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Agatine skrivnosti 2015

v soboto, 29. avgusta 2015, na Trgu osvoboditve v Lenartu
Društvo za razvoj podeželja »LAS OVTAR Slovenskih goric« in Razvojna agencija Slovenske gorice tudi letos vabita na

Vabimo vse, ki jih privlačijo romantika,
zgodovina, kultura, naravne lepote, pohodništvo, umetniško ustvarjanje, gledališče
pod zvezdami, literatura in še
kaj, da se nam pridružijo. Pričakujemo vas na pohodu, ogledu
gledaliških prizorov v Lenartu,
Lormanju in Hrastovcu ter na
srednjeveški tržnici v Lenartu.
V primeru slabega vremena bo dogodek prestavljen na
prvo soboto v septembru!
Vse pohodnike organizatorji
opozarjamo na primerno obutev, svetilko, hrano in pijačo iz
nahrbtnika, odsevni jopič, skrb
za lastne smeti oz. za ohranjanje
naravnega okolja ter na upošteAgata (Lara Zorec) in Friderik (Miroslav Mauko)
vanje navodil Ovtarja, vodnikov
foto: Anita Kocmut
in redarjev. Vodo v plastenkah in lučke, izdelane v okviru
Agatine skrivnosti, ko bomo že tretjič
ustvarjalnih delavnic, bomo sicer zagotovili
obujali več kot 400 let staro ljubezensko
tudi organizatorji, vendar se ne glede na to
zgodbo med grofom velikega hrastovškega
priporoča pohodnikom, da se oskrbijo tudi
gospostva Friderikom Herbersteinom in
z lastno pijačo in svetilko, saj se pohod vsaj
Agato Nürnberger, plemkinjo nižjega rodu
v drug polovici že zavije v noč.
iz Štraleka pri Voličini, ki ni bila po volji
Parkirni prostori so na razpolago v Lenartu in (opcijsko) pod gradom Hrastovec.
Friderikovi materi Margareti.
»LAS OVTAR« Slovenskih goric je v letu
2013 v okviru Programa razvoja podeželja
2007-2013 prvič uspešno izvedel projekt
Agatine skrivnosti. V letu 2014 ga je s pomočjo sponzorjev, donatorjev in ob podpo-

Ovtarjevih novic

ri domačih občin, društev in posameznikov
uspešno prenovil in ponovil. Na inovativni
pristop k predstavitvi resnične ljubezenske
zgodbe med Friderikom Herbersteinom in
Agato Nürnberger, ki je ob koncu 16. sto-

letja pomembno zaznamovala osrednji del
Slovenskih goric, se je odzvala zelo široka
množica ljudi, tako iz lokalnega okolja kot
tudi širše.
Agatine skrivnosti so se pričele z likovnim natečajem za otroke in mladostnike
na temo »Življenje na gradovih Hrastovec,
Vurberk in Štralek«, ki je bil objavljen v
aprilski številki Ovtarjevih novic. Na nate-

čaj je prispelo 47 likovnih del (11 skupinskih in 36 posameznikov). Skupaj je sodelovalo 72 avtorjev. Velika večina avtorjev (70)
je svoje likovne izdelke poslala preko šol in
mentorjev, dva (2) ustvarjalca pa sta na natečaju sodelovala samostojno. Vsa likovna
dela so razstavljena v avli lenarške občinske
stavbe in na ogled vse do 15. septembra.

Osrednji dogodek pa se bo odvijal v soboto, 29. avgusta 2015, z naslednjim programom:
Ura

Tančica Agatinih skrivnosti

10.00-12.00

Življenje na gradovih – ustvarjalne delavnice za mlade in stare v organizaciji Si.mobil Lenart.

16.30

Odprtje srednjeveške tržnice z lokalnimi dobrotami in prikazom domačih obrti; zbiranje pohodnikov za pohod po Agatinih skrivnostih.

16.50

Podelitev nagrad najboljšim delom, prispelim na likovni natečaj za otroke in mladostnike na temo »Življenje na gradovih Hrastovec, Vurberk in
Štralek«.

17.00

Pričetek pohoda po Agatinih skrivnostih; 11,3 km, majhna zahtevnost, 3
ure hoje ob naravnih lepotah in bogati kulturni dediščini območja pod
vodstvom poznavalca Agatinih skrivnosti, Ovtarja Marka.
Agatine skrivnosti bomo odkrivali skozi gledališke uprizoritve delov
zgodbe »Skaljena ljubezen Agate in Friderika« avtorice Berte Čobal Javornik v izvedbi KD Delavec Lenart pod vodstvom režiserja Andreja Vršiča.
Lokacije uprizoritev: Lenart, Hrastovec, Lormanje, Lenart.
Pripravili smo štiri skrivnosti na treh različnih prizoriščih:
• 1. skrivnost: Prvi cvet ljubezni (Trg osvoboditve, Lenart)
• 2. skrivnost: Friderik dobi pismo (vrt gradu Hrastovec)
• 3. skrivnost: Skrivna poroka (pri Poličevi kapeli v Lormanju)
• 4. skrivnost: Agati sodijo (Trg osvoboditve, Lenart)

22.00

Vrnitev na izhodišče pohoda in presenečenje ob zaključku.

Več informacij na zadnji strani naših novic in na spletni strani www.lasovtar.si.
T. V., M. G.
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Zakon o pogojih za odpis dolgov so poslanci sprejeli soglasno

Odpisati je mogoče samo stare dolgove

V

okviru ukrepov za pomoč socialno
najbolj šibkim državljanom so poslanci v državnem zboru na predlog
vlade soglasno sprejeli nov zakon o pogojih
za izvedbo ukrepa odpusta dolgov. Zakon
bo omogočil upnikom in dolžnikom, da
bodo sporazumno odpisali dolg brez davčnih posledic. Tako z odpisom dolgov ne bo
imel nihče dodatnih stroškov – ne upnik in
ne dolžnik. Podjetjem, ki bodo svojim dolžnikom odpisala dolg, ne bo treba tako kot
doslej plačati davka na dodano vrednost,
dolžnikom pa za odpisani znesek ne bo treba
plačati dohodnine.
Zakon določa vrsto dolgov, ki jih lahko
upnik in dolžnik sporazumno odpišeta. Gre
za dolgove ki so nastali pred letom 2014 in
izhajajo iz rednih gospodinjskih stroškov
(elektrika, plin, voda, odvoz odpadkov, upravljanje z nepremičninami itd.), dopolnilnega
zdravstvenega zavarovanja in bančnih storitev. Prav tako določa zakon vrste dolgov,
ki jih dolžnikom odpišejo država, vrtci in
osnovne šole.
Seveda dolgov ne bo mogoče odpisati
vsem. Zakon natanko določa, da je do odpisa

dolgov upravičena fizična oseba, ki ima dolg
do upnika in je kadarkoli v obdobju med 1.
1. 2015 in 30. 6. 2015 prejela denarno socialno pomoči ali varstveni dodatek, veteranski dodatek ali otroški dodatek iz dodatka
ali 1. oziroma 2. dohodkovnega razreda ali
otroški dodatek v 3. dohodkovnem razredu
in je hkrati navedena v odločbi o pravici do
otroškega dodatka za nego otroka oziroma
dodatka za veliko družino.
V skladu z zakonom je dolžniku mogoče
sporazumno odpisati skupen dolg iz naslova
neporavnanih davčnih obveznosti, ki ne presega 50 evrov.
Če dolg dolžnika izhaja iz neplačila vrtca
oziroma prehrane v osnovni šoli, lahko sporazum o odpisu dolga skleneta dolžnik in vrtec oziroma osnovna šola, občina, kot njuna
ustanoviteljica pa določi, do katere višine je
dolg mogoče odpisati.
Sporazume o odpisu dolgov bodo lahko
upniki in dolžniki sklepali do 31. 12. 2016,
vendar bo moral predlagatelj predlog za to
pristojnim na finančni upravi podati do 31.
oktobra 2015.
T. K.

Katere dolgove je mogoče odpisati? Zakon določa, da je dolg, ki ga je mogoče

odpisati, veljavna denarna obveznost dolžnika do upnika, ki je na dan 31. 12. 2014 zapadla
za več kot 12 mesecev, seveda skupaj z obrestni in drugimi stroški. Kot dolg se ne štejejo
dolgovi, ki izvirajo iz morebitnega opravljanja zasebne dejavnosti dolžnika. Na ta način se
je zakonodajalec izognil možnim zlorabam, saj bo mogoče odpisati samo stare dolgove, ne
pa tudi tistih, ki bi jih kdorkoli iz špekulativnih namenov naredil na novo.

ukrepi, kjer lahko vsak državljan komentira
predloge ukrepov za nižje davke ali doda svojega. Delo v Sloveniji je namreč nadpovprečno obdavčeno. Zgolj koreniti ukrepi so lahko

Videnje ljudi in dogodkov

Miloščina za reveže

R

eveži so bili in bodo vedno povsod
po svetu. Seveda pa niso vsi reveži
enako »premožni«. Slovenija je dolgo
veljala za najmanj revno deželo med evropskimi državami. Med jugoslovanskimi republikami pa smo se sploh ponašali s svojim sorazmerno visokim standardom. Res
je, da smo tudi nekoč preko humanitarnih
organizacij zbirali pomoč za najbolj potrebne. Nismo pa govorili o skorajda polovici
revnih prebivalcev, kar danes govorijo vse
statistike.
Mislim, da je Slovenija toliko bogata, da
bi lahko dostojno preživela svoje prebivalce,
le politika bi morala ves čas načrtno skrbeti
tudi za tiste, ki se ne morejo preživeti s svojimi dohodki ali pa so odvisni samo od socialne podpore. Z miloščino za reveže, ki jo
je v zadnjem času država ponudila s takim
pompom, se revščina ne bo zmanjšala. To je
samo gašenje po požaru.
Zlasti perspektivno so v zelo slabem položaju bodoči upokojenci, ki jim že zdaj ni
z rožicami postlano. Mnogi že zdaj nimajo
denarja za vsaj minimalno oskrbo v domovih. Povprečna pokojnina ne zadošča.
O prenovi pokojninskega sistema že dolgo
govorimo. V ospredju je govorjenje, kakšne
vse analize da potrebujemo. Ampak o tem

Izvršba do minimalne plače ni več mogoča

O domoljubju iz zornega kota mladih

oslanci v državnem zboru so skoraj soglasno sprejeli spremembe zakona o izvršbi in zavarovanju. Po novem upniki
dolžniku tudi v primeru izvršbe s transakcijskega računa na banki ne bodo smeli pobrati
toliko sredstev, da bi mu na njem ostalo manj,

kot znaša minimalna neto plača. Doslej so
namreč nekateri dolžniki v primeru izvršbe
ostali brez sredstev za preživljanje, saj jim je
po izvršbi ostalo na transakcijskem računu
manj kot 605 evrov, kolikor znaša minimalna
plača.

I

Zelo pomembno je tudi, da v primeru izvršbe ne bo smel nihče več poseči po sredstvih socialne pomoči, varstvenega dodatka,
otroškega dodatka, veteranskega dodatka in

drugih pomoči iz javnih sredstev. Tako bodo
socialno šibkemu dolžniku ta sredstva ostala
na transakcijskem računu

Problem je bil tudi v tem, da so banke dolžnikom zaračunavale znatna sredstva za to,
da so v postopku izvršbe pogledale na transakcijski račun dolžnika. Nekatere banke

so to storitev dolžnikom zaračunale kar 30
evrov. Po novem zakonu tudi to ne bo več
mogoče, če bo imel dolžnik na računu samo
sredstva do višine minimalne plače.

Zato pa nekatere banke socialno šibkim
sploh niso več pripravljene voditi oziroma
odpirati transakcijskih računov. Zato je državni zbor že sprejel ustrezen zakon, vlada
pa je poleti izvedla javno naročilo za uvedbo tako imenovanih predplačniških kartic
oziroma socialnih računov. Prejemniki soci-

alnih pomoči in drugih socialnih transferov
bodo na to kartico, za izdajo katere se bo odločil vsak sam, prejemali socialne pomoči in
druge socialne prejemke. S kartico bodo nato
plačevali podobno kot z bančno kartico.
T. K.

P

Socialni prejemki izvzeti iz izvršbe

Omejitev »požrešnih« bank

Za predplačniško kartico se bo odločil vsak sam

NSi predlaga pet ukrepov za nižje davke

V

odstvo NSi je predstavilo prvi sveženj
ukrepov iz najboljšega gospodarskega
programa, ki ga je stranka predstavila
na lanskih državnozborskih volitvah. NSi je
tako, čeprav je opozicijska stranka, poslala v
javno razpravo pet ukrepov za nižje davke, ki
so jih predstavili predsednica NSi Ljudmila
Novak, vodja poslanske skupine Matej Tonin
in glavni tajnik Robert Ilc.
Omejitev obveznosti plačevanja prispevkov za socialno zavarovanje, širitev razredov
in ukinitev najvišje mejne stopnje pri dohodnini, znižana stopnja davka od dohodkov
pravnih oseb za mala podjetja, enakopravna
davčna obravnava dohodkov iz razdelitve
dobička in enaka fiskalna obravnava božičnice in regresa so ukrepi, ki po prepričanju
NSi lahko zagotovijo trajno gospodarsko rast
kot najboljše zagotovilo, da bodo ljudje v Sloveniji z dostojnim plačilom prišli do višjega
življenjskega standarda. V primeru, da bi bili
ukrepi sprejeti, bi se namreč neto plača na zaposlenega v povprečju zvišala za več kot 50
evrov, medtem ko bi podjetja, ki zaposlujejo

2|

vrhunsko usposobljene delavce, privarčevala
okoli 870 evrov.
Ukrepi prinašajo občutne razbremenitve
namesto skromnih in nepomembnih popravkov, saj celovito obravnavajo največje slabosti
slovenskega davčnega sistema z vidika konkurenčnosti gospodarstva in zaposlovanja.
Ukrepi ne pomenijo zniževanja stroškov dela
na račun najšibkejših skupin prebivalstva ali
davčnih ugodnosti za tiste, ki so že danes v
dohodkovno boljšem položaju. Nasprotno,
pomenijo višje dohodke za tiste z najnižjimi
plačami in razbremenitev najbolj kakovostnih delovnih mest v podjetjih, ki ustvarjajo
visoko dodano vrednost.
Ukrepi so z vidika vzdržnosti proračuna
kot tudi enostavnosti izvedbe izvedljivi, saj
večinoma zahtevajo le manjše popravke v obstoječi zakonodaji. Največja ovira za njihovo
uvedbo pa bo najverjetneje pomanjkanje političnega poguma.
Kot je na novinarski konferenci povedal
glavni tajnik NSi Robert Ilc, je stranka v ta
namen odprla posebno podstran www.nsi.si/

znak za gospodarstvo in ljudi, da se okolje v
Sloveniji spreminja na boljše.
Drago Weinhandl

govorimo že leta. Menjavali so se ministri
za zdravstvo, a vse je ostalo bolj ali manj po
starem. Sedaj celo zapiramo krajevne ambulante, kamor še najlažje pridejo starejši
ljudje brez prevoza.
Še dobro, da imamo Karitas in Rdeči križ, ki si nesebično prizadevata, da bi
vsaj deloma s hrano in oblačili pomagala
najbolj pomoči potrebnim. Tudi pri obeh
organizacijah občasno zmanjka blaga. Kaj
je z obljubljeno trgovino s cenejšo prodaji
nekupljenega, vendar uporabnega blaga in
s posebnimi trgovinami s cenejšim blagom?
Kam gre na tone neužite hrane, ki bi jo marsikdo z veseljem pojedel?
Naj govorimo, kar hočemo. Še vedno
imata prednost kapitalisti in kapital, ki jima
je malo mar za reveže, ker od njih itak nimata nobenega dobička. Veliki kapitalisti,
ki se imajo celo za humaniste, se radi udeležujejo priložnostnih prireditev, da se vidi,
kako da so na strani vseh ljudi. Bilo bi zanimivo vedeti, koliko naši največji bogataši
iz lastnega žepa prispevajo za reševanje najbolj perečih problemov najbolj revnih ljudi.
Rešitev seveda ni v dobrodelnosti, tudi ne v
televizijskih programih. Temeljne probleme
mora rešiti država, ampak ne z miloščino.
Tone Štefanec

Miha je spoznal, kako je nastala Slovenija
zvirni prispevek k lažjemu razumevanju
nastajanja samostojne slovenske države
izpod peresa mladih avtorjev Jane Meško
in Tajde Špes iz OŠ dr. Franja Žgeča Dornava
pod mentorskim vodstvom prof. Aleša Mardžetka – Zgledi bi lahko vlekliin pripeljali do
podobnih projektov v dobro resničnega domoljubja
V beri novih slovenskih knjig in knjižic
si zasluži svojevrstno zanimanje navzven
drobna knjižica z naslovom Kako je nastala
Slovenija. Spisala sta jo Jana Meško in Tajda
Špes, ki sta zaključili osnovnošolsko izobraževanje na OŠ dr. Frana Žgeća v Dornavi. Pri
delu jima je izdatno pomagal mentor prof.
Aleš Mardžetko, ki je bdel tudi nad njunimi
ilustracijami. Knjižico na 22 straneh je izdala
PIKA, kreativno založništvo Zmagoslav Šalamun, ki je poskrbela tudi za oblikovanje. Izšla
je v nakladi 400 izvodov in je res izviren prispevek za lažje razumevanje in tudi učenje o
slovenskem domoljubju.
Pristop je zelo preprost, saj skozi pripoved
mladega Mihe, ki ob deževnih dnevih najraje
brska po podstrešju pri babici in dedku, zelo
na kratko spoznavo nastanek države Slovenije. Nekega deževnega dne je namreč Mihamed tem brskanjem naletel naškatlo, v kateri
so bile shranjene modra čepica z rdečo zvezdo, rdeča rutica, fotografija nekega moža, grb
in fotografija dedka v vojaški uniformi. Kaj
neki naj bi to bilo, se je spraševal Miha, in ker
mu ni bilo prav nič jasno, je prosil dedka za
pomoč . Ta se je rad razgovoril in mu razložil,
kaj predstavljajo najdene stvari. Dedek mu je
razložil, da je bila Slovenija pred letom 1991
del države, ki se je imenovala Jugoslavija in
da je bil skupni vodja te države in njenih narodov Josip Broz Tito. Takrat je veljalo načelo
»bratstva in enotnosti« in življenje v tej državi je potekalo mirno. Slovenija je bila njen
najbolj razviti del. Dedek je izpostavil 4. maj

1980, ko je Tito umrl v Ljubljani in po njegovi
smrti je v Jugoslaviji zavladala kriza. Med narodi je prihajalo do napetosti in trenj, začeli
so se mitingi in tudi napadi na Slovenijo. V
njej je vse bolj zorela želja po samostojnosti
in to so zahtevale tudi prve politične stranke
leta 1990, ko smo imeli prve demokratične
volitve. Miha je dedkovi pripovedi sledil z
velikim zanimanjem in izvedel, da smo imeli
23. decembra 1990 plebiscit za samostojno
demokratično Slovenijo in junija 1991 še
osamosvojitveno vojno, s katero smo obvarovali suverenost in samostojnost mlade države
Slovenije. Ta zgodovinska dejstva so spretno
nanizana kronološko, spremljajo pa jih tudi
ilustracije. Vse do datuma odhoda zadnjega
jugoslovanskega vojaka iz Slovenije oktobra
1991. Takrat je tudi dedek končal službovanje
v Teritorialni obrambi Slovenije, je izvedel
Miha in ponosno prisluhnil koncu pripovedi
dedka – veterana vojne za Slovenijo, da se je
naša pot do samostojne države uspešno zaključila s sprejemom Republike Slovenije v
OZN leta 1992.
Drobno knjižico, ki so jo nekateri učitelji
zgodovine ter domovinske in državljanske
kulture in etike že lepo sprejeli, na koncu
bogatita slovarček in kratka naloga, s katero
bodo lahko mladi bralci svoje starše spomnili
na pomembne čase nastajanja mlade države
Slovenije. Čeprav na videz skromno, a zato
res koristno delo, s katerim sta oba mlada
avtorja zavzeto izpovedala svoje poglede in
s pomočjo mentorja opozorila na mejnike iz
najnovejše zgodovine, ki jih slovenski šolarji
že morajo poznati. S pomočjo te knjižice si
jih bodo lažje zapomnili in trajno osvojili.
Izid knjige sta podprli tudi Občina Dornava
in Območno združenje veteranov vojne za
Slovenijo Ptuj.
dr. Marjan Toš

Agra 2015
AGRA se je tudi s svojo 53. ponovitvijo od 22. do 27. avgusta potrdil kot najpomembnejši mednarodni kmetijsko-živilski sejem v Sloveniji ter v sosedski regiji Avstrije, Hrvaške
in Madžarske. Ponujal je vrhunsko tehnologijo, mehanizacijo in opremo za kmetijstvo ter
prehransko industrijo, najkakovostnejšo lokalno in regionalno prehrano, vina ter ekološke
pridelke, ki jih je predstavilo 1785 razstavljavcev iz 30-ih držav na skupno 69.500 kvadratnih
metrov razstavnih površin.
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AKTUALNO IZ OBČIN
Občina Benedikt

Nova stanovanjska soseska B-15 že raste

Č

ez poletje je na ravnici pod Tremi Kralji v bližini središča Benedikta začela
rasti nova stanovanjska soseska B-15,
v kateri bo 40 individualnih hiš in pet manjših stanovanjskih objektov s po 12 stanovanji. Prva hiša je že pod streho. »Vesel sem,
da gradnja nove stanovanjske soseske, ki bo
v našo občino privabila nove družine oziroma občane in občanke, poteka po načrtih,«
pravi župan občine Benedikt Milan Gumzar. Verjetno bo med novimi družinami, ki
se bodo v naslednjih letih priselile v občino
Benedikt, največ mlajših družin. Tako se bo v
Benediktu, ki po povprečni starosti prebivalcev že danes sodi med občine z najmlajšim
prebivalstvom v Sloveniji, povprečna starost
prebivalcev še znižala. To pa kraju in občini
zagotavlja razvoj in perspektivo.
Sedaj se v naravi že vidi natančna lokacija nove soseske, ki raste na travniku streljaj
stran od gasilskega doma v Benediktu. Lokacija je za bivanje naravnost idealna, saj bodo
imeli bodoči stanovalci blizu do trgovine,
vrtca, šole, športne dvorane, športnega igrišča in središča kraja na eni strani ter do cerkve pri Treh Kraljih, Čolnikove domačije in
neokrnjene narave na drugi strani.
Investitor nove soseske je podjetje Juven,
d.o.o., ki je v občini Benedikt in v drugih

krajih v osredjih Slovenskih goricah zgradilo
že veliko kakovostnih stanovanjskih in poslovnih objektov. Podjetje Juven, ki je v lasti
Branka Valha in Jožice Bratuša, je plačalo
tudi izdelavo podrobnega prostorskega načrta, ki ga je izdelalo podjetje Urbis, sprejel pa
občinski svet.
»Čeprav celotna soseska ne bo zgrajena
naenkrat, saj je gradnja stolpičev še precej
odmaknjena, se bo v naslednjih letih število
prebivalcev v občini Benedikt verjetno povečalo za okoli 200 občank in občanov, kar je za
naše razmere veliko,« pravi Gumzar. »Podjetje Juven, d.o.o., ki je že doslej naredilo veliko
za širitev občine Benedikt, je v celoti investitor novega naselja. Podjetje je kupilo zemlji-

šče in plačalo izdelavo podrobnega prostorskega načrta, investira pa tudi v komunalno
opremo nove soseske. Seveda pa tudi trži s
komunalno opremljenimi parcelami in hišami, ki jih zgradi na njih. V novi soseski lahko vsakdo, ki si želi urediti novi dom v naši
občini, najde kaj zase. To je velik prispevek k
razvoju kraja.«
»Doslej smo prodali že osem komunalno
opremljenih parcel. Na treh parcelah za lastnike že gradimo hiše na ključ. Ena od njih
je že pod streho,« pravi direktor Juvena Branko Valh. »Imamo dva tipska načrta za atrijsko
in nadstropno hišo. Obe hiši, zgrajeni po tipskem projektu, bosta racionalni in prijetni za
bivanje, za kupce pa sta dostopni po ugodnih
ceni. Naročnik pa si lahko izbere tudi drug
načrt, po katerem mu naše podjetje zgradi
hišo po njegovi želji. Sicer pa naša atrijska
hiša z 90 kvadratnimi metri neto uporabne
površine stane 129.900 evrov (v to ceno je že
všteta tudi cena parcele). Nadstropna hiša z
izdelano mansardo s 113 kvadratnimi metri
neto uporabne površine pa stane 134.900
evrov, seveda tudi skupaj s parcelo.«
Vse več je tudi kupcev, ki se zanimajo za
stanovanja. Manjše stolpiče bo podjetje Juven
začelo graditi predvidoma čez dve do tri leta.
Kot poudarjajo v podjetju Juven, d.o.o., so
se pri gradnji soseske
prilagodili razmeram
na trgu. »Kupcem po
dostopnih cenah ponujamo visokokakovostne hiše, pri katerih
je poudarek na racionalni izrabi prostora
in energetski varčnosti,
saj ima vsaka hiša svojo toplotno črpalko,«
pravi Valh. »Seveda
pa lahko naše podjetje
zainteresiranim naročnikom postavi svojo
tipsko hišo ali hišo po
načrtu naročnika tudi
na drugih parcelah,
kjerkoli v Slovenskih
goricah ali kje drugje v Sloveniji. Naročnik
mora za izgradnjo hiše na ključ po našem
tipskem projektu na svoji gradbeni parceli
odšteti do 110.000 evrov.«
Nova soseska B-15 se bo raztezala na štirih
hektarih zemljišč pod Tremi Kralji. Na celotnem zemljišču bo podjetje Juven zgradilo
okoli 3600 kvadratnih metrov cest, ki bodo
skupno dolge okoli 800 metrov. Poleg tega
so že in še bodo položili okoli 1200 metrov
vodovodnih cevi, okoli tisoč metrov električnih in telekomunikacijskih kablov ter več kot
tisoč metrov kanalizacijskih kanalov, ki jih
bodo speljali v čistilno napravo.
T. K.

Občina Cerkvenjak

področjih, od kulturnega udejstvovanja,
bujejo. Na koncu je Fekonja opozoril, da je
športnih aktivnosti in družabnih dogodkov
treba združiti preteklost in sedanjost, saj lahko samo tako sooblikujemo prihodnost.
do negovanja tradicije naših prednikov pa
Predsednik ZDUS Anton Donko je članom
vse do ohranjanja stare ljudske in umetniške
Društva upokojencev Cerkvenjak ob jubileju
obrti. V okviru društva delujejo tudi številne
čestital za v se, kar so naredili in dosegli. Po
sekcije. Župan je še posebej omenil projekt
njegovih besedah je najbolj pomembno, da se noben upokojenec ne počuti sam in pozabljen.
Upokojenci morajo imeti vse,
kar potrebujejo, da se počutijo
dobro.
Kot je dejal Donko, deluje v
društvih upokojencev v Sloveniji več kot 200 tisoč članov.
Glavnina dela ZDUS je usmerjena v zaščito pravic upokojencev, v skrb za aktivno staranje,
v skrb za zdravo staranje ter za
medsebojno pomoč in aktivno državljanstvo. Zato si bodo
v ZDUS še naprej prizadevali
sodelovati pri pripravi zakonov
in predpisov, ki zadevajo upo- Na slovesnosti ob 40-letnici Društva upokojencev Cerkvenjak je bil
kojence. Zato bodo še okrepili tudi novi predsednik ZDUS Anton Donko v spremstvu podpredsesodelovanje z Državnim sve- dnice in vodstva ZDU Slovenske gorice.
tom RS, Ekonomsko-socialnim
»Starejši za starejše« v
okviru katerega letno
prostovoljci obiščejo
več kot 200 starejših
občanov. Žmavc je spomnil tudi, da je društvo
upokojencev ob občinskem prazniku prejelo srebrni grb občine
Cerkvenjak. Nato pa je
Društvu upokojencev
Cerkvenjak izročil še
priznanje župana za 40
let uspešnega dela.
Na slovesnosti so izročili tudi priznanja in
zahvale društva. PriOb jubileju so najbolj aktivnim članom podelili priznanja in zahvale.
znanje Društva upokojencev Cerkvenjak
svetom in sindikati. Ravno pred kratkim se je
so prijeli Jože Kraner, Cvetka Kuri, Ernest
vodstvo ZDUS srečalo z ministrico za zdravje
Sumper, Aleksander Fekonja, Ivana Pflegar in
Milojko Kolar Celarc in s predsednikom drJanez Fekonja. Zahvale pa so izročili Občini
žavnega sveta Mitjo Bervarjem.
Cerkvenjak, Osnovni šoli Cerkvenjak–Vitomarci, Zvezi društev upokojencev Slovenske
Članom enega od najaktivnejši društev v
gorice, PGD Cerkvenjak in Jožetu Cimerlajobčini je čestital tudi župan občine Cerkvenjak Marjan Žmavc. Po njegovih besedah so
tu.
v občini zelo ponosni na delo Društva upoT. K.
kojencev Cerkvenjak, ki je aktivno na vseh

Občina Lenart

Končana izgradnja vodooskrbnega omrežja
na območju KS Voličina

P

o zelo napornem kandidiranju za EU
sredstva, zgodaj zjutraj 5. maja 2014,
v prvi minuti čez polnoč, smo uspeli
pridobiti sofinancerska sredstva za izvedbo
investicije lansko jesen. Tudi zaradi ugodnih vremenskih razmer smo v tem mesecu
uspešno končali izgradnjo vodovodnega
omrežja in rekonstruirali poškodovane ce-

40 let Društva upokojencev Cerkvenjak

V

poletnih mesecih je bil najpomembnejši dogodek v občini Cerkvenjak
slavnostna akademija ob 40-letnici
samostojnega delovanja tamkajšnjega društva
upokojencev, na kateri so se poleg številnih
članov tega društva zbrali tudi predsednik in
podpredsednica Zveze društev upokojencev
Slovenije (ZDUS) Anton Donko in Slavica
Golob, predsednik in tajnik Zveze društev
upokojencev Slovenske gorice Stanko Kranvogel in Stanko Cartl, župan občine Cerkvenjak Marjan Žmavc in drugi gosti.
»Smo humanistična in prostovoljna organizacija, naš namen je druženje, medsebojna
pomoč in uresničevanje skupnih interesov
upokojencev v tretjem življenjskem obdobju, da leta preživimo mirno in pokončno ter
pozne jesenske dni izkoristimo za sebe in v
pomoč generacijam, ki prihajajo za nami,« je
na slovesnosti dejal predsednik Društva upo-
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kojencev Cerkvenjak Feliks Fekonja. Po njegovih besedah so lahko člani društva ponosni
na prehojeno pot svojih predhodnikov, ki so
leta 1975 ustanovili samostojno društvo upokojencev v Cerkvenjaku. Leta 1980 so člani
društva pridobili tudi svoje lastne prostore,
za katere še vedno vzorno skrbijo. Fekonja se
je spomnil tudi predsednikov, ki so društvo
uspešno vodili v posameznih obdobjih: Jakoba Domajnka, Ignaca Lorenčiča, Jožeta Lorenčiča, Marjana Pravdiča in Martina Rojka,
ki je bil na čelu društva dolgih 12 let. Danes
ima društvo 268 članov (103 moške in 165
žensk). Od leta 2012 društvo poleg številnih
drugih aktivnosti na kulturnem, športnem in
družabnem področju sodeluje tudi v projektu za višjo kakovost življenja doma. V okviru
tega projekta, ki ga koordinira Jože Kraner,
organizirajo prostovoljce za pomoč starejšim
upokojencem na domu, če in kadar jo potre-

ste ter položili telekomunikacijske cevi za
širokopasovno omrežje (telefon, TV in internet) v Krajevni skupnosti Voličina.
Operacijo delno financira Evropska unija,
in sicer iz Evropskega sklada za regionalni
razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativ-

nega programa krepitve regionalnih razvojnih
potencialov za obdobje 2007–2013, razvojne
prioritete »Razvoj regij« prednostne usmeritve
»Regionalni razvojni programi«.
Občina Lenart je v mesecu decembru 2013
v skladu z navodili Ministrstva RS za gospodarski razvoj in tehnologijo (v nadaljevanju:
MGRT) ter zakonom o javnem naročanju izvedla po odprtem postopku izbiro izvajalca
gradbeno-obrtniških
del za izgradnjo vodooskrbnega omrežja na
območju KS Voličina.
Novo vodooskrbno
omrežje je priključeno na sistem Mariborskega vodovoda in
s tem je dosežen konstantni pretok zdrave
pitne vode, zadosten
tlak ter nemotena
oskrba s pitno vodo.
Omogočeno je stalno
zagotavljanje požarne vode iz ustrezne
hidrantne mreže z nadzemnimi hidranti.
Skupna dolžina vseh vodov znaša 13.06 km.
Z izvedbo investicije je urejeno vodovodno
omrežje za 398 prebivalcev v 135 obstoječih
gospodinjstvih, ki živijo v naseljih Selce,
Črmljenšak, Straže in Rogoznica.
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OVTARJEVE NOVICE
Skupna vrednost investicije znaša
1,001.629,89 EUR (z DDV). Investicija je sofinancirana s sredstvi EU, iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru prednostne
usmeritve Regionalni razvojni programi, v
znesku 673.332,53 EUR. Ministrstvo za go-

spodarski razvoj in tehnologijo RS je prispevalo še dodatnih 41.782,00 EUR na podlagi
21. in 23. člena Zakona o financiranju občin.
Občini Lenart tako ostane lastni delež v vrednosti 286.515,36 EUR.

AKTUALNO IZ OBČIN
Na vseh 19-tih odsekih, vključno s sanacijo cest in položitvijo cevi za širokopasovno
omrežje, smo investicijo izvedli v skladu s
terminskim planom. S končanjem te investicije je omogočena priključitev na javni vodovodni sistem vsem občankam in občanom
občine Lenart. V razpršeni
poselitvi so nekateri oddaljeni od obstoječih sekundarnih vodov tudi do 200
in več metrov. Za tovrstne
primere bomo tudi poskrbeli takrat, ko bodo izkazali željo za priključitev
na javni vodovodni sistem
pod enakimi pogoji kot tisti, ki so v neposredni bližini sekundarnega voda.
Vsem občankam, občanom, izvajalcem (Knuplež, d. o. o, Komunala
Slovenske gorice, d. o.
o., Telekom Slovenije) in
izvajalcem nadzora, ki so
bili v projekt vključeni, se zahvaljujemo za
strpno sodelovanje in razumevanje na terenu v času izvedbe del.
mag. Lidija Šipek, univ. dipl. inž. kmet.

Odvajanje in čiščenje voda v režijskem
obratu občine Lenart

V

skladu z veljavnimi predpisi mora lokalna skupnost z gospodarsko javno
službo zagotoviti odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode.
To področje je doslej po občinskem odloku
in pogodbi izvajalo javno podjetje Nigrad iz
Maribora. Ker je to področje zelo neurejeno,
se je občina Lenart odločila, da to dejavnost
prenese v svoj režijski obrat, ki bo izvajalec
navedene javne službe, podobno kot že mnoge sosednje občine prej. Samo fizično izved-

bo pa bo režijski obrat začasno podelil izvajalcu del zgolj za tista dela, ki jih sam zaradi
tehnike izvedbe ne more opraviti.
V občini Lenart imamo 5 večjih čistilnih
naprav in množico malih individualnih čistilnih naprav pri posameznih gospodinjstvih. Od večjih čistilnih naprav le tri pogojno zadovoljivo delujejo, zato je v planu
nadgradnja oz. popolna rekonstrukcija centralne čistilne naprave Lenart in rekonstruk-

cija čistilne naprave Voličina. Zaradi slabega
stanja na področju čiščenja in odvajanja smo
mnenja, da se bodo stvari premikale na bolje
v okviru režijskega obrata. Še pomembne je
pa je, da bo občina imela popoln nadzor nad
izvedbo navedene službe in finančni pregled
navedene dejavnosti, s tem pa tudi nad samo
ceno izvajanja javne službe, ki bo za uporabnika ostala nespremenjena.
V skladu z Odlokom o lokalnih gospodarskih javnih službah v občini Lenart, ki je sicer
bil sprejet že v letu 2011, je
občina predvidela, da bo to
področje izvajala v okviru
svojega režijskega obrata,
samo fizično izvedbo pa
bo kasneje podelila najboljšemu ponudniku kot
koncesionirano službo ali
kot pogodbeno opravljanje
te službe. Tako je občina
Lenart dejavnost odvajanja
in čiščenja komunalne in
padavinske odpadne vode
prevzela v režijski obrat s
1. 7. 2015. Od tega dne se
bodo vsi stroški v zvezi z
odvajanjem, čiščenjem in
plačilom okoljske dajatve
na odpadno vodo plačevali Občini Lenart in ne več podjetju Nigrad,
d. d., Maribor. Uporabniki storitev odvajanja, čiščenja boste že v mesecu avgustu 2015
prejeli nove položnice, izstavljene s strani
Občine Lenart in ne več od Nigrada Maribor. Do podjetja Nigrad pa ste seveda dolžni
poravnati še vsa morebitna zamudna plačila
iz preteklosti.
A. Z.

Izvedba II. faze del sanacije vlage v
Knjižnici Lenart

M

aja letos so se končala dela I. faze
sanacije vlage v Knjižnici Lenart. Ta
dela so zajemala v glavnem odkop
objekta knjižnice z izvedbo delnega novega
zaščitnega zidu v razdalji enega metra od
sten objekta knjižnice. Novozgrajeni zid ima
funkcijo preprečitve direktnega dostopa zalednih voda do objekta. Vse odkopane stene so
se ponovno izolirale proti vdoru voda in tudi
toplotno zaščitile. Izvedlo se je tudi novo odvodnjavanje meteornih vod ter nova fekalna
kanalizacija. V notranjosti objekta so se odstranili vsi z vlago prepojeni ometi, prav tako
pa so se odstranili vlažni estrihi do betonskih
tal. Do kletnih prostorov se je deloma že izvedla tudi klančina za možnost dostopa in-
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validnim osebam v kletne prostore knjižnice.
1. 6. 2015 je bilo na Portalu javnih naročil
objavljeno javno naročilo za izvedbo II. faze
del sanacije vlage v Knjižnici Lenart. Med
štirimi oddanimi ponudbami je bila najugodnejša ponudba ponudnika LIPA, z. o. o., iz
Lenarta, s katero se je podpisala pogodba za
izvedbo del v višini 131.200,51 EUR.
Dela na objektu se že izvajajo od 27. julija
letos. Deloma so se že zaključili ometi v notranjosti objekta, v celoti pa so izvedeni novi
estrihi, ki se morajo pred nadaljevanjem naslednjih del osušiti na ustrezne vrednosti.
Največji poudarek je trenutno na zunanjih
delih za končno asfaltiranje okolice knjižnice,
delnega polaganja tlakovcev in zatravitve.

II. faza del sanacije vlage v Knjižnici Lenart pomeni dokončanje notranjosti kletnih
prostorov objekta z vsemi tlaki in ometi, pri
čemer se bodo posebej izvedle sanitarije za
invalidne osebe, prav
tako pa se bo dokončno izvedla klančina za
dostop invalidnim osebam v kletne prostore
knjižnice ter že prej navedena izvedba okolja
objekta.
Rok za dokončanje
vseh predvidenih del je
20. september 2015, s
tem da se morajo dela
na okolju objekta zaključiti do 31. 8. 2015.
Investicija se sofinancira v višini 70 %
neto vrednosti del s
strani Ministrstva za

kulturo oziroma bo ministrstvo sofinanciralo
celotno izvedbo sanacijskih del (I. in II. faza )
maksimalno v višini 188.383,28 EUR.
J. D., foto: M. K.

Občina Lenart je pristopila k podpisu
Sporazuma o odpustu dolga

O

bčina Lenart je med številnimi drugimi občinami in podjetji ter organizacijami pristopila k podpisu Sporazuma o odpustu dolga. V skladu z Zakonom
o pogojih za izvedbo ukrepa odpusta dolgov
bodo lahko s strani občine odpisani zgolj
dolgovi, ki jih imajo posamezniki iz naslova
neplačila vrtca ali neplačila šolske prhrane
v osnovnih šolah. Predmet odpisa so lahko
zgolj dolgovi, ki so nastali pred letom 2014.
Postopki odpusta bodo vodeni v javnih zavodih, do katerih tudi dolžniki izkazujejo odprte terjatve.
Za odpust dolgov lahko zaprosi fizična oseba, ki ima dolg do upnika in je kadarkoli v
obdobju med 1. 1. 2015 in 30. 6. 2015 prejemnica oziroma prejemnik:
-- denarne socialne pomoči ali
-- varstvenega dodatka ali
-- veteranskega dodatka ali
-- otroškega dodatka iz 1. oziroma 2. dohodkovnega razreda ali
-- otroškega dodatka v 3. dohodkovnem
razredu in je hkrati katerakoli oseba,
navedena v odločbi o pravici do otroškega dodatka, tudi prejemnik dodatka

za nego otroka oziroma dodatka za veliko družino.
Vloga oziroma predlog za odpis dolga
mora biti oddana na predpisanem obrazcu.
Ko bodo znani natančni kriteriji glede odpisa
dolgov na podlagi podpisanega Sporazuma
in zakona, bomo podali nadaljnje informacije in napotke glede postopka.
Odpis dolga je sicer eden izmed ukrepov
znotraj širšega paketa pomoči, ki ga je pripravilo Ministrstvo za delo, družino, socialne
zadeve in enake možnosti.
Več informacij posamezniki lahko prejemjo tudi na Centru za socialno delo Lenart
ali na uradnih spletnih staneh ministrstva,
tudi kar se tiče možnosti odpisa dolgov v
drugih, v Zakonu taksativno naštetih, primerih. Drugi dolgovi, razen navedenih, s strani
javnega zavoda oziroma občine ne morejo
biti odpisani na podlagi veljavnega Zakona
o pogojih za izvedbo ukrepa odpusta dolgov.
Ukrep je predviden kot enkratna in izredna
pomoč socialno šibkim, zato tudi ni pričakovati podobnega zakona v prihodnje.
M. B.

Brezžično omrežje odslej tudi v občini Lenart

K

onec avgusta bo podjetje Telemach
v naši občini vzpostavilo sodobno
brezžično omrežje WiFi. Brezžične
točke bodo na voljo v središču mesta okoli
občinske stavbe, osnovne šole in hipodroma.
Kasneje bo pokrita tudi
avtobusna postaja.
Telemachovo
brezžično omrežje je del sodobnega mednarodnega omrežja UNIFI, ki
povezuje več kot 1800
brezžičnih točk v Sloveniji, Srbiji, Makedoniji
ter Bosni in Hercegovini.
Prednost tega omrežja je v tem, da se z njim povežete le enkrat,
nato pa se bo vaš telefon samodejno povezal
z omrežjem, kadarkoli bo zaznal ustrezno
dostopno točko. Telemachovi naročniki, za
katere je omrežje UNIFI brezplačno, lahko
svoje uporabniško ime in geslo za dostop do

omrežja ustvarite na portalu Moj Telemach.
Nato se lahko z omrežjem UNIFI povežete
in z njim ostanete povezani ne glede na to, v
katero od naštetih držav potujete. Vsi ostali
(nenaročniki) lahko promocijsko uporabni-

ško ime in geslo pridobite na spletni strani
www.telemach.si. Za lažji preizkus omrežja
in storitve uporabite uporabniško ime »unifi«
in geslo »unifi«.
J. G.

Krajevni praznik v Voličini
V mesecu septembru, v času, ko goduje farni zavetnik sveti Rupert, v njegovo čast priredimo ruperško žegnanje, praznuje pa tudi Krajevna skupnost Voličina.V drugi polovici septembra bo potekala vrsta prireditev, ki jih bodo organizirala krajevna društva, šola, občina,
krajevna skupnost, Župnija svetega Ruperta in druge organizacije. Žegnanje bo v nedeljo,
20. septembra, proslava v počastitev krajevnega praznika bo v petek, 18. septembra, v
Kulturnem domuVoličina. Kot je običaj, se bodo zvrstile tudi športne, verske prireditve,
predstava za otroke, literarna čajanka, Dan odprtih vrat Učnih vrtov pri svetem Rupertu z
ogledom vrtov in raznimi zeliščarskimi delavnicami, Trgatev na Zavrhu, otvoritev vodovoda
in asfaltiranih cest. O dogodkih boste obveščeni iz javnih medijev in s posebnimi obvestili.
Prireditve so namenjene občanom, zato prijazno vabljeni na dogodke.
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Občina Sveta Ana

Anin teden

V

sakoletna praznovanja v tednu, ko
goduje farna patrona sveta Ana, so
ne glede na vreme odlično obiskana.
Tudi letos ni bilo nobene izjeme, res pa je, da
je vroče poletje morda koga še spodbudilo k
udeležbi na različnih prireditvah, začenši z
občinsko proslavo v petek, 17. julija, ki vsakokrat pritegne množično občinstvo, saj so
v ospredju občinski nagrajenci in dobitniki
plaket in grbov. Letos je čas ob živahnem
programu, ki so ga oblikovali pevci Cerkveno prosvetnega pevskega zbora KD Sveta
Ana pod vodstvom Natalije Šijanec, domači
osnovnošolci pod mentorstvom Irene Rola
ter Ane Šnofl, Ljudske pevke TD - etnografske skupine ter magister glasbe Andrej Polič
pod vodstvom voditeljevJožeta Križana in
Suzane Rejak Breznik, hitro minil. Župan
Silvo Slaček je v svojem nagovoru orisal
enoletno pot investicij, ki so uresničene, ter
predstavil smele načrte v prihodnje. Dijaki
in študentje, ki so bili letos nagrajeni, so: Doroteja Družovec, Mihaela Roškarič, Natalija

Horvat, Žan Rola, Sabina Majerič, Anja Zelenik, Miha Vrbnjak, Maja Župec, Špela Berič, Tamara Ketiš, Mateja Hazl, Katja Breznik
ter Nina Harl. Prav tako se je že deveto leto
zapored občinsko praznovanje začelo z izjemnim umetniškim ustvarjanjem likovnikov,
ki radi na pobudo domačega slikarja Danijela
Ferlinca – Danyja s pozornim očesom ter paleto izkušenj ovekovečijo podobe občine, ki
so kasneje širši javnosti tudi na ogled, saj prav
lepo pobožajo dušo. Prav tako so se tudi konjeniki podali po poteh občine, ki je letos izpred TK Mihelič v Rožengruntu potekala bolj
po gozdnih poteh, tako da je bilo tudi konjem
lažje. Skozi teden pa so bili prav tako aktivni
tudi športniki, ki so prirejali nogometne, odbojkarske, košarkarske, namiznoteniške dvoboje ter dvoboje v badmintonu. Prav tako je
DU organiziralo streljanje z zračno puško ter
kolesarjenje po poteh občine, OO RK Sveta
Ana pa športni ribolov.
Letos je prav tako potekalo drugo srečanje
zakoncev jubilantov, ki je glede na množičen

odziv in odobravanje postalo nepogrešljiva
stalnica dogodkov Aninega tedna. Kot lani
je letos zakonce jubilante ob somaševanju z
župnikom Antonom Frasom nagovorilp. dr.
Vinko Škafar. Sledilo je druženje zakoncev
jubilantov.
Dober obisk, čeprav je bilo precej vroče, je
bil tudi na etnološki prireditvi na Grafonževi domačiji v lasti družine Urbanič, ki ga je
priredilo TD Sveta Ana. Letos smo se smejali
pripetljajem »na taverhi«. Za glasbeno podlago so poskrbeli Pomladni zvoki ter ljudske
pevke z gosti. Gostile so nas kmečke žene,
program pa je spretno povezovala Sandra
Šnajder. Za popotovanje v drugi svet je poskrbel Matej Košir, ki je predstavil potopisnokulinarični večer o Čilu, Boliviji in Argentini.
Večer je organizirala Kulturna zadruga Sv.
Ana. Prav tako smo se pa v Aninem tednu
dotaknili spominov ob 70. obletnici konca druge svetovne vojne, ki jih je pripravila
Etnografska skupina TD. Prav tako so spomine na rodno grudo strnili Anovčani, ki jih
je pot življenja zanesla drugam – letos so se
prvič zbrali pod organizacijo domače občine
inTD z Betko Ajtnik.
Poletna noč, ki jo organizira KD Sv. Anas

pevci Cerkveno prosvetnega pevskega zbora
pod vodstvom Natalije Šijanec, je prav poletno pobožala glasbene sladokusce, ki so mrmraje pritegnili pesmim poletja in slovenskih
ter tujih legend.
Prebivalci zaselka Froleh so se veselili otvoritve odseka ceste in so le-to res lepo
proslavili. Na prireditvah ni manjkala »kisla
župa« v kateri so se pomerili številni kuharji
in kuharice. Zbrana sredstva pa so namenili
šolskemu skladu. Kuharija poteka pri okrepčevalnici Šenk, ki sodeluje s Kulinaričnim
društvom kisla juha Sv. Ana ter KORK-om
Lokavec.
Letos so šaljive igre razvnele nastopajoče
in gledalce, vsem tekmovanjem so sledila še
priznanja oz. medalje in pokali najboljšim.
Kot pa se za veliko farno žegnanje spodobi, se je z veseljem vabilu odzval škof dr. Jožef Smej, ki je ob somaševanju duhovnikov s
prižnice nagovoril številne romarje, ki jih niti
slabo vreme ni odvrnilo od obiska. Kot pa je
že v navadi, je obiskovalce pričakal precej bogat semenj s stojnicami domačinov in gostov.
Tradicionalno pa se je Anin teden končal z
gasilsko veselico v šotoru z ansamblom Spev.
Suzana R. Breznik

Konjeniki

Turnir v odbojki

Srečanje zakoncev jubilantov

Somaševanje duhovnikov na žegnanju

Na "taverhi" pri Grafonžu

Pridiga škofa dr. Smeja

Delovna akcija vzdrževanja cestišč

Z

avedanje o potrebnih vzdrževanju in
skrbi za cestišče, ki pelje skozi naselje
Froleh v občini Sveta Ana, je med vaščani prisotno že veliko let. Sega več let nazaj,
ko je bila cesta še makadamska. Nekoč so namreč s konji in vozi krpali luknje na cestišču
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in tako skrbeli za trdnejšo vozno podlago, danes pa je skrb za vzdrževanje asfaltirane ceste
nekoliko drugačna.
Leta 1992 je bila froleška cesta končno
asfaltirana. Od takrat naprej Frolehčani še
posebej skrbno vsako leto organizirajo delovno akcijo vzdrževanja cestišča, »raboto«
po domače. Tako vsak
udeleženec
prinese
svoje orodje, s katerim
uredijo in utrdijo bankine, počistijo prepuste, obrežejo vejevje,
ki sega na cestišče, in
podobno. Poskrbljeno
je tudi za malico, dobro
voljo pa vsak prinese s
seboj, saj je znano, da
so Frolehčani veseli in
nasmejani ljudje.
Karmen Kaučič,
foto: Špela Berič

Otvoritev na novo asfaltirane ceste v Frolehu

K

er je od prve asfaltirane ceste minilo kar 23 let, so se
predstavniki naselja, občinska uprava, občinski
svetniki skupaj z županom
Silvom Slačkom uspeli
dogovoriti, da v občinski
program vključijo tudi ureditev in preplastitev ceste
v Frolehu. Jeseni 2014 so
se obljube začele izpolnjevati in vaščani Froleha so
dobili novo urejeno vozišče z novim asfaltom. Javna otvoritev te pridobitve
je bila v petek, 24. julija, v
okviru praznovanja občinskega praznika Svete Ane. Poleg vaščanov so
se otvoritve udeležili tudi župan občine Sveta
Ana, Silvo Slaček, drugi občinski predstavniki, predstavniki izvajalcev del na cesti, župnik
Tonček Fras, ki je cesto blagoslovil, in tudi
drugi gostje.
Karmen Kaučič, foto: Špela Berič
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Sprejem novorojencev pri županu Svete Ane Zvoniki so potrebni obnove
Ornik, Kevin Zorec, Leon Jauk, Timy Holcapfel, Eneja Muršec in Eva Murko.
Starše z dojenčki je nagovoril župan Silvo
Slaček in jim ob veselem dogodku izrekel čestitko ter jim podaril simbolično darilo. Vsak
novorojenec prejme s strani občine enkratno
denarno pomoč v vrednosti 150,00 EUR.
Končanemu uradnemu delu sta sledila manjša pogostitev in druženje v prijetni
družbi novorojenčkov.
Fotografija in besedilo: A. Rojko

Občina Sveta Trojica v Slovenskih goricah

Nov vodovod na Gočovskem vrhu

V

pomladi do sredine avguobčini Sveta Trojica zaključujejo
sta zgradili 4,2 kilometra
investicijo v izvodovodnega omrežja in
gradnjo vodovoda v Goprečrpališče. Ko smo sredi
čovskem vrhu, ki so jo
avgusta obiskali Gočovski
začeli spomladi. Gre za
vrh, so tam delavci Komunale Slovenske gorice v
pomembno
investicijo,
poletni pripeki že polagali
ki bo blizu 50 gospodinjstvom na omenjenem
asfalt, ki so ga ob izgradnji
vrhu omogočila oskrbo s
sekundarnega vodovodnega omrežja poškodovali.
kakovostno pitno vodo iz
Številni domačini pa so
Ptujskega vodovoda. Investitor prve in druge faze
nam povedali, da že komaj
gradnje
sekundarnega
čakajo, da se bodo priključili na novo vodovodno
vodovodnega cevovoda s
omrežje.
prečrpališčem v Gočovi je
Občina je za občane Goobčina Sveta Trojica, dela
čovskega vrha že pripravila
pa izvaja podjetje Komunala Slovenske gorice iz
zbor občanov, na katerem
Lenarta.
so jih predstavniki občine
Po besedah župana obseznanili s vsemi podrobčine Sveta Trojica Darka Dela pri izgradnji novega vodovoda je nostmi v zvezi z izgradnjo
Frasa je občini za to in- izvedlo podjetje Komunala Slovenske
vodovoda in priključitvijo
vesticijo uspelo prido- gorice.
nanj.
biti sredstva iz sklada za
»Občani se bodo lahko
razvoj regij pri Evropski
na novi vodovod priklopili že septembra. Nekateri
uniji na tako imenovanem
na to že zelo težko čakajo,
»osmem javnem razpisu«.
saj so imeli doslej težave z
Predstavniki občine so
oskrbo s pitno vodo,« pradali vse od sebe in pripravili popolno ter brezhibno
vi župan Darko Fras. Po
dokumentacijo za izvedbo
njegovih besedah se bodo
tega zahtevnega projekta,
lahko občani sami odločili, kdaj se bodo priključili
pristojnim v Ljubljano pa
na novi vodovod. Vsi pa
so vlogo na razpis poslali
se bodo seveda nanj priv prvi minuti razpisnega
ključili v doglednem času.
roka s Petrolovega bencinskega servisa. Na ta način
Pred tem bodo morali v
so z vlogo prehiteli mnoskladu z občinskim odloge druge konkurente za
kom, ki ne velja samo za
omenjena sredstva, saj so
občane z Gočovskega vrha,
pristojni vloge obravnavatemveč za vse občane v obli po prispetju oziroma po
čini Sveta Trojica, plačati
datumu in uri oddaje vloprispevek. Višina tega prige po načelu – »kdor prej
spevka je po odloku odvisna od velikosti parcele in
pošlje vlogo, prej melje«.
objekta oziroma objektov
Tako je občina Sveta Trojica kot investitor uspe- Občina Sveta Trojica je zahvaljujoč
na njej. Večina bo morala pridobiti za izgradnjo uspešnemu delu občinske uprave
la plačati za priključek od
uspela za izgradnjo sekundarnega
vodovoda v Gočovskem vodovoda s prečrpališčem v Gočovi
500 do 1000 evrov. Občane so s tem seznanili že na
vrhu 500 tisoč evrov iz pridobiti okoli pol milijona evrov iz
zboru občanov.
bruseljske blagajne, sama sredstev Evropske unije.
Doslej so občani Gopa je morala za ta pomemben projekt zagotoviti 150
čovskega vrha uporabljali
tisoč evrov.
stari vaški vodovod, s katerim so sami upravljali. Ta vodovod bodo ohranili, saj ga bodo
Sredstva iz blagajne Evropske unije, ki jih
lahko še naprej uporabljali za gospodarske
je občina Sveta Trojica pridobila v zadnjem
potrebe.
trenutku, so takoj tudi uporabili, pač v skladu s pravili v uniji. V Gočovskem vrhu so od
T. K.
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Z

akaj? »Zadnja neurja so pokazala, da je
vse tri zvonike naše znamenite cerkve
pri Sveti Trojici, ki sodi med kulturne spomenike, treba obnoviti,« pravi župan
občine Sveta Trojica Darko Fras. »Župnija je
našo občino že zaprosila za pomoč pri nji-

Skupaj bo obnova vseh treh zvonikov stala
preko 200.000 evrov,« poudarja Fras.
Po njegovih besedah bo občina v dveh delih prispevala za obnovo treh zvonikov 10.000
evrov. Poleg tega pa se bo odzvala na prošnjo
župnišča in poskrbela za obnovo zvonikov
z organizacijskega in
strokovnega vidika, saj
ima na tem področju
bogate izkušnje.
Kot pravi Fras, sta
župnišče in občina
zaprosili za pomoč iz
izrednih sredstev tudi
ministrstvo za kulturo.
Upajo, da bodo njihovi prošnji prisluhnili,
saj gre za zaščito pomembnega kulturnega
spomenika, ki je simbol Slovenskih goric.
Župnija je za prenovo zvonikov že zbrala
del sredstev. Poleg tega
je župnik imenoval poseben gradbeni odbor,
Vsi trije zvoniki znamenite cerkve pri Sveti Trojico so potrebni obnove.
ki bo bdel nad prenovo
zvonikov. Očitno pa
hovi obnovi, saj trenutno zaradi zamakanja
brez pomoči občanov pri obnovi osrednjega
ogrožajo zidove cerkve in njeno notranjost,
kulturnega spomenika v občini Sveta Trojica
poleg tega pa obstaja nevarnost, da bi veter
ne bo šlo, zato je župnijski svet že sprožil akcijo zbiranja sredstev po gospodinjstvih.
z zvonikov odtrgal kose pločevine, kar bi bilo
V zadnjih dneh se med občani v občini
nevarno za obiskovalce.«
Sveta Trojica veliko govori tudi o tem, kakšni
Po ocenah strokovnjakov je najbolj kritičen jugovzhodni zvonik, ki gleda proti sanaj bodo prenovljeni zvoniki znamenite cermostanu. Ta zvonik je treba nujno obnoviti,
kve. Doslej so bili rdeči, nekateri pa menijo,
saj že močno zamaka, pločevina z njega pa že
da bi bili bolj »opazni in trajni« bakreni, ki bi
odpada.
se lesketali v soncu, dokler ne bi postali patinasto temni. Ker gre za spomenik kulture,
Kot pravi Fras, bo treba zvonike na cerkvi,
pa pri tem javno mnenje ne bo igralo nobene
ki je ponos kraja in občine, nujno obnoviti,
vloge, ker bodo zadnjo besedo imeli strokovsaj njihovo slabo stanje ogroža kulturni spomenik in ljudi. »Vendar pa se moramo zanjaki, ki so zavezani strokovnim in zgodovinvedati, da gre za zahteven projekt, saj gre za
skim izročilom.
restavratorska dela na veliki višini. Obnova
T. K.
enega zvonika bo stala okoli 70.000 evrov.

Obvestilo o javnih pozivih in javnem razpisu

v Občini Sveta Trojica v Slovenskih goricah za leto 2015

Občina Sveta Trojica v Slovenskih goricah obvešča, da je v mesecu avgustu objavila naslednja javna poziva in razpis:

-- Javni poziv za dodelitev enkratne denarne pomoči za novorojence v Občini Sveta
Trojica v Slovenskih goricah za leto 2015 – vloge se lahko oddajo do vključno
petka, 11. septembra 2015;
-- Javni poziv za oddajo vlog za uporabo športnih objektov Občine Sveta Trojica v
Slovenskih goricah v letu 2015/16 – vloge se lahko oddajo do vključno petka, 11.
septembra 2015, in
-- Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega gospodarjenja z divjadjo –
vloge se lahko oddajo do vključno ponedeljka, 7. septembra 2015.
Celotno besedilo javnih pozivov in razpisa, vključno z razpisno dokumentacijo, je objavljeno na spletni strani Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah: www.sv-trojica.si. Dokumentacijo lahko osebno dvignete v sprejemni pisarni Občine Sveta Trojica v Slovenskih
goricah vse delovne dni v tednu v času uradnih ur.
Župan
Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah
Darko FRAS, univ. dipl. prav. l. r.

OKOLJU PRIJAZNE CENE

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

Dolič 38, 2253 Destrnik, www.geomera.si

V

prostorih Občine Sveta Ana je bil
v petek, 24. julija 2014, sprejem novorojencev pri županu Silvu Slačku.
Vabljeni so bili novorojenčki, ki imajo stalno
prebivališče v občini Sveta Ana in ki so se rodili od decembra 2014 do začetka julija 2015.
V tem času se je v občini Sveta Ana rodilo 14
otrok, od tega 6 deklic in 8 fantov:
Gal Tinauer, Alina Peternel, Timotej Mikiš, Gabriela Lesjak Klobasa, Alex Breg, Ajda
Ješovnik, Blaž Planinšič, Nik Krušnik, Ajda
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Občina Sveti Jurij v Slovenskih goricah

Komunalna dela in novi načrti
Rekonstrukcija ceste s parkirišči proti
pokopališču tik pred zaključkom

Občina Sv. Jurij v Slov. goricah je 15. 7. 2015 objavila Javni razpis o finančni pomoči za
pospeševanje malega gospodarstva in samozaposlovanja v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah
v letu 2015.
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev fizičnim osebam za
namen prehoda iz brezposelnosti v samozaposlitev v Občini Sv. Jurij v Slovenskih goricah.
Finančna sredstva so namenjena za sofinanciranje izvajanja posameznih ukrepov:
a) Subvencioniranje obrestne mere,
b) Pomoč za samozaposlitev.
Upravičenci po tem razpisu so fizične osebe, ki so bile pred realizacijo samozaposlitve
prijavljene pri Zavodu za zaposlovanje RS in izpolnjujejo naslednje pogoje:
-- stalno prebivališče na območju Občine Sv. Jurij v Slov. goricah,
-- sklenjeno pogodbo o samozaposlitvi ali vračilu prispevkov z Zavodom za zaposlovanje,
-- registracija dejavnosti na podlagi Zakona o gospodarskih družbah v obdobju od
1. 9. 2014 do 30. 9. 2015,
-- dejavnost mora pomeniti edini in glavni poklic,
-- poslovni sedež poslovnega subjekta mora biti na območju Občine Sv. Jurij v Slov.
goricah.
Besedilo Javnega razpisa in ostala razpisna dokumentacija sta objavljeni na spletni strani
občine: www.obcinajurij.si, dobite ju lahko tudi na sedežu Občine Sv. Jurij v Slov. goricah
v času uradnih ur.
Razpisni rok za oddajo vlog je najkasneje do srede, 30. 9. 2015, do 12. ure.

Podpis pogodb s podjetji Pomgrad in
Asfalti Ptuj

Na občini Sv. Jurij v Slov. gor. se zavedajo problematike v zvezi z dotrajanimi cestnimi odseki. Tako so se v tem letu odločili v celoti sanirati
3 manjše cestne odseke, ki sodijo med najbolj
pereče v občini. Na podlagi poslanih povpraševanj bosta dela opravili podjetji Pomgrad in
Asfalti Ptuj. Z omenjenimi podjetji bo občina
v teh dneh podpisala pogodbe o izvedbi projektov. Sanacijo cestnega odseka od Lovskega
Doma proti Sp. Gasteraju (»Plantaža«) v višini
36.760,80 € in cestnega odseka v Sr. Gasteraju
(»pri Šalamunu«), vrednost sanacije tega odseka znaša 16.756,94 €, bo prevzelo podjetje Pomgrad, d. d. Dotrajano cestišče v Jurovskem Dolu,
t. i. »Farofški breg« pa bo saniralo podjetje Asfalti Ptuj. Vrednost te sanacije znaša 25.980,32
€. Skupna vrednost vseh treh projektov pa bo
tako nekaj manj kot 80.000 €

JAVNI RAZPIS

Občina Sv. Jurij v Slov. goricah je 20. 7. 2015 objavila Javni razpis za
podelitev finančnih nagrad dijakom in študentom v Občini Sv. Jurij v Slov.
goricahza šolsko/študijsko leto 2014/2015.
Občina Sv. Jurij v Slov. goricah razpisuje finančna sredstva iz proračuna Občine Sv. Jurij
v Slov. goricah, ki so namenjena dijakom oz. študentom, ki dosegajo nadpovprečne rezultate pri pridobivanju osnovne izobrazbe ali zraven rednega šolanja izkazujejo še intelektualno ali umetniško nadarjenost oz. dosegajo izjemne dosežke na različnih področjih.
Besedilo javnega razpisa in ostala razpisna dokumentacija sta objavljena na spletni strani občine: www.obcinajurij.si, dobite jo lahko tudi na sedežu Občine Sv. Jurij v Slov. goricah v času uradnih ur.
Razpisani rok za oddajo vlog je najkasneje do petka, 9. 10. 2015, do 12. ure.

Jeseni pričetek del za asfaltiranje
makadamskih odsekov

V občinski upravi pa že pripravljajo javni razpis za dvoletni projekt asfaltiranja dveh
makadamskih cestnih odsekov v Sr. Gasteraju
»Zaletinger« in »Repa«. Zemeljska dela bi se naj
tako pričela v oktobru oz. najkasneje v pričetku
novembra. Asfaltiranje pa pomladi prihodnje
leto.Ob vsem tem pa župan Peter Škrlec poudarja, da vsa ta dela in vlaganja v cestno infrastrukturo, ki jih v tem letu izvajajo v občini,
ne ustvarjajo dodatne zadolžitve občine, saj so
v finančnih okvirih, ki jih občina pokriva z lastnimi sredstvi.
Dejan Kramberger, foto: Franc Bele

Občina Sv. Jurij v Slov. goricah je na podlagi 22. čl. Zakona o stvarnem premoženju države
in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010, 75/2012, 47/2013, 14/15,
v nadaljevanju ZSPDSLS), 35. čl. Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin
(Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013 in 10/2014) in Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2015, dne 19. 8. 2015 in 27. 8. 2015 objavila

JAVNO ZBIRANJE PONUDB
za prodajo nepremičnine

RKS OZ Lenart – plan krvodajalskih akcij
KORK Voličina

JAVNI RAZPIS

o finančni pomoči za pospeševanje razvoja malega gospodarstva in
samozaposlovanja v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah v letu 2015

Gradbeno podjetje Komunala Slovenske
gorice, d. o. o., ki je v začetku julija pričelo z
rekonstrukcije ceste v Jurovskem Dolu, ki vodi
iz centra kraja proti pokopališču (JP 703321), v
teh dneh zaključuje še z zadnjimi deli. Večji del
gradbenih del je bil izveden že v juliju, konec
avgusta pa dobi cestišče, ob katerem bodo nastala tudi nova asfaltirana parkirna mesta, fino
asfaltno prevleko. Rok za dokončanje del je 15.
9. 2015, vendar bodo dela po mnenju župana
Petra Škrleca končana še pred rokom. Sanacija
ceste z novimi parkirišči bo stala 56.174,98 €,
od tega bo občina 26.000 € pridobila na podlagi
21. člena zakona o sofinanciranju občin.

SEPTEMBER
Sreda
16. 9.

Obvestilo o objavljenih
JAVNIH RAZPISIH in JAVNEM ZBIRANJU PONUDB

OŠ Voličina

stanovanja na naslovu Jurovski Dol 7, 2223 Jurovski Dol,št. 8, označeno z ID znakom
529-247-8, ki se nahaja v 2. nadstropju (mansardi) večstanovanjske stavbe v površini 51,70
m2.
Izhodiščna vrednost stanovanja znaša 27.000,00 EUR. V izhodiščni vrednosti ni zajet 2
% davek na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
Pogoje sodelovanja in druge pogoje lahko najdete na spletni strani www.obcinajurij.si/
nepremičnine.
Ponudbe lahko oddate do vključno 9. 9. 2015 do 9. ure.
Ogled stanovanja je mogoč v času poslovnih ur Občine Sv. Jurij v Slov. goricah po predhodnem dogovoru.
Podrobnejše informacije v zvezi s to objavo lahko vsi zainteresirani dobijo na tel. št.
02/729 52 53.

JAVNO ZBIRANJE PONUDB
za prodajo nepremičnin

FOTOGRAFIRANJE
V STUDIU
IN NA TERENU
OKVIRJANJE

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

KUPON
ZA 30% POPUST
na studijsko
fotografiranje
veljavnost:
september
2015,
veljavnost:
april 2015
ne
dokumente
nevelja
veljaza
za foto
foto za
za dokumente
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Predmet prodaje sta zemljišči, predvideni za gradnjo individualnih stanovanjskih hiš v
centru naselja Jurovski Dol, v bližini osnovne šole in vrtca:
1. Nezazidano stavbno zemljišče, parc. št. 46/11, k. o. Jurovski Dol, izhodiščna cena
znaša 10.686,33 EUR in ne vsebuje 22 % DDV, ki se prišteje k izhodiščni ceni tako,
da skupna vrednost znaša 13.037,32 EUR, DDV plača kupec.
2. Nezazidano stavbno zemljišče, parc. št. 46/12, k. o. Jurovski Dol, izhodiščna znaša
12.264,34 EUR in ne vsebuje 22% DDV, ki se prišteje k izhodiščni ceni tako, da skupna vrednost znaša 14.962,49 EUR, DDV plača kupec.
V ceno ni zajet komunalni prispevek, ki se odmeri v postopku odmere komunalnega prispevka pred izdajo gradbenega dovoljenja. Višina prispevka je odvisna od velikosti parcele
in neto površine objekta.
Navedene nepremičnine se prodajajo po načelu »videno-kupljeno«. Nakup parcele kupca obvezuje, da mora v treh letih od dneva podpisa pogodbe za nakup zemljišča pričeti z
gradnjo.
Druge pogoje prodaje najdete v besedilu javnega zbiranja ponudb na spletni strani:
www.obcinajurij.si/nepremicnine.
Ponudba se šteje za pravočasno, če jo organizator prejme do vključno 16. 9. 2015 do
9. ure.
Podrobnejše informacije v zvezi z javnim zbiranjem ponudb lahko vsi zainteresirani dobijo na tel. št. 02/729 52 53. Ogled nepremičnin je mogoč v času poslovnih ur Občine Sv.
Jurij v Slov. goricah po predhodnem dogovoru.
Občina Sv. Jurij v Slov. goricah,
župan Peter ŠKRLEC
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Razstava humane preteklosti

V

okviru praznovanja 16. praznika občine Benedikt se je zvrstilo kar nekaj
prireditev, ki so jih pripravila tamkajšnja društva. Še posebej so dejavni Kulturno
društvo »Vrelec«, Kulturno društvo Benedikt
in sekcija tega društva »Žitni klas« in Krajev-

v Ljubljani odvzeli in konzervirali prvih 19
steklenic krvi. Hvala vsem krvodajalkam in
krvodajalcem, organizatorjem in podpornikom krvodajalstva ter strokovnemu osebju in
sodelavcem, ki so že 70 let del transfuzijske
dejavnosti in so na tak način postali del življenja bolnikov, prejemnikov krvi.
Začetki
transfuzijske
medicine in krvodajalstva
v Sloveniji sicer segajo v
obdobje pred drugo svetovno vojno. V tem obdobju
je zabeleženih nekaj primerov direktne transfuzije
krvi iz vene dajalca v veno
prejemnika. Po drugi svetovni vojni je transfuzijska
dejavnost znatno naraščala
in napredovala. Z razvojem
zdravstvenega sistema so se
povečale potrebe po večjih
količinah krvi, kar je imelo
za posledico ustanavljanje
Razstava je bila na ogled v prostorih Razvojnega zavoda Benedikt
transfuzijskih postaj v bol(Čolnikov trg 9, Benedikt) od 1. do 12. 7. 2015.
nišnicah.
Osnovno vodilo te huna organizacija Rdečega križa (KORK) Benemane medicinske dejavnosti je ustrezna,
dikt, ki ji predseduje prizadevni predsednik
kakovostna in varna kri, osnova za to pa je
Mirko Šijanec. Ob tem občinskem praznovazadostno število ustreznih in odgovornih krnju je KORK Benedikt pripravila zanimivo
vodajalcev. Že od leta 1953, ko je organizacijo krvodajalcev prevzel Rdeči križ Slovenije,
razstavo ob 70-letnem jubileju transfuzijskega delovanja v Sloveniji pod sloganom »Z
naši krvodajalci darujejo kri prostovoljno,
vami življenje teče dalje!«
brezplačno in anonimno, kar je prvi pogoj
Transfuzijska dejavnost v Sloveniji pravarne krvi. Z gotovostjo lahko trdimo, da kri
znuje 70 let uspešnega delovanja in razvoja.
in zdravila iz krvi še nikoli niso bila tako varna in kakovostna, kot so danes.
Pričeli so 4. junija 1945, ko so na transfuzijskem oddelku v Centralni vojni bolnici
Tekst in foto: Rudi Tetičkovič

Alojz Gregorec častni predsednik PGD
Sv. Trojica

V

Sveti Trojici, kjer so maja slavnostno
proslavili visoki 140-letni jubilej tamkajšnjega PGD, so bila gasilcem podeljena tudi različna priznanja in zahvale.
Tako so na jubilejni slavnostni seji svojemu
bivšemu dolgoletnemu društvenemu predsedniku, ki pa je prej opravljal tudi druge pomembne funkcije v društvu, podelili naziv časnega predsednika.
F. B.

Gasilsko tekmovanje za Anin pokal

V

okviru Aninega tedna je v petek, 17.
julija 2015, potekalo 2. mladinsko in
4. nočno tekmovanje za Anin pokal.
Dopoldne je na igrišču v Lokavcu potekalo
mladinsko tekmovanje. Poleg potegovanja za
Anin pokal so ekipe zbirale točke še za ligo

sto prav tako odnesli jurovski mladinci. Nekoliko več ekip je bilo v kategorijah pionirk
in pionirjev. Prvo mesto med pionirkami je
pripadlo PGD Sveta Ana, med pionirji pa
PGD Selce.
Istega dne je bilo na igrišču pri Sveti Ani 4.
nočno člansko tekmovanje za Anin pokal. V
vajah z motorno brizgalno in v spajanju sesalnega voda je tekmovalo 18 ekip. V prvi je
med člani prvo mesto doseglo PGD Starše in
s tem tudi prehodni pokal iz rok PGD Sovjak,
ki je lani bilo prvo. Tudi v drugi vaji je prvo
mesto odneslo PGD Starše. Med članicami je
prvo mesto v prvi vaji odnesla ekipa A PGD
Benedikt in s tem tudi nov prehodni pokal, v
drugi vaji pa je prvo mesto pripadalo članicam PGD Sovjak.
Maja Župec, foto Anton Moleh

gasilske zveze Lenart in
ligo podravske gasilske
regije. Kljub vročemu
vremenu se je tekmovanja udeležilo lepo
število ekip. Prvo mesto v Aninem pokalu
v kategoriji mladink
so odnesle mladinke
PGD Sveti Jurij v Slov.
goricah. V kategoriji
mladincev so prvo me-

Oratorij 2015 v župniji sv. Benedikt

N

a benediškem župnijskem dvorišču
se je letos Oratorij z naslovom »Hočem biti svet!« odvijal od 13. do 17.
7., tokrat že šestič. Tovrstno druženje je soustvarjalo 18 animatorjev in 61 otrok ter veliko
ostalih dobrotnikov naše župnije.
Celotedensko dogajanje je bilo zelo razgibano in sproščeno. V novo jutro smo vsakodnevno vstopali s prepevanjem in plesom
oratorijske himne ter drugih pesmi in bansov. Zatem smo si ogledali odlomek filma o
Dominiku Saviu in zavzeto prisluhnili besedam duhovnega vodje in animatorjev.
Pri delavnicah smo se preizkusili v izdelavi zastav, skavtskih rutic, pripravi osvežil-

športnih iger.
Kljub vročini smo se v torek odpravili na
pohod na bližnji grič k podružnični cerkvi Sv.
Treh Kraljev, kjer smo se udeležili sv. maše.
Naslednji popoldan smo si v družbi skavtov
ogledali film »Rezbar« in po večernem druženju ob ognju utrujeni zaspali pod velikim
šotorom na župnijskem dvorišču. V četrtek
nas je s svojim obiskom in čarovniškimi triki očaral čarodej Jani, za njim pa so se otroci
lahko izkazali s svojimi pevskimi in plesnimi
talenti. In končno smo dočakali zadnji oratorijski dan, ki se je zaključil z vrhuncem tedna
z vodnimi igrami. Še posebej smo bili veseli gasilcev in osvežujočih spustov po vodni

nih koktajlov in gurmanskih kroglic, sajenju
omamno dišečih zelišč, slikanju fresk, pletenju najrazličnejših zapestnic, šivanju naprstnih lutk, pa tudi igranju na lončke. Odvečno energijo smo pokurili v igranju različnih

drči. Teden veselega druženja smo sklenili
s sobotno mašo in zahvalo Bogu za vse, kar
smo v teh dneh prejeli.
Simona Fekonja

Najboljši gasilci iz Benedikta, gasilke iz Sovjaka
Na 3. spominskem gasilskem tekmovanju ekipe iz treh gasilskih zvez

O

b prazniku občine Benedikt je PGD
Benedikt na travniku ob Slatinski cesti v Benediktu pripravilo 3. memorialno gasilsko meddruštveno tekmovanje
v spomin na dolgoletna požrtvovalna člana

društva Dušana Mauriča in Marjana Klobasa. Zanimivega tekmovanja so se v sončnem
in zelo vročem vremenu udeležile ženske in
moške desetine iz OGZ Lenart, OGZ Sveti Jurij ob Ščavnici in GZ Gornja Radgona.
Tako dekleta kot fantje so tekmovali v vaji
z motorno brizgalno ter metanju torbice v
krog.
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Med dekleti so že tretjič zapovrstjo slavile gasilke iz PGD Sovjak (občina Sv. Jurij ob
Ščavnici), ki jim je tako poleg pokala za zmago v trajno last pripadel tudi veliki prehodni
pokal. Na 2. mesto se je uvrstila ekipa domačink, PGD Benedikt, na
tretje pa sosede, gasilke iz
PGD Sveta Trojica itd. Med
fanti je prvo mesto pripadlo domačinom iz PGD
Benedikt, ki so slavili pred
PGD Sveta Trojica in PGD
Sveti Jurij v Slovenskih Goricah. Pokale najboljšim
sta podelila predsednik in
poveljnik PGD Benedikt
Janez Senekovič in Franc
Lakner. Župan občine Benedikt Milan Gumzar pa je
podelil posebna priznanja
najbolj oddaljeni desetini, ženski desetini iz PGD
Sovjak, ter najstarejšemu
tekmovalcu, 63-letnemu Janezu Fujsu (PGD
Spodnja Ščavnica).
PGD Benedikt, ki šteje okoli 100 članic in
članov vseh starosti, od tega 33 operativcev,
bo v letu 2017 obeležilo visok jubilej, 90-letnico obstoja in uspešnega delovanja.
Besedilo in foto: O. B.

VDC Polž Maribor, enota Lenart vabi
na
"Dan odprtih vrat",
ki bo v petek, 25. 9. 2015,
med 9. in 12. uro
v prostorih VDC Polž Maribor
enota Lenart
na Ilaunigovi 19 v Lenartu.
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Modna revija združila podjetnike

V

juniju se je na svoji prvi modni
reviji predstavila modna trgovina
MIRELLA v Lena parku v Lenartu.
Predstavila se je z italijanskim designom
oblačil in čevljev za vsako priložnost, s
pisanimi barvami poletja, cvetličnimi vzorci,
čipkami, modnimi sončnimi in korekcijskimi
očali optike Auer - skratka z vsem, kar je v
trendu.
Kar je najbolj pomembno ob takšnih prireditvah, je to, da so se uspeli povezati uspešni
podjetniki in prireditev izpeljati profesionalno v sodelovanju
z modno agencijo
Vulcano models, frizerskim
salonom
STUDIO SPECIAL,
parfumerijo in drogerijo BEAUTY WORLD, optiko AUER in
cvetličarno MAJ.
Za dobro razpoloženje je poskrbel duo
PROTI POLEDICI
- PROTI TOČI. Ob

odlični kapljici vina KRANER - PLATAIS pa
se je druženje nadaljevalo kljub slabem vremenu še pozno v noč.
To je bil po dolgem času modni dogodek,
kakršnih si želimo še več. Ker v modno trgovino MIRELLA v septembru prihaja nova
blagovna znamka TIFFANNY za elegantne
poslovne žene in dekleta, lahko le upamo, da
bo podobnih dogodkov v Lenartu še več.
D. D., foto: Mediaspeed

TD Cerkvenjak ohranja in obuja kmečke običaje

T

uristično društvo Cerkvenjak s svojim
delovanjem skrbi za ohranjanje starih
kmečkih opravil in običajev. To potrjujejo tudi z vsakoletno parado kmečkih opravil in navad ob prazniku občine Cerkvenjak.
Vsakoletna prireditev v času praznovanja je
tudi košnja trave na star način. Ta poteka vsako leto na drugem travniku in v drugi vasi.
Letošnja, že 15. po vrsti, je bila 28. junija na
travniku predsednika društva Alojza Zorka v
Cogetincih.
Tekmovanja so se ob številnem občinstvu, ki je prišlo od blizu in daleč, udeležili
tudi poslanec Franc Breznik, župan Marjan
Žmavc in domači župnik Janko Babič. Zače-

tno košnjo, ki ni imela tekmovalnega značaja,
so predstavili župan, poslanec in predsednik
društva. Tekmovalci pa so svojo spretnost v
košnji predstavili na odmerjenih parcelah. Po
končanem tekmovanju je bil prikaz košnje »v
vrsti« ali »v redi«, kot so v preteklosti možje
in fantje kosili na travnikih. Tedaj je v vrsti
kosilo tudi 20 in več koscev. Sledilo je trošenje in grabljanje nakošene trave, ki so jo, kot
je bilo navadi v preteklosti, opravili ženske ali
otroci.
V kategoriji moški do 60 let je zmagal Dušan Fekonja, sledila sta mu Stanislav Šilak in
Franc Kocmut. V skupini nad 60 let je zmagal
Alojz Knuplež, sledila sta mu Edi Leskovar in
Franc Pučko. V ženski
konkurenci do 60 le je
zmagala Irena Fekonja,
sledili sta ji Dragica
Majer in Angelca Brenholc. V kategoriji nad
60 let je kosila le Slavica Knuplež. V raztrosu
trave in grabljanju je
zmagala Irma Rajh, sledili sta ji Julica Kokot
in Darja Kokol.
Ludvik Kramberger

Trojiški klopotec pri vinogradu Želovih

K

lopotec kot simbol slovenskega vinograda nosi skozi čas žlahtno sporočilo. Pod klopotcem največkrat slišimo
harmoniko in petje vinskih napitnic, tako je v
Sveti Trojici vsako leto pri enem od trojiških
vinogradnikov. Društveni
klopotec že 13. leto postavljajo pri drugem članu
društva. Letos je postavitev
ob sodelovanju Društva
vinogradnikov Sv. Trojica
pripravila vinogradniška
družina Branka Žela iz
Spodnje Senarske. Klopotec smo postavili v soboto,
8. avgusta. Pred postavitvijo so obiskovalce pozdravili predsednik društva Peter
Leopold, župan Darko Fras
in 4. vinska kraljica iz Cerkvenjaka Martina Breznik.
Kot je navada, so Želovi
prispevali vino za vse udeležence prireditve
od blizu in daleč, ocenjujemo, da jih je bilo
okoli 150. Za lačne želodce sta poskrbela
Društvo vinogradnikov in družina Žel. Sladke dobrote pa so spekle gospodinje članov
društva.
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Po uradnem delu se je predsednik Društva
vinogradnikov, Peter Leopold, iskreno zahvalil družini Žel za zelo dobro pripravljeno
prireditev in vložen trud. Zahvalil se je tudi
članicam društva za sladke dobrote ter vsem

udeležencem prireditve. Predsednik je še izrazil zadovoljstvo, da krajani ne nasprotujejo
postavitvi klopotca in se ne pritožujejo nad
njegovo pesmijo.
Peter Leopold

Cerkvenjaški klopotec ob Johanezovi trti

D

an pred 15. avgustom
smo sledili 14. postavitvi klopotca ob Johanezovi trti, potomki 450 letne
modre kavčine z Lenta v Mariboru. Postavitev vsako leto organizira Društvo vinogradnikov
in ljubiteljev vina Cerkvenjak.
Na prireditvi se je zbralo lepo
število obiskovalcev, med njimi župan občine Cerkvenjak
Marjan Žmavc, društvena vinska kraljica Martina Breznik in
vinska kraljica Društva vinogradnikov Radgonsko- kapelskih
goric iz Gornje Radgone Anja
Trstenjak, dosedanji predsednik
društva Ivan Janez Pučko, ki je
odslej »viničar« trte, in nekdanji
župan Jože Kraner, ki je bil leta
2003 pobudnik za posaditev Johanezove trte.
Trta že daje vino, ki služi za protokolarne
namene občine Cerkvenjak. Obiskovalce sta
pozdravila predsednik društva Franci Zorko
in gospodar Johanezove trte Marjan Žmavc.
Klopotec, ki ga je pred postavitvijo »servisiral« njegov izdelovalec Franc Čeh, so z rogovilami, tako kot so to delali nekoč, v višino

postavili močni »dedi«. Ker ob postavitvi ni
bilo niti piša vetra, se ni mogel oglasiti. Bo
pa s svojim značilnim glasom v središču Cerkvenjaka naznanjal, da v vinsko deželo počasi
prihaja jesen, ko se bodo v teh krajih odvijale
trgatve.
Ludvik Kramberger

Tudi v Jakobskem Dolu postavili klopotec

T

udi letos je bilo na žegnanjsko nedeljo,
26. 7., v krajevnem središču Jakobskega Dola zelo pestro. V program so se
vključila Kulturno društvo »Peter Golob«
Jakobski Dol, ki je bilo tudi nosilec progra-

ma, Društvo vinogradnikov, Društvo kmečkih gospodinj, PGD Jakobski Dol ter sekcije,
ki delujejo pod okriljem KD »Peter Golob«.
Najprej je udeležence pozdravil župan občine
Pesnica Venčeslav Senekovič, sledil je nastop
mladih glasbenikov na diatonični
harmoniki ter ljudskih pevk Predice, ki jih že vrsto let prizadevno
vodi zborovodkinja Nada Svetina.
Nastopila je folklorna skupina v domiselnih narodnih nošah, za katere
je pripravila osnutek Marija Makarovič. Sledila je podelitev priznanj
članom Društva vinogradnikov sv.
Jakob v Slov. goricah. In nazadnje
so še vrli mladi možje vinogradniki
dvignili na že pripravljeni drog večji
klopotec tipa zahodnega dela Slovenskih goric, saj ima ta 6 krakov oz.
3 vetrnice.
Foto in besedilo: Rudi Tetičkovič

Srečanje starodobnih vozil

K

lub Starodobnik Slovenske gorice je za
svoje člane organiziral že 13. srečanje
starodobnih vozil, ki je bilo v soboto,
1. avgusta 2015. Dobili smo se na župniškem
parkirišču pri cerkvi v Benediktu. Zbralo se
je okoli 40 starodobnih avtomobilov in motorjev, med katerimi so bili nekateri častitljive
starosti in odlično ohranjeni.
Po jutranjem
zajtrku
nam
je predsednik
kluba
Franc
Lasbaher
na
kratko opisal
pot, ki je bila
pred
nami.
Po blagoslovu
farnega župnika Ivana Role
in
pozdravu
župana Benedikta Milana
Gumzarja smo
se z »oltajmersko« hitrostjo odpeljali do G.
Radgone na ogled muzejske zbirke v Špitalu.
Ogledali smo si poročno dvorano, najstarejši
del G. Radgone z okolico, radgonske mostove, etnološko zbirko ter zbirko razglednic.
Od tu smo nadaljevali pot v avstrijski Bad
Radkersburg do kmečkega turizma Mencigar
na tradicionalno malico in domačo kapljico.
Po okrepitvi smo se vrnili do G. Radgone ter
se zapeljali do zbiratelja starin Andreja Bohinca v Meleh 24. V eni od razstavnih sob je
tabla z napisom« Stopite bliže in si oglejte to
zbirko, ki je nastajala več kot petdeset let. Vse
je iz naše bližnje okolice, kar se je tu pri nas
uporabljalo in kar je še od tega ostalo, da še

vsaj en mali delček ostane za pogled našemu
mlajšemu rodu.«
Ker nas je čas že preganjal smo morali hitro
do cerkve sv. Magdalene na Kapeli, obdano z
griči in vinogradi. Leži na višini 314 m, kar pa
ni bil preveliki zalogaj za naše ostarele jeklene konjičke. Farni župnik Frančišek Horvat
je predstavil lepo obnovljeno baročno cerkev,

od katere se ob jasnem vremenu s primerno
optiko vidi kar 41 cerkva.
Vrnili smo se v dolino do Ivanjševske slatine v Ivanjševcih ob Ščavnici. Tukaj smo se
lahko okrepčali z naravno mineralno vodo
v »neomejenih količinah«, brez strahu pred
alkotestom.
Zadnja postaja je bila turistična kmetija
Roškar v Lastomercih. Obilnemu kosilu, ki je
bilo glede na uro že večerja, je sledila podelitev priznanj in pokalov članom kluba. Dogovorili smo se že za naslednji članski izlet,
predvidoma v Zasavje.
F. Krivec, foto: L. Kramberger
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DOGODKI IN DOGAJANJA

Mopedi iz vse Slovenije v Slov. goricah

D

ruštvo starodobnikov Oldtimer Stara
Gora v občini Sveti Jurij ob Ščavnici, ki deluje od leta 2004, je pripravilo tradicionalno 6. »Mopedovo srečanje«.
Zbralo se je kar 110 mopedov in njihovih lastnikov iz 23 slovenskih društev, zraven pa je
seveda bilo tudi lepo število ostalih ljubiteljev
starodobnih vozil in tehnike ter domačinov.
Organizatorji so pod vodstvom predsednika

društva Alojza Slekovca udeležencem popestrili dan s promocijsko vožnjo po občini Sv.
Jurij ob Ščavnici in okolici. V Cogetincih so
si pri družini Molnar ogledali razgledni stolp
generala Maistra ter poskusili njihove dobrote. V Cerkvenjaku so si med drugim ogledali
enkraten etnološki muzej Feliksa Rajha, kjer
domuje nadvse zanimiva zbirka tehnične kulture. V Sovjaku so si pri članu društva s Stare
Gore Ivanu Košaru ogledali manjšo zanimivo zbirko
starodobnikov in drugih
zanimivih muzejskih eksponatov. Pot so končali na
Stari Gori, kjer so mnoge
znamenitosti, med drugim
tudi znameniti mlin na veter, cerkev sv. Duha, etnološki muzej ipd., s skupno
večerjo ter podelitvijo priznanj in pokalov.
Besedilo in foto: O. B.

Odprtje vinotoča »Kukovčev štok« v Oseku

V

soboto, 27. 6. 2015, je Franc Donko
mlajši odprl prvi vinotoč v občini
Sveta Trojica v Slovenskih goricah.
Vinotoč se nahaja na prečudoviti lokaciji v
Oseku, h. š. 100. Nekdaj enonadstropna hiša
je po ustnem izročilu ter zgodovinskih virih
v 18. stoletju pripadala grofovskim pose-

stvom. Domačin Feliks Trojner je na podlagi
ustnih izročil in nekatere dokumentacije opisal zgodovino hiše. Navaja, da so se nekdanji
lastniki ukvarjali z vinogradništvom, kar potrjuje zelo dobro obokana klet iz 18. stoletja.
V stavbi je bila šola iz časov Marije Terezije,
nato žandarmerija in krajevni urad. Stavba je
za krajši čas služila tudi kot samostan.
Osrednji prostor prenovljene stavbe je
kmečka soba s prečudovito krušno pečjo in
manjša soba, namenjena za manjše skupine.
Navdušuje tudi poslikana kapelica, ki se nahaja v prenovljenem objektu.
Na odprtju vinotoča je bil tudi vnuk zadnjih prebivalcev hiše Dušan Kukovec, ki je
opisal svoje vtise iz časov, ko je živel v tej hiši.

Blagoslov vinotoča Kukovčev štok je opravil
pater Bernard iz samostana v Sveti Trojici.
Slovesnosti je prisostvoval tudi župnik iz
Jarenine Vilibald Brglez. Župan Darko Fras
se je družini Donko zahvalil za odločitev ter
prenovo objekta v vinotoč, ki bo vsekakor
popestril turistično ponudbo v občini. Za
zahvalo jim je podaril priložnostno darilo. Odprtju vinotoča so prisostvovali številni gostje, med njimi tudi
poslanec državnega zbora
Franc Breznik.
Peter Leopold, predsednik
Društva vinogradnikov Sveta Trojica, je družini Donko
iskreno čestital za korajžo
in dobro voljo, s čimer ji je
uspelo realizirati obnovo in
odprtje prenovljene kmetije kot vinotoč. Sodelovanje med Družino Donko in
Društvom vinogradnikov
poteka že od pričetka obnove stare hiše. Izrazil je
prepričanje, da bo vinotoč
zanimiv za občane in turiste, saj bo s svojo
lepo urejeno zunanjostjo in notranjostjo s
čudovito kletjo pritegnil številne obiskovalce.
Odprtje vinotoča je pozdravila tudi 4. cerkvenjaška vinska kraljica Martina Breznik.
V spomin na odprtje vinotoča so trojiški
vinogradniki gospodarju podarili darilce:
»Večni koledar« z motivom čudovito obnovljene hiše in logotipom društva, ki ga je
izdelal član Franc Ferlinc, poslikavo pa Dekor Haložan. Večni koledar so podarili kot
simbol večnosti z željo, da bi tudi vinotoč
»Kukovčev štok« ostal vedno odprt in da ne
bi doživel usode mnogih propadlih podjetij.
Peter Leopold

Upokojenci Slovenskih goric letovali v Delfinu

Š

tajerci smo se zopet odločili, da obiščemo naš hotel Delfin. Vsako leto poskrbi
za to gospa Anica Šešerko iz DU Voličina, za kar ji izrekamo vso pohvalo.
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Vedno, ko pridemo, opazimo spremembe,
zopet je nekaj novega. Za to priznanje gospe
direktorici in njenim sodelavcem. Zadovoljni
smo z vsemi storitvami. Posebej še s prijaznostjo osebja in z
lepim sprejemom
ob prihodu. Lepo
je, da poskrbijo za
nas, da se imamo
v jeseni življenja
lepo.
Vabimo še druge upokojence, da
se nam pridružijo.
Verjetno
bomo
obiskali naš hotel
še v novembru, saj
bo takrat brezplačen prevoz.
Adelena Neuvirt

ZNANJE ZA RAZVOJ

Mladi obožujemo poletje

P

oletje se počasi poslavlja od nas, dnevi so vedno krajši, knjige pa postajajo
znova zveste sopotnice za vse, ki so jim
še ostali izpiti ali druge študijske obveznosti.
Za lepo preživete poletne dni pa smo se trudili poskrbeti tudi mi s svojimi projekti.
22. maja smo se z zakoncema Osvald od-

pravili na sedemletno pot čez Azijo, Avstralijo, Južno Ameriko in severno Afriko. Multimedijska prezentacija govori o sedemletnem
potovanju dveh slovenskih popotnikov, ki sta
sredi svojih tridesetih utečenost domačega
vsakdana zamenjala za nizkoproračunsko
potovanje z javnim transportom. Glavni cilji poti so bili potovati čim več po kopnem
v eni nepretrgani liniji, tako da je moč doživeti prehajanja med različnimi kulturami/
tradicijami; potovati med ljudmi in ne med
znamenitostmi; spoznavati današnje stanje
v posameznih državah in ključne faktorje, ki
determinirajo prihodnost teh družb, kultur,
običajev … Z izredno nazorno predstavitvijo
smo v mislih odpotovali z njima in za nekaj
časa pozabili na skrbi.
Ob začetku počitnic smo na Poleni skupaj z Društvom mladi do kraja in Čvekarno
Aksari organizirali Dan športanja na Poleni
2015. Udeleženci so se lahko preizkusili v
teku, odbojki na mivki in ulični košarki, poskrbljeno pa je bilo tudi za otroke. Proti večeru smo dogodek nadaljevali z druženjem in

zabavo na kraju dogodka, kjer sta za dobro
vzdušje poskrbela Čvekarna Askari in Akustični orgazem.
Drugi vikend v juliju smo se zdaj že tradicionalno odpravili na morje v Portorož.
Štiridnevna morska dogodivščina je minila
prehitro.
Prvi vikend v septembru pripravljamo
zdaj že naš tradicionalni projekt Športni dan
ŠKSG 2015 v Voličini,
na katerem se bodo
udeleženci lahko preizkusili v različnih športnih disciplinah.
18. septembra pripravljamo naš prvi
večji dogodek, ki smo
ga poimenovali Püta
fest, saj je prav takrat
običajno čas trgatev in brez püte ne gre. Zato
vas vse vabimo na Poleno, kjer bodo za dobro
zabavo poskrbeli Vlado Kreslin z Malimi bogovi, skupina Mi2 in The Rocktors. Vabljeni!
Vsem našim članom pa še vedno ponujamo
veliko popustov: članski popust v vrednosti
25 % na vso dodatno opremo v Simobil Halo
centru Lenart, kopanje po ceni 4 € v Termah
Radenci, kopanje po ceni 6 € v Termah Ptuj
in brezplačno članstvo v Knjižnici Lenart.
Ponujamo cenejše mesečne karte za obisk
plesnih tečajev, fitnesa in vodene vadbe, ki jih
organizira Plesna dimenzija v Lenartu. Vsem
našim članom ponujamo cenejše mesečne individualne vaje za učenje igranja na različne
instrumente in učenje solo petja v Muziklubu in 15 % popust na vse storitve v Wellness
centru Saviva. Vse dodatne informacije lahko
najdete na naši Facebook strani (Študentski
klub Slovenskih goric-ŠKSG), na naši spletni
strani: www.sksg.org ali nas obiščete v času
uradnih urah, ki potekajo v naših prostorih
na Trgu osvoboditve 9 v Lenartu.
Tina Rajh

Popravek
V julijski številki Ovtarjevih novic je pri objavi seznama učencev, ki so prejeli priznanja
župana občine Lenart, napačno zapisano, da je Jan Kostanjšek iz OŠ Lenart prejel županovo
priznanje za osvojeno Zlato priznanje na Državnem tekmovanju mladih tehnikov v panogi
modelarski zmaji-škatlasti. Dejansko je prejel zlato priznanje na Državnem tekmovanju iz
znanja vesele šole. Za napako se opravičujemo.

NOVICE IZOBRAŽEVALNEGA CENTRA
Tečaji tujih jezikov
Vabimo vas k vpisu na naslednje tečaje:
Angleščina/nemščina – začetni tečaj splošnega jezika
Namenjen je začetnikom brez predznanja. Naučili se boste pozdraviti, predstaviti sebe
in druge, poimenovati in opisovati predmete, števila, v restavraciji, pri mizi, nakupovanju
živil, na ulici, opisovanja stanovanja, o zdravstvenem stanju, kako se je kaj zgodilo ...
Na tečaju enakovredno utrjujete vse spretnosti: branje, pisanje, govorjenje in slovnico.
Angleščina/nemščina – konverzacijski tečaj
Namenjen je udeležencem, ki imajo že nekaj predznanja. S tečajem boste izboljšali svoje govorne kompetence, prav tako pa boste nadgradili tudi slušno in pisno razumevanje.

Univerza za tretje življenjsko obdobje Lenart
V novem šolskem letu vas vabimo k vpisu v naslednje študijske skupine:
-- učenje angleščine in nemščine,
-- računalniško izobraževanje,
-- osnove digitalne fotografije,
-- vrt in zelišča,
-- ročne spretnosti: vezenje, pletenje, kvačkanje, šivanje,
-- predavanja o zdravju, prehrani, varno v prometu, itd.
Za vpis se osebno oglasite v informacijski pisarni med 9. in 14. uro. Prijave za posamezne študijske skupine bomo sprejemali do 15. 9. 2015, izobraževanje začnemo v mesecu
oktobru.
Za vse informacije in prijave se oglasite pri Izobraževalnem centru, na Nikovi 9, Lenart
ali po telefonu 02/ 720 78 88.
Vljudno vabljeni.
Izobraževalni center, Alenka Špes
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GOSPODARJENJE ZA NARAVO

Ravnanje z odpadno električno in
elektronsko opremo
Pri delu v službi ali
doma, pri preživljanju
prostega časa ali drugih
aktivnostih, ki se jih lotevamo,
uporabljamo
različne električne in
elektronske aparate ter
naprave, ki nam olajšalo
delo, omogočajo doseganje boljših rezultatov, nudijo večje udobje, pomagajo pri
izobraževanju, informiranju ... Žal pa je
življenjska doba vseh omenjenih aparatov
omejena, bodisi zaradi njihove dotrajanosti, uničenja ali pa zaradi tehnološke
zastarelosti. Ob koncu življenjske dobe
postane vsak aparat odpadek (v nadaljevanju OEEO), s katerim je potrebno ravnati v
skladu s predpisi.
V Sloveniji smo že leta 2006 dobili Uredbo o ravnanju z odpadno električno in elektronsko opremo, ki je določala pravila ravnanja s to opremo, z namenom preprečevanja
nastajanja odpadne električne opreme in
zagotavljanja njene ponovne uporabe, recikliranja in drugih načinov predelave. Na
podlagi nove evropske Direktive o odpadni
električni in elektronski opremi iz leta 2012
je Vlada Republike Slovenije v juliju letošnjega leta izdala novo Uredbo o odpadni električni in elektronski opremi, ki je bila objavljena v Uradnem listu Republike Slovenije
št. 55/2015. Bistvene novosti in spremembe
novega predpisa, glede na obstoječi sistem
ravnanja z odpadno električno in elektronsko opremo, so:
-- namesto dosedanjih 10 razredov električne in elektronske opreme (EEO) se
po novem uvaja razdelitev v 6 razredov,
-- namesto dosedanjega enotnega cilja 4
kg zbrane OEEO iz gospodinjstev letno
na prebivalca je novi cilj določen glede
na količine dane EEO na trg v preteklih
letih.
Tako se mora postopno v letih od 2016 do
2021 letno zbrati količino OEEO, ki znaša
od 45 do 65 % dane EEO na trg v preteklih
treh letih. Prav tako se za 5 % zvišujejo predpisani deleži ponovne uporabe, recikliranja
in predelave za posamezne razrede EEO …
Končni uporabnik, ki je fizična oseba (član
gospodinjstva), lahko prepušča OEEO iz gospodinjstev na naslednje načine:
- Na prodajnem ali prevzemnem mestu
distributerja EEO (distributer je vsaka fizična ali pravna oseba v dobavni verigi, ki za
EEO uredi, da je dostopna na trgu). Distributer mora prevzeti OEEO iz gospodinjstev
od končnega uporabnika, kateremu dobavi
EEO iz gospodinjstev, če jo ta želi oddati in
gre za OEEO, ki je po namenu uporabe in
razvrstitvi v razred EEO enaka dobavljeni
EEO, število kosov OEEO pa je enako številu kosov dobavljene EEO. Distributer mora
prevzeti OEEO brezplačno, prevzem pa lahko zavrne samo, če je OEEO razstavljena ali

tako poškodovana, da je ni
mogoče prenašati ali prevažati enako kakor novo EEO
ali ogroža zdravje zaposlene
osebe pri distributerju. Distributer mora v prodajalni,
v kateri je najmanj 400 m²
prodajne površine, namenjene prodaji EEO, ali v njeni neposredni
bližini zagotoviti brezplačno prevzemanje
zelo majhne OEEO iz gospodinjstev, brez
obveznosti nakupa EEO, enake po namenu
uporabe in razvrstitvi v razrede EEO;
- V zbirnem centru ločeno zbranih frakcij komunalnih odpadkov izvajalca javne
službe. Občani občin Benedikt, Cerkvenjak,
Lenart, Sveta Ana, Sveta Trojica v Slovenskih
goricah, Sveti Jurij v Slovenskih goricah in
Šentilj lahko brezplačno prepustijo OEEO v
Centru za ravnanje z odpadki družbe Saubermacher Slovenija v Sp. Porčiču pri Lenartu,
vsak delovni dan med 7. in 15. uro ter v soboto med 7. in 12. uro;
- V premični zbiralnici izvajalca javne
službe za ločeno zbranje nevarnih frakcij komunalnih odpadkov, če gre za zelo majhno
OEEO iz gospodinjstev. Družba Saubermacher Slovenija organizira vsako leto enkrat
zbiranje nevarnih odpadkov iz gospodinjstev
v posameznih občinah, v katerih izvaja gospodarsko javno službo zbiranja določenih
vrst komunalnih odpadkov. Občani lahko v
okviru teh akcij brezplačno prepustijo svoje
male električne aparate;
- V zbiralnici OEEO, ki jo upravlja zbiralec OEEO, v imenu in za račun proizvajalca
EEO.
Končni uporabnik mora OEEO, preden jo
prepusti ali odda, hraniti ločeno, tako da se
ne meša z drugimi odpadki, ne poškoduje ali
onesnaži z nevarnimi ali drugimi snovmi in
njena ponovna uporaba ali predelava ni onemogočena ali izvedljiva le ob nesorazmerno
visokih stroških.
Novi razredi električne in elektronske
opreme:
1. Oprema za toplotno izmenjavo (hladilniki, zamrzovalniki, naprave, ki avtomatsko
izdajajo hladne proizvode, oprema za klimatizacijo, oprema za razvlaževanje, toplotne
črpalke, oljni radiatorji in druga oprema za
toplotno izmenjavo, v kateri se uporabljajo
druge tekočine kot voda).
2. Zasloni, monitorji in oprema z zasloni,
katerih površina je večja od 100 cm2
(zasloni, televizijski sprejemniki, LCD
okvirji za fotografije, monitorji, prenosni računalniki, notesniki …).
3. Sijalke (fluorescentne sijalke, visoko intenzivnostne sijalke, svetleče diode …).
4. Velika oprema (katera koli zunanja dimenzija, večja od 50 cm – gospodinjski aparati, oprema za IT in telekomunikacije, oprema za zabavno elektroniko, svetilke, oprema
za reproduciranje zvoka ali slik, glasbena
oprema, električno in elektronsko orodje,
igrače, oprema za prosti čas in šport, medicinski pripomočki, instrumenti za spremljanje in nadzor, avtomati, oprema za proizvajanje električnega toka ...).
5. Majhna oprema (nobena zunanja dimenzija ni večja od 50 cm – gospodinjski
aparati, oprema za zabavno elektroniko, svetilke, oprema za reproduciranje zvoka ali slik,
glasbena oprema, električno in elektronsko
orodje, igrače, oprema za prosti čas in šport,
medicinski pripomočki, instrumenti za spremljanje in nadzor, avtomati, oprema za proizvajanje električnega toka …).
6. Majhna oprema za IT in telekomunikacije (nobena zunanja dimenzija ni večja od
50 cm – mobilni telefoni, GPS, žepni kalkulatorji, usmerjevalniki, osebni računalniki,
tiskalniki, telefoni …).
Za več informacij lahko pokličete na
02/620 23 00 in 02/620 23 01 ali pišete na
odpadki@saubermacher.si.

Spiranje vodovodnega omrežja
Poletje je čas, ko smo zaradi
dopustov tudi več dni odsotni in
takrat je poraba vode zmanjšana
ali prekinjena. Ker voda zastaja
v inštalacijah, je pomembno, da
pred ponovno porabo vodovodno omrežje spiramo. Sicer je
voda v ceveh običajno pod pritiskom, kar onemogoča onesnaževanje. Ker pa lahko v katerem
koli trenutku pride do poškodbe
cevi zaradi gradbenih del, potresov in ostalih
višjih sil, posledično to pomeni možnost onesnaženja. Nihanje pritiska vode ali prekinitev
dobave vode lahko privedejo do vsrkavanje
vsebine iz okolice cevi. Po popravilu poškodovanih vodovodnih cevi izvajamo spiranje
na hidrantih, da se odstranijo morebitne primesi, ki so prišle v cevi med popravilom.
Sicer pa je temperatura vode v vodovodnem omrežju okoli 12 oziroma 13 °C, v
poletni vročini lahko naraste za kakšno stopinjo.
Pri klasičnem zastajanju vode (zaradi daljše odsotnosti) je priporočljivo pred prvo
uporabo pustiti vodo iz vseh pip teči vsaj dve

minuti oziroma toliko časa, da se
temperatura vode na pipi ustali.
Curek naj bo enakomeren, srednje jakosti, debeline svinčnika.
Hišno inštalacijo (za vodomerom), vključno s pipami je treba
redno in pravilno vzdrževati.
Vsaj enkrat na štirinajst dni je
priporočljivo sneti in očistiti
mrežice in po potrebi odstraniti
vodni kamen.
Kadar pride do neskladnosti, upravljavec, v tem primeru Mariborski vodovod, d.
d., dokazuje izpolnjevanje svojih obveznosti
s tem, ko se dokaže, da je vzrok neskladja v
interni vodovodni inštalaciji. Sicer pa skladnost pitne vode upravljavci zagotavljamo z
izvajanjem notranjega nadzora po HACCP
sistemu, ki določa izvajanje potrebnih ukrepov in vzpostavlja stalen nadzor na kritičnih
kontrolnih točkah, kjer se lahko pojavijo tveganja. Skladnost pitne vode spremljamo na
črpališčih, v vodohranih, na omrežju in pri
končnih uporabnikih, večinoma v osnovnih
šolah in vrtcih ter deloma v gostinskih obratih.
V Mariborskem vodovodu imamo srečo,
da je podzemna voda,
ki jo uporabljamo za
pitno vodo, takšne kakovosti, da je ni potrebno dodatno obdelovati,
pač pa jo, takšno kot
je, pošiljamo v omrežje
našim uporabnikom.
Moramo pa vsi upravljavci distribuirati pitno vodo, ki ustrezna
določilom Pravilnika o
pitni vodi.

VPISUJE
v programe srednjega poklicnega izobraževanja odraslih
(pridobitev IV. stopnje izobrazbe)
Trgovec – poklic: prodajalec
Računalnikar – poklic: računalnikar

v programe srednjega strokovnega izobraževanja odraslih
(pridobitev V. stopnje izobrazbe)

Ekonomski tehnik – poklic: ekonomski tehnik
Logistični tehnik – poklic: logistični tehnik
Predšolska vzgoja – poklic: vzgojitelj/-ica predšolskih otrok

v program poklicno-tehniškega izobraževanja odraslih
(pridobitev V. stopnje izobrazbe)
Ekonomski tehnik – poklic: ekonomski tehnik
Logistični tehnik – poklic: logistični tehnik

v program poklicnega tečaja (pridobitev V. stopnje izobrazbe)
Predšolska vzgoja – poklic: vzgojitelj/-ica predšolskih otrok
Ekonomski tehnik – poklic: ekonomski tehnik

VPIS: od 17. 8. do 25. 9. 2015
Ob vpisu potrebna dokumentacija:
spričevalo osnovne šole ali vsa spričevala srednje šole; osebni dokument s fotografijo;
dokument, iz katerega je razvidna morebitna sprememba priimka, in fotografija za
indeks.
PRIČETEK IZOBRAŽEVANJA: oktober 2015
Informacije, svetovanje in vpis:
ANDRAGOŠKI ZAVOD MARIBOR – Ljudska univerza
Maistrova ulica 5, Maribor, tel. 02/234 11 11
e-mail: info@azm-lu.si, anita.brglez@azm-lu.si, mojca.harc.novak@azm-lu.si

www.azm-lu.si
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Zatiranje ambrozije na kmetijskih zemljiščih

V

zadnjem času moramo dati velik pomen in poudarek zatiranju ambrozije
na mejnih zemljiščih, ki se nahajajo
med transportno infrastrukturo in kmetijskimi zemljišči. Če jih nihče ne vzdržuje, so lahko pomembni viri širjenja ambrozije na kmetijska zemljišča, zato morajo tudi pridelovalci
investirati svoj delež v vzdrževanje tega pasu.
Več težav in dela je z rastlinami, ki so ob
njivskih robovih že v predelu njiv, kjer se zaradi dobre založenosti tal s hranili ter manjše
konkurence s strani gojenih rastlin ter drugih
plevelov v zadnjem času rastline ambrozije

zelo uspešno razvijajo. Že v začetku poletja
lahko dosežejo 1 m ali več, zaradi česar jih s
selektivnimi herbicidi ne moremo več uspešno uničiti, med gojenimi rastlinami pa jih
praviloma ne moremo mulčiti ali kositi. Takšne rastline je potrebno v času vse do žetve
mehansko uničiti, tudi ročno, če ni drugih
možnosti. Tako bomo preprečili širjenje z robov in nadalje po celotni njivi.
V nadaljevanju nekaj besed ob pojavu in
o zatiranju pelinolistne ambrozije v krompiriščih, posevkih oljnih buč, žitnih strniščih, strniščnih posevkih in posevkih ajde.

Zatiranje pelinolistne ambrozije v posevkih krompirja

ambrozije ne dozori pred spravilom;
Pri nadaljnjem povečevanju populacij lahko tudi krompirišča v drugem delu rastne
dobe, če krompir ni pravočasno pospravljen,
postanejo kolobarni člen, kjer pride do povečevanja talne semenske banke ambrozije;
-- ker razpoložljivi talni herbicidi niso visoko učinkoviti, je potrebno v primeru
velikih populacij ambrozije uporabiti
kombinacijo aktivnih snovi rimsulfuron in bentazon v najbolj poznem
možnem terminu ali izvesti split
Foto: www.rsg.si
aplikacijo (herbicid, okopavanje,
herbicid, okopavanje);
-kot visoko učinkoviti
pristopi za zelo močno zapleveljene njive se na primer štejejo:
1. uporaba talnega herbicida takoj po sajenju, vendar pred
vznikom, plus osipavanje posevka
2. pelinolistno ambrozijo je
možno kakovostno zatreti tudi z
dvakratnim pred vznikom krompirja in trikratnim osipavanjem
po vzniku krompirja, seveda če
imamo tla, ki jih je možno enostavno obdelovati.

-- tekmovalna sposobnost krompirja do
pelinolistne ambrozije je v prvem delu
rastne dobe velika;
-- pri velikih populacijah ambrozije je priporočljiva uporaba talnega herbicida,
enkratna uporaba listnega herbicida po
vzniku in vsaj dvakratno osipavanje;
-- na močno zapleveljenih njivah in njivah, prizadetih od suše, je potrebno
pospešiti spravilo krompirja, da seme

rastlin iz rodu Ambrosia (Uradni list RS št.
63/2010) sami odstranjevati pelinolistno ambrozijo in druge vrste s koreninami vred ali
odstraniti njihov nadzemni del na način, da
se škodljiva rastlina več ne obraste. Prav tako
morajo imetniki zemljišč opraviti nadaljnja
redna opazovanja zemljišč v rastni dobi do

Dan odprtih vrat in izlet anovskih čebelarjev

D

vanajstega junija smo na Sveti
Ani v sklopu
ČZS izvedli akcijo Dan
odprtih vrat slovenskih
čebelarjev. Na stojnici
smo predstavili nekaj
čebelarske opreme in
pripravili degustacijo
čebeljih pridelkov. Dodatna zanimivost je bil
opazovalni panj, kjer
so si obiskovalci lahko
ogledali čebeljo družino. Naša stojnico so si
ogledali otroci iz vrtca in osnovne šole Sv.
Ana, v majhnem številu

Zatiranje pelinolistne ambrozije v posevkih buč
-- pri njivah, kjer talne semenske banke
omogočajo vznik več kot 20 rastlin ambrozije na m2, lahko pričakujemo težave
pri zatiranju in zato načrtujemo tudi
obsežne mehanske ukrepe zatiranja. Na
njivah, kjer talne semenske banke omogočajo vznik več kot 100 rastlin ambrozije na m2, setev buč ni priporočljiva.
Neuspešno zatiranje v neposredni bližini hiš pomeni povečano ogrožanje
zdravja ljudi;
-- s herbicidi, ki so pri nas na voljo za uporabo v posevkih buč, ni možno povsem
učinkovito zatreti ambrozije, zato je
potrebno uporabiti optimalne kombinacije herbicidov in izvesti intenzivno
večkratno okopavanje (brananje, prečesavanje …) ali tudi uporabiti alternativne metode gojenja buč (npr. sajenje
sadik v mrtve zastirke ali direktna setev
v zastirke, ki jih ustvarimo s večkratnih
valjanjem predposevka);
-- pri uporabi herbicidov je zelo pomembno, da kakovostno obdelamo tla, da so
buče posejane v optimalno globino in
da imajo tla optimalno vlažnost. Ker je
učinkovitost herbicidov nizka, morajo

--

--

--

--

biti uporabljeni v najbolj optimalnih
razmerah;
priporočljivo je uporabiti mešanice
dveh ali treh talnih herbicidov skupaj,
ker s tem nekoliko povečano stopnjo
učinkovitosti;
prvo okopavanje opravimo, ko rastline
ambrozije, ki jih herbicidi niso zatrli,
dosežejo dva prava lista, in okopavanje potem ponavljamo vsaj trikrat ali
več, dokler vreže dopuščajo prehod s
traktorjem. Potrebna je prilagoditev
medvrstne razdalje sajenja. V tujini se
je uveljavilo sajenje na ozke medvrstne
razdalje, da se lahko uporablja sodobne
tipe okopalnikov in traktorje s prilagojeno medosno razdaljo, hkrati pa se poveča tekmovalna sposobnost buč;
prvo ročno puljenje preživelih rastlin
ambrozije v vrsti (kjer ni možno izvesti okopavanja) izvedemo, ko ambrozija
doseže višino 30 cm (konec junija). Takrat je ročno puljenje hitro in enostavno ter brez velikega napora;
pozneje, v roku 3-4 tednov, se ročno puljenje ponovi.

Zatiranje pelinolistne ambrozije na žitnih strniščih
Neobdelana žitna strnišča predstavljajo
zelo pomembno mesto hitrega povečevanja
populacij ambrozije. Po žetvi dobijo rastline
ambrozije svetlobo in pričnejo s hitro rastjo
in kakšen mesec po žetvi že cvetijo. Če posejemo strniščne dosevke, izvedemo vsaj
minimalno obdelavo tal, ki povzroči toli-

kšne poškodbe rastlin ambrozije, da se te ne
obnovijo. Če bomo plevele na neobdelanih
strniščih zatirali s herbicidi na podlagi aktivne snovi glifosat, počakamo vsaj 3 tedne po
žetvi, da trajni pleveli in ambrozija razvijejo
dovolj obsežno listno površino, da je zagotovljen obsežen vstop herbicida v rastline.

V nekaterih primerih se lahko ambrozija masovno razvije tudi v strniščnih posevkih. Če ne ukrepamo, lahko cveti in oblikuje
seme pred obdobjem spravila pridelka (npr.
ajda). V takšnih primerih je potrebno izvesti

mehansko zatiranje. Potrebno je zagotoviti
dovolj veliko gostoto strniščnega dosevka in
hiter razvoj. Pomembno je, da ne izgubimo
potrebne vlage za hiter začetni razvoj dosevkov.

Posebno težavo predstavljajo posevki ajde,
pri katerih nimamo dobrih možnosti niti za
mehansko zatiranje niti za kemično zatiranje.
Na njivah, zapleveljenih z ambrozijo, ni priporočljivo sejati ajde, ker se pogosto zgodi, da
ambroziji uspe oblikovati seme pred spravilom ajde. Podatki iz prakse kažejo, da je setev

neočiščenega semena ajde ponekod prispevala k temu, da se je ambrozija prvič pojavila
v okoljih, kjer je prej ni bilo. Če je možno, pri
začetnih populacijah ambrozije v posevkih
ajde opravimo ročno puljenje.
Vsi imetniki zemljišč morajo v skladu z
Odredbo o ukrepih za zatiranje škodljivih

Zatiranje pelinolistne ambrozije v strniščnih posevkih

Zatiranje pelinolistne ambrozije v posevkih ajde
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konca septembra.
Viri podatkov: Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede Univerze v Mariboru
Cvetka Bunderla, ing. agr,
KGZS-KGZ-Ptuj, KSS –Lenart

tudi mimoidoči posamezniki.
21. 6. 2015 pa smo se čebelarji ČD Sv. Ana
odpravili na izlet. Ogledali smo si čebelarstvo
Pavlovič v Rogatcu. Krajši predstavitvi in degustaciji je sledil ogled čebelarstva. Zanimiva
predstavitev nam je bila v korist. Seznanili
smo se z ovirami in izzivi, ki jih morajo premagovati čebelarji, ki čebelarijo poklicno ali
kot dopolnilno dejavnost.
Po okrepčilu smo se ustavili še v Zeleni dolini v bližini kraja Stoperce v Halozah. Krajši
postanek nam je popestril ogled tamkajšnjih
živali. Izlet smo zaključili s postankom na
Ptujski gori. Pozitivne izkušnje in prijetno
druženje nam daje motiv in spodbudo, da se
prihodnje leto ponovno podamo na izlet.
A. Z., foto: arhiv OŠ Sv. Ana in K. K.

Kot čebele marljivi čebelarji

Č

lani Čebelarskega društva Ivan Jurančič Cerkvenjak so se pred tremi desetletji odločili za gradnjo čebelarskega
doma. Primerno lokacijo so našli v Čagoni,
na Krembergu. Društvu je takrat predsedoval danes, žal, že pokojni Milan Wajngerl. Po
nekajletnem premoru
je delo v društvu ponovno zaživelo. Tokrat
ga vodi predsednik Anton Anželj. V društvo
je včlanjenih preko 30
članov in članic. Kar je
še posebej razveseljivo,
se v vrste čebelarjev na
tem koncu Slovenskih
goric vključuje vedno
več mladih.
Pred nedavnim so se odločili ter pričeli
z dograditvijo pokrite terase k že obstoječi zgradbi. Potrebna sredstva, predvsem pa
gradbeni material, so zbrali sami.

Projekta ne bi mogli realizirati brez pomoči občinskih sredstev. Hvaležni so članom občinskega sveta ter županu občine Cerkvenjak

Marjanu Žmaucu. V društvu razmišljajo in
načrtujejo za v bodoče že nove delovne akcije.
Tekst in foto: I. Lorenčič Loren

Slavku se je v Brengovi
nasmehnila Diana

P

rijateljsko sodelovanje lovcev iz LD
Vurmat in LD Dobrava traja že vse od
konca 70-ih let minulega stoletja. V
okviru pobratenja so se lovci že na samem
začetku dogovorili, da bodo člani obeh LD
lahko hodili na Kozjak na lov na gamsa in v
Slovenske gorice na srnjaka. To so vedno prijetna doživetja, vedo povedati lovski tovariši obeh LD. Letos je lovil srnjaka v Dobravi
Slavko Štiberc, kateremu je družbo delal sin
Damjan. Njun vodnik je bil Peter Rajniš iz
revirja Brengova, ki se je zelo potrudil, jima
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razkazal del lovišča in ju pripeljal do kar nekaj
trofejno zanimivih in dobrih srnjakov. Na lov
so šli večkrat, ko so obrnili pravljično številko sedem, pa se je Slavku v revirju Brengova
Diana nasmejala. Uplenil je namreč dobrega,
starejšega srnjaka, česar sta bila z vodnikom
Petrom zelo vesela. Po končanem lovu, ki je
potekal na visoki preži v »Stiperovi grabi«, so
opravili etični poklon in zahvalo za uplenitev
z zadnjim grižjajem srnjaku in zeleno veji-

co uplenitelju, nato pa so srnjaka pripeljali
do Petrove domačije v Brengovi. Tam se jim
je pridružil še starešina LD Dobrava Franc
Slekovec in uplenitelju izrekel lovski blagor,
vodniku pa zahvalo za vzorno vodenje gosta.
Ob uplenjenem srnjaku je zadonela tudi melodija iz lovskega roga, saj je Slavko rogist pri
skupini rogistov LZ Maribor
M. T.

Popravek
V poročilu o letošnjem prvenstvu lenarškega LGB v lovski kombinaciji se je pripetila nenamerna napaka pri objavi rezultatov discipline MK. V posamični konkurenci discipline
– krogla MK je bil namreč najboljši Zlatko Borak iz Benedikta (174) pred Aleksandrom
Bolšcem s Svete Ane (170) in Marjanom Perkom iz Benedikta (168). Za napako se opravičujemo.

Pisane enoletnice
Enoletnice
spadajo
med najbolj nezahtevne
okrasne rastline, primerne tudi za tiste, ki se vrtnarjenja šele lotevajo, saj
rezultate svojega dela lahko občudujejo že po treh
mesecih ali prej. V maju
posejemo seme na prosto,
potem sejančke redčimo, plejemo, okopavamo
in po potrebi zalivamo.
Kmalu bo gredica postala pisano cvetoča, polna čebel in metuljev,
z obilico cvetja, ki ga lahko uporabimo za
preproste domače šopke. Paziti moramo
le na to, da cvetje porežemo zjutraj, saj bo
šopek tako bolj obstojen. Najpogostejše
enoletnice so: cinije, astre, kozmeje, plavice, statice, zajčki, črnika, okrasne sončnice,
sušice … Omenjene cvetice so tudi stalnica
vrtov na podeželju.
Cinija izhaja iz Mehike, zato zanjo izberemo sončno mesto, dobra prepustna in
zračna tla. Njena velikost se giblje od 20 do
60 cm. Ker se razrašča grmasto, pazimo, da
ji zagotovimo dovolj prostora, saj se bomo s
tem izognili tudi plesnim. Nižje sorte uporabimo za obrobe gredic, višje za ozadje. Cinije cvetijo: belo, rdeče, rumeno, oranžno,
rožnato. Ko cvetove režemo za šopek, pazimo, da je cvet dovolj zrel, torej v polnem
razcvetu, saj bo le tak dolgo obstojen. Ob
prvi slani rastlina propade in je primerna za
kompostiranje.
Kozmeja je najpogostejša v beli in rožnati

barvi, seveda pa dobimo
tudi novejše sorte v barvi
čokolade in rumeni, ki pa
bolj spominja na oranžno.
Tudi kozmeja je ljubiteljica sončnih leg. Je nežna,
zračna, z vitkimi stebli
in drobno razcepljenimi
lističi. Zaradi svoje višine
je primerna za ozadje na
gredici ali pa kot enoletna
živa mejica.
Plavica – starejši se še
spominjamo romantičnih žitnih polj, kjer
so iz žita kukale modre glavice plavice in
svilnato rdeči cvetovi maka. Takih prizorov danes skoraj ni več, lahko pa si posejemo katero od sodobnih sort plavice, ki so
po večini polnjene in cvetijo v beli, modri,
rožnati in temno škrlatni barvi. So višje in
bujne rasti, zato jim najdimo dovolj prostora. Cvetovi se lepo posušijo, obdržijo barvo
in so uporabni za suhe šopke.
Semena enoletnic so dostopna, na embalaži so napisani nasveti za vzgojo. Ko jih
boste enkrat posejali, se vam bodo naprej
sejale same. Tudi sama imam letos gredico
enoletnic, ki jo sestavljajo kozmeje, cinije,
statice in v ospredju modra kadulja. Prelivanje bele, rožnate, temno in svetlo modre
barve je prijetno za oči in dobra paša za
sosedove čebele. Poskusite s takšno gredico tudi sami ali svojega otroka s temi preprostimi rožicami popeljite v čudoviti svet
vrtnarjenja.
Marija Čuček, foto: Milko Čuček

Cvetlični objem

na izboljšanje kvalitete življenja, ki je ključnega pomena zlasti v starejšem življenjskem
obdobju. V primeru, da Program Svit doseže
vsaj 70 % odzivnost ciljnega prebivalstva, bi
država dosegla zastavljen cilj – to je zmanjšanje obolevnosti in smrtnosti zaradi raka debelega črevesa in danke in opravičila finančni
vložek. Tako bi za to boleznijo letno umrlo
200 ljudi manj, približno 300 ljudi manj pa bi
letno zbolelo (spletni vir: Svit).
Program SVIT se je v dosedanji praksi (izvaja se od leta 2009) pokazal kot zelo učinkovit, predvsem zato, ker uporablja preprost, a
zelo občutljiv test za odkrivanje krvavitve v

blatu, ki je neopazna s prostim očesom. Slednje ne pomeni, da oseba ima raka, temveč
je opozorilo, da je potreben temeljit pregled
črevesa s kolonoskopijo1. Šele ta pregled bo
dokončno ugotovil pravo stanje in razloge
za krvavitev, hkrati pa je možno ob takemu
diagnostičnemu postopku v večini primerov
tumor tudi odstraniti.
Novejše ankete udeležencev v programu,
ki so opravili kolonoskopijo, kažejo na zelo
majhen delež oseb, ki o tej preiskavi govorijo
kot o zelo neugodni ali nevzdržni. Večina je
priznala, da so pričakovali veliko hujše bolečine, kot so jih bili deležni.

Program SVIT je namenjen moškim in
ženskam, starim med 50 in 74 let z urejenim
osnovnim zdravstvenim zavarovanjem, ki ne
kažejo nobenih bolezenskih znakov. Le-ti
prejmejo vabilo v program po pošti na naslov
stalnega bivališča. Dodatnih finančnih stroškov posameznik nima.
Ko posameznik prejme na dom vabilo, je

zelo priporočljivo, da se nanj čim prej odzove (odgovori na vprašalnik!). Po vključitvi v
program oseba prejme navodila in komplet
za odvzem vzorca blata. Pri kakršni koli nejasnosti se lahko obrne na osebnega zdravnika
ali medicinsko sestro, ki bosta po potrebi lahko poslala patronažno sestro na dom.

Predvsem zaradi strahu pred različnimi
fazami postopka v Programu, pa tudi zaradi
vsesplošnega nezaupanja v zdravstveni sistem, je žal odzivnost ljudi v program kljub
vsem ugodnostim ponekod prenizka.
Najnovejši podatki kažejo, da se je prvemu
vabilu za vključitev v Državni program pre-

sejanja in zgodnjega odkrivanja predrakavih
sprememb in raka na debelem črevesu in
danki (Program Svit) v lanskem letu odzvalo
57,75 % povabljenih v Podravju (spletni vir:
CINDI Slovenija). Podravje skupaj s Pomurjem sodi med slabše odzivne regije v Sloveniji, zlasti nekateri njegovi deli.

Komu je program SVIT namenjen in kako poteka?

Problemi pri izvajanju Programa SVIT – trenutno stanje

Dragi prebivalci, izkoristite izziv in se odzovite na vabilo za vključitev v program Svit.
Poskusite dojeti vabilo kot priložnost in ne kot grožnjo. Človeško je, da nas je strah pred
ugotovitvami preiskav, pa vendar vse strahove lahko odtehta misel na to, kaj bi se lahko
zgodilo, če dejansko zbolimo, in kako bi to vplivalo ne le na naše zdravje, temveč tudi na
kakovost našega življenja in življenja naše družine.
Več o Programu Svit na:
http://www.program-svit.si/

1
Kolonoskopija je endoskopska preiskava s kolonoskopom – upogljivo cevjo, sestavljeno iz številnih optičnih vlaken, po katerih se slika črevesne notranjosti prenaša na televizijski zaslon, kar zdravniku omogoča pregled sluznice celotnega debelega črevesa in danke. Pred pregledom je nujno, da si bolnik z ustreznimi odvajali
izprazni in očisti črevo. Med kolonoskopijo lahko zdravnik polipe v črevesu tudi odstranjuje (polipektomija).
Če pri preiskavi zdravnik opazi tumor, odvzame delček tkiva za preiskavo – pravimo, da je opravil biopsijo.
Odvzeto tkivo pregledajo pod mikroskopom zdravniki patologi in pripravijo patohistološki izvid, ki potrdi ali
ovrže sum na raka ali drugo črevesno bolezen.

Revolucionarna uporaba tudi v Avstriji!
Z novimi ULTIMATIVNIMI paketi.
Paket ULTIMATIVNI S

P

ri sosedi Kristini sem občudovala tole pisano gredico, kjer
enoletni mleček objema ptičice,
zajčke in ognjič. Same lepotice kmečkih vrtov. Ali veste, da je domače ime
za enoletni mleček tudi nevestica? Je
mogoče to, da teh lepih rožic skoraj ni
več na naših vrtovih, razlog, da je tudi
»pravih nevestic« za kmečke fante vedno manj?
Marija Čuček, foto: Milko Čuček

Pripravila: asist. Olivera Stanojević Jerković, dr. med. spec., koordinatorica Programa
SVIT v Podravju

1 GB

NESKONČNI
KLICI+SMS+MMS

Revolucionarna uporaba v
državah EU: plačujete po porabi,
a ne več kot 10 € na mesec.

na mesec

Neomejen prenos podatkov
v Sloveniji prve 3 mesece.

19,99 €

Košnja v
Oseku

F

otografija najbolj veselih
udeležencev letošnje košnje. Ta tradicionalna prireditev se je odvijala 1. avgusta
pri gasilskem domu v Oseku.
Matej Emeršič

Program Svit lahko reši življenje ...
Zakaj bi se vključili v Program Svit?

P

reventivni programi, ki se izvajajo v
Sloveniji, so priložnost, da naredimo
nekaj dobrega za naše zdravje in počutje ter ne nazadnje za izboljšanje kakovosti življenja. En izmed takih programov je
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državni presejalni Program SVIT, ki si prizadeva za odkrivanje raka debelega črevesa
ali danke v tako zgodnji fazi, da z ustrezno
odstranitvijo maligne tvorbe pride do popolne ozdravitve. Vsekakor pa s tem vplivamo

Ponudbo za pakete OPTIMALNI in ULTIMATIVNI lahko izkoristijo vsi novi in po Pogojih
predčasnega nakupa telefona obstoječi naročniki Si.mobila. ULTIMATIVNI paketi so namenjeni
običajni uporabi storitev in vključujejo uporabo storitev v državah EU po porabi, vendar ne več
kot 10 € na mesec. Po dosegu omenjenega zneska je nadaljnja uporaba storitev brezplačna
do konca naročnikovega obračunskega obdobja in namenjena običajni rabi storitev. Uporaba
prenosa podatkov v EU vsebuje omejitev uporabe v višini 1 GB v obračunskem obdobju. Vsi
naročniki, ki bodo na kateremkoli paketu ULTIMATIVNI sklenili 24-mesečno vezavo z napravo
ali s popustom na mesečno naročnino, bodo prejeli dodatno ugodnost neomejenega prenosa
podatkov v Sloveniji do hitrosti 150/50 Mbit/s za obdobje treh (3) mesecev od dneva vezave.
Vse cene vključujejo DDV. Za pakete OPTIMALNI in ULTIMATIVNI veljajo Posebni pogoji paketov,
ki so skupaj s cenami ostalih storitev, storitev v tujini, cenami izven zakupljenih količin, pogoji
ponovne vezave za obstoječe naročnike ter pogoji ponudbe ob 12-mesečni vezavi na voljo na
040404040, www.simobil.si in na Si.mobilovih prodajnih mestih.
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Si.mobil Lenart

Kraigherjeva 1, 2230 Lenart
m: 040 411 166
e: agent@simobil-lenart.si
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Biserna maša p. Evgena Ketiša

Z

veseljem smo se udeležili biserne maše,
ki jo je daroval p. Evgen (Avguštin) Ketiš, OFM, iz Oseka pri Sveti Trojici v
nedeljo, 28. junija, v cerkvi Sv. Trojice. Ljudje so hiteli v cerkev, da bi si zagotovili sedež.
Bilo jih je dovolj.
Slavnostno sv. mašo je daroval p. Ambrož
Mušič, OFM, provincialni vikar, ki je v tehtnem in globokem govoru prikazal življenjsko pot p. Evgena. V obredu so sodelovali du-

hovnika rojaka p. Boris Markež in p. Damjan
Vračko ter štirje ministranti, prejšnji župnik
p. Matej Papež, sedanji župnik p. Bernard
Goličnik in kaplan p. Jurij Dolenc. Izrazito so
svoj program izpeljali trojiški cerkveni pevci.
Heliodor Cvetko je v imenu župnijskega
sveta in faranov nagovoril jubilanta, nato so
mu izročili sliko. Rosno mlada sorodnica Pia
Škrlec mu je izročila šopek v imenu organizatorjev svečanosti. Župan Darko Fras pa je po
krajšem bogatem nagovoru jubilantu izročil
izvod Trojiške kronike (druge dopolnjene
izdaje). Dolga vrsta ljudi sredi cerkve se je
pomikala proti jubilantu Evgenu, mu stiskala
roko z dobrimi željami. Evgen pa na srečo z

zelo dobrim spominom se je vsakega spomnil
in mu kaj povedal. Vsak je dobil podobico v
spomin na njegovo biserno mašo.
Cerkev je bila lepo okrašena s hortenzijami, prezbiterij so krasili venci iz »žingerla«.
Pred cerkvijo pa je stal slavolok z napisom:
Pozdravljen, bisernomašnik! Po sv. maši je
bilo prijetno druženje pod lipo pred cerkvijo.
Hkrati je bila na ogled domiselna razstava,
ki je prikazovala p. Evgena vse od nove maše
10. 7. 1955 pri Sv. Trojici v slov.
gor ter kratek prikaz jubilantove
življenjske poti. Uspeh pripada
avtorju razstave Mateju Emeršiču.
Nato smo bili vabljeni na kosilo v
samostansko obednico.
Za izvedbo programa za biserni mašniški jubilej sorodnika p.
Evgena so se zelo potrudili potomci po njegovi sestri, Antoniji
Škrlec. Levji delež pa je dobro
opravila nečakinja Marjana z možem Jožetom Rojkom, ki je biseromašniku napisal tudi pesem.
»Pater Evgen Ketiš je živa duhovniška legenda. Večina od vas
se bo spraševala, kdo sploh je. Pater Evgen res ni medijska zvezda – je pa svetla
zvezda duhovniškega poklica. Na svoji duhovniški poti je pustil mnogo pečatov na različnih
koncih Slovenije in sveta. Poslanstva, ki mu jih
je nalagal duhovniški poklic, je zvesto opravljal, še najbolj pa se je čutil poklican v opravljanju zakramenta svete pokore in sprave.«
(Zapisal Matej Erjavec, Revija Ognjišče, december 2014, str. 43,44.)
Jubilant p. Evgen je prejel čestitke tudi od
sorodnikov, ki so bili l0. 7. 1955 na njegovi
novi maši in na premiciji na domačiji v Oseku; žal jih je vedno manj.
Slavko Štefanec, foto: Matej Emeršič

Zlatoporočno slavje zakoncev Lorber iz Lenarta

V

soboto, 18. julija 2015, sta v krogu
domačih in prijateljev praznovala 50
let zakonskega življenja Milica in Jože
Lorber. Pred 50 leti sta zakon sklenila v Ljutomeru. Tokrat sta svojo »večno« zaobljubo
opravila v cerkvi sv. Lenarta v Lenartu, kjer
je civilni del obreda opravil župan občine Lenart mag. Janez Kramberger, cerkvenega ob
zahvalni maši pa naddekan Martin Bezgovšek.

Milica Lorber, rojena Brunčič, se je rodila 21. maja 1946 v Babincih pri Ljutomeru.
Otroštvo je preživljala z mlajšo sestro in bra-

Zlatoporočenca Čuček iz Župetincev

M

inilo je 50 let, odkar sta zakonca
Frančiška in Alojz Čuček iz Župetincev 28 v Cerkvenjaku prvič
stopila pred oltar in matičarja, da bi sklenila
trajno zakonsko zvezo. To jima je tudi uspelo, saj sta v soboto, 4. julija, praznovala zlato
poroko. Svojo 50-letno zakonsko zvestobo
sta najprej potrdila pred županom Marja-

Srebrnomašnik Marjana Rola in žegnanje

V

župniji sv. Benedikta v Benediktu sta
v soboto, 11. julija, in v nedeljo, 12.
julija, potekali slovesnosti ob praznovanju farnega patrona sv. Benedikta, ob
katerem praznuje občina Benedikt svoj občinski praznik. V soboto je ob sv. maši, ki jo
je daroval mariborski nadškof in metropolit
msgr. Alojz Cvikl, blagoslovil obnovljeni
stranski baročni oltar sv. Sebastjana. Nedeljska žegnanjska maša pa je bila v znamenju

praznovanja 25-letnice duhovništva župnika
Marjana Rola. Sveto mašo je ob sodelovanju
duhovnikov dr. Antona Ožingerja, Izidora

90-letni jubilej
Bogomile Zaletinger

T

udi v tem letu župan občine Sv. Jurij
v Slov. gor. Peter Škrlec nadaljuje z
obiski pri občanih, ki slavijo okrogli
90-letni jubilej. Tako je obiskal tudi Bogomilo Zaletinger, ki je 90 let praznovala 4. julija.
Še zmeraj zdrava in nasmejana Bogomila je
svoj rojstni dan praznovala v krogu svojih
najbližjih. Tudi s svojo še 3 leta starejšo sestro. Župan Škrlec ji je zaželel veliko zdravja
in zadovoljstva tudi v prihodnje.
Dejan Kramberger
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Veleberija in Ivana Zajnkoviča in upokojenega nadškofa dr. Franca Krambergerja daroval župnik Marjan Rola. Ob tej priliki je
o slavljencu spregovorila članica župnijskega sveta Milena Perko, nov mašniški plašč,
ki je darilo župljanov, pa mu je izročil član
gospodarskega sveta župnije sv. Benedikta
Franc Lasbaher. Že dan prej pa je od družine
Branka Sraka prejel v darilo nov mašni kelih.
V znak spoštovanja so mu izročili tudi šopke
cvetja. Pridigal je nadškof dr. Franc
Kramberger, ki je spregovoril o človeški vrlini poštenosti. Sveti maši,
ki je bila darovana pod velikim šotorom ob župnišču, je sledilo okrog
1000 vernikov iz domače župnije,
župnije Negova, ki jo soupravlja
župnik Marjan Rola, in vernikov
od drugod. Maše so se je udeležili
tudi jubilantovi sorodniki ter verniki iz njegove rojstne župnije Zg.
Korena ter verniki iz Razkrižja,
kjer je veliko let vodil župnijo. Po
maši so župljani in drugi darovalci
za vse udeležence slovesnosti pripravili pogostitev. Za pečene dobrote je z ekipo poskrbel Marjan
Kralj, za »tekoče zadeve« pa so poskrbeli člani Društva vinogradnikov Benedikt.
Ludvik Kramberger

tom na veliki kmetiji, ki sta jo obdelovala
mati Cecilija in oče Franc. Po končani osnovni šoli je odšla živet k svoji teti v Lenart. Zaposlila se je v vrtcu v Lenartu, kjer je dobrih
35 let razveseljevala svoje malčke. Svoje delo
je ves čas opravljala v otroških jaslih z izrednim veseljem in čutom do otrok. Jože Lorber se je rodil 22. oktobra 1943 kot najmlajši
v družini štirih otrok na Vardi v Jurovskem
Dolu očetu Viktorju in materi Antoniji. Po
končani osnovni šoli v Jurovskem Dolu in
nižji gimnaziji v Lenartu se je hitro zaposlil
in ob delu končal srednjo ekonomsko šolo in
nato še višjo upravno šolo. Zadnjih dvajset let
je bil zaposlen v podjetju Kristal Maribor kot
kadrovik.
Svojo skupno življenjsko pot sta pričela
v Lenartu, kjer sta si tudi ustvarila dom. V
zakonu se jima je leta 1968 rodil sin Albert,
leta 1972 pa še hčerka Sonja. Njuno življenje
so polepšali še vnuk Jani in vnukinji Katja in
Zoya.
Družita se s sovrstniki Društva upokojencev Lenart, kot podporna člana pa tudi s člani Društva diabetikov, predvsem pa s svojimi
prijatelji, otroki ter vnuki, ki jima vsakodnevno polepšajo ure življenja.
Tadeja Radovanovič

nom Žmavcem, ki je ob asistenci Valerije Toš
opravil civilni poročni obred. Kot je dejal, sta
zakonca Čuček 27. zlatoporočni par, ki praznuje zlato poroko v času, odkar obstoja občina Cerkvenjak.

Po končani civilni poroki sta se zakonca ob
zvokih "Atujoških klenkarjev" podala v farno cerkev sv. Antona, kjer je cerkveni obred
opravil župnik Janko Babič. Frančiška se je
rodila v Erjavcih v občini Sv. Andraž 1932.
leta v družini 9 otrok. Kljub želji, da bi prišla
do poklica, ji ni uspelo, saj za šolanje ni bilo
nobene možnosti. Zato se je vse življenje posvetila delu na zemlji, vodenju gospodinjstva
in skrbi za otroke. Alojz, ki je rojen v kmečki
družini 11-tih otrok 1945. leta, se je mlad zaposlil in največ časa, vse do upokojitve, delal v
trgovskem podjetju z gradbenim materialom
Les Ptuj. Po poroki sta zakonca 13 let živela
pri Andražu, nato pa vse do danes na moževi
domačiji, kjer sta po njegovih starših prevzela
posest. Rodili so se jima štirje otroci: Feliks,
Bernarda, Slavko in Marija. Danes jo razveseljuje šest vnukov: Srečko, Maja, Damjan, Mitja, Dani in Simon. Posebej jima popestrijo
upokojensko življenje pravnuki: Tian, Zala,
Jakob in Lara. V veliko zadovoljstvo jima je,
da si je doma dom ustvarila hčerka Bernarda, saj jima je sedaj v veliko pomoč. V pomoč
jima je tudi Bernardin sin, vnuk, Srečko, ki
tudi pomaga, ko se pokaže potreba.
Ludvik Kramberger

Srečanje bratrancev in sestričen družine Rola

I

z Spodnje Ročice pri Benediktu, po domače Poltove grabe, izvira številna družina Rola. Na domačiji se je Leopoldu in
Matildi Rola rodilo kar devet otrok, od tega 5
hčera in 4 sinovi. To so naši strici in tete, ki
so svojim staršem podarili kar 18 vnukov in
16 vnukinj. Današnji bratrancev in sestričen.
Kot mladostniki smo se pogosto srečevali in
obiskovali ob raznih priložnostih, kot so kmečka opravila,
godovni dnevi (takrat se še rojstnih dni ni praznovalo), ali pa
kar tako ob nedeljah popoldne
in praznikih. Pri tako velikem
številu otrok, ki so bili rojeni
malo pred drugo svetovno vojno, med njo in takoj po njej, je
bilo veliko otrok, ki smo se še
posebej radi družili in se poveselili.
Srečanje bratrancev in sestričen smo pričeli leta 1994, nato
nadaljevali 2002, 2004, 2008 in
nazadnje 6. 6. 2015. Žal pa se
nas je vsakega srečanja udeležilo manj, vzrok
so bile bolezni, nenadne kapi, svoj delež pa je
prispevala tudi starost.
Zadnja teta Marija Rola–Micka se je udeležila srečanja leta 2004 pri svojih krepostnih
85 letih, žal pa je že naslednje leto umrla. Od

srečanja v letu 2008 do danes nas je zapustilo
še 6 bratrancev.
V faro smo pred nekaj leti dobili župnika
Marjana Rola, ki tudi izvira iz naših korenin,
na kar smo še posebej ponosni. Na zadnjem
srečanju smo se zbrali v benediški farni cerkvi, kjer je prav on daroval sveto mašo za vso
pokojno sorodstvo.

Obljubili smo si, da se čez leto ali dve ponovno srečamo, čeprav nas je od 34 članov
ostalo le še 19. Življenje gre naprej, a spomini
na naše mlade dni ostajajo v naših srcih.
Janez Rola (bratranec)
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DU Sv. Trojica spet na izletu

Mariji Guzej v spomin

M

ed mnogimi izleti, ki jih
organizira DU Sv. Trojica
v Slov. gor. je bil tokratni
1. avgusta na Hrvaško do Marije Bistrice, največjega hrvaškega romarskega središča. Obiskali smo domačijo Matije Gubca, njemu posvečen
muzej in spomenik. Tu pa je tudi
nastala fotografija.
Organizacijske zadeve je ponovno dobro s pristojnimi člani DU
izpeljala Nada Plancutič. Imeli pa
smo sposobno vodičko.
Foto in besedilo: Slavko Štefanec

Župan občine Sveta Ana obiskal Ano Sever
za 90. rojstni dan

Ž

upan Silvo Slaček je obiskal Ano Sever iz Zg.
Ročice, ki je 22. julija 2015 praznovala 90 let, a
le slab mesec za tem, žal, umrla. Ana – Ančka,
ki je bila rojena v Vuhredu staršema Kralj, je otroštvo preživljala s sestro in štirimi brati. Ljubezen jo
je popeljala v Slovenske gorice, kjer se je poročila in
rodila tri hčere: Miro, Majdo in Anico. Nazadnje je
živela pri hčeri Majdi v Zg. Ročici. Bila je ponosna
babica osmim vnukom in prababica desetim pravnukom. Kljub častitljivim letom in težki bolezni se
je znala razvedriti in povedati kaj o težkem otroštvu
ter vihrah 2. svetovne vojne.
Foto in besedilo: AR

V prihodnji številki začetek zapisa

SLOVENSKE GORICE MED NEMŠKO OKUPACIJO
1941–1945 (Oris razmer)
Ob 70-letnici konca druge svetovne vojne 1939–1945
Povzel in pripravil: dr. Marjan Toš

Sredi vročega julijskega dne se je po kratki, a težki bolezni
ustavilo srce naše drage prijateljice Marije. Za vse nas je bil
to šok, saj se nam še v začetku junija, ko smo praznovali njen
rojstni dan, ni niti sanjalo, da jo bomo tako kmalu izgubili.
Marija je bila izjemna ženska, učiteljica po duši in aktivistka v različnih društvih. Bila je športnica – kolesarka,
plavalka in balinarka, amaterska igralka na domačih in tujih odrih, zborovska pevka doma in v sosednjih občinah.
Kot članica UO KUD Benedikt je neutrudno skrbela za dvig
kulturnega življenja v naših krajih. Na številnih gostovanjih
je s svojo prijaznostjo in milino sejala dobro voljo med sodelavce, kolege in mlade. Vedno in za vsakogar je našla čas
za druženje, tako na sestankih stranke DeSUS, v telovadni
skupini, pa v svojem matičnem društvu upokojencev. Za družino, živali, svoj vrt, za prijatelje in tiste, ki jih je imela rada, ji ni bilo nič pretežko. Le redko si jo lahko slišal, da je koga
ali kaj kritizirala, da je potarnala nad starostjo ali bolečino. Bila je optimistka in človek z
velikim Č.
Preprosto, ljubila je življenje in ljudi, in življenje je bilo z njo prijazno vse do žalostnega
konca.
V svojem življenju je Marija imela dve veliki želji. Ustvariti si družino in postati učiteljica. Sama je poskrbela, da sta se ji obe želji izpolnili. Vsa ta leta kasneje se je razdajala
številnim generacijam, ki so jo spoštovale in cenile njeno požrtvovalnost ter pedagoško
znanje. Otroke je imela rada in živela je zanje.
Vsi, ki smo jo poznali in imeli radi, čutimo veliko praznino, da je ni več med nami, ker
smo kar naenkrat osamljeni na poti, po kateri smo zadnja leta družno hodili. Pogrešali jo
bomo na vseh področjih, pogrešali jo bodo tudi vsi njeni bivši učenci, ki so jo radi vabili
na obletnice valet in ki se jih je naša Marija udeleževala včasih kot edina predstavnica
učiteljic neke generacije. Na ljudi je pozitivno delovala, čestokrat jih je dolgo prepričevala,
da je dosegla svoj cilj. Nikdar zase, vedno le v korist celotne skupnosti. Ni pozabila na kak
prijateljev jubilej, na sodelovanje na proslavah, na oglede kulturnih prireditev, na stisko
sočloveka, na …
Malo ljudi je sposobnih z nasmehom in z uporabo lepe slovenske besede v vsaki situaciji
dajati zgled številnim generacijam. Naši Mariji je to vedno uspevalo, še posebej, ker jo je
vse življenje spremljala prijateljica – knjiga.
S ponosom lahko trdim, da je Marija kljub svojim prekmurskim koreninam, ki jih ni
nikdar pozabila, ostala naša najzvestejša krajanka, saj je z dušo in telesom živela za naše
ljudi in za Benedikt. Sem se je pred več kot pol stoletja priselila s svojim Lojzetom. Tudi po
njuni zaslugi se je kraj razvil v mlado in napredno občino. Številna priznanja, ki jih je prejela v vseh teh letih, dokazujejo, da so ljudje znali nagraditi njeno požrtvovalnost. Ponosna
je bila zaradi tega in mi smo ponosni, da smo jo poznali in se z njo družili.
Hvala ti, Marija, za vse, kar si nam dala. Nikdar te ne bomo pozabili, v naših srcih bo
vedno prostor tudi zate.
Božena Volf in tvoja benediška skupnost

prihranite pri
selitvi ali iznosu
odpadkov
bra 2015
20% popust do 30. septem
popust!
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selitveni
servis
iz stare iznosimo, na novo
lokacijo prepeljemo in v
prostor znosimo predmete,
ki so namenjeni selitvi.

Velja ob naročilu storitVe do
30.9.2015, storitev mora biti
izvedena najkasneje do 31.10.2015.

iz podstrešja, kleti in drugih
prostorov odnesemo predmete,
ki jih ne potrebujete več in jih
tudi odpeljemo.

20%
popust

iznos in odvoz
odpadkov s
poltovornim vozilom

Velja ob naročilu storitVe do
30.9.2015, storitev mora biti
izvedena najkasneje do 31.10.2015.

20%
popust

izrežite kupona in uVeljaVite
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10. jubilejna mednarodna likovna delavnica za mlade

»Morje in Istra v mojih očeh«

Krk 2015: Dobrinj–Lenart
razstavijo svoja dela, saj tako postanejo prepoznavni pri kulturnem občinstvu in tudi
V letošnji že tradicionalni likovni delavnici je sodelovalo 10 mladih likovnikov: Tjaša
v medijih. Da je nastalo veliko kvalitetnih
in Nika Gamser, Tjaša in Karin Rojko, Lara
likovnih del, gre zahvala moji strokovni sodelavki Andreji Štancer, saj so dela nastajala
in Sara Majer, Jana Zorko, Tina in Miha Pliberšek, vsi iz Lenarta, iz občine Dobrinj pa je
pod njenim budnim strokovnim očesom.
sodelovala Matea Softič.
Zahvala gre seveda tudi »mami Mariji«
Delavnica na morju je nadgradnja in na(Mariji Šauperl), Maji Rebernik in Maji Breg,
grada za likovne delavnice, ki potekajo že 22
let pri Galeriji Krajnc
in Likovnemu društvu
Lajči Pandur, kjer so
se udeleženci naučili
osnovnih
principov
skladanja likovnih elementov, barv, barvne
in linearne perspektive,
kar se pozitivno odraža
tudi na nastalih likovnih delih.
V delavnici na Krku
je nastalo 65 likovnih
del v tehniki acryla in
25 študijskih risb v tehniki svinčnika. Ves čas
je delavnica potekala Vsi udeleženci delavnice ob otvoritvi razstave v kulturnem domu Župana prostem, med oljč- nje skupaj z županom občine Dobrinj Nevenom Komadino ter podžupanimi nasadi, cipresami, nom občine Lenart Francijem Ornikom
žarečo kamnito morsko obalo z marinami
in ribiškimi barkami, na katerih so se veselo
ki so skrbele za vso logistiko, kuhinjo, programe in popoldanske aktivnosti. Zahvala za
družili galebi. Dela izhajajo iz barvnega realizma in so izraz podobe krajinskega izseka
uspeh gre obema občinama Dobrinj in Lenart
narave, pri čemer so skušali prenesti na sliter vsem donatorjem, staršem, prevoznikom,
kovno podlago tudi svoja notranja občutja ali
saj takšen podvig ni preprost izlet v neznano,
impresije vremenskih in svetlobnih vplivov,
ampak skrbno načrtovana dejavnost ob sodelovanju vseh akterjev.
včasih tudi na meji z abstrakcijo.
Za mlade je zelo pomembno, da lahko
Vodja projekta: Konrad Krajnc

FS Jurovčan v Beltincih
Folklorna skupina Jurovčan je 26. 7. 2015
nastopila na I. delu državnega srečanja odraslih folklornih skupin »Le plesat me pelji«, ki
je potekalo na odru parka v Beltincih v okviru 45. mednarodnega folklornega festivala.
Predstavila se je z odrsko postavitvijo Jaz bi
lüšten bija, če bi mel štrument avtoric Cilke
Neuvirt in Darinke Kramberger.
Na podlagi letošnjega izbora državnih
strokovnih spremljevalk Klavdije Žabot in dr.
Urše Šivic so v Beltincih nastopile še FS KUD
Oton Župančič Vinica, mladinska in odrasla
AFS KD Ozara Kranj, FS KD Podgorci, FD
Leščeček KD Slavko Osterc Veržej in AFS

KUD Študent Maribor. Kot gostji sta na tem
srečanju nastopili mehiška folklorna skupina
Ballet folklorico britanico de Torreon (Ciudad de Mexico) in hrvaška folklorna skupina
KUD Šijaci Biškupci iz Požeško–slavonske
županije.
Vse izbrane in nastopajoče folklorne skupine so prejele zlato priznanje za uvrstitev na
državno srečanje. Zlato priznanje s pohvalo
sta prejeli FS KUD Oton Župančič Vinica za
kostumsko podobo in AFS Študent iz Maribora za koreografijo in izvedbo v celoti.
Miroslav Breznik,
foto: Maksimiljan Krautič

celo presenetljiv napredek, spremljan v procesu evalvacij, z refleksijo in supervizijo.
Na koncu delavnice smo se naučili tudi
pesmico Mi smo pravi kralji glasbe, otroci
so s strani našega društva prejeli priznanje
KRALJ/ICA GLASBE. Sodelovali smo tudi s
sekcijo Živ-žav, s pomočjo katerih so si otroci izdelali prave kronice. Sporočilno ozadje
dogajanja pa je bilo zavedanje, da so otroci
lahko kralji poslušanja, sodelovanja, ljubezni med seboj v skupini, do vzgojiteljev, do

Lorenčičeve slike opazne tudi v Mariboru
V uveljavljeni galeriji v prostorih Vinaga
na Trgu Svobode v središču Maribora, ki jo
upravlja in umetniško vodi slikar in galerist
Rajko Ferk, so konec
julija odprli razstavo
likovnih del slikarja,
umetniškega fotografa
in kiparja Iva Lorenčiča iz Cerkvenjaka.
Umetnikovo delo je s
svojim tekstom predstavil profesor likovne
vzgoje magister Mirko
Žmavc. Lorenčiča, ki
preko likovnih kolonij
in razstav vse bolj opazno stopa tudi na likovno sceno v Mariboru in
nasploh v Sloveniji, je
označil in predstavil
kot slovenskogoriškega
trubadurja.
»Njegova izrazna moč temelji na naravi kot
viru moči in energije. Motiv, ki je največkrat
realističen, temelji na izrazni substanci doživetega. Zato ostaja ekspresivno–naturalistični zapisovalec zaznavnega. Tako se rojevajo

Glasbene delavnice v Benediktu

16 |

ljem oz. voditeljem v posebni obliki komunikacije. Otroci so v čudovitem sodelovanju
ustvarjali razne glasbene igrice: npr. jahali
so glasbene konje, izvajali dež, točo, nevihto, veter in oponašali sonce. Nikogar ob tem
ni bilo treba nič posebej opozarjati ali vabiti k sodelovanju, saj gre za posebno obliko
vodenja s pozitivno glasbeno sugestijo, kjer
delujemo morda na nekoliko drugih oblikah
medsebojnega zavedanja brez pozicije moči,
v poziciji ljubezni. Dotikamo se v globoki
povezanosti otrok s posebnimi potrebami;
vedenjsko motenih otrok, otrok z motnjami
pozornosti ali drugih oblik prikrajšanosti. Za
nekatere izvajamo tudi individualno glasbeno terapijo, ki prinaša razveseljiv, velikokrat

novi likovni zapisi velikokrat prezrtega bogastva okolja in materialistične forme. Bogata
kulturna dediščina, še bogatejša krajina in

človeška figura so največkrat vodilni motivi
njegovih slikarskih in fotografskih upodobitev. Sleherno njegovo delo izraža eruptivno
moč in podoživljanje".
T. K.

16. revija pevskih zborov v Sveti Trojici
V nedeljo, 12. julija, ob 15. uri so bili sedeži v dvorani kulturnega doma v Sveti Trojici
zasedeni predvsem z nastopajočimi na 16.
tradicionalni reviji pevskih zborov društev

Ob občinskem prazniku v Benediktu smo
v društvu MUSICA LEVARES, Muzikoterapija izvedli kar tri delavnice, ki so bile vsak
dan zelo lepo obiskane, delavnic se je lahko
vsak dan udeležila ena ali dve skupini otrok
iz vrtca Benedikt. Prikazali smo, kako se lahko pozdravljamo z glasbo, se z njo izražamo,
se ob glasbi gibljemo, plešemo, telovadimo.
Vse opisano izvajamo v sklopu Razvojnega programa z glasbo, ki je spremljan tudi
z znanstveno raziskovalnim orodjem v raziskavi, ki zajema okoli 450 otrok in staršev oz.
skrbnikov.
Na delavnicah smo prikazali tudi, kako
lahko otroci 30 minut sodelujejo z glasbeno
govorico, ki prinaša povezanost z vzgojite-

staršev. To je ta ljubezen, ki pristopa nežno,
a odločno. Ljubezen
ne vpije za mir, deli ga
vsem, ne udarja, ampak prinaša in podpira
dobro, katerega je neizmerno veliko v vsakem
otroku. Edini medij,
ki vstopa direktno v
možganske centre, kjer
lahko celo travmo sčasoma preoblikujemo,
je glasba, zato njeno
moč uporabimo ob
postavljanju prijetnih
medčloveških odnosov.
Zahvaljujem se vsem
vzgojiteljem vrtca Benedikt, vsem staršem,
predvsem pa otrokom za čudovito sodelovanje, razigranost in predano tišino. Z uricami,
na katere vas prisrčno vabimo, pričnemo zopet septembra 2015.
Za Glasbeno umetniško
društvo MUSICA LEVARES,
Muzikoterapija: Majda Fras Leva,
foto: Maksimiljan Potočnik

upokojencev Zveze društev upokojencev Slovenskih goric in gostov. Domači društveni
pevski zbor je nastopil dvakrat.
Na povabilo organizatorja DU Sv. Trojica
v Slov. gor. so se revije udeležili iz društev
upokojencev Lenart, Cerkvenjak, Benedikt
(Žitno klasje), Grajena, Jakobski Dol, Ceršak,
Destrnik, Rogoznica (kvartet), nato pevke
KD Trojica, pevke upokojenke Svoboda Ptuj,
društvo slabovidnih Ptuj. Prisrčna sta bila
mala osemletna pevka Stela Tavžet iz Sv. Trojice in harmonikar iste starosti Amadej Lutar
iz Lenarta. Erika Kraner pa je zapela lastno

pesem o rojstnem kraju. Ko pa je voditeljica
Saša Lorenčič najavila prihod na oder pevca
Jožeta Goloba in harmonikarja, ki je tudi organist, Andreja Dvoršaka, je postalo napeto.
Nastopila sta s pesmijo
Čebelar in En starček je
živel. To pa je v programu bila pika na i. Vsi
smo prepevali in se še
bolj sprostili.
Tajnik ZDU SG Stanko Cartl je v nagovoru
izrazil prepričanje, da
številne skupine, ki gojijo ljudsko petje, nikoli
ne bodo prodale tega,
kar je najdragocenejše, in to so slovenska
pisana beseda, ljudska
pesem in ljudska glasba. Naj nam bodo za
zgled velikana te zvrsti pokojna S. Avsenik in
L. Slak ter drugi.
Podpredsednica ZDUS Slavica Golob je
predsednici DU Sv. Trojica Mariji Klobučar
dejala, da je »neuničljiva« kot predsednica.
Peter Leopold je nastopajočim podelil zahvale. Izročili pa so tudi šopke cvetja iz domačih
vrtov. Krajše druženje v avli kulturnega doma
se je preselilo pred leseno prešo. Vzdušje ne
bi bilo tako dobro brez aktivnega sodelovanja
in dobrot ljudi, ki so pripravljeni pomagati.
Foto in besedilo: Slavko Štefanec
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Dr. Božo Repe: S puško in knjigo

Reporter Milan v Lenartu
Ona, bivši in Džoni na LEN-ARTU v petek, 28. 8., ob 20. uri v Domu kulture Lenart
»Dame in gospodje, reporter Milan sem
zopet na sledi resnice,« s temi besedami
se že štirinajst let vsak delavnik med 9. in
10. uro »s terena« oglaša reporter Milan na

Radiu City. Vsak dan ironizira vse mogoče
življenjske situacije, na smešen način prikaže tudi tisto, kar se na prvi pogled ne zdi
smešno. Še tako resno zadevo predstavi z
nekoliko zdravega humorja ali pa vsaj poskuša doseči, da se kdo zamisli nad svojim
početjem.
Začetki Reporterja Milana segajo v leto
1991, ko so na mariborskem Radiu Marš
predvajali legendarne oddaje HBDJKV
(Hvala bogu, da je konec vikenda), ki je
kasneje prerasel v Reporterja Milana na
Radiu City.
Ekipa Reporterja Milana Matjaž Šalamun - Šalca, Dejan Vedlin in Tine Križanič
so leta 2006 prvič nastopili tudi na odru s
projektom Klejt najt šou, s predstavo Ptičja gripa, ki je nastala kot odziv na paniko
zaradi ptičje gripe. Drugi Klejt najt šou, s
podnaslovom Psihiatrija za kadilce, je nastal v času priprave protikadilskega zakona
v Sloveniji. Leta 2010 so se po dveh klasičnih komedijah pri Kulturno umetniškem
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društvu Reporter Milan odločili za stand
up komedijo 3-je dedi.smo. Trije dedi,
Dejan Vedlin, Šalca in Tine Križanič so z
»nasveti« pomagali pri reševanju zapletov
v odnosih med moškim in žensko. Četrta
predstava KUD-a Reporter Milan je bila
veseloigra o povprečni štajerski družini in
njenih težavah s sinom Marjanom z naslovom Si ali nisi.
V lanskem letu so pripravili komedijo
Ona, bivši in Džoni. »Ona. Zaradi nje se
vrti svet. Zaradi nje so bile vojne. Če smo
ustrežljivi, smo aktualni, če smo preveč pametni, smo lahko bivši … In potem vedno
pride Džoni.« Komedija za telesno vzdržljivo publiko. V predstavi ni Zvezdice Zaspanke, zato otroke pustite doma, je v enem
od reklamnih spotov za predstavo rekel reporter Milan. »Ko se nam med predstavo
trikrat ne bodo smejali, četrtič ne bomo
šli na oder, če pa bomo šli, smo nori,« je v
intervjuju dejal eden od ekipe. Ni razloga,
da bi se to zgodilo, ker so v Sloveniji nekaj
posebnega, originalnega, brezčasnega.
Njihovemu humorju na radiu in na odrskih deskah se lahko preprosto nasmejimo,
ob tem uživamo in se sprostimo. Res je, da
nam posredujejo veliko življenjskih resnic
o nas samih, vendar se pri njihovem načinu
podajanja humorja ni potrebno spraševati,
»kaj so hoteli s tem povedati«, ker je preprost, ljudski, neposreden, štajerski.
To je obdobje humorja Reporterja Milana. Ne zamudite ga, prihaja v Lenart …
D. O.

Narodnoosvobodilni boj slovenskega naroda 1941–1945, Cankarjeva založba 2015, 400 str.
katoliški cerkvi med vojno. Loteva se še vedno
Ob 70-letnici konca 2. svetovne vojne smo
aktualnega vprašanja o državljanski vojni med
dobili knjigo dobrega poznavalca tematike o 2.
Slovenci. O odnosu slovenske Cerkve do okusvetovni vojni na območju zdajšnje Slovenije,
pacije in narodnoosvobodilnega gibanja podr. Boža Repeta. Ne piše le o odporniškem,
novi znano ugotovitev, da je bil ta (vključno
narodnoosvobodilnem gibanju in njegovih
z verniki) odvisen od »razmer v pokrajinah,
nasprotnikih, pač pa kompleksno predstavlja
pa tudi od osebnih opredelitev klerikov kot
še kulturo in šolstvo, gospodarstvo, zdravstvo,
vernikov«. Zadnji del je namenjen jugoslovantisk in oskrbo. Najprej predstavi aprilsko vojskemu odporniškemu gibanju in
no z napadom na Jugoslavijo in
odnosu Slovencev do osvobodilSlovenijo, nato politiko SLS pred
nega gibanja. V povzetku vojne v
napadom in izpostavi »vnaprejSloveniji je preglednica strukture
šnje izdajstvo in iskanje prostora
žrtev vojne (in zaradi nje) glede
v nacistični Novi Evropi« in za
na vojni status. Vseh smrtnih žrtem cone in okupacijsko polititev vojne 1941–1945 in zaradi nje
ko (razkosanje, aneksionizem,
je po doslej zbranih in obdelanih
raznarodovanje). V podpoglavpodatkih 98.723 (med njimi tudi
jih so značilnosti in posebnosti
14.000 po vojni pobitih slovenskih
nemške okupacijske politike na
domobrancev). Številka predstaŠtajerskem in Gorenjskem, italivlja 6,6% delež žrtev glede na prejanske v »Ljubljanski pokrajini«,
bivalstvo. Sledi kronologija dogamadžarske v Prekmurju in ustajanja 1941–1945.
ške okupacije slovenskih vasi in
Repetovi kritiki (ki jih nikoli ne
politike Neodvisne države Hrzmanjka) bi mu težko očitali pristranskost in
vaške do Slovencev. Ta del konča z nemško
neobjektivnost. Knjigo bogatijo zelo »uravnoprisilno mobilizacijo (to so izvajali v glavnem
teženo« izbrane fotografije in dokumentarno
samo Nemci, po oktobru 1944 pa tudi Madžari
gradivo, ki ji daje dodatno verodostojnost in
v Prekmurju). Repe v nadaljevanju predstavi
objektivnost. Dovolim si pripisati, da je knjiga
nastanek in vzpon OF (njeno politično orgatrajni vsebinski prispevek k spominjanju 70-leniziranost, notranje odnose in Dolomitsko iztnice konca 2. svetovne vojne na Slovenskem.
javo, državno organiziranost in ljudsko oblast
Ob obletnici smo od predstavnikov države sliter varnostno–obveščevalno službo VOS) in
šali veliko o nujnosti narodne sprave ali pominjeno specifiko v odporniškem gibanju v ostali
ritve (vredno pohvale), žal pa skoraj nič o tem,
Jugoslaviji. Sledijo sklopi o kulturi in šolstvu,
da je bila slovenska partizanska vojska skupaj
o gospodarstvu, oskrbi in financah, partizanz jugoslovanskim odporniškim gibanjem del
skem tisku in radiu, o partizanskem zdravstvu,
zmagovite antihitlerjevske koalicije, na strani
kurirski mreži in zvezah. Osrednji del knjige je
zmagovalcev, česar se ne bi smeli sramovati. Še
namenjen oboroženemu odporu 1941–1945,
manj pa na to dokazano zgodovinsko dejstvo
ki ga uravnoteženo dopolnjuje z dogajanji v
pozabiti.
meščanskem (protipartizanskem, protikomunističnem) taboru in z oceno o katoličanih in
dr. Marjan Toš
Kinološko društvo Ptuj
še vpisuje v jesenske tečaje šolanja psov v soboto, 29. 8. 2015,
od 15. do 16. ure na Hipodromu Lenart.

| 17

OVTARJEVE NOVICE
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ATLETIKA
Z Gregorjem Verboštom o minuli poletni sezoni in načrtih za naprej

Gregor Verbošt v poletni sezoni do prvega nastopa za člansko reprezentanco in 1.
mesta na državnem prvenstvu za mlajše člane
Varaždinu na teku na 800 m. Na
močnem mednarodnem mitingu
v nemškem Regensburgu je z novim osebnim rekordom na 1500 m
(3.59.01) osvojil 15. mesto. Mladi
slovenskogoriški atlet pa je v tem
delu sezone prvič oblekel tudi dres
z državnim grbom v članski konkurenci. Na ekipnem evropskem
prvenstvu 2. lige, ki je potekalo v
Bolgariji v Stari Zagori, je za Slovenijo nastopil v teku na 1500 in se
po izčrpavajoči dolgi vožnji (24 h)
moral zadovoljiti s 7. mestom. Teden dni kasneje je na isti razdalji na
državnem prvenstvu za mlajše člane osvojil naslov državnega prvaka.

Mladi atlet iz Žitenc v občini
Sv. Jurij v Slov. gor. zaradi poškodbe stopala in težav z alergijo na cvetni prah predčasno
končuje poletni del atletske
sezone. Po dobrih pripravah v spomladanskem času
je Gregor nanizal kar nekaj
dobrih rezultatov v maju in
juniju. Tako je na atletskem
študentskem prvenstvu Univerze v Ljubljani osvojil 2.
mesto v teku na 800 m, bil 4.
in 6. v finalu Atletskega pokala Slovenije na 800 in 1500 m.
Prav tako 4. mesto je osvojil
na mednarodnem mitingu v

Sam pričakoval več
Kljub vsem dobrim uvrstitvam, novemu osebnemu rekordu na 1500 m, uvrstitvi v člansko
reprezentanco pa Gregor s poletnim delom
sezone ni najbolj zadovoljen. Tako je po predčasnem zaključku tega dela sezone takole strnil
misli: »S samo sezono nisem najbolj zadovoljen,
saj sem pričakoval še kolajno na DP za člane in
nisem dosegel vseh časovno zastavljenih ciljev.
Sicer sem bil zelo dobro pripravljen, nikakor pa
nisem našel prave tekme, kjer bi lahko odtekel
brez napak želeni rezultat. Prav tako se mi je po-

jem prvem Ljubljanskem maratonu na 21 km.«
V zimskem delu sezone ima Gregor v načrtu
nekaj tekem v krosu, če bo šlo vse po željah, pa
ne izključuje tudi uvrstitve v mlajšo člansko reprezentanco za Balkansko in Evropsko prvenstvo v krosu. Januarja in februarja pa seveda
dvoranski del sezone, kjer bo napadal osebne
rekorde na 800, 1500 in 3000 m.
D. K.

KOLESARSTVO
Tomažu Orniku in Tajdi Hamler 3 medalje na DP na velodromu v Kranju,
Ornik nastopil v Berlinu
Hamler osvojila 5. mesto.
Mlada kolesarja KK TBP
Tomaž si je s svojimi uspehi
Lenart sta na državnem prpriboril tudi vabilo v slovenvenstvu na velodromu, ki
sko reprezentanco do 15 let in
je julija potekalo v Kranju,
tako pred dnevi v dirki, ki je
prikolesarila do treh mepotekala v Berlinu, že vknjižil
dalj. Do dveh srebrnih mesvoj prvi reprezentančni nadalj in naslovov državnega
stop.
prvaka je prišel Tomaž
Da je v lenarškem kolesarOrnik v dirki na 500 m in
skem klubu cel val mladih
v vožnji na točke. Klubski
talentiranih kolesarjev in da
uspeh pa je s 3. mestom in
se v klubu dobro dela, so na
bronasto medaljo v dirki na
državnem prvenstvu v Kranju
končni cilj dopolnila Tajda
potrdili še drugi kolesarji KK
Hamler.
TBP Lenart. Aljaž Divjak je
Tomaž Ornik je tako nadtako osvojil 4. mesto na 2000
gradil svoj uspeh izpred
Tajda Hamler tretja v Kranju
m, 5., na 500 m in 6. v vožnji
meseca dni, z državnega
na končni cilj. Miha Strmprvenstva, ki je za dečke B
šek je v dirki na 500 m osvojil 7. mesto, Tino
potekalo v Novem mestu. Takrat je na ciljni črti
Mokič 8. v vožnji na končni cilj in prav tako
izgubil boj za 2. mesto, a že na svojem prvem
8. mesto Maj Gungl med mlajšimi mladinci v
državnem prvenstvu osvojil s 3. mestom prvo
vožnji na 2000 m.
medaljo. Na omenjenem tekmovanju je Tajda

Tomaž Ornik nastopil v Berlinu

Člani ekipe Slovenija B v Berlinu: Aljaž Colnar (KK Adria mobil),
Gal Glivar (KK Adria mobil), Gaber Vandur (KK Tanin Sevnica),
Tomaž Ornik (KK TBP Lenart) in trener Srečko Glivar
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V Berlinu je od 14. do 16. avgusta potekala ena najprestižnejših kolesarskih etapnih dirk za
mlade kolesarje do 15 let KIDS
TOUR, ki velja za neuradno
mladinsko evropsko prvenstvo.
Tekmovanja se je v vsaki starostni kategoriji udeležilo več kot
150 kolesarjev. Nastopili so na
tridnevni etapni dirki, opravili
so štiri zahtevne etape: ekipni
in posamični kronometer ter
dve cestni dirki. Etapna dirka v
Berlinu je prvi stik najmlajših z
širšo evropsko konkurenco. Vsi
kolesarji, ki branijo slovenske
barve, so tokrat nastopili skupaj
in tekmovali prosti ostalim reprezentancam. Dirka v Berlinu
je že vrsto let na programu Ko-

tekmovanju za Pokal Slovenije. Član ekipe Slovenija B (do 14 let ) je bil tudi Tomaž Ornik,
ki je v tekmovanju za Pokal Slovenije skupno
na 4. mestu. Za kolesarski klub TBP Lenart,
trenerja Bena Puntnarja in Tomaža Ornika je
uvrstitev v slovensko reprezentanco za tekmovanje v Berlinu lep uspeh.
D. K., D. O.

KONJENIŠTVO
Agatin pokal in rekord Polene Darji Krelj iz Komende
Na lenarškem hipodromu Polena so bile v
peklensko vročem nedeljskem popoldnevu 9.
avgusta tradicionalne velikošmarnske kasaške
dirke, ki jih je tudi tokrat zgledno pripravil
domači Konjeniški klub Slovenske gorice pod
vodstvom predsednika Antona Družovca.
Tekmovanje je podprla Zveza društev Kasaške
centrale Slovenije, ki jo je na tekmovanju zastopal predsednik dr. Marjan Sedej.
Lenarške kasaške dirke (na sporedu je bilo

nesrečil prvi reprezentančni nastop zaradi utrujenost od dolge vožnje (24ur) z avtobusom ter
prebavnih težav in težav z alergijo. Sicer veliko
višje uvrstitve nisem pričakoval, saj sem nastopil s tekači, ki so že tekli na olimpijskih igrah in
svetovnih prvenstvih, ampak obetal sem si veliko boljši časovni rezultat. Prav tako sem več
pričakoval na DP za člane, kjer sem prvi dan na
1500 m odstopil, drugi dan pa na 800 m sploh
nisem nastopil zaradi težav s poškodbo levega
stopala.«

Jeseni v načrtu nastopi na daljše razdalje, želja je uvrstitev v mlajšo člansko
reprezentanco
»Konec avgusta po tritedenski pavzi začnem s
pripravami na jesenski in zimski del sezone. Priprave bodo nekoliko drugačne kot do sedaj, saj
sva se s trenerjem odločila, da jeseni poskusim
s svojim prvim tekmovalnim polmaratonom.
Cilj je tudi izboljšanje osebnega rekorda na 10
km na 32.30. Tako da bom nastopil na DP v cestnem teku na 10 km ter še na kakšni ulični 10ki v tujini (Avstrija ali Italija) ter seveda na svo-

lesarske zveze Slovenije in slovenski podmladek je tu že dosegel odlične rezultate. Slovenijo
so zastopale 3 reprezentance, ki štejejo vsaka 4
člane. Slovenija C, dečki, stari do 13 let, Slovenija B, ki je sestavljena iz štirih tekmovalcev do
14 let, in Slovenija A s štirimi kolesarji do 15
let. Kolesarji, ki so se uvrstili v reprezentanco,
so uvrščeni med štiri najboljše tekmovalce v

sedem zanimivih točk
sporeda na 1600 in
2100-metrski trdi tekmovalni stezi) so postregle z izvrstnimi rezultati
in rekordnimi kilometrskimi časi, zaradi katerih
je organizatorjem skoraj zmanjkalo pokalov.
Najprej je padel rekord
lenarške steze s težko
ciljno ravnino že v tretji
dirki, ki sta ga postavila
Ruffa Lux na vajetih Franca Čebulja iz Komende in Dante MS na vajetih Branka Seršena iz
Ljutomera. Oba sta tekla kilometrski čas 1:16,4
in izboljšala dosedanji rekord Polene iz leta
2008, ki ga je s časom 1:16,6 držal Hand Right
iz hleva ljutomerčana Vita Šadla. A rekorderja
sta bila samo slabe pol ure, saj je nato v tradicionalni dirki voznic za prestižni pokal Agate kot
za šalo rekordno tekla francoska kobila Breve
Des Baux na vajetih Darje Krelj iz Komende

in zmagala s fantastičnim časom 1:15,9. Presrečna voznica, ki skoraj ni mogla verjeti v ta
izjemen rezultat, je že peta zmagovalka pokala
Agata, ki ga prirejajo samo lenarški organizatorji za tekmovalke nežnega spola. Na drugo
mesto se je v tej dirki uvrstila domačinka Nina
Lovrenčič, ki je vozila Perrry Joe in dosegla čas
1:16,4, tretja pa je bila Maša Habjan iz Krškega
z Iztokom B in s časom 1:16,7.
Dirko za pokal generala Rudolfa Maistra, ki jo
prav tako izvajajo samo še
na lenarškem hipdoormu
Polena, je suvereno dobila
Bumble Blue HČ na vajetih
Franca Čebulja iz Komende
s kilometrskim časom 1:17,
5 pred Jurkom na vajetih
Andrej Arnola iz Komende s kilometrskim časom
1:17,7 in Morfejem Peškim
na vajetih Janeza Dolinška
iz Ljubljane s kilometrskim
časom 1:17,8. V prvem
predteku za Trojno krono
PP Agro je slavil Florko
na vajetih ljutomerčana Darka Sodca s kilometrskim časom 1:17,1
pred Dream Catcher na
vajetih Petra Zdela iz
Ljutomera in Dakotom
na vajetih Milana Žana
iz Komende. V zanimivi
dirki francoskih kobil na
kar 2600-metrski stezi je
slavila Uma Combo na
vajetih Tomaža Ostreca
iz lenarškega KK Slovenske gorice s kilometrskim časom 1:19,6
pred Ultime Action na vajetih Milana Žana iz
Komende in Atalante Reyjac na vajetih Jožeta
Sagaja ml. iz KK Slovenske gorice Lenart. V
dirki za pokal Občine lenart je slavila Olivabe
na vajetih Uroša Bernardiča iz Krškega s kilometrskim časom 1:19,5, v dirki za pokal TBP
in Vita Špindler pa Fistrina Way na vajetih
Ljutomerčana Jožeta Sagaja ml. s časom 1:20,3.
M. T.

NOGOMET
NK AjDAS Lenart
Nogometni klub Lenart je bil ustanovljen leta
1996 pod vodstvom takratnega predsednika
Bogdana Šuputa. Seveda se je nogomet v
Lenartu igral že veliko prej, prvi zametki
velikega nogometa so se pojavili v letu 1961,
ko se kasneje po letu 1970 zgubi sled za njim
in se je po večini igral mali nogomet. Leta 2014
se je klub preimenoval v NK AjDAS Lenart.
Klub od leta 2006 vodi predsednik Robert
Ketiš. Večji uspehi kluba v njegovi kratki
zgodovini so preboj iz 2. MNZ Maribor lige
v 1. MNZ Maribor ligo po sezoni 2004-2005,
preboj iz 1. MNZ Maribor v Štajersko ligo po
sezoni 2011-2012. Najuspešnejša sezona pa je
bila 2013-2014, po kateri je NK Ajdas Lenart
postal pokalni zmagovalec v MNZ Maribor in
osvojil 3. mesto v Štajerski nogometni ligi in se
tako uvrstil v 3. SNL–sever. Sedaj že drugo leto
nastopa v 3. SNL–sever in je 22. avgusta začel
novo prvenstvo. Občina nam je pomagala
in nam v letošnjem letu naredila namakalni
sistem in v kratkem upamo še tudi na tribune,
ki se seveda spodobijo za vsakega tretjeligaša.

Klub trenutno šteje 150 članov. Zraven članske
ekipe, ki jo vodita Silvo Berko in Miha Čuček,
ima klub še druge selekcije: mladino (trener
Martin Cvetič), kadeti (trener Miha Čuček),
U15 (trener Tomislav Novak), U13 (trener
Tomislav Novak), U11 (trenerja Blaž Roškar
in Martin Cvetič), U9 (trener Gorazd Šunko),
U7 (trener Miha Čuček in Zoran Ahmetović);
trener vratarjev je Dejan Gumzar. Vizija kluba
je, da postanemo stabilen tretjeligaš, da se s
selekcijo U15 v naslednjih treh letih uvrstimo
v 1. SNL vzhod in se s selekcijama U17-kadeti
in U19-mladina v štirih letih uvrstimo v 2.
SNL vzhod. Zato nas bo zelo veselil obisk
navijačev tako članske kot seveda vseh mlajših
selekcij, tekme pa bodo potekale vsak vikend
po urniku, ki je izobešen tudi v RŠC Polena.
Zahvalili bi se radi se Občini Lenart, ki počasi
dobiva posluh za vse nas, športnike, kot
seveda glavnemu sponzorju Damirju Jelenku
(AjDAS), ter seveda vsem ostalim sponzorjem,
ki nas že spremljajo vrsto let.
Robert Ketiš

Na Poleni samodejno namakanje nogometnega igrišča
Občina Lenart se je odzvala na večletno željo
Nogometnega kluba Lenart in pristopila k izgradnji namakalnega sistema nogometnega
igrišča na Poleni. Investicija je bila izvedena v
začetku julija - sredi meseca smo že pričeli z
namakanjem.

V poletnih mesecih, predvsem v juliju in avgustu, se površina igrišča posuši, travna ruša se
popolnoma uniči in na njej skoraj ni mogoče
igrati, zato je bilo smiselno pristopiti k navedeni investiciji. Še posebno zato, ker so lenarški
nogometaši zelo dejavni in navedene površine
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množično uporabljajo. Poleg domačih tekem
3. SNL na igrišču vadi in tekmuje okrog 200
otrok v različnih mlajših selekcijah.

Občina Lenart je vodila investicijo sama in na
podlagi zbiranja ponudb za montažna dela namakalnega sistema z vso potrebno regulacijsko
opremo izbrala Instalaterstvo Milan Hauptman, s. p., iz Lenarta. Vrednost te opreme,
vključno z vgradnjo, znaša približno 9.500 €,

celotni projekt pa je stal za 15.000 €. V navedenem znesku so zajeti vsi stroški, povezani
z namakalnim sistemom, od zemeljskih del,
položitve dovodnega električnega kabla za krmiljenje in pogon sistema do
prevezave na primarno vodovodno
instalacijo in povečanja vodomernega
priključka. Na igrišču je nameščenih
24 samodejno potopnih razpršilnih
šob, ki delujejo izmenično in po v naprej programiranem terminskem načrtu. Namakanje se izvaja le po potrebi in to v nočnih urah, ko sta izdatnost
in učinek namakanja najvišja.
S to investicijo smo omogočili boljše
pogoje za delovanje nogometa v Lenartu, predvsem pa za uspešno igranje
vseh kategorij nogometašev. Investicija je zasnovana tudi za prihodnost, saj sta tako
črpališče kot oprema krmiljenja namakalnega
sistema pripravljena za razvod namakanja tudi
na območje pomožnega igrišča.
Tekst in foto: A. Z.

RIBIŠTVO
Tekmovalo je 62 ribičev – invalidov in upokojencev
Sekcija za športni ribolov pri Medobčinskem
društvu invalidov (MDI) Gornja Radgona, ki
jo uspešno vodi Marjeta Lorber, je na lepem
Plojevem ribniku v idiličnih Smolincih v Cerkvenjaku pripravila tekmovanje invalidov in
upokojencev v športnem ribolovu.
Tekmovanja, ki bo poslej tradicionalno vsako leto potekalo sredi avgusta, se je udeležilo kar 62 tekmovalcev, od tega 53 ribičev in 9 ribičk
iz 18 upokojenskih in invalidskih
društev z območja Pomurja, Štajerske in Koroške, med katerimi so bili
tudi invalidi na vozičkih. V štirih
urah namakanja so vsi udeleženci
skupaj ujeli natanko 149.500 gramov rib, katere so po tehtanju vrnili
v vodo. Skupni zmagi sta šli v Lenart
in Pesnico.
Končni vrstni red, ženske: 1. Sonja
Škofič (DU Pesnica) 3.680 gramov
rib; 2. Marjana Speven (DU Kungota) 3.660;
3. Metka Vrbančič (Plitvica) 2.660; 4. Irena
Brglez (RD Pesnica) 2,580; 5. Marjeta Lorber
(MDI Gornja Radgona) 1.770 itd.
Končni vrstni red, moški: 1. Peter Sande (DI

Lenart) 10.610; 2. Milan Zadravec (ŠDIU Radenci) 10.430; 3. Ivan Hajdinjak (DU Apače)
8.680; 4. Pavel Flisar (DU Murska Sobota)
6.470; 5. Jože Slana (DU pesnica) 5.680 itd.
Po trije najboljši so prejeli priložnostne pokale,

»Tone, zakaj si danes tako prešerno razpoložen?« je rezkar Peter pri malici povprašal mizarja Toneta.
»Ker mi je končno uspelo prodati hišo,«
je odvrnil Tone.
»Si dobil dosti zanjo?« je takoj postala
radovedna šivilja Marica.
»Lahko bi dobil tudi več, vendar sem s
kupnino zadovoljen,« je pojasnil Tone. »Za
hišo sem iztržil 30.000 evrov«
»Tone, pa ni to malo premalo, saj si
vendar lani v njeno obnovo vložil okoli
100.000 evrov!« je presenečeno vzkliknila
Marica.
»Seveda sem jo obnovil, sicer je ne bi
mogel prodati,« je dejal Tone. »Res pa je,
da so se cene v zadnjem letu malce spremenile. Kakorkoli že, zelo sem zadovoljen, da
mi je hišo končno uspelo prodati.«
»Kdo pa jo je kupil?« je povprašal Peter.
»Ah, neki tujci. Sicer pa, kaj me briga,
glavno da so mi dali denar,« je odvrnil
Tone.
»Kje pa boš sedaj živel s svojo družino?«
je previdno povprašala Marica.
»Sam grem živeti k bratrancu, kje bo
živela moja žena s svojim sorodstvom, pa
mi je popolnoma vseeno. Slišim, da jih bo
novi lastnik vrgel iz hiše,« je pojasnil Tone.
»Hm, hm, Tone, naj me vzame vrag, če

Objem in poljub

Mladenič je skočil k simpatičnemu
dekletu ter ga objel in poljubil.
»Kaj pa se greste,« je vzkliknilo dekle.
»Poglejte pismo – babica mi je napisala,
naj v njenem imenu vse objamem in
poljubim.«

prav vseh 62 udeležencev pa še lepe praktične
nagrade. Nagrajen je bil tudi najstarejši udeleženec tekmovanja, 87-letni Roman Muhič (DU
Sveti Jurij ob Ščavnici).
O. B.

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 25. septembra 2015!
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Pod preprogo

razumem, zakaj si prodal hišo,« je odkimal
Peter. »Še posebej pa ne razumem, zakaj si
jo prodal za tako mali denar in povrhu še
tujcem.«
»Oh, Peter, če bi ti vedel, kaj vse se je dogajalo pod streho moje hiše, me tega ne bi
spraševal. Pod njo sva z ženo eden drugega varala, kradla sva si prihranke, goljufala
partnerje, zavajala in goljufala goste in še
in še bi lahko našteval. Komaj sem čakal,
da se rešim tega bordela in da vse, kar se je
v njem in okoli njega dogajalo, pometem
pod preprogo. Novi lastnik je tujec, ki mu
je za vse, kar se je v hiši dogajalo v preteklosti, malo mar,« je dejal Tone.
»Sedaj pa mi je vse jasno!« je vzkliknila
Marica.
»Kaj ti je jasno?« sta presenečeno povprašala Peter in Tone v en glas.
»Sedaj razumem, zakaj Slovenski državni holding tako na hitro in poceni
razprodaja tujcem naša državna podjetja.
Tako je denimo NKBM, ki smo jo davkoplačevalci dokapitalizirali z milijardo evri,
prodal tujcem za 260 milijonov evrov, čeprav nameravajo odpustiti več kot tretjino
zaposlenih,« je dejala Marica. »Očitno jim
pri tej in drugih prodajah ne gre za višino
kupnine, temveč za to, da je vse čim prej
pometeno pod preprogo …«

Smeh je pol zdravja

Obvestilo dopisnikom in sodelavcem
Ovtarjevih novic!
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Inštruktor in kandidatka

»Mene je inštruktor za vozniški izpit
prejšnji teden ves večer mučil na cesti
na Ljubljanski grad,« je kandidatka za
šoferski izpit dejala drugi.
»Mene pa je včeraj kar doma,« je odvrnila
druga.

Podjetnik

»Že eno leto sem samostojni podjetnik.«
»Ti je uspelo že kaj prodati?«

Pripravlja T. K.

»Najprej mi je uspelo prodati avto, pred
kratkim pa še stanovanje.«

Sodobna tehnologija

»Kako lahko uporabim ta stroj?« je
vprašala praktikantka, ko je stopila pred
stroj za rezanje papirja.
»Vam bom pokazal,« je odvrnil starejši
sodelavec, ji vzel papirje iz rok in jih
potisnil v stroj.
»Kje pa pridejo ven kopije?« je zanimalo
praktikantko.

Pri odvetniku

Peter in Franci sta prišla k odvetniku. Peter mu je začel razlagati, kaj se je zgodilo.
»Peter, odvetniku povej vse po resnici.
Lagati zna sam in to bolje od tebe,« ga je
opozoril Franci.

Satirični vogalček J. Vanturja

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

CENIK oglasnega prostora v
Ovtarjevih novicah
1/16 strani

124 x 40 mm

80,00 €

1/8 strani

124 x 84 mm

100,00 €

1/4 strani

124 x 173 mm

180,00 €

1/2 strani

253 x 173 mm

280,00 €

Cela stran

253 x 350 mm

480,00 €

K navedenim cenam se prišteva DDV.
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Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje

Agatine skrivnosti 2015

V

četrtek, 20. 8., so na novinarski
konferenci v avli lenarške občinske
zgradbe predstavili letošnje Agatine skrivnosti (več na str. 1).
Potek prireditve so predstavili Andrej
Kocbek, predsednik Društva za razvoj
podeželja "LAS Ovtar Slovenskih goric",
Milena Grabušnik iz Razvojne agencije Slovenske gorice in Miroslav Mauko,
predsednik KD Delavec Lenart, ki bo poskrbelo za gledališke uprizoritve.

Foto: Zmago Kokol

Foto: Jure Recek

Novinarski konferenci je sledilo slavnostno odprtje razstave likovnih del, ki so
prispela na natečaj za otroke in mladostnike na temo »Življenje na gradovih Hrastovec, Vurberk in Štralek«.
Nagrajena dela je predstavila Nina Kolarič, predsednica natečajne komisije. Razstava bo na ogled v avli Občine Lenart do
sredine septembra.
Na osrednjem dogodku Agatinih skrivnosti v soboto, 29. avgusta, bodo podeljene tri praktične nagrade in štiri posebna
Agatina priznanja najuspešnejšim ustvarjalcem. Te je določila posebej imenovana

natečajna komisija v sestavi Nina Kolarič,
Nika Arnuš in Andreja Štancer. Nagrajenci so: LUCIJA MESAREC (9 let), TILEN
KOKOL (9 let) in KRISTJAN HERZOG
(12 let). Posebna Agatina priznanja pa
prejmejo: LANA HOHNJEC (9 let), ANJA
JAGER (12 let), učenci 3. b razreda OŠ
Lenart ter učenci 2. a in 2. b razreda OŠ
Lenart.
Agatine skrivnosti 2015 so omogočili:
• GENERALNA
POKROVITELJA:
AjDAS, d. o. o., projektiranje, inženiring in proizvodnja v strojništvu,
Maribor in TBP, d. d., Lenart
• DONATORJI: Prevent Halog, d.o.o.,
Lenart, Vzajemna zdravstvena zavarovalnica, d. v. z., PE Maribor, Deželna Banka Slovenije, d. d., Jasama,
d. o. o., Lenart, Drago Kerec, s. p.,
Lenart, Mariborski vodovod, d. d.,
Evrografis, d. o. o., Maribor, Območna obrtno-podjetniška zbornica Lenart, SUZI, d. o. o., – Čebelarski center Lenart, Maksimilijan Potočnik, s.
p., Lenart, Kocka, vizualne komunikacije, d. o. o., Lenart, Gostinstvo 29,
d. o.o., Lenart
• PARTNERJI: Občina Lenart, Občina
Sveta Ana, Socialno varstveni zavod
Hrastovec in Veterinarska bolnica
Lenart, d. o. o
• MEDIJSKI POKROVITELJ: Radio
Slovenske gorice
Organizatorji se zahvaljujemo tudi:
Kulturnemu društvu Delavec Lenart in
Andreju Vršiču, občinam območja LAS
Ovtar Slovenskih goric, Si.mobilu Lenart,
Društvu prijateljev mladine Slovenske gorice, Filmskemu klubu Maribor, Almaja,
d.o.o., – Jančič, Lenart, Planinskemu društvu Lenart, Prostovoljnemu gasilskemu
društvu Lenart, Zdravstvenemu domu
Lenart, družini Polič iz Lormanja, Ovtarju
Marku Šebartu, duhovnikom naddekanije
Lenart in vsem prostovoljcem.
Za aktualne informacije kliknite na
www.lasovtar.si.
Zapisali: T. V., M. G.

Dva prizora za letošnje Agatine skrivnosti (foto: Anita Kocmut in Jure Recek):

Iz zaodrja Agatinih skrivnosti

V

zadnjih Ovtarjevih novicah pred
Agatinimi skrivnostmi 2015 našim
bralcem predstavljamo glavna junaka
hrastovške zgodbe, Agato in Friderika. V naših krajih je bila njuna žalostna usoda večkrat
gledališko uprizorjena. V zadnjih treh letih
pa je ponovno aktivno zaživela s prireditvijo
Agatine skrivnosti. Agato so poosebile kar tri
različne igralke: Ana Šuster Kraner leta 2013,
Katarina Vinter leta 2014 in letos Lara Zorec.
Zanima nas, ali so v času vaj ali po predstavi
Lenarčani gledali na vas drugače, ste se kdaj
počutili kot zvezdnica?
Ana Šuster Kraner: Da bi se počutila ravno kot kakšna zvezdnica … Ne. Res pa je, da
me je takrat kar nekaj ljudi ogovorilo. Postavili so mi kakšno vprašanje, rekli so kakšno
besedo o predstavi …
Katarina Vinter: Prebivalci Lenarta, ki me
poznajo osebno (ali pa vsaj na videz), se do

mene niso obnašali kaj posebej drugače, le da
so mi velikokrat povedali, da se me veselijo
videti v tej novi vlogi, kar mi je dalo zelo pozitivne občutke. V splošnem sem se počutila
bolj "zvezdniško" takrat, ko smo promovirali
prireditev in sem imela na sebi Agatin kostum, saj so se ljudje na ulicah ustavljali in
strmeli, veliko pa se jih je želelo še fotografirati z mano.
Lara Zorec: Počutila se nisem nič drugače
in menim, da tudi drugi niso name gledali
drugače. Ljudje so me edino kdaj zaustavili in
vprašali, ali sem res nova Agata.
Na konju ste se morali znajti z bogatim, bržkone neokretnim kostumom. Ali bi obleke takih
razsežnosti in velikosti nosili tudi v zasebnem
življenju?
Ana Šuster Kraner: Res je, na začetku je
bil največji problem, kako s takim kostumom
zlesti na konja. Na vajah smo se temu veliko

presmejali. Nošenje take obleke je bilo kar
zahtevno. Ne predstavljam si, da bi takšne
obleke nosila v zasebnem življenju. Je pa bila
to lepa in zanimiva izkušnja.
Katarina Vinter: Iz praktičnih razlogov jih
zagotovo ne bi želela nositi, vendar je treba
priznati, da so obleke višjega sloja v tistem
času izgledale čudovito. Ko sem bila urejena kot Agata, sem se resnično počutila kot
plemkinja.
Lara Zorec: Vsi kostumi so čudoviti. Čeprav je biti v tako razkošnem kostumu na
konju sila nerodna stvar, sem hvaležna, da
lahko nosim kaj takega in predam zgodbo
naprej. V zasebnem življenju pa kaj takega
najverjetneje ne bi oblekla, zgolj iz praktičnih
razlogov.
Friderika Herbersteina, bogatega dediča hrastovške grofije, ponosno igra Miroslav Mauko. Gospod Mauko, poleg tega, da igrate eno
glavnih vlog, ste za dramske prizore prireditev
Agatine skrivnosti 2014 in Agatine skrivnosti
2015 tudi napisali scenarij po knjižni predlogi
gospe Berte Čobal Javornik. Kako to? Je bila to
težka naloga?

Miroslav Mauko: Oboje drži. Z likom Friderika, ki nesmrtno ljubi svojo Agato, sem
se srečal že v otroštvu, ko je k hiši priromala
knjižica Črni križ pri Hrastovcu dr. Ožbalta
Ilauniga. Za adaptacijo knjižne predloge gospe Čobal Javornik sem se odločil kmalu po
končani prireditvi Agatine skrivnosti 2013,
ko mi je prišel v roke njen roman. Navdušil
me je svež pristop do sicer že znane zgodbe,
dobro orisani večplastni liki ter detajli, ki
naredijo branje še zanimivejše. Poleg scenarija za Agatine skrivnosti sem dokončal tudi
scenarij za celovečerno igro, za katero upam,
da jo bomo gledalcem lahko ponudili že naslednje leto. Gospe Čobal Javornik se ob tej
priložnosti želim še enkrat iz srca zahvaliti,
da nam je dovolila uporabiti njeno delo.
Glede na to, da ste imeli priložnosti igrati kar
s tremi Agatami, gojite do katere posebno naklonjenost?
Miroslav Mauko: Seveda, Lara! (smeh)
Užitek je soustvarjati z njo.
Kulturno društvo Delavec Lenart

Otvoritev Učnih vrtov pri svetem Rupertu

V

soboto, 15. avgusta, na veliki šmaren
je bila pri cerkvi v Sp. Voličini otvoritev in blagoslovitev Učnih vrtov
pri svetem Rupertu, ki se nahajajo v okolici
cerkve. Otvoritev je bila povezana s praznikom blagoslova zelišč, ki je v Voličini tradicionalen in je tokrat potekal že peto leto. Že
na dan pred praznikom, v popoldanskih urah
se je v Čučkovi uti v Sp. Voličini zbralo veliko
ljubiteljic in ljubiteljev zelišč, ki so izdelovali
šopke za blagoslov zelišč.
Ob 10. uri je bila v cerkvi sv. Ruperta maša,
po njej pa je potekala otvoritev vrtov, ki so

poimenovani Učni vrtovi pri svetem Rupertu. V kulturnem programu je nastopila Vokalna skupina
Amista in domači cerkveni pevski
zbor. Domačinka Marija Čuček, ki
je pobudnica in duša vrtov svetega
Ruperta, ki je s pozitivno energijo
prispevala, da je do izvedbe projekta učnih vrtov prišlo, je predstavila
pomen, simboliko in zasnovo treh
učnih vrtov – zeliščnega, belega in močvirnega vrta, ki je vsak zase zaključena celota.
Udeležence prireditve je nagovoril župan
mag. Janez Kramberger, ki je med drugim
poudaril:
»Kot je zapisano na vabilu, so vrtovi pri
svetem Rupertu namenjeni izobraževanju,
medgeneracijskemu druženju, spoznavanju
bogastva rastlinskega sveta in sprostitvi. Učni
vrtovi pri svetem Rupertu polepšajo kraj, nas
nagovorijo, vabijo, da spoznamo bogastvo, ki
nam ga ponuja odprta knjiga narave, tako blizu, na dosegu oči in srca, ki pa ga, žal, v vsak-

danjem tempu življenja ne opazimo. Vrtovi
nas vabijo, da se ustavimo, preženemo slabe
misli, vdihnemo svež zrak, spočijemo um in
duha. Vabijo tudi šolarje, ki jih že obiskujejo
in skrbijo za rastline. So tudi turistična popestritev Voličine in dopolnitev bogastva cerkve svetega Ruperta.
Izvajalec projekta je bila Občina Lenart
preko Društva za razvoj podeželja LAS Ovtar
Slovenskih goric. Vrednost investicije znaša
približno 15.000 evrov. Od te vsote smo prejeli povrnjenih 82 % državnih in evropskih
sredstev iz naslova razvoja podeželja. Uredili
smo tudi oporni zid pri stari šoli, stroški te
obnove so znašali 30.000 evrov.«
Vrtove in zeliščne šopke je blagoslovil
župnik Jože Muršec. Program prireditve
sta z občutkom povezovala učenca OŠ Voličina Dominik Petko in Katarina Leš. Dogodka se je udeležilo veliko krajanov.

Za učne vrtove prostovoljno skrbijo domačinke, ljubiteljske zeliščarke. Na osnovni šoli
Voličina deluje zeliščarski krožek, v katerem
sodeluje več kot 40 učencev, ki spoznavajo
svet zelišč tudi v Učnih vrtovih pri svetem
Rupertu. V mesecu septembru pa je v okviru
praznika Krajevne skupnosti Voličina predviden dan odprtih vrat Učnih vrtov pri svetem
Rupertu z raznimi delavnicami ob sodelovanju OŠ Voličina in mnogimi zanimivimi dejavnostmi.
D. O., foto: L. Š.

Uspešna predstavitev Ovtarjeve ponudbe

P

onudniki iz Slovenskih goric so
se letos na sejmu AGRA v Gornji
Radgoni že četrtič predstavljali pod
okriljem Društva za razvoj podeželja "LAS
Ovtar Slovenskih goric". Obiskovalci razstavnega prostora so lahko pokušali vroče
gibanice, se okrepčali z odlično vinsko kapljico in ostalimi domačimi dobrotami. Za
popestritev pa so poskrbeli Ovtar, babica
in dedek, muzikantje in igralci iz Agatinih
skrivnosti.
Foto in besedilo: M.G.

