VTARJEVE NOVICE
Časopis osrednjih Slovenskih goric

LETO VII | 30. OKTOBER 2015 | ŠTEVILKA 9 (65) | CENA: 1,70 €

Poštnina plačana pri pošti 2000 Maribor

IZ VSEBINE Ovtarjevih novic
PP

Delegacija Državnega sveta RS v Benediktu

2

PP

Je rešitev v begu v Evropo? 

2

Cerkvenjaški občinski prostorski načrt po
meri občanov 

3

PP

Program praznika in nagrajenci občine Lenart 

4

PP

Čar Postičevih dni pri Sveti Ani 

5

Z nastopom v. d. direktorja uprave MOM
Darko Fras nepoklicni župan Sv. Trojice 

6

PP

Živahna investicijska jesen v jurovski občini 

6

PP

Dogodki in dogajanja v šestih občinah 

PP

Znanje za razvoj 

PP

Za naravo, z naravo 

12–14

PP

Med ljudmi: jubileji, srečanja, za zdravje 

15–16

Iz kulturne dejavnosti organizacij, društev
in posameznikov 

17–18

PP

Šport, za razvedrilo 

18–19

PP

Iz dejavnosti LAS Ovtar Slovenskih goric 

PP

PP

Foto Tone

PP

Foto: Toni Konrad
Investitorka Jelka Špandl, s. p., je začela z gradnjo novega objekta v Novi poslovno-industrijski coni v Lenartu 1. marca letos. Odprli so
ga v soboto, 17. oktobra. K investiciji se je priključilo tudi podjetje Avtoservis Gregor Lužnik.

Nizke odkupne cene ne zadoščajo za pokritje
stroškov kmetovalcev
Teden po 12. vseslovenskem srečanju kmetov v Slomu pri Ponikvi, rojstnem kraju zavetnika slovenskih kmetov Antona Martina
Slomška, so 17. oktobra slovenski kmetje v
Ljubljani, Celju, Kranju, Mariboru, Murski
Soboti, Novi Gorici, Novem mestu in na
Ptuju na protestnih shodih opozorili, da se
njihov položaj v zadnjem letu poslabšuje. Če
se razmere ne bodo izboljšale, nameravajo z
aktivnostmi nadaljevati. Na shodu v Murski
Soboti je kmetijski minister Dejan Židan menil, da v Sloveniji ne bi bilo krize, če bi kupovali več slovenskih izdelkov. Kmete je pozval,
naj ga podprejo, ko se bori za kmetijstvo in
obdelovalno zemljo.
Kmetje želijo pošteno razmerje cen v
verigi preskrbe s hrano in pošteno plačilo
za opravljeno delo, zahtevajo sledljivost in

možnost, da lahko potrošnik brez dvoma
izbere hrano slovenskega porekla, želijo pa
tudi ustavitev uvoza pridelkov po dumpinških cenah in previdnost pri liberalizaciji.
Direktor Kmetijsko gozdarskega zavoda
Maribor Stane Klemenčič je na shodu na mariborski tržnici poudaril, da so kmetje prišli
do stopnje, ko več ne pokrivajo neposrednih
stroškov v višini 60 in več odstotkov, kar je
po njegovih besedah alarmantna stopnja. V
prvem četrtletju letos so bile cene vseh kmetijskih pridelkov v povprečju za 9,3 odstotka
nižje kot v enakem obdobju lani, ob tem pa
so bile odkupne cene surovega mleka kar za
20,6 odstotka nižje, so opozorili na shodu v
Mariboru.
E. P.

Bo vlada prisluhnila občinam?
Ko je ustavno sodišče lani konec marca
razveljavilo zakon o davku na nepremičnine,
ki je začel veljati 1. januarja 2014, je to naletelo na splošno odobravanje v javnosti. Še
posebej so bili tega veseli v občinah, saj so že
prej opozarjali na to, da zakon o nepremičninah ni dobro pripravljen in da občinam
jemlje avtonomen vir prihodkov za njihovo delovanje. Ker so ustavni sodniki zakon
o nepremičninah razveljavili, so občinam
vrnili nepremičninske davke in predpise o
njih, ki so veljali do 1. januarja 2014. Tako so
ponovno začeli veljati predpisi in odloki, po
katerih so občine do konca leta 2013 pobirale
nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča
(NUSZ).
Na tej točki so stvari zastale, saj vlada še ni
pripravila novega zakona o davku na nepremičnine. Glede na to, kaj vse moramo v Sloveniji pred sprejemom tega zakona še urediti

in postoriti, so v Skupnosti občin Slovenije
(SOS) in v Združenju občin Slovenije (ZOS)
prepričani, da novi zakon o davku na nepremičnine ne bo začel veljati pred 1. januarjem
2018. Če se do takrat ne bi nič spremenilo,
bi morale občine še v letih 2016 in 2017 odmerjati in pobirati nadomestilo za uporabo
stavbnega zemljišča po predpisih in odlokih
iz leta 2013. To pomeni, da bi morale občine
še najmanj naslednji dve leti odmerjati nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča po
vrednosti točke, ki so jo določile za leta 2013.
Predstavniki občin so prepričani, da bi
morala vlada za vmesno obdobje, dokler ne
bo pripravljen in sprejet novi zakon o davku
na nepremičnine, sprejeti neko začasno rešitev, ki bi občine rešila iz težavnega položaja, v
katerem so se znašle zaradi zamrznitve predpisov. V Skupnosti občin so vladi predlagali,
naj novi davek na nepremičnine uvede do

leta 2020, za prehodno obdobje pa naj dopolni in nadgradi sedanji sistem odmerjanja
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.
Hkrati pa poudarjajo, da bodo morali tudi pri
sprejemanju davka na nepremičnine upoštevati avtonomijo občin in jim omogočiti, da
bodo s polno odgovornostjo skrbele za lokalni razvoj.
V občinah opozarjajo tudi, da je pred spre-
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jemom novega zakona o nepremičninah treba izpopolniti evidence o nepremičninah in
popraviti več zakonov. Zakon o množičnem
vrednotenju nepremičnin je v določenem
delu spoznalo za neustavnega že ustavno
sodišče, potrebno pa bi bilo spremeniti tudi
zakon o evidentiranju nepremičnin in zakon
o prostorskem načrtovanju.

Projekt Terme Benedikt na sejmu v Münchnu
V Münchnu je v prvi polovici oktobra
potekal največji evropski investicijsko-nepremičninski sejem EXPO REAL 2015, na
katerem so se investitorji lahko seznanili tudi
s projektom Terme Benedikt, ki sodijo med
najbolj tržno zanimive in perspektivne projekte, ki jih je Slovenija ponudila na tem sejmu.
Na njem se je pod okriljem javne agencije SPIRIT
Slovenija na 88 kvadratnih
metrih razstavnega prostora predstavilo sedem
tržno najbolj zanimivih
slovenskih projektov, ki
so jih v agenciji zbrali na
osnovi javnega povabila.
Gre za projekte Gostinsko
nočitveni objekt Park Lijak
- center aktivnega oddiha,
Terme Benedikt, Cona Ljubljana Sever (Zadobrova),
Medicinski center Glazija,
Tomos Sever, Logistični
center ob Letališču Jožeta Pučnika, Investicijski projekt v turistično - poslovno območje
Kamnik.
Omenjena agencija je v času sejma v prestolnici Bavarske pripravila tudi predstavitev
turistične ponudbe Podravja, ki je bila zelo
odmevna. Na sejmu pa se je Slovenija predstavila tudi na forumu o investicijskih lokacijah na jugovzhodu Evrope. Direktor sektorja

za upravljanje z naložbenimi nepremičninami iz NLB skupine Jovica Jakovac je podrobno predstavil investicijsko okolje v Sloveniji.
Njegovemu izvajanju je prisluhnilo 40 udeležencev iz različnih evropskih držav, ki so
ocenili, da je Slovenija kljub majhnosti trga

zaradi urejene infrastrukture in zakonodaje
lahko primerna za določene nepremičninske
projekte.
Kdo ve, morda se je kakšen od velikih tujih
investitorjev, ki sodelujejo na münchenskem
sejmu, ogrel za izgradnjo Term Benedikt?
Vsekakor pa je ta projekt na sejmu doživel
promocijo, ki bo olajšala njegovo izvedbo.
T. K.
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Kako podjetniki in podjetja do sredstev EU? Delegacija Državnega sveta RS v
eliko samostojnih podjetnikov ter
datke o svojem poslovanju (velikost podjetja,
Benediktu
lastnikov mikro in malih podjetij ne
področje delovanja, svoje kontaktne podatke

V

ve, kakšne možnosti imajo za črpanje
evropskih sredstev v programskem obdobju od 2014 do 2020. Zato je ministrstvo za
gospodarski razvoj in tehnologijo v začetku
oktobra odprlo poseben spletni naslov, preko
katerega bodo podjetniki lahko prišli do informacij o črpanju evropskih sredstev.
Podjetniki in podjetja, ki želijo izvedeti
več o možnostih črpanja evropskih sredstev,
lahko na e-naslov: eusredstva.mgrt@gov.si
pošljejo poizvedbo in ji priložijo osnovne po-

ter idejo projekta, za katerega bi želeli pridobiti sofinanciranje iz evropskih sredstev).
Strokovne službe ministrstva bodo prispelo
gradivo pregledale in pošiljatelju posredovale odgovor z informacijo, do katerih sredstev
je upravičen, ter predviden termin ustreznega javnega razpisa ali poziva. Podjetniki in
podjetja se lahko prek omenjenega e-naslova
dogovorijo tudi za sestanek na ministrstvu za
gospodarski razvoj in tehnologijo.
T. K.

Poskusno uvedli šesturni delovnik za polno plačo

P

o sklepu mestnih oblasti so v domu za
ostarele v Göteborgu na Švedskem uvedli šesturni delovnik (30-urni delovni
teden). Po vzoru tega doma so šesturni delovni dan uvedli tudi v nekaterih drugih javnih
zavodih in podjetjih v tem mestu. Seveda pa
vsi zaposleni v teh podjetjih in zavodih prejemajo še naprej enake plače, kot so jih prejemali takrat, ko so še delali osem ur na dan.
V Göteborškem domu za ostarele so z rezultati uvedbe šesturnega delovnika zelo zadovoljni. Res je sicer, da so morali na novo
zaposliti 14 delavcev, vendar se je po drugi
strani povečalo zadovoljstvo zaposlenih, zato
se je zelo dvignila kakovost njihovih storitev.
Zaradi tega se je povečalo tudi zadovoljstvo
oskrbovancev v domu.
Danes v tem domu ugotavljajo, da so v preteklosti preobremenjevali medicinske sestre,
bolničarje, strežnice in druge zaposlene. Zaradi izčrpanosti so bili zaposleni večkrat na

bolniškem dopustu ali pa so bili depresivni in
brezvoljni.
Tudi v drugih podjetjih in zavodih, kjer
so uvedli šesturni delovni teden, so s tem
zadovoljni. Delavci so sedaj bolj spočiti ter
zadovoljni in dajo več od sebe, še posebej
pomembno pa je, da delo opravijo bolj kakovostno. V enem od servisov delajo delavci v
dveh izmenah od 6. do 12. ure in od 12. do
18. ure. Zaposleni se počutijo bolje, bolniških
odsotnosti je manj in lažje pridobijo nove ljudi. Osebje tudi manj časa rabi za pot v službo
in iz nje, saj se izognejo glavnim konicam,
bolj učinkovito rabijo material in stroje, kar
zmanjšuje stroške. Dobiček se je povečal za
četrtino.
S pristojnih ministrstev pri nas so že sporočili, da v Sloveniji ne obstajajo pogoji za
uvedbo šesturnega delovnika.
T. K.

V

torek, 29. 9. 2015, je župan občine
Benedikt Milan Gumzar sprejel delegacijo Državnega sveta Republike
Slovenije pod vodstvom predsednika Mitje
Bervarja. V delegaciji
sta bila tudi podpredsednik Branko Šumenjak, ki je bil v Državni svet izvoljen kot
predstavnik lokalnih
interesov v volilni enoti
številka 8, in Rudi Matjašič.
Namen obiska je bila
seznanitev z razmerami na tem območju ter
z možnostmi sodelovanja oziroma pomoči
Državnega sveta RS
pri reševanju odprtih
vprašanj. Pogovor je
potekal predvsem o

financiranju občin, zagotavljanju sredstev
za investicije, predstavitvi odprtih projektov
ter o izzivih pri črpanju evropskih sredstev.
Delegacija si je ogledala tudi Osnovno šolo

Benedikt ter Športno
dvorano Benedikt, ki
skupaj
predstavljata
največjo investicijo občine Benedikt v letih od
ustanovitve občine.
Zapisala: Sabina
Šijanec

Tudi ženske so lahko dobre kmečke gospodarice

S

ektor za enake možnosti ministrstva za
delo, družino, socialne zadeve in enake
možnosti je ob Mednarodnem dnevu
kmečkih žensk, 15. oktobru, v Bistrici ob
Sotli organiziral posvet v okviru projekta
»Uravnotežimo odnose moči med spoloma«,
ki ga sofinancira Norveška. Petnajsti oktober
je za mednarodni dan kmečkih žensk razglasila Organizacija združenih narodov. Predlog
za to pa so oblikovali pred dvajsetimi leti na
svetovni konferenci združenih narodov o
ženskah v Pekingu, kjer so govorili o neprecenljivi vlogi kmečkih žensk pri razvijanju in
ohranjanju podeželja.
Na posvetu v Bistrici ob Sotli so udeleženke in udeleženci iz vse Slovenije govorili o
položaju kmečkih žensk v Sloveniji.
Evropska raziskava, ki jo je na posvetu
predstavila profesorica z Biotehnične fakultete Majda Černič Istenič, je pokazala, da v
bolj razvitih državah kmečke ženske niso v
primerjavi z ženskami iz mest v ničemer prikrajšane. V bolj revnih državah na vzhodu
Evrope pa so kmečke ženske manj izobražene od žensk v mestih, poleg tega pa imajo več
problemov z brezposelnostjo, manj uporabljajo internet in imajo nasploh nižji življenjski standard. Pri subjektivnem zaznavanju
blaginje pa med ženskami na podeželju in v
mestih ni bistvene razlike, le stopnja optimizma je med ženskami v mestih nekoliko višja.
Ko so govorili o položaju kmečkih in podeželskih žensk v Sloveniji, je vodja sektorja
za enake možnosti pri ministrstvu Maruša Gortnar opozorila na pomembno vlogo
društev pri izobraževanju in ozaveščanju o

številnih tematikah, od nasilja nad ženskami
do ekonomske neodvisnosti. Beseda je tekla
tudi o tem, kakšni so odnosi med spoloma in
generacijami na kmetijah v Sloveniji, ali delo
na kmetiji ženskam omogoča ekonomsko
neodvisnost in socialno varnost, kako kmečke in podeželske ženske usklajujejo delo in
zasebno življenje, kako je z dostopnostjo do
zdravstvenega varstva, vrtcev in šol, so storitve in delovni čas javnih zavodov prilagojeni
potrebam kmečkega prebivalstva in podobno. Ugotovili so, da se na podeželju pri nas še
vedno srečujemo s spolnimi stereotipi o tem,
da ženske niso primerne kmečke gospodarice, zato je velika večina prevzemnikov kmetij
moških (velikokrat imajo zeti prednost pred
hčerkami). Na kmetijah pa obstaja tudi problem samskih mladih moških, saj se ženske
ne odločajo za tak način življenja. Zelo malo
je žensk, ki pridejo na kmetijo iz mestnega
okolja. Po drugi strani pa ženske na kmetijah
opravljajo vedno več tradicionalno moških
opravil, medtem ko moški tradicionalno ženskih opravil ne prevzemajo v tolikšni meri.
Zanimivo je tudi, da je klima v kmečkih gospodinjstvih, kjer je ženska (so)lastnica kmetije, drugačna, saj ima tam ženska večjo možnost soodločanja o kmetiji ter investicijah.
V razpravi glede vprašanja ekonomske neodvisnosti kmečkih žensk so se udeleženke in
udeleženci posveta strinjali, da je ključni problem birokratizacija dopolnilnih dejavnosti,
ki pomenijo zlasti za ženske pomemben vir
dohodka. Tako dejansko danes kmečke ženske še najbolj zatira državna birokracija.
T. K.

Obvestilo dopisnikom in sodelavcem Ovtarjevih novic!

Vsebino Ovtarjevih novic soustvarja vse več občanov (dopisnikov). Uredništvo nenapovedane in nenaročene prispevke uporabi v celoti ali skrajšane (s prilagojenim naslovom) ali jih ne
uporabi. Zadnji rok za oddajo prispevkov je 14 dni pred izidom.
Obseg prispevka je praviloma 20 vrstic in ena fotografija, če bistveno dopolnjuje prispevek. Pri pomembnejših dogodkih so možna vnaprej dogovorjena odstopanja. Objave
lokalne skupnosti ali društev lahko obsegajo 30-50 vrstic. Prispevki naj bodo v Wordu
(Times New Roman, velikost 12, razmik 1,5), fotografije morajo biti najmanj 1600x1200
pixlov, poslane v posebni datoteki. Izbor fotografij opravi uredništvo.
Objavljeni prispevki izražajo stališča avtorjev. Prispevkov z elementi sovražnega govora
in nepodpisanih prispevkov ne objavljamo. Naslednja številka izide 27. novembra 2015!

Uredništvo

2|

Z leve: član DS RS Rudi Matjašič, župan občine Benedikt Milan Gumzar,
predsednik DS RS Mitja Bervar, podpredsednik DS RS Branko Šumenjak,
podžupan občine Benedikt Janez Leopold.
Foto: arhiv občine (Silvo Lešnik)

Videnje ljudi in dogodkov

Je rešitev v begu v Evropo?

D

olgo smo priča begu tako ali drugače prizadetih odraslih in otrok
iz manj razvitih, nedemokratičnih
in z vojnimi spopadi prepreženih držav iz
Bližnjega vzhoda, ki nekritično vidijo boljše
življenje v Evropi, zlasti še v Nemčiji, ki je
najbolj odprta za prihod beguncev. Val beguncev je zajel tudi Slovenijo, ki jih je lepo
pospremila v razviti evropski svet, kamor so
želeli odpotovati.
Verjetno je za zdaj sprejemanje tujcev
edina sprejemljiva rešitev, čeprav ji nekatere
evropske države niso naklonjene.
Nekateri begunci si naivno predstavljajo,
kako se bosta v Evropi cedila med in mleko.
Zlasti Nemčija potrebuje dobre strokovnjake, ki jih je med begunci kar veliko, čeprav
si seveda ni treba delati utvar, da bodo kar
vsi po vrsti dobili bajne službe, kar še posebej velja za nekvalificirane delavce. Mnogi,
med katerimi je tudi nekaj skrajnežev, so se
podali v negotovo prihodnost.
Evropa, z izjemo Nemčije, še vedno pozna veliko brezposelnost, pa tudi nestrpnost, na primer v Nemčiji do Turkov ji ni
tuja. Zdaj so države, ki so sprejele begunce,
do njih prijazne in jim vsestransko pomagajo, ni pa še dolgo do tega, ko bodo marsikje zahtevali omejitev priseljevanja.
Lahko se vprašamo, kdaj in kakšno službo bodo dobili številni prišleki in ali so
morali zares vsi begunci na tvegano pot v
povsem drugo kulturno okolje.
Seveda se Evropa ne sme zapreti pred
prihodom beguncev, vendar mora hkrati končno resno razmišljati, kdaj in kako
vsestransko izboljšati življenjske pogoje v
državah, od koder so se begunci odpravili
na tvegano pot v ''obljubljene dežele'', ki se
tudi otepajo s številnimi problemi. Namen

tega pisanja je predvsem v tem, da naj svet
in Evropa končno kaj naredijo za zajezitev
nasilja in lakote milijonov ljudi. OZN na
primer že dolgo namenja znatna sredstva za
ublažitev lakote in zagotovitev miru, vendar
je vse to kaplja v morje. Tudi Evropa se je
že večkrat zavezala pomagati z milijonskimi sredstvi, pogosto pa je ostalo samo pri
obljubah. Zlasti velike države že dolgo podpirajo nedemokratične države, na primer
ZDA Izrael in Saudsko Arabijo. Po drugi
strani pa stalno pridigajo o nujnosti uvedbe
demokracije zahodnega tipa.
Kdaj bo končno razviti svet spoznal, da
je rešitev begunstva v načrtni krepitvi gospodarskega razvoja manj razvitih držav in
znatni odtegnitvi vojaške pomoči vojskujočim se državam? Če bi države zares omejile
pomoč v orožju najbolj bojevitim državam,
bi bilo bistveno manj spopadov. Tako pa je
trgovina in dobiček še vedno v marsičem
gonilna sila pri oblikovanju takih ali drugačnih odnosov med velikimi in bogatimi
državami in skorumpiranimi režimi. Vse
velike sile izdatno zalagajo z orožjem tudi
bojujoče se države. Posredi je predvsem neusmiljeni kapital, ki se v bistvu ne ozira na
razmere v nedemokratičnih državah, razen
v visoko donečih, skorajda pretresljivih govorih, da je končno treba nekaj storiti.
OZN je postala v svojih dobronamernih
prizadevanjih skoraj povsem nemočna.
Edino v humanitarnih akcijah še za silo
uspeva. Svet potrebuje močno Organizacijo združenih narodov, na čelu katere bo
močna vplivna osebnost, ne pa, da Evropo
dejansko vodi nemška kanclerka Merklova, svet pa je predvsem odvisen od politike
Združenih držav Amerike.
Tone Štefanec
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AKTUALNO IZ OBČIN
Občina Benedikt

Število kaznivih dejanj se je zmanjšalo

V

premoženje, ki jih je bilo v prvem polletju
letos 10, lani pa 19. Letos v prvem polletju so
policisti obravnavali štiri tatvine, dve veliki
tatvini in po en primer
zatajitve, goljufije, izsiljevanja in poškodovanja tuje stvari. Policisti
na območju občine Benedikt v tem obdobju
niso zaznali zgostitve
kaznivih dejanj, kar je
dobro.
V prvi polovici leta
pa so policisti obravnavali nekoliko več prekrškov kot v istem obdobju lani. Letos so do
konca junija obravnavali šest kršitev določil
zakona o javnem redu
in miru ter štiri kršitve
določil zakona o zaščiti
Na varnost v cestnem prometu vpliva tudi redno vzdrževanje cest.
živali. V prvem polletju
lani pa so policisti na
lanskega leta bistveno izboljšale. Do konca
območju občine Benedikt obravnavali 5 kršitev predpisov. Sicer pa policisti ugotavljajo,
junija so lani na območju občine Benedikt
da je stanje na področju javnega reda in miru
obravnavali 34 kaznivih dejanj, v istem obdobju letos pa 13. To je ena od temeljnih
na območju občine ugodno.
ugotovitev iz »Pregleda varnostne situacije
Poleg tega so policisti v omenjenem obdobju obravnavali štiri prometne nesreče, v kana območju občine Benedikt v prvem polletju leta 2015«, ki so ga na prvi jesenski seji
terih je bil en udeleženec hudo poškodovan,
obravnavali člani občinskega sveta občine
trije pa lažje. V prvi polovici lanskega leta so
Benedikt. Pregled je pripravil policist Boštjan
obravnavali sedem prometnih nesreč.
Kaloh, podpisal pa komandir Policijske poPolicisti si bodo še naprej prizadevali za
staje Lenart Srečko Artenjak. Na policijski
povečanje odkritih in preiskanih kaznivih
postaji preglede varnostne situacije za občine
dejanj, na področju prometne varnosti pa za
pripravljajo redno, da bi ohranili raven sodeumirjanje hitrosti v cestnem prometu in za
lovanja med policijo in lokalno skupnostjo.
zmanjšanje prisotnosti alkohola pri voznikih.
Med splošnimi kaznivimi dejanji se je najT. K.
bolj zmanjšalo število kaznivih dejanj zoper
arnostne razmere na območju občine
Benedikt so se v prvem polletju letošnjega leta glede na enako obdobje

Tudi občina Benedikt ima že izdelane
energetske izkaznice

O

bčina Benedikt je v začetku leta 2015
sprejela Lokalni energetski koncept
(LEK) in si s tem zastavila pot, po
kateri bo izboljšala uporabo energije in povečala delež rabe obnovljivih virov energije.
Zastavljene cilje v LEK-u bo občina dosegla z izvedbo ukrepov in projektov na področju energetske sanacije, z energetskim menedžmentom, z izrabo lokalnih obnovljivih
virov energije in s trajnostno novogradnjo.
V okviru teh ciljev je v letu 2015 že uvedla

energetsko knjigovodstvo v vseh javnih stavbah in na podlagi opravljenih energetskih
pregledov pridobila štiri energetske izkaznice za svoje občinske stavbe (Občino Benedikt, OŠ Benedikt in Športno dvorano,
Vrtec Benedikt in Kulturni dom Benedikt).
Energetska izkaznica stavbe je dokument, ki
podaja najpomembnejše kazalce rabe energije v stavbi in razvršča stavbo v enega od
razredov rabe energije. Energetska izkaznica
stavbe ni nagrada, temveč spričevalo o kakovosti toplotnih lastnosti stavbe. Obešena mora biti na vidnem mestu.
Občina Benedikt skrbi tudi za svoje
občane in jim s pomočjo Energetske
agencije za Podravje nudi brezplačna
energetska svetovanja in energetska
predavanja o učinkoviti rabi energije
ter o uporabi obnovljivih virov energije. Občani Občine Benedikt lahko za energetske nasvete pokličejo
Energetsko agencijo za Podravje, na
telefonsko številko 02/234 23 63 ali
svoja vprašanja pošljejo na elektronski naslov info@energap.si.
Andreja Lorber

Dober način zbiranja odpadkov

P

odjetje Saubermacher Slovenija, ki skrbi za ravnanje s komunalnimi odpadki
na območju občine Benedikt, je lani na
območju te občine zbralo skupaj nekaj več
kot 471 ton odpadkov oziroma povprečno
191,5 kilograma na prebivalca.
Iz »Poročila o izvajanju storitev občinskih
gospodarskih javnih služb na področju ravnanja s komunalnimi odpadki«, ki ga je pripravil izvajalec Saubermacher Slovenija in so
ga obravnavali člani občinskega sveta občine
Benedikt, izhaja tudi, da je to podjetje na območju občine Benedikt lani zbralo preko 58
ton starega papirja in kartona, preko 99 ton
mešane embalaže, skoraj 45 ton stekla, preko

ŠT. 9 | 30. OKTOBER 2015

70 ton biološko razgradljivih odpadkov, okoli
164 ton mešanih komunalnih odpadkov, 40
ton kosovnih odpadkov in okoli eno tono
nevarnih odpadkov. Številke so videti na prvi
pogled neverjetno visoke, vendar so očitno
točne. Te številke samo dokazujejo, da smo
ljudje v potrošniški družbi veliki ustvarjalci
odpadkov, zato moramo storiti vse za to, da
vsak pri sebi njihov obseg zmanjša in da vsak
prevzame soodgovornost za njihovo ločeno
zbiranje. Če ne bi tako ravnali, bi se »zadušili« v lastnih odpadkih.
Na območju celotne Upravne enote Lenart
je Saubermacher Slovenije lani zbral okoli
4.126 ton odpadkov oziroma povprečno na

prebivalca 214,9 kilograma.
Preračunano na dneve je
vsak prebivalec osrednjih
Slovenskih goric, od dojenčkov do starostnikov, v
povprečju ustvaril skoraj
60 dekagramov odpadkov
dnevno.
Sicer pa je izvajanje javnih
služb ravnanja s komunalnimi odpadki na območju občine Benedikt lani potekalo v
skladu z republiškimi predpisi ter občinskim
odlokom in njihovimi usmeritvami. Podatki
kažejo, da je bila odločitev o načinu in standardu zbiranja odpadkov pravilna, saj znaša

delež mešanih komunalnih
odpadkov, ki so z ekološkega
vidika najbolj problematični,
samo 33,95 odstotka. Zaradi
tega bodo z obstoječim načinom in standardom zbiranja
odpadkov nadaljevali. Pri
zbiranju kosovnih odpadkov
pa nameravajo razmisliti o
načinu zbiranja od vrat do
vrat, saj pri sedanjem načinu
zbiranja kosovnih odpadkov
veliko uporabnih odpadkov poberejo neregistrirani in nepristojni zbiralci odpadkov, ki
delajo samo za svoj žep.
T. K.

Prodaja stvarnega premoženja občine Benedikt
Občinski svet Občine Benedikt je na svoji 5. redni seji dne 18. 3. 2015 sprejel Načrt ravnanja z nepremičnim in premičnim premoženjem v lasti Občine Benedikt.
Nepremičnine, predvidene za prodajo so naslednje:
1. parc. št. 458/4, k. o. Benedikt – zemljišče v obrtni coni
2. parc. št. 452/1, k. o. Benedikt – zemljišče v obrtni coni
3. parc. št. 495/13, k. o. Benedikt – zemljišče v stanovanjski coni
4. parc. št. 495/42, k. o. Benedikt – zemljišče v stanovanjski coni
5. parc. št. *42/4, *42/5, 811, 812/1, 812/2 in 813, k. o. Drvanja – stanovanjska hiša s
kmetijskim zemljiščem
Načrt ravnanja z nepremičnim in premičnim premoženjem je prav tako objavljen na spletni strani Občine Benedikt.
Vse informacije v zvezi s prodajo lahko dobite na tel. št. 02/703 60 80.
Milan Gumzar, župan

Občina Cerkvenjak

Občinski prostorski načrt po meri občanov

S

eptembrska seja občinskega sveta v občini Cerkvenjak je bila po svoje zgodovinska, saj so člani občinskega sveta po
več kot sedmih letih priprav, razprav in javnih razgrnitev končno sprejeli Občinski prostorski načrt. Tako zapleteni in dolgotrajni
so namreč postopki njegovega sprejemanja,
saj mora svoje interese in razvojne načrte v
prostoru pred sprejemom občinskega prostorskega načrta uskladiti okoli 30 institucij
in državnih organov. Strokovno gradivo za
občinski prostorski načrt je na koncu izdelalo
podjetje za urbanizem, arhitekturo, projektiranje in storitve Urbis, d. o. o., iz Maribora
pod vodstvom univerzitetnega diplomiranega inženirja krajinske arhitekture Mateja
Delača.
Tako kot vsi občinski prostorski načrti vsebuje tudi cerkvenjaški strateški in izvedbeni
del. Strateški določa izhodišča in cilje prostorskega razvoja, njegovo zasnovo, zasnovo
gospodarske javne infrastrukture in grajenega javnega dobra lokalnega pomena ter zasnovo poselitve z okvirnimi območji naselij,

vključno z območji razpršene gradnje. Poleg
tega prinaša občinski prostorski načrt usmeritve za razvoj poselitve, za razvoj v krajini, za
določitev namenske rabe zemljišč in za določitev prostorskih izvedbenih pogojev.
Izvedbeni del prostorskega načrta pa obsega območja namenske rabe prostora, prostorske izvedbene pogoje in območja, za katera je potrebno pripraviti občinski podrobni
prostorski načrt. Občinski prostorski načrt
vsebuje grafični in tekstualni del.
Sprejem občinskega prostorskega načrta
je izjemno pomemben, saj sedaj vsi aktualni,
potencialni in bodoči investitorji vedo, kaj in
kako lahko gradijo in kako se lahko razvijajo
v prostoru. Zelo pomembno je tudi, da so ob
pripravi občinskega prostorskega načrta občani in bodoči investitorji podali zelo veliko
predlogov in pripomb. Občini in Urbisu, ki
sta skoraj vse pripombe upoštevala, je uspelo
pripombe občanov tudi uveljaviti v končni
verziji občinskega prostorskega načrta. Zato
za ta načrt lahko rečemo, da je nastal po meri
občanov.

Načrt za čiščenje komunalnih odpadnih voda
Člani občinskega sveta občine Cerkvenjak
so sprejeli tudi sklep o potrditvi »Zasnove
zbiranja, odvajanja in čiščenja komunalnih
odpadnih voda v Občini Cerkvenjak,« ki jo je
izdelalo podjetje Lineal, d. o. o., iz Maribora.
Na seji občinskega sveta so ocenili, da je projekt primerno prikazan in izvedljiv. Zato so
pooblastili župana občine Cerkvenjak Marjana Žmavca in občinsko upravo, da začnejo
izvajati vse aktivnosti za realizacijo zbiranja,
odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih
voda v občini po omenjeni zasnovi.
Podjetje Lineal je izdelalo tudi projektno
dokumentacijo za celostno ureditev odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda
na območju občine Cerkvenjak. Projektno
dokumentacijo so pripravili za vsako naselje
posebej, pa tudi za domačije, ki sodijo v tako
imenovano razpršeno poselitev.
V središču občine Cerkvenjak je že kanalizacijski sistem, povezan z obstoječo čistilno napravo, ki ima urejen iztok v Andrenški
potok. V bližini avtocestnega priključka pa je
poslovno-obrtno cona, ki ima prav tako že
zgrajeno svojo čistilno napravo.
Avtorji projekta so upoštevali, da v občini
Cerkvenjak živi okoli 2050 prebivalcev v 688
gospodinjstvih. To pomeni, da v enem gospodinjstvu v povprečju živijo trije ljudje. Na
osnovi tega so avtorji izdelali več variant za

odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih
voda za vsako naselje posebej. Pri izračunu
količine odpadnih voda so predpostavili, da
posamezno gospodinjstvo sestavljajo štirje
člani, saj kanalizacije nikjer ne urejajo samo
za danes, temveč tudi za jutri.
Analiza variantnih rešitev, ki so jih strokovnjaki pripravili za posamezna naselja,
kaže, da bi bila v vseh naseljih tako za izgradnjo kot za vzdrževanje najcenejša izgradnja
malih čistilnih naprav za štiri populacijske
enote ob vsaki hiši. Izgradnja skupnih čistilnih naprav in kanalizacijskega sistema
bi bila v domala vseh naseljih mnogo dražja varianta. Za skupne čistilne naprave bi se
bilo smiselno odločiti samo tam, kjer je teren
plazovit.
Poglejmo samo primer Komarnice. V tem
naselju bi za izgradnjo kanalizacije in skupne
čistilne naprave potrebovali 181.500 evrov,
v naslednjih 30 letih pa še 60.200 evrov za
vzdrževanje – skupno torej 241.700 evrov.
Za izgradnjo 15 malih čistilnih naprav za
vsako hišo posebej pa bi potrebovali 52.600
evrov, za vzdrževanje v naslednjih 30 letih pa
še 67.500 evrov – skupaj torej 120.000 evrov.
Verjetno odločitev za eno od teh variant ne
bo težka. Zelo podobni so izračuni tudi za
druga naselja.
T. K.
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AKTUALNO IZ OBČIN

Občina Lenart

Prireditve ob prazniku Občine Lenart

V obnovljenih prostorih v kletni etaži je urejena večnamenska dvorana. Vabljeni na prireditev s
kulturnim programom, ogledom prostorov in druženjem.
OB 18.00, ŠPORTNA DVORANA LENART
TURNIR V KOŠARKI »TRI NA TRI«
Organizator: KK Lenart

ČETRTEK, 12. NOVEMBER, 20.00, DOM KULTURE LENART
Spoštovani!
»Vse poti so samo sledi, ki jih srečanja ljudi puste«, je zapisal Frane Milčinski Ježek v eni od svojih pesmi. Vsi pustimo sledi s svojim delom in ustvarjalnostjo. Delo z ljudmi in za ljudi pusti dobre
sledi, ki so popotnica in kažipot v dejanjih in pri odločitvah za prihodnost. S pozitivnimi koraki,
pa čeprav drobnimi, spreminjamo svet na bolje, širimo obzorja in pritegnemo dobronamerne ljudi.
Dogodke ob občinskem prazniku smo pripravili z dobrim namenom, za ljudi, za lepa doživetja,
zato vsakega in vse vabimo na kulturne prireditve, športna tekmovanja, na prijetna druženja.
Želim vam srečanj in druženj z ljudmi, ki bodo v vas pustili dobre sledi!
Lenart, oktober 2015
mag. Janez Kramberger, dr. vet. med., župan občine Lenart

PROGRAM
Ponedeljek, 19. oktober, ob 17.00, Dom kulture Lenart
Juri muri v afriki, gledališka predstava učencev OŠ Leona Štuklja Maribor. Organizator: Občina
Lenart
Sreda, 21. oktober, ob 18.00, Center Slovenskih Goric, mala dvorana
Predstavitev knjige Ožbolta Ilauniga zgodovinski spomini na rebrco. Organizator: Občina
Lenart in Krščanska kulturna zveza iz Celovca
Petek, 23. oktober, ob 19.00, Dom kulture Lenart
Ob prazniku za vas. Organizator: Občina Lenart, KD Sinkopa, druga društva in skupine
Sobota, 24. oktober
Ob 8.00, ŠRC Polena: Turnir v balinanju –moški (3+1). Organizator: ŠK za vse generacije
Ob 10.00, Športna dvorana Lenart: Nogometni turnir
Nedelja, 25. oktober, ob 8.00, ŠRC Polena
Turnir v balinanju – ženske (3+1). Organizator: ŠK za vse generacije
Ponedeljek, 26. oktober, ob 19.00, Športna dvorana Lenart
Odbojkarska tekma za kadetinje. Organizator: IOK zoja Lenart
Torek, 27. oktober, ob 19.00, Športna dvorana Lenart
Odbojkarska tekma za člane, DMK Lenart: ŠD Sv. Ana. Organizator: DMK Lenart

PETEK, 30. OKTOBER, OB 19.30, DOM KULTURE LENART

KONCERT SKUPINE SILENCE
Tišina na glasen in živahen način lahko opišemo glasbo skupine Silence iz Voličine. Rock in
pop, starejši in novi hiti, dober ritem, sprostitev in pozitivna energija. Organizator: Občina
Lenart

SOBOTA, 31. OKTOBER, OB 9.00, TRG OSVOBODITVE V LENARTU

POHOD PO POTEH OBČINE LENART
Znane in manj znane poti, skriti kotički in razgledi, kot jih slika narava v jesenskih barvah in
podobah. Organizator: Planinsko društvo Lenart in Občina Lenart

TOREK, 3. NOVEMBER, OB 17.30, ŠPORTNA DVORANA LENART
TURNIR V NAMIZNEM TENISU
Organizator: ŠD Lenart

ČETRTEK, 5. NOVEMBER, OB 17.00, GALERIJA KONRADA KRAJNCA

OTVORITEV LIKOVNE RAZSTAVE 10. MEDNARODNE LIKOVNE DELAVNICE ZA
MLADE NA OTOKU KRKU
Ustvarjalna domišljija mladih umetnikov, ujeta v barvah in motivih poletnega Krka, v
senci oljk, valovanju morja in počitniške brezskrbnosti. Na otvoritvi bo zapel Adi Smolar.
Organizator: Galerija Konrada Krajnca

PETEK, 6. NOVEMBER

OD 11.00 – 15.00, KNJIŽNICA LENART
OB 11.00, PRAVLJICA IN DELAVNICA COPRNIČKA MARIČKA IN COPRNICA MICA
Nastopata: Marija Šauperl in Aleksandra Papež
TRADICIONALNI KOSTANJEV PIKNIK Z UPORABNIKI KNJIŽNICE
Vsem, ki boste v naši družbi, bomo ponudili pečene kostanje, dober mošt in domači sok ter vas
povabili v knjižnico. S knjigami smo vedno v dobri družbi. Organizator: Knjižnica Lenart
OB 18.00, PROSLAVA OB OBČINSKEM PRAZNIKU IN PODELITEV PRIZNANJ
Pričakujemo vas na proslavi ob občinskem prazniku, na kateri bodo nastopili:
Mladinski pevski zbor OŠ Voličina, Eva Kurnik, Šolski ansambel ŠANS OŠ Voličina, Plesna
skupina OŠ Voličina, Lucija Dajčman, Pihalni orkester Glasbene šole Lenart, Anja Krautič in
Slavica Kurbus (Glasbena šola Lenart), učenca OŠ Lenart Tjaša Rojko in Aljaž Divjak, Marjetka
Šenekar, Neža in Robert Ožinger, Vokalna skupina Amista.
Podeljena bodo občinska priznanja.
Organizator: Občina Lenart

SOBOTA, 7. NOVEMBER, OB 11.00, TRG OSVOBODITVE V LENARTU

MARTINOVANJE
Mošt, krst mošta, vino, Martinova gos, vesela družba, ljudski praznik. «Vino ni rado samo«,
pravi slovenski pregovor, zato pridite, da boste delali družbo rujni kapljici, prijateljem in
»Martinovim družabnikom«. Igra ansambel Veseli pubeci. Organizator Občina Lenart in
Društvo vinogradnikov Lenart
OB 14.00, ŠPORTNA DVORANA LENART
TURNIR V BADMINTONU
Organizator: ŠD Lenart

NEDELJA, 8. NOVEMBER

OB 9.00, TRG OSVOBODITVE V LENARTU
NASTOP PIHALNE GODBE MOL IN FOLKLORNE SKUPINE JUROVČAN
Koncert Pihalnega orkestra KD MOL in nastop folklorne skupine Jurovčan iz Jurovskega
Dola. Na stojnicah ponudba vin domačih vinogradnikov in izdelkov drugih lokalnih društev.
Organizator: Občina Lenart in društva
OB 10.30, CERKEV SV. LENARTA
SLOVESNA SV. MAŠA IN ŽEGNANJE

SREDA, 11. NOVEMBER, OB 16.00, KNJIŽNICA LENART

OTVORITEV OBNOVLJENIH PROSTOROV KNJIŽNICE LENART
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VID VALIČ –STAND UP
Organizator: Pavlas, d. o. o., v sodelovanju z Občino Lenart

PETEK, 13. NOVEMBER, OB 17.00, DOM KULTURE LENART

KRALJ MATJAŽ, gledališka predstava v izvedbi Gledališke skupine OŠ Voličina, režija:
Petra Munda

SOBOTA, 14. NOVEMBER, OB 19.00, ŠPORTNA DVORANA LENART

MOČ GLASBE NAS ZDRUŽUJE, KONCERT IN SNEMANJE TV ODDAJE
Sodelujejo: Željko Bebek, Danijel Popović, ansambel Roka Žlindre, Rok Kosmač, klapa
Dalmatinke iz Primoštena, Miha Balažič (ansambel Magnet), Lidija Percan, VIS TRANS
(Lenart). Organizator: Kljub ljubiteljev glasbe »Moč glasbe nas združuje« in Občina Lenart

TOREK, 17. NOVEMBER, 10.00, AVLA JOŽETA HUDALESA, OBČINA LENART
OTVORITEV RAZSTAVE LIKOVNIH DEL VDC POLŽ MARIBOR, ENOTA LENART
MRAVLJA
VDC Polž Maribor, enota Lenart Mravlja se predstavlja z razstavo likovnih del na temo
»Moje pesmi, moje sanje«. Dela so nastala na likovni koloniji v mesecu septembru, na kateri
so sodelovali uporabniki VDC Polž Maribor, OŠ Lenart in vrtec Lenart ter zavod Dornava.
Organizator: VDC Polž Maribor, enota Lenart Mravlja
OB 17.00, KNJIŽNICA LENART, VEČNAMENSKA DVORANA
PREDAVANJE SNJEŽANE RISTIĆ, NEVIDNA STRAN USPEHA
Knjižnica je običajno sopomenka za prostor v katerem se zbira vse znanje, moč in mogočnost
človeškega uma in bistva.
Kako v vsakodnevnem življenju uporabiti znanje in moč človeškega uma za boljše, srečnejše,
svobodnejše in bolj napredno življenje vsakega posameznika? Organizator: Knjižnica Lenart
OB 18.00, DOM KULTURE LENART
KONCERT GLASBENE ŠOLE LENART
Organizator: Glasbena šola Lenart

Priznanja Občine Lenart za leto 2015

Komisija za mandatna vprašanja volitve in imenovanja Občine Lenart je na seji 19. 10. 2015
na podlagi prejetih pobud oblikovala predlog za priznanja Občine Lenart za leto 2015. Občinski svet je sprejel sklep, da priznanja prejmejo:

Zlati lenarški grb

Konservatorij za glasbo in balet Maribor, Podružnična šola Lenart
Za prispevek k razvoju glasbenega izobraževanja in visoko raven glasbene ustvarjalnosti,
ustvarjalni prispevek k razvoju in obogatitvi kulture na območju Slovenskih goric.

Srebrni lenarški grb

Kulturno društvo Delavec Lenart
Za izvirno zasnovo, vrhunsko izvedbo dogodka, visoko umetniško raven projekta Agatine
skrivnosti in promocijo Občine Lenart.
Kulturno turistično društvo Selce
Za prispevek k ohranjanju ljudske kulturne ustvarjalnosti, ljudskih pesmi, igre in humorja ter
uspešno delovanje na področju ljubiteljske kulture.

Bronasti lenarški grb

Jadranka Koban iz Lenarta
Za uspešno, dolgoletno humanitarno delo v organizaciji Rdečega križa in prispevek k razvoju
ter širjenju prostovoljstva v občini Lenart.

Plaketa Občine Lenart

Marija Čuček iz Sp. Voličine
Za delo v dobro kraja in ljudi, idejno vodenje projekta Učni vrtovi pri svetem Rupertu in skrb
za vrtove.
Dejan Kramberger iz Sp. Voličine
Za uspešno delo z otroki in mladino ter za prispevek k razvoju športa, zlasti nogometa, v
občini Lenart.
Robert Ketiš iz Lenarta
Za uspešno delo in vodenje Nogometnega kluba Ajdas Lenart.

Priznanja župana za leto 2015

Marko Šebart iz Lormanja
Opravlja funkcijo Ovtarja prostovoljno, promovira bogastvo naše tradicije, naravno in kulturno dediščino, Slovenske gorice ter širi pozitivne vrednote.
Karina Kuster in Drago Kuster iz Zg. Žerjavcev
Za osvojeno 1. mesto na »Henkel Inovation Challlenge« v Sloveniji in sodelovanje na mednarodnem finalu »Henkel Innovation Chalenge« v Šanghaju.

Otvoritev vodovoda v Selcah

V

petek, 25. septembra, je bila v kulturnem domu Selce prireditev ob otvoritvi vodovoda, zgrajenega na območju
Selc, Rogoznice in Stražov. Na razvejano, 13 kilometrov dolgo vodovodno omrežje, se lahko priključi
140 gospodinjstev. Prireditev je bila
vesela in sproščena. Program je v
domačem narečju povezoval Janez
Kurnik, nastopila sta šolski ansambel ŠANS OŠ Voličina in Folklorna
skupina OŠ Voličina, zapeli so selški ljudski pevci. Domača dramska
skupina iz Selc je uprizorila zabaven
skeč z naslovom »Voda«. Govornika sta bila Peter Golob, predsednik
sveta KS Voličina, in župan mag. Janez Kramberger, ki je nanizal nekaj

finančnih in tehničnih podatkov o gradnji.
Druženje se je nadaljevalo tudi po prireditvi.
D. O.
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Otvoritev obnovljenih prostorov Knjižnice
Lenart

I

zvedba del sanacije vlage v Knjižnici Lenart je zaključena, največja pridobitev je
gotovo večnamenska dvorana v kletnih
prostorih, ki je knjižnica doslej ni mogla
uporabljati.
Otvoritev prenovljene knjižnice bo v sredo, 11. novembra, ob
16. uri s kratkim kulturnim programom in
z ogledom prostorov. Z
ureditvijo tega prostora
bo knjižnici in drugim
organizatorjem omogočena izvedba različnih prireditev, razstav,
koncertov in predstavitev dejavnosti različnih posameznikov
in skupin s področja
kulturne ustvarjalnosti.
Predvsem je dragocena možnost dostopa
za invalide na vozičkih
in preureditev prostora, da je tudi gibanje v notranjosti lažje za
vse ljudi, tudi tiste na vozičku. S tem bomo
omogočali enakovreden dostop za vse ciljne
skupine ljudi.
Večnamenska dvorana bo za dejavnost
knjižnice prava obogatitev in se je že zelo
veselijo. Tukaj bodo lahko prirejali predstavitve knjig, literarne in bralne večere. Prav
tako bodo svoje mesto tukaj našle razne razstave. Prostor bo namenjen tudi delavnicam
za otroke, mladino in starejše generacije. Pogrešali smo tudi primeren prostor za izvedbo
okroglih miz, za potopisna in izobraževalna
predavanja, srečanja in pogovore na najrazličnejše teme, ki bodo lahko potekali v prijetnem okolju večnamenske dvorane.
Nova dvorana bo gostila tudi najmlajše
uporabnike za pravljične ure, lutkovne predstave. Tukaj se bo lahko razvijala tudi ustvarjalnost mladih, potekali nastopi manjših glasbenih skupin in dramskih predstav.

Predvidevamo, da se bodo tukaj odvijale
tudi dejavnosti, ki bodo namenjene starejši
generaciji v tretjem življenjskem obdobju.
Doslej v Lenartu ni bilo na voljo primernega
prostora za aktivnosti ranljivih skupin – invalidov, ki bodo ta prostor izkoristili gotovo

za svojo ustvarjalnost in delo. Obstaja pa tudi
možnost za dejavnosti socialnega podjetništva.
S pridobitvijo nove večnamenske dvorane se bo uporaba knjižnice razvijala v novi
ustvarjalnosti in morda celo novih produktih
s področja kulturne in turistične ter informacijske promocije Slovenskih goric, in to tako,
da bodo vanje aktivno vključeni uporabniki
celotnega območja. Obiskovalci in gostje pa
bodo imeli zanimivo ponudbo novih aktivnosti.
Ne nazadnje pa je pomembna ureditev
okolice knjižnice, asfaltiranje ploščadi in ureditev novih parkirišč.
Občina Lenart je investicijo uspešno zaključila, brez podražitev, v okviru predvidenih sredstev, od tega je 70 % sofinanciralo
Ministrstvo za kulturo RS.
D. O.

Čar Postičevih dni

L

etošnji Postičevi dnevi,
ki potekajo tretje leto
zapored, so postregli s
prvo trgatvijo trt ob Postičevi poti, ki je bila kot učna
pot zasajena v letu 2013.
Prav ob tej poti so zasajene
trte, ki jih je gojil in žlahtil
Franc Postič, rojen leta 1794
v Zagrebu, ki je kot sadjar,
vinogradnik, kirurg … pri
Sveti Ani prebival do svoje smrti leta 1861. Letos so
obiskovalci lahko poskusili različne sorte grozdja, ki
so po večini prej izjema kot
pravilo v naših vinogradih;
modra portugalka, postič,
muškat otonel, rumeni muškat, modri pinot, žametna
črnina, sovenier, cesarski
penj, šipon, bela belina, ranina, sauvignon, bela žlahtnina, laški rizling, chardonnay.
Društvo vinogradnikov Sv.
Ana je letos v sodelovanju z
Društvom kmečkih žena in
deklet Sveta Ana pripravilo
zelo zanimiv dan. Vinogradniki so predstavili nabrano
grozdje, ki je bilo za pokušino, ter vinski mošt, kmečke
žene in dekleta pa so predstavile jedi naših babic, ki so
bile nekoč dnevno na mizi;
navadna kisla župa z ocvirki
in žganci, mlečna prosena
kaša, koruzni tamerli – zlivanka, jabolčni zavitek idr.
Za obe društvi je še kako
značilno, da vedno izjemno
pogostita obiskovalce, tako

Domače jedi so ponudili tudi obiskovalcem. članice Društva Kmečkih
Žena Sv. Ana. Tako so predstavile jedi, ki so jih uživali za zajtrk: navadno kislo juho in koruzne žgance z ocvirki; za kosilo ali obed: župo,
dušeno zelje s prekajenim mesom in pražen fižol in za večerjo: mlečno
proseno kašo ali koruzni tamrli ali zlevanko. Kot priboljšek so bračem
ponudili tudi kvasenice. Ob tem so članice DKŽD razstavile tudi domače začimbe ali »žmahale«.

S svojimi čebelarskimi izdelki se je na prireditvi predstavil tudi čebelar
Rudi Kaučič iz Froleha.

Občina Sveta Ana

Z zasedanja anovskega občinskega sveta

N

a 4. redni seji občinskega sveta občine Sveta Ana v mesecu septembru
so po ugotovitvi sklepčnosti svetniki
nadaljevali sejo in sprejeli naslednje odločitve, izpostavljene so najpomembnejše;
• Potrjena je bila sistemizacija delovnih
mest na področju predšolske vzgoje na
OŠ Sveta Ana, saj se je zaradi večjega
števila vpisanih predšolskih otrok odprl
dodatni oddelek vrtca. Ravnatelj Boris
Mlakar je prisotnim tudi pojasnil odločitev o sistemizaciji ter se nadejal, da bo
v prihodnje še veliko takih let z »močnimi« generacijami otrok.
• Prav tako je bilo dogovorjeno obratovanje športne dvorane, saj bo po novem
odprta takrat, ko se dogajajo športne
aktivnosti in tekmovanja – torej posebej
prilagojeno rekreativnim športnikom –
novi obratovalni čas najdete na spletni
strani.

• Sprejet je bil rebalans proračuna za leto
2015.
• Prav tako je bilo govora o ravnanju s komunalnimi odpadki. Zaenkrat v občini
ostajajo enake posode in vreče za odlaganje odpadkov.
• Pod razno: v bodoče se bo večja pozornost namenjala ekološkim otokom, da
ne bo prihajalo do odlaganja nedovoljenih odpadkov. Uredilo se bo ugašanje
reflektorskih luči na športnem igrišču.
Dogovorjeno je bilo tudi, da se še pred
zimo uredi del lokalne ceste v Rožengruntu, in sicer tako, da se poreže viseče
drevje na cestišču in uredi prepust, čez
katerega vodi cesta.
• Na seji so imenovali tudi sodnika porotnika iz te občine na podlagi Zakona o
sodiščih in poziva Okrožnega sodišča v
Mariboru.
SReBr

Sorte grozdja je predstavil predsednik društva vinogradnikov Viktor
Kapl. V društvu, ki je zelo delavno in je bilo ustanovljeno 1997. leta, je
vključenih 54 članov.

sta tudi v nedeljo, 11. oktobra, pogostili še turiste iz Poljčan in Koroške ter domačine, ki jih
nenaklonjeno vreme sploh ni pregnalo. Oboji

pa so se predstavili tudi
v novi podobi: vinogradniki s štajerskimi značilnimi predpasniki ter
dekleta in žene s srajcami in novimi predpasniki. Da pa je bil pristnejši
vtis odlične hrane, je bila
hrana postrežena v značilnih glinenih latvicah.
Postičevi dnevi trajajo
vse do martinovanja, čakajo pa nas še ogled razstave po likovni koloniji,
ki bo potekala v občini,
zanimivo predavanje dr.
Boruta Holcmana, vodeni ogledi po Postičevi
vinogradniški učni poti
ter martinovanje s sne-

manjem klopotca.
Suzana Rejak Breznik, fotografije s spremnim besedilom Ludvik Kramberger

OKOLJU PRIJAZNE CENE

O

bčina Sveta Ana je
zaključila manjšo
investicijo na pokopališču. Na južni strani
pokopališča je zamenjala
ograjo iz cipres, ki je v preteklosti bila že dvakrat tarča požara. Nova ograja je
kombinacija betona in kovine. Istočasno so tlakovali
del poti in postavili novo
fontano. Tako je sedaj tlakovana krožna pot po celotnem pokopališču in nameščene so skupno tri fontane.
V. K.
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Občina Sveta Trojica v Slovenskih goricah

Življenje teče mirno in varno

O

občini Sveta Trojica in o osrednjih
Slovenskih goricah lahko govorimo
kot o oazi mirnega in varnega življenja. To izhaja iz »Pregleda varnostne situacije
na območju občine Sveta Trojica v Slovenskih
goricah«, ki so ga na nedavni seji obravnavali
člani občinskega sveta. Pregled varnostne situacije, ki ga je občini posredoval komandir
Policijske postaje Lenart Srečko Artenjak, je
pripravil policist Boštjan Kaloh.
Marsikdaj se niti ne zavedamo, da sodita v
sodobnem svetu poleg zdravja med največje
vrednote tudi mirno in varno življenje. Da je
temu res tako, se zavemo šele, ko pomislimo
na milijone beguncev, ki zaradi vojn in na-

silja zapuščajo svoje domove, in na milijone
ljudi v številnih velemestnih predmestjih, ki
se zaradi kraj, ropov in nasilja bojijo noči.
Varnost v sodobnem svetu pa nam ni sama
od sebe dana, temveč si moramo zanjo prizadevati in jo pomagati varovati tistim, ki so

za to v državi najbolj pristojni. Zato je dobro,
da varnostne razmere redno spremljajo in na
svojih sejah o njih razpravljajo tudi občinski
svetniki.
Policisti so v prvem polletju letošnjega leta
na območju občine Sveta Trojica obravnavali 9 kaznivih dejanj, kar je skoraj za polovico
manj kot v prvem polletju lani. Največ kaznivih dejanj je bilo storjenih zoper premoženje – policisti so obravnavali pet tatvin in
eno poškodovanje tuje stvari. Poleg tega so
policisti obravnavali en primer zanemarjanja
mladoletne osebe, en primer surovega ravnanja in primer kaznivega dejanja neplačevanja
preživnine. Dober je tudi podatek, da policisti niso zaznali zgostitve kaznivih dejanj,
saj so bila ta razpršena po celotnem območju občine.
V prvem polletju letos so policisti
obravnavali le nekaj več prekrškov kot
lani, pa še večina teh je bila storjenih na
avtocesti skozi občino Sveta Trojica. Šlo
je za prekrške po zakonu o tujcih, povezane s tranzitom tujcev skozi Slovenijo.
Sicer pa so na območju občine Sveta Trojica v prvem polletju policisti obravnavali samo dva primera kršenja javnega reda
in mira. – enkrat na javnem in enkrat v
zasebnem prostoru.
Na območju občine Sveta Trojica so
policisti letos do konca junija obravnavali
tudi devet prometnih nesreč, kar je manj kot
lani. Pet prometnih nesreč se je končalo s telesnimi poškodbami – ena oseba je bila huje
poškodovana, pet pa lažje.
T. K.

Novorojenčki pri županu občine Sv. Trojica

V

kulturnem domu pri Sv. Trojici v Slovenskih goricah je 7. oktobra 2015
potekal že 9. sprejem dojenčkov, ki
so se staršem, ki stanujejo na območju občine Sv. Trojica, rodili v času od 1. septembra
2014 do 1. septembra 2015. Letošnji sprejem
je bil po številu rojenih otrok največji, odkar
deluje samostojna občina Sv. Trojica, saj se je
v tem obdobju rodilo 31 otrok. Za primerjavo
naj povemo, da se je v preteklosti v tem obdobju rodilo le 12 do 15 otrok. Kakor vsako

današnji sprejem je nekaka pozornost tem
otrokom in staršem. Prispevek, ki ga občina
v ta namen prispeva za rojenega otroka, to je
180 evrov, je le majhna pomoč družini, ki jo
namenja občina ob rojstvu otroka.« Prireditev so zaključili s podelitvijo »belih ovojnic« z
omenjenim prispevkom občine in rožico ter
s priložnostnim darilom. To nalogo sta tokrat
opravila župan Darko Fras in podžupanja
Zdenka Polanec. Zanimivo je, da je med 31
otroci tudi družina z dvojčki. To sta 2 meseca

Sporočilo župana Svete Trojice ob imenovanju za v. d. direktorja uprave MOM

Spoštovane občanke in občani Občine
Sveta Trojica v Slovenskih goricah!

O

bveščam vas, da sem sprejel odločitev, da bom od 1. 11. 2015 naprej
opravljal funkcijo župana nepoklicno. Zagotavljam vam, da bo delo občinske
uprave in izvajanje nalog in pristojnosti
občine potekalo še naprej nemoteno in da
bom s pomočjo podžupana in podžupanje
še naprej dostojno in korektno zastopal in
predstavljal našo občino.
Zakon o lokalni samoupravi določa,
da občinski funkcionarji opravljajo svojo
funkcijo nepoklicno, župan pa se lahko odloči, da bo funkcijo opravljal poklicno. Na
podlagi teh določb ima župan pravico, da
se odloči glede načina opravljanja njegove
funkcije. V Sloveniji kar 61 županov opravlja funkcijo nepoklicno, od tega v malih
občinah skoraj polovica.
Župan ne sme opravljati druge službe ali
pridobitne dejavnosti v primeru poklicnega
opravljanja funkcije. Na pobudo kolega župana sem sprejel ponudbo, da prevzamem
vodenje Mestne uprave Mestne Občine

Maribor, zato sem moral spremeniti način
opravljanja funkcije župana.
Čeprav bom kot nepoklicni župan manj
prisoten v občini, ocenjujem, da lahko sodelovanje z Mestno občino Maribor prinese
dodatno sinergijo in obojestranske koristi
za obe občini. Veseli me, da so te nove priložnosti spoznali tudi mnogi občani Svete
Trojice, ki so mi ob objavi novice čestitali in
dobronamerno podpirajo mojo odločitev.
Vodenje Mestne uprave Mestne Občine Maribor bom prevzel s 1. 11. 2015 kot
vršilec dolžnosti direktorja, za obdobje
največ 6-ih mesecev. Prevzem funkcije mi
predstavlja velik strokovni izziv, ker se zavedam zahtevnosti in odgovornosti naloge,
sem sprejel nalogo za določen čas, kot vršilec dolžnosti. V tem času se bo izkazalo, ali
lahko kvalitetno opravljam obe funkciji, ali
bom izpolnil njihova in vaša pričakovanja.
Glede na to bo sprejeta končna odločitev.
Darko Fras, župan

Tudi na trojiškem trgu obnovljen elektro
transformator

P

otujoči skozi trg Sv. Trojice zazna trafo
postajo z visoko električno napetostjo.
Jeseni leta 1947 so zagorele prve žarnice v hišah centra kraja z ožjo okolico, takrat je
bilo veselo. Sveče in petrolejke je nadomestila
še neznana energija – elektrika. Peščica prizadevnih Trojičanov si je prizadevala in uspela
zgodaj po osamosvojitvi pridobiti to dobrino.
V sredini septembra letos je bilo mravljišče
na transformatorju in ob njem. Obnovljeni
objekt daje spet lepšo podobo kraju Sv. Trojica v Slov. goricah.
Foto in besedilo: Slavko Štefanec

Občina Sveti Jurij v Slovenskih goricah

Investicijska jesen v občini Sveti Jurij bo
živahna
Nadaljujejo se investicije v cestno infrastrukturo.
Po krpanju cestišč in temeljiti sanaciji treh
krajših cestnih odsekov se bodo dela na cestah nadaljevala tudi v drugem delu jeseni.
Tako je že bil končan razpis za izvajalca del
na cestnem odseku Zaletinger v Sr. Gasteraju
(JP 703-317). Na razpis za rekonstrukcijo in

Novorojenčki pri županu občine Sv. Trojica Darku Frasu

leto je občina pripravila sprejem s kulturnim
programom, v katerem so nastopali otroci,
ki obiskujejo vrtec pri Sv. Trojici. V njem so
pod vodstvom Sabine Zorko in Patricije Bračič nastopili otroci iz skupine Mavrice in pod
vodstvom Tinke Markoli, Simone Kolar in
Ane Mari Krajnc skupina Kapljice. Za prisrčen nastop so bili otroci bogato nagrajeni z
aplavzom staršev in babic, ki so na sprejem
pripeljali svoje otroško bogastvo.
Po končanem kulturnem delu prireditve je
voditeljica Maja Fridau na oder povabila župana občine Darka Frasa, ki je v kratkem nagovoru med drugim dejal: »Letos smo po številu rojenih otrok dosegli rekord, saj še doslej
v vsem času, kar prirejamo sprejeme, nismo
dosegli takega števila. Tega smo v občini veseli. Naša naloga pa je, da otrokom in staršem
pomagamo zagotoviti prostor v vrtcu in tako
poskrbeti za rast in razvoj otrok. Zavedamo
pa se, da je glavna skrb za otroke pri starših,
vendar tudi družba mora prispevati svoje,
da olajša življenje družinam z otroki. Storili
bomo vse, da bo za vse prostor v vrtcu. Tudi
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Poleg vzdrževanja bodo poskrbeli tudi za čiščenje zamašenih prepustov.

asfaltiranje cestnega odseka v dolžini 1105
m se je prijavilo 7 izvajalcev. Ob odpiranju
ponudb je bilo ugotovljeno, da je najcenejši
ponudnik Pomgrad, cestno podjetje Murska
Sobota, d. d. Projektantska vrednost je bila
ocenjena na 120.000 €, Pomgrad pa bo dela
opravil za 110.314,17 €. V občinski upravi
ocenjujejo, da bo pogodba podpisana najkasneje v začetku novembra, po podpisu pa se
bo začela prva faza del. Asfaltno prevleko pa
bo cestišče dobilo aprila ali maja prihodnje
leto, odvisno tudi od vremenskih razmer.
Izvajalec del za cestni odsek Repa (JP 703315) v Sr. Gasteraju je bil izbran na podlagi povpraševanj pri različnih ponudnikih.
Najugodnejšo ponudbo je ponovno podalo podjetje Pomgrad, ki bo dela opravilo za
39.299,65 €. V tem času je že bila podpisana
tudi pogodba, tako da se bodo zemeljska dela
na 480 m dolgem cestnem odseku pričela še
to jesen, asfaltiranje pa spomladi prihodnje
leto.

Nevšečnosti povzročajo plazovi
2 meseca stari Nia in Lana mame Doroteje
Roškar in očeta Roka Pauriča

stara Nia in Lana mame Doroteje Roškar in
očeta Roka Pauriča iz Zg. Senarske.
Ludvik Kramberger

Jesensko deževje je ponovno sprožilo plazove, ki so v preteklosti že povzročali težave.
Najbolj pereči so v Žitencah, v Zgornjem Partinju, eden na meji z občino Pesnica, drugi pa
na meji z občino Lenart, in v Malni. Plaz v
Žitencah, ki je trenutno najbolj pereč, bodo
sanirali takoj, ko bodo to dopuščale vremenske razmere.
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Srečanje članov Zveze borcev za vrednote
NOB v Voličini

Obnova zidu ob starem pokopališču

D

Obnove razpadajočega
zidu ob starem pokopališču
so se lotili že pred leti. Sedaj poteka še obnova zidu
vzdolž ceste skozi Jurovski
Dol. Želja občinske uprave
je, da bi bila kljub slabim
vremenskim
razmeram,
zaradi katerih dela niso bila
mogoča, obnova končana
do 1. novembra.

8. redna seja sveta občine Sv. Jurij v Slov. gor.
Jurovski občinski svet je v četrtek, 24.
9. 2015, na 8. redni seji obravnaval 14 točk
dnevnega reda. Med pomembnejšimi je bilo
sprejetje odloka o načinu opravljanja obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb
ravnanja s komunalnimi odpadki v občini
in odloka o predmetu in pogojih opravljanja
obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb
ravnanja s komunalnimi odpadki. S tem se
je pričel postopek za izbiro novega izvajalca
obveznih gospodarskih javnih služb zbiranja
komunalnih odpadkov, obdelave mešanih
komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih
odpadkov. Podjetju Saubermacher Slovenija,
d. o. o., ki trenutno izvaja omenjeno gospodarsko javno službo, se namreč v naslednjem
letu izteče pogodbeno razmerje.
V zvezi z obsegom odvoza odpadkov se načrtujejo manjše spremembe, in sicer bi naj po
besedah Maksimiljana Železnika iz Evropskega pravnega centra namesto obstoječega
zbiranja stekla na ekoloških otokih steklo po
novem odvažali neposredno od gospodinjstev.

Člani občinskega sveta so bili seznanjeni
tudi z izvajanjem imisijskega monitoringa
tal, površinskih in podzemnih voda na vodovarstvenem območju črpališč Mariborskega
vodovoda, d. d. Izvajanje monitoringa sta
predstavili Olga Mravlje iz Medobčinskega
urada za varstvo okolja in ohranjanja narave
in Nataša Sovič iz Nacionalnega laboratorija
za zdravje, okolje in hrano. Naloge imisijskega monitoringa so zagotavljanje in skrb
za ohranjanje pitne vode. Prav tako pa poleg
kvalitete vode redno spremljajo tudi nivo in
količino vode. Območje občine Sv. Jurij v
Slov. goricah je oskrbovano z vodo z Vrbanskega platoja. V povprečju pa se na območju
občine letno porabi 80.000– 90.000 m3 pitne
vode.
Člani občinskega sveta so bili seznanjeni
tudi s polletno varnostno situacijo v občini, ki jo je predstavil pomočnik komandirja
Policijske postaje Lenart Beno Matjašič. Iz
poročila je bilo razvidno, da se je varnostna
situacija v primerjavi z lanskim letom nekoliko poslabšala, saj se je povečalo tako število
kaznivih dejanj kot tudi število prometnih
nesreč.

vanajstega septembra se je v Zgornji
občin, ki so v letu 2015 finančno podprle delovanje organizacije.
Voličini na kmetiji Kocbek zbralo 65
članov ZZB Lenart
na poletnem srečanju.
Presenetila je dobra udeležba na mestu bolnišnice
Cafe, dobra volja in druženje je trajalo ves popoldan.
Vodstvo organizacije je
na tem srečanju podelilo
priznanje, srebrno plaketo ZZB za vrednote NOB
Slovenije, Mariji Šauperl
za predano in uspešno
utrjevanje zgodovinske resnice, vrednot in dosežkov
NOB slovenskega naroda,
spoštovanje žrtev in ohranjanje kulturne dediščiUdeleženci srečanja so se ob polni mizi sproščeno pogovarjali, zaigrala je
ne NOB ter vključevanje harmonika in zaslišala se je pesem. Foto: Ljubo Kšela
mladih rodov v uresničevanje programskih nalog.
Kot je poudarila tudi prejemnica nagrade,
Zahvalili so se tudi vsem članom družine
je danes še posebej pomembno spoštovati in
Kocbek, ki ohranja prostor partizanske bolnišnice Cafa na svoji kmetiji in omogoča srenegovati vrednote, ki so poleg ostalega zašle
čanja v svojih pokritih objektih, prav tako pa
v krizo, kar ni dobro.
tudi vsem neutrudnim aktivistom, ki držijo
Spoštovanje različnosti, sodelovanje, pomoč, solidarnost, tovarištvo in skromnost niorganizacijo pokonci ter pridobivajo nove
majo roka trajanja in niso preteklost, ampak
člane – tiste ljudi, ki jim ni vseeno za človeške vrednote svobode in miru, priborjene v
bodo čedalje bolj na preizkušnji.
NOB.
Alojz Bezjak
Seveda so na srečanje povabili tudi župane

Komemoracije

P

red dnevom spomina na mrtve smo se
v Zvezi borcev za vrednote narodno-osvobodilne borbe Lenart odločili, da
priredimo spominske slovesnosti z obiskom
obeležij, in sicer 31. 10. 2015:

Realizacija proračuna poteka v skladu s planom, zaradi nove glavarine
potreben rebalans
Na seji je bilo podano tudi poročilo o polletnem izvrševanju proračuna za tekoče leto.
Prihodki so bili v prvem polletju leta 2015
realizirani v višini 870.467 €, kar pomeni
43-odstotno realizacijo glede na veljavni
proračun. Realizacija odhodkov je bila 37 %,
kar pomeni 735.646 €. Realizacija proračuna
poteka v skladu s planom. Ob tem pa je potrebno poudariti, da se občina v tem času ni
dodatno zadolževala.

Zaradi uveljavitve novele ZIPRS1415-F, ki
določa novo višino povprečnine za obdobje
druge polovice leta 2015, je občinska uprava
pripravila rebalans proračuna. V skladu s tem
se je uskladil del proračuna, ki se nanaša na
prihodke iz naslova glavarine in finančne izravnave. Tako se je z rebalansom zvišala višina prihodkov za 2,37 %, načrtovani odhodki
pa za 2,4 %.

Na krajše komemoracije vabljena vsa zainteresirana javnost.
Slava jim vsem, ki so dali svoja življenja za
boljši jutri. Da se morija nikdar ne bi ponovila; smrt fašizmu in svoboda narodu.
Alojz Bezjak

Podano soglasje k sistematizaciji delovnih mest za vrtec
V nadaljevanju 8. redne seje, občinskega
sveta so svetniki sprejeli še sklepa o vzpostaviti statusa grajenega javnega dobra za občinske ceste v k.o. Sr. Gasteraj in k.o. Malna ter
podali soglasje k sistemizaciji delovnih mest

za vrtec v šolskem letu 2015/2016. Tako so za
tekoče šolsko leto povečali normativ števila
otrok v vsakem oddelku za dva otroka.
Dejan Kramberger

Spomenik v Voličini ob 9. uri
Spominsko obeležje Eli Kristl ob 9.30
Spominsko obeležje pri Družovičevih v Selcih ob 10.uri
Spominsko obeležje v Čermljenšaku ob 10.20
Spominsko obeležje v Nadbišcu ob 10.50
Spominsko obeležje v Gočovi ob 11.10
Spominski park v Sveti Trojici ob11.30
Spomenik žrtvam druge svetovne vojne v Lenartu ob 12. uri
Grobnica partizanov v Lenartu ob 12.30
Spominsko obeležje v Svetem Juriju v Slovenskih goricah ob 13. uri.

Listina o pobratenju in trajnem sodelovanju

N

a podlagi medsebojnih dogovorov,
obojestranske pripravljenosti in
dane obveze za trajno medsebojno
sodelovanje na vseh področjih društvenih
dejavnosti sta društvi upokojencev Sveti Jurij
v Slovenskih goricah in Ledavski Dol občine Rogašovci sprejeli listino o pobratenju in
trajnem sodelovanju. Na srečanju upokojencev obeh društev 10. oktobra 2015 v večnamenskih prostorih Prostovoljnega gasilskega
društva Serdica sta listino svečano podpisa-

98 jurovskih upokojencev je ta dan izkoristilo tudi za ogled kulturnih in drugih
znamenitosti Goričkega. Med drugim smo
si ogledali evangeličansko cerkev cerkvene
občine Gornji Slaveči, kjer nas je zelo prijazno sprejela duhovnica Simona Prosič Filip.
Predstavila nam je delovanje evangeličanske
cerkve in odgovarjala na naša vprašanja. Obiskali in ogledali smo si tudi Čebelarstvo Čebelji gradič v Serdici.
Prijeten jesenski dan smo, kot se za upoko-

la predsednika društev Jožef Šinko in Karel
Horvat. Pri podpisu listine sta bila prisotna
Edvard Mihalič, župan občine Rogašovci, in
Peter Škrlec, župan občine Sv. Jurij v Slovenskih goricah.

jence spodobi, sklenili s kosilom, dobro kapljico in družabnim srečanjem upokojencev
obeh društev s prijetno glasbo ter plesom.
Miroslav Breznik

FOTOGRAFIRANJE
V STUDIU
IN NA TERENU
OKVIRJANJE

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

KUPON
ZA 30% POPUST
na studijsko
fotografiranje
veljavnost:
november
2015,
veljavnost:
april 2015
ne
dokumente
nevelja
veljaza
za foto
foto za
za dokumente
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»Moč glasbe nas združuje« prvič v
Lenartu – na martinovo!

»

Percan (»Sve su se laste vratile sa juga«, »Hiljadu suza za jednoga mornara«), ki bo s seboj pripeljala mladega nadarjenega glasbenika Davida Danijela. V Lenart prihaja tudi
eden največjih romantikov na slovenski
glasbeni sceni, ki je osvojil številna ženska
srca, Rok Kosmač in njegov »Modri klavir«.
Poskrbljeno je tudi za
dalmatinsko klapsko
glasbo, tokrat prvič nekaj novega v Sloveniji.
V Dalmaciji se namreč
vedno bolj pogosto pojavljajo ženske klape,
tokrat se bo v Sloveniji
prvič predstavila Klapa Dalmatinke iz Primoštena. Ponovno pa
bodo na odru stali tudi
legendarni Lenarčani
VIS Trans, ki so tresli
plesišča veselic v 80-ih.
Prireditev bosta poveŽeljko Bebek
Daniel Popović
zovala odličen tandem
Miro V. Kodrič in humoristka Teta Tončka, katera ima s svojimi
Tudi tokrat so nam pripravili program z
vragolijami odličen recept za smeh.
vrhunskimi glasbeniki iz Slovenije in Hrvaške. Nastopil bo Željko Bebek, pevec legenPrireditev organizira Klub ljubiteljev
darne skupine Bijelo dugme, ki bo v Lenarglasbe »Moč glasbe nas združuje«, ki dokatu proslavil 40 let glasbene kariere. Bebek
zuje, da nas glasba združuje medkulturno,
je znan po uspešnicah »Laku noć, sviraći«,
medgeneracijsko in v smislu dobrodelnosti.
»Dabogda te voda odnijela«, »Ne spavaj,
Kot je praksa že od samega začetka, bodo
mala moja, muzika dok svira« in mnogih
tudi letos predstavili življenjsko zgodbo ter
drugih. Nastopili bodo še odličen ansambel
pomagali sočloveku, tokrat človeku iz Sv.
Roka Žlindre, Miha Balažič iz skupine MaTrojice.
gnet (»Jutri sin vaš bo postal vojak«, »Pijmo
Moč glasbe nas združuje ob martinovem,
ga, pijmo«), evrovizijski zvezdnik Daniel
14. novembra, ob 19. uri v športni dvorani
Popović z njegovo »Džuli«. Prvič bo v LeLenart.
nartu tudi zlati glas Istre, nostalgična Lidija
D. P.
Moč glasbe nas združuje« so vrhunski
koncertni projekti televizijske produkcije, ki so se pod vodstvom Denisa
Poštraka pričeli odvijati v Benediktu. Letos
nas moč glasbe združuje ob martinovem, v
soboto, 14. novembra, ob 19. uri v Športni
dvorani Lenart.

Strokovno komisijo so tudi letos sestavljali
Tomaž Tozon, Brane Klavžar in Tina Bohak.
Najbolj jih je s svojim nastopom prepričal
trio Upanje, za katerega je bil to nasploh prvi
nastop na kakšnem od festivalov, in tako prejel zlati klopotec; srebrnega si je prislužila
Lunca in bronastega Klapovühi. Najboljše
besedilo z naslovom Šembidska polka je napisala Alenka Skupek, izvedel pa ansambel
Šembidci. Nagrado za priredbo in izvedbo
ljudske skladbe Nocoj je ena luštna noč so
prejeli Srčni muzikanti (avtor priredbe član
ansambla Marko Črnčec iz Jurovskega Dola).
Občinstvo pa je največ glasov namenilo Klapovühom.
Že nekaj zadnjih let je mogoče opaziti, da
je nagrad na festivalu manj kot v njegovih za-

četkih, in še pred nekaj leti prenovljena dvorana sprejme precej manj obiskovalcev, kot
jih je lahko prej. Letos pa bi se lahko v Cerkvenjaku poleg prej omenjenega odvijal jubilejni, že trideseti festival, če ne bi dva izostala.
Festival je posnela TV Veseljak, vodila ga
je Darinka Čobec. Posebnost cerkvenjaškega festivala narodnozabavnih viž je še vedno
priredba ljudske skladbe, s katero se morajo
poleg nove skladbe predstaviti vsi nastopajoči ansambli.
Pohvalimo pa lahko tudi organizatorsko
ekipo pod vodstvom predsednika KD Cerkvenjak Primoža Čučka, ki festivalu s svojim
trudom vrača mesto in pomen, kot ga je imel.
Besedilo in fotografije: Franc Bratkovič

Vesela jesen Marka Tivadarja

P

od naslovom »Vesela jesen« je svoj prvi veliki samostojni koncert s številnimi gosti pripravil 9. oktobra
ob 20. uri v Benediktu Mark Tivadar, Prekmurec, srednješolec
iz Malih Bakovcev pri Murski
Soboti.
Po okroglih desetih letih nastopanja, petih posnetih videospotih ter samostojni zgoščenki
so se mu kot pevci na samostojnem koncertu na odru v Benediktu pridružili Suzana Mally,
Matic Omulec (Kocka), Anja
Mark Tivadar z ansamblom Klapovühi na odru v Benediktu
Pustak Lajovic, Damjan Murko,
Boštjan Lenič in Štefan Grabar
Markom Tivadarjem, z njim pa so še nastopiPištek. Za bobni se je predstavil Simon Škrlec, od skupin pa: skupina Jolly Band, anli: sestra Melanie Tivadar in ansambel Klaposambel Kumske punce, ansambel Klapovühi,
vühi. Sicer pa je Marka na tokratnem prvem
skupina Genialci ter Prekmurske mažoretke
samostojnem koncertu spremljala kar njegova glasbena skupina Mark Tivadar & Band.
iz Bakovcev pri Murski Soboti.
Nastope pevk, pevcev in skupin je povezoFilip Matko
vala Suzana Mally, ki je zapela tudi v duetu z

Slovenskogoriški klopotec Cerkvenjak 2015

28. festival narodno zabavne glasbe
Zlati klopotec za trio Upanje, nagrada občinstva Klapovühom, najboljša priredba
ljudske Srčni muzikanti in besedilo Šembidska polka avtorice Alenke Skupek.

V

petek zvečer, 16. oktobra, so v domu
kulture v Cerkvenjaku odmevale viže
28. festivala narodno zabavne glasbe
Slovenskogoriški klopotec Cerkvenjak 2015,
katerega organizator je Kulturno društvo

Ti trije fantje, ki slišijo na ime Upanje, so prepričali
strokovno komisijo in prejeli zlati klopotec.

Najde pa se tudi še nekaj manjših sponzorjev,
predvsem iz domačega cerkvenjaškega okolja.
Torej tudi letos so prišli v Cerkvenjak ansambli iz različnih koncev Slovenije. Prišlo

Klapovühi iz Benedikta, prejemniki dveh nagrad:
nagrade občinstva in tretje nagrade strokovne
komisije

jih je deset, dva sta se v zadnjem hipu opravičila. Nastopili so: ansambel Jolly Band iz
Lenarta, Smer iz okolice Ljubljane, Šembidci iz Podnanosa,
Kumske punce iz Zasavja, Hopla iz Radelj ob Dravi, Upanje
iz Zagojičev pri Ptuju, Lunca
iz Dramelj, Srčni muzikanti iz
koroško-štajerske naveze, Klapovühi iz Benedikta in Me tri
do polnoči iz Slovenskih konjic. Od lansko leto štirinajstih
Srčni muzikanti z Markom Črnčecem nagrajenci za priredbo ljudske sodelujočih ansamblov smo
tako letos lahko prisluhnili v
tekmovalnem delu festivala le
Cerkvenjak. Finančno jim je v zadnjem deLunci in Šaljivcem, ki pa so tokrat zapolnili
setletju v veliko pomoč občina Cerkvenjak.
revijalni del festivala.
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Od 16. ure dalje:
Pri stari preši pokušina različnih sort mošta. Za najavljene
skupine možen voden ogled in degustacije vin v samostanski
kleti.
Ob 18. uri:
Slavnostni koncert pihalnega kvinteta PULZ z gosti ter sopranistke in vokalistke Lidije Kožar, ki bo v cerkvi Sv. Trojice, v organizaciji KD Sv. Frančišek.
Ob 19. uri:
Pri stari preši krst in obsodba mošta v izvedbi kulturne sekcije Turističnega društva Sv. Trojica z bogatim kulturnim
programom.
Ob 20. uri:
V samostanski kleti blagoslov mladega vina, ki ga bo opravil
p. Bernard Goličnik.
Po 20.uri:
Bosta za prijetno glasbo in vzdušje na martinovanju v samostanski kleti poskrbela Rudi
Šantl & Lidija Kožar
V prvem delu samostanske kleti bo potekala pokušina mladih trojiških vin in penine.
(prost vstop)
V drugem delu kleti bo v odlični postrežbi in vrhunski kuhinji Štajerske hiše kulinarike
obilna Martinova pojedina, ki bo kombinacija postrežbe in toplega bifeja.
Cena večerje znaša v osrednji dvorani 20 €/osebo ter v stranski dvorani 15 €/osebo.
(vstop samo z rezervacijami)
Rezervacije sprejema Štajerska hiša kulinarike na:
ON-LINE rezervacija mize 051 370 676, 02 / 720 10 53, 031 324 320, ali pišite na: rezervacije@shk.si, več na www.shk.si.
Se vidimo na martinovanju, v samostanski kleti, kjer je »klima« ne glede na vreme vedno
odlična. Več o martinovanju pri Sv. Trojici na www.sv-trojica.si .
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Društvo vinogradnikov Sv. Jurij v Slov. goricah
vas vabi na
MARTINOVANJE,
ki bo v nedeljo, 15. 11. 2015, ob 11. uri na trgu v Jurovskem Dolu.
Krstu mošta bo sledil kulturni program Kulturnega društva Ivan Cankar Jurovski Dol.
Za žlahtno kapljico bodo poskrbeli domači vinogradniki, za domače prigrizke pa članice
Društva kmečkih gospodinj Sv. Jurij.
Lepo vabljeni!

Lenarški lovci so praznovali 70-letnico

P

ri lovskem domu
v
Spodnjem
Porčiču je bila
osrednja svečanost ob
70-letnici LD Lenart.
Na njej so zaslužnim
lovcem in kinologom
podelili
odlikovanja
Lovske zveze Slovenije, Kinološke zveze
Slovenije in zahvale
LD Lenart. Udeležence
slovesnosti, ki so se je
udeležili praproščaki in
predstavniki sosednjih
LD iz lenarškega LGB,
pobratene LB Boč na
Kozjaku, predsednik Slovesnosti ob 70-letnici LD Lenart so se udeležili praporščaki sosednjih
Lovske zveze Maribor LD iz lenarškega LGB. 
Foto: Marjan Toš
Marjan Gselman in
bor za okraj Sv. Lenart.
Vodil ga je lenarški
narodnjak in sokolski
voditelj dr. Milan Gorišek. Po drugi svetovni
vojni so 4. septembra
1945 ustanovili Lovsko
zadrugo Lenart kot
predhodnico današnje
LD Lenart v Slovenskih
goricah. Ta zdaj šteje
32 članov, med njimi je
tudi več mladih lovcev,
kar je dobra popotnica
za nadaljevanje bogatega izročila in tradicije
organiziranega lovstva
Med gosti sta bila tudi lenarški župan mag. Janez Kramberger in predse- v središču Slovenskih
dnik LZ Maribor Marjan Gselman. 
Foto: Marjan Toš goric. V kulturnem
programu svečanega
zborovanja ob 70-letnici LD Lenart v Slovenskih goricah sta nalenarški župan mag. Janez Kramberger, je s
stopila pihalni orkester MOL iz Lenarta in
posebnim pozdravnim pismom nagovoril
rogisti Lovske zveze Maribor, program pa je
pokrovitelj tega dogodka, slovenski kmetijski
povezovala radijska napovedovalka Darinka
minister mag. Dejan Židan in se lenarškim
Čobec. Po slovesnosti je bilo še prijetno drulovcem zahvalil za predano in požrtvovalno
žabno srečanje, na katerem so se članom zeledelo v dobro narave in divjadi. Slavnostni
ne bratovščine pridružili tudi mnogi domačigovornik je bil starešina LD Lenart Vinko
ni iz bližnje okolice, s katerimi lenarški lovci
Grajfoner, ki je med drugim orisal zgodovino
dobro sodelujejo. Za lovske kulinarične dotega najstarejšega kolektiva zelene bratovščine v osrednjih Slovenskih goricah. Začetki
nrte je poskrbel kuharski mojster, sicer tudi
organiziranega lovstva pri Lenartu segajo že
član LD Lenart, Stanislav Kegl s sodelavci.
v leto 1921, ko je bil ustanovljen odsek poM. T.
družnice Slovenskega lovskega društva Mari-

Kobanski lovski pozdrav v Slov. goricah

L

D Dobrava iz
Svete Trojice v
Slovenskih
goricah je organizirala
tradicionalno
srečanje s člani pobratene
LD Vurmat s Svetega
Duha na Ostrem Vrhu.
Po zajtrku v lovskem
domu so skupaj odšli
na krajši skupni jesenski lov na malo divjad
v lovski revir Cogetinci
pri Cerkvenjaku. Tam
je zbrane nagovoril in
pozdravil starešina LD
Dobrava Franc Slekovec in gostom iz pobra- Pred lovom v revirju Cogetinci, foto Marjan Toš
tene LD Vurmat zaželel
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prijetno dobrodošlico. Lovili so fazane, zajce
in lisice, predvsem pa je bilo srečanje priložnost za izmenjavo mnenj in pogledov o skupnih težavah, s katerimi se soočajo lovci na
Kobanskem in v Slovenskih goricah. In teh
ni malo, zlasti še zaradi nenehnega slabšanja naravnih pogojev in razmer v okolju za
divjad. Ta je pogosto močno vznemirjena
zaradi posegov v gozdni in kmetijski prostor,
velike izgube pa zlasti pri srnjadi povzročajo

promet in potepuški psi. LD Dobrava in LD
Vurmat sta se pobratili leta 1977, ob 50-letnici LD Dobrava pa so leta 2004 s podpisom
posebne listine o prijateljstvu zgledno sodelovanje znova potrdili in poglobili. Lovci iz
Vurmata prihajajo v Slovenske gorice na lov
na srnjaka in na malo divjad, dobravški lovci
pa odhajajo na Kobansko na lov na gamsa in
divje prašiče.
M. T.

Izbirno in regijsko tekmovanje gasilcev

1

2. septembra 2015 je bilo v Jurovskem
Cerkvenjak, 3. PGD Osek, 4. PGD Gočova, 5.
Dolu izbirno tekmovanje za uvrstitev na
PGD Voličina, 6. PGD Sveta Trojica; Starejše
regijsko gasilsko tekmovanje na Ptuju.
gasilke: 1. PGD Cerkvenjak.
V dopoldanskem času je
potekalo mladinsko, popoldan je sledilo člansko
tekmovanje.
Rezultati tekmovanja v
Jurovskem Dolu:
Člani A: 1. PGD Sveta Trojica, 2. PGD Sveta
Ana, 3. PGD Gočova, 4.
PGD Lenart; Članice A:
1. PGD Benedikt, 2. PGD
Sveta Ana, 3. PGD Sveta
Trojica, 4. PGD Gočova;
Člani B: 1. PGD Benedikt,
2. PGD Sveta Trojica, 3.
PGD Selce; Članice B: 1.
PGD Benedikt; Mladinci:
1. PGD Sveti Jurij, 2. PGD
Sveta Ana, 3. PGD Sveta Člani, članice in starejši gasilci PGD Sv. Ana
Trojica; Mladinke: 1. PGD
Na regijskem tekmovanju, ki je potekalo
Sveti Jurij, 2. PGD Sveta Trojica, 3. PGD Voličina; Pionirji: 1. PGD Sveta Trojica, 2. PGD
na Ptuju, so se tekmovalne enote iz GZ Lenart: Pionirji PGD Sveta Trojica, Mladinke
Benedikt, 3. PGD Sveta Ana, 4. PGD Selce,
PGD Sveti Jurij in Članice B Benedikt uvr5. PGD Sveti Jurij, 6. PGD Voličina, 7. PGD
stile na državno tekmovanje, ki bo potekalo
Osek; Pionirke: 1. PGD Lenart, 2. PGD Sveta Ana, 3. PGD Benedikt, 4. PGD Sveti Jurij;
naslednje leto.
Starejši gasilci: 1. PGD Sveta Ana, 2.PGD
Maja Župec

Jesenske aktivnosti ZDU Slovenskih goric

G

lede aktivnosti so se upokojenci ZDU
Slovenskih goric po zelo lepem in
vročem poletju vrnili v tokove svojega načrtovanega delovanja. Prepričan sem,
da jih je kar lepo število poletje oziroma del
poletja preživelo ob morju, v termah ali kar
doma, kjer je najlepše.
Ko se je poletje nagibalo že k jeseni, so na ravni
ZDU Slov. goric in društev
upokojencev potekale prireditve in športni dogodki,
ki jih je vredno obelodaniti.
Že v mesecu juliju in avgustu so se zvrstili: revija pevcev, godcev in lepe besede,
poezije in proze, pokalna
meddruštvena tekmovanja
v streljanju z zračno puško
v organizaciji DU Voličina,
DU Sveti Jurij, DU Lenart
in v septembru DU Sveta Ana. Na teh tekmah so
tekmovale ženske in moške
ekipe. Na vsakem tekmovanju so bili podeljeni pokali za najboljšo I.,
II. in III. mesto ekipno in enako za najboljšo
strelko ali strelca.
V Sveti Trojici je DU organizirala piknik
in obeležila 10. obletnico začetka tekmovanj
ženskih ekip v streljanju z zračno puško. V
čast obletnice so v streljanju tekmovale štiri
ženske ekipe in ekipa DU Lenart je prejela
prehodni pokal.
V občini Cerkvenjak in v Lenartu sta bili
izvedeni zelo uspešni rekreativni kolesarjenji.
Za prijetno druženje in vrtenje pedalov sta
poskrbeli DU Cerkvenjak in DU Voličina.
Strelske ekipe DU v ZDU Slovenskih goric so v začetku septembra nadaljevale z II.
delom »LIGA« tekmovanj za pokal najboljših
treh moških in ženskih ekip. Tekmovanja se
v oktobru zaključijo in se ponovno začnejo
spomladi prihodnje leto.
Za svoje članice in člane so posamezna
DU v tem času uspešno organizirala enodnevne izlete in piknike.

Na povabilo Pomurske pokrajinske zveze
DU Murska Sobota in DU Velika Polana so se
Večera ljudske pesmi in plesa udeležili predsednik Stanko Kranvogel in tajnik Stanko
Cartl s pevkami ljudskih pesmi DU Lenart,
ki so kot gostje sodelovale v njihovem pro-

gramu. Pevke iz DU Lenart so v sodelovanju
z ZPPZ DU Maribor nastopale še na srečanju
upokojencev Slovenije in zamejske Koroške v
Pliberku v Avstriji.
DU Voličina je v sodelovanju z KTD Selce
in drugimi izvajalci v Lovrencu na Pohorju
s celotnim kulturnim programom opravila
otvoritev Jezernikovih dni.
Proti koncu septembra so se v Benediktu
zbrale koordinatorke programa »Starejši za
starejše« iz Zg. Podravja na rednem izobraževanju, ki se ga je kot gost udeležil predsednik
ZDUS-a Anton Donko, ki je bil tudi gost na
Radiu Slovenske gorice.
Zveza in posamezna društva do konca tega
leta načrtujejo še martinovanje, srečanje članic in članov UO, NO, poverjenikov, silvestrovanje, razvedrilne aktivnosti, šah, kartanje in pikado, božični koncert, razstavo jaslic
in druge aktivnosti.
Stanko Cartl
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DOGODKI IN DOGAJANJA

Člani DU Sv. Trojica na Brezje

P

rijetno in koristno je, ko se v družbi
članov društva, katerega prizadevno s
svojo utrjeno sestavo članov vodi Ma-

rija Klobučar, podaš na izlet. V petek, 15. 9.
2015, smo se v lepem vremenu z dvema avtobusoma TA LEZE odpravili na romanje.
Naš cilj je bil obiskati baziliko Marija Pomagaj na Brezju. Da je naše potovanje bilo lepše
in rezultat popoln, je v naši sredini dodal s
svojo prisotnostjo naš domačin p. Lovrenc
Anžel, ki se nam je priključil v Kamniku. V
kamniškem frančiškanskem samostanu smo
pospravili lastno malico in dobrote gostitelja
pod isto streho. Po darovani sveti maši p. Anžela smo obiskali muzej v Begunjah in grob
Slavka Avsenika. Svoje sposobnosti v izvajanju organizacije in izvedbe je ponovno zelo
dobro opravil naš član Frenki Padovnik. Poskrbljeno je bilo za dušo in telo.
Foto in besedilo: Slavko Štefanec

Lenarški diabetiki spet aktivni

B

il je petek, 17. 9. 2015, ko se nas je skoraj dvajset članov Društva diabetikov
Lenart, ki deluje na območju Upravne
enote Lenart, zbralo pri dveh aktivnih članih
– Roziki in Stanku Kačiču v Negovi z namenom, da opravimo trgatev.
Tako smo tudi letos kot že več let poprej
opravili trgatev. Upoštevajoč našo starost in
telesne sposobnosti smo se potrudili in v do-

brem razpoloženju obrali brajde nad našimi
glavami. Tudi pesem in vriskanje je bilo slišati. Rozika in Stanko pa sta nas pogostila z
domačimi dobrotami.
Naša nova predsednica Ingrid Belšak pa je
bila vesela, da lahko s ponosom na seznam
aktivnosti pripiše uspelo delovno akcijo pomoč članoma.
Slavko Štefanec

Kar ne more stroj, naredijo pridne roke

T

ako bi lahko dejali za akcijo trganja
koruze pri družini Francija Škrleca na
Stari Gori pri Sv. Trojici v Slovenskih
goricah. Ker je ročno trganje koruze prava
redkost, smo se odzvali povabilu gospodar-

Ročno trganje koruze pri družini Škrlec na Stari Gori

ja Francija Škrleca in obiskali ta zanimiv
dogodek. O tem nam je gospodar povedal:
»Koruza in krompir sta bila včasih, ko smo
živeli od tistega, kar smo pridelali na zemlji,
glavni živili za družino in živali. Živine sedaj
nimamo več, redimo pa še prašiče. In prav zaradi tega vsako
leto sejemo koruzo. Ker imamo
njivo na hribovitem terenu, je
trganje s kombajnom nemogoče. Zato vsako leto, tako kot
so vsi, ki so pridelovali koruzo, trgamo ročno. Letos smo s
koruzo zasejali 40 arov veliko
njivo, zato je kar veliko dela s
spravilom. Da bi hitreje spravili pridelek, smo se odločili za
akcijo, na katero smo povabili
sorodnike in prijatelje. Kot vidite, smo vesela družba. Izpolnili smo dvojni namen, potrgali smo koruzo in se družili«.
Ludvik Kramberger

Johanezova trta obrana

V

eselemu dogodku ni mogel do živega
niti dež. Tudi tokrat so podelili nekaj
stekleničk protokolarnega vina Johanezove trte.
V nedeljo, 11. oktobra, je potekala zdaj že
9. trgatev Johanezove trte, potomke najstarejše trte na svetu z mariborskega Lenta. Veselega dogodka »bratve« Johanezove trte, katere
gospodar je župan Marjan Žmavc, viničar
Ivan Janez Pučko in ovtar Maks Kovačič, ni
moglo preprečiti niti deževno vreme. Trgatev,
s katero je ta za letos tudi končana, kakšno
leto pa se je ob tem času šele dobro začela,
je potekala v prijetnem vzdušju in ob solidni
udeležbi občanov in gostov.

ko in Marjan Žmavc) in Damijana Breznika
iz slovenskega reda vitezov vina. Iz Vitomarcev je prišla Mojca Druzovič, predsednica
društva vinogradnikov, iz Svete Trojice Peter
Leopold, predsednik tamkajšnjega društva
vinogradnikov. Kmetijsko svetovalno službo
je zastopala Cvetka Bunderla, LAS Ovtar Slovenskih goric pa predsednik Andrej Kocbek.
Prireditev s kulturnim programom, razen
same trgatve Johanezove trte, se je odvijala v
dvorani in avli gasilskega doma.
Uvodne besede v začetek 9. trgatve Johanezove trte v Cerkvenjaku je podala moderatorka prireditve Darinka Čobec, nakar so
sledile besede gospodarja župana Marjana
Žmavca, viničarja Ivana
Janeza Pučka, četrte vinske
kraljice Martine Breznik,
cerkvenjaškega ovtarja Maksa Kovačiča in lenarškega
Marka Šebarta. Turistična
prireditev »Pod klopotcem« in 9. trgatev Johanezove trte ni obšla tudi
kulturnega programa, v katerem so sodelovali Pihalni
orkester MOL iz Lenarta,
harmonikarka Melisa Veberič, folklorna skupina
in mešani pevski zbor KD
Cerkvenjak.
Sedem zaslužnih občaPrejemniki protokolarnega vina in listine Franci Zorko, Damijan
nov pa je na prireditvi preBreznik, Viktor Domanjko, Franc Kocuvan in Franc Bratkovič v
jelo protokolarno vino in
družbi župana, 4. cerkvenjaške vinske kraljice in viničarja. Na polistino o vinu Johanezove
snetku manjkata prejemnika Jože Gregorec in Tomaž Kšela.
trte.
Sledila je trgatev Johanezove trte, ki je dobro obrodila. Iz 159 grozdov
Poleg domače aktualne 4. vinske kraljice
so stisnili okrog 20 litrov mošta, namerili pa
Martine Breznik smo srečali tudi bivše cerkvenjaške vinske kraljice, prišli pa sta tudi
so dobrih 16 odstotkov vsebnosti sladkorja.
Anja Trstenjak, radgonsko-kapelska vinska
Dogajanje se je zaključilo s sproščenim
kraljica, in svečinska Sabina Valdhuber. Med
druženjem ob dobri vinski kapljici članov
gosti na trgatvi v Cerkvenjaku smo opazili
vinogradniškega društva in dobrotah članic
tudi viteze Slavka Lončariča in Andreja Kradruštva kmečkih žena in deklet.
nerja iz evropskega reda vitezov vina (člana
Franc Bratkovič
evr. reda vitezov vina sta tudi Ivan Janez Puč-

Trgatev s prijatelji

P

ri Hildi in Jožetu Kukovcu v Oseku
pri Sv. Trojici v Slovenskih goricah še
imajo brajde, kjer dozoreva grozdje.
Vsako leto povabijo na trgatev sorodnike in
prijatelje od blizu in daleč. Mi smo se na trgatvi oglasili čisto po naključju, saj smo ho-

9. trgatev Čolnikove trte v dežju

P

ri Svetih Treh Kraljih v občini Benedikt
je letos trgatev potomke najstarejše trte
na svetu z mariborskega Lenta, imeno-

Kljub dežju so bili brači in drugi
udeleženci na trgatvi Čolnikove
trte dobro razpoloženi.

vane Čolnikova trta, potekala v dežju. Kljub temu pa se
je na njej z dežniki v rokah
zbralo veliko domačinov, pa
tudi nekaj gostov iz bližnjih
in daljnih krajev. Po bogatem kulturnem programu so
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zaradi dežja trgatev, ki sta jo vodila gospodar
Čolnikove trte in župan občine Benedikt Milan Gumzar ter občinski viničar Zlatko Borak, opravili na hitro, nato pa so se
brači in vsi drugi udeleženci v vinski
kleti in v sosednji domačiji zadržali
še na družabnem srečanju ob domačem prigrizku in dobri kapljici.
Sicer pa je Čolnikova trta v Benediktu letos dobro obrodila, kar dokazujejo tudi naše fotografije. Dala je
42 velikih grozdov oz. 19 kg grozdja.
Ob tej priložnosti so potrgali tudi
grozdje radgonske ranine.
T. K.

teli narediti kratek zapis, najpomembnejša
pa je slika, o taki »vaški« trgatvi. Gospodar
Jože nam je o tem povedal: »Vesel sem, ko se
tako srečamo domači in stari znanci. To je
pravzaprav naše letno srečanje sorodnikov
in prijateljev in druženje ob delu, ki si ga vsi
zapomnimo. Letos nas
je nekoliko več, zato
smo obrali grozdje pri
treh gospodarjih. Pri
nas pa smo za »berače«, pripravili pogostitev, za kar je poskrbela
moja žena Hilda. Moram reči, da je za naju
z ženo, ki živiva sama
na tej posesti, to eden
najlepših dogodkov v
letu.«
Bila je trgatev, ki je
v hišo Hilde in Jožeta
prinesla veliko veselja.
Ludvik Kramberger

Berači grozdja pri družini Hilde in Jožeta Kukovca v Oseku

Slastna gibanica
Na tradicionalni slovenskogoriški
trgatvi so gospodinje med drugimi
dobrotami ponudile tudi gibanico.
Na trgatvi v Brengovi 3 v Sveti Trojici je »mati Frančika« tudi tokrat
ponudila slastno »gibanco«. Spekla
jih je več in v vinograd so jih pripeljali s traktorjem. Vsi brači so bili
navdušeni.
E. P.
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ZNANJE ZA RAZVOJ

Dobrodošla jesen, dobrodošlo novo
študijsko leto!

S

topili smo v najbolj pisan letni čas. Ob
pogledu skozi okno dobimo občutek,
kakor da ima narava v rokah čopič, katerega urno namaka v barvno paleto in se
krasi z vsemi mogočimi barvami. Zdi se, kot
da je ves svet začel žareti. Slednje se pozna
tudi v našem klubu, saj so prav jesenski meseci najbolj razburljivi. To velja še posebej za
»fazane« in »bruce«. Da je vse skupaj še bolj
zabavno, pa poskrbimo mi s svojimi projekti.
September je obrodil sadove v vsej svoji
razsežnosti. 18. 9. smo organizirali koncert,
ki smo ga poimenovali Püta fest. Ves vložen
trud v organizacijo koncerta je bil poplačan
z bučnim aplavzom skoraj 2300-glave množice. Za nepozabno vzdušje so poskrbeli Vlado Kreslin z Malimi bogovi, skupina Mi2 in
skupina The Rocktors. Koncert pa je imel tudi

humanitarno noto, saj smo delež od prodanih
pijač in kart namenili Humanitarnemu združenju Žvižgač, Srcu Slovenije in Projektu »20
za 20«, katerega idejni vodja je Marko Soršak
Soki.
Ker je bila naša pozornost v zadnjih mesecih usmerjena predvsem v organizacijo koncerta Püta fest in smo ostale projekte postavili na stranski tir, vas bomo v jesenskem času

Naravoslovni dan na OŠ Voličina

presenetili s številnimi aktivnostmi. Konec
oktobra odpotujemo, sedaj na že tradicionalni jesenski izlet – letos v Novi Sad in Beograd.
Prijave so bile hitro zaprte zaradi velikega zanimanja. V zelo kratkem času smo namreč
napolnili dva avtobusa.
Odpravili se bomo na degustacijo v eno
izmed vinorodnih območij, kjer bomo tudi
martinovali. Obeta se nam tudi adrenalinska preizkušnja in še mnogo drugega. Sledite
nam na naši facebook in spletni strani.
Z novim študijskim letom vas prosimo,
da si čim prej podaljšate članstvo v ŠKSG,
in sicer tako, da na uradne ure prinesete potrdilo o vpisu za prihajajoče študijsko leto.
K podaljšanju oz. včlanitvi vabljeni tudi
dijaki.
Vsem našim članom pa še vedno ponujamo
veliko drugih popustov, in sicer članski popust v vrednosti
25 % na vso dodatno opremo
v Simobil Halo centru Lenart,
kopanje po ceni 4 € v Termah
Radenci, 6 € v Termah 3000,
kopanje po ceni 8 € v Termah
Ptuj in brezplačno članstvo v
Knjižnici Lenart. Ponujamo
cenejše mesečne karte za obisk
plesnih tečajev, fitnesa in vodene vadbe, ki jih organizira
Plesna dimenzija v Lenartu.
Vsem našim članom ponujamo cenejše mesečne individualne vaje za učenje igranja
na različne instrumente in učenje solo petja
v Muziklubu in 15 % popust na vse storitve
v Wellness centru Saviva. Vse dodatne informacije lahko najdete na naši Facebook strani
(Študentski klub Slovenskih goric-ŠKSG), na
naši spletni strani: www.sksg.org ali nas obiščete v času uradnih ur, ki potekajo v naših
prostorih na Trgu osvoboditve 9 v Lenartu.
Tina Rajh

NOVICE IZOBRAŽEVALNEGA CENTRA
Vabljeni na predstavitev likovnih ustvarjalnih
srečanj POMOČI Z UMETNOSTJO
Pomoč z likovno umetnostjo je vrsta pomoči, kjer poteka pomoč skozi proces doživljanja,
izražanja in ustvarjanja z umetnostnimi izraznimi sredstvi (slikanje, risanje, grafika, kiparjenje ...). Njen cilj ni dovršena umetniška stvaritev, pomemben je proces, ki je usmerjen k sprostitvi, osebnostni rasti in samouresničevanju posameznika. Namenjena je posameznikom, ki
želijo ostati zdravi in polni energije.
Svoje znanje bo z nami delila Andreja Štancer v torek, 17. 11. 2015, ob 17. uri v učilnici
Izobraževalnega centra, Nikova 9, Lenart.
Za vse informacije in prijave se oglasite pri Izobraževalnem centru, na Nikovi 9, Lenart ali po telefonu 02/ 720 78 88.

V

torek, 15. 9. 2015, smo imeli na OŠ
Voličina naravoslovni dan z naslovom Učni vrtovi pri sv. Rupertu. Ta
dan je bil posvečen dnevu odprtih vrat učnih
vrtov in počastitvi krajevnega praznika. Na
pobudo Marije Čuček in Darje Ornik smo za
učence od 1. do 9. razreda pripravili dvajset
različnih delavnic. K sodelovanju smo povabili 29 zunanjih sodelavcev. Vsi so se prijazno odzvali in prostovoljno ter brezplačno
sodelovali z nami. V delavnici, ki sta jo vodili Ivanka Cafnik in Renata Vajngerl, so si
učenci naredili svojo prvo ognjičevo kremo.
Marica in Darinka Kranvogel sta z učenci šivali grelno-dišeče blazinice, ki so jih napolnili z zelišči. Učenci so
v naravi skupaj z Zalo
Čuček-Rojs
napisali
in prepevali pesem o
škratu Zdravilku, ki
premaga vsako zdravstveno težavo. Branka
Malek je s svojima pomočnicama Sabino in
Nušo otroke naučila,
kako se izdela dišeča
slika iz zelišč. Marija
Šauperl in Aleksandra Papež sta otrokom
pripravili čudovito in
čarovniško pravljično
uro. S Klementino Tement smo pred šolo naredili in nasadili jesensko cvetlično-zeliščno
gredico. Zlatka Kužner je poskrbela, da so se
naši učenci naučili speči sivkine kekse. Anka
Rojs je učence skozi zeliščni vrt popeljala kar
v angleščini. Skuhali in popili so tudi pravi
angleški čaj. Jožica Fras in Nada Kovač sta
učence naučili izdelovati rože iz krep papirja in jih povezati v šopek skupaj z zelišči.
Franček Ruhitel je predstavil staro kulturno
rastlino lan. Marija Čuček je z učenci izde-

lovala pravi slovenski »pušeljc«, za katerega
je nageljčke podarila cvetličarna Maj. Seznanila jih je tudi s simboliko cvetja. Pri Nataliji
Pravdič so učenci zaplesali pravi »rožnati«
ples. Damjan Rojko je za učence pripravil
orientacijski kros z nalogami. V lesarski delavnici, ki sta jo izvedla Drago Ruhitel in Davorin Žižek, so učenci izdelali zelo lepa lesena korita za rože. Mateja Koler je učence
poučevala o semenih. Dani Sajtl je z učenci
fotografiral čudovite cvetlične motive in dejavnosti v delavnicah. Učenci so si z Mojco
Bračič in Marjano Sužnik napravili naravni
deodorant. Mira Bernard je učence popelja-

la v svet vrednot, ki pripomorejo k boljšemu
življenju. Radijska novinarka Irena Kodrič
Cizerl je učence seznanila z novinarskim delom. Ana Šuster–Kraner in Brane Lazić sta
v svoji likovni delavnici otroke spodbujala k
poslikavi glinenih lončkov.
Vsi sodelujoči smo spoznali veliko novega
in smo v delavnicah uživali. Upamo, da se na
podobnih delavnicah še kdaj vidimo.
Simona Čuček, Regina Dobaja, OŠ Voličina

Spoznavanje kulturne dediščine na OŠ Voličina

N

a Osnovni šoli Voličina so od 30.
9. do 2. 10. 2015 potekali dnevi dejavnosti s tradicionalnim nazivom
Teden vseživljenjskega učenja in medgeneracijskega sodelovanja, ki so sovpadali s 25.
obletnico Dnevov evropske kulturne dediščine v Sloveniji.
V treh dneh so učenci sodelovali v mešanih skupinah od 1. do 9. razreda v različnih
ustvarjalnih delavnicah, ki so bile povezane
s kulturno dediščino naših krajev, šegami, z
navadami in praznovanji.
Srečali so se s folkloristi Kulturnega društva Sveta Ana, si ogledali predelavo lanu
Turističnega društva Destrnik, tekmovali v

izdelovali so rože iz papirja in slovenski ornament ter peli, plesali in se igrali slovenske
ljudske igre, šege in navade.
Delavnice so vodili zunanji sodelavci šole,
ki prihajajo iz domačega okolja in se še ukvarjajo z dejavnostjo, predvsem ročno spretnostjo izdelkov nekdanje domače obrti ali peke
oz. kuhe avtohtonih jedi. Vse delavnice so se
predstavile na sklepni prireditvi ob zaključku dnevov dejavnosti, kjer sta preizkušena
voditelja, učenec Dominik Petko in strašilo
"Strašilko", spretno animirala učence, ki so
sodelovali v predstavitvah. Učenci in učitelji
OŠ Voličina smo spoznali, da ima slovenska
kulturna dediščina svojo bogato zgodovino

šaljivih kmečkih igrah, pletli izdelke iz šibja
in slame, izdelovali lesene izdelke slovenske
kulturne dediščine, igrali v skečih iz starih
časov, vezli so prtičke, peli slovenske ljudske pesmi, pripovedovali slovenske ljudske
pripovedke, kuhali in pekli avtohtone jedi,

in tradicijo. Tradicija pa je nekaj, kar velja
ohranjati in skrbno negovati. Zahvaljujemo
se vsem mentorjem in zunanjim sodelavcem
za odlično izvedene delavnice.
Aleksander Šijanec

Univerza za tretje
življenjsko obdobje Lenart
V nedeljo, 27. 9. 2015, smo se
udeležili Festivala ročnih del na
Bledu. Ob lepem vremenu nas je
razveselilo veliko lepih in domiselnih izdelkov ter zelo zanimive
inštalacije ob jezeru.
Izobraževalni center, Alenka Špes

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
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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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GOSPODARJENJE ZA NARAVO

Varstvo okolja in ravnanje z odpadki

Vodne izgube

Okolje je tisti del narave, kamor seže ali
bi lahko segel vpliv človekovega delovanja. Deli okolja so tla, mineralne surovine,
voda, zrak in živalske ter
rastlinske vrste. Ker so
sestavni deli okolja v omejenih oz. neomejenih količinah, je potrebno z njimi
ravnati zelo skrbno in premišljeno, da ne prihaja do
preobremenjevanja okolja, prekomernega izkoriščanja naravnih
dobrin, zlorabljanja okolja …

Vodne izgube
predstavljajo glavno težavo v večini
sistemov za oskrbo s pitno vodo.
Prelomi in skrite
okvare na vodovodnem omrežju
povzročajo
gospodarsko škodo
in povečujejo odgovornost dobavitelja do okolja in uporabnikov. Po drugi strani zmanjševanje vodnih
izgub izboljša kakovost obratovanja celotnega vodovodnega sistema, manjša je poraba
električne energije, dviguje pa se tudi ugled
podjetja v družbi.

V Republiki Sloveniji je varstvo okolja
predpisano z Zakonom o varstvu okolja, katerega cilji so:
1. preprečitev in zmanjšanje obremenjevanja okolja,
2. ohranjanje in izboljševanje kakovosti
okolja,
3. trajnostna raba naravnih virov,
4. zmanjšanje rabe energije in večja uporaba obnovljivih virov energije,
5. odpravljanje posledic obremenjevanja
okolja, izboljšanje porušenega naravnega ravnovesja in ponovno vzpostavljanje
njegovih regeneracijskih sposobnosti,
6. povečevanje snovne učinkovitosti proizvodnje in potrošnje ter
7. opuščanje in nadomeščanje uporabe nevarnih snovi.
Za doseganje navedenih ciljev se:
1. spodbuja proizvodnjo in potrošnjo, ki
prispeva k zmanjšanju obremenjevanja
okolja,
2. spodbuja razvoj in uporabo tehnologij, ki
preprečujejo, odpravljajo ali zmanjšujejo
obremenjevanje okolja in
3. plačuje onesnaževanje in raba naravnih
virov.
Pomembno vlogo pri varstvu okolja imajo odpadki oz. gospodarjenje z odpadki, ki
vključuje preprečevanje nastajanja odpadkov
ter pravilno ravnanje z nastalimi odpadki.
Ravnanje z odpadki ureja evropska direktiva o ravnanju z odpadki (2008/98/EC), ki
odpadke obravnava kot vir surovin, v Republiki Sloveniji pa je krovni predpis Uredba o odpadkih ter na njeni podlagi sprejeti
podzakonski predpisi s področja ravnanja s
posameznimi vrstami odpadkov in obratovanja naprav za predelavo in odstranjevanje
odpadkov. Direktiva določa 5-stopenjsko
hierarhijo ravnanja z odpadki, ki se upošteva kot prednostni vrstni red pri načrtovanju
politike in pripravi zakonodaje na področju
odpadkov, in sicer:

1. preprečevanje nastajanja odpadkov,
2. priprava odpadkov za ponovno uporabo,
3. recikliranje,
4. druga predelava (npr. energetska predelava),
5. odstranjevanje.

ljem EU naj bi le-ta postala "družba recikliranja" oz. družba brez odpadkov (Zero waste),
ki se poskuša izogibati nastajanju odpadkov
in uporablja odpadke kot
vir. Zato so potrebni določeni ukrepi za zagotavljanje ločevanja odpadkov na
izvoru ter zbiranja in recikliranja določenih tokov
odpadkov. V skladu s tem
ciljem in zaradi poenostavitve predelave ali za izboljšanje možnosti
za predelavo je treba odpadke pred oddajo
v predelavo zbirati ločeno, če je tehnično in
okoljsko izvedljivo in to ne povzroča prevelikih stroškov.
Osnovna delavnost družbe Saubermacher
Slovenija je ločeno zbiranje komunalnih odpadkov ter drugih vrst industrijskih odpadkov, njihova predelava in zagotavljanje končnega odstranjevanja. Družba Saubermacher
je na območju Republike Slovenije prisotna
že več kot 25 let, dejavnost javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov pa
izvaja v 14-ih slovenskih občinah, pri čemer
so bile prve občine prav z območja Upravne
enote Lenart.
V prvih šestih mesecih letošnjega leta smo
na območju občin Benedikt, Cerkvenjak, Lenart, Sveta Ana, Sveta Trojica v Slovenskih
goricah in Sveti Jurij v Slovenskih goricah
prevzeli cca 2.140 ton komunalnih odpadkov, od tega cca 10 % papirja, 14 % mešane
embalaže, 8 % stekla, 17 % biološko razgradljivih odpadkov, 14 % kosovnih odpadkov,
3 % drugih vrst odpadkov ter cca 34 % mešanih komunalnih odpadkov.
Navedeni rezultati kažejo, da se je cca po-

Današnji največji izziv upravljavcev sistemov z oskrbo s pitno vodo je spremeniti miselnost, da je vode v izobilju in da je poceni.
Distribucija vode v vodovodnih sistemih in
vodne izgube se na letni ravni spremljajo s
pomočjo vodne bilance.
Vsak vodovodni sistem ima rezerve, najve-

čja pa se skriva ravno v vodnih izgubah. Vodne izgube lahko zmanjšujemo na naslednje
načine:
• zamenjava odsluženega dela v vodovodnem sistemu,
• zniževanje tlakov (kadar je to izvedljivo),
• aktivno iskanje in sanacija puščanj.
Zamenjava delov vodovodnega sistema je
enostavna, če je le na voljo dovolj sredstev. Po
drugi strani pa je najtežji ukrep aktivno iskanje puščajočih mest, s tem da moderna tehnologija omogoča, da takšne meritve niso več
tako zahtevne in omogočajo tako preventivni
kot kurativni pregled vodovodnega omrežja.
Sanacija poškodovanih cevi predstavlja ekonomsko najbolj upravičen način zmanjševanja vodnih izgub,
ob tem pa zvišuje
tudi kakovost vodooskrbe.
V lanskem letu
so vodne izgube predstavljale
26,63 odstotkov v
naš sistem načrpane vode. V praksi naj bi veljajo,
da ekonomsko
upravičene izgube znašajo do 16 odstotkov.
Ena izmed metod za zmanjševanje vodnih
izgub je tudi intenzivna vgradnja volumetričnih vodomerov pri uporabnikih. Meritve teh
vodomerov so namreč bolj natančne, sama
tehnologija pa omogoča daljinsko odčitavanje.

Strokovno izobraževanje kmetovalcev
Strokovna predavanja za kmetovalce v novembru in decembru 2015:
DATUM

URA

TEMA IZOBRAŽEVANJA

PREDAVATELJ

3.11.2015

10.00

Prireja mleka na paši,
oskrba pašnikov

Igor Tumpej, KGZ Ptuj

Predstavitev novosti
Uredbe o dopolnilnih
dejavnostih na kmetiji
Davčne blagajne
Kako pridelati kakovostno
silažo

Slavica Strelec, KGZ Ptuj

17.11.2015 10.00

lovica zbranih odpadkov lahko takoj usmerila v obdelavo in pridobivanje novih surovin,
kosovni odpadki se usmerjajo v razgradnjo in
nadaljnje postopke predelave in razgradnje,
kar zopet vpliva na zmanjšanje odpadkov za
odlaganje. Mešani komunalni odpadki se obdelajo mehansko, nato pa biološko, tako da
se od vseh zbranih mešanih komunalnih odpadkov odloži manj kot polovica. Doseženi
pozitivni rezultati na področju ločenega zbiranja odpadkov in s tem zmanjševanje deleža
odpadkov za obdelavo in odlaganje
so plod prizadevnega dela občanov
kot povzročiteljev odpadkov. Njim
gre največja zasluga, da se dobršen
del odpadkov lahko ponovno uporabi oz. predela.
Žal pa vsi občani nimajo pozitivnega odnosa do okolja oz. nimajo
problemov z divjim odmetavanje
odpadkov v naravo. Vsi taki pojavi mečejo zelo slabo luč na celotno
zgodbo o pozitivnem odnosu do
okolja in ravnanja z odpadki. Na
srečo so to le posamezniki, katerih ravnanje je potrebno zajeziti s prijavami pristojnim inšpekcijskim službam. Kakšen je lahko
problem z nastalimi odpadki, kaže podatek
Statističnega urada Republike, da je vsak
prebivalec Slovenije v letu 2014 v povprečju
proizvedel 433 kg komunalnih odpadkov, od
tega 3,3 kg nevarnih odpadkov, še bolj pa je
zaskrbljujoč podatek, da se letno odvrže cca
80 kg hrane na prebivalca.
Saubermacher Slovenija, d. o. o.

3.12.2015

11.00
10.00

8.12.2015

10.00

Vinogradništvo – od
obnove vinograda do
trgatve

9.12.2015

10.00

Novosti v prašičereji –
Darja Prevalnik, Peter
dobrobit živali, možnosti
Pribožič (KGZ Ptuj),
za naložbe, trženje prašičev Janko Hajdinjak (KZ
Lenart)

Helena Kapun, KGZ Ptuj
Anton Hohler, KGZ Ptuj

Roman Štabuc, KGZ
Maribor

KRAJ
IZOBRAŽEVANJA
Center Slovenskih
goric, Trg
osvoboditve 9,
Lenart
Center Slovenskih
goric, Trg
osvoboditve 9,
Lenart
Center Slovenskih
goric, Trg
osvoboditve 9,
Lenart
Center Slovenskih
goric, Trg
osvoboditve 9,
Lenart
Center Slovenskih
goric, Trg
osvoboditve 9,
Lenart

Predavanja ne štejejo za kmetijsko-okoljska in podnebna plačila (KOPOP) in za kmetovalce
niso obvezna. Za obvezna izobraževanja KOPOP bodo vključeni obveščeni osebno.
KGZS Zavod Ptuj
VEC PE Lenart oglas 130x90.pdf
1
6/10/15
11:23
Kmetijska svetovalna služba Lenart

C

M

Glavna cilja politike ravnanja z odpadki
sta: zmanjšanje škodljivih vplivov nastajanja
odpadkov in ravnanja z njimi na zdravje ljudi in okolje ter zmanjšanje uporabe virov in
spodbujanje praktične uporabe ustreznega
ravnanja z odpadki. Za dosego navedenih
ciljev je pomembno ločevati odpadke že na
izvoru in s tem prispevati k njihovi pripravi
za ponovno uporabo, recikliranje ali drugo
vrsto predelave. Na področju ravnanja z odpadki sta poleg okoljskega pomembna tudi
ekonomski in socialni vidik. V skladu s ci-
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Rejci živali morate beležiti letni vnos dušika iz živinskih gnojil

V

lada RS je dopolnila Uredbo o varstvu
voda pred onesnaževanjem z nitrati iz
kmetijskih virov (UL RS, št.22/2015),
uredba prinaša novosti na področju beleženja letnega vnosa dušika iz živinskih gnojil,
izpolnjevanja obrazcev v primeru oddaje živinskih gnojil, obdobij prepovedi gnojenja s
tekočimi organskimi gnojili in mineralnimi
gnojili, spremembe so pri gnojenju s hlevskim gnojem ter gnojenju strmih zemljišč,
pri zahtevah glede skladiščnih kapacitet in
pri postavljenih zgornjih mejnih vrednostih
vnosa dušika v tla oziroma na tla. V nadaljevanju na kratko povzemamo nekatere glavne
spremembe uredbe:

• Beleženja letnega vnosa dušika iz živinskih gnojil
Na kmetijskih gospodarstvih, na katerih
letni vnos dušika iz živinskih gnojil presega
350 kg N/leto (približno 5 glav velike živine-GVŽ), hkrati pa letna obremenitev z živinskimi gnojili presega 140 kg N/ha kmetijskih
zemljišč v uporabi (približno 2 GVŽ/ha), je
treba letni vnos živinskih gnojil v tla izračunati in zabeležiti prvič najpozneje šest mesecev po uveljavitvi te uredbe in nato vsako
naslednje leto. Na vseh ostalih kmetijskih
gospodarstvih morajo letni vnos živinskih
gnojil v tla izračunati in zabeležiti prvič najpozneje šest mesecev po uveljavitvi te uredbe
in nato vsako peto leto. Zabeležke morajo
vsebovati datum zabeležke, število rejnih živali na dan zapisa po vrstah in kategorijah,
letne količine dušika v živinskih gnojilih po
vrstah in kategorijah rejnih živali, površino
kmetijskih zemljišč v uporabi in izračunan
letni vnos dušika v tla z živinskimi gnojili.
Potrebni obrazec in pomoč pri izpolnjevanju dobite pri Kmetijski svetovalni službi.
KGZS Zavod Ptuj
Kmetijska svetovalna služba Lenart
Franci Ornik, dipl.inž.zoot.

Nova Uredba o dopolnilnih dejavnostih na
kmetiji

V

mesecu juliju je bila izdana nova
Uredba o dopolnilnih dejavnostih na
kmetiji, ki je zamenjala takrat veljavno uredbo iz leta 2014. Vzrok za spremembo v tako kratkem časovnem obdobju je bil
v vsebini, ki je v precejšnji meri otežila dejavnosti ali jih izključila. Z zadovoljstvom
lahko rečemo, da je prenovljena uredba bolj
življenjska.
Glede na novosti in spremembe, ki jih
prinaša nova uredba, se bodo morali nosilci

polnjujejo pogoje in so registrirani po juliju
2014, bo upravna enota po uradni dolžnosti
izdala novo dovoljenje.
Ponovno se lahko po novi uredbi izvaja
dejavnost pridobivanja energije iz obnovljivih virov. Ponujenih je še nekaj novosti, ka-

kajšnjih vinogradniških površin. V Nemčiji
je pogosta v deželi Würtenberg in leta 2007
je bila v celotni Nemčiji zasajena na 2.397
hektarjih. Pinot (meunier) je dejansko močno dlakava mutacija modrega pinota, ki je v
epidermalnih celicah; zaradi mutacije so vrhovi mladik hrapavi, predstavlja pa himero iz
dveh plasti z različno genetsko sliko.
Grozd trte je običajno srednje velik, valjast
in zbit, njegove jagode pa so male do srednje
velike, modre. Okus grozdja je sladek, sočen.
Poznejše brstenje in dobra dozorelost lesa zagotavljata trti dobro odpornost proti mrazu,
pozno cvetenje pa zmanjšuje osipanje, kar je porok
za zagotovljen pridelek.
Toliko o sorti vinske trte
pinot meunier. Je pa v času
delovanja in življenja velikega moža Franca Postiča
na Sveti Ani bila posajena
cela vrsta žlahtnih vinskih
trt. Nekatere od njih v tem
delu Slovenskih goric še
danes dobro uspevajo.
Trtna uš in pomen prve
trsnice na Kremberku
Pravo katastrofo je v vinogradništvu, povsod, kjer
so gojili plemenito in žlahtno trto, povzročila trtna
uš. To je pogubni škodljivec, ki s svojim rilčkom sesa sok iz koreninic
žlahtne vinske trte. Napadeni trsi so pospešeno hirali in v kratkem času propadli. Trtna
uš se je naprej pojavila v Ameriki in se nato
razširila v Francijo, takrat največjo vinogradniško deželo na svetu. Okrog leta 1865 je v
kratkem času ugonobila milijone hektarjev
vinogradov.
V sosednji Avstriji so tega škodljivce opazili leta 1872. Na slovenskem vinorodnem
ozemlju so trtno uš leta 1880 zasledili najprej
na Bizeljskem in v Slovenski Istri. V Slovenskih goricah so trtno uš našli leta 1888 pri
Sv. Jakobu in v okolici. V naslednjih letih
pa se je razširila tudi drugod po slovenskih
vinogradih. Še najdlje je tako prizanašala vinogradom pri Sveti Ani in okolici, saj so šele
leta 1906 ustanovili svojo trsnico, v kateri bi
vzgajali bolj odporne trsne cepljenke.
Ob pojavu tega katastrofalnega škodljivca
so bili tedanji vinogradniki nemočni, obupa-

ni. Nemo so lahko opazovali, kako jim pred
očmi kopni glavni vir dohodkov. Posledica
tega je bila, da so nekateri vinogradniki pričeli posajati uničene površine s samorodnimi
trtami, katerih ni napadala trtna uš. Toda ta
vinski pridelek je bil v glavnem za domačo
porabo. Večina tedanjih vinogradnikov pa
le ni obupala. Prvi so bili poizkusi cepljenja
na odgovarjajoče ameriške podlage, katere še
danes vzgajamo v posebnih nasadih, imenovanih matičnjaki, in odbrani (selekcionirani)
cepiči naše žlahtne vinske trte. Potrebni so
posebni prostori za cepljenje in zlasti siljene

z ustrezno temperaturo. Za ukoreninjene in
rast vloženih cepljenk sta potrebni nega in
najboljša prst. S tovrstnim načinom selekcioniranja žlahtne vinske trte so tako pričeli
obnavljati prej propadle površine z na novo
posajeno trto, cepljeno na ameriških podlagah, ki so odporne tudi na trtno uš. Iz tega
lahko tudi sklepamo, zakaj še nekateri starejši
rečejo žlahtni vinski trti kar »amerikanar«.
Verjetno še kdo tej trti tako poreče tudi pri
Sveti Ani.
Na koncu tega prispevka gre velika zahvala predstavnikom organiziranega ohranjanja
kulturno-zgodovinske dediščine kakor tudi
predstavnikom uprave občine Sveta Ana, ki
so uresničili tako izčrpni kronološki zapis o
delu in življenju velikega moža Franca Postiča in uredili učno-vinsko pot, po kateri naj
hodijo in se učijo tudi naši zanamci.
Foto in tekst: Rudi Tetičkovič

Srečko – ribič in pol

V razmaku enega meseca je potegnil na suho 19,5 kg težkega amurja
in 18-kilogramskega krapa.

S
dejavnosti prilagoditi novim pogojem najkasneje do 1. 1. 2016. Zelo pomembno je,
da vsi, ki so svoje dejavnosti registrirali pred
28. 7. 2014, oddajo na upravno enoto vlogo
za razveljavitev dovoljenja za opravljanje dopolnilne dejavnosti, nato pa novo vlogo za
opravljanje po novih pogojih. Tak postopek
je potreben zaradi določitve klasifikacije dejavnosti in vpisa v register. Nosilcem, ki iz-

tere bomo predstavili na predavanju na temo:
»Predstavitev novosti Uredbe o dopolnilnih
dejavnostih na kmetijah, davčne blagajne«, ki
bo 17. novembra v Centru slovenskih goric
ob 10. uri. Za vsa vprašanja pa se lahko oglasite na Kmetijski svetovalni službi Lenart.
KGZ Ptuj, enota za kmetijsko svetovanje
Lenart, Cvetka Bogdan, dipl. inž. zootehnike

rečko Poštrak iz Zavrha je eden tistih, ki
zna živeti polno in aktivno. Od tega ga
ni odvrnila niti delovna nezgoda, ko je
pred nekaj leti padel s strehe v globino šest
in pol metrov, direktno na glavo. Poškodbe
so bile hude, in ker je ostal pri zavesti, se na
srečo ni zgodilo najhujše. So pa posledice
delovne nezgode terjale upokojitev. Od leta
2010 je 57-letni Srečko je torej upokojenec,
ki živi aktivno, zdravo, sproščeno in razgibano življenje. No, aktivno je živel že prej, saj
je bil vseskozi zaposlen in športno aktiven že
iz šolskih klopi. Poznamo ga tudi kot priza-

dov Lenart. Sicer pa je bil v strelskem krožku
že v osnovni šoli. Je pa tudi ribič, ki namakanju trnka nameni največ časa. Ribniki: Sladki
Vrh, Duplek, Krog pri Murski Soboti, Hrašča,
zaide tudi preko meje na Madžarsko, so kraji,
kjer najde zadovoljstvo in se naužije svežega
zraka. Pohvali se lahko tudi z dobrim ulovom. Tako je letos v razmaku enega meseca v
Sladkem vrhu ujel 19,5 kg težkega Amurja in
18-kilogramskega krapa.
Srečko, ki mu ni neznan tudi pikado, je še
ljubitelj rož in gobar, ki tako slabe gobje bere,
kot je bila letos, ne pomni. In za konec po-

Srečko Poštrak s trofejnim amurjem

Ko je ulovil po dobrih treh tednih še rekordnega
krapa, se mu je zares od srca zasmejalo.

Utrinek iz vinorodnega območja občine
Sveta Ana

K

o popotnik zavije na slikovito območje
občine Sveta Ana, pa zlasti v jesenski
idili, se najprej pogled ustavi na vinorodnih gričih, ko žlahtno grozdje dozoreva.
Tukaj velja predstaviti kratek povzetek o
znamenitih možeh, ki so dali velik pečat na
področju vinogradništva in sadjarstva v tem
delu Slovenskih goric. To so Franc Postič
(1793–1861), Dominik Čolnik (1830–1913),
ki je živel in ustvarjal na Drvanji pri Benediktu, in še nekateri pomembni možje, ki so
v tistem času zapustili neizbrisno sled na področju sadjarstva in vinogradništva.
Dejstvo, da se je ime postič ali Postitschtraube pojavilo pri Sveti Ani prav v času, ko je
na Kremberku živel Franc Postič, ki je služ-
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boval kot krajevni zdravnik ali ranocelnik, a
je bil hkrati vzoren kmečki gospodar, ki se je
tudi ukvarjal s pospeševanjem sadjarstva in
vinogradništva, bi težko imeli za naključje.
Znani štajerski zgodovinar Rudolf Puff ga je
imenoval celo za enologa, iz česar lahko sklepamo, da njegovo poznavanje vinogradništva
ni bila amaterska dejavnost, ampak je imelo
mnogo širši domet, ki je zaznamoval še večje
priznanje kakovosti tukajšnjega grozdja in
omenjenega vinogradnika.
Še nekaj osnovnih podatkov o vinski trti
na tem območju. Sorta trte pinot (meunier),
postič ali črni rizling je v Evropi poznana že
od 16. stoletja. V Španiji je nasajena na kar
11.000 hektarjih in zaseda več kot 30 % tam-

devnega in uspešnega predsednika mladine
na Zavrhu in nogometaša, ki je igral mali
nogomet v moštvu Zavrha in Gradišča v Slovenskih goricah, veliki nogomet pa za Selce.
Od upokojitve se Srečko Poštrak ukvarja z
streljanjem z zračno puško. Kot pravi, je to v
roke ponovno prijel leta 2010 in se pridružil
strelski ekipi Medobčinskega društva invali-

govora pristavi: "Ni vse v beri ali ulovu, pomembno je biti povezan z naravo."
In še kako prav ima. Mnogi se tega ne zavedamo, da je treba tudi, ko pridejo leta tretjega
življenjskega obdobja, živeti aktivno, zdravo
in sproščeno življenje.
Franc Bratkovič
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Občina Šentilj – Zadruga dobrote, z. o. o.

P

otrebe na trgu in potrebe naših kmetovalcev so pokazale, da je smotrno razmišljati o ustanovitvi lastne zadruge, ki
bo na lokalnem nivoju združila pridelovalce
in predelovalce hrane, s svojo obliko organiziranosti pa omogočila vstop na trg in zagotovila odkup. Proučevanje različnih oblik
sodobnega povezovanja in primerov dobrih
praks je pripeljalo do odločitve, da so 20. julija 2015 v Šentilju uspešno ustanovili novo
in prvo zadrugo za razvoj podeželja ter jo
soglasno s petnajstimi ustanovitelji poimenovali Zadruga Dobrote, z. o. o., na osnovi
že vpeljane blagovne znamke Dobrote. Finančni vložek vsakega udeleženca je enak,
prav tako tudi glasovalna pravica. V okviru
programa aktivnosti so se odločili za promo-

cijske dogodke, kjer so jim kot prvi odprli
vrata v Mondu na dogodku »Domače in lokalno, v okviru sejma Agra v Gornji Radgoni
so na kolesarskem maratonu avstrijskih in
slovenskih kolesarjev pogostili 250 kolesarjev z enolončnico, poleg tega so s kulinariko
in z vrhunskimi vini sodelovali na odprtju
Medgeneracijskega centra v Šentilju in na
cerkvenem prazniku na Ilgovem, prav tako v
Šentilju. Sodelovali so tudi na dogodku Špricerfest, ki po svoji tradiciji ponuja ne samo
avtohtonih vin, ampak tudi domače dobrote
kuhinj iz okoliških kmetij.
V nadaljevanju se predstavi član Zadruge,
ki vidi veliko priložnosti vnaprej prav preko
organizirane oblike.

Kmetija Meier se predstavi
Niti leto ni minilo, ko sva se s partnerko
Cvetko odločala o tem, kaj bomo storili z
»našo« slabega dva hektarja veliko kmetijo.
Na zemlji, kjer je ravnica abstraktni pojem,
že več kot trideset let naša družina izvaja različne agrarne »eksperimente«, ki so nam bili
tako in drugače v zadovoljstvo. Vsa ta leta
gojimo drobnico (ovce) in tudi nekaj koz.
Osemnajst let smo na našem bregu imeli en
hektar vinograda, pa veliko perutnine smo
redili in imeli še velik vrt, v zadnjem času
celo dva.

Naš način obdelave zemlje in pridelave
nikoli ni bil intenziven. Vedno smo bili zadovoljni s tem, kar je zraslo. To pomeni, da
smo se do zemlje obnašali sonaravno. To naše
razmišljanje pa želimo nadgraditi z ekološkim pristopom. Zato smo sprejeli odločitev,
da bomo celotno našo kmetijo preuredili po
ekoloških standardih in potrošnikom v lokalnem okolju ponudili najkvalitetnejše produkte z naše kmetije.
V maju letošnjega leta smo nabavili 330
enodnevnih piščancev, iz katerih rastejo kokoši nesnice. Vso rejo smo prilagodili eko
standardom. To je bil velik zalogaj, predvsem
zaradi tega, ker je bilo potrebno preurediti celoten obstoječi hlev, v katerem so prej
»gospodarile« ovce in koze. V oktobru naše
nesnice, strogo nadzorovane s strani poo-

blaščenih inšpekcijskih in drugih nadzornih
organov, pričnejo nesti jajca. V mesecu oktobru se zgodi še nekaj, na kar smo na kmetiji
ponosni. Po eko standardih pobiramo prvi
pridelek eko koruze. A je to mogoče celo prvi
tak pridelek v Šentilju? Pa saj to ni toliko pomembno.
Proizvodnja kokošjih jajc bo poleg jajčnih izdelkov, kot so testenine in podobno,
naš glavni produkt. V prihodnjem letu bo v
funkciji tudi rastlinjak, kjer bodo glavni produkti osnovna zelenjava (čebula, česen, grah,
korenček) in podobno.
Poznavalci ekološkega kmetovanja vemo,
da pridobivanje certifikata traja tri leta, tu
se pač ne da nič spremeniti. V pospešenem
postopku, za katerega
smo zaprosili, pa bomo
uspeli pridobiti eko
certifikat za jajca in zelenjavo v prihodnjem
letu.
Ko smo bili že "globoko" v preurejanju
kmetije, sva se srečala z
našim županom, ki mi
je razložil svojo idejo
o zadrugi. Pobuda mi
je bila zelo všeč, zato sem župana podprl in
po svojih močeh sodeloval pri ustanovitvi zadruge »Dobrote«, ki jo danes mnogi občani
že poznajo. V Zadrugi vidimo svojo prihodnost. Ko bo delo zadruge v popolnosti zaživelo, bodo od tega imeli naj več, upam, tudi
naši potrošniki, ki se bodo lahko oskrbovali z
domačo, lokalno pridelano in res kvalitetno
hrano.
Za vse tiste, ki vam priimek Meier ni preveč poznan in še ne veste, da v neposredni
bližini Šentilja »raste« ekološka kmetija, prilagamo fotografije, po katerih nas boste lahko prepoznali še drugi. Kje in kako pa boste
lahko kupovali produkte z naše kmetije, pa
izveste iz obvestila, ki ga bo v oktobru prejelo
sleherno gospodinjstvo.
Karl Meier

Ribiška družina Pesnica–Lenart

Tekmovalna dejavnost v letu 2015

T

ekmovalna dejavnost RD Pesnica–Lenart je že vrsto let zelo intenzivna in
med najbolj uspešnimi v Sloveniji. Pod
okriljem RD Pesnica-Lenart je bilo letos na
jezeru Sveta Trojica organiziranih deset tekmovanj. To sta bili po dve tekmi članov in
članic za državno prvenstvo posameznikov
v lovu rib s plovcem in dve tekmi za ekipno
državno prvenstvo TOP 12 ekip iz Slovenije,
prav tako v lovu rib s plovcem. Ena tekma je
veljala za državno prvenstvo kraparjev (48
ur). Tri tekme pa so bile organizirane za družinsko tekmovanje.
Članice in člani tekmovalne ekipe RD Pesnica–Lenart dosegajo vrhunske uvrstitve, in
to ne samo v slovenskem, ampak tudi v svetovnem merilu. V ženski članski konkurenci
imamo tri predstavnice: Lidijo, Jasno in Janjo
Hernet. V moški članski konkurenci tekmu-
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jejo Andrej Klajnovšek, Lenart Pikelj, Primož
Adanič in Mitja Kmetec. V najmočnejši A-ligi TOP 12 ekip pa našo ekipo zastopajo
Aleš Kancler, Lenart Pikelj, Andrej Bauman,
Primož Adanič, Damjan Tomažič in Mitja
Kmetec.
Vsako leto poteka državno prvenstvo v
lovu rib s plovcem na štirih različnih vodah
(dveh tekočih in dveh stoječih). Na vsaki se
izvedeta po dve tekmovanji. Po osmih tekmovanjih pa dobimo najboljšo ekipo. Tekmovanje v članski konkurenci za posameznike za letošnje leto še ni zaključeno. Je pa
bila ekipa naše RD v zadnjih sedmih letih
šestkrat državni prvak v članski konkurenci.
Tudi za letos je že znano, da so postali ekipni
državni prvaki in bodo naslednje leto zopet
zastopali Slovenijo ter našo RD na svetovnem
prvenstvu v lovu rib s plovcem v Italiji. Letos

pa naši tekmovalci niso samo ekipni državni
prvaki. Imamo še najboljšega posameznega
ribiča v tej ligi med 60 TOP ribiči, to je Aleš
Kancler, na odlično tretje mesto pa se je uvrstil Mitja Kmetec. Tekmovalno ekipo pa ima
naša RD tudi v drugi B-ligi, kjer je letos zasedla šesto mesto med dvanajstimi ekipami. To
ekipo sestavljajo Alojz Fajdiga, Robert Perko,
Andrej Klajnovšek, Benjamin Kolar, Peter
Sande in Alojz Hernet.
Po tem, ko je naša ekipa večkratnih državnih prvakov v lovu rib s plovcem Sloveniji

prekinjena šele po drugi uri mučnega tekmovanja, čeprav bi jo po mnenju naših tekmovalcev morali prekiniti že po prvi uri. A na žalost temu ni bilo tako, saj pravila narekujejo,
da je tekma regularna, če traja vsaj polovico
predvidenega časa, kar je bilo z dvema urama
izpolnjeno. Po prvem nepopolnem tekmovalnem dnevu so bili naši tekmovalci zadnji,
a so drugi dan dosegli zelo dobre rezultate
in so za prvima dvema ekipama zaostali le
za tri kazenske točke. Na SP na Slovaškem je
sodelovalo sedemindvajset držav. Zmagali so
domačini Slovaki pred
Čehi in tretjeuvrščeno
ekipo Anglije. Naša
ekipa je na koncu zasedla dvajseto mesto.
V njej so bili Lenart
Pikelj, Mitja Kmetec,
Primož Adanič, Andrej
Bauman in Aleks Mesarič.
Tekmovalna ekipa
RD
Pesnica–Lenart,
katere glavni sponzor
je podjetje Sensas iz
Francije (ta naši ekipi zagotavlja hrano
za tekmovanja), si je
že sedaj za glavni cilj
Na 35. svetovnem prvenstvu v lovu rib s plovcem od 23. do 26. 7. 2015
naslednje leto zastaviv Žilini na Slovaškem. Z leve: Lenart Pikelj, Mitja Kmetec, pomožna
la vrhunsko uvrstitev
trenerja Matjaž Mesarič in Alojz Fajdiga, Primož Adanič in Andrej
na SP v Italiji. Iskreno
Bauman. Zastavi držita Katarina Sluga in Aleks Mesarič.
upamo in želimo, da
Foto: Lenart Pikelj.
bodo imeli več športne
sreče kot letos in da jim
leta 2013 na svetovnem prvenstvu v Italiji
bo to tudi uspelo!
priborila do sedaj največji klubski dosežek
Vsekakor pa to ni odvisno samo od sreče
z osvojenim drugim mestom, se ji letos na
in znanja, ampak tudi od razpoložljivih sredstev, od katerih je odvisno, kako kvalitetno se
svetovnem prvenstvu (SP) v Žilini na Slovaškem ni izšlo po željah in načrtih. Ustavilo
tekmovalci lahko pripravijo na tekmovanje,
jih je vreme. Prvi tekmovalni dan je že prvo
kot je svetovno prvenstvo. Zato bi bila vsaka
uro tekmovanja začelo močno deževati, kar
gesta v tem kontekstu več kot dobrodošla.
je kmalu prešlo v pravo neurje s točo in močD. Burian, RD Pesnica–Lenart
nimi ter nevarnimi strelami. Tekma je bila

Brankov »posebnež« iz Spodnje Ščavnice

L

etošnji lov na srnjaka si bo še posebej
zapomnil dolgoletni član Lovske družine Benedikt Branko Lončarič. Boginja
Diana mu je namreč poklonila redko in posebno trofejo srnjaka, o kakršni sanjajo mnogi lovci. Branko, ki je med lovskimi tovariši
poznan tudi kot odličen strelec na glinaste
golobe, je konec februarja v revirju Spodnja Ščavnica čisto slučajno opazil srnjaka
z nenavadno razvejanim rogovjem . Ocenil
je, da ga je vredno počakati do začetka lovne dobe in ga spremljati na njegovih skritih
poteh. Rečeno, storjeno, Branko je vztrajno
hodil na prežo in opazoval tega »posebneža«
vse do 2. maja, ko se mu je Diana nasmehnila in je srnjaka tudi uplenil. Njegovo lovsko
srce je utripalo kot že dolgo ne, ko je videl
to redko in izjemno trofejo, ki je zaradi redkosti med lovci nadvse cenjena. Ima namreč
dodatne izrastke, za katere je na ocenjevanju
dobil nekaj dodatnih točk. Trofeja iz Spodnje
Ščavnice je romala tudi na letošnje strokovno
ocenjevanje v okviru 9. Mednarodnega sejma
lovstva in ribištva v Gornji Radgoni, na kateri so ji po vseh mednarodnih parametrih in
standardih, ki veljajo v Mednarodnem svetu
za lovstvo in ohranjanje divjadi – CIC, podelili srebrno madaljo. Ocenjena je bila namreč
s 118,63 CIC točkami in le nekaj malega ji je
zmanjkalo do zlate medalje. Branko pravi, da
je zanjo še čas in da bo v revirju zagotovo še
našel kaj močnejšega, saj ima srnjad pri njih
dobre življenjske pogoje. In kot zanimivost
zapišimo še to, da mu je Diana letos namenila

še enega »posebneža«, saj je tudi njegov drugi
letošnji srnjak nosil na glavi precej drugačno
rogovje od običajnega. Brez sreče pač tudi pri

Brankov »posebnež« iz Sp. Ščavnice

lovu ne gre. Branko je seveda prejel kar nekaj iskrenih stiskov rok lovskih prijateljev, pa
tudi kanček zavisti, ki je med zeleno bratovščino del običajnega vsakdanjika.
M. T.

Gobe

G

obja letina letos ni bila kdove kaj. V
naših slovenskogoriških gozdovih le
za vzorec. Zato so pa gobjo srečo nekateri iskali v gozdovih na Pohorju. Tisti pravi gobarji, denimo kot Srečko Poštrak, so jo
očitno, videno iz posnetka, imeli.
F. B.
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IZ ZGODOVINE
SLOVENSKE GORICE MED NEMŠKO OKUPACIJO
1941–1945 (Oris razmer)
Ob 70-letnici konca druge svetovne vojne 1939–1945
Povzel in pripravil dr. Marjan Toš
Po okupaciji so nemške oblasti na celotnem
Spodnjem Štajerskem začele uvajati nov način
življenja. Na gospodarskem področju so bili
temeljni cilji okupatorja pridelati čimveč hrane
in zaposliti ljudi, predvsem v vojni industriji.
Nemci so razširili racionalizirano preskrbo –
tekstil, obutev, hrana in tobačni izdelki so bili
na karte. Nekmetje so dobili na mesec po 8 kg
enotne moke na osebo, staro nad 15 let, za otroke od 6 do 15 let pa 6 kg moke in za manjše
še manj. Vsaka oseba, ki je imela pravico do živilskih kart, je lahko kupila 900 dkg sladkorja
na osebo, kar je bilo v primerjavi s predvojnimi
razmerami v Kraljevini Jugoslaviji veliko. Tehnične predmete je bilo mogoče kupiti samo na
nakaznice (Bezugschein), ki pa jih je bilo zelo
težko dobiti. Okupatorji so uvedli obvezno
oddajo poljskih pridelkov – Ablieferungspflicht. Vsak kmet je dobil obvestilo, koliko mesa,
masti, fižola, krompirja in koruze mora letno
oddati. Obveznost je bila odvisna od velikosti
kmetije, števila družinskih članov in pridelovalnih razmer. Za oddajo mleka in jajc so kmetje dobili posebne odločbe. 7 Zelo slaba je bila
zamenjava predvojnih jugoslovanskih dinarjev
za nemške marke – za eno marko je bilo treba
dati 20 dinarjev. Zelo natančne so bile evidence
živine, a so se ljudje znašli in vsega enostavno
niso prijavili, da so lahko imeli za prehrano. Ker
je bilo na karte mogoče dobiti zelo malo masti,
so jo kmetje prodajali na črno. To se je občutno povečalo v zadnjih letih vojne, ko je bil na
podeželje hud pritisk mestnega prebivalstva, ki
je občutilo veliko pomanjkanje. Nakaznice za
hrano so dobivali tudi mali kmetje, in to zlasti
za sladkor, kavin nadomestek in marmelado.
Teh dobrin so bili najbolj veseli viničarji, kočarji in bajtarji, ki so pred vojno marsikje živeli
v hudem pomanjkanju in so zaradi izboljšanja
položaja na veliko hvalili novo oblast. Nemci so
na slovenskogoriškem podeželju poskušali obnoviti tudi vinograde in sadovnjake.
Okupacijska oblast se je lotila temeljitega
dela tudi na drugih področjih. Že 16. aprila
1941 je bil postavljen ukinitveni komisar za
društva, organizacije in združenja na Spodnjem
Štajerskem. Delovanje društev ni bilo več dovoljeno, vsa društva, organizacije in združenja
so bila ukinjena. Vsa društva so morala takoj
prenehati z delom, izjeme so bile dovoljene
pod določenimi pogoji. Odločbe ukinitvenega komisarja niso zahtevale pojasnil in so bile
nedotakljive. 8 Za ukinitvenega komisarja je bil
imenovan pokrajinski blagajnik NSDAP za Štajersko Max Hruby iz Gradca. Ta je že nekaj dni
pred imenovanjem izdal smernice za politične
komisarje in jim naročil, da takoj imenujejo
pooblaščence ukinitvenega komisarja. Pooblaščenci naj bi bili folksdojčerji. Proces formalnega ukinjanja in razpuščanja društev je tekel zelo
počasi in postopoma. Prepisi registrov društev
in organizacij, ki so jih pooblaščenci pošiljali
ukinitvenemu komisarju, so namreč prihajali z
zamudo, ker so bili seznami članov in funkcionarjev mnogih društev uničeni ali skriti. Nemci
so ustanavljali svoja društva, med katerimi velja
posebej omeniti Nemški rdeči križ – DRK (Deutsches Rotes Kreutz). Obnovljena pa so bila
gasilska društva, ki so morala sodelovati pri požarni obrambi in kasneje pri posredovanju ob
letalskih napadih zavezniških sil. Nemci so svoja društva ustanavljali zaradi utrjevanja nemštva na okupiranem območju. Prepovedano je
bilo tudi delovanje vseh političnih strank. Med
ukrepe za uničenje slovenstva sodijo tudi akcije
zbiranja in sežiganja slovenskih knjig. Sloven-

2. del

ščina je bila prepovedana, v šoli in na uradih,
kasneje celo pri cerkvenih obredih. Začelo se
je ponemčevanje krajevnih in osebnih imen.
Zlasti na preimenovanje krajev so se Nemci dobro pripravili, pri tem pa so jim pomagali tudi
domači člani Kulturbunda. 9 Pomembno vlogo
so v prizadevanjih za ponemčenje pripisovali
nemški šoli. Nemška šola naj bi tudi v Slovenskih goricah vzgajala in usposabljala mladi rod
v nacističnem duhu. Slovenski učitelji so bili ob
okupaciji odpuščeni, prišli so nemški, ki so bili
večinoma iz Avstrije, kar je bila ena od značilnosti za celotne Slovenske gorice in Prlekijo. 10
Ponemčevanje je potekalo tudi izven šole, ustanavljali so otroške vrtce, ki so bili brezplačni.
Otroke so učili peti nemške pesmi in jih ob igri
učili nemščine. Vrtce so obiskovali otroci od 3.
do 6. leta starosti. Poleg šole so za ponemčevanje uporabljali tudi organizacijo Hitler Jugend
(Deutsche Jugend), jezikovne tečaje pa so prirejali posebej za tiste, ki niso znali nemškega
jezika in za Nemce, da bi se naučili knjižnega
jezika. Mladi od 6. do 14. leta so bili v organizaciji »Pimfi«, od 14. do 18. leta pa v »Deutsche
Jugend«. Slovenski otroci so doživljali zaničevanje, zapostavljanje in pretepanje. Otroci nemških staršev so bili vključeni v nemške organizacije in so bili v vseh pogledih privilegirani.
Po končani šoli so slovenske otroke pošiljali na
delo v Nemčijo. Šolski obisk med okupacijo je
bil dober, saj so se starši otrok bali represalij,
učni uspeh pa je bil minimalen. Poglavitni namen in cilj nemške šole je bila vzgoja mladine
v nacističnem nemškem duhu. Za šole na okupiranem območju slovenske Štajerske so bile v
Avstriji določene »botrske šole«, ki naj bi skrbele za nakup knjig in druge opreme. Botrske šole
so zlasti pomagale pri pridobivanju knjižnega
fonda za šolske in javne knjižnice. Nemški jezik je bil obvezen, slovenščina je bila v šoli popolnoma prepovedana. Učiteljstvo je vzgajalo
mladino v nemškem duhu, poudarek je bil na
učenju nemščine, ostala področja so bila zanemarjena. Veliko težav je bilo zaradi neznanja
jezika, zato učenci tudi niso mogli uporabljati
razpoložljivih nemških knjig in literature.
Med okupatorjevimi ukrepi zoper zavedno
slovensko prebivalstvo je treba omeniti izgone
ljudi iz domačih ognjišč. Prve aretacije so se
začele že meseca aprila 1941, ko je prišlo do izgona celotnih družin in narodno zavednih posameznikov. Vsi so se morali izjasniti o svojem
poreklu, glavni val izgonov pa se je vršil poleti
1941. Pri odločanju o ljudeh za izgnanstvo so
imeli pomembno vlogo člani domačega Kulturbunda. Nemci in pripadniki Kulturbunda
so zavedne Slovence na veliko žalili in nekaterim celo očitali, da so »židovskega porekla«.
Izgnance so najprej odpeljali v meljsko vojašnico v Mariboru, od tam pa na mariborsko
železniško postajo, kjer so jih naložili v živinske
vagone in odpeljali proti Hrvaški, Bosni in Srbiji. V Slavonski Požegi so jih večino razmestili v razne dele NDH.11 Tam so jih od nemških
gestapovcev prevzeli hrvaški ustaši. V Bosno
in Srbijo so odpeljali zlasti zavedne Slovence iz
Maribora in iz obmejnih krajev Slovenskih goric. Med temi je bilo tudi veliko zavednih Primorcev, ki so se po prvi svetovni vojni naselili
v teh krajih. Prav izgoni ljudi so prebivalstvo na
celotnem območju Slovenskih goric( še posebej
na obmejnem območju Svete Ane in Lokavca,
pa tudi Lenarta in Cerkvenjaka ) najbolj prizadeli. Še posebej obsežni so bili izgoni zavednega
slovenskega prebivalstva iz območja šolskega
okoliša Lokavec. 12
Nadaljevanje prihodnjič

7
Ibid., str. 115. Po vaseh so okupacijske oblasti postavile krajevne kmečke vodje, ki so sodelovali pri pospeševanju kmetijstva.
Polja so morala biti čimbolj obdelana, iz Nemčije so okupatorji pripeljali celo novo sorto krompirja, ki so ga kmetje imenovali
»svinjski«, saj je bil značilne rumene barve. Pospeševali so živinorejo in uporabo umetnih gnojil, vse kože zaklanih živali je
bilo treba obvezno oddati.
8
Jure Maček, Ukinitveni komisar za društva, organizacije in druženja na Spodnjem Štajerskem, Pokrajinski arhiv Maribor,
Maribor 2004, str. 7. Odredbo o imenovanju ukinitvenega komisarja z dne 24. aprila 1941 je izdal šef civilne uprave za Spodnjo
Štajersko dr. Überreither. Za ukrepe, ki so izhajali iz omenjene odredbe, se niso plačevali davki ali druge pristojbine.
9
Nemški okupatorji so na Spodnjem Štajerskem v začetku uporabljali imena krajev, ki so nekdaj veljala v habsburški monarhiji in jih je leta 1940 vključil v svoj seznam Südostdeutsches Institut v Gradcu. Sprva so se zadovoljili že z nemško obliko
pisanja krajevnih imen, nekatera imena pa so enostavno prevedli iz slovenščine v nemščino. Šele 4. julija 1943 je šef civilne
uprave za Spodnjo Štajersko izdal odredbo o imenih občin, katastrskih občin in krajev. S to odredbo so okupacijske oblasti
želele izbrisati vse sledove slovenstva v krajevnih imenih.
10
Od slovenskih učiteljev pri Sveti Ani na primer sta ostala samo Ivo in Tucka Matkovič. Šolski upravitelj Janko Kincl, Irma
Košuta in Rudi Jurjaševič so kmalu po okupaciji iz kraja zbežali. Franc Kaučič v svojih spominih piše, da mu je učiteljica Tucka
Matkovič, ki je bila nemškega porekla in je ostala v službi na šoli, prostovoljno pomagala pri prevajanju v občinski pisarni.
Njen mož Ivo Matkovič je v času okupacije dobil službo na občini v Apačah (prim. Franc Kaučič, Spomini iz mojega življenja,
Maribor 2006, str. 75).
11
Nezavisna država Hrvatska.
12
Vanj so bile vključene tudi Trate in Stogovci.
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96 let Ivana Lorberja

V

petek, 16.10.2015, je praznoval 96. rojstni dan Ivan
Lorber iz Spodnje Voličine.
Ob njegovem prazniku ga je obiskal
tudi župan občine Lenart mag. Janez
Kramberger in mu čestital ter zaželel
trdnega zdravja. Obiskala sta ga tudi
predstavnika Društva upokojencev
Voličina, predsednik Stanko Kranvogel in Lojzka Tuš. Gospodu Ivanu želimo obilo zdravja, sreče in prijetnih
trenutkov v krogu družine.
Tadeja Radovanovič

90 let Terezije Novak–Treze

8

. oktobra je dopolnila častitljivih
90 let krajanka KS Voličina in
dobra prijateljica Terezija Novak
iz Dolgih njiv.
Izhaja iz velike družine, kjer je kot
otrok občutila revščino in pomanjkanje. Kljub letom rada pove, kako so
otroci ves dan težko čakali na mater,
da je prišla s taverha (dnine) in jim
prinesla kaj za pojesti, čeprav se je
morala sama hrani večkrat odpovedati.
V tistem času kruha za otroke ni
bilo vedno doma, zato se je tudi Treza
morala odpraviti k tujim ljudem kot
rejenka. S pridnim delom in z vztrajnostjo si je prislužila topel dom in hrano. Ker
je sama vedela, kaj je biti rejenka, je znala
nuditi topel dom tudi svojemu rejencu Jožetu Severju, ki je kasneje s svojo pridno ženo
Liziko in njuno družino z delom pokazal vso
zahvalo za vse.
Treza je bila kljub težkemu delu in življenju, ki jo je spremljalo, vedno pripravljena
pomagati vsakomur. Bila je vedno nasmejana, dobre volje in polna vedrine.
Njena posebnost je dober spomin, saj se

še danes pri njenih častitljivih letih spominja
pesmi, ki se jih je naučila v osnovni šoli ali pa
jih je slišala od svojih sorodnikov, prijateljev
in znancev.
Ob njenem visokem jubileju smo ji izrekli
tako njeni prijatelji kakor pevci kvarteta Zarja iskrene želje, da ostane zdrava, nasmejana
in hudomušna, kot smo jo doživljali ob obiskih na njenem domu.
Treza, bodi zdrava in lepo se imej!
Družini Jančič in Ajtnik

Zlatoporočenca Jožica in Jože Dajčman iz
Voličine

V

soboto, 17. oktobra 2015, sta v
krogu domačih in prijateljev
praznovala 50 let zakonskega
življenja Jožica in Jože Dajčman. Pred
50 leti sta zakon sklenila v Voličini.
Tokrat sta svojo »večno« zaobljubo
opravila v cerkvi sv. Lenarta v Lenartu, kjer je civilni obred opravil župan
občine Lenart mag. Janez Kramberger, cerkveni obred z zahvalno mašo
pa so opravili upokojeni nadškof dr.
Franc Kramberger, naddekan Martin
Bezgovšek, župnik iz župnije sv. Ruperta iz Voličine Jože Muršec in diakon Janez Kurnik.
Jože Dajčman se je rodil 15. marca
1939 v Spodnji Voličini 46. Otroštvo
je preživljal skupaj z dvema sestrama in dvema bratoma, od katerih še živita Tone in Ludvik. Osnovno šolo je obiskoval v Voličini. Po
končani osnovni šoli, je bil nekaj časa zaposlen kot pismonoša na pošti v Lenartu. Leta
1959 je bil poklican k vojakom v Titovo gardo. Po odsluženem vojaškem roku se je zaposlil v Metalni v Mariboru, kjer se je priučil za
poklic ključavničarja. Svojo poklicno pot je
nadaljeval v podjetju Klemos v Lenartu. Leta
1965 pa je Jože odšel v tujino, kjer je nadaljeval delo v kovinarstvu v tovarni Doppelmayr,
svetovno znano podjetje, ki proizvaja sedežnice, nihalke, žičnice in vlečnice. Leta 1975
se je vrnil v podjetje Klemos, kjer je s svojim
znanjem opravljal razna zahtevna dela, med
drugim tudi vodenje montaže sedežnice na
Veliki Planini, v Kotljah in Zelenici in tudi
Maistrovega stolpa na Zavrhu. V prostem
času pa je in še vedno aktivno sodeluje na
cerkvenem področju kot ključar in cerkveni
pevec že 62 let.
Jožica Dajčman, rojena Fras, se je rodila 6.
marca 1941 v Dolgih njivah 13. Otroštvo je v

rodnem kraju preživljala še s tremi sestrami
in petimi brati, od katerih še živijo sestra Lizika in brata Franc in Jože. Po končani osnovni šoli v Voličini se je Jožica izučila za poklic
šivilje. Učno dobo je imela pri mojstrici Anici
Kristovič v Šetarovi, po končanju pa je šivala
na domu. Leta 1965 je Jožica odšla v Avstrijo,
v konfekcijsko podjetje Bolle, kje je bila zaposlena do leta 1975. Po vrnitvi je svoj poklic
opravljala še nekaj let doma. Tudi Jožica z veseljem poje na koru že 61 let.
Zlatoporočenca sta se spoznala v domačem
kraju. Zaljubila sta se in se 17. 10. 1965 leta
tudi poročila v Voličini. V zakonu se jima je
rodila hčerka, žal, pa ji ni bilo dano živeti zemeljskega življenja.
Od leta 1975 živita na domačiji gospe Jožice, kjer uživata v pokoju, se ukvarjata z raznimi deli, predvsem v vinogradu.
Na tej poti sta korakala skupaj v lepih in
včasih tudi slabih trenutkih, a želja je bila, da
bi se ti koraki nadaljevali, saj je življenje lepo,
če ga znaš ceniti in živeti.
T. R.
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Srebrna poroka zakoncev Zorko

S

tari pregovor pravi, da je treba v zakonu
zdržati sedem let, da se zakon utrdi. Kot
je znano, zakonski pari slovesno praznu-

jejo zlato in biserno, redki železno poroko.
Redko pa se zgodi, da bi kateri par stopil pred
oltar, da bi tako potrdil svoj zakon. To sta storila zakonca Danica in Alojz Zorko iz Cogetincev v Cerkvenjaku. Tako kot prvič sta se
podala pred oltar v cerkvi sv. Antona v Cerkvenjaku, kjer je ob darovani maši obred srebrne poroke opravil župnik Janko Babič. Kot
je dejal, je to njegova prva srebrna poroka, ni
pa nobena zabeležena v zapisih župnije. Pred
oltar sta stopila z najbližjimi sorodniki, priči
pa sta jima bili sin Mitja in njegova zaročenka
Mojca Ahman. Zaključno slavje so pripravili
na Turistični kmetiji Vinogradništva Veberič-Kozar v bližini njunega doma.
Ludvik Kramberger

Po obnovi Poličeve kapele tretjič sv. maša

S

vetli oblaki so plavali nad Cesto Maksa
Kaučiča v Sveti Trojici v Slov. goricah.
Tu so se zbrali ljudje, ki so želeli biti
navzoči že na tretji sv. maši v lepo obnovljeni
Poličevi kapeli (1886-2012). Tega nedeljskega popoldneva, 20. 9. 2015, ob 15. uri je bilo
ob darovanju sv. maše domačega župnika p.
Bernarda Goličnika toliko bolj slovesno, saj
so sodelovali organistka Anita Kralj in nekaj cerkvenih pevcev. Milan Štrumpf pa je z
agregatom omogočil osvetlitev notranjosti
kapele in ozvočitev. Za krajše prijetno druženje so poskrbele dobrosrčne osebe.
Foto in besedilo: Slavko Štefanec

Pater Evgen (Avguštin) Ketiš
1929-2015
Preko objav v medijih smo izvedeli, da je Gospodar Življenja poklical v večnost svojega zvestega služabnika patra Evgena (Avguština) Ketiša iz Oseka (4. 8. 1929 - 6. 10. 2015).
V petek, 9. oktobra 2015, ob 13. uri smo se začeli poslavljati v cerkvi Sv. Trojice v Slovenskih
goricah. Sveto mašo je vodil nekdanji mariborski nadškof dr. Franc Kramberger v prisotnosti več kot šestdeset duhovnikov.
V Ovtarjevih novicah smo v avgustovski številki poročali
o biserni sv. maši p. Evgena, ki jo je daroval 28. 6. 2015 v
cerkvi Sv. Trojice. Ker so v cerkvi bile uporabljene povsem
prave besede avtorja Mateja Erjavca, zapisane v reviji Ognjišče (december 2014), jih zapišimo še enkrat. 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. Več kot 14 let je
s svojim vzorom (kopanje vodnjakov) to dokazoval s svojim
poslanstvom v Afriki.
Tudi tokrat je levji delež dobro opravila nečakinja Marjana Rojko z možem Jožetom, ki je
biseromašniku napisal tudi pesem. Upoštevana je bila želja pokojnega p. Evgena. Namesto
sveč in rož so zbrani denar namenili za sv. maše, obnovo zvonikov in druge cerkvene potrebe.
Številni so na pogreb prišli iz župnij, kjer je p. Evgen deloval.
Dragi p. Evgen, vso svojo življenjsko moč si uporabil za kvalitetno izvajanje duhovniškega
stanu. Hvala ti! Še ob odhodu v večni pokoj je vreme bilo vsem zelo naklonjeno.
Bratranec Slavko Štefanec

RKS OZ Lenart – plan krvodajalskih akcij

Sreda 4. 11. OORK Benedikt v OŠ Benedikt
Petek 13. 11. OORK Cerkvenjak v OŠ Cerkvenjak
Petek 20. 11. OORK Sveta Ana v OŠ Sveta Ana

VABILO

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

… in morja ni več

Minljivost uči živeti
bo v torek, 3. novembra, ob 17. uri na sedežu odbora v Mariboru, Partizanska c. 12/II.
»Še prej kot na sebi vidimo fizične posledice minevanja v naravi:noč in dan, hlad in vročina,
živo in mrtvo. To spreminjanje sveta okoli nas je tako očitno, da nas neizbežno spominja tudi
na našo lastno podrejenost zakonitostim časa. Vendar so interpretacije tega, kaj so te zakonitosti, različne: ateistični in teistični doktrini se v tem bistveno razlikujeta. Biblija pravi, da bo
celo minljivo Stvarstvo postalo neminljivo. Kako potem ne bi tudi človek? Iz skrbi in ljubezni do
narave, ki ji je obljubljena ta veličastna prihodnost, je moč uvideti in sprejeti tudi svojo lastno
pot v eshaton.«
Naš gost bo dr. Bernard Goršak.
Prijazno vabljeni!
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Revmatska obolenja in hladni dnevi

H

ladnejši dnevi napovedujejo več težav s sklepi, posebej tistim, ki so bolj
občutljivi na vremenske spremembe. V kolikor trpite za revmatsko boleznijo,
se vam lahko v hladnejših mesecih bolečine
in pridruženi simptomi nekoliko poslabšajo.
Najbrž ste takšnih težav že vajeni in se zaradi njih ni potrebno vznemirjati, saj se stanje
sčasoma izboljša. Spodaj vam ponujam nekaj
praktičnih nasvetov, ki jih lahko uporabite
sami, da olajšate težave s sklepi. Če bodo le-te
vseeno prehude, pa je priporočeno, da obiščete svojega zdravnika.
Gibanje in prehrana: eden izmed vzrokov
za povečanje težav s sklepi je zmanjšanje gibanja. V jesenskih in zimskih dneh smo več
v notranjih prostorih, manj se sprehajamo in
več sedimo. Sklepi lahko zato postanejo otrdeli, zmanjša se njihova gibljivost, ob ponovnem gibanju pa se težje prilagajajo obremenitvam. To je razlog za bolečine, ki se pojavijo
takoj ob vstajanju iz naslonjača ali zjutraj iz
postelje. Bolečine lahko olajšate tako, da se
razgibate večkrat dnevno in pazite, da podnevi niste predolgo časa v enakem položaju.
Že leta 1991 so v študijah dokazali, da se
je stanje bolnikov z revmatoidnim artritisom
izboljšalo po tem, ko so zamenjali prehrano.
Ovo-lakto vegetarijanska prehrana je izjemno izboljšala stanje vseh bolnikov, medtem
ko so bolniki, ki so uživali tudi meso skupaj
s standardno terapijo, občutili le malo manj
bolečin. V kolikor se mesu nikakor ne morete odpovedati, pa je vsekakor dobro, da se
ga čim bolj izogibate, če trpite za revmatskimi težavami. Številne raziskave so namreč od
takrat naprej le potrdile izsledke omenjenih
študij, še boljše rezultate pri obolelih pa opažajo pri veganski dieti.
Obloge in kopeli za zmanjšanje oteklin in
bolečine: za zmanjšanje bolečine lahko uporabite različne obloge, ki poleg tega pomagajo zmanjšati oteklino in druge težave. V fazi
vnetja, ko je sklep boleč in otečen, uporabljajte hladne obkladke. Te lahko naredite s čajem

kamilice, ki ga ohladite in vanj namakate brisačo, katero položite na prizadeto mesto.
V fazi, ko ni aktivnega vnetja, si lahko pomagate s toplimi oblogami in kopelmi. Te
pomagajo tako, da zmanjšajo pogostost pojavljanja faz aktivnega vnetja. Preverjene so
ingverjeve obloge, ki se uporabljajo v terapiji
revmatskih bolezni že desetletja. Ingver pomaga lokalno, prav tako pa celotno telo spodbuja k tvorbi toplote, ki je zelo pomembna pri
zmanjšanju revmatskih težav.
Če želite pripraviti ingverjevo oblogo sami
doma, potrebujete 125 gramov ingverja. Najbolje je uporabiti svežega, lahko pa uporabite
tudi posušeno korenino, katere lahko uporabite količinsko sorazmerno manj. Ingver
zmeljete in ga tesno zavijete v bombažno
tkanino, ki jo nato prekuhate v dveh do treh
litrih vode. Na majhnem ognju naj se v pokritem loncu prekuhava 30 minut, nato odstavite
lonec z ognja in odstranite tkanino z ingverjem. V vodo, v kateri ste ingver prekuhavali,
namočite brisačo. To položite na ledveni predel. Brisačo ponovno namočite v ingverjevo
vodo, ko se obloga ohladi, in to ponavljajte,
vse dokler ima voda zadostno temperaturo,
da po oblaganju še občutite toploto. Terapija
je posebej primerna za ljudi, ki trpijo tudi za
ledvičnimi težavami, saj je že stoletja znana v
ajurvedski medicini za lajšanje težav s slabo
delujočimi ledvicami.
Prav tako na telo v fazi, ko ni aktivnega
vnetja, pozitivno delujejo tople kopeli, v katere dodate različna eterična olja, ki še dodatno
spodbujajo tvorbo toplote v telesu. To so na
primer olja sivke, rožmarina, poprove mete.
Pri kopelih pazite, da ob prisotnosti morebitnih srčno-žilnih težav ne pretiravate z visoko
temperaturo kopeli, ki naj bo v tem primeru
med 32 in 34 stopinjami Celzija.
V barvitih jesenskih dneh se naužijte svežega zraka, ob hladnih večerih pa naj vas pogreje skodelica čaja iz zelišč z domačega vrta.
Tina Purgaj, študentka medicine

Praproti

Vsako leto si vsaj
enkrat privoščim ogled
senčnega vrta pri prijateljici Simoni iz Ljutomera in občudujem
njene sencoljubne rastline, med katerimi je
tudi množica različnih
praproti. Ravno te dni
pa mi je poslala nekaj
fotografij, da jih lahko
občudujem v jesenskem videzu. Me kar mika, da bi si jih ogledala v živo.
V Sloveniji prosto v naravi raste kar nekaj vrst teh neopaženih rastlin. Tudi v svoji
bližini jih imamo. Največja, ki raste ob robu
gozdov, je orlova praprot, ki so jo včasih
jeseni pokosili in uporabljali za nastiljanje
živalim. Marsikatera je pristala v blazini za
zdravljenje glavobolov. Navadna glistovnica, ki raste v lepih šopih v bukovih gozdovih, zraste v višino pol metra in je včasih
služila za odpravljanje glist. Jelenov jezik
raste tudi v haloških apnenčastih gozdovih.
Je prezimna praprot z usnjatimi bleščečimi
listi, na spodnji strani pa ima trose. Zeleni
sršaj je nizke, drobne rasti, raste med vlažnimi skalami, pogost je bil med kamni
zidanih vodnjakov. V obzidjih pri cerkvah
in gradovih pa raste pozidna rutica. V naših
gozdovih najdemo tudi sladko koreninico,
ki je zdravilna rastlina, še posebej tista, ki
raste ob deblih hrasta in izkorišča vodo, ki
teče po deblu. Zelena ostane tudi pozimi.
Pater Ašič priporoča uporabo njene korenike, ki jo kopljemo od septembra naprej,
jo na hitro operemo, narežemo, posušimo
in hranimo v temnih posodah. Čaj je zdrav
za dihala: zdravi pljuča, začetke TBC, hripavost, katar, kašelj, tudi oslovski kašelj in
astmo, saj mehča sluz.
So pa praproti nepogrešljive v vrtnih
zasaditvah. Nimajo cvetov, ampak očarajo
z listi. Sadijo jih vrtoljubci, ki so jim blizu
premnogi odtenki zelene barve in nepono-

vljive oblike listov, ki
jim strokovnjaki rečejo mahala. Cvetoče
rastline med zelenilom praproti pridejo še bolj do izraza.
Primerne so za senčna, vlažna rastišča.
Njihova
posebnost
je, da nimajo semen,
ampak se razmnožujejo s trosi. Za vse pa
je značilno, da so mladi poganjki polžasto
zaviti in rjavkaste barve. Nekatere čez zimo
obdržijo liste zelene, drugim jeseni listje
odmre. Tega kot zaščitno zastirko pustimo
do pomladi. Rade imajo odcedno zemljo,
rahlo prst, najraje listovko. Gnojenje jim
škodi. Ko jih posadimo, jih pustimo, da se
na tistem mestu lepo razrastejo, presajanja
ne marajo. Nekaj vrst praproti sem posadila
pod krošnjo lipe ob studencu. Lepo uspevajo tiste gojene, kot tudi tiste prinesene iz narave. Posebej lepa je praprot venerini lasci
z drobnimi, nežnimi svetlozelenimi lističi
in bleščeče črnim steblom. Ob deblu lipe se
dobro počuti jelenov jezik, ki ga lahko dobite v mnogih različicah. Japonska podborka je bujne rasti, dvobarvna in malce večja.
Tudi sladka koreninica, sršaj in slatinka so
lepe med ciklamami in drobnimi hostami.
Iz Pokljuke sem prinesla nežno hrastovko,
ki v naravi raste v iglastih gozdovih, a z dodatkom smrekovih iglic zemlji lepo uspeva
tudi pod lipo. Za večji prostor je primerna
kraljeva praprot, ki si glede na videz zasluži
to ime. To, da obstajajo praproti kot sobne
rastline, tako že veste. So pa tudi take, ki rastejo v vodi, vidite jih lahko v močvirskem
vrtu Tal 2000.
Za praproti pravijo, da jih premalo poznamo, da se o njih skoraj nič ne piše, torej
smo do njih kar krivični. To pa lahko popravimo in si kakšno posadimo v senčni
kotiček vrta.
Marija Čuček
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Iz dejavnosti OI JSKD Lenart
Folklorni seminar pri Lenartu
JDKD Lenart bo v mesecu novembru izvedel regijski folklorni seminar: Plesi Pohorja
in Dravinjskih goric, ki je namenjen vodjem
otroških in odraslih folklornih skupin. Potekal bo v torek, 10. novembra 2015, od 16. do
21. ure v Lenartu, v Centru Slovenskih goric
- Mala dvorana, Trg osvoboditve 9. Seminar
bo vodil Branko Fuchs, dolgoletni strokovnjak na folklornem področju, ki bo predaval tematiko, ki jo je dolgo raziskoval in bo
izšla tudi v knjižni izdaji. Za vodje otroških
folklornih skupin bo prilagoditveni program
plesov. Prijave zbirajo do torka, 27. oktobra

2015.
Vsebina seminarja: V uvodnem delu bo
predstavljena kratka metodika poučevanja
plesa z osebno pripravo vodje folklorne skupine. Sledi demonstracija in učenje plesov
regije. Po skupnem dogovoru bomo umestili plese v vaše idejne odrske postavitve.
Zaključni pogovor bo sledil novejšim usmeritvam strokovnih spremljevalcev s pripravo
skupine na oder. Za vse ostale informacije
smo dosegljivi na: 031 472 914 (Breda) ali na
e-mail: breda.slavinec@jskd.si.

Deset ljubiteljskih likovnih ustvarjalcev razstavlja v Voličini
Na odprtju razstave, 16. oktobra 2015, je
vodja JSKD Lenart, Breda Slavinec predsta-

vila izvedbo 17. likovnega ex-tempora Selce,
Voličina in Zavrh 2015. Slikar Konrad Krajnc
pa je predstavil likovna dela. Svoja dela raz-

stavljajo Jožica Andrejč, Danijel Ferlinc Danny, Ivanka in Marjan Kokol, Slavko Mesarec,
Alenka Sovinc Brglez, Jasna
Šosterič, Andreja Štancer,
Slavko Toplak in Andreja
Tusulin. Razstava del, ki so
nastala na likovnem ex-temporu, bo na ogled v jedilnici
Osnovne šole Voličina do
petka, 30. oktobra 2015. Razstavo je postavil Brane Lazić.
Likovni ex-tempore v začetku
septembra sta izvedla JSKD
Lenart in Likovno društvo
Lajči Pandur Lenart. Razstava pa je nastala v sodelovanju
JSKD Lenart, Osnovno šolo
Voličina in Občino Lenart.
Breda Slavinec, foto: arhiv sklada

Breda Slavinec v Londonu
Breda Slavinec se je na povabilo Zveze
poljskih pisateljev v zamejstvu in po svetu –
umetniške skupine KaMPe, ki deluje v Londonu, udeležila 3. festivala Slovanske poezije
– London 2015. Festival je potekal od 2. do 4.
oktobra v centru Londona. Udeleženci, ki so
prišli iz Poljske, Rusije, Litve, Srbije, Bolgarije
so se vsakodnevno predstavili na več pesniških branjih. Udeležence festivala je sprejel

tudi ambasador Poljske v Londonu Witold
Sobków. Breda Slavinec se je na festivalu
prestavila s pesniško zbirko Pajčevine/Paučine, ki je bila lansko leto prevedena v hrvaški
jezik. Prevod je izvedla Filozofska fakulteta
Sveučilišta u Zagrebu, Klub studenata južne
slavistike A-302.
E. P., foto: uradna fotografinja
festivala Renata Cigan

KNjigolAndiJa
Tri lune v Knjižnici Lenart
Tri lune je naslov četrtega romana Zorana
Delfina, ki na kmetiji živi s svojo družino in
Šteinbauerja, ki je bil rojen leta 1965 v Madela, skrbi za bolne sorodnike, čeprav je sama
riboru, otroštvo je preživel v Voličini v Slopotrebna pomoči, njenih želja nihče ne sliši,
venskih goricah. Literarno je začel ustvarjati
zato se odloči in odide.
relativno pozno. Svoj romaneskni prvenec
Druga zgodba se plete okoli Adama, ki je
Ukradeno sonce, ki govori o slepem dekletu
otrok s posebnimi potrebami in po mamini
in njenem iskanju polnočutnosti, je izdal pri
smrti ostane sam. Morda nas njegova zgodba,
43 letih. Drugi roman nosi
ki ima največ stika z realnostjo v vsakodnevnem življenaslov Izgubljeni gozd, tretji
nju, najbolj zadene v živo.
pa Ljubezenski vrtiljak.
Kako bo naivna, preprosta
Zdi se, kot da bi Zoran
oseba živela brez mame v
jemal snov iz svojega delovnega okolja, vendar je prohiši, kjer straši?
stor literarnega ustvarjanja
Tretji je Krištof. Po prestani zaporni kazni, potem
odprl tudi njegova osebna
ko je bil obsojen po krivici,
polja čutenja ob vse bolj
ne more zaživeti normalneodtujenem, neosebnem in
ga življenja, saj ne dobi dela,
klišejskem zunanjem svetu. Potovanja v svet duše je
ne more se vključiti v družbo kot vsi ljudje.
vedno bolj izjemen, njegov
Nekako je vsem trem
glas vedno bolj izostren,
usojeno, da vzamejo življehkrati pa jezik izbrušen, nežen kljub ostrini in težavnonje v svoje roke, in takrat se
sti vsebine. Človeka popelje
srečajo.
v osebni odnos do sveta in
Kakršnekoli so njihove
krutosti družbe in težko
zgodbe in zmožnosti, sporočilo akterjev je zelo močostane ravnodušen.
no za današnji čas: skupaj
V romanu se prepletajo Roman je izšel v septembru pri
lahko premagamo vse težatri zgodbe. Glavna oseba je založbi Miš.
ve. Brez prijateljev in družbe smo ljudje nič!
Na predstavitvi v Knjižnici Lenart se je 8. oktobra
2015 zbralo 40 ljudi: rednih
bralcev knjižnice, avtorjevih
sorodnikov, sodelavcev UKC
Maribor.
Ob tenkočutno prebranih
odlomkih, za kar je poskrbela Darinka Čobec, spremljavi
zvokov gongov in flavte je bil
večer posebej lep; večer, ki bi
ga priporočali še mnogim, saj
pripomore, da vidimo naprej
bolj svetlo in prijazno.
Predstavitev 8. oktobra v Knjižnici Lenart, foto: A. Papež
Marija Šauperl

Skozi zgodbe in delavnice
Knjižnice povezujejo, je geslo letošnjega dneva slovenskih splošnih knjižnic. V Knjižnici Lenart počnemo to za vse generacije z vsako aktivnostjo sproti. Morda bi bilo vredno omeniti, da
se je v dveh letih načrtnega spodbujanja »prijelo« branje odraslih,
pravljice za najmlajše in odrasle,
obiski vseh skupin, tako šolskih
kot iz vrtcev, in obiski naše »pravljičarke« pri njih. Res obiskane so
tudi delavnice; še posebej pestro
je bilo v tednu otroka. Sandra je
Breda Slavinec v Londonu

Včasih je prostor v Bredini čitalnici za
vse udeležence sredinih delavnic skoraj
premajhen.

Sprejem pri ambasadorju Poljske v Londonu Witoldu Sobkówu

Literarno-glasbeni večer

Deklica mojega spomina
»Dan moraš doživeti,
ne samo preživeti,
zato glej v oči,
ko se srce smeji,
in ne pozabi, le enkrat se živi :)«
Nika Jankovič
V soboto, 26. septembra 2015, se je v kulturnem domu v Jurovskem Dolu odvijal
literarno-glasbeni večer, posvečen Niki Jankovič, z naslovom Deklica mojega spomina.
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Ob glasbeni spremljavi treh perspektivnih
glasbenikov, Žana Trobasa na kromatični
harmoniki, Sandre Čepin na klavirju in Blaža Trobasa na trobenti, je bila predstavljena
Nikina pesniška zbirka, izdana ob tej priložnosti. Spomin na Niko je oživel skozi njene
pesmi, še posebej skozi pesem Deklica mojega spomina, po kateri je bila prireditev tudi
poimenovana. V Avli F. Neuvirta so bila razstavljena tudi slikarska dela Nike in Staneta
Jankoviča.
Dogodek pa je imel tudi
dobrodelno noto. Vsi prostovoljni prispevki, zbrani s pesniško zbirko, so bili namenjeni Društvu srčnih otrok.
Zbrana vsota, 1653 evrov,
bo tako pomagala otrokom s
prirojeno srčno napako. Hvala vsem za izjemen večer.
Aleksandra Verbošt

»obdelala« dnevno tudi do 150 otrok.
Slike govorijo zgovorneje kot besede. Mir v ustvarjalnem kotičku in
svobodna izbira za ustvarjanje je za
človeka vredna največ.
Marija Šauperl
Vodja delavnic, pravljičarka Knjižnice
Lenart - Aleksandra Papež

Vabilo - letak (Rosana Lorbek) za
oktobrske delavnice in dogodke
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Koncert Glasbene šole Lenart
Učenci glasbene in baletne šole Lenart se bodo v torek, 17. novembra 2015, v šolskem letu
2015/16 prvič predstavili v Domu kulture Lenart.
Na koncertu, ki se bo pričel ob 18. uri, bodo nastopili učenci vseh oddelkov, ki delujejo
na šoli.
Javna Glasbena in baletna šola Lenart že 51. leto deluje pod okriljem Konservatorija za
glasbo in balet Maribor. Visoko strokovno izobraženi profesorji skrbijo za kvalitetno vzgojo
in izobraževanje otrok in mladine v glasbenih, plesnih znanjih in splošni kulturi, za usposabljanje in vključevanje mladine v ljubiteljsko in profesionalno udejstvovanje z glasbo in
plesom, za organizacijo in izvedbo kvalitetnih in poučnih koncertnih dogodkov s področja
klasične, pa tudi sodobne, zabavne in ljudske glasbene umetnosti. Vodenje in razvoj šole
je usmerjen predvsem k odkrivanju in razvijanju sposobnosti in usmerjanju v glasbene ter
plesne poklice tistih najbolj nadarjenih glasbenih talentov, s katerimi se s ponosom predstavljamo navzven. Hkrati pa si prizadevamo za prijazno in ustvarjalno naravnanost šole do
vseh otrok, ki s svojimi pričakovanji ne posegajo po najvišjih ciljih, a bodo nepogrešljivi v
ljubiteljski kulturi in hkrati kritični in omikani koncertni poslušalci.
Pridružite se našim glasbenikom na koncertu in doživite lep večer ob zvokih klasične glasbe.
Irena Košmerl Leš, vodja PŠ Lenart

Izjemen uspeh plesne skupine OŠ Voličina
Šolska plesna skupina, v kateri plešejo:
Daša Capl, Maša Čuček, Neja Hadžiselimo-

vić, Nejc Letnik, Saša Letonja, Katarina Munda, Primož Petko, Žiga Pulko in Sara Rojs se
je uvrstila na državno revijo plesnih skupin,
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ki je bila 11. 10. 2015 v Velenju na festivalu
Pika miga. Še toliko bolj veseli dejstvo, da
smo edina OŠ, ki ji letos to
uspelo. Povzemam besede državne predstavnice JSKD in
samostojne strokovne spremljevalke za ples Nine Meško: Vsi,
ki ste se uvrstili na ta festival,
ste primer, kako je potrebno
ustvarjati s plesalci in iz njih
privabiti najboljše.
Najprej smo se predstavili na
območnem srečanju, ki je bilo
meseca marca v Unionski dvorani v Mariboru. Strokovni svetovalec nas je uvrstil na regijsko
srečanje v Mursko Soboto. Na
razgovoru sem slišala kar nekaj dobrih nasvetov, ki sem jih
vključila v koreografijo. Na naše veliko presenečenje pa smo meseca junija, tik pred koncem šolskega leta, izvedeli, da se bomo me-
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seca oktobra srečali s plesalci na državnem
srečanju. Veselje je bilo neizmerno.
Mentorji smo prejeli zlato priznanje. Zelo
ponosna sem na rezultat, ki pa je plod sodelovanja s skupino. Koreografijo smo namreč
oblikovali skupaj, seveda pa sem izkoristila
močna področja vsakega posameznika.

Še enkrat čestitam mojim Plesnim lutkam.
Zahvaljujem se staršem, ki so nas spodbujali
na državnem srečanju, in ravnatelju Antonu
Gozniku, ki nas je spremljal na vseh srečanjih.
Mojca Vogrin Pivljakovič

NOGOMET: 3. SNL – SEVER
Lenart s serijo zmag v zgornjo polovico razpredelnice
Po nekoliko slabšem začetku prvenstva, ko so
se lenarški nogometaši soočali s poškodbami,
je nadaljevanje prvenstva prineslo želene rezultate. Po seriji zmag so se Lenarčani iz začelja
razpredelnice prebili v zgornjo polovico ligaške razpredelnice. Zadnjo zmago so na krilih
Davida Šnofla dosegli minuli vikend na doma-

čem terenu proti ekipi Šmartno 1928. Tekma se
je končala z rezultatom 2:0. S 15 točkami zasedajo trenutno 6. mesto. Po jutrišnjem (31. 10.
2015) gostovanju v Dobrovcih čaka ekipo NK
Ajdas Lenart v prihodnjem vikendu še domača
tekma proti ekipi Mons Claudius. Tekma bo v
ŠRC Polena v soboto, 7. 11. 2015, ob 14. uri.

FUTSAL: 1. SFL
Benedikt ostaja pri zmagi iz 1. kroga
V zadnjem 6. krogu 1. SFL so nogometaši Benedikta v domači dvorani klonili proti FC Litija
s 6:2. Tako še naprej ostajajo pri zmagi in treh
točkah iz prvega kroga proti Ajdovščini. Benedičani so proti Litiji dobro pričeli srečanje in
se najtrofejnejšemu slovenskemu futsal klubu,
ki je bil v srečanju izraziti favorit, upirali dobro polovico polčasa, ko so gostje povedli. Ob
zaključku polčasa pa so s še dvema zadetkoma
v mrežo domačih domala že odločili srečanje.
Kljub vsemu so Benediški futsalerji še naprej
igrali srčno in se v 30. minuti prek Urbana Se-

nekoviča približali na 3:1 in kasneje še na 4:2,
v zadnjih dveh minutah srečanja pa so gostje
ob igri domačih z vratarjem v polju s še dvema
zadetkoma postavili končni rezultat 6:2. V naslednjem krogu bodo Benedičani iskali 3 točke
v Škofijah pri Bronxu. Prihodnji teden pa prihaja v goste tolminski Puntar. Tekma bo 6. 11.
2015 ob 20. uri v ŠD Benedikt. Na vrhu lestvice
je mariborski RE/MAX (12), s točko zaostanka
in tekmo manj mu sledi Dobovec. Benedikt je
s 3 točkami na 9. mestu.

FUTSAL – Tekmovanja mladih
Državni prvaki suvereno v pričetek sezone državnega prvenstva do 17 let
Lanskoletni državni prvaki do 15 let, igralci
KMN Slovenske gorice, so tudi v letošnjo sezono v tekmovanju do 17 let krenili odločno in v
uvodnih dveh krogih pometli s konkureti. Najprej je padel Maribor (13:3), nato še Dobovec
(18:1). S 6 točkami so trenutno na prvem me-

stu. Enak izkupiček ima Benedikt, ki je uvodoma prav tako visoko odpravil NK Imeno (9:3)
in Maribor (14:4). V 3. krogu to soboto (31. 10.
2015) bomo v ŠD Benedikt priča derbiju med
vodilnima ekipama.
Do zmagah pa so v uvodnih krogih prišle tudi
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druge selekcije Benedikta, ki je tako uvodoma
zabeležil zmagi tako v U-19 (proti Maribor
8:4) kot tudi v tekmovanju do 15 let, v katerem
so ugnali ljutomerski Meteorplast z visokim

izidom 14:0. Prav tako v prvenstvu do 15 let
so se uvodne zmage 7:0 veselili tudi v Voličini,
proti ekipi FC Ptuj Stadionshop.
D. K.

KOLESARSTVO
Tajda Hamler s 3. mestom zaključila uspešno sezono
Mlada kolesarka iz Voličine, ki tekmuje za KK
TBP Lenart, se je na zadnji dirki sezone, ki je
potekala v Mengšu, znova zavihtela na stopničke. S tokratnim 3. mestom je tako za Tajdo zelo
uspešna sezona, ki ji daje motivacijo in nove
cilje tudi za naprej. Odlične uvrstitve pa so
dosegli tudi preostali mladi kolesarji KK TBP
Lenart. Tako je med dečki C v dirki na točke
Nik Rojko s 4. mestom le za las zgrešil stopničke. Prav tako 4. mesto je med dečki B dosegel
Tomaž Ornik, ki je tako znova dokazal da sodi
med najboljše kolesarje v svoji kategoriji v Sloveniji. V isti konkurenci je bil Miha Strmšek
15., med dečki A pa Aljaž Divjak 16. Pika na i
uspešne sezone pa je končno ekipno 3. mesto
dečkov B v Pokalu Slovenije. Predsednik kluba

Beno Puntnar je nad rezultati letošnje sezone
zelo zadovoljen, saj je za njimi ena najuspešnejših sezon v zadnjih letih. Ob tem pa jih v
klubu veseli dejstvo, da v mlajših kategorijah
v slovenskem merilu kljub majhnosti segajo v
sam vrh.
Še rezultati končnega seštevka v točkovanju
Pokala Slovenije:
Deklice C: Tajda Hamler 4. mesto, ekipno: 4.
mesto. Dečki C: Nik Rojko 8. mesto, Mario
Kovačev 46. mesto, ekipno: 5. mesto. Dečki B:
Tomaž Ornik 4. mesto, Miha Strmšek 12. mesto, Rok Cebek 20. mesto, Tino Mokič 20. mesto, ekipno 3. mesto. Dečki A: Aljaž Divjak 15.
mesto, Vid Peršak 19. mesto, ekipno: 6. mesto.
D. K.

KARATE
Karateisti spodbudno v novo sezono
Karateisti lenarškega karate kluba so letošnjo
tekmovalno sezono pričeli zelo spodbudno.
Tretjega oktobra so se udeležili 1. kroga osnovnošolske karate lige, ki se je odvijala v Športni
dvorani OŠ Lenart. Med skupno 112 tekmovalci iz 29 osnovnih šol so v kategorijah ekipnih
kat med dečki osvojili drugo mesto (Martin
Zadravec, Vid Zarič, in Filip Vinter).
Med posamezniki je v kategoriji kat Vid Zarič
zasedel tretje mesto, v kategoriji športnih borb

HUMORESKA

Ne-ga-sratifikacija

»Peter, zakaj si danes tako zaskrbljen?«
je šivilja Marica povprašala rezkarja Petra.
»Kaj ne bi bil zaskrbljen, če pa se v tej državi ne moremo zediniti niti o najbolj preprostih stvareh,« je dejal Peter. »Sindikati
predlagajo, naj gredo dodatki iz minimalne
plače, delodajalci zahtevajo, naj ostanejo v
njej. Sindikati zahtevajo, da vlada ukine
začasne varčevalne ukrepe, minister za
finance pa zahteva, naj kljub gospodarski
rasti varčujemo še naprej. Ne vem, kako bi
se lahko poenotili?«
»Morda bi lahko za to uporabili igrifikacijo,« se je v pogovor vključil mizar Tone.
»V Evropski uniji je sedaj zelo moderno, da
probleme na različnih področjih rešujejo z
igrifikacijo.«
»Kaj za vraga je zopet to – igrifikacija,« je
vzkliknil Peter.
»Igrifikacija je veda, ki govori o uporabi načinov razmišljanja in mehanizmov iz
iger na drugih področjih z namenom motiviranja udeležencev za doseganje željenih
ciljev,« je pojasnil Tone.
»Kaj je igra, že vem, samo to mi ni jasno,

Desetega oktobra so Lenarčani nastopili na
5. mednarodnem karate prvenstvu MB Open
2015. Med približno 400 tekmovalci iz Slovenije, Avstrije, Italije, Hrvaške, Slovaške, Srbije
in BiH so v kategorijah ekipnih kat med mlajšimi dečki osvojili tretje mesto (Filip Vinter,
Vid Zarič in Luka Kukovec) ter med starejšimi
dečki prvo mesto (Martin Zadravec, Tit Šu-

Piše: Tomaž Kšela

kaj pomeni drugi del besede – fikacija,« je
zarobantil Peter.
»V tej zvezi 'fikacija' pomeni podobno
kot v besedi elektrifikacija – torej, da iz
elektrike nekaj nastaja, denimo električno
omrežje,« je pojasnil Tone.
»Joj, prejoj,« je zastokal Peter. »Če je
tako, potem so naši politiki igrifikacijo
iznašli že mnogo let pred svojimi kolegi v
Evropski uniji.«
»Zakaj tako misliš,« je povprašal Tone.
»Kaj ne vidiš, da se že 25 let igrajo z nami
in z našo mlado državo,« je vzkipel Peter.
»Če s svojimi igricami in igrifikacijo ne
bodo nehali, bodo zaigrali državo.«
»Peter ima prav. Pri nas potrebujemo vse
prej kot igrifikacijo,« je v pogovor odločno
posegla Marica.
»Kaj potrebujemo?« sta Peter in Tone radovedno povprašala v en glas.
»Potrebujemo pametifikacijo, razumifikacijo, odrastifikacijo, predvsem pa ne-ga-sratifikacijo …« je kot iz topa izstrelila
Marica.

Satirični vogalček Jožeta Vanturja

Zmagovalci: Irenej Fekonja, Martin Zadravec
in Tit Šuman
Filip Vinter in Vid Zarič med borbo
pa so v svojih starostnih kategorijah dosegli
tretje mesto Tit Šuman, drugo mesto Filip
Vinter in Martin Zadravec ter prvo mesto Vid
Zarič.

man in Irenej Fekonja). V kategorijah športnih
borb pa sta med svojo starostno in težnostno
konkurenco navdušila Vid Zarič in Tit Šuman,
prvi je dosegel drugo in slednji tretje mesto.
Čestitke!
D. Z.

2. jubilejni Frasov pohod - Komna
Ponovno smo se zbrali prijatelji pokojnega
Ivana Frasa in se podali na 2. jubilejni pohod

na Komno v petek, 27. 8., in v soboto, 28. 8.
2015.
Organizator pohoda je bil njegov sin
Vasja, žal pa pohoda ni dočakal Ivanov
sorodnik in naš prijatelj ter sponzor
pohodov Ivan Kogler.
Pohoda se je udeležilo 12 pohodnikov z vodičem Igorjem Oprešnikom ter
Vasja Fras, Ciril Šilec, Edo Marko, Sandi Marko, Borut Mlakar z ženo Metko,
Vito Sušec, Srečko Fridl, Jan Pintar,
Tone Damiš in moja malenkost, Franc
Belšak (vsi prisotni na fotografiji).
F. B.

Smeh je pol zdravja
Žeparja

»Kako ti gre,« je žepar vprašal svojega
pajdaša.
»Eh, kolikor vzamem,« je odvrnil slednji.

Pogovor

»Odkar si prišel iz službe in se pogovarjava, nisi zinil še niti besede,« je žena
zvečer očitajoče dejala možu.
»Saj veš, da ti nikoli ne vpadam v
besedo,« je odvrnil mož.

Odlična malica

»Kako vam je všeč malica?« je natakar
povprašal gosta.
Gost ga je pogledal in ni nič odgovoril.
»Danes imamo odlične malice: golaž,
vampe in kurjo obaro.«
»In kaj je to, kar ravnokar jem?« je
povprašal gost.

Kraja

»Zakaj ste kradli ravno v naši trgovini?«
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Pripravlja T. K.

je varnostnik povprašal žensko, ki jo je
zalotil pri kraji.
»Ker imate najbolj sprejemljive cene.«

Vojaške vaje

»Letala z desne,« se je zadrl oficir in vsi
vojaki razen enega so se vrgli na tla v
blato.
»Zakaj pa ti stojiš?« je stoječega vojaka
presenečeno povprašal oficir. »Ali si ne
boš našel zaklona?«
»Jaz sem skočil v betonsko zaklonišče,«
je pojasnil vojak.
»Kje pa ga vidiš?«
»Kje pa vi vidite letala?«

Pri zdravniku

»Gospod zdravnik, zelo slabo se počutim,
čeprav jem kot volk in spim kot medved,«
je dejal pacient.
»Potem pa bi bilo mogoče bolje, da bi
se posvetovali z veterinarjem,« je dejal
zdravnik.
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Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje

Vabilo na delavnice za pripravo strategije
lokalnega razvoja LAS Ovtar Slovenskih goric

D

ruštvo za razvoj podeželja »LAS Ovtar Slovenskih goric« in občine: Benedikt, Cerkvenjak, Duplek, Lenart,
Pesnica, Sveta Ana, Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Sveti Jurij v Slovenskih goricah in Šentilj v procesu vzpostavljanja lokalne akcijske
skupine (LAS) širšo javnost obveščajo, da so
pričeli z aktivnostmi priprave strategije lokalnega razvoja (SLR) območja za novo pro-

gramsko obdobje 2014-2020 (SLR je ključni
dokument za delovanje vsake LAS, na podlagi katere se izberejo projekti za izvedbo ter
posledično delijo in upravljajo finančna sredstva, ki so dodeljena posamezni LAS).
Vabimo vse, ki želite aktivno sodelovati
pri pripravi SLR, da se nam pridružite na eni
od delavnic, ki bodo potekale po naslednjem
razporedu:

Termin

Občina

Lokacija - naslov

ponedeljek, 2. 11. 2015, ob 17h

Benedikt

Dom kulture Benedikt, Čolnikov trg 10

sreda, 4. 11. 2015, ob 17h

Sveti Andraž v Slovenskih goricah

Večnamenska dvorana,Vitomarci 48A

četrtek, 5. 11. 2015, ob 17h

Sveta Ana

Občina Sveta Ana - avla, Sveta Ana 17

ponedeljek, 9. 11. 2015, ob 17h

Sveti Jurij v Slovenskih goricah

Kulturni dom – avla, Jurovski Dol 1

torek, 10. 11. 2015, ob 17h

Sveta Trojica v Slovenskih goricah

Kulturni dom, Mariborska cesta 1,
Sveta Trojica

četrtek, 12. 11. 2015, ob 17h

Lenart

Center Slovenskih goric, Trg
osvoboditve 9, Lenart

ponedeljek, 16. 11. 2015, ob 17h

Pesnica

Večnamenski kult. tur. podj. center
Pesnica, Pesnica pri Mariboru 41

Delavnice bodo potekale v dveh delih in
bodo trajale največ 2 uri. Po uvodni predstavitvi usmeritev v prihodnjem programskem
obdobju in kratkem pregledu dobrih praks,
izvedenih v okviru LAS v preteklem programskem obdobju, bomo v drugem, osrednjem delu opredelili ukrepe, ki jih želimo
skupaj doseči do leta 2020.
Na delavnicah bo možno oddati tudi projektne ideje za umestitev v SLR. Opozarjamo,

da ne gre za razpis za prijavo projektov, ampak za povabilo k zbiranju projektnih idej, da
bomo v SLR celovito določili cilje, tematska
področja in vrste ukrepov za izvedbo do leta
2020, ki odražajo dejanske potrebe območja.
Če želite črpati sredstva iz razpisov LAS, se
v proces vključite že v fazi oblikovanja dokumenta, ki bo podlaga za razpise! Veselimo se
skupnih aktivnosti z vami!

Razvojni svet Društva za razvoj podeželja »LAS
Ovtar Slovenskih goric« se je sestal v Benediktu

Č

lani
Razvojnega
sveta Društva za
razvoj
podeželja
»LAS Ovtar Slovenskih
goric« so se v ponedeljek,
12. oktobra 2015, sestali
na 14. redni seji. Zaradi širitve območja LAS
Ovtar Slovenskih goric
v programskem obdobju
2014–2020 so na to sejo
razvojnega sveta že vabljeni tudi predstavniki občin
novo oblikovanega območja, ki bo obsegal 10 občin.
Osrednja vsebina je bila
Poziv za vstop v partnerstvo lokalne akcijske skupine »LAS Ovtar Slovenskih goric«,

ki je objavljen v drugi polovici oktobra, ter
terminski načrt izvedbe delavnic po vseh
občinah za nabor projektnih
predlogov za pripravo SLR
2014–2020 (strategija lokalnega razvoja).
Ob zaključku so si prisotni
z zanimanjem ogledali stalno
razstavo, po kateri nas je vodil Janez Ferlinc, predsednik
Zgodovinskega društva Slovenske gorice in vodja projekta Arheološka cesta Benedikta
in Stalna razstava osrednjih
Slovenskih goric, ki je bil sofinanciran iz ukrepa LEADER.
M. G.

Obveščamo vas, da je bil 15. 10. 2015 na spletni strani www.lasovtar.si objavljen:

Poziv za vstop v partnerstvo
Lokalne akcijske skupine »LAS Ovtar Slovenskih goric« na območju občin:
Benedikt, Cerkvenjak, Duplek, Lenart, Pesnica, Sveta Ana, Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Sveti Jurij v Slovenskih goricah in Šentilj.
Zaradi izvedbe nadaljnjih aktivnosti za oblikovanje partnerstva LAS Ovtar Slovenskih
goric in podpisa Pogodbe o ustanovitvi lokalnega partnerstva za LAS prosimo, da PRISTOPNO IZJAVO posredujete do 20. 11. 2015 na naslov: Društvo za razvoj podeželja »LAS Ovtar Slovenskih goric«, Trg osvoboditve 9, 2230 Lenart.
Včlanitev v LAS bo možna tudi po preteku navedenega roka, kajti javni poziv za vstop v
partnerstvo LAS bo odprt do zaključka programskega obdobja 2014–2020.
Dodatne informacije v zvezi s članstvom v LAS lahko dobite na sedežu Društva za razvoj
podeželja LAS Ovtar Slovenskih goric, na telefonski številki 059 128 773, GSM: 051 660 865
ali na elektronskem naslovu info@lasovtar.si.
Celotno besedilo poziva in pristopno izjavo najdete na spletni strani www.lasovtar.si oz.
jo dobite na sedežu društva.

Vabilo

Članice in člane Društva za razvoj podeželja »LAS Ovtar Slovenskih goric« vabimo na
redni 8. letni občni zbor, ki bo v četrtek, 3. decembra 2015, ob 15. uri v Centru Slovenskih
goric.

3. Slovenski podeželski parlament o
prihodnosti razvoja podeželja

V

Termah Olimia je 7. in 8. oktobra
2015 potekal 3. Slovenski podeželski parlament pod naslovom »Podeželski parlament prispeva k
udejanjanju participativne
demokracije«. Temeljni cilji
razprav, tematskih delavnic
in javnega soočenja je bil
usmerjen v ustvarjanje prostora za intenzivno izmenjavo mnenj in usklajevanje
vizije slovenskega podeželja
v prihodnosti.
Dogodek se je zaključil s
sprejemom Deklaracije 3.
Slovenskega
podeželskega
parlamenta, ki so jo sooblikovali preko delavnic in v zaključni razpravi vsi udeleženci. Deklaracija je objavljena
tudi na spletni strani www.
lasovtar.si.
3. Slovenski podeželski parlament so organizirali Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano, Društvo za razvoj slovenskega
podeželja in partnerstvo Mreže za podeželje
z aktivno vlogo Kmetijsko gozdarske zbor-

nice Slovenije in Zadružne zveze Slovenije.
Predstavljal je prostor, kjer se je razpravljalo
o aktualnih izzivih slovenskega podeželja.

Udeležilo se ga je okoli 250 predstavnikov
slovenskega podeželja, vključno z vidnimi
predstavniki strokovne in politične javnosti.
Po sporočilu za javnost povzel A. K.
Foto: Tamino Petelinšek.

Vabilo za kmetovalce
Samooskrba regije
Razvojna agencija Slovenske gorice in KGZS Zavod Ptuj, Kmetijska svetovalna služba Lenart skupaj z Mariborsko razvojno agencijo organizirajo predstavitev projekta samooskrbe
regije, območja Slovenskih goric. V letu 2014 se je pričela vzpostavljati platforma za prehransko samooskrbo Podravja. V letošnjem letu nadaljujemo z aktivnosti v občinah Podravja, tudi na območju Slovenskih goric.
Srečanje bo potekalo v sredo, 4. novembra 2015, ob 10. uri v Centru Slovenskih goric,
Trg osvoboditve 9, Lenart.
Vsebina srečanja:
1. Predstavitev projekta Samooskrba regije in aktivnosti
2. Priložnosti za nove prodajne poti za kmetijske pridelovalce
3. Možnosti sodelovanja z obstoječimi organiziranimi oblikami kmetijskih pridelovalcev
4. Načrtovane delavnice in vsebine za pomoč kmetijskim pridelovalcem

