KARATE

Vid Zarič). V kategoriji športnih borb sta med
Karateisti lenarškega karate kluba so v maju
svojimi vrstniki zasedla drugo mesto Vid Zarič
in juniju nastopili na treh turnirjih. Najprej so
se sredi maja udeležili kata
turnirja MČ Tezno – OŠ
Slave Klavore, pod organizacijo Karate kluba Kovinar
iz Maribora. V kategoriji belih pasov je 1.mesto osvojil
Luka Kukovec, v kategoriji
rumenih in oražnih pasov je 2.mesto zasedel Vid
Zarič, v kategoriji zelenih
pasov in višje pa je drugo
mesto osvojil Martin Zadravec, 3.mesto Nino Ornik in
4.mesto Grega Walland.
Konec maja so v športni
dvorani OŠ Lenart nastopili
na tretjem krogu osnovnošolske lige ter med skupno
92. tekmovalci iz 23. osnovnih šol v kategorijah ekipnih 1. mesto - Luka Kukovec (drugi z leve)
in Nino Ornik, tretje mesto
pa Martin Zadravec.
V nedeljo, 14. 6., se je v
športni dvorani OŠ Lenart
odvijal četrti, zadnji krog
osnovnošolske lige, kjer
so se najbolje odrezali Vid
Zarič in Filip Vinter, ki sta
med posamezniki v kategorijah posameznih kat zasedla tretje mesto, ter Vid
Zarič, Nino Ornik in Martin
Zadravec, ki so v kategoriji
ekipnih kat osvojili drugo
mesto. V kategorijah športnih je borb je Vid Zarič
dominantno premagal vse
Z leve: trener Darko Zarič, Martin Zadravec, Vid Zarič, Filip Vinter in
tekmece in osvojil 1.mesto.
Nino Ornik.
V zaključnem seštevku točk
osnovnošolske lige je tako
Vid Zarič osvojil dve končni 2. mesti, tako v
kat med starejšimi dečki osvojili drugo mesto
katah kot v borbah. Čestitamo vsem!!!
(Vid Zarič, Martin Zadravec in Nino Ornik)
in tretje mesto v kategoriji ekipnih kat med
D.Z.
mlajšimi dečki (Adrian Kos, Timi Močnik in

25. julija bo v Selcah že 25. blatoborba
Tradicionalna, že 25. blatoborba zapovrstjo bo tudi letos zabavala obiskovalce te zanimive in
zabavne prireditve, ki že vse od leta 1991 vabi in navdušuje obiskovalce iz domačega kraja
kot iz različnih koncev Slovenije. Zabavne igre se bodo v soboto, 25. julija, pričele ob 15. uri,
prijavijo pa se lahko tako ženske kot moške ali mešane ekipe s po 4-mi tekmovalci. Letos
bo nekoliko manj blata, zagotavljajo organizatorji. Tako bodo igre potekale večinoma izven
njega, za poletno osvežitev pa se bodo lahko v njem ohladili tisti, ki bodo to želeli. Vsi, ki bi
se želeli pomeriti v igrah, se lahko prijavijo do četrtka, 23. julija 2015, na telefonsko številko:
031/321207 (Alenka). Zabava se bo skupaj z glasbenimi gosti Viničarji in starim znancem
Blatoborb v Selcah Vilijem Resnikom nadaljevala pozno v noč.
D. K.
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ŠPORT / ZDRAVJE
TENIS
Andrej Šalamun v lovu na drugo zmago v štajerski teniški ligi
Na igriščih teniškega kluba Terme Ptuj se je
konec maja začela štajerska rekreativna teniška
liga 2015. Igralci, ki igrajo v štajerski rekreativni teniški ligi, prihajajo iz različnih krajev:
največ jih je iz Ptuja, kar nekaj jih je iz Maribora in okolice, dva prihajata iz Murske Sobote,
po eden pa celo iz Velenja in Raven. Igralci so

glede na kvaliteto razdeljeni v več skupin, saj
je glavni cilj lige, da so dvoboji čim bolj izenačeni. Med najboljšimi igralci štajerske teniške
lige je 33-letni Andrej Šalamun iz Svete Trojice
pri Lenartu, ki je lani postal končni zmagovalec prve lige, tudi letos pa je med glavnimi
favoriti. Andrej je v uvodni tekmi sicer komaj
"izvlekel celo kožo", s 6/4, 4/6 in 10/8 je ugnal
novinca v ligi Uroša Kovačeca iz Murske Sobote, a verjamemo, da bo do že v kratkem ujel
formo iz lanskega leta in na koncu znova prejel
pokal za prvo mesto. Andrej se poleti redno
udeležuje rekreativnih tekmovanj po vsej Sloveniji, pohvali se lahko s kar nekaj odličnimi
rezultati na državnih in odprtih prvenstvih, na
lestvici slovenskega rekreativnega tenis toura,
ki poteka v organizaciji Teniške zveze Slovenije
in Društva igralcev tenisa Slovenije, pa zaseda
vodilna mesta.
Vse o štajerski teniški ligi (sestava lig, rezultati,
lestvice, komentarji, fotografije) si lahko ogledate na www.stajerska-tenis-liga.si .
Matjaž Pogačar, vodja štajerske teniške lige

31. tradicionalni tek okoli Trojiškega jezera
Športno društvo Sveta Trojica je pod vodstvom
Valerija Zorka ponovno v odlični organizaciji
izvedlo letos že 31. tek okoli jezera Svete Trojice.

Sončno popoldne, nedelja, 24. 5. 2015, je privabila preko 50 tekačev različnih kategorij od
blizu in daleč.
Saša Lovrenčič

ŠPORTNIK SLOVENSKIH GORIC 2013 IN 2014
Povezovanje, ki je obrodilo sadove
V preteklem letu smo na pobudo Ovtarjevih novic ponovno oživili razglasitev najuspešnejših športnikov v Slovenskih goricah.
Po večletnem zatišju je omenjena prireditev
doživela celo razširitev na vse občine v UE
Lenart. K soorganiazciji izbora za športnika
leta so se pridružili še Radio Slovenske gorice in športni zvezi Lenart in Cerkvenjak,
RASG, d. o. o., ter v lanskem letu še SIP TV.
Prav sinergija in povezovanje med različnimi
organizacijami je pripomogla k temu, da je
že lanskoletni izbor naletel na zelo pozitiven
odziv pri športnikih. Letos smo z zagotovitvijo simboličnih finančnih nagrad stopili
še korak višje. Posluh za letošnji izbor Športnika leta Slovenskih goric so imele tudi vse
občine UE Lenart, ki so omogočile simbolične finančne nagrade najboljšim športnikom
in športnicam. Letošnji izbor, ki je potekal

v Cerkvenjaku, je dodatno težo in čar dobil
tudi z obiskom predsednika Olimpijskega
komiteja Slovenije Bogdana Gabrovca in
Dušana Gerloviča, podpredsednika sokolske
zveze Slovenije in predsednika Fitnes zveze
Slovenije. Slednji je izrazil veliko zadovoljstva
predvsem nad tem, da je k izboru pristopilo
toliko različnih organizacij in da smo s tem
pokazali to, kar se v Sloveniji zdi včasih nemogoče, da se le s povezovanjem rodijo najuspešnejše zgodbe.
Glede na pozitiven odziv nad prireditvijo naših športnikov in športnic, ki s svojimi
rezultati posegajo v posameznih kategorijah
in športnih disciplinah v sam slovenski vrh,
bomo z izborom športnikov nadaljevali tudi
v prihodnjem letu. Sam izbor bo sicer doživel določene spremembe, z njimi želimo
prireditev in šport še bolj približati ljudem
in športnikom na vseh
koncih Slovenskih goric. Uspehe športnikov
v letu 2015 nam lahko
sporočate že sedaj, da
jih bomo lahko sproti
objavili v našem časopisu in da bo izbor za
leto 2015 še pestrejši in
zanimivejši.
Dušan Gerlovič,
Tanja Vrabel,
Mirko Kozar,
Gregor Verbošt in
Bogdan Gabrovec
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V imenu organizacijskega
odbora še enkrat hvala vsem,
ki so pripomogli k dosedanjima dvema izboroma. Vsem
dobitnikom priznanj pa še enkrat iskreno čestitamo in jim
želimo obilico športnih uspehov tudi v prihodnje.
In če ste morda spregledali,
kdo so bili najboljši športniki
leta 2014 v Slovenskih goricah,
jih tukaj omenjamo še enkrat:
Dejan Kramberger

Naj perspektivna športnica leta 2014

Lia Ludvik

Naj perspektivni športnik leta 2014

Maj Gungl

Naj perspektivna ekipa leta 2014

KMN Slovenske gorice U-13

Najboljša ženska ekipa leta 2014

ŽKMN Slovenske gorice

Najboljša moška ekipa 2014

KMN Benedikt

Naj športnica 2014

Tanja Vrabel

Naj športnik 2014

Tadej Verbošt

Priznanje za življenjsko delo

Bogdan Šavli
Jože Braček

Zdravo v poletje – koža
Poleti je dobro paziti, da bo naše telo lažje prestalo vsakodnevne visoke temperature.
Ker je poleti izpostavljena predvsem naša
koža, ta članek namenjam temu največjemu
organu našega telesa.
Vsi, predvsem pa otroci in starejši, moramo paziti na zadosten vnos brezalkoholnih
tekočin, saj lahko v poletnih mesecih iz kože s
potenjem izgubimo velike količine vode in jo
s tem izpostavimo hitrejšim spremembam in
staranju. Najbolj zanesljiv znak nezadostnega
vnosa tekočin so suhe, razpokane ustnice.
Priporočljivo je izkoristiti pomladno bogastvo sadja in zelenjave, da se že vnaprej
pripravimo na vroče dni. Telo nam samo
pove, kaj je najprimerneje uživati, zato poleti
po navadi raje uživamo lahko hrano, veliko
svežega, nepredelanega sadja in zelenjave,
pridelane brez škodljivih škropiv. Uživanje
teh živil nam ne bo pomagalo le pri vnosu tekočin, temveč nas bo obogatilo tudi z vsemi
potrebnimi vitamini in minerali.
Vitamin A pomaga pri obnavljanju naše
kože, zaustavlja tudi staranje kože. Poznamo
dve obliki tega vitamina. Retinol, aktivna
oblika vitamina, se nahaja v živilih živalskega izvora: v jetrih, maslu, smetani, jajčnem
rumenjaku, ribjem olju. Druga oblika je beta
karoten, ki se v telesu pretvarja v retinol,
najdemo pa ga predvsem v zeleni in rumeni
zelenjavi in sadju, kot npr. šparglji, marelice,
brokoli, korenje, kitajsko zelje. Vitamin C je
antioksidant, ki pomaga koži pri tvorbi kolagena in s tem ohranja njeno čvrstost, najdemo ga v sveži zelenjavi in sadju. Vitamin E je
prav tako antioksidant, ki pomaga zmanjšati
kožna vnetja in kožo ščiti pred izgubo vlage.
Veliko ga vsebujejo solata,
zelena, koruza, soja, oreščki
pa tudi druga živila.
Vitamin D je nujen za
normalno delovanje telesa.
Je eden izmed vitaminov, ki
ljudem po svetu kronično
primanjkujejo. Predvsem
majhni otroci, ki ga zaradi
hitre rasti še bolj kot odrasli potrebujejo, so najbolj
podvrženi pomanjkanju. K
temu so zagotovo pripomogle raznovrstne informacije
glede škodljivosti sončenja.
Zdravniki so res ugotovili povezavo med kožnim
melanomom in sončenjem,
kar proizvajalci sredstev za zaščito pred soncem uporabljajo v svoj prid. Vendar povezava velja le za prekomerno sončenje. In kot je
nekoč dejal naš Tone Pavček - vsak človek je
zase svet. Zato recept za zmerno sončenje, ki
bi veljal za vse ljudi, ne obstaja. Koža vsakega
izmed nas je edinstvena, nekateri se ne morejo niti pokazati soncu in so že pordeli po
koži, medtem ko drugim koža ne pordi tudi
po dolgotrajni izpostavitvi soncu. Vsak mora
zato splošne nasvete prilagajati svojim občutkom in lastnim izkušnjam, sami se namreč
najbolj poznamo.
Najboljša zaščita pred soncem so lahka
tanka oblačila. Če pa se odločite za nakup
kreme za sončenje, nekaj stvari v razmislek.
Pri izbiri kreme za sončenje je dobro vedeti,
da večina vsebuje parabene. To so konzervansi, ki se uporabljajo kot zaviralci mikroorganizmov in za podaljševanje roka trajanja
kreme. Vendar pa so tudi hormonski mo-

tilci, kar pomeni, da motijo delovanje naših
lastnih hormonov, saj v telesu delujejo kot
estrogeni. Poleg tega pa povzročajo tudi alergične reakcije, izpuščaje in lišaje na koži. V
kremah se nahajajo še mnoge druge nevarne
sestavine, kot so dišave, propilen glikol, dietanolamid in trietanolamid, retinil palmitat
in mnoge druge. Vseh žal ne morem našteti
in jih opisati v tem članku. Vendar pa je že
napisano dovolj, da si morda še podrobneje
preberete o sestavinah krem za sončenje. Za
zdravje vašega telesa boste naredili največ, če
se izognete kremam s temi sestavinami.
Za razjasnitev dileme glede kožnega melanoma vam navajam nekaj zanimivih dejstev.
UV svetloba, ki jo oddaja sonce, je sestavljena
iz več spektrov, povedano enostavneje, iz več
različnih delov. Največji delež je žarkov UVA
(več kot 95%) in manjši delež UVB žarkov.
Večina krem za sončenje ponujajo zaščito le
proti UVB žarkom. Dolgotrajna izpostavljenost UVB žarkom namreč povzroči opekline
in poškodbe kože. Vendar pa so znanstveniki
ugotovili, da je prav dolgotrajna izpostavljenost žarkom UVA tista, ki poviša možnosti
za nastanek kožnega melanoma. Ta vrsta kožnega raka je zelo nevarna. Prvič, ker ga je
izredno težko pravočasno opaziti, in drugič,
ker ko enkrat zraste v globino in doseže žile,
zelo hitro zaseva po telesu, se pravi, se pojavi
tudi v drugih organih, kar je lahko tudi smrtno. Zato je uporaba krem za sončenje dejansko dvorezni meč, saj ljudje v dobri veri,
da so zaščiteni pred škodljivostjo sončnih
žarkov, predolgo ostajajo na močnem soncu
in si s tem lahko zelo škodujejo. Če vseeno
ne morete brez uporabe kreme za sončenje, je

kljub temu najbolje, da se na močnem soncu
ne gibljete predolgo in poiščete takšno, ki ščiti tudi proti UVA žarkom.
V kolikor se vam zgodi, da vas sonce opeče, lahko na različne načine pomagate koži
do čimprejšnjega celjenja. Sončna opeklina
je namreč poškodba kože, pri kateri pride
do propada celic, ki ob hudi opeklini vodi v
končno luščenje kožnih plasti. Pomagate si
lahko s hladnim tušem, še boljša pa je hladna
kopel, ki ji dodate skodelico jabolčnega kisa.
Kožo lahko namažete z aloe vero za pomiritev, za hitrejše celjenje pa uporabite olje iz
šentjanževke. To olje resnično dela čudeže na
opečeni koži, vendar pa je treba paziti, saj po
nanosu ne smemo na sonce še vsaj dve uri,
zato ga je najbolje uporabljati zvečer, tik pred
spanjem. Tudi zadosten spanec pomaga pri
obnavljanju poškodovane kože.
Tina Purgaj, študentka medicine
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ZA RAZVEDRILO

Festival Na meji/An der Grenze 2015
V soboto, 11. julija 2015, bodo ob 18. uri na
dvorišču gradu Trate, Zg. Velka, nastopili:
Tomi in orkester (SLO)
Brain Factory (A)
Last Dropout (SLO)
Dušan Hedl in Jezni Štajerci (SLO)
The Painted Beehive (A)

Festival na meji/An der Grenze je že tradicionalno sodelovanje dveh mladinskih društev z obeh strani meje, KUD Zid na meji iz
Slovenije in Juz*HOUSE Mureck iz Avstrije.
Na tradicionalni lokaciji na dvorišču gradu
Trate, ki je bil izbran kot idealna lokacija
pred več kot 17 leti, se bo ponovno zgodil
festival, ki združuje tako glasbenike kot obi-

skovalce z obeh strani meje in tako briše stare
razmejitve med državama Tudi letos bodo na
festivalu nastopile že uveljavljene skupine iz
Slovenije, ki že veliko let nastopajo na odrih
festivala, kakor tudi skupine, ki bodo na oder
letos stopile prvič.
Ni slučajno, da poteka festival v majhnem
obmejnem kraju Trate. Festival je izrasel iz
glasbene scene, ki je nastala v mladinskem klubu
Trate, ki je pognal alternativno glasbeno sceno – v
svojem času predvsem
punk – celotne regije na
obeh straneh meje. Kljub
ostrim obmejnim ukrepom v preteklosti je bil
mladinski klub priljubljeno pribežališče mladine
– predvsem iz bližnjih
krajev.
V letu 2011 je festival
dobil dvojno nadgradnjo:
vsi nastopi so bili posneti
in pripravljeni za izdajo
CD-ja, ki je bil objavljen
v oktobru 2011. Od istega
leta dalje pa se vsako leto snema tudi video
dokumentarni film, ki beleži glasbo in vzdušje Festivala na meji / An der Grenze in je nato
tudi objavljen na spletnem portalu Youtube.
KUD Zid na meji se zahvaljuje za pomoč
Subkulturnemu azilu Maribor.
Organizatorji

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 €

Humorni vogalček
J. Vanturja

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

Obvestilo dopisnikom in sodelavcem Ovtarjevih novic!

Vsebino Ovtarjevih novic soustvarja vse več občanov (dopisnikov). Uredništvo nenapovedane in nenaročene prispevke uporabi v celoti ali skrajšane (s prilagojenim naslovom) ali jih ne uporabi.
Zadnji rok za oddajo prispevkov je 14 dni pred izidom.
Obseg prispevka je praviloma 20 vrstic in ena fotografija, če bistveno dopolnjuje prispevek. Pri pomembnejših dogodkih so možna vnaprej dogovorjena odstopanja. Objave lokalne skupnosti
ali društev lahko obsegajo 30-50 vrstic. Prispevki naj bodo v Wordu (Times New Roman, velikost 12, razmik 1,5), fotografije morajo biti najmanj 1600x1200 pixlov, poslane v posebni datoteki.
Izbor fotografij opravi uredništvo.
Objavljeni prispevki izražajo stališča avtorjev. Prispevkov z elementi sovražnega govora in nepodpisanih prispevkov ne objavljamo. Naslednja številka izide 28. avgusta 2015!

Uredništvo
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ZA RAZVEDRILO
HUMORESKA

Piše: Tomaž Kšela

Izlet

»Peter, kaj tako zavzeto bereš?« je šivilja
Marica pri malici povprašala rezkarja Petra, ki je sedel za mizo s časopisom v roki.
»Berem, kaj delajo Kitajci,« je odvrnil
Peter.
»Ali so Kitajci že prišli gradit tovarno
baterij v Maribor in mariborskim politikom pomagat reševati štajersko gospodarstvo?« je zvedavo vprašala Marica.
»Ne šali se, Marica,« se je v pogovor
vključil mizar Tone. »Kitajci v Maribor še
niso prišli gradit tovarne baterij, zato pa so
bili mariborski politiki ponovno na Kitajskem, kjer so kitajskim politikom pomagali razvijati kitajski turizem.«
»Jaz bi naše politike, pa ne samo mariborske, vsak mesec poslal na Kitajsko,« je
vzkliknil Peter in še naprej buljil v časopis.
»Misliš, da bi na ta način Kitajce pripravil do tega, da bi investirali pri nas?« je nejeverno povprašal Tone.
»Saj ne gre samo za investicije. Kitajci
imajo tisočletne izkušnje z upravljanjem
države. Naši politiki bi se lahko od njih
ogromno naučili,« je začel kriliti z rokami
Peter.
»Česa bi se lahko naučili?« je še bolj nejeverno povprašal Tone.
»Lahko bi se, denimo, naučili, kako je
treba za ministre, vladne uslužbence ter
politike in menedžerje organizirati izlete,«

je pojasnil Peter. »Naši vladni uslužbenci
in drugi omenjeni hodijo na izlete v mondena letovišča v tujini, na Kitajskem pa
znajo takšne izlete organizirati tako, da se
udeleženci na njih tudi kaj naučijo.«
»Ne razumem, o kakšnih poučnih izletih
govoriš,« je povprašal Tone.
»Poglejta, tukaj v časopisu piše, da so v
kitajski provinci Hubei organizirali izlet
za 70 visokih uradnikov in njihovih žena.
Peljali so jih na izlet v centralni zapor v
omenjeni provinci, kjer so obiskali 15 svojih kolegov, ki so bili obsojeni zaradi sprejemanja podkupnin in goljufanja.«
»Bravo, Kitajci. To pa je zares genialna
ideja!« je vzkliknil Tone. »Po njihovem
vzoru bi lahko pri nas za ministre in vladne
uradnike ter nekatere pomembne menedžerje organizirali izlet na Dob, kjer imajo
mnogi že kar nekaj svojih starih znancev,«
se je zarežal Tone.
»Samo vprašanje je, ali bi omenjeni
sploh bili pripravljeni obiskati zapore na
Dobu,« se je zahihitala Marica.
»Zakaj pa ne, saj mora biti tam zanimivo,« sta presenečeno povprašala Peter in
Tone.
»Marsikdo med njimi bi se verjetno bal,
da ga ne bodo več pustili ven, ko ga bodo
enkrat dobili not,« je pomenljivo dejala
Marica.

Smeh je pol zdravja
Pogrebne storitve

»Ali niste preveč dvignili cen pogrebnih
storitev?« je novinar vprašal načelnika
oddelka za komunalne in pogrebne
storitve.
»Nikakor,« je odgovoril vprašani. »Pri
pogrebnih storitvah gre za enkraten
strošek, zato, gledano na dolgi rok,
povišanje cen ne bo bistveno vplivalo na
življenjski standard uporabnikov naših
storitev.«

Roke in noge

»Zakaj si jo zaprosil za roko?«
»Ker je imela tako čudovite noge.«
»Pa ti je dala roko?«
»Ne, dobil sem nogo!«

Poslednja želja

»Po smrti naj me upepelijo, pepel pa
raztresejo nad nakupovalnim središčem,«
je rekel starček na smrtni postelji svojim
najbližjim sorodnikom.
»Zakaj pa ravno tam.«
»Drugače me ne boste nikoli obiskali.«

Na davčni upravi

Pri načelniku davčnega urada se je najavil
možakar srednjih let.
»Ali lahko grem na dopust?« ga je
vprašal, ko ga je načelnik sprejel.
»Zaradi mene lahko, saj niste zaposleni
pri nas,« je odvrnil načelnik.

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje

Iz zaodrja Agatinih skrivnosti

V

junijskem, predzadnjem intervjuju
pred prireditvijo Agatine skrivnosti
2015 vam predstavljamo dve pisateljici. Prva, Berta Čobal Javornik, je znana pesnica, prozaistka in novinarka iz Pernice, ki
je med drugim napisala tudi roman Skaljena
ljubezen Agate in Friderika, po katerem je
naš igralec in predsednik Kulturnega društva

Kodri

»Želite obdržati svoje čudovite kodre?« je
frizer vprašal stranko.
»Seveda.«
»No, potem pa vam jih bom pometel v
vrečko.«

Dvigalo

Dva pijančka gresta po železniški progi.
»Joj, kako visoka je ta lestev. Ne vem, če
bova uspela priti do vrha,« je rekel prvi.
»Ne sekiraj se, saj že prihaja dvigalo.«

Izvrsten umetnik

»Ali poznate Picassojeva dela?« je galerist
vprašal ameriškega naftnega mogotca.
»Seveda. Izjemen umetnik. Neverjetno,
za kako ogromne vsote dolarjev je uspel
prodati male količine olja.«

Voda in vino

Ko sta se dva pijančka vračala iz gostilne
proti domu, je eden padel v ribnik in se
utopil.
»Sedaj vidite, kako nevarno je piti
alkohol,« je rekel policist, ki je prišel na
mesto tragedije, drugemu pijančku.
»To pa ne bo držalo. Dokler je pil vino,
je bilo z njim vse v redu. Ugonobila ga je
voda.«
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Delavec Lenart Miroslav Mauko spisal oba
scenarija za Agatine skrivnosti 2014 in 2015.
Druga pisateljica, Stanka Devjak, prav tako
znana pesnica in prozaistka, ki jo v zadnjih
letih navdušuje pisanje pravljic in povestic za
otroke, pa je, kot boste prebrali v intervjuju,
lani izdala slikanico za otroke Agata, žlahtni
cvet s Štraleka.

Lanske in letošnje Agatine skrivnosti so temeljile na vašem romanu Skaljena ljubezen Agate in
Friderika. Gospa Berta Čobal Javornik, nam lahko zaupate, kdaj ste se prvič srečali z likom Agate?
Ko je leta 1928 izšla zgodovinska povest Ožbalta
Ilauniga Črni križ pri Hrastovcu, je knjiga romala od
hiše do hiše, iz roke v roke,
od bralca do bralca. Še pomnim, kako sem kot dekle
vneto in zgroženo poslušala zgodbo o nesrečni
ljubezni. Recimo, da je to
bila kal za poznejšo poemo
Balada o Agati in za roman
Skaljena ljubezen Agate in
Friderika, ki je izšel leta
2007. Napisala sem tudi
sinopsis za morebitno filmsko priredbo romana.

Pripravlja T. K.

»To je sicer res, vendar pa delam samo še
za vas.«
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Kakšni občutki so se vam porajali kot avtorici, kot gledalki, ko ste videli vaše junake "v živo"? So
bila vaša pričakovanja izpolnjena?
Udejanjenje skaljene ljubezni Agate in Friderika mi je v veselje. Dramski prikaz Agatine skrivnosti Kulturnega društva Delavec

Lenart, združen s pohodom, sem doživeto
sprejela. Hvala za vloženi trud in prizadevnost. Čestitam!

Gospa Stanka Devjak, kdaj in kako pa ste se z zgodbo Črni križ pri Hrastovcu prvič srečali vi?
Že v otroštvu. Moja mama, ki je bila doma
iz Zavrha, je sila rada brala. To je najbrž v
rodu, kajti tudi njen oče Karl in brat, moj
pokojni stric Franc
Krajnc, sta zelo rada
prebirala dobre knjige.
Zato ni naključje, da
je mama poznala veliko zgodb – takšnih
iz knjig in iz življenja.
Tako mi je poleg številnih drugih povedala
tudi zgodbo o Agati iz
Štraleka. Kasneje sem
to zgodbo tudi sama
prebirala. Najprej iz
mamine knjige Spomenik pri Hrastovcu, ki
jo je po knjigi Ožbolta
Ilauniga Črni križ pri
Hrastovcu predramatizirala Tanja Ješovnik.
Mama je Ješovnikovo tudi osebno srečala in
mi o njej pripovedovala. Povedala mi je, da
je Ješovnikova v tej drami tudi sama igrala,
če se ne motim, vlogo Agate. Šele kasneje,
ko je izšel ponatis te Ilaunigove povesti, sem
jo prebrala še v nedramatizirani obliki. Je pa
tako, da se s to povestjo prej ali slej srečajo

vsi, ki tako ali drugače »zaidejo« v osrednje
Slovenske gorice, saj je zgodba o Agati in njeni nesrečni ljubezni pravzaprav del teh krajev,

neke vrste kulturna dediščina tega prostora.
Zato se mi zdi Agatina zgodba zelo pomembna in za te kraje nadvse dragocena - iz več
vidikov, ne le iz zgodovinskega. Pomislimo
samo na njen pomen pri promociji turizma
Slovenskih goric.

Kaj vas je nagovorilo, da napišete pravljico za otroke Agata, žlahtni cvet s Štraleka?
Splet posrečenih okoliščin. Z Nino Šulin, ilustratorko ter kostumografinjo, sva se
kakšni dve leti nazaj pogovarjali o projektu
Agatinih skrivnostih, ki jih je uprizorilo Kulturno društvo Delavec iz Lenarta. Ob tej priložnosti sem mimogrede omenila, da bi bilo
zanimivo po tej povesti prirediti zgodbo o
Agati, namenjeno najmlajšim bralcem. Lansko pomlad, ko sta Razvojna agencija Slovenske gorice, d. o. o., ter Društvo za razvoj podeželja LAS Ovtar Slovenskih goric skupaj s KD
Delavec ponovno pričela pripravljati projekt
Agatinih skrivnosti, so organizatorji omeni-

li, da bi za udeležence pohoda po Agatinih
skrivnostih želeli pripravili slikanico. Nina,
ki je kreirala zgodovinske kostume igralcev
Agatinih skrivnosti, se je ob tem spomnila
najinega neformalnega pogovora o priredbi
Agatine zgodbe za otroke ter organizatorjem
ponudila, da lahko poskusiva uresničiti to zamisel. In tako je za potrebe projekta Agatinih
skrivnosti 2014 nastala miniaturna slikanica
Agata, žlahtni cvet s Štraleka z ljubkimi Nininimi ilustracijami.
KD Delavec Lenart
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Posvet z aktualno tematiko predstavitve
Uredbe o CLLD

U

redba o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020 (Uredba o
CLLD) in smernice za izdelavo strategije lokalnega razvoja (SLR)
sta ključni podlagi za
delo LAS-ov, kar se
kaže tudi v visoki udeležbi posveta vseh LAS,
ki smo ga v sklopu sejma KOS 2015 organizirali v sodelovanju z
DRSP (Društvo za razvoj slovenskega podeželja) v petek, 29. maja
2015, v Lenartu.
Posveta se je udeležilo skoraj 80 predstavnikov LAS-ov, občin in
inštitucij, ki delujejo na
podeželju. Spremembe
in podrobnosti aktualne Uredbe o CLLD so
iz vidika treh strukturnih skladov (EKSRP,
ESRP in ESRR) predstavili Alenka Šesek,
Sektor za podeželje, in Matej Zagorc, Sektor za lovstvo in ribištvo na MKGP, ter mag.

Nena Dokuzov, Sektor za regionalno razvojno načrtovanje, MGRT. Na podlagi razprave,
ki je sledila, so predstavniki ministrstev vladi
v potrjevanje posredovali nekoliko spreme-

njen predlog Uredbe o CLLD. Udeleženci so
si v odmoru ogledali 5. kmetijsko-obrtniški
sejem (KOS) v Lenartu, v zadnjem delu pa je
Matej Bedrač iz Kmetijskega inštituta Slovenije predstavil še Smernice za izdelavo SLR.

Gremo spet na AGRO!
V LAS Ovtar Slovenskih goric tudi letos načrtujemo skupno predstavitev Ovtarjeve ponudbe na 53. Kmetijsko-živilskem sejmu AGRA v Gornji Radgoni, ki bo potekal od 22. do
27. 8. 2015.
Prijavljeni razstavljavci in zaključne priprave obetajo, da bo AGRA 2015 sejem presežkov!
Letošnje leto bo obeležil kot Mednarodno leto prsti, Mednarodno leto svetlobe in tehnologij,
povezanih s svetlobo, ter Evropsko leto za razvoj.
Vljudno vabljeni!

Vabilo
Na praznik Marijinega vnebovzetja, v soboto,
15. 8. 2015, lepo vabljeni v Voličino na blagoslov zelišč in otvoritev Vrtov pri sv. Rupertu. Na
predvečer praznika bo pod Čučkovo uto izdelava
zeliščnih šopkov in prijetno druženje.

Vabilo na Agatine skrivnosti 2015
Sobota 29. 8. 2015, ob 17. uri, Trg osvoboditve, Lenart
Vabljeni na Agatine skrivnosti, ki jih že
nekaj let odkrivamo zadnjo soboto v avgustu. V osrčju Slovenskih goric že več kot
500 let živi zgodba o nesmrtni ljubezni med
grofom velikega hrastovškega gospostva
Friderikom in Agato, plemkinjo nižjega
rodu iz Štraleka pri Voličini, ki ni bila po
volji Friderikovi materi Margareti … To
zgodbo predstavljamo na prav poseben način vsem, ki jih privlačijo romantika, zgo-

dovina, kultura, naravne lepote, pohodništvo, umetniško ustvarjanje, srednjeveško
dogajanje, literatura in še kaj.
Pričakujemo vas na pohodu, ogledu gledaliških prizorov v Lenartu, Lormanju in
Hrastovcu ter na srednjeveški tržnici v Lenartu.
Organizatorji: Društvo za razvoj
podeželja "LAS Ovtar Slovenskih goricah",
Razvojna agencija Slovenske gorice, d. o. o.,
KD Delavec Lenart

Nagrajenci dobrot slovenskih kmetij 2015

N

a 26. ocenjevanju Dobrot slovenskih kmetij
na Ptuju so s svojimi
izdelki sodelovali tudi
ponudniki iz Slovenskih goric. Številna
priznanja in znaki kakovosti so dokaz, da
je Ovtarjeva ponudba
kakovostna.

Kmetija

Izdelek

Priznanje

Ida Senekovič, Sveta Ana
Kmetija Senekovič, Lenart
Katarina Perko, Sveta Ana
Katarina Šenveter, Jurovski Dol
Valerija Pukšič, Lenart
Aleksandra Žugman, Jurovski Dol
Katarina Šenveter, Jurovski Dol
Kmetija Senekovič, Lenart
Darinka Čuček, Lenart
Klavdija Toplak, Jurovski Dol
Klavdija Toplak, Jurovski Dol
Evgen Simonič, Sveta Ana
Evgen Simonič, Sveta Ana
Evgen Simonič, Sveta Ana
Marjana Firbas, Cerkvenjak
Tadej Rojs, Cerkvenjak
Tadej Rojs, Cerkvenjak
Marjan Kralj, Benedikt
Zdravko Bohorč, Jurovski Dol
Zdravko Bohorč, Jurovski Dol
Zdravko Bohorč, Jurovski Dol
Miran Kolarič, Sveta Ana
Miran Kolarič, Sveta Ana
Miran Kolarič, Sveta Ana
Miran Kolarič, Sveta Ana
Miran Kolarič, Sveta Ana
Miran Kolarič, Sveta Ana
Edvard Prančberger, Sveta Ana
Alojz Firbas, Cerkvenjak
Renato Kocbek, Voličina
Marjan Polič, Sveta Ana
Mirko Šenveter, Sveta Ana
Stanko Kramberger, Lenart
Dušan Mihelič, Sveta Ana
Stanko Kramberger, Lenart
Alojz Firbas, Cerkvenjak
Ljiljana Pečko Kekec, Sveta Trojica
Ljiljana Pečko Kekec, Sveta Trojica
Ljiljana Pečko Kekec, Sveta Trojica
Miran Kolarič, Sveta Ana
Miran Kolarič, Sveta Ana
Andreja Bunderla, Lenart
Andreja Bunderla, Lenart

Mešani kruh z rženo moko
Pšenični črni kruh
Orehova potica
Orehova potica
Orehova potica
Janeževi upognjenci
Janeževi upognjenci
Janeževi upognjenci
Orehovi rogljički
Domači sadni kruh
Domači keksi
Jabolčni kis
Jabolčni kis s česnom
Jabolčni kis z rožmarinom
Hruškova marmelada
Meso iz tunke
Domače dimljene klobase
Suha domača salama
Domača salama
Suhe domače klobase
Meso iz tunke
Orehovo olje, hladno stiskano
Bučno olje, hladno stiskano
Bučno olje, toplo stiskano
Konopljino olje, hladno stiskano
Sončnično olje, hladno stiskano
Olje oljne ogrščice
Bučno olje
Firbasov nektar
Suha jabolka
Traminec
Traminec
Rumeni muškat
Kerner
Modri Pinot
Viljamovka
Kajmak-ovčji
Ovčji jogurt - grški
Krem skuta manj mastna - pasirana
Bučni namaz s skuto
Mladi sir v bučnem olju
Domača skuta
Kisla smetana

Zlato
Srebrno
Zlato
Zlato
Srebrno
Zlato
Zlato
Zlato
Zlato
Srebrno
Srebrno
Zlato
Zlato
Zlato
Srebrno
Zlato
Zlato
Zlato
Bronasto
Bronasto
Bronasto
Zlato
Zlato
Srebrno
Srebrno
Srebrno
Bronasto
Bronasto
Zlato
Zlato
Zlato
Srebrno
Srebrno
Srebrno
Bronasto
Zlato
Zlato
Zlato
Zlato
Zlato
Zlato
Bronasto
Bronasto

Letošnji prejemniki znaka kakovosti, ki ga prejmejo dobitniki priznanj, ki so tri leta zapored
dosegli zlato priznanje za nek izdelek:
Marjan Polič, Sveta Ana
Miran Kolarič, Sveta Ana
Katarina Perko, Sveta Ana
Katarina Šenveter, Jurovski Dol

Utrinka z lanske prireditve …

foto: Zmago Kokol, Foto Tone

Traminec
Bučni namaz s skuto
Orehova potica
Janeževi upognjenci

Nagrajencem iskreno čestitamo!
Po spletni strani KGZ Ptuj povzela M. G., foto: Zmago Kokol
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