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V petek, 17. junija, so na osrednji lenarški slovesnosti ob 25-letnici slovenske države mestni park poimenovali po
dr. Jožetu Pučniku, odkrili spominsko obeležje Prebujajoča se muza in spominsko ploščo. Slovesnosti se je ob številnih
uglednih gostih udeležil tudi predsednik Republike Slovenije Borut Pahor. Podrobnejše poročilo na 2. strani.

11. bilateralna županska konferenca

Ž

upani Slovenskih goric so se 22. junija
ponovno srečali s svojimi avstrijskimi kolegi iz Štajerskega Vulkanlanda, tokrat v Gornji Radgoni. 11. bilateralna
konferenca je postregla s številnimi temami.
Posebej je bila izpostavljena problematika
poplavne varnosti ob reki Muri, ki je najbolj
aktualna za obe Radgoni. V nadaljevanju so
se predstavile razvojne agencije z obeh strani
meje, tudi Razvojna agencija Slovenske gorice
(RASG), ki je koordinatorica razvojnih agencij na območju celotnih Slovenskih goric.
Izpostavljen je bil projekt Flagship Products, v katerem kot projektni partner sodeluje
RASG. Gre za enega od 13 projektov, ki so bili
med 52 prijavljenimi že izbrani za sofinanci-

ranje v okviru prvega razpisa iz Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija–Avstrija v
obdobju 2014–2020. Glavni namen projekta
devetih partnerskih organizacij je spodbujanje razvoja izdelkov in storitev, vezanih na
ključne produkte območja. Kot taki so bili
na avstrijski strani identificirani laški fižol,
hren in bezeg, na slovenski strani mleko, med
in kruh, kot skupni produkti območja pa so

bili določeni termalna voda, jabolka in buče.
RASG v projektu prevzema aktivnosti, vezane
na med in kruh. Triletni projekt je »težak« 1,8
milijona evrov in se bo začel izvajati v septembru 2016.
Župani so se seznanili tudi s policijskimi
poročili z obeh strani meje, kjer je bil največji
poudarek na problematiki obravnave beguncev in ponovni vzpostavitvi mejnega nadzora, ki je zaznamovala konec lanskega in začetek letošnjega leta. Mejni nadzor se bo izvajal
vsaj še do novembra 2016. Prihodi beguncev
se še vedno dogajajo, sicer v omejenem obsegu (okoli 100−150 tedensko), vendar še vedno bistveno več kot v letih pred 2015. Največ
beguncev prihaja iz Afganistana, Pakistana
in Sirije. V zadnjem času
se znova povečuje število
prihodov čez Madžarsko.
Obe policiji sta poudarili
odlično medsebojno sodelovanje.
Ponovno je bil predstavljen projekt železniške
povezave obeh Radgon,
ki je bil nadgrajen s še
potrebnimi cestnimi in
kolesarskimi povezavami
celotnega območja. Župani so sprejeli pobudo
soboškega župana, da o
tej problematiki seznanijo
slovensko evropsko komisarko Violeto Bulc,
ki je pristojna za področje prometa.
Župan Mestne občine Murska Sobota je
predstavil projekt Vrata v Slovenijo, vrata v
Pomurje. V okviru tega je bil slovenski paviljon v površini 1200 m2, ki je bil del EXPO
razstave v Milanu, že prepeljan v Mursko
Soboto. V njem bo sedež Regionalne destinacijske organizacije Pomurje, celovito pred-

Napis na večjezični tabli v Lenartu ob
spominskem obeležju Prebujajoča se muza
Dr. Jože Pučnik (1932 – 2003)
Politik, filozof, sociolog
Kot mlad intelektualec, ki si je drznil razmišljati in kritično pisati o komunističnem režimu, je
bil žrtev mnogih krivic;
Obtožen disidentstva in prevratniškega delovanja je bil dvakrat zaprt za dolgo časa
(1958–1963; 1964 –1968);
Po izpustitvi iz zapora so mu oblasti onemogočile zaposlitev, zaradi česar je bil prisiljen emigrirati v Nemčijo;
Ko se je odločil vpisati na podiplomski študij na hamburško univerzo, mu odgovorni z ljubljanske univerze niso hoteli poslati kopije diplome. Ponovno se je vpisal na fakulteto, uspešno je
diplomiral in doktoriral leta 1971. Nato je do povratka v Slovenijo (1981) poučeval sociologijo
na univerzah v Hamburgu in Lüneburgu.
Jože Pučnik je bil rodoljub, demokrat, oče slovenske demokracije, borec za neodvisno Slovenijo. Med leti 1989 in 1996
je bil predsednik Socialdemokratske stranke Slovenije, voditelj
DEMOS-a, podpredsednik prve slovenske vlade, poslanec Državnega zbora RS, posthumno je prejemnik Reda za izredne
zasluge RS.
Spominjali se ga bomo kot resnično velikega Slovenca
O obeležju Prebujajoča se muza je umetnostni zgodovinar
dr. Damjan Prelovšek zapisal: Gaberijeva muza na granitnem
kamnu je odraz srečnega zgodovinskega trenutka, ko je slovenski narod po dolgih stoletjih dosegel samostojnost in se zavedel
svoje odgovornosti pred svetom. Ne predstavljam si, da bi bilo to
mogoče bolje udejaniti na kak drugačen način kot s harmonično
kompozicijo zaobljenih volumnov.
stavljeno Pomurje kot turistična destinacija,
kulinarični center itd. Načrtovana lokacija
paviljona je ob soboškem jezeru ob avtocesti. Da bo paviljon pripravljen za uporabo, bo
potrebno dodatno vložiti še 2-2,5 milijona
evrov. Projekt bi naj bil v celoti zaključen do
leta 2026.
Na koncu je Janez Erjavec še celovito pred-

stavil dejavnost Pomurskega sejma, ob katerem so se župani ponovno dogovorili za
sodelovanje pri izvedbi Štajerskega dneva v
okviru sejma AGRA, ki bo letos 24. avgusta.
Srečanje je hudomušno zaključil posebni
gost konference, međimurski župan občine
Mursko Središče, ki je zbrane nagovoril v
brezhibni slovenščini.
T. V.
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Ob 25-letnici slovenske države lenarški
park poimenovali po dr. Jožetu Pučniku

V

petek, 17. junija, ob 18. uri je bila v
Lenartu slovesnost ob poimenovanju
mestnega parka po dr. Jožetu Pučni-

ku in odkritju spominskega obeležja v počastitev 25. obletnice samostojnosti Republike

Poudaril je, da so se pred 25 leti uresničile
sanje mnogih rodov naših prednikov. Z odločnostjo, željo in jasnim ciljem smo si priborili suverenost ter
prepričali mednarodno
javnost, da je priznala
državo dvomilijonskega naroda. Veliko ljudi
je prispevalo svoj delež
k prelomnemu dogodku, nekateri pa so odločilno pripomogli k zgodovinskemu dejanju.
Med njimi je zagotovo
bil dr. Jože Pučnik, ki je
kljub krivicam in prehojeni kalvariji ohranil
v srcu domovino Slovenijo, jo ljubil, razmišljal
o njeni prihodnosti in
se vrnil iz tujine takoj,
ko je bilo mogoče. S
Pučnikovo pomočjo je konec osemdesetih
v Sloveniji zagorel plamen demokratičnih

Govorniki na svečanosti: mag. Janez Kramberger, poslanec Franc Breznik, dr. Ludvik Toplak,
pesnik in igralec Tone Kuntner ter predsednik
RS Borut Pahor

Slovenije. Udeležili so se je predsednik Republike Slovenije Borut Pahor, nekateri poslanci in župani, drugi politiki, predstavniki
družbenega življenja, Gorazd Pučnik, sin dr.
Jožeta Pučnika, in sorodniki, častni občani
Lenarta, predstavniki Cerkve, ustvarjalca
spominskega obeležja Andrej Grabrovec Gaberi in Leopold Methans ter številni občani.
Prvi govornik na svečanosti je bil mag.
Janez Kramberger, župan občine Lenart, v
prelomnem letu 1990 na prvih večstrankarskih volitvah izvoljen v Zbor občin Skupščine
Republike Slovenije in kasneje poslanec v Državnem zboru.

2|

sprememb, njegov podpis je pod slovenskim
nacionalnim programom, pred prvimi demokratičnimi volitvami je združil pomladne
stranke v koalicijo Demos, bil gonilna moč in
mislec realizacije projekta osamosvojitve Slovenije. Spomnil je na Pučnikov zgodovinski
stavek »Jugoslavije ni več, zdaj gre za Slovenijo!« Sporočila dr. Jožeta Pučnika so živa še
danes, je poudaril Kramberger in dodal, naj
tudi lenarški prispevek praznovanju poveže,
da upanje in vizijo za nadaljnji razvoj. »Večkrat se vprašajmo, kaj imamo in ne, česar
nimamo. Bodimo ponosni na doseženo, spoštujmo različnost in vsak po svojih najboljših
močeh prispevajmo v dobro skupnosti, ki ji
pripadamo.«
Franc Breznik, poslanec Državnega zbora RS, se je leta 1991 priključil prvi generaciji
slovenske vojske v Pekrah in sodeloval v uporu proti JLA. Bil je tudi član prve častne čete
Slovenske vojske, ki je 26. junija 1991 prisostvovala slovesnosti ob razglasitvi samostojnosti in izobesila slovensko zastavo. »Pučnik
je Mojzes slovenskega naroda,« je dejal. Preganjan in zaprt zaradi kritičnih besed o socialističnem gospodarstvu je potrditev svojih
razmišljanj našel v demokratični Evropi, se

takoj, ko so razmere omogočale, vrnil nazaj,
v Slovenijo. Narodove korenine so v zadnjih
stoletjih ponudile veliko narodnozavednih in
pomembnih mož, na katere je država pozabila, narod pa nikoli. Ob tem se je Breznik vprašal, zakaj se Ljubljana ni spomnila na Pučnika
in po njem poimenovala kakega od mestnih
trgov ali ulic. Odgovor, zakaj Lenart, je po
Brezniku preprost, ker je ta prostor skozi stoletja narodu rojeval velikane slovenstva. Tako
se je dogajalo generalu Maistru, o katerem se
uradno ni smelo govoriti, ljudstvo pa mu je v
Slovenskih goricah postavilo spomenik, celo
razgledni stolp so poimenovali po njem. Skozi vso zgodovino je bil ta prostor, ljudje, ki so
tod živeli, korak pred ostalimi. Dokaz je dogodek v Lenartu, je sklenil Franc Breznik in
pri tem spomnil sporočilo Jožeta Pučnika ob
deseti obletnici osamosvojitve, ko je po eni
strani vesel za samostojnost, žalosten pa, ker
zaradi tranzicijske pubertete nismo uresničili
vseh ciljev, ki smo si jih zastavili. Morda je
zdaj, ob 25-letnici čas, da stopimo skupaj in
uresničimo zastavljene cilje, ker smo to kot
narod dolžni Jožetu Pučniku.
Pri prvih korakih samostojne države je dejavno sodeloval tudi dr. Ludvik
Toplak, predsednik Družbenopolitičnega zbora Skupščine
RS, kasneje izvoljen v 1. Državni zbor. Bil je rektor Univerze v
Mariboru, veleposlanik Slovenije v Vatikanu in je redni član
Evropske akademije znanosti
in umetnosti. V govoru je poudaril, da Pučnikova misel, da
gre za Slovenijo, vsebinsko sega
500 let v zgodovino. Izpostavil
je Trubarjev poziv, da tukaj moramo »skupaj stati inu obstati«,
in spoznanje blaženega škofa
Slomška, da gre za Slovenijo,
ko je slovenske dežele združil v eno škofijo.
To so v 19. stoletju spoznali slovenskogoriški rojaki na čelu z Franom Miklošičem in
kanonik Josip Muršec, ko so od dunajskega
cesarja zahtevali zedinjeno Slovenijo. Da gre
za Slovenijo, so vedeli tudi Maistrovi borci,
Tigrovci in Čedrmanci, enako tudi partizani,
ki so se podali v borbo zoper okupatorja, dokler jih ideološka delitev iz centra ni začela
deliti na prave in neprave, je dejal Toplak. Da
gre za Slovenijo, je vedel tudi dijak
mariborske gimnazije Jože Pučnik, se
njunega mladostnega srečanja spomni Toplak. »Izrazil sem mu skrb,
da je treba odmerjeno in previdno
govoriti, pa mi je odgovoril s Cankarjevimi besedami, da nobena solza
ali kaplja krvi, ki pade na kamen, ne
pade zastonj.« In te misli so danes še
bolj aktualne, kajti ljudje pričakujejo in zahtevajo pravičnost, svobodo,
parlamentarno demokracijo in ne
strankokracijo, »da oblast in čast spet
naša bosta last,« je sklenil dr. Ludvik
Toplak.
Pesnik in igralec Tone Kuntner, ki
izhaja iz sosednjih Trat, je ob branju
svoje poezije obiskovalcem namenil čustven domoljubni nagovor in
citiral Ivana Cankarja. Izrekel je nekaj osebnih misli ponosa in čestitk
Lenartu za poimenovanje parka po
Pučniku. Predsedniku Pahorju je izročil tudi svojo knjigo.
Osrednji govornik, predsednik
Republike Slovenije Borut Pahor,
je med drugim dejal, da na izzive
prihodnosti gleda z vero, saj smo se
Slovenci po njegovih besedah iz zgodovine naučili, da ni tako zahtevnih
vprašanj, ki jim ne bi bili kos, če smo enotni. Izpostavil je, da bo morda v prihodnosti
znova prišlo do okoliščin, ko bomo morali
kot narod določiti svoje nacionalne interese,
in bo nujno, da oblikujemo enotno stališče
in ga znotraj Evropske unije tudi uveljavimo.
"Slutim, da nas to v prihodnosti čaka, a tega
izziva se ne bojim," je dodal. Jožeta Pučnika
je Pahor označil za nestorja slovenske države. "Pomembno je, da je nekdo ta proces začel, mu dal spodbudo, zagon in ga osmislil.
Skupaj z drugimi očeti naše države je osebno
odločilno prispeval k temu, da smo Slovenci
sredi osemdesetih let prepoznali ključne pro-

bleme in se z njimi soočili," je dejal predsednik. O Pučniku je izrekel še naslednjo misel:
"Pripisujem mu značajsko, ne le politično
lastnost, ki se mi zdi za veliko večino nas nedosegljiva, a je tako zelo pomembna, da nam
mora vsem predstavljati velik navdih: znal je
odpuščati. Družba, zlasti pa država, obstoji ne glede na težave, s katerimi se sooča, če
med nami prevlada tisto, kar nam je skupno.
Slovenija ima čudovito prihodnost," je govor
zaključil predsednik republike in spomnil, da
je prav zaradi te značajske lastnosti dr. Pučnika ob 25. obletnici plebiscita lani decembra
po njem poimenoval razpravljalno dvorano v
Predsedniški palači.
Predsednik republike je županu Krambergerju podaril slovensko zastavo, protokolarno darilo: "Vsem tistim, ki se na lokalni ravni
trudite v političnem, gospodarskem, kulturnem, znanstvenem in v vseh drugih ozirih
krepiti tisto, kar je med nami skupnega, spoštujete tisto, kar ostaja razlika, in se trudite v
nas vzbujati vse, kar je vredno ponosa, izročam to slovensko zastavo kot simbol nečesa,
kar nas povezuje, z upanjem, da boste tako
uspešno delali to še naprej."

Predsednik republike in župan Kramberger sta nato slovesno odkrila spominsko tablo, ki opominja na dan, ko so park poimenovali po dr. Jožetu Pučniku, v počastitev 25.
obletnice samostojnosti Republike Slovenije
pa spominsko obeležje, ki ga je avtor – kipar
Andrej Grabrovec Gaberi poimenoval Prebujajoča se muza in je odraz srečnega zgodovinskega trenutka, ko je slovenski narod
po dolgih stoletjih dosegel samostojnost in

se zavedel svoje odgovornosti pred svetom.
Granitni podstavek h kipu je oblikoval in
izdelal kamnosek, kipar in umetnik Leopold
Methans iz Sp. Velke.
V kulturnem programu so sodelovali Mladinski pevski zbor OŠ Lenart in Slovenskogoriški pihalni orkester MOL, Konservatorij
za glasbo in balet Maribor, Podružnična šola
Lenart, Učenci OŠ Lenart in Šolski ansambel
OŠ Voličina. Prireditvi je sledilo druženje
ob prigrizku in napitkih, ki sta ga pripravila
Društvo Kmečkih žena in deklet Lenart in
Društvo kmečkih žena Voličina.
Edvard Pukšič, Foto Tone
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Videnje ljudi in dogodkov

Pomen operacije Overlord

Z operacijo Overlord se je 6. junija 1944 začelo v Normandiji v Franciji izkrcanje zavezniške vojske, s katerim je končno prišlo do 2. fronte, ki jo je Sovjetska zveza vztrajno zahtevala
od Angležev in Američanov tako rekoč od nemškega napada na to državo junija leta 1941. Iz
angleških luk je odrinilo 4 tisoč velikih in tisoč manjših plovil, v prvem valu pa se je izkrcalo
osem divizij, nato pa še 78 divizij, tako da je bilo 16. junija na celini že 619.000, do konca
julija pa že več kot milijon zavezniških vojakov. Nemci so prve enote z vzhodnih bojišč na
normandijsko bojišče začeli dovažati 12. junija 1944. Vse do tega datuma je ležalo vse breme
boja proti nacistični Nemčiji skoraj v celoti na ramenih Sovjetske zveze.
Zavezniki so se večkrat pogovarjali o upravičeni zahtevi Sovjetske zveze, kako bi ji pomagali z vojsko in orožjem premagati Tretji rajh, vendar je vedno ostalo samo pri obljubah.
Angleži so bili še najbolj pripravljeni priskočiti na pomoč, medtem ko so Američani vstopili v svetovno vojno šele po japonskem napadu na Pearl Harbor 7. decembra 1941 in se
nato ne najbolj navdušeni pridružili Angležem v prizadevanju, da bi s skupnimi močmi strli
nemško vojskovanje.
Britanski premier Churchil se je večkrat srečal s Stalinom, bodisi sam ali skupaj z ameriškim predsednikom. Vsakokrat so seveda govorili tudi o vzpostavitvi 2. fronte.
Sredi največjih priprav za najodločilnejšo bitko v 2. svetovni vojni, kot so operacijo Overlord imenovali zavezniki, je 12. avgusta 1942 prispel v Moskvo Winston Churchil s sporočilom za Stalina, da 2. fronte še ne bo tako kmalu. Stalin in Molotov sta angleškega premiera
sprejela v Vogalčku, kjer je vožd izročil gostu memorandum. V njem je Stalin napadel Zahod, ker ne odpre druge fronte, in se znova posmehnil britanski strahopetnosti. »To opazko
vam oproščam samo zaradi poguma ruskih čet«, je odgovoril britanski prvi minister in nato
obširno spregovoril o trudu, ki ga vlaga Zahod v to vojno. Stalin se je nasmehnil in dejal:
»Vaše besede niso pomembne. Tisto, kar je pomembno, je vaša zavzetost!« Toda ta sproščenost je bila kratke sape. Churchil, ki so ga razkačile Stalinove žalitve, je postopal po Kuncevu
in grozil z odhodom, kjer se je zleknil na Stalinovo zofo, kolikor je bil dolg in širok, in se
menda začel hahljati. Tedaj naj bi, kot piše v knjigi o Stalinu, dejal: »Stalin je bil sijajen. Kakšno zadovoljstvo je delati s tem velikim človekom.«
Seveda je Britanec tako govoril s humorjem, kot je značilen za Angleže.
Sicer pa ne britanski premier in ne ameriški predsednik do Stalina nista gojila kakšnih
posebnih prijateljskih čustev, pač pa sta se obnašala kot izkušena politika, ki jima je bilo v
resnici malo mar za Stalina in njegov komunizem, sta ga pa v tistem težkem vojnem času
nujno potrebovala. Dobro sta vedela, da brez Rusije ni mogoče premagati Nemčije, vsaj ne v
krajšem časovnem obdobju, hkrati pa jima ni bilo veliko do tega, da bi Angleži in Američani
utrpeli zaradi vojne prevelike žrtve. Raje sta videla, da se predvsem žrtvujejo Rusi, kar jima
je tudi politično bolj ustrezalo.
Nista pa hotela prekiniti odnosov s komunistično Rusijo, ker sta oba imela za najhujšega
sovražnika nemški nacizem, italijanski fašizem in japonski imperializem, ki je bil sestavni
del OSI, kot so rekli zvezi med Nemčijo, Italijo in Japonsko. Znano je, da so Angleži v Jugoslaviji med 2. svetovno vojno najprej podpirali Mihajlovićeve četnike, nato pa partizane, ker
so uvideli, da se edino ti borijo proti nacistom in fašistom. Angleški premier je nekoč celo
izjavil, naj se na Balkanu pobijajo med seboj, dokler to ne škodi britanskim interesom, to je
skupnemu boju proti nacizmu in fašizmu.
Vsaj nekateri Slovenci, zlasti še nekdanji partizani, radi govorijo, da smo bili med vojno
zavezniki Angležev in Američanov, kar je res, vendar se včasih zdi, da smo bili nekakšni
stranski zavezniki, čeprav so se zahodni zavezniki zavedali pomembnosti partizanskega odpora v Jugoslaviji. Kljub temu so nam po vojni, zlasti mednarodni položaj Jugoslavije, v marsičem krojili medvojni zavezniki. In ta položaj ni bil vedno v korist Jugoslavije. Če bi ne bilo
nekaterih modrih povojnih jugoslovanskih politikov in strokovnjakov, bi še tega, kar so nam
Italijani vrnili, ne dobili. Žal nam Avstrija ni vrnila nič, čeprav so jugoslovanski partizani
osvobodili velik del avstrijskega ozemlja, poseljenega s Slovenci, in čeprav so bili slovenski
partizani med vojno v Avstriji večinski odporniki proti nacizmu.
Res pa je, da sta se Stalin in Churchil dogovorila, da bo povojna Jugoslavija nekakšen tampon med Sovjetsko zvezo in njenimi sateliti in Zahodom, ker je to ustrezalo enim in drugim.
Tone Štefanec

Pred 25 leti prvič dvignili slovensko zastavo

P

red petindvajsetimi leti, natanko 26. juKočevsko Reko. »Od tam sem se vozil na Ig,
nija 1991, je na slovesnosti ob razglasikjer smo se pripravljali na proslavo ob osatvi samostojne Slovenije na Trgu repumosvojitvi Slovenije,« se spominja Kocbek.
blike pred parlamentom
v Ljubljani prvič zavihrala slovenska zastava
– tista brez zvezde in s
slovenskim grbom. Med
petimi častniki takratne
teritorialne obrambe, ki
jih je doletela čast, da so
iz parlamenta prinesli,
razvili in prvič na drog
dvignili simbol slovenske državnosti, je bil tudi
Andrej Kocbek iz Lenarta, ki je bil ob slavnih
pekrskih dogodkih (šlo
je za prvi odkrit konflikt
slovenskih teritorialcev
z agresorsko JLA) po- Med petimi častniki teritorialne obrambe, ki so na slovesnosti ob razveljnik
tamkajšnjega glasitvi samostojne Slovenije na Trgu republike prvič razvili slovensko
710. učnega centra teri- zastavo, je bil tudi Lenarčan Andrej Kocbek (drugi z desne).
torialne obrambe.
»Na dan razglasitve
»Priprave so bile kratke in intenzivne, saj časa
samostojnosti me je doletela izjemna čast, da
nismo imeli veliko. Kljub temu pa smo bili vsi
sem iz parlamenta, za državnim vodstvom,
zelo počaščeni, da smo bili izbrani za to, da
prinesel novo slovensko zastavo. To smo prvič dvignili na drog Bojan Šuligoj, Uroš Krek,
ob rojstvu samostojne slovenske države prvi
Goran Vidrih, Stojan Ledinek in moja malenin prvič dvignemo njen simbol. Za vsakega
kost,« pravi Kocbek. Ker je bilo v tistih dneh
državljana, še zlasti pa za vojaka, je to velika
pred osamosvojitvijo po znanih pekrskih dočast, saj vojakom zastava, pod katero se borigodkih za nabornike v Pekrah prenevarno, so
jo, predstavlja domovino.«
učni center, ki ga je vodil Kocbek, preselili v
Ker v tistih dneh ni imel nihče v Sloveniji
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veliko časa za urejanje protokolarnih zadev
– ne nazadnje so Ljubljano preletavala letala
agresorske JNA – je prišlo do neljube napake:
zastava, ki so jo prinesli, da bi jo odnesli iz
parlamenta in dvignili na drog pred njim, je
imela slovenski grb zašit na napačnem mestu.
Na srečo so organizatorji zastavo za vsak slučaj razvili in pregledali ter to opazili.
Potem so vsi, kot pravi Kocbek, začeli mrzlično iskati slovensko zastavo, ki bi bila zašita tako, kot so določili poslanci. Ko je že
kazalo, da prave slovenske zastave ne bodo
našli, pa se je od nekod pojavil alpski smučar
Boris Strel, ki je imel pravo slovensko zastavo, ker jo je nekoč potreboval ob razglasitvi
rezultatov.
»Strelova zastava je bila pravilno zašita,
vendar pa je bila zelo dolga in težka, saj je
tehtala kar 22 kilogramov, poleg tega pa je
bila narejena iz svile, zato je polzela iz rok,«
se spominja Kocbek. Težava je bila tudi v
tem, da ni imela trakov, na katere bi jo lahko
obesili. Zato smo improvizirali in z žico pričvrstili trakove z napačne zastave na ta pravo.
Kljub vsemu se je vse dobro končalo, o
čemer še danes pričajo televizijski posnetki

iz teh zgodovinskih trenutkov naše osamosvojitve. »Čeprav sem bil takrat še mlad in
močan, sem zastavo zaradi njene teže težko
nesel in dolgo časa držal v pred sabo iztegnjenih rokah. Zato so se mi po tem, ko smo jo
obesili, tako tresle roke, kot da bi bil veteran
iz prve svetovne vojne,« pravi smeje Kocbek.
»Vendar smo bili vsi zadovoljni, da smo vse
opravili slovesno in dostojanstveno in tako,
kot takšnemu trenutku pritiče.«
Andrej Kocbek, ki je sedaj že upokojen
polkovnik Slovenske vojske, je kasneje naredil še veliko vojaško in diplomatsko kariero.
Med drugim je bil prvi direktor Centra vojaških šol, prvi predstavnik Slovenske vojske v Evropski uniji in Natu v Bruslju, vodja
vojaškega predstavništva Misije Republike
Slovenije v Natu in kasneje tudi predstavnik
Slovenske vojske v poveljstvu Nata v Združenih državah Amerike za njegovo transformacijo. Kljub temu, da je v diplomatski karieri
doživel marsikaj zanimivega, se še vedno rad
spominja, kako so prvič dvignili slovensko
zastavo, saj je to za vsakega vojaka največja
čast in nepozabno doživetje.
T. K.

Stara se Evropa in stara se Slovenija

S predavanja v Centru Slovenskih goric v Lenartu 7. aprila 2016

P

ojma »starost« in »starostniki« se v
zadnjem času na novo opredeljujeta.
Življenjska doba ljudi se podaljšuje,
vendar tudi doba aktivnega poklicnega udejstvovanja. Kriza, ki kar traja, mnoge sili k
delu za golo preživetje tudi v najbolj poznih
letih. Nekateri pa postanejo delovno neaktivni prej, kot bi si želeli. Odtujenost generacij,
utemeljena na reku, da »mladi in stari ne gredo skupaj« je dosegla te razsežnosti, da male
otroke vodimo v domove starostnikov za
to, da se generaciji srečata, saj mnogi, eni in
drugi, skoraj nimajo pristnih stikov s svojimi
vnuki ali starimi starši. In še bi lahko naštevali. Tako starost mnoge razočara, spravlja v
stisko in navdaja z obupom. Je pa lahko starost tudi lepa, lep zaključek življenja ali za
koga celo najlepše življenjsko obdobje. Za
to pa je potrebno kaj narediti, spremeniti kakšno svoje prepričanje, kakšno svojo navado,
predvsem pa ostati ali postati aktiven.
V lanskem letu smo pričeli s tematskimi
srečanji in udeleženci predavanja v aprilu
2015 v Selcih so bili zadovoljni, saj nam je
predavatelj psiholog Heliodor Cvetko na prikupen, pa še vedno realističen način predstavil, da je lahko starost tudi lepa.
V letošnjem aprilu pa smo ponovno v organizaciji vodstev DeSUS Lenart, Društva
upokojencev Voličina in Društva upokojencev Lenart nadaljevati s tematskim srečanjem
in sicer s temo: Stara se Evropa in stara se
Slovenija.
I. V uvodu je Janez Karo (predsednik DeSUS Lenart) podal nekaj podatkov o demografskih spremembah v EU in v Sloveniji:
Državljani EU, ki so stari 50 let in več,
predstavljajo 37 odstotkov celotne populacije, kar je približno 190 milijonov državljank
in državljanov EU. Število ljudi, ki so stari
60 in več, se bo v Evropski uniji v naslednjih
desetletjih vsako leto povečalo za okoli 2
milijona, medtem ko se bo delovno aktivna
populacija začela krčiti. Število oseb s starostjo 80 in več, ki najbolj verjetno potrebujejo
dodatno oskrbo, se bo prav tako povečevalo,
hkrati pa bo na razpolago manj mladih ljudi,
ki bi tem ljudem nudilo neformalno ali formalno podporo in oskrbo.
Evropska komisija v svojih projekcijah
(2013-2060) ugotavlja, da naj bi se do leta
2060 pričakovana življenjska doba za moške
ob rojstvu podaljšala za 7,1 let in naj bi dosegla 84,8 let. Za ženske se predvideva, da naj bi
se do 2060 življenjska doba podaljšala za 6 let
in tako dosegla 89,1 let.
Čeprav pa pričakovana življenjska doba generalno narašča, v enaki meri ne narašča tudi
pričakovana "zdrava življenjska doba". Kar z
drugimi besedami pomeni, da čeprav bomo
živeli dlje, to še ne pomeni, da bomo v tem
starejšem obdobju tudi dlje zdravi. Obdobje,
v katerih osebe spremlja slabše zdravstveno
stanje, se torej povečuje, kar predstavlja izziv
za posameznike kakor tudi za občine, državo
in Evropsko unijo.

II. V nadaljevanju je besedo prevzel dr.
Bojan Lovše, ki je v enournem predavanju
udeležencem predstavil, da je lahko starost
tudi zdrava.
Kot družinski zdravnik je dr. Lovše pred
leti delal na območju nekdanje celovite občine Lenart, zato so ga udeleženci srečanja poznali. Njegove besede so bile tudi tokrat dobro sprejete, saj je govoril iz svoje dolgoletne
prakse. Med drugim je govoril o osnovnih
potrebah človeka, da je sprejet in upoštevan,
da je samostojen v svojih odločitvah. V nadaljevanju je udeležence spomnil na duhovne
vrednote in prikazal razliko med vrednotami,
ki so veljale nekdaj, in vrednotami, ki veljajo
danes. Prav tako je spregovoril o zdravju nasploh, o utrujenosti, o boleznih, ob tem pa o
psihosomatskih težavah.
Kako so udeleženci sprejeli predavanje,
lahko potrdi razprava enega izmed njih (Ivan
Černčec): »Seveda nikoli ni prepozno, toda
takšna predavanja bi morali poslušati že pri
naših 25 ali 30-ih letih. Zato si želimo še več
takšnih in podobnih predavanj.«
III. V zaključku je Janez Karo poudaril, da
se bo kot rezultat v uvodu navedenih demografskih trendov razmerje med starostnima
skupinama 15 do 64 let in 65 let in več močno spremenilo. Tako naj bi se delež starejših
od 65 let povečal s 27,8 odstotka (2013) na
50,1 odstotka (2060). Kar pomeni, da se bo
razmerje med skupino, ki jo sestavljajo ljudje v starosti delovno aktivnih (15–65 let)
in starejših od 65 let spremenilo s 4:1 na 2:1
(ob tem je Janez Karo udeležence srečanja
seznanil, da je večino podatkov o demografskih spremembah v EU pridobil iz kabineta
evropskega poslanca Iva Vajgla, za kar se jim
iskreno zahvaljuje).
Prav tako je omenil, da je bil v 3. številki Ovtarjevih novic objavljen prispevek z
naslovom: Resolucija za družbo zdravja
(Resolucija o nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2016–2025, predlog katerega je
pripravilo Ministrstvo za zdravje RS). Prav
tako je poudaril, da kjer okolica podpira in
je odprta do starejše populacije, so starejši
dlje sposobni ostati samostojni (skoraj vse
do konca njihovega življenja), uživajo večjo
kvaliteto njihovega življenja in rabijo manj
pomoči njihovih sorodnikov in skupnosti.
Starosti prijazno okolje lahko tudi omogoča
delavcem, da delajo nekoliko daljše obdobje,
kar bi med drugim tudi pomagalo ohraniti
oziroma zagotoviti primerno višino pokojnin.
Tako v razpravi kot ob sproščenem razgovoru pri pogostitvi (na voljo so bile domače dobrote upokojenk in upokojencev DU
Lenart in DU Voličina) so si bili udeleženci
srečanja enotni, da je potrebno s podobnimi
srečanji – predavanji nadaljevati, ob tem pa
zagotoviti še večjo udeležbo članov DeSUS
Lenart, Društva upokojencev Voličina in
Društva upokojencev Lenart.
Janez Karo
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OVTARJEVE NOVICE
Občina Benedikt

Občina postala stoodstotna lastnica vrelca

O

bčina Benedikt na čelu z županom
gi poziva je ločitveni upnik Probanka, d. d.,
Milanom Gumzarjem je v pravem
v zahtevanem roku dal soglasje za prevzem
trenutku naredila pravo stvar – župan
premoženja pod pogoji, ki sem jih zahtevala
je v stečajnem postopku za podjetje CMC iz
(po vrednosti 983.606,56 evra brez davka, ob
Celja na javni dražbi za majhen denar odkuplačilu stroškov stečajnega postopka v višini
pil parcelo, na kateri se nahaja vrtina za bo319.127,75 evra), zato je bil pripravljen načrt
doče Terme Benedikt.
L. razdelitve posebne razdelitvene mase in izdan sklep o razdelitvi z dne 17. 3. 2016.«
Pa poglejmo, kako se je zgodba tega vrelca
Tako je postala lastnica zemljišč za terme
za bodoče terme odvila od začetka do danes.
Probanka, ki je v likvi»Občina Benedikt je
daciji. Zato so omenjeleta 2008 dala izvrtati geotermalno vrtino.
na zemljišča za Terme
Termalno vodo, ki ima
Benedikt sedaj dejansko
80 stopinj Celzija, so nav lasti slabe banke ozišli na globini 1900 meroma Družbe za upratrov, njen pretok pa je 17
vljanje s terjatvami bank
litrov na sekundo. Obči(DUTB).
na je bila skupaj s podKer je gradbeno dojetjem Ceste mostovi
voljenje, ki ga je še pred
Celje (CMC) solastnik
stečajem pridobilo podjetje CMC, v tem času
te vrtine. Podjetje CMC
poteklo in sedaj ne velja
se je odločilo investirati
več, ga bo moral bodoči
v izgradnjo Term Benedikt. Zato so v podjetju
investitor Term Benedikt pridobiti na novo.
CMC izdelali vse načrte
Tako se dejansko za
in dokumentacijo. Investitorju je uspelo pridoobčino Benedikt zgodbiti tudi gradbeno do- Milan Gumzar: Občina je na dražbi v steba s Termami Benedikt
voljenje. Žal pa je zaradi čajnem postopku za podjetje CMC kupila
po osmih letih začenja
krize v gradbeništvu šlo parcelo v Benediktu, na kateri je vrtina.
znova.
kmalu po tem v stečaj.
»Za občino Benedikt
Tako se je tudi parcela z
se je celotna zgodba
gradbeno vrtino vred znašla v stečajni masi
končala kar dobro, saj je dobila nazaj vrtino
stečajnega dolžnika CMC v stečaju,« pojain je sedaj celo njena lastnica v celoti, medtem
snjuje Gumzar.
ko je imela leta 2008 v lasti samo polovico vrtine. Poleg tega pa bo moral bodoči investitor
Okrožno sodišče v Celju je za stečajno
Term Benedikt, če jih bo hotel zgraditi, ob
upraviteljico imenovalo Mileno Sisinger. Ta
izdaji gradbenega dovoljenja občini plačati
je začela premoženje podjetja CMC v stečaju
tudi komunalni prispevek za uporabo komuprodajati na javnih dražbah. Parcelo z vrtino
nalne infrastrukture, ki jo je občina zgradila
je na javni dražbi uspela kupiti občina Benedikt, ki je s tem postala stoodstotna lastnica
na parcelah za gradnjo term,« pravi župan
vrtine in parcele, na kateri se nahaja.
občine Benedikt.
»To pomeni, da lahko občina Benedikt išče
Po njegovih besedah občina Benedikt namreč ne namerava odstopiti od svojega venove investitorje za izrabo geotermalne energije za več namenov, predvsem pa seveda za
ljavnega prostorskega načrta, po katerem so
tistega, zaradi katerega smo vrtino pred leti
omenjena zemljišča namenjena izključno za
tudi izvrtali, torej za izgradnjo Term Benegradnjo term. Zato bo tudi DUTB morala
dikt,« pravi Gumzar.
za ta zemljišča najti kupca, ki bo pripravljen
Stečajni upraviteljici zemljišč, na katerih
investirati v terme, saj omenjenih zemljišč za
naj bi zgradili Terme Benedikt, ni uspelo prodruge namene glede na občinski prostorski
dati v času veljavnosti gradbenega dovoljenja,
načrt ne bo mogel uporabljati.
čeprav jih je potencialnim kupcem ponudila
Treba je reči, da so na občini Benedikt pozorno spremljali potek stečajnega postopka
na treh dražbah in čeprav je poskrbela tudi
za podjetje CMC in v njem v danih okoliščiza podaljšanje gradbenega dovoljenja. Kljub
nah reagirali v pravem trenutku na najboljprizadevanjem stečajne upraviteljice se v teh
ši možni način. Zato stečaj tega podjetja in
kriznih časih ni našel noben kupec, ki bi bil
nekdanjega partnerja občine Benedikt ni pripripravljen kupiti zemljišča v Benediktu in
zadel tako, kot bi jo lahko. Dejansko je sedaj
na njih zgraditi terme. V zvezi s tem je stečajna upraviteljica Milena Sisinger v svojem
zgodba o izgradnji Term Benedikt ponovno
rednem poročilu sodišču zapisala: »Zemljina začetku – torej tam, kjer je bila leta 2008
šče se je prodajalo že na treh javnih dražbah,
– s to razliko, da je občina sedaj stoodstotna
vendar za nakup ni bilo nobenega interesa.
lastnica vrelca in parcele okoli njega, da so
Zaradi bližnjega poteka gradbenega dovoljezemljišča za terme sedaj že komunalno urenja za izgradnjo Term v občini Benedikt je bil
jene in da konec koncev tudi gospodarska
v predhodnem obdobju poročanja objavljen
kriza, ki je pahnila v stečaj domala vsa največja gradbena podjetja v Sloveniji, vendarle
poziv ločitvenemu upniku Probanki, d. d., za
počasi pojenja.
prevzem premoženja. Probanka je namreč
vztrajala na prodajni ceni, ki je bila za moT. K.
rebitne interesente nesprejemljiva. Na podla-

Smrt Branka Valha velika izguba za občino
Benedikt in Slovenske gorice

V

začetku junija je po
hudi bolezni preminil velik podjetnik in
gospodarstvenih iz Benedikta Branko Valh, ki je bil direktor podjetja Juven, d. o. o.
Pod njegovim vodstvom je to
podjetje zgradilo veliko stanovanjskih in drugih objektov, zlasti v Benediktu in na
drugih lokacijah v osrednjih
Slovenskih goricah.
»Smrt Branka Valha ni velika izguba samo za njegovo
družino ter za njegove najbližje, temveč tudi za celotno Naselje v Benediktu, ki ga je začelo graditi podjetje Juven pod
vodstvom Branka Valha.
občino Benedikt in za gospo-
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AKTUALNO IZ OBČIN
darstvo v osrednjih Slovenskih goricah,« je
ob njegovi smrti dejal župan občine Benedikt
Milan Gumzar. »Branko Valh je bil izjemen
podjetnik in gospodarstvenik. V občini Benedikt je zgradil pet stanovanjskih blokov s
110 stanovanji. Tudi po njegovi zaslugi se je v
občino Benedikt priselilo veliko mladih družin z otroki, ki zagotavljajo razvoj in perspek-

tivo kraju in občini.«
Trenutno podjetje Juven, ki ga je do prerane smrti vodil Branko Valh, gradi v Benediktu novo sosesko pod staro cerkvijo, v kateri
bo zraslo 40 enodružinskih hiš in pet stolpičev s stanovanji. Deset hiš že stoji.
T. K.

Finalna dela na objektu vrtca Benedikt
V občini Benedikt v teh dneh intenzivno potekajo dela na dokončanju izgradnje vrtca.
»Na objektu potekajo finalna dela. Po načrtu izvedbenih del morajo biti vsa dela na objektu
končana do 23. avgusta. Prvega septembra bodo otroci že lahko začeli hoditi v novi vrtec,«
pravi župan občine Benedikt Milan Gumzar. V jeseni bodo imeli v vrtcu v Benediktu sedem
oddelkov otrok. Nobenega jim ne bo treba odkloniti, če bodo starši želeli, da obiskuje vrtec.
T. K.

Prireditve ob 17. prazniku
občine Benedik
Petek, 1. julij 2016,
ob 20. uri v prireditvenem šotoru ob Športni dvorani Benedikt: Županov večer – osrednja
prireditev ob 17. občinskem prazniku; Občina Benedikt.
Sobota, 2. julij 2016,
ob 10. uri izpred Športne dvorane Benedikt: 4. benediški tek – zbiranje prijav do 9.30 (za
otroške teke do 11. ure), ob 10. uri štart tekov na 4 in 8 km, ob 11.30 štart otroških kategorij; ŠD
Rikiteam;
ob 11. uri v prostorih Razvojnega zavoda Benedikt: Humanost in kultura Benedikt 2016 –
otvoritev razstavnega salona – na ogled vsak dan do nedelje, 10. 7. 2016, od 8. do 20. ure; Klub
krvodajalcev Benedikt;
ob 15. uri izpred Čolnikove trte pri Svetih Treh Kraljih v Slovenskih goricah: Od kleti do kleti –
pohod; Turistično-vinogradniško društvo Benedikt.
Nedelja, 3. julij 2016,
ob 16. uri izpred Športne dvorane Benedikt: Spoznavajmo svoj kraj – pohod – trasa 1 km
(primerna za vozičke) in 7 km; Zgodovinsko društvo Atlantida Raj Slave.
Ponedeljek, 4. julij 2016,
od 14. ure dalje na balinišču pri Penzionu Petelin: Turnir v balinanju – Balin klub Petelin
Benedikt.
Sreda, 6. julij 2016,
7.–12. ure v OŠ Benedikt: Krvodajalska akcija; OO RK Benedikt;
od 15. ure dalje pri Lovskem domu Benedikt: Streljanje z zračno puško – v ponedeljek in torek od
16. ure dalje možnost treninga pri lovskem domu; udeleženci lahko za tekmovanje uporabljajo
svoje zračne puške; Lovska družina Benedikt.
Četrtek, 7. julij 2016,
ob 18. uri izpred Športne dvorane Benedikt: Kolesarjenje po občini za vse generacije; Društvo
upokojencev Benedikt.
Petek, 8. julij 2016,
ob 19. uri v prireditvenem šotoru pri cerkvi Sv. Benedikta: Koncert v počastitev obnovljene
župnijske cerkve v izvedbi Slovenskogoriškega pihalnega orkestra iz Lenarta; Župnija Sv.
Benedikt.
Sobota, 9. julij 2016,
ob 11. uri v prireditvenem šotoru pri Športni dvorani Benedikt: Srečanje upokojencev Slovenskih
goric; Zveza društev upokojencev Slovenskih goric;
ob 14. uri na travniku ob Slatinski cesti: 4. spominsko gasilsko meddruštveno tekmovanje – v
spomin na Dušana Mauriča in Marjana Klobasa; PGD Benedikt;
ob 16.00 uri na igrišču pri Športni dvorani Benedikt: On road dirka z avtomobili na daljinsko
vodenje; Modelarsko društvo Model sport Štajerska;
ob 20. uri v cerkvi Sv. Treh kraljev: Parle qui veut, moralistične pesmi srednjega veka - Sollazzo
Ensemble (CH): Perrine Devillers (sopran), Yukie Sato (sopran, klavicimbal), Vivien Simon
(tenor), Sophia Danilevskaia (viela), Anna Danilevskaia (viela), Vincent Kibildis (harfa);
Festivalski predtakt ob 19. uri; Ars Ramovš zavod za umetnost, marketing, promocijo in
investiranje, Ljubljana.
Nedelja, 10. julij 2016,
ob 10. uri pri cerkvi Sv. Benedikta: Farno žegnanje – sveta maša v počastitev farnega patrona Sv.
Benedikta, blagoslov obnovljene fasade na župnijski cerkvi bo opravil koprski škof msgr. Metod
Pirih; Župnija Sv. Benedikt.
Župan Milan Gumzar

Občina Cerkvenjak

500-letnica cerkve in 18-letnica občine

V

občini Cerkvenjak so junija obeležili
kar dva pomembna jubileja: 500–letnico začetka izgradnje tamkajšnje
cerkve svetega Antona puščavnika, ki so jo
začeli graditi leta 1516, in 18. obletnico delovanja samostojne občine Cerkvenjak.
Ob 500–letnici začetka izgradnje cerkve
je župnija Sveti Anton v Slovenskih goricah

izdala knjigo »Sveti Anton v Slovenskih goricah«, ki je prva samostojna knjiga o tej cerkvi
in hkrati najstarejši zgradbi v Cerkvenjaku.
Ob tej priložnosti je župnija pripravila javno
predstavitev knjige, na kateri so njeni avtorji
(Marjan Žmavc, Anton Ožinger, Petra Čeh,
Vinko Škafar, Janko Babič, Ciril Paluc in Mirko Žmavc) skupaj z urednikom Bernardom
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vala dolgoletna zborovodkinja cerkvenega
zbora Marija Vogrin oziroma po domače Rupritova Micika.
Osrednje slovesnosti ob 500–letnici začetka izgradnje cerkve so se zvrstile v nedeljo,
12. junija. Župnija Sveti Anton je najprej pripravila slavnostno akademijo v kulturnem
domu v Cerkvenjaku, na kateri sta zbranim
v nabito polni dvorani spregovorila domači
župnik Janko Babič in nadškof metropolit
Alojzij Cvikl. Zbrane je pozdravil tudi cerkvenjaški župan Marjan Žmavc.
Po akademiji je nadškof metropolit Cvikl
v cerkvi, ki so jo začeli graditi pred 500 leti,
daroval sveto mašo. Po njej pa so se faranke
in farani zbrali na srečanju s pogostitvijo v
šotoru pred Športno-rekreacijskim centrom.
Sicer pa je župnija z župnikom Jankom Babičem na čelu ob visokem jubileju cerkvenega
poslopja junija pripravila več kot 25 različnih
prireditev in srečanj ter maš za posamezne
skupine.
Osrednja slovesnost ob 18. občinskem prazniku občine Cerkvenjak pa je bila 19. junija v kulturnem domu v Cerkvenjaku, kjer je
zbrane nagovoril cerkvenjaški župan Marjan
Žmavc. Pred tem pa je Turistično društvo
Cerkvenjak pripravilo sprevod starih šeg in
običajev skozi središče kraja, ki je pritegnil
veliko domačinov pa tudi obiskovalcev od
blizu in daleč. Sicer pa so v Cerkvenjaku v
okviru občinskega praznika različni organizatorji – od klubov in društev do organizacij
in forumov – pripravili preko 40 prireditev,
Ob 500-letnici začetka gradnje cerkve svetega
koncertov, okroglih miz, razstav, degustacij
Antona puščavnika je župnija Sveti Anton
in drugih dogodkov.
pripravila več kot 25 prireditev, srečanj in maš
Na osrednji proslavi občinskega praznika
za posamezne skupine.
so podelili tudi priznanja in nagrade najbolj
zaslužnim. Priznanja občine Cerkvenjak so
običaje v osrednjih Slovenskih goricah v preprejeli: Franc Kuri (naslov častnega občana),
teklosti. Urednik Bernard Rajh je javnosti
župnija Sveti Anton (zlati grb), Anica Borko
predstavil, kako je knjiga, ki ima velik kultur(zlati grb), Janko Babič (srebrni grb), Marjan
nozgodovinski pomen, nastajala. Vsi avtorji
Rokavec (bronasti grb), Franc Kocmut (bronasti grb), Franc Kocmut, s. p., (plaketa), Janin udeleženci na predstavitvi knjige pa so si
ko Fekonja (zahvala), Dragica Majer (zahvabili edini, da je sedanji župnik Janko Babič, ki
la) in Denis Ploj (zahvala). Priznanja župana
je v župnijo Sveti Anton prišel pred desetletjem, zelo veliko naredil za njen razvoj tako
občine Cerkvenjak so prejeli: Ivanka Firbas,
Martina Breznik, Društvo Krdebač, Društvo
generala Maistra, Marjana Zorko, Robert
Kocuvan. Priznanja in
nagrade za dosežke na
področju izobraževanja
so prejeli: odličnjakinja
Nataša Molnar, magistrica Tjaša Matjašič,
diplomantka Nuša Kovačič, diplomant Dejan
Žmavc, diplomant Damjan Markovič, diploAvtorji knjige »Sveti Anton v Slovenskih goricah«, ki jo je izdala župnija, mant Marko Breznik,
diplomantka Natalija
so svoje delo javno predstavili.
Kocmur, diplomantka
Nina Zelenik, odlična duhovnem kot na gospodarskem podrona dijakinja Anita Košar, odlična dijakinja
čju. Sam župnik pa je na to skromno odgovoAna Lajh, odlični dijak David Kramberger
ril: »Kdor hoče videti delo, ga vidi.«
in odlična dijakinja Nika Blažič. Denarno
Na koncu knjige, ki je izšla v 1200 izvodih,
nagrado za vseletni odlični uspeh je prejela
je urednik objavil še tri pesmi iz zakladnice
dijakinja Sara Grdja.
cerkvenih in ljudskih pesmi, ki jih je prispePriredil T. K.

Rajhom predstavili svoje delo. Župan občine
Cerkvenjak in zgodovinar Marjan Žmavc je
orisal čas, v katerem so začeli graditi cerkev.
Petra Čeh pa je povedala, da je cerkev svetega
Antona puščavnika mogoče postaviti ob bok
najbolj znamenitim cerkvam, ki jih strokovnjaki uvrščajo v slovenskogoriško gotiko. Po
njenih besedah vse v zvezi s to cerkvijo še ni
raziskano, zato strokovnjake na tem področju
čaka še precej dela. Vinko Škafar je spregovoril o velikih ljudeh, ki izhajajo iz župnije
Sveti Anton, Mirko Žmavc je predstavil najpomembnejša sakralna znamenja na njenem
območju, Ciril Paluc pa je orisal nekatere

Občina Lenart

Junijska seja lenarških občinskih svetnikov

S

vetnice in svetniki občine Lenart so se
v četrtek, 16. junija 2016, sestali na 10.
redni seji. Kot je običaj, je župan podal
kratek pregled opravljenega dela v obdobju
od prejšnje seje, ki je bila 31. marca, in stanje
občinskih investicij, ki so v teku. Poudaril je,
da so zaključena dela sanacije plazu na občinski cesti v Rogoznici. V teku je obnova državne ceste Lenart–Ptuj skozi naselje Radehova,
investitor del je Družba za avtoceste RS.
Zaključen je projekt Celovite oskrbe severovzhodne Slovenije s pitno vodo, od države
je občina Lenart prejela nakazilo večine sredstev, odobrena niso bila le sredstva za nepredvidena dela. O tem projektu bo podano zaključno poročilo. Beseda je tekla tudi o javnih
razpisih. Za področje kmetijstva je pomembno, da je pripravljena dokumentacija za gra-
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dnjo namakalnega sistema v Selcah, tako da
se bo občina Lenart prijavila na javni razpis,
ko bo objavljen. Na javnem razpisu Fundacije za šport je bilo odobreno sofinanciranje
gradnje nogometnega igrišča z umetno travo
na Poleni. Projekti čezmejnega sodelovanja
Interreg s Hrvaško in Avstrijo, na katere se je
skupaj s partnerji prijavila občina Lenart, so
bili potrjeni na prvi administrativni kontroli,
o preverjanju čezmejnih projektov z Madžarsko še ni informacij.
Občina Lenart je v letošnjem letu dejavna
na področju gradnje optičnega omrežja, položene so cevi za namestitev optičnih kablov
na območju Voličine, v Zavrhu in Črmljenšaku ter na območju, kjer je bilo zgrajeno
sekundarno vodovodno omrežje. V Ulici heroja Lacka poteka obnova robnikov na ploč-

niku.
Ker je bilo v zadnjem obdobju veliko pripomb, je z društvi in drugimi uporabniki
RŠC Polena usklajen urnik vadbe oziroma
uporabe površin za šport in rekreacijo.
Med pobudami in vprašanji svetnikov
omenjamo vprašanja in pripombe svetnika
Maksimiljana Šumana, ki je dejal, da je po-

zitivno, da se je obnova državne ceste skozi
Radehovo po skoraj 10-ih letih pričela, na
žalost brez gradnje pločnika. Ne glede na
dejstvo, da bo izvedena asfaltna preplastitev
ceste, je potrebno pločnik od Lenarta do Radehove zgraditi. Kot predsednik Odbora za
komunalno in gospodarsko infrastrukturo
je poudaril, da so po analizah ugotovili, da je
cena daljinskega ogrevanja v Lenartu najvišja
v Sloveniji, ker je za 6 do 7 eur višja od slovenskega povprečja.
Svetnik Tilen Štefanec je dejal, da je Odbor za družbene dejavnosti, ki je razpravljal o
delovanju Zdravstvenega doma Lenart, kljub
negativnim pripombam prišel do ugotovitve, da je delo tega javnega zavoda pozitivno.
V zvezi z ureditvijo obeležja Prebujajoča se
muza v Mestnem parku dr. Jožeta Pučnika
je pripomnil, da je bilo na prejšnji seji ob
sprejetju sklepa rečeno, da ob poimenovanju
parka po dr. Jožetu Pučniku ne bodo nastali
stroški. Prepričan je, da bi lahko denar, ki je
namenjen za ureditev obeležja, bolj smotrno
porabili.
Na pripombo v zvezi z ureditvijo obeležja v
parku in proslavo ob 25-letnici samostojnosti

Slovenije je svetnik Saša Tomažič povedal, da
nastanek samostojne države ni stvar ideologije. Slovenci smo razdvojeni. Praznovanje
obletnice samostojne države ni stvar za politične razprtije in razhajanja. Mestnega parka
ne bo krasil kakršenkoli kip, ampak umetniško delo, poimenovano Prebujajoča se muza.
V občini Lenart imamo Maistrov doprsni kip
v Zavrhu, spomenik
NOB na Trgu osvoboditve, v parku pa umetniško delo, posvečeno
nastanku samostojne
države. Lahko smo ponosni, da bo umetniško delo mariborskega
kiparja Gaberija postavljeno v domačem
parku.
Mnenju
svetnika
Saša Tomažiča so se
pridružili tudi svetniki
Igor Jurančič, Maksimiljan Šuman in Milko
Slanič.
Svetnik David Maguša je opozoril na nevestne voznike, ki svoja
vozila parkirajo na RŠC Polena na mestih, ki
niso predvidena za parkiranje.
Na dnevnem redu seje je bilo 14 točk.
Sprejet je bil odlok o rebalansu proračuna
občine Lenart za leto 2016. V drugi obravnavi so svetniki potrdili odlok o razglasitvi
kulturnih spomenikov lokalnega pomena
na območju občine Lenart. Prav tako je bil
sprejet odlok o spremembah in dopolnitvah
prostorskih ureditvenih pogojev v občini
Lenart. Za obnovo vodovoda in kanalizacije
v Cankarjevi, Prešernovi in Jurčičevi ulici v
Lenartu je bil potrjen dokument identifikacije investicijskega projekta. Za stanovanjsko
gradnjo v Radehovi so svetniki potrdili posebne strokovne podlage. Sprejet je bil tudi
odlok o priznanjih občine Lenart. Za krajane
Selc je pomembno sprejetje odloka o načinu
opravljanja lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo, ki bo poleg javnega
vodovodnega omrežja omogočal uporabo in
delovanje lokalnega vodovodnega sistema v
Selcah tudi v prihodnje.
D. O., foto: E. P.

Proslava in pomnik
Na 10. seji občinskega sveta občine
Lenart smo razpravljali o obletnici
plebiscita za samostojno Slovenijo.
Mlajši kolega svetnik je povedal, da ga
motijo ljudje, ki so obremenjeni s preteklostjo, sestava komisije za pripravo
obeležja in ujetost občinskega sveta v ideologijo ene stranke.
»Dvakrat sem bil od kolega svetnika posredno omenjen v zvezi s spomenikom, sam
ga ne imenujem spomenik, ampak obeležje
ali pomnik. Prvič sem med starimi, ki bi lahko bili obremenjeni, drugič pa kot član komisije, ki je bila po ne vem kakšnem ključu imenovana. Dejstvo je, da me je gospod župan
vprašal, ali bi v komisiji sodeloval. Moje stališče do pobude (šlo je za predlog preimenovanja Trga osvoboditve) je bilo znano že takoj,
ko je do pobude prišlo. Takrat (na 9. seji) smo
problem elegantno in poceni rešili s poimenovanjem Mestnega parka v Park dr. Jožeta
Pučnika. Dobili smo obeležje, ki je vezano
na človeka in njegovo ime. Takšno obeležje
je še spomenik na Trgu osvoboditve. Imamo
tri obeležja za tri dogodke naše novejše zgodovine. Pravzaprav dve, saj je slednje samo
poimenovanje obstoječega parka. Na Zavrhu
je Maistrov stolp, soba in relief Maistrovega
obraza. NOB in osvoboditev ima svoj spomenik na Trgu osvoboditve, plebiscit in osamosvojitvena vojna pravega obeležja še nimata.
V prvem trenutku, ko je pobuda padla, sem
se počutil nekako talec ene stranke. Moram
priznati. Potem pa je ta občutek pričel polagoma izginjati. Izginil je, ko sem izvedel za
pobudo, da bi naj bil, do takrat imenovan
spomenik, na graniten blok postavljen odlitek prebujajoče se muze. Muza zagotovo ne
predstavlja gospoda Pučnika. Verjamem, da
predstavlja muza nekaj lepega in spodbudne-

ga, kar nam je razložil tudi avtor sam.
Popelje nas nekam višje, pa čeprav so
lahko to tudi sanje. Pa zagotovo nisem
nikakršen sanjač. Gospod župan se bo
spomnil, da sem že na prvem sestanku
postavil vprašanje cene. Že takrat in
tudi danes se mi zdi visoka.
Vprašanje napisa je zelo modro predlagal
član komisije gospod Andrej Kocbek. Napis
je: »Jugoslavije ni več. Zdaj gre za Slovenijo.«
Vemo, da sta bila izrečena ob ugotovitvi rezultatov plebiscita in da ju je izrekel dr. Jože
Pučnik, kar pokaže tudi njegov lastnoročni
podpis.
To je moje videnje. Vedno sem si prizadeval za skupne rešitve, za trezne glave. Zavedam se, da smo ljudje različni, tudi različnega
mišljenja. Lahko tudi v eni družini. V drugi
vojni je en moj stric padel na eni strani, drugi
pa na drugi. Imam torej, sicer samo po pripovedovanju, tudi izkušnje z različnostjo.
Na sestanku smo ugotovili, da smo razdvojeni. In to grozljivo. Samo danes več ne vem
dobro, kako. Vedelo se je, SDS je ena stran,
druga pa ni bila tako jasna. Bila je malo skrita in ni je bilo toliko slišati. Mislim na naše
okolje. Danes pa več ne vem, kako je, saj me
tudi člani SDS-a po poti na vrt zmerjajo zaradi postavitve obeležja. Pa nisem zaradi tega
nič prizadet. Podprl sem postavitev obeležja
v dobri veri, da je, takšno kot je, res nekaj,
kar naj bi združevalo vse. Saj gre danes zares
za Slovenijo. Žal pa nismo samo razdvojeni.
Smo tudi sprti. In sovražni. Pogosto zelo sovražni. Danes sem mimogrede slišal, da bi
bilo potrebno »spomenik v luft spustit«.
Dajmo, ljudje, stopimo skupaj, zberimo
se.«
Saša Tomažič, občinski svetnik,
Lenart, 21. 6. 2016
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Priznanja lenarškega župana uspešnim
učencem in njihovim mentorjem

N

a proslavah ob dnevu državnosti in
zaključku šolskega leta je župan mag.
Janez Kramberger učencem, ekipam
iz OŠ Lenart in OŠ Voličina ter njihovim
mentorjem podelil Priznanja župana za uspehe na tekmovanjih v znanju, športnih tekmovanjih in drugih primerljivih tekmovanjih na
državnem nivoju za doseženo prvo, drugo ali
tretje mesto v šolskem letu 2015/2016. Priznanja so prejeli:
OŠ Lenart
Za dosežena mesta na državnem tekmovanju Mladi tehniki: Aljaž Divjak (2 x 1.),
Lara Žnuderl (3.), Luka Kranjc (1.), Jakob
Sedonja (2.), Rok Nemeš (3.); mentor: Daniel Divjak.
Timotej Šuman – zlato državno priznanje
iz znanja zgodovine; mentor: Bernard Petek.
Plesna produkcija Šolski plesni festival
- plesalke Ana Breznik, Tjaša Katan, Neja
Bračič, Zala Koler, Hana Vauda Lorenčič,
Lara Štraus, Maša Čuček Bezjak, Špela Kovačič, Eva Breznik – 3. mesto na državnem
tekmovanju, mentorici: Ema Jelatancev in
Lana Žabčič.
Otroški pevski zbor OŠ Lenart je dosegel
zlato priznanje na državnem tekmovanju,
mentorica: Marina Zimič
OŠ Voličina
Učenci OŠ Voličina Marko Bračko, Žan
Rebrnik, Aljaž Goznik, Jan Fras, David
Ahmetović, Nik Kostanjevec, Luka Horvat,
Matija Matic Horvat in Rene Capl, igralci
ekipe KMN Slovenske gorice – 2. mesto, državni podprvaki v Futsalu U-15, trener Zoran Ahmetović.
Sara Rojs, tekmovalka Karate kluba
WKSA Duplek – 3 prva mesta na državnem
prvenstvu, 3. mesto na evropskem prvenstvu.

Rene Hercog, tekmovalec Judo kluba Branik iz Maribora, 3. mesto na državnem prvenstvu.
Nik Rojko, član KK TBP Lenart – 3. mesto
na državnem prvenstvu v kronometru.
Lucija Mesarec, tekmovalka Karate kluba
WKSA Duplek – 3. mesto na državnem prvenstvu.
Lana Hubernik, članica JJK Nippon Lenart – 3. mesto na državnem prvenstvu v ju-jitsu.
Kaja Hubernik, članica JJK Nippon Lenart
– 1. mesto, državna prvakinja.
Jan Urbanc, član JJK Nippon Lenart –
dvakrat 2. mesto na državnem prvenstvu v
ju-jitsu.
Nik Mesarec je na World karate games for
children za reprezentanco Slovenije osvojil 3.
mesto in na državnem prvenstvu osvojil 2.
mesto.
Hera Agapito Masten je na World karate
games for children za reprezentanco Slovenije osvojila 3. mesto in na državnem prvenstvu osvojila dve 1. in eno 3. mesto.
Tajda Hamler, članica KK TBP Lenart –
dvakrat 3. mesto na državnem prvenstvu.
Tomaž Ornik, član KK TBP Lenart – trikrat 2. mesto na državnem prvenstvu.
Dominik Petko za uspešno nastopanje na
kulturnih prireditvah OŠ Voličina, Glasbene
šole Lenart in na kulturnih dogodkih občine
Lenart.
Člani plesne skupine Glasbene Lutke
Daša Capl, Maša Čuček, Neja Hadžiselimović, Nejc Letnik, Saša Letonja, Katarina
Munda, Primož Petko, Žiga Pulko in Sara
Rojs so se v Velenju udeležili zaključnega
srečanja otroških plesnih skupin Pika miga
2015, mentorica Mojca Vogrin Pivljakovič.
Seznam dobitnikov vseh šolskih priznanj je
objavljen na spletni strani občine Lenart!

Častni vod gasilcev v Lenartu

Poletje ob zvokih in v ritmu LEN-ARTA

Poletne kulturne prireditve Len-Art 2016

Spoštovani!
»Sredi zvezd noč in dan se vrti ta svet,«… in mi z njim … »Kar je dobrega maxi naj bo,
naj bo mini vse, kar je slabo«. Z verzi zimzelenih slovenskih popevk pozdravljamo jubilejne,
10. poletne kulturne prireditve. Len-Art bo tudi letos zabaven, živahen, poživljajoč in sproščujoč. Družili nas bosta pozitivna energija in dobra volja, uživali bomo ob glasbi, plesu,
predstavah. Ob zvokih in v ritmu Len-Arta se bomo imeli lepo. Tudi vi ste del Len-Arta,
dobrodošli na prireditvah!

mag. Janez Kramberger,

dr. vet. med., župan občine Lenart

JULIJ

PETEK, 1. JULIJ, ŠPORTNA DVORANA LENART, 21.00
FOLKART V LENARTU
NASTOP FOLKLORNIH SKUPIN IZ ARGENTINE IN FIDŽIJA
Organizator: Občina Lenart
TOREK, 5. JULIJ, DOM KULTURE LENART, 18.00
VOLK IN SEDEM KOZLIČKOV, gledališka predstava za otroke
Produkcija: KŠD Štumf in ŠODR teater
Organizator: Občina Lenart
PETEK, 8. JULIJ, CERKEV SV. LENARTA, 20.00
DUO VITA&ŽAN
VITA PETERLIN, violončelo IN ŽAN TROBAS, harmonika, koncert klasične glasbe
Organizator: Občina Lenart
PETEK, 15. JULIJ, DOM KULTURE LENART, 21.00
ABBA REAL TRIBUTE BAND, koncert
Organizator: Občina Lenart

AVGUST
PETEK, 5. AVGUST, GLASBENA ŠOLA LENART, 21.00
DUO CLEAROBSCURE, ALEKSANDRA BAJDE IN EMRET SIHAN KALELI, koncert
Organizator: Občina Lenart
SOBOTA, 13. AVGUST, DOM KULTURE LENART, 11.00
ŽOGICA NOGICA, marionetna lutkovna predstava
Marionetno gledališče Jurček Hrastnik
Organizator: Občina Lenart
PETEK, 19. AVGUST, DOM KULTURE LENART, 20.00
BLACK COFFEE, koncert slovenskih popevk
Sredi zvezd, noč in dan se vrti ta svet
Nastopajo: SAMO IVAČIČ in KARIN ZEMLJIČ (vokal), ROBERT OŽINGER (klavir), LUKA
HERMAN GAISER (kontrabas) in JOŽE ZADRAVEC (bobni)
Organizator: Občina Lenart
SOBOTA, 27. AVGUST, 17.00, TRG OSVOBODITVE V LENARTU IN DRUGE LOKACIJE V OKOLICI LENARTA
AGATINE SKRIVNOSTI
Organizatorji: Društvo za razvoj podeželja »LAS Ovtar Slovenskih goric«, Razvojna agencija
Slovenske gorice, Kulturno društvo Delavec Lenart

SEPTEMBER
SOBOTA, 3. SEPTEMBER, DOM KULTURE LENART, 20.00
CUCKI, komedija
Igrajo: KLEMEN SLAKONJA, GOJMIR LEŠNJAK GOJC IN NENAD NEŠO TOKALIĆ
Produkcija: Mestno Gledališče Ptuj
Organizator: Občina Lenart

P

ri gasilcih še najmanj poznamo častni
vod. Predsednik zveze Leopold Omerzu je podrobneje predstavil gasilstvo ter
častni vod.
Lenarški častni vod se je oblikoval pred
tremi leti, ko so se na Gasilski zvezi Lenart
odločili za svojega. Šteje dvaindvajset članov
in tudi navzven deluje prav posebno.
Častni vod je novost v Gasilski zvezi Lenart. Pred tremi leti so praznovali v Lenartu
140 let gasilstva, leto kasneje PGD Sveta Trojica 140-letnico, letos pa PGD Voličina 80 let.
Gasilska zveza je kljub nastanku šestih občin
ostala enotna, na tem območju je 10 gasilskih
društev.
»Iz teh društev smo povabili po dva člana v častni vod, katerega naloga je, da bi od
samega začetka prireditve na poseben način
pozdravili vabljene goste. Častni vod izkazuje
čast posamezniku z namenom spoštovanja in
dobrodošlice. Gasilski častni vod obstaja tretje leto, oblikujejo ga resni, izkušeni gasilci, ki
tudi skrbijo za prepoznavnost gasilstva v širšem prostoru in so tudi osebnostno dozoreli
tej funkciji,« razloži Omerzu.
Tako poskušajo gasilci tudi na ta način približati to prostovoljno delo čim širši skupnosti. Saj je poslanstvo gasilca 24-urna pripra-
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vljenost pomagati ljudem v stiski ob različnih
nesrečah, ki so posledice narave ali človeškega faktorja.
Da pa se gasilci ukvarjajo tudi z mladimi,
ni potrebno posebej poudarjati, saj je vsako
leto začrtan poseben program, s katerim že
leta uspešno približujejo gasilstvo tudi mladim; potrebno je omeniti gasilsko ligo, gasilski kviz, razne tabore, orientacijo. Zadovoljni so s pristopom mladih k temu izrazito
humanemu poslanstvu, saj imajo v društvih
uspešen podmladek, ki se tudi angažira in na
raznih tekmovanjih dosega odlične rezultate
in izkušeni gasilci jim vodenje rade volje prepuščajo, saj mladi rod vedno znova dokazuje,
da so vredni zaupanja.
Po podatkih so v letu 2015 imeli v okviru
lenarške zveze 30 intervencij, predvsem so
veliko naredili na področju preventive. Prav
tako so ponosni, da so se ob ujmah lahko odzvali pomoči potrebnim sodržavljanom na
drugih koncih Slovenije (omenimo žledolom
izpred dveh let v Postojni). Omerzu z zadovoljstvom poudari še večjo osveščenost ljudi
o požarni varnosti ter njihovo odgovorno
ravnanje, da bi bilo požarov in drugih nesreč
čedalje manj.
Suzana Rejak Breznik

PETEK, 9. SEPTEMBER, DOM KULTURE LENART, 20.00
NECA FALK, koncert
NASTOPAJO: NECA FALK, BOŠTJAN NARAT, BOŠTJAN GOMBAČ IN ŽIGA GOLOB
Organizator: Občina Lenart
Len –Art 2016 SO OMOGOČILI

Mariborske lekarne Maribor, Jože Druzovič, s. p., TBP Tovarna bovdenov in plastike, d. d., AGJ Goran Rebernik,
s. p., Zavarovalnica Maribor, d. d., Vzajemna zdravstvena zavarovalnica, d. v. z., Turistično-gostinska dejavnost
Nataša Cotar, s. p., Elektro Maribor, d. d., Tvoj dom, d. o. o., Skala Drago Kerec, s. p., Porsche Inter Auto, d. o. o.,
Deželna banka Slovenije, d. d., Vinko Ribič, s. p., Moneta, d. o. o., OBD Global Sebastijan Žižek, s. p., Delavska
Hranilnica, d. d., Ljubljana, Zum urbanizem, projektiranje, planiranje, d. o. o., Banka Koper, d. d, Saubermacher
Slovenija, d. o. o., Veterinarska bolnica Lenart, Deželna banka Slovenije, d. d., Salomon d. o. o. Ljubljana, BKS Bank
AG, Roman Muršec, s. p., Prleški avto dom, d. o. o., KGS Krajnc, d. o. o., Marko Hafner, s. p., Lešnik&Zemljič, d. o.
o., Avto Kaiser, d. o. o., GTP Kramberger, d. o. o., Žipo, d. o. o., Evgen Simonič, Vino vitis, d. o. o., Norka GT, d. o.
o., Fontes, d. o. o., Stildom, d. o. o., Milan Hauptman, s. p., THS, d. o. o., Kmetijska zadruga Lenart, z. o. o., Geder,
d. o. o., Gostinstvo 29, d. o. o., Propoint, d. o. o., Gostinstvo Švarc, d. o. o., Restavracija Kmetič Alenka Breznik, s. p.,
Turistična kmetija Rožengrunt pri Miheliču. Medijski sponzor: Radio Slovenske gorice, Radio Maribor

Cucki

Neca Falk
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AKTUALNO IZ OBČIN
Občina Sveta Ana

9. redna seja anovskega občinskega sveta

P

o potrditvi sklepov predhodne seje so
se 1. junija zbrani svetniki z občinsko
upravo odločali o Odloku o preoblikovanju javnega zavoda Zdravstveni dom
Lenart - prva obravnava, ki je sprožila veliko
vprašanj, sicer pa so si bili svetniki enotni, da
podprejo pristop k preoblikovanju javnega
zavoda ZD Lenart in tako občina Sveta Ana
postane solastnica v 13,75 %, kar pomeni, da
nameni sorazmerni delež sredstev npr. obnovi stavbe, v Svetu zavoda pa ima tudi enega
predstavnika. Svetniki so v prvem branju razpravljali tudi o vsebini odloka ter podali svoje
predloge na vsebino. Prav tako je bila podana
razprava o Sklepu o začetku postopka pode-

litve koncesije za opravljanje javne službe na
primarni ravni za področje družinske medicine, a konkretnih podatkov z občine pred
zaključkom redakcije ni bilo, saj sta bili Občini Sveta Ana in Benedikt ravno sredi postopka razpisa in prejemanja ponudb. Več torej
v naslednji številki o morebitnem izbranem
koncesionarju in zdravstvu v občini. Na seji
je bil prav tako potrjen Sklep o imenovanju
članov ustanovitelja v Svet zavoda OŠ Sveta
Ana, s katerim so bile v Svet zavoda imenovani tri članice: Petra Golob, Mirjana Senekovič
Nikl in Suzana Rejak Breznik.
SReBr

Izgradnja večstanovanjske stavbe pri Sv. Ani

O

bčina Sveta Ana je v začetku tega leta
pristopila k projektu izgradnje večstanovanjskega objekta z 12 stanova-

nji, kletnimi prostori, garažami in parkirišči.
Na javnem razpisu je bila kot izvajalec del izbrana družba Gradbenik, Stanko Bernjak, s.
p. Za potrebe občine bodo v objektu
tri stanovanja v skupni površini cca
151,46 m2, preostala stanovanja se
bodo prodajala na trgu. V proračunu
občine za leto 2016 in 2017 je za investicijo planirano 200.000,00 €.
Konec maja sta župan občine
Sveta Ana Silvo Slaček in direktor
družbe Stanko Bernjak podpisala
pogodbo o izgradnji. Predvideno je,
da bodo dela dokončana do konca
junija 2016.
Renata Trajbar

Župan Silvo Slaček čestital odličnjakom
OŠ Sveta Ana

Ž

upan občine Sveta Ana Silvo Slaček se je v petek, 10. 6. 2016, udeležil valete OŠ Sveta
Ana. Generacija 2007-2016, ki je letos zaključila šolanje, šteje kar šest učencev, ki so bili
odlični vseh devet let. Župan jim je ob tej priložnosti čestital in podaril simbolično darilo.
Ti izjemni učenci OŠ Sveta Ana so: Urška Kastelic, Laura Kraner, Mojca Simonič, Ben Šnajder,
Domen Šnajder in Kristjan Petauer.
A. R., foto: M. Dvoršak

program Aninega tedna 2016
PETEK, SOBOTA, 15., 16. JULIJ 2016
OB 8.00, CENTER SVETE ANE
Likovna kolonija »10. Anina paleta« (prireja:
Občina Sveta Ana)
PETEK, 15. JULIJ 2016
OB 19.00, KULTURNO-TURISTIČNI
CENTER SVETA ANA
Kulturna prireditev ob 18. občinskem
prazniku »Tu sem doma« s podelitvijo
občinskih priznanj in nagrad (prireja:
Občina Sveta Ana in KD Sveta Ana)
OB 21.00, OKREPČEVALNICA ŠENK
Vrtna veselica (prireja: Okrepčevalnica
Šenk)
SOBOTA, 16. JULIJ 2016
OB 8.00, ŠPORTNO IGRIŠČE V
LOKAVCU
Turnir v odbojki na mivki za ženske (prireja:
ŠD Sveta Ana)
OB 9.00, ZBIRALIŠČE PRI TURISTIČNI
KMETIJI MIHELIČ
Pohod konjenice po mejah Občine Sveta
Ana (prireja: Društvo konjenikov Srebrni
jezdec)
OB 10.00, ŠPORTNO IGRIŠČE V
LOKAVCU
Turnir v odbojki na mivki za moške (prireja:
ŠD Sveta Ana)
OB 15.00, LOVSKI DOM (PRI RIBNIKU)
V ZG. ŠČAVNICI
»Anina paletka«: likovne delavnice za otroke
(prireja: Kulturna Zadruga Sveta Ana)
OB 15.00, VINOTOČ POLIČ
Otvoritev vinske kleti z vodenima
degustacijama ob 16. in 18. uri. Prijave na:
policandrej@gmail.com ali 031 549 269
(prireja: Vinotoč Polič)
OB 18.00, ŠPORTNI PARK SVETA ANA
Turnir v malem nogometu med zaselki
Občine Sveta Ana (prireja: ŠD Sveta Ana)
OB 21.00, ŠPORTNI PARK SVETA ANA
Nogometna tekma med veteranskima
ekipama Svete Ane in Lokavca (prireja: ŠD
Sveta Ana)
NEDELJA, 17. JULIJ 2016
OB 6.30, PRI RIBNIKU JEREBIC V
LOKAVCU
Tekmovanje v športnem ribolovu – ekipno
in posamično (prireja: OO RK Sveta Ana)
OB 10.00, CERKEV SV. ANE
Tretje srečanje zakoncev jubilantov (prireja:
Župnijski urad Sveta Ana)
»Kjer sem rojen, so moje korenine, tam je
moj dom.« Srečanje Anovčanov, ki jih je pot
življenja popeljala v druge kraje (prireja:
Betka Ajtnik v sodelovanju s TD in Občino
Sveta Ana)
OB 11.00, AVLA OBČINE SVETA ANA
Zaključek likovne kolonije in otvoritev
razstave del nastalih na »10. Anini paleti«
(prireja: Občina Sveta Ana)
OB 16.00, BAR BOLŠEC
Balinanje (prireja: ŠD Sveta Ana)
OB 20.00, ŠPORTNO IGRIŠČE V
LOKAVCU
Povratna nogometna tekma med
veteranskima ekipama Lokavca in Svete Ane
(prireja: ŠD Sveta Ana)

FOTOGRAFIRANJE
V STUDIU
IN NA TERENU
OKVIRJANJE

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

KUPON
ZA 30% POPUST
na studijsko
fotografiranje
veljavnost: julij 2016,
veljavnost: april 2015
ne
dokumente
nevelja
veljaza
zafoto
foto za
za dokumente
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PONEDELJEK, 18. JULIJ 2016
OB 17.00, ŠPORTNA DVORANA SVETA
ANA
Turnir v namiznem tenisu – ekipno in
posamično (prireja: ŠD Sveta Ana)
OB 20.00, KULTURNO – TURISTIČNI
CENTER SVETA ANA
Drugi svet: potopisno-kulinarični večer
(prireja: Kulturna Zadruga Sveta Ana)

TOREK, 19. JULIJ 2016
OB 17.00, ŠPORTNA DVORANA SVETA
ANA
Turnir v badmintonu – ekipno in posamično
(prireja: ŠD Sveta Ana)
SREDA, 20. JULIJ 2016
OB 16.00, STRELIŠČE PRI BREZNIKU V
KREMBERKU
Streljanje z zračno puško – ekipno in
posamično (prireja: DU Sveta Ana)
OB 20.30, TERASA OKREPČEVALNICE
ŠENK
Poletna noč - večer zabavne glasbe (prireja:
KD Sveta Ana - Cerkveno prosvetni pevski
zbor)
ČETRTEK, 21. JULIJ 2016
OB 17.00, ŠPORTNI PARK SVETA ANA
Turnir v ulični košarki (prireja: ŠD Sveta
Ana)
OB 20.30, PLOŠČAD PRED OBČINSKO
STAVBO
Večer ljudskih plesov (prireja: KD Sveta Ana
– folklorna skupina)
PETEK, 22. JULIJ 2016
OB 7.00, OSNOVNA ŠOLA SVETA ANA
Krvodajalska akcija (prireja: OO RK Sveta
Ana)
OB 9.00, ZBIRALIŠČE V CENTRU SVETE
ANE
Kolesarjenje po poteh Občine Sveta Ana
(prireja: DU Sveta Ana)
OB 17.00, OKREPČEVALNICA ŠENK
Tekmovanje v kuhanju štajerske kisle juhe
(prireja: Kulinarično društvo kisla juha Sveta
Ana, KORK Lokavec in Okrepčevalnica
Šenk). Zbrani prostovoljni prispevki bodo
podarjeni šolskemu skladu OŠ Sveta Ana.
SOBOTA, 23. JULIJ 2016
OB 14.00, CENTER SVETE ANE
Postavitev klopotca (prireja: Občina Sveta
Ana, TD Sveta Ana ter naselji Žice in Zg.
Ročica)
OB 16.00, ŠPORTNI PARK SVETA ANA
Šaljive igre; sodelujejo člani PGD Sveta Ana
in Lovska družina Sveta Ana (prireja: PGD
Sveta Ana)
OB 19.00, ŠPORTNI PARK SVETA ANA
Uradna razglasitev rezultatov tekmovanj v
Aninem tednu (prireja: Občina Sveta Ana in
ŠD Sveta Ana)
ŽEGNANJSKA NEDELJA, 24. JULIJ 2016
OB 7.00: Maša v cerkvi Svete Ane (mašo bo
vodil častni občan Občine Sveta Ana, dr.
Jožef Smej)
OB 9.30, CENTER SVETE ANE
Mimohod godbe na pihala
OB 10.00: Slovesna maša v cerkvi Svete Ane
(mašo bo vodil častni občan Občine Sveta
Ana, dr. Jožef Smej)
OB 11.00, ŠOTOR NA PARKIRIŠČU NAD
TELOVADNICO
Družabno srečanje z gasilci (prireja: PGD
Sveta Ana)
OB 18.00, ŠOTOR NA PARKIRIŠČU NAD
TELOVADNICO
Tradicionalna gasilska veselica s srečelovom,
igrajo Navihanke (prireja: PGD Sveta Ana)
TOREK, 26. JULIJ 2016
OB 7.00: Maša v cerkvi Svete Ane (mašo bo
vodil generalni vikar Janez Lesnika)
OB 10.00: Slovesna maša v cerkvi Svete
Ane (mašo bo vodil generalni vikar Janez
Lesnika)
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Občina Sveta Trojica v Slovenskih goricah

Senegalska ministrica za živinorejo na obisku v Sveti Trojici

Možnosti za izvoz hrane in znanja v
Senegal

V

Slovenskih goricah se je sredi junija
mudila ministrica za živinorejo Republike Senegal Aminata Mbengue
Ndiaye, ki je Slovenijo obiskala skupaj s sodelavci in močno gospodarsko delegacijo. Njen
obisk v Sloveniji je organiziral »Zavod most
povezave Evropa – Afrika« s sedežem na Ptuju, ki ga vodita Ivica Ličen in Idrissa Wade.
Senegalsko ministrico, ki jo je med obi-

milijone kmetov, ki imajo skupaj 500 tisoč
krav, 12 milijonov drobnice, 500 tisoč svinj,
letno pa vzredijo tudi 56 milijonov piščancev.
Z živinorejo ustvarijo 28 odstotkov bruto domačega proizvoda. Problem pa je, da njihove
krave dajo v povprečju na dan samo od enega do treh litrov mleka, zato morajo mleko
uvažati. V Slovenijo in Evropsko unijo pa bi
lahko izvažali zlasti sadje in zelenjavo.
Na pogovorih senegalske
ministrice
z Židanom pa je bil
osrednja tema pogovorov senegalski razvojni
načrt do leta 2035, ki
vsebuje obsežen načrt
naložb za najpomembnejše in najhitreje rastoče gospodarske panoge, med katerimi je
tudi kmetijstvo.
Minister Židan je
sogovornici predstavil
značilnosti slovenskega kmetijstva ter njegovo
organiziranost
in inštitucije. Izrazil
Na novinarski konferenci so spregovorili tudi o možnostih sodelovanja
je zadovoljstvo, ker je
med našimi in senegalskimi podjetji in podjetniki, zlasti na področju
ministrica v času svokmetijstva in živinoreje.
jega obiska obiskala
tudi slovenske kmetije
skom v Sloveniji sprejel tudi kmetijski miin predelovalne obrate, ker je zelo blizu ponister Dejan Židan, so najbolj zanimale
slovni dogovor o izvozu mleka v prahu v Senegal. Predlagal je, da državi v nadaljevanju
slovenske izkušnje na področju živinoreje
opredelita prednostna področja, kjer bi lahko
in kmetijstva, saj bi v Senegalu, ki uvaža 70
okrepili medsebojno sodelovanje. Sogovorodstotkov hrane, radi povečali proizvodnjo
nico je seznanil tudi s slovensko pobudo za
mleka in mesa. Zato so ji razkazali Mlekarsko zadrugo na Ptuju, Pomursko mlekarno v
razglasitev svetovnega dne čebel. Ministrica
Murski Soboti, dve kmetiji (ena od teh je bila
je poudarila, da so čebele in čebelarstvo pomembne tudi za Senegal in da vidi tudi to
Krambergerjeva pri Lenartu), Sip Šempeter,
področje kot eno od možnih področij prihoAgromehaniko Kranj in občino Sveta Trojica
dnjega sodelovanja
v Slovenskih goricah, kjer so ministrici predstavili, kako pri nas rešujemo vprašanja kmeRepublika Senegal je popolnoma neodtijstva, turizma in ekologije. Župan občine
visna država od leta 1960. Je drugo največje
Sveta Trojica Darko Fras pa je ugledni gostji
gospodarstvo v Zahodnoafriški gospodarski
razkazal tudi turistične znamenitosti kraja.
in monetarni uniji (UEMOA). Tokratni obisk
Po obisku so pripravili novinarsko konfeministrice, pristojne za živinorejo, je eden od
renco, na kateri so spregovorili tudi o mokorakov poglobitve sodelovanja s to državo.
žnostih sodelovanja. Po besedah senegalske
Že v mesecu maju 2016 je Slovenijo obiskal
ministrice za živinorejo v tej zahodnoafriški
minister, zadolžen za izvajanje razvojnega načrta, v začetku leta 2017 pa je predvidržavi vlagajo velike napore v povečanje proizvodnje hrane, pri tem pa jim bodo še kako
den obisk predsednika Republike Senegal
prav prišle izkušnje iz Slovenije. V Senegalu,
Mackyja Sallaja.
kjer živi blizu 14 milijonov ljudi, od tega 60
T. K.
odstotkov mladih, se z živinorejo ukvarja tri

Turistična ponudba je vse bolj bogata

S

veta Trojica v Slovenskih
niso samo okoli jezera, temveč tudi okoli cerkve v sredigoricah že od nekdaj
šču kraja in občine. Domači
slovi kot romarski kraj,
gostinec bo poskrbel tudi,
v zadnjem desetletju pa je samostojna občina Sveta Trojida bo v kratkem svoja vrata
ca na svojem območju poskrponovno odprl lokal Žaba ob
bela tudi za razvoj turistične
jezeru, občina pa bo uredila
infrastrukture.
nov dostop do tega lokala in
Kaj vse je v teh dneh, ko
jezera z južne strani, ki bo
je poletna turistična sezona
veliko bolj varen in funkcionalen kot dosedanji. Pred jena vrhuncu, v občini Sveta
zerom bomo za obiskovalce z
Trojica na voljo turistom in
avtomobili in avtobusi uredili
drugim popotnikom, ki se
tudi brezplačno parkirišče.«
po avtocesti skozi občino valijo v avtomobilskih kolonah
Kot pravi Fras, so v občini Sveta Trojica odločeni, da
od vzhoda proti zahodu in Darko Fras: Na občini pripraod severa proti jugu Evrope. vljamo zloženko z vsemi turistič- bodo turistično ponudno, ki
je že danes pestra, še razširili.
»Turistom lahko ponudimo nimi, kulturnimi in naravnimi
»Načrtujemo dokončno urevodene oglede naše zname- znamenitostmi občine.
nite cerkve, muzejske zbirke,
ditev sprehajalne poti okoli
samostana, samostanske klejezera. Še vedno je aktualen
ti. Zanje lahko pripravimo tudi degustacije
tudi projekt ureditve Športno-rekreacijskega
vin. Veliko mladih parov se prihaja v našo
centra na južni strani Trojiškega jezera. Iščemo zasebnega investitorja oziroma partnerobčino tudi poročit. Ob jezeru lahko turisti
ja, ki ga v teh kriznih časih ni lahko najti. Že
kampirajo, lovijo ribe in uporabljajo prostore
danes pa občina oddaja počitniško hišico z
za piknike v naravi, ki jih je uredila občina,«
apartmaji ob jezeru, v kateri lahko letuje ali
pravi župan občine Sveta Trojica Darko Fras.
samo prespi pet oseb,« pojasnjuje. Najem ce»Obiskovalci se lahko sprehodijo tudi okoli jezera in si naberejo novih moči v našem
lotne hišice s kuhinjo, kopalnico, bivalnim
Energetskem parku z zdravilnimi točkami, ki
delom in spalnicami stane prvi dan 80 evrov,
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od drugega do petega dne 40 evrov, po šestem dnevu 30 evrov, po desetem dnevu 20
evrov in po dvajsetem dnevu 10 evrov. Zares
izjemno ugodna priložnost za turiste, ki želijo dopust preživeti v čudovitem naravnem
okolju v osrednjih Slovenskih goricah.
Po županovih besedah bi bilo možno Športno-rekreacijski center zgraditi tudi postopno. Najprej bi moral investitor za nekaj sto
tisoč evrov urediti kamp in športne površine,
nato pa bi lahko ob tem postopno zgradil gostinski lokal in prenočitvene kapacitete. Strokovnjaki so prepričani, da je pod južno obalo
jezera tudi termalna voda, vendar trenutno
o vrtini nihče ne razmišlja, saj gre za veliko
investicijo. V prihodnosti pa lahko postane
aktualno tudi to. Trenutno v Sveti Trojici bolj
razmišljajo o ureditvi bazena v naravi z rastlinami (biotopa) ob jezeru, ki bi imel tudi svoj
plavalni del.
Nekaj obiskovalcev privabi v Sveto Trojico
tudi Pot svetega Martina, vendar ne zelo veliko. Pot je namreč za zdaj urejena od Sombatheliya na Madžarskem do Zreč, naprej do
italijanske meje pa še ne, težave pa imajo tudi
z njenim urejanjem v Italiji.
»Sicer pa lahko rečem, da je romarski turizem pri nas v porastu,« pravi Fras. »Veliko
gostov v osrednje Slovenske gorice privabijo
tudi gostinski lokali, vinotoči in kmečki turizmi, ki obratujejo na območju občine, da o
kvaternicah niti ne govorimo. V občini pa si
želimo še več zasebne iniciative na področju
turizma.«
Ko Fras spregovori o investicijah in izgledu
kraja, pa ne more mimo obnove zvonikov na

V zadnjem času je ena od največjih pridobitev
v občini Sveta Trojica obnova vseh treh cerkvenih zvonikov, ki so simbol kraja.

cerkvi v Sveti Trojici. Šlo je za tehnično in finančno zelo zahteven projekt, ki ga je vodila
župnija, občina pa je pri njem sodelovala in
ga preko javnega razpisa tudi sofinancirala.
Projekt sta sofinancira tudi ministrstvo za
kulturo in slovenska frančiškanska provinca.
Zaradi obnovljenih zvonikov je veduta kraja
še posebej lepa, kar opazi vsak turist ali obiskovalec.
T. K.

Pozitivni premiki v razvoju turizma ob
Trojiškem jezeru

1

7. junija ob 17. uri je ponovno odprla
svoja vrata Okrepčevalnica Žaba. Tega
podviga se je lotil domačin Gorazd Fras s
svojo družino, ki je poznan po dobri domači
kuhinji. Okrepčevalnico Žaba so preimenovali v Žabico, prijazno
za družine. Otvoritev je
potekala v sproščenem
vzdušju ob čokoladnih
fontanah. Šef kuhinje
Gorazd je odprl svojo
kuhinjo in postregel
gostom z okusno hrano z žara. Dodal je, da
bodo v ponudbi tudi
lignji in ribe na žaru, za
sladokusce pa domača
gibanica, palačinke in
sladoled.
Gorazd z družino je vložil veliko truda in
energije v otvoritev Žabice, da so skupaj z lastniki ponovno odprli »biser« ob Trojiškem
jezeru, ki lahko zraven vsakodnevne ponudbe sprejme zaključene družbe do 70 gostov in
ponudi jedilnik po izbiri za razna praznovanja in dogodke s pogledom na jezero.

Trojiško jezero je zagotovo samo po sebi
lepa lokacija, ki ponuja lepe sprehajalne poti
okrog jezera, zdravilni park, sedaj pa je v po-

nudbi tudi kulinarika. Počasi se zlagajo kocke
privlačnega turističnega produkta, ki bo lahko s prekrasno Trojiško cerkvijo in Protokolarno-razstavnim centrom sv. Martina vabil
obiskovalce na aktivni oddih v naravi od blizu in daleč.

ŽABICA PONOVNO ODPRTA
Priporočamo iz naše ponudbe:
Mešano meso z žara, lignji in ribe na žaru,
pomfri, palačinke, gibanica.
Imamo odprto od torka do petka od 16.-22. ure,
ob sobotah 10.-22. ure in nedeljah 10.-21. ure.
Gostimo tudi zaključene družbe, srečanja,
rojstne dneve, sedmine in drugo. Jedilnik po
dogovoru.

Okrepčevalnica Žabica
Ribiška pot 10
Sv. Trojica v Slovenskih goricah
Frago - gostinske storitve
Gorazd Fras
GSM: 031 872 648
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Spremenjen prometni režim pri Trojiškem
jezeru

D

ostop do Trojiškega jezera ter gostišča Žaba poteka od 17. junija 2016
po novi dovozni cesti, dobrih 100 m
nižje od obstoječega cestnega priključka oz. v
bližini ribiške trgovine Som. Tega dne je namreč zopet pričelo obratovati gostišče Žaba,
česar smo gotovo zelo veseli vsi domačini, še
posebej pa je delovanje »Žabe« nujno potrebno za ohranjanje in razvoj turizma pri Trojiškem jezeru. Spremenjen prometni režim je
bil sicer že predviden z Odlokom o ureditvenem načrtu jezera pri Sveti Trojici (MUV, št.
12/05), saj je bil obstoječi cestni priključek na
lokalno občinsko cesto LC 203 111 (Zg. Senarska– Sv. Trojica) nevaren oz. neustrezen
za promet motornih vozil, zato je odslej namenjen le pešcem in kolesarjem.
Nova dovozna cesta do Trojiškega jezera se
je dograjevala nekaj zadnjih let in je trenutno
še v gramozni obliki. Poleg varnejšega vključevanja v promet omogoča tudi parkiranje
osebnih vozil ob cesti, zato v bodoče upamo,
da bodo obiskovalci Trojiškega jezera svoje
jeklene konjičke v glavnem parkirali ob novi
dovozni cesti v območju do gostišča Žaba in

Na trojiški nedelji je na lajno igral domačin s Ceste Maksa Kavčiča Franc Ferlinc, ki
se je na to temeljito pripravil in si nadel pravo
opravo za lajnarja. Ker je bila ta lajna, kupljena preko interneta, stara 101 leto in manjše
velikosti, jo je Franc pritrdil na prikupen kolarsko izdelan voziček, ki ga je sam izdelal.
Kot lajnar je znal pritegniti mimoidoče in se
z njimi tudi pošaliti. Vrtel je plošče tudi po
željah in tako prispeval k boljšemu razpoloženju.

Obisk Društva Cesarsko-kraljevi Ptuj je bil pravo presenečenje in paša za oči ter skok v
preteklost. Na vrtu pred protokolarno kletjo sv. Martina pa so
prikazali več plesov.
Poleg številnih športnih prireditev … je bil tudi Križev pot
od kapelice ob Trojiškem jezeru
do cerkve v organizaciji Društva upokojencev Sveta Trojica
v nedeljo, 29. maja 2016.
Nato je potekal koncert Anite
Kralj orgle & vokal - s prijatelji
v cerkvi Sv. Trojice.
Slavko Štefanec

bo cesta okrog jezera res namenjena samo
pešcem, kar je sicer tudi predvideno v Odloku ureditvenega načrta za Trojiško jezero.
J. Ž.

Nova pločnika v Gočovi in Spodnji Senarski

V

teh dneh, kot pravi Fras, v občini Sveta Trojica intenzivno pripravljajo projektno
dokumentacijo za gradnjo pločnikov in avtobusnih postajališč v Gočovi in Spodnji
Senarski. V obeh naseljih bodo pločnik zgradili od začetka do konca oziroma, kot
pravijo, od table do table. V Gočovi bodo investicijo izvedli še letos, v Spodnji Senarski pa
naslednje leto.
Poleg tega na občini pripravljajo tudi dokumentacijo za modernizacijo občinskih cest.
Letos bodo modernizirali cesto v Oseku (Železnica). V teh dneh bodo objavili razpis za
izvajalca del. Investicijo bodo začeli izvajati v polletnih mesecih. Čez polletje bodo izvedli
tudi investicijsko-vzdrževalna dela na objektu osnovne šole in delno tudi na športnih igriščih. Potemtakem jim čez polletje dela ne bo primanjkovalo.
T. K.

Med drugim na 10. prazniku občine Sveta
Trojica v Slovenskih goricah

V

občini Sveta Trojica se mnogi še vedno radi spominjajo obiska predsednika Republike Slovenije Boruta

V soboto, 14. maja 2016, ob 20. uri je bila
v organizaciji Kulturnega društva Ernest Golob – Peter otvoritev slikarske razstave domačina
Ivana Štoka (ob tednu ljubiteljske kulture) v Galeriji
Dani na Trojiškem trgu.
Predsednik KD Drago Lipič je predstavil avtorja,
ustvarjalnega predvsem v
času upokojitve. Precejšnje število navzočih si je
lahko istočasno ogledalo
stalno razstavo kovinskih
skulptur avtorja Danijela
Vrečiča, lastnika galerije.
Sedaj pa so že na istem
mestu ponovno na ogled
slike in gobelini njegove
žene Francke. S strani raz-
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Pahorja, saj se je po uradni proslavi ob 10.
občinskem prazniku udeležil tudi družabnega srečanja občank in občanov na športnem
igrišču pred dvorano.
Na njem se je več kot
eno uro sproščeno pogovarjal z ljudmi, ki
so pristopili k njemu
in ga kaj povprašali ali
mu kaj povedali. Ljubeznivo se je odzval
tudi na vabila otrok, ki
so se želeli z njim fotografirati za spomin. Na
naši fotografiji je med
gručo otrok iz občine
Sveta Trojica. Učenci
iz osnovne šole v Sveti
Trojici so ga povabili,
da bi jeseni preživel en
dan z njimi kot njihov
učitelj.
T. K.
stavljavcev smo bili deležni gostoljubja. Hvala in še naprej uspešno!

Občina Sveti Jurij v Slovenskih goricah

Svetniki občine Sv. Jurij v Slov. gor.
zasedali na 12. redni seji

V

četrtek, 2. 6. 2016, je jurovski občinski svet zasedal na 12. redni seji. Predstavljeno je bilo poročilo o varnostni
situaciji (za leto 2015) na območju občine, ki
ga je podal Beno Matjašič, pomočnik komandirja Policijske postaje Lenart. Izpostavil je,
da še vedno veliko voznikov povzroči prometno nesrečo pod vplivom alkohola (12 % na
območju PP Lenart).
V prvem branju so člani in članice občinskega sveta sprejeli odlok o preoblikovanju
Javnega zavoda Zdravstveni dom Lenart.
Potrdili pa so tudi predlagane spremembe
pravilnika o plačah, plačilih za opravljanje funkcije in drugih prejemkih občinskih

funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta, članov drugih občinskih organov
ter o povračilih stroškov. Občinski svetniki
so se tako odločili, da za opravljeno žalno
sejo ne bodo prejeli sejnine. Hkrati pa se nekoliko povečujejo višina sejnine in plačilo za
izvedbo posameznih nadzorov, izvedenih s
strani občinskega nadzornega odbora.
Na 12. seji je bilo podano tudi soglasje k
ceni socialno varstvene storitve »pomoč družini na domu.« Cena se v primerjavi z lanskim letom sicer povečuje s 14,93 € na 15,94
€, a za uporabnika ostaja nespremenjena
(2,81€).

Sanacija plazov in investicije v
telekomunikacijsko omrežje

N

a državni cesti v Jurovskem Dolu se
obeta sanacija plazov. Veliko naporov
je bilo vloženih v pogajanja z direkcijo za infrastrukturo RS, a so predstavniki
občine na čelu z županom Petrom Škrlecem
zadovoljni. 28. junija je namreč na direkciji
potekalo odpiranje ponudb za izbiro izvajalca za sanacijo plazov na državni cesti Jurovski Dol–Lenart. Prav tako je občina dobila
od direkcije zagotovilo, da bo v pospešeni
obravnavi pričela s pripravo dokumentacije
za temeljito sanacijo najbolj perečega plaza
v Zg. Partinju. Prav tako direkcija pripravlja
novo ureditev varnosti v Jurovskem Dolu od
osnovne šole skozi center kraja. Z ureditvijo
novega pločnika bo otrokom in drugim občanom zagotovljena varnejša pot do šole.
Konec junija je pričel delovati nov Simobilov oddajnik na Vardi, ki bo izdatno izboljšal telefonski signal na območju občine.
Na pobudo občine se predstavniki Simobila

dogovarjajo tudi s predstavniki Telekoma, ki
bodo na omenjeni oddajnik dodali tudi Telekomove antene. Tako bo na območju Jurovske občine pokritost z mobilnim signalom
precej boljša.
Župan Peter Škrlec je bil dobre volje tudi
po koncu dogovarjanj in sestankov s predstavniki Telekoma. Odgovorni pri največjem
slovenskem telekomunikacijskem podjetju
so namreč obljubili, da bodo do konca leta
2016 na območju Partinja, Varde in Jurovskega Dola položeni optični kabli. Tako
bodo gospodinjstva na tem območju imela že
letos možnost priključitve na optični signal
in omogočen dostop do kvalitetne in hitre
internetne povezave. V prihodnjem letu bo
optični kabel položen tudi v že pripravljene
cevi v naseljih Sp. Gasteraj, Sr. Gasteraj, Zg.
Gasteraj, Žitence in Malna.
Dejan Kramberger

Pred kratkim je družba Simobil postavila na
vzpetini, visoki 326 m, v k. o. Varda mobilni atenski
stolp, s katerim bo odslej kvalitetnejši signal mobilne telefonije. Toda v zadnjem času nekateri krajani temu niso preveč naklonjeni, predvsem tisti, ki
s tem signalom nimajo težav. A, žal, se pri tem ne
zavedajo, da imajo težave prebivalci, ki stanujejo
na nižjih legah, kjer je pokritost mobilnega signala
zelo slaba ali pa je sploh ni. Pri dostopnosti do komunikacije smo vsi enakovredni – mar ne?
Rudi Tetičkovič
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Podpisana pogodba za rekonstrukcijo
Gasterajskih cest

V

prostorih jurovske občine je bila
2. junija podpisana pogodba med
občino in gradbenim podjetjem
Asfalti Ptuj, d. o. o., za rekonstrukcijo in

preplastitev t.i. Gasterajske ceste (LC 203
071). Omenjeno podjetje se je namreč
izkazalo za najugodnejše. Vrednost omenjene
investicije znaša 250.603,52 €. Pogodbo za
gradbeno podjetje Asfalti Ptuj
je podpisal direktor Boštjan
Dokl Menih. V prvi fazi
bo potekala rekonstrukcija
ceste, v kateri bo zajeta
razširitev z odvodnjavanjem
in preplastitvijo na odseku
od križišča pri Krivcu v Sp.
Gasteraju do križišča pri
gospodinjstvu Eder v Zg.
Gasteraju. Dela, s katerimi je
izvajalec že začel minuli teden,
naj bi bila končana do konca
poletja.
Nadaljevanje rekonstrukcije te ceste do meje z občino
Lenart pa bo izvedeno v prihodnjem letu. Razpis za ta del
Asfaltiranje cestnega odseka Zaletinger v Sr. Gasteraju je potekalo
rekonstrukcije ceste pa bo obminuli teden
čina izdala jeseni.

Čez poletje bo urejeno tudi šolsko igrišče

V

času, ko se učenci odpravljajo na zaslužene
počitnice, so na igrišču
pri OŠ J. Hudalesa v Jurovskem
Dolu pričeli z obnovitvenimi
deli. Asfaltno igrišče, ki bo temeljito prenovljeno, bo preplasteno
z umetno maso. Preplastitev bo
izvedlo podjetje SORGO, d. o.
o., iz Kopra. Preostala dela pa bo
opravilo podjetje Male gradnje,
Jasmina Ducman, s. p. Vrednost
investicije z vsemi dodatnimi
deli bo znašala cca 56.000 €. Projekt bo v višini 15.594 € sofinancirala Fundacija za šport.
Dejan Kramberger

Sprejem odličnih učencev OŠ Jurovski Dol

J

urovska občina je tudi letos pripravila
sprejem za učence OŠ J. Hudalesa Jurovski Dol, ki so vseh 9 razredov zaključili
z odličnim uspehom. Sprejema, ki je potekal
v prostorih občine 23. junija, so se udeležili
Mineja Draškovič, Anja Krautič, Filip Senekovič in Gregor Sulcer ter njihova razredni-

čarka Majda Kolarič in starši otrok.
Odličnim učencem je župan Peter Škrlec
zaželel veliko uspeha tudi v prihodnje, jurovski odličnjaki pa so prejeli tudi spominsko
knjigo in vstopnice za Ptujske terme.
Dejan Kramberger,
foto: M. Krautič

Trg osvoboditve 9, 2230 Lenart v Slovenskih goricah
T: 059 128 773
GSM: 051 660 865
E: rasg.si@gmail.com, rasg@rasg.si
W: http://www.rasg.si

10 |

GOSPODARSTVO

Kmetijsko-obrtniški sejem
KOS 2016 – Polena Lenart

O

d 27.– 29. maja smo vse tri dni ob lepem vremenu uživali na sejmu KOS.
Lepo vreme, ki je bilo prav tiste dni,
ko se je odvijal sejem, za razliko od prej in
pozneje res idealno, si štejemo kot nagrado
za naše delo.
Vtisi o sejmu so seveda pozitivni, tako od
razstavljavcev, obiskovalcev in ponudnikov.
Sejem poskušamo vsako leto nadgrajevati

tako po obsegu, predvsem pa v kvaliteti
razstavljanega in ponudbe.
Zadovoljni smo z
vsako najmanjšo spremembo na boljše, saj
se zavedamo, da samo
s takim pristopom lahko Sejem kot celota
napreduje. Pri tem je
potrebno povedati, da
je pri snovanju sejma
in izboljšavah vedno
več takih, ki se aktivno
vključujejo v proces koncipiranja sejma.
Pa poglejmo kaj vse se je dogajalo na sejmu.
V petek se je odvila prva »novost« letošnjega sejma. V organizaciji Zveze društev
rejcev govedi lisaste pasme Slovenije, KGZS
zavoda Ptuj in Govedorejskega društva Slovenske Gorice Lenart, se je odvila prva dražba goveje živine – po ocenah za prvič zelo
uspešno.

V organizaciji Društva za razvoj slovenskega
podeželja
in Društva za razvoj
podeželja »LAS Ovtar
Slovenskih goric« se
je v okviru sejma KOS
odvil Posvet slovenskih lokalnih akcijskih
skupin /LAS/. Vsi udeleženci posveta so se
udeležili tudi svečane
otvoritve sejma.
Za Festival ljudskih
godcev, ki ga organizira Radio Slovenske gorice, je vsako leto
večje zanimanje, tako pri nastopajočih kot
pri poslušalcih, zato so se nastopi pričeli že
popoldne.
V želji, da bi ponudniki na sejmu ponujali čim boljša vina, vsako leto vsa ponujana
vina na sejmu ocenjujemo. Šampion sejma
je letos rumeni muškat Vinotoča Pučko iz
Cerkvenjaka.

Sobote si
skoraj več ne
moremo predstavljati brez kuhanja štajerske
kisle župe. Letos je kuhalo 9 ekip, zmagala
pa je Občinska kuhinja Lenart pred Sv. Ano
in Radiom Slovenske Gorice. Popoldne zopet dobrodošla novost! Regijske kmečke igre
podeželske mladine. Zelo smo zadovoljni,
da se je tudi mladina priključila dogajanju
na sejmu.
V nedeljo je tradicionalno »Dan vinogradnikov«.
Zjutraj
najprej izbor županovega vina. Letos smo
izbirali tudi najboljšo
županovo vino izmed
do sedaj izbranih v zadnjih petih letih.
Razglasili smo tudi
šampione sejma KOS
2016. Posebej smo
veseli, da smo k sodelovanju
pritegnili

renomirano podjetje Fabijan iz Pernice, ocenjevanja pa so se udeležili tudi vinogradniki
iz prijateljske hrvaške Vinice, ki so ceremonial popestrili z nastopom folklorne skupine
in tamburaškega orkestra.
V nedeljo nas zdaj že tudi tradicionalno
obiščejo »starodobniki« iz Dupleka, kar je za
obiskovalce prijeten dogodek.
Vsako popoldne so se odvijale strojne demonstracije – košnje, obračanja in spravila
sena, ki so jih izvajali
naši razstavljavci.
Ne smemo pozabiti
na sejemsko gostinsko
ponudbo. Letos so na
sejmu lahko ponujali
svoje usluge člani projekta »Užitek ob reki«,
tako da smo imeli že
ponudnika iz sosednje Avstrije, posebej
pa smo veseli »naših«
stalnih ponudnikov
dopolnilnih dejavnosti.

Na sprejemu razstavljavcev, ki ga pripravimo vsako leto, smo prejeli odprte pohvale.
Upamo, da so takšne ocene bile tudi od obiskovalcev.
Prepričani smo, da smo na dobri poti, zato
smo z mislimi že na sedmem KOS-u, ki bo
od
26.–28. maja 2017. Vsem hvala.
F. Lovrenčič
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Dražba goveje živine na sejmu KOS

V

zadnjih letih smo priča povečanemu
je pokazala smiselnost razvijanja trga s plemensko živino v Sloveniji. V bodoče bo pointeresu slovenskih rejcev za nakup
trebno na dražbah nadaljevati tudi s prodajo
plemenskih telic lisaste pasme (trenutno je glavna ovira
povpraševanja po plemenskih živalih nizka
cena mleka). Žal je trg
s plemensko živino v
Sloveniji zaenkrat še
zelo
neorganiziran,
zato smo v zadnjem
obdobju uvozili večje
število plemenskih telic
lisaste pasme iz tujine.
Z namenom ponovno oživiti domači trg
s plemensko živino je
Zveza društev rejcev
govedi lisaste pasme Predstavitev živali na dražbi
skupaj s Govedorejskim društvom Slovenske gorice Lenart in
strokovnimi službami
Kmetijsko gozdarskega
zavoda Ptuj 27. maja
2016 organizirala 4.
dražbo goveje živine na
sejmu KOS v Lenartu.
Dražba je potekala po
vzoru dražb v sosednji
Avstriji, kjer je to zelo
razširjena oblika trženja plemenskih živali.
Spremljanje podatkov
o mlečnosti prodanih
živali na dražbah je
pokazalo, da imamo v
Sloveniji dovolj kvalitetnih plemenskih živali, Aktivni kupci živali
ki so sposobne visoke
krav ter uvesti prodajo bikcev za nadaljnje
proizvodnje. Seveda sta za dobro proizvodnjo živali zraven odlične genetike potrebna
pitanje. Stabilen trg s plemensko živino pomeni za kupce večjo izbiro kvalitetnih živali,
tudi urejena prehrana in okolje, v katerem
prodajalcem pa možnost dodatnega zaslužka
se živali nahajajo. Na sejmu KOS je bilo na
na kmetiji.
dražbi skupno 11 živali, prvič smo prodajali
tudi krave, ki so namenjene za izločitev. Te
Strokovni vodja za lisasto pasmo Jože Smoživali so bile tudi uspešno prodane. Analiza
linger, mag. kmet., foto: Petra Hanžel

Ocenjevanja vin na sejmu KOS 2016

K

ot uvod v 6. Kmetijsko-obrtniški sejem KOS 2016 je v petek, 22. aprila
2016, v Centru Slovenskih goric v Lenartu potekalo že 5. Odprto meddruštveno
ocenjevanje vin. Ocenjevanje je ob pomoči
sosednjih vinogradniških društev organiziralo Društvo vinogradnikov Lenart. Novosti
so poleg večje udeležbe vinogradniških društev predstavljali še osnovna analiza prinesenih vin (sladkor, alkohol, kislina) v izvedbi
Enološkega laboratorija Fabijan iz Voska pri
Pernici, ki jo je opravil enolog Božo Čeh in
je predstavljala osnovo za razvrstitev vin po
sladkorni stopnji. V skladu z novim pravilnikom ocenjevanja vin KOS 2016 je novost
tudi vinski strokovnjak enolog iz tujine.
Letos je kot član strokovne komisije nastopal Francois Botton
iz Francije. Novost je
tudi številčno močna
udeležba vinarjev iz
sosednje Hrvaške –
zveze vinarjev Vinea iz
Vinice. Strokovno komisijo pod vodstvom
Andreja
Reberniška
so sestavljali še Tadeja
Vodovnik Plevnik, Borut Pulko, Sebastijan
Rojs in Francois Botton. Na ocenjevanju so
sodelovali člani kar 13
vinogradniških društev s kar 118 vzorci vin. Vzorce so prinesli
člani Društva vinogradnikov Trta – Korena,
Društva vinogradnikov Lenart, Društva vinogradnikov in ljubiteljev vin Cerkvenjak,
Društva vinogradnikov Sv. Ana, Društva
vinogradnikov Sv. Jurij, Društva vinogradnikov in ljubiteljev vin Benedikt, Društvo
vinogradnikov Maribor, Vinogradniško društvo Jakobski dol, Društva vinogradnikov Sv.
Trojica, Turističnega društva Zg. Velka, Vi-
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nogradniško-sadjarskega društva Vitomarci,
Društva vinogradnikov in sadjarjev osrednje
Slovenske gorice-Ptuj in letos tudi Zveza vinarjev Vinea – Cro iz Vinice na Hrvaškem.
Tudi letos sta po številu ocenjenih vzorcev
prednjačila rumeni muškat z 19 vzorci in sauvignon z 18 vzorci. Sledili so chardonnayi,
zvrsti in traminci.
Prvaki sort, ki so razen pri vinih posebne
kakovosti bistveno presegali ocene iz prejšnjih let:
zvrst – Marjan Senekovič, Zgornje Partinje, 18,07; laški rizling – Kmetija Senekovič,
Zgornje Partinje,18,27; sauvignon – Stanislav
Kurnik, Korena, 18,57; rumeni muškat –Vinogradništvo Anton Perko, Sp. Velka, 18,40;
rumeni muškat – Stanislav Kurnik, Korena,

vinogradi, Cestica, Hrvaška,18,37; sivi pinot
– vinogradništvo Anton Perko, Sp. Velka,
18,37; predikat – vino posebne kakovosti –
traminec 2015, izbor, Stanislav Kurnik, Korena, 18,90. Letnik 2015 se je tako pokazal v
najlepši luči.
V drugem krogu ocenjevanja je tako med
najboljšimi vini v kategorijah suhih, polsuhih
in polsladkih vin in vin posebne kakovosti
komisija izbrala Šampione sejma KOS 2016.
V kategoriji suhih vin Matej Slanič, Žikarce
37 A, Zg. Korena, za laški rizling 2015, član
Vinogradniškega društva TRTA – Korena; v
kategoriji polsuhih in polsladkih vin
Stanislav Kurnik, Žikarce 36, Zg. Korena,
za sauvignon 2015, član Vinogradniškega
društva Trta – Korena; v kategoriji predikatov – vin posebne kakovosti Vinotoč Polič,
Zg. Ščavnica 60, za traminec pozna trgatev

2015, član Vinogradniškega društva Sv. Ana.
V sklopu ocenjevanja vin je potekal tudi
predizbor za Županovo vino – protokolarno vino občine Lenart in predizbor za protokolarno vino občine Sv. Jurij v Slovenskih
goricah. Podelitev diplom za nagrajena vina
in Šampione sejma je potekala na Kmetijsko-obrtniškem sejmu v nedeljo, 29. maja ob 10.
uri ob dnevu vinogradnikov.
Med ponudniki vin na sejmu smo v petek,
27. maja, takoj po otvoritvi opravili še izbor
Vino sejma KOS 2016. Letos je ta naslov prejel rumeni muškat letnik 2015 Vinotoča Pučko iz Cerkvenjaka. Izbor se opravi med vini,
ki jih ponudniki ponujajo oz. točijo na sejmu.
Komisija je bila sestavljena iz obiskovalcev
sejma, predstavnikov medijev, razstavljavcev, vinogradnikov in predstavnikov lokalnih
skupnosti.

Izbor Županovega vina – protokolarnega vina občine Lenart za leto 2016
V predizboru za protokolarno vino občine
Lenart so lahko sodelovali vinogradniki Društva vinogradnikov Lenart, katerih vinogradi
se nahajajo v občini Lenart in so pridelali vsaj
500 litrov vina in imajo zanj opravljeno prijavo pridelka. Pogoj za uvrstitev je doseganje
ocene 18.10 na ocenjevanju. Že v predizboru
je rumeni muškat 2015 Sebastijana Rojsa iz
Selc edini ustrezal kriterijem in tako postal
Županovo vino za leto 2016.
Ker je rumeni muškat Sebastijana Rojsa
prejel ta naziv že tretjič, smo se odločili za
pregled stanja vin iz županovega arhiva in
izbor vina, ki je po tolikšnem času v najboljši
kondiciji. V teh letih so se kot nosilci naslova
zvrstili Sebastijan Rojs – Selce, Vinogradništvo Šebart – Lormanje, Vinotoč Kramberger

– Partinje in Vinogradništvo Marjan Fekonja
– Voličina. Izbor smo opravili na dan vinogradnikov, 27. maja. Tudi letos so bili pod
vodstvom Andreja Reberniška ocenjevalci
vinski vitezi, predstavniki medijev, razstavljavci, občinski svetniki, člani UO Društva
vinogradnikov Lenart, predstavniki lokalnih
skupnosti, župani in vinska kraljica Martina
Breznik. Med 8 vzorci županovih vin iz preteklih letnikov ja naziv Naj vino iz županovega
arhiva prejel rumeni muškat 2009 Vinotoča
Kramberger iz Partinja. Vsa ocenjena vina so
nas prijetno presenetila in prepričali smo se
lahko, da kvaliteta vin z leti raste.
Predsednik Društva vinogradnikov
Lenart Marko Šebart

Ocenjevanje mesnih in mlečnih izdelkov
ter sokov na Pomurskem sejmu

N

a Pomurskem sejmu je v torek, 21.
junija, potekala tiskovna konferenca,
na kateri so novinarjem predstavili
rezultate 37. mednarodnega ocenjevanja mesa
in mesnih izdelkov AGRA
2016, 30. mednarodnega ocenjevanja mleka in
mlečnih izdelkov ter 20.
mednarodnega ocenjevanja sokov, brezalkoholnih
pijač in embaliranih vod.
Ocenjevanje
omenjenih
skupin izdelkov vsako leto
poteka v okviru priprav na
Kmetijsko-živilski sejem
AGRA, ki ga že 54 let prireja Pomurski sejem, d. d.,
Gornja Radgona. Konferenco je v odsotnosti predsednika uprave Pomurskega sejma Janeza Erjavca
vodila izvršna direktorica Mateja Jakič. O
poteku ocenjevanja, kar je opravila mednarodna komisija, in o rezultatih so spregovorili
predstavniki komisij posameznih ocenjevanj.

Kot so povedali, so bili letošnji rezultati ocenjevanja boljši od lanskoletnega ocenjevanja.
Medalje in priznanja bodo prejemnikom iz-

ročili v času 54. Mednarodnega kmetijsko-živilskega sejma AGRA 2016, ki se bo odvijal
od 20. do 25. avgusta 2016.
Ludvik Kramberger

Gorenje KERAMIKA, nove serije vrhunskih
slovenskih ploščic in 6pack Čukur

P
18,40; chardonnay – vinogradništvo Jože
Gregorec, Čagona, 18,37; beli pinot – Albina in Dušan Janžekovič, Štajngrova, 18,20;
renski rizling – Stanislav Kurnik, Korena,
18,40, zeleni silvanec – Janko Praviček, Korena, 18,14; traminec – Stanislav Kurnik,
Korena, 18,50; modri pinot – Emil Bračko,
Vodole, 18,14; penina – Marjan Klobasa, Sv.
Trojica, 17,90; kerner – vinogradništvo Jože
Gregorec, Čagona,18,20; sivi pinot – Lovrini

odjetje Gorenje KERAMIKA je v soboto, 11. 6. 2016, na stežaj odprlo vrata
svojega prodajnega
salona v Lenaparku Lenart.
Na »dnevu odprtih vrat«
so predstavili nove, moderne in oblikovalsko dovršene serije ploščic sezone
2016/17, za dobro vzdušje
pa je poskrbel keramičar in
raper 6pack Čukur.
Vsi kupci izdelkov iz redne prodaje so na ta dan
prejeli tudi uporabno darilo, brezplačno ustrezno
količino lepila. Za vse, ki
ste dogodek zamudili, nikoli ni prepozno: vabijo
vas v njihove maloprodaj-

ne enote v Lenartu, Novem mestu, Gorenju
in Ljubljani.
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20 let Območnega združenja veteranov
vojne za Slovenijo Lenart

V

eterani vojne za Slovenijo OZ Lenart
Roškariču podelili spominske plakete. Za
praznujemo 20. leto delovanja našedosedanje delo je ZVVS našemu združenju
ga območnega združenja. Zametki
podelila zahvalno listino, ki ga je v imenu
OZVVS Lenart segajo še pred to letnico, saj
predsednika ZVVS podelil podpredsednik
so se nekateri naši člani udeležili ustanovneVenčeslav Ogrinc. Na slavnostni akademiji
ga zbora Združenja veteranov vojne za Sloveso bili prisotni tudi župani vseh šestih obnijo, ki je bil izbran simbolično na dan koročin osrednjih Slovenskih goric, predstavnika
škega plebiscita leta 1993. 1996 se je ustanovil
Slovenske vojske, policijskega veteranskega
Občinski odbor veteranov vojne za Slovenijo,
združenja Sever in drugih veteranskih organizacij ter društev. Slavnostno akademijo je
ki se je čez dve leti, 1998, preimenoval v Območno združenje VVS Lenart.
povezovala Darinka Čobec, z odlično izvedenim programom pa je akademijo obogatil
V 20-ih letih smo se pri vodenju OZVVS
Lenart zvrstili trije predsedniki: Peter
Leopold, dr. Marjan
Toš in Darko Škerget. V našem okolju
smo danes po 20-ih
letih prepoznavno in
spoštovano območno
združenje, ki združuje
veterane vojne za Slovenijo iz šestih občin
osrednjih Slovenskih
goric. Vsi trije predsedniki smo ponosni,
da smo vsak po svojih
močeh uspešno vodili
združenje, da smo člani vedno bolj povezani,
saj se zavedamo, da nas Z desne proti levi: Peter Leopold s soprogo, Venčeslav Ogrinc, Darko
Škerget s soprogo, mag. Janez Kramberger, Darko Fras
bo z leti vedno manj.
Na slavnostni akademiji, 21. maja 2016, ki
orkester podružnične glasbene šole Lenart
je bila prav na dan ustanovitve pred 20 leti,
Konservatorija za glasbo in balet Maribor
smo ustanovnim članom Petru Leopoldu,
pod vodstvom dirigenta Simona Štelcerja.
Juliju Pečanu, Zdenku Simoniču, Ivanu
Černčecu, Srečku Poštraku, Božidarju KoDarko Škerget, predsednik OZVVS Lenart,
larju, posmrtno Francu Šijancu in Dragu
foto: Dušan Komar

Okrogla miza o poteku vojne za samostojno Slovenijo v Slovenski goricah

Zmaga domoljubja, poguma in modrosti

N

a predvečer pohoda veteranov vojne
za Slovenijo po osrednjih Slovenskih
goricah, ki ga je organiziralo Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Lenart, je Slovenskogoriški forum v so-

Na okrogli mizi sta uvodoma spregovorila
Peter Leopold (desno) in Drago Škerget.

kot strokovni vodja Završkih fantov.
Major Peter Leopold je najprej opisal širše
priprave na obrambo Slovenije v času osamosvajanja, ki so potekale že mnogo pred agresijo Jugoslovanske ljudske armade na Slovenijo. Tako so že spomladi leta 1990 v Sloveniji
začeli ustanavljati manevrsko strukturo narodne zaščite. Leopold je na začetku septembra 1990 od Marjana Fekonje iz pokrajinske
ravni prejel nalogo, naj manevrsko strukturo
narodne zaščite vzpostavi na območju občine Lenart, kar je tudi storil. Nato je Leopold
udeležencem okrogle mize povedal, kako so
reševali orožje teritorialne obrambe iz skladišč JLA, kako so oboroževali enote teritorialne obrambe, kako so jim zagotovili strelivo,
kako so formirali tajna skladišča za orožje in
strelivo teritorialne obrambe pri kmetih in
nasploh, kako so potekale obrambne priprave. Po njegovih besedah teritorialna obramba Slovenije ni bila nikoli razorožena, samo
poskušali so ji odvzeti orožje, vendar jim to
ni uspelo. Tako so konkretno teritorialci v
Lenartu imeli 42 avtomatskih pušk, 15 polavtomatskih, štiri netrzajne tone, 142 pištol

delovanju s tem združenjem v Cerkvenjaku
pripravil okroglo mizo na temo: »Vojna za
samostojno Slovenijo v osrednjih Slovenskih
goricah«.
Na okrogli mizi, ki
je potekala ob 25-letnici rojstva samostojne
slovenske države, sta
uvodoma
spregovorila nekdanji komandant štaba teritorialne
obrambe v Lenartu in
organizator manevrske strukture narodne
zaščite v občini Lenart
Peter Leopold in nekdanji pripadnik protidiverzantskega voda
teritorialne obrambe v Zanimanje za to, kako je v osrednjih Slovenskih goricah potekala vojna
Lenartu Darko Škerget, za Slovenijo, je bilo veliko.
ki je sedaj predsednik
in strelivo.
Območnega združenja veteranov vojne za
Ko je govoril o vojni za Slovenijo, je major
Slovenijo v Lenartu. Sicer pa je Škerget, ki je
Peter Leopold spomnil tudi na vojaške akcije,
ravnatelj osnovne šole v Sveti Trojici, v Slovenskih goricah in vsej Sloveniji znan tudi
pri katerih so sodelovali teritorialci iz Lenar-

12 |

ta. Šlo je za akcije pri Vratjem Vrhu, Tratah in
Cmureku (mejnega prehoda ni JLA nikoli zasedla in je bil ves čas v slovenski rokah), Konjišču, Gornji Radgoni in Radencih, lenarški
teritorialci pa so bili aktivni tudi v zbirnem
centru v Desterniku.
Kot je dejal Leopold, so velik prispevek k
zmagi v vojni za Slovenijo poleg pripadnikov teritorialne obrambe in policije dale tudi
takratne civilne strukture družbe in vsi prebivalci, ki so teritorialcem in policistom pomagali na vsakem koraku. Sodelovanje med
teritorialci in policisti na območju Lenarta je
bilo po besedah Leopolda zelo dobro. Tako
so v vojni za Slovenijo, kot je dejal major Peter Leopold, zmagali domoljubje, predanost,
pogum, in ponos državljank in državljanov
Slovenije, na kar smo lahko ponosni. Prav je,
da se tega zavedamo in spominjamo ter da o
tem, kako je potekala vojna za Slovenijo, pripovedujemo tudi mladim.
Darko Škerget je najprej zavrnil izjave nekaterih posameznikov v javnosti, češ da je
bila vojna za Slovenijo kratka in nepomembna. »Če se Jugoslovanski ljudski armadi ne bi
postavili po robu z orožjem, danes ne bi živeli
v samostojni Sloveniji,« je dejal. Spomnil je
tudi, da je v vojni za Slovenijo dalo življenje
za njeno samostojnost in našo svobodo precej posameznikov (preveč bi bil že eden), kar
je bila tragedija za njihove družine in sorodnike, pa tudi za širšo skupnost. Nato je doživeto in podrobno opisal spopade teritorialcev
iz Lenarta s tankovskimi silami v Radencih.
»Radence smo osvobodili Lenarčani,« je dejal.

V razpravi je član Slovenskogoriškega foruma Andrej Kocbek, ki je bil v času znanih
pekrskih dogodkov in osamosvajanja Slovenije poveljnik 710. učnega centra teritorialne
obrambe v Pekrah, obudil spomine na te dramatične čase. Kocbek je bil tudi med tistimi
pripadniki teritorialne obrambe, ki so ob osamosvojitvi Slovenije na trgu pred slovenskim
parlamentom takoj po razglasitvi Republike
Slovenije prvič razvili slovensko zastavo.
Spomine na tiste čase je obudil tudi poslanec Franci Breznik, ki je bil v prvi generaciji
slovenskih nabornikov v 710. učnem centru v
Pekrah, ki mu je poveljeval Kocbek.
Cerkvenjaški župan Marjan Žmavc pa je
povedal, kako je bilo v času osamosvajanja v
Cerkvenjaku, kjer so občanke in občani pokazali veliko domoljubja.
V razpravi je sodelovalo še več članov Slovenskogoriškega foruma in gostov, vsi pa so
poudarjali, da so se slovenski teritorialci in
policisti v vojni za Slovenijo izkazali ne samo
z izjemnim pogumom in predanostjo, temveč tudi z modrostjo in preudarno taktiko, s
katero so ugnali in premagali častnike in pripadnike agresorske vojske. Če ne bi ravnali
tako odločno in hkrati preudarno in taktično
domišljeno, bi bilo verjetno veliko več žrtev.
Tako pa je slovenskim teritorialcem in pripadnikom policije v sodelovanju z vsemi strukturami družbe in ob veliki in enotni pomoči
civilnega prebivalstva uspelo premagati eno
najmočnejših armad na svetu in Sloveniji zagotoviti samostojnost, ozemeljsko celovitost
in neodvisnost.
T. K.

Pohod veteranov vojne za Slovenijo po osrednjih Slovenskih goricah

Navdušila jih je gostoljubnost domačinov

O

bmočno združenje veteranov vojne
Med potjo so jih ves čas pozdravljali domačini, organizatorji pa so za pohodnike pripraviza Slovenijo Lenart je prvo soboto
li tudi več točk, na katerih so se lahko okrepiv juniju pripravilo pohod po osrednjih Slovenskih goricah – tokrat so traso za
pohod izbrali v občini
Cerkvenjak. Že zjutraj
se je na trgu pred poslopjem občine zbralo
blizu 300 veteranov iz
Domžal, Slovenske Bistrice, Ptuja, Dravograda, Kočevja, Zgornje
Gorenjske, Slovenskih
Konjic, Grosuplja, Šentilja, Maribora, Ruš,
Gornje Radgone, Ormoža in seveda iz Lenarta ter drugih občin
v osrednjih Slovenskih Na pohod so prišli veterani vojne za Slovenijo iz vse države.
goricah. Pohodnike,
med katerimi je bilo
li z jedačo in pijačo. Na koncu pohoda so se
največ udeležencev iz Lenarta in okoliških
zbrali na družabnem srečanju pri gasilskem
občin, sta pozdravila predsednik Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo
domu v Cerkvenjaku.
Lenart Darko Škerget in župan občine CerŠtevilni udeleženci pohoda so bili, kot so
kvenjak Marjan Žmavc. Oba sta jim čestitala
povedali, navdušeni nad lepotami osrednjih
ob 25-letnici osamosvojitve Slovenije ter jim
Slovenskih goric ter prijaznostjo in gostoljubnostjo tukajšnjih ljudi.
zaželela prijetno druženje na pohodu.
Nato so pohodniki na čelu s praporščaki
T. K.
krenili na okoli devet kilometrov dolg pohod.

O okrogli mizi Destrnik 1991

Domoljubje se začne doma!

V

sredo, 8. junija, je v Volkmerjevem
domu na Destrniku v počastitev 25.
obletnice samostojne Slovenije in
Dneva Primoža Trubarja v organizaciji podjetja Pika, Zmagoslav Šalamun, s. p., potekala okrogla miza Destrnik 91 s predstavitvijo
knjige Miha spozna, kako je potekala vojna
za Slovenijo.
Na okrogli mizi, ki jo je povezoval Edvard
Pukšič, so govorili o osamosvojitveni vojni
s poudarkom na pomenu Destrnika v času
osamosvajanja Slovenije in o domoljubju
skozi oči mladih, predstavnikov Slovenske
vojske, veteranov vojne za Slovenijo, znanstvenikov in predstavnikov lokalnih skupnosti. Govorniki na okrogli mizi so bili:
avtorji knjižice Jana Meško, Tajda Špes, Aleš
Marđetko, polkovnik Miran Fišer, načelnik

vojaškega muzeja Slovenske vojske in takratni poveljnik štaba TO na Ptuju, Venčeslav
Ogrinc, podpredsednik Zveze veteranov vojne za Slovenijo, Vlado Žgeč, predsednik Območnega združenja veteranov Ptuj, zgodovinar dr. Marjan Toš, Stanko Žitnik, operativec
in organizator Manevrske strukture na Ptuju,
dr. Matej Mertik, predsednik Akademske pobude Prlekije. Svojo takratno vlogo vojnega
poročevalca za tujino in tujejezičnega radia je
kot urednik Radia MM2, predhodnika Radia
Slovenia International, predstavil tudi povezovalec Edvard Pukšič.
Diskusijo o vojnem dogajanju osamosvajanja Slovenije, ki je bilo zaradi strateške lokacije pomembno tudi za Destrnik, so s svojimi zgodbami podkrepili Miran Fišer, Stane
Žitnik in Vlado Žgeč. Pogled v prihodnost
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in stanje duha v družbi pa je krasno opredevseh področjih in vsekakor ne smemo pozalil Venčeslav Ogrinc, podpredsednik Zveze
biti Trubarjevih besed, ko je dejal: »Stati inu
veteranov vojne za Slovenijo: "Domoljubje
obstati«. Predstavljena knjižica o osamosvojitveni vojni, ki so jo predstavili avtorici, ptujdanes lahko vzgojiš. Domoljubje se začne
ski gimnazijki Tajda Špes in Jana Meško, ter
doma. Domoljubje je tudi takrat, če zna družina zapeti slovensko pesem in da se doma ne
mentor, profesor zgodovine na OŠ Destrnik
pogovarjajo angleško in tako naprej, čeprav
in Dornava, Aleš Marđetko, pa sodi v zbirko
angleščino tudi potrebujemo! Vendar je domoljubje takrat, ko se zavedaš
svojega porekla, svojih
korenin in se zavedaš, da
moraš za domovino nekaj
storiti. Da tvojih otrok
nikoli ne bo sram tistega,
kar si storil!". Znanstvenik
dr. Matej Mertik, ki je leto
in pol na Evropski organizaciji za jedrske raziskave
(kratica CERN) raziskoval z elitnimi znanstveniki
iz okoli 160 držav, je poudaril pomen zavedanja Avtorici knjige Tajda Špes in Jana Meško, mentor Aleš Marđetko,
svojih korenin in pouda- voditelj okrogle mize Edvard Pukšič in direktor podjetja PiKA
Zmagoslav Šalamun
ril: »Stojimo na ramenih
velikanov. Vse temelji na
delu naših predhodnikov.«
knjižic z domoljubno vsebino iz zbirke Miha
Zbrani so okroglo mizo zaključili, da bo
spoznava slovensko zgodovino.
za dvig domoljubja potrebno narediti več na
Nina Zorman, foto: Maksimilijan Krautič

Ustanovili Klub brigadirjev in pohodnikov
Slovenskih goric

V

začetku junija so na prvi seji novoustanovljenega Kluba brigadirjev in
pohodnikov Slovenskih goric izvolili delovno predsedstvo in pripravili program dela za leto 2016 ter okvirni načrt za
leto 2017. Tako je bila
Marija Šauperl izvoljena kot predsednica
sekcije, Janez Sabler in
Alojz Bezjak kot podpredsednika,
Darko
Perko kot tajnik, vlogo
organizatorja delovnih akcij sta prevzela
Janez Sabler in Janko
Žel, pohoda pa bosta
organizirala
Miran
Zorec in Drago Lipič.
Intendantsko službo bo
opravljal Marjan Ručigaj. V razpravi so se
pogovorili tudi o sodelovanju na 40. obletnici
delovne akcije na Sveti
Ani, organizaciji razstave o delovnih akcijah
v Knjižnici Lenart, izdaji zbornika Brigadirski dnevnik ter organizaciji pohodov, ki
bi jih izvedli v prihajajočem letu. Čeprav so
prej že delovali kot iniciativni odbor Kluba

brigadirjev in pohodnikov Slovenskih goric,
so se za formalno ustanovitev odločili zato,
da bodo lažje organizirali raznovrstna srečanja, razstave in bi tudi na tak način prebujali
ter negovali vrednote, ki so čedalje redkeje v

uporabi: delo, tovarištvo, sodelovanje, požrtvovalnost, pri tem pa seveda vključevali tudi
današnjo mladino.
Nina Zorman, foto: Drago Lipič

Odkritje spominskega obeležja

V

okviru praznovanj 80-letnice obstoja
in nenehnega prostovoljnega humanega delovanja so gasilci PGD Voličina ob počastitvi goda zavetnika gasilcev sv.
Florjana v nedeljo, 8.
maja 2016, odkrili na
pokopališču v Voličini spominsko obeležje
vsem umrlim gasilcem
PGD Voličina od ustanovitve društva leta
1936 dalje. Dogodek
se je začel navedenega
dne ob 9. uri.
Predsednik društva
je navzoče seznanil o
pomenu, sledil je tudi
nagovor župana občine Lenart mag. Janeza
Krambergerja, na kar
sta s predsednikom
opravila odkritje obeležja. V nadaljevanju
je sledila blagoslovitev le-tega, kar je opravil
domači župnik Jože Muršec. Nato je bila v
cerkvi sv. Ruperta sv. maša v počastitev godu
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gasilskega zavetnika sv. Florjana. Po zaključku smo se zbrali tudi v sodelovanju članov
PGD Selce v gasilskem domu Voličina, kjer
so bila podeljena tistim, ki so znatno prispe-

Skupščina Zveze društev upokojencev
Slovenskih goric

K

ot v preteklih letih maja so se delegati in gostje ZDU Slovenskih goric
zbrali 10. maja v Gostišču pri Antonu
v Cerkvenjaku, kjer smo ocenili opravljeno
delo zveze in društev za preteklo leto 2015 in
sprejeli smernice, finančni načrt in program
za leto 2016. Na skupščino so bili vabljeni
župani občin, v katerih DU v zvezi delujejo,
predstavniki ZDUS-a in drugi pomembni
gostje. Skupščino je začel predsednik ZDU
Slovenskih goric Stanko Kranvogel. V kratkem in prijetnem programu so nastopili skupina pevk ljudskih pesmi DU Cerkvenjak ter
učenci Osnovne šole Cerkvenjak– Vitomarci.
Predsedujoči, častni član ZDU Slov. goric
Ivan Černčec je skupščino popeljal po sprejetem dnevnem redu. Svoja poročila so podali
predsednik Stanko Kranvogel, tajnik Stanko
Cartl, blagajničarka in predsednica nadzornega odbora Adelina Neuvirt in predsednica verifikacijske komisije Albina Janžekovič.
Predsednik zveze je predstavil tudi finančni
načrt in program dela za leto 2016. V nadaljevanju so delegati brez dopolnil in pripomb
sprejeli in potrdili vsa poročila. Sprejet in potrjen je bil program dela in finančni načrt za
leto 2016. Župan občine Cerkvenjak Marjan
Žmavc in Peter Škrlec, župan občine Sveti Jurij, in podžupan občine Sveta Trojica Branko
Novak so pohvalili delo zveze ter za v bodoče

obljubili tako moralno kot finančno pomoč
v enaki meri kot do sedaj. Besede pohvale in
nekaj smernic delovanja ZDUS-a je podala
častna podpredsednica Slavica Golob.
Milica Wutte je iz zdravstvenih razlogov
predala funkcijo blagajnika ZDU Slov. goric
novoizvoljeni Cvetki Fajdiga. Na skupščini
so bila podeljena štiri priznanja ZDUS-a članom, ki so jih predlagala društva za zasluge.
Pisna priznanja so prejeli: Peter Geratič in
Pavel Savec iz DU Benedikt, Danilo Ljubec
iz DU Voličina in Franc Strajnšak iz DU Sv.
Trojica.
Pisna zahvala ZDU Slov. goric je bila podeljena bivšemu predsedniku DU Benedikt
Stanku Kolarju za enajstletno vodenje društva in Milici Wutte za skoraj dvajset let opravljanja funkcije blagajničarke. Milica Wute je
prejela še spominsko darilo. Pisno priznanje
ZDU Slov. goric sta za posebne zasluge prejela Irena Hadžiselimovič iz DU Voličina in
Maks Horvat iz DU Sveti Jurij.
Dober program, pripravljenost predsednikov, upravnih in nadzornih odborov v DU,
njihovih aktivistov in prostovoljcev, želja po
druženju in sodelovanje v aktivnostih pomenijo za zvezo dobro popotnico, da bomo tako
v dobro naših upokojenk in upokojencev delovali tudi še naprej.
Stanko Cartl

Društvo diabetikov Lenart z gosti s Ptuja
na pikniku

Č

lani društva diabetikov Lenart imamo
vsak prvi ponedeljek v mesecu pohod
v bližnjo okolico. Tako smo se 9. maja
odpravili na turistično kmetijo pri Fridi,
kmetijo Franca in Fride Ruhitel pri Sv. Ani.
Ker smo želeli, da tudi člani Društva diabetikov Ptuj vidijo lepote naših goric, smo jih
povabili na piknik. Udeležilo se jih je 10, tako
da nas je bilo skupaj 45.
Gostitelja sta nas prisrčno sprejela in posedli smo se v ta namen izgrajen in opremljen
prostor, kjer nam je gospodar predstavil kmetijo s temi besedami: »Tak kak negda, skoro
pozableno.« Iskanje dopolnilnih dejavnosti
in lokalna samooskrba je bil izziv tudi pri Fridi. Ob pripovedi in delu sta nas povrnila v čas

naših prednikov. Gospodar Franček Ruhitel
skupaj z ženo Frido skrbita za samooskrbo.
Na njivah pridelujejo pšenico, piro, ajdo, lan,
buče, krompir in fižol. Živali (ovce, prašiči, kokoši in koze) živijo z naravo skozi vse
letne čase. V učnih delavnicah uživajo tako
mlajši kot starejši, ki si lahko naredijo kakšen
izdelek. Za domov smo dobili droben šopek
lanu z zrnjem. Bil je lep sončen dan in Franc
Ruhitel nam je z veseljem prikazal in povedal
mnogo o pridelavi in pridelkih o lanu, gospa
Frida pa nam je postregla z domačimi dobrotami. Sami smo tudi poskrbeli za jedačo in se
osvežili z dobro kapljico ter se veselili druženja. Veselimo se že naslednjega srečanja.
I. B., S. Š.

21. športno srečanje društev diabetikov
Slovenije v Škofji Loki

2

8. maja 2016 smo se
udeležili športnih iger
v Škofji Loki. Zjutraj
ob 6. uri smo odrinili z avtobusom, na polovici poti
smo se ustavili, da smo se
malo okrepčali in odžejali, nato ob 9. uri prispeli.
Člani društva diabetikov
Škofja Loka so nas prisrčno sprejeli in priredili zelo
lep program. Popeljali so
nas na pohod po bližnji
okolici in malo utrujeni
smo se vrnili na prizorišče
srečanja, kjer nas je čakalo
kosilo. Igral nam je ansambel Gašperji, tudi zapeli
smo, nekateri so tudi zaplesali, da smo lažje
počakali na rezultate športnih iger. Naš član
Franci je kegljal in se med 42 ekipami uvrstil
na 7. mesto.

Z dobro voljo in lepimi spomini smo se
odpravili proti domu, na avtobusu pa smo si
prepevali in se veselili takšnih srečanj.
Ingrid Belšak

26. blatoborba v Selcah
vali k postavitvi že omenjenega obeležja, društvena priznanja.
Stanko Šteinbauer, Foto Tone

30. 7. 2016 vabljeni v Selce k gostilni Ornik, kjer bo potekala že
26. tradicionalna blatoborba.
Za dobro voljo in zabavo pozno v noč bodo po zabavno-družabni
prireditvi poskrbele Navihanke.
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Benediška vina z doslej najboljšimi
ocenami

T

uristično-vinogradniško društvo Benedikt je konec aprila organiziralo 14.
ocenjevanje vinskega letnika 2015, prispelo je 39 vzorcev. 5-članska komisija pod

vodstvom Andreja Reberniška iz Kmetijsko
svetovalne službe s Ptuja je vinske vzorce
ocenila z odličnimi ocenami. Povprečje ocenjenih vzorcev je bilo 18,03, kar je najbolje
do sedaj. Zmagovalci po posameznih sortah
so: Dušan Janžekovič – beli pinot, 18,30, in
laški rizling, 18,30; Silvo Prosič – renski rizling; 18,23; – Perko rumeni muškat, 18,33;
Turistična kmetija Kavčič –chardonay, 18,30,
in zeleni silvanec, 18,10; Kristina Čeplak –
sivi pinot, 18,23; Milan Kokol – zvrst, 18,10.
Najvišjo oceno 18,47 je prejel Marjan Kralj za
sorto traminec.
V začetku junija je društvo organiziralo
strokovno ekskurzijo – rojstno hišo pesnika
Antona Aškerca v Rimskih Toplicah. Iz pri-

povedovanja njegovega nečaka smo izvedeli
marsikatero zanimivo dogodivščino iz pesnikovega burnega življenja. Ogledali smo
si prelep Sevniški grad, kjer smo v kleti pokušali zanimiva rdeča vina
in znamenito sevniško salamo. Pot smo nadaljevali
do turistične kmetije Metelko pri Sevnici, kjer smo
imeli kosilo, in nadaljevali
do kraja Medvedjek, kjer
so med osamosvojitveno
vojno potekali boji med
TO in JLA. V bližnji kleti
Kozlevčar smo imeli degustacijo vinskih vzorcev iz
njihovega vinograda. Naše
potepanje smo zaključili
pri vinogradnikih iz Mokronoga, kjer smo se dogovorili za sodelovanje. V
začetku meseca junija smo
v Benediktu gostili vinske kraljice. Cerkvenjaška vinska kraljica Martina Breznik je
povabila svoje stanovske kolegice. Pri nas so
si ogledale stalno arheološko razstavo iz tega
dela Slovenskih goric. Ob prijetnem druženju
in kosilu v Penzionu Petelin smo slišali o poslanstvu in delu vinskih kraljic in nato druženje nadaljevali v kleti pri Sv. Treh Kraljih, kjer
so kraljice pokušale naša odlična vina.
Člani Turistično-vinogradniškega društva
Benedikt organiziramo v okviru občinskega
praznika pohod »od kleti do kleti« naših vinogradnikov, ki se bo začel 2. julija ob 15. uri
pri kleti pri Sv. Treh Kraljih. Vljudno vabljeni
vsi ljubitelji dobre kapljice in narave!
Marjan Farasin, predsednik društva

Tekmovanje v košnji trave s kosami v
Oseku

L

e slovenska ljudska pesem še
poje: »Zjutraj, ko
se je delal svit, so šli
kosci kosit,« kajti časi
ročne košnje s kosami
so že preteklost. V Oseku pri Sv. Trojici deluje
Prostovoljno gasilsko
društvo, je edino društvo v kraju, ki ob svoji
redni dejavnosti skrbi
za družabne dogodke.
Vsako leto ob občinskem prazniku občine
Sv. Trojica prireja tekmovanje koscev in kosic v košnji z ročnimi Udeleženci tekmovanja v košnji z ročno koso v Oseku
kosami. Letošnjega, že

Tako kosijo moški

21. po vrsti, se je v soboto, 4. junija, na travniku Jožeta Žela udeležilo 24 tekmovalcev
in tekmovalk. Obiskovalce in tekmovalce je
pozdravil častni predsednik PGD Osek Franc
Rojko in poudaril, da tekmovanje prirejajo,
da mladim pokažejo, kako se je kosilo nekoč.
S tem ohranjajo običaj, ki je bil na našem podeželju, kjer je veliko travnikov na strminah
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in jih strojno ni mogoče
kosti, vsakdanji. Nekaj besed je zbranim namenil
tudi trojiški župan Darko
Fras in društvo pohvalil,
da ob skrbi za požarno
varnost poskrbi tudi, da
se ljudje družijo in poveselijo. Bil je zadovoljen, da
se je prijavilo tudi veliko
mladih, ki še znajo ročno
kositi.
Za izvedbo tekmovanja
je skrbela skupina sodnikov, ki jih je vodil Franc
Marajh. Priznanja in simbolične nagrade sta podeljevala predsednik društva
Beno Lorger in poveljnik
Stanislav Šilak, ki sta dejala, da so zmagovalci praktično vsi. Med moškimi do 60 let je zmagal Albin Postružnik
pred Milanom Horvatom in Dragom Slekovcem; nad 60 let Vincenc Pivec, sledila sta mu
Alojz Knuplež in Franc Fridau. Med ženskami do 60 let je zmagala Agata Demad pred
Štefko Škamlec; nad 60 let je bila prva Slavica
Knupleš pred Ivanko Bela in Angelo Bren-

hoc. Ekipno je v moški
konkurenci zmagala
ekipa ŠD Porčič (Albin
Postružnik, Franc Fridau, Slavek Mesarec).
V ženski konkurenci je
zmaga prav tako pripadala ŠD Porčič (Slavica
Knuplež, Agata Demad
in Štefka Škamlec).
Ludvik Kramberger
Tudi ženske znajo kositi

Postavitev prvomajskega drevesa v Selcih

V

soboto, 30. 4. 2016, je bila v Selcih
tradicionalna postavitev majskega
drevesa. Organizirali so jo člani PGD
Selce skupaj s KTD Selce.
Priprava drevesa je trajala že od 9. ure naprej, drevo so gasilci pripeljali iz bližnjega

gozda pred gasilski dom, kjer smo ga okrasili z vencem, barvnimi pentljami ter namestili zastavo. Drevo je postavljeno na parceli
pri gasilskem domu. Dogodka se je udeležilo precejšnje število prostovoljnih gasilcev.
Ljudski pevci KTD Selce so zapeli nekaj ljudskih pesmi, na
harmoniko je
zaigral Franc
Sekol. Skupaj
smo se ob zvokih mladih muzikantov veselili
pozno v noč in
na ta način obeležili prvomajske praznike.
J. B.,
foto V. Z.

En zvonik trojiške cerkve bo stal v Oseku

G

asilsko društvo Osek je poskrbelo za
atrakcijo, ki je nima nobeno gasilsko
društvo v Sloveniji, pa verjetno tudi
ne na svetu. Podjetje, ki obnavlja strehe trojiških zvonikov, je stare strehe snelo. Eno je
po zaslugi p. Bernarda Goličnika dobilo PGD
Osek. Ker je transport tega več ton težkega
tovora posebnost, smo bili povabljeni, da
dogodek predstavimo v Ovtarju, ki je glavni obveščevalec na področju Upravne enote
Lenart.
Kot smo izvedeli, sta dala pobudo, da postavijo zvonik ob njihovem gasilskem domu,
poveljnik Stanislav Šilak in predsednik Benjamin Lorger, člani upravnega odbora društva pa so jo podprli. Tako sedaj na poligonu že stoji »stari« zvonik, za katerega bodo
uredili temelj nekoliko pozneje, ter ga z dvigalom postavili nanj. Kako bo vse to "zgledalo", je še skrivnost. Kot sta nam povedala
pobudnika, naj bi to bila atrakcija za gasilce
in tudi za kraj. Osek je bil znan po znamenitih »rüdah«, kjer so lomili kamen, tudi za
Trojiško cerkev, sedaj pa bo tudi po zvoniku,
ki bo krasil njihov gasilski poligon. Ker smo
spremljali natovarjanje tega težkega in zanimivega tovora, lahko rečemo, da kaj takega
še nismo videli. Zaradi višine tovora so morali streho zvonika položiti na prikolico, da
niso potrgali kablov, ki prečkajo cesto. Ker je
tovor, »čebula« strehe, širok več kot 6 metrov,

Polaganje strehe zvonika na specialno prikolico

so v času transporta morali zapreti cesto od
Sv. Trojice do Oseka. Za to in za varnost so
poskrbeli gasilci.
Ludvik Kramberger

Šport špas 2016 tudi v Jurovskem Dolu

V

petek, 20. maja 2016, je v Jurovskem
Dolu že 6. potekala prireditev šport
špas. Prireditev, katere namen je druženje in gibanje vseh generacij in medgeneracijsko povezovanje, je tudi letos potekalo
pod okriljem OŠ J. Hudalesa Jurovski Dol v
sodelovanju s posameznimi lokalnimi društvi in domačo občino. Približno 280 udeležencev sta v športnem parku v Jurovskem
Dolu nagovorila župan Peter Škrlec in ravnatelj Stanislav Senekovič. V svojem nagovoru
sta v skladu z geslom letošnjega šport špasa
»Zdravi odnosi – zdrava prehrana – zdravo
okolje« poudarila pomen gibanja, zdrave prehrane in pomen vzpostavljanja medčloveških
odnosov ter druženja različnih generacij. Da

so bili udeleženci prireditve kvalitetno ogreti
pred športnimi aktivnostmi, je poskrbel atlet
Tadej Verbošt (Športnik Slovenskih goric leta
2014). V krajšem kulturnem programu pa so
nastopile tudi članice športno-gimnastične
sekcije na šoli.
Priznanje za najmlajšo udeleženko prireditve je bilo podeljeno šele 2-mesečni Klari
Cmager, najstarejši udeleženec pa je bil 73-letni Oto Škrlec. Najštevilčnejša je bila družina
Senekovič, ki je štela 7 članov. Vzgojiteljice
vrtca v Jurovskem Dolu so skupaj z malčki,
ki obiskujejo vrtec, izdelale spominčke za vse
udeležence prireditve.
D. K.
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Blagoslov motorjev in motoristov pri
Sv. Trojici

T

uristično društvo Sv. Trojica je s sekcijo motoristov v soboto, 21. maja, že
drugič pripravilo blagoslov motorjev
in motoristov. Srečanja, ki je potekalo v okvi-

ru praznovanja 10. občinskega praznika, se je
udeležilo več kot 50 motoristov in motoristk
iz bližnjih ter oddaljenih krajev. Motoriste in
motorje je blagoslovil župnik p. Bernard Goličnik, ki jim je zaželel
srečno vožnjo brez nezgod. Po blagoslovu so
se motoristi v koloni
podali na vožnjo v Negovo, kjer so si ogledali
obnovljeni
negovski
grad in fotografske razstave, ki se odvijajo v
prostorih gradu.
Ludvik Kramberger
Motoriste in motorje
je blagoslovil župnik
p. Bernard Goličnik

Druženje treh generacij – zaključek
vrtčevskega leta 2015/16

D

a bi proslavili še eno uspešno vrtčevsko leto, smo tudi letos v Vrtcu Lenart za naše otroke, starše in ostale
sorodnike organizirali druženje treh generacij, ki je potekalo v torek, 7. junija, v popoldanskih urah na ŠRC Polena.
Lepo vreme, ki je bilo kot naročeno za ta
dan, je na Poleno privabilo skoraj 1000 ljudi,
kjer jih je v uvodnem delu toplo pozdravi-

Twirling, plesnemu in mažoretnemu klubu
Lenart, Policijski postaji Lenart, ZD Lenart,
Kolesarskemu klubu TBP Lenart ter PGD
Lenart. Vsak izmed njih je na svojevrsten in
zanimiv način uspel pritegniti obiskovalce, še
posebej naše najmlajše, ki so tako postali bogatejši za nove izkušnje in spoznanja, saj so si
želeli ogledati in se preizkusiti prav v vsem,
kar jim je bilo ponujeno.

V okviru projekta potekajo projektni sestanki, ki so na začetku, vmes in ob koncu
projekta – udeležijo se jih samo koordinatorji
in predstavniki šol. Za učence so zanimivejše
aktivnosti usposabljanja,
učenja in poučevanja, ki so
mobilnosti učencev v drugo državo za 5-7 dni. Na takih srečanjih se ukvarjamo
z različnimi vidiki podjetništva (raziskava trga, načrt izdelka, trženje, prodaja, finance ...), pridobivamo
veščine, ki jih potrebujemo
za predstavitev in uspešno
izvedbo podjetja. Ob vsem
tem je zelo prisoten tudi
jezikovni in kulturni vidik.
Dejavnosti projekta potekajo v angleščini, zato je to
odlična priložnost za naše
učence, da poglobijo svoje
znanje. Ob vseh mobilnostih so nastanjeni v
družinah gostjočih učencev, kar je priložnost
za njih, da spoznajo resnično življenje v tisti
državi. V okviru vsake mobilnosti spoznajo
različne učence iz vseh sodelujočih držav in
bodo lahko navezali trajne stike med seboj.
Vseh planiranih mobilnosti je osem, predvidoma marca 2018 tudi na naši šoli.
V letošnjem šolskem letu smo tako marca
obiskali šolo na Nizozemskem, konec maja
oz. v začetku junija pa v Romuniji. Na vsako mobilnost se je odpravilo pet učencev iz
devetega razreda z učitelji spremljevalci. Na
obeh je bilo zelo zanimivo, poučno in zabavno obenem.
Na Nizozemskem v kraju Ede smo se učili, kako biti uspešen vodja podjetja, kaj je vse
potrebno vedeti, da od ideje podjetje pripelješ do ustanovitve. Ogledali smo si kar ne-

kaj nizozemskih podjetij, ki so lahko primer
dobre prakse. Ob koncu tedna so učenci vsake države predstavili podjetje, ki bi ga lahko
ustanovili v svojem okolju. Na Nizozemskem

smo se tudi naučili, da je kolesar kralj ter da
so ljudje, ki tam živijo, zelo sproščeni in prijazni.
Nato smo bili še v Suceavi. Tam smo ves teden govorili o tem, kako narediti dobro tržno
raziskavo oz. kako ugotoviti, da se poslovno
idejo splača udejaniti. Ugotoviti je potrebno,
ali je v kraju sploh potreba po taki dejavnosti,
in predvidevati, če se bo ideja dobro prodajala. Ob vsem tem smo si ogledali tudi precej
lokalnih znamenitosti, nekaj tovarn in spoznali, da za pot po Romuniji potrebuješ veliko časa, saj v predelu, kjer smo bili, nimajo
avtocest.
Obe državi nam bosta ostali v trajnem spominu in se že veselimo novih dogodivščin v
novem šolskem letu.
Mojca Ketiš, koordinatorica projekta

Mladi Benedičani – drzni znanilci
sprememb
Ekipa OŠ Benedikt pod vodstvom mentorja mag. Feliksa Jakopca
suverena zmagovalka na regijskem in državnem tekmovanju iz
robotike

P
la Aleksandra Selinšek, pom. ravnatelja OŠ
Lenart – enota vrtec, in jih s povabilom na
skupinski ples uspela »potegniti« v sam tok
dogajanja.
V nadaljevanju so se predstavile različne
organizacije in društva, ki so nam ob tej priložnosti velikodušno priskočila na pomoč.
Posebna zahvala za sodelovanje na zaključku
letošnjega vrtčevskega leta je tako namenjena: Planinskemu društvu Lenart, Atletskemu
klubu Poljane Maribor, Nogometnemu klubu
Lenart, Vojašnici generala Maistra Maribor,

Zaključek vrtčevskega leta se je sklenil z
druženjem po posameznih skupinah, kjer so
se tudi tokrat starši izkazali z odlično organizacijo; mize so se kar šibile od različnih domačih dobrot, prijetno vzdušje, ki ga je bilo
čutiti prav vsepovsod, pa se je nadaljevalo še
dolgo v večer. Še enkrat smo skupaj dokazali
to, da takšne in drugačne oblike srečanj, kjer
vsi prispevamo košček nečesa, krepijo in izboljšujejo naše medsebojno sodelovanje.
Vesna Sernec, vzg., foto: Petra Harl

Bücherwurm 2015/2016

K

njige so prebrane, testi rešeni in letošnje vseslovensko osnovnošolsko internetno bralno tekmovanje Bücherwurm za nemščino je zaključeno. Za nami je
še eno uspešno leto z novimi bralnimi izkušnjami za vse mlade bralce, ki si želijo obogatiti besedni zaklad ter različne slovnične
strukture in nadgraditi bralno pismenost.
Letošnja dobitnica glavne nagrade Centra
Oxford, izžrebana med tekmovalci z vsemi

20-timi točkami, je Jana Zorko, učenka 8. a
razreda OŠ Lenart.
Srečni nagrajenki Center Oxford v sodelovanju s turistično agencijo TWIN podarja
4-dnevno brezplačno potovanje v glavno
mesto Nemčije, v petmilijonsko svetovljansko in multikulturno metropolo Berlin.
Naši učenki čestitamo in želimo varno ter
lepo potovanje, polno nepozabnih trenutkov.
Mentorica: Marjetka Malek Toplak

Mednarodni projekt na OŠ Benedikt

N

a Osnovni šoli Benedikt poteka triletni mednarodni projekt v okviru Erasmus+ z naslovom Youth to Business
Enterprise. Je projekt, ki je v celoti financiran
s strani Evropske unije.
Sodeluje osem šol iz različnih delov Evrope, zraven naše šole sodelujejo še šole iz Velike Britanije, Francije, Španije, Nizozemske,
Poljske, Romunije in Turčije.
Učenci bodo s pomočjo projekta dobili
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osnovna znanja s področja podjetništva in
bi lahko imel dolgoročen vpliv na lokalno
skupnost. Končni cilj je zasnovati in izpeljati
mini podjetje ter ga predstaviti na šoli in v
mednarodnem okolju.
Takšne projekte izvajamo na naši šoli že vrsto let in omogočajo učencem nova doživetja
in izkušnje. Veliko učencev tako prvič obišče
katero izmed drugih držav, gre morda prvič
na letalo ipd.

regovor pravi, da so vedno možna presenečenja in da lahko včasih majhni
premagajo velike.
To se je zgodilo tudi v
letošnjem
regijskem
tekmovanju Robotika
2016 pri Srednji elektro-računalniški šoli
v Mariboru, kjer je na
veliko
presenečenje
mnogih zasluženo slavila ekipa OŠ Benedikt.
Vodil jo je dolgoletni
pedagoški delavec mag.
Feliks Jakopec, ki je že
v preteklosti uspešno
odkrival mlade talente s področja tehnike
in z njimi dosegel več
odmevnih uspehov. Na
regijskem tekmovanju v Mariboru so njegovi
varovanci osvojili vsa najboljša mesta, zmagal
pa je Timotej Gungl pred Tilnom Kocbekom
in Tino Motaln. Benediški robotiki so osvojili še četrto, peto, šesto, osmo in deveto mesto in tako postali absolutni zmagovalci tega
tekmovanja. Kot nam je povedal mag. Feliks
Jakopec, sicer svetnik na benediški osnovni
šoli, so tekmovali s sledilnimi roboti, ki sledijo črti in to v hitri disciplini "dirkač". Robotsko zmožnost hitre vožnje diktira mikrokrmilnik, analogne in digitalne komponente
ter seveda inovativna konstrukcijska zamisel,
ki dopušča optimalno vgraditev mehanskih
komponent.
Po velikanskem uspehu na regijskem tekmovanju so mladi Benedičani zmagali še
na državnem tekmovanju iz robotike v hitri
disciplini »dirkač«. V tričlanski ekipi je bila
tokrat najboljša Tina Motaln pred Tilnom
Kocbekom in Timotejem Gunglom. Mentor
mag. Feliks Jakopec nam je po tem uspehu
povedal, da je vso tehnologijo, vključno z
desetimi roboti, za sodelovanje na tekmovanjih financiral sam in da bo nivo tehnologije

v bodoče še dvigoval in tehnološko dodelal.
Znanstveno-raziskovalno delo je poleg re-

dnega pedagoškega dela njegova poglavitna
preokupacija, saj se zaveda, da je treba promovirati tehnične poklice in inovativne tehnologije. Na osnovi dosedanjih izkušenj in
vrhunskih rezultatov namerava v prihodnje
razvijati nove oblike in usmeritve, saj želi
mladim omogočiti temeljit vpogled v najsodobnejšo tehnologijo in jih sproti seznanjati
z vrhunskimi znanstvenimi dosežki ne samo
v robotiki, pač pa tudi na ostalih področjih.
Prepričan je namreč, da je treba nenehno iskati najboljše poti za inovativne tehnologije.
Znanstveno-raziskovalno delo s področja
tehnike je po njegovem za mlade velikanski
izziv, ki se ga izplača preizkusiti v konkretnih
nalogah in praksah. Zaradi takšnih pristopov
so lahko tehnični poklici za mlade še veliko
bolj zanimivi in privlačnejši, je med drugim
povedal mag. Feliks Jakopec iz OŠ v Benediktu.Tehnični poklici so po njegovem poklici prihodnosti in to je treba mladim že v
osnovni šoli na primeren način svetovati in
jih skozi konkretno delo vzpodbujati, da se
odločijo zanje.
Dr. Marjan Toš
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Učenci OŠ Lenart uspešni na državnem
tekmovanju iz modelarstva

L

etos je bilo že 40. tekmovanje Mladih
tehnikov v modelarstvu. Zadnja tri
desetletja se teh tekmovanj redno udeležujejo tudi mladi modelarji iz OŠ Lenart.
Tekmovanje poteka v 13 različnih disciplinah. V zraku tekmujejo z jadralnimi in RV-letali, tremi različnimi vrstami raket, raketoplani ter ploščatimi in škatlastimi zmaji.
Na trdni podlagi se tekmuje z avtomobili na
električni pogon v vožnji v cilj (zadevanje tarče), z RV-avtomobili pa v spretnostno-hitrostni preizkušnji. Na vodi se pomerijo s čolni v
čim boljšem zadevanju cilja - tarče, z modeli
jadrnic in z RV-čolni v spretnostni vožnji.

Učenci tekmujejo z modeli, ki so jih sami
izdelali, le radijsko vodeni so lahko kupljeni. Ti so čedalje popularnejši, vendar lahko
stanejo več 100 evrov in si jih vsak ne more
privoščiti.
Tekmovanje poteka na regijskem in državnem nivoju. Z regijskega tekmovanja se na
državno uvrstijo najboljši trije, če pa je bil v
preteklem letu državni prvak iz te regije, pa
štirje.
Kot že vrsto let so se mladi iz Podravja srečali na OŠ Velika Nedelja, tekmovanje s čolni
pa smo izvedli tri dni kasneje na bazenu v
Murski Soboti. Posamezne šole so »specializirane« za eno ali dve panogi, tako imamo
tudi Lenarčani svoje. Na državno tekmovanje
smo se uvrstili v spuščanju ploščatih zmajev
(Luka Kranjc, Jakob Sedonja), v škatlastih
zmajih (Rok Nemeš), v vožnji avtomobilov v
cilj (Luka Smonkar, Aljaž Divjak, Martin Zadravec) in v vožnji čolnov v cilj (Aljaž Divjak,
Tilen Štuhec, Lara Žnuderl).
Državno tekmovanje je vedno prvo soboto
v juniju. Letos ga je gostila OŠ iz Hrastnika,
ki se je zelo potrudila. Približno poldrugo
stotnijo tekmovalcev je pričakala rudarska
godba, ki je za uvod zaigrala dve koračnici in
Zdravljico. Tudi tekmovalni pogoji so bili enkratni. Tekmovališča so običajno oddaljena
Srednja šola
Prva gimnazija Maribor
Biotehniška šola Maribor/
veterinarski tehnik/kmetijski tehnik
Živilska šola Maribor/mesar
Lesarska šola Maribor
Srednja elektro-računalniška šola
Maribor/elektotehnik
Srednja strojna šola Maribor/tehnik/
kovinar
Srednja oblikovalna šola Maribor/
tehnik/frizerka
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več kilometrov, tu pa so bila vsa na razdalji
100 metrov (telovadnica, veliko nogometno
igrišče in čudoviti pokriti bazen), le tekmovališče za letala in rakete je bilo malo odmaknjeno. Dobre pogoje so učenci naše šole
odlično izkoristili. Od osmih udeležencev se
jih je pet vrnilo domov z medaljami, Aljaž
Divjak s kar dvema zlatima. Tokrat je bila
tekmovalna sreča na njegovi strani; oddolžila
se mu je za neuspehe prejšnjih let. Zlato si je
»prizmajal« še Luka Kranjc, Jakob Sedonja pa
srebro. Lara Žnuderl in Rok Nemeš sta bila
bronasta.
Ob zaključku tekmovanja so najboljši trije v vsaki panogi prejeli medaljo ustreznega
leska, skromno darilo, prvaki pa še vabilo na
brezplačno udeležbo na eni od poletnih šol
(taborov), ki jih organizira Zveza organizacij
za tehnično kulturo Slovenije. Vsi dobitniki
medalj so bili povabljeni na zaključno prire-

Matej Rajter

regijskem srečanju, ki je bilo 8. 4. 2016 v Veliki Nedelji. Na tekmovanju smo sodelovali v
kategoriji konstruiranja z lego gradniki (K1
in K2) in v kategoriji iz učenčeve domače delavnice D1. Regijskega srečanja se je udeležilo 11 učencev naše šole, ki so nas odlično
zastopali, nekateri pa so se uvrstili na prva tri
mesta v posamezni kategoriji: K1 (lego konstruiranje od prvega do tretjega razreda)
– 1. razred: Staš Hrovat (1. mesto), Timotej
Krajnc (3. mesto); 2. razred: Kris Ornik (2.
mesto); 3. razred: Jan Hrovat (2. mesto). K2
(lego konstruiranje od četrtega do šestega
razreda) – 4. razred: Juš Pogorevc Hafner (2.
mesto); 6. razred: Anej Kolarič (2. mesto). D1
(iz učenčeve domače delavnice) – 7. razred :
Matej Rajter (1. mesto).
Državno srečanje je bilo v soboto, 14. 5.
2016, na Fakulteti za naravoslovje in mate-

D
ditev Zotkini talenti, ki je bila v soboto, 11.
junija, v Cankarjevem domu. Tu je bila slovesna razglasitev rezultatov vseh državnih
tekmovanj, ki jih organizira ZOTKS. Zbrane
nagrajence, njihove mentorje in starše so nagovorili predstavniki organizatorja in ministrica za šolstvo. Izrazili so svoje navdušenje
nad delom, ki ga opravijo poleg šolskih obveznosti. V čestitki so jim zaželeli: »Hodite po
neznanih poteh, odkrivajte novo in pustite
sled. Vedno gradite samo na znanju.«
Čeprav sem veliko pisal o tekmovanjih,
mislim, da tekmovalni dosežek ni najpomembnejši. Mnogo vrednejše je nekajurno
tedensko druženje ob delu in vztrajanje, da
dokončamo tisto, kar smo začeli. Če nam to
uspe, smo resnični zmagovalci.
Mentor Daniel Divjak

omala v vsaki generaciji učencev
se najde kdo, ki zaradi osebnostnih
lastnosti, delavnosti in vsestranske
angažiranosti izstopa. Letos ob številnih zelo
uspešnih učencih predstavljamo Tilna Majerja, učenca osmega razreda, ki skupaj z družino – bratom dvojčkom in sestro ter starimi
starši živi na Žitencah na kmetiji. Opisujejo
ga kot fanta, ki je v razredu prijazen do sošolcev, pripravljen pomagati, vljuden, deloven. Letošnje šolsko leto je prav gotovo zelo
uspešno zanj, saj je ob šolskih obveznostih
svoje znanje dokazoval na zgodovinskem, kemijskem, fizikalnem področju, obenem pa je
bil vključen v raziskovalno nalogo s področja

D

ober dan! Jaz sem Magda. Sem iz Poljske. Tako se začne vsak pogovor med
menoj in Slovenci, ki jih srečam pri
svojem delu. V nekaterih primerih se tako

Trend vpisov v
srednje šole se
nagiba k praksi

T

ako kot na vseh osnovnih šolah po
državi so se tudi anovski učenci vpisovali na srednje šole. Iz vpisov je že več
preteklih let razvidno, da se učenci usmerjajo
v pretežno tehniške poklice, kar je videti iz
razpredelnice.
Irena Rola Bek

čenci OŠ Sv. Ana vsako leto sodelujejo na tekmovanjih in srečanjih mladih tehnikov in konstruktorjev. Tako
želimo pri mladih spodbuditi razmišljanje o
tehniških poklicih in morebitno nadaljevanje
šolanja v tej smeri. Učenci so na teh tekmovanjih tudi zelo uspešni. V začetku meseca
aprila izvedemo šolsko tekmovanje v konstruiranju z lego gradniki za učence od 1. do

tudi konča. Včasih tudi nadaljujem z "veliko
razumem, ampak ne govorim". Govoriti slovensko, razen nekaterih osnovnih izrazov, je
zame še vedno težko. Še posebej zato, ker ne
vem, katero narečje naj govorim.
Od začetka aprila sem na praksi v Razvojni
agenciji Slovenske gorice (RASG) v Lenartu.
Študirala sem prostorsko planiranje in okolj-

6. razreda. Letos je sodelovalo 14 učencev, ki
prejmejo priznanja šole za prvi dve mesti. Na
področno tekmovanje so se uvrstili:1. razred:
Staš Hrovat, Timotej Krajnc in Teo Majer; 2.
razred: Saša Vučetič in Kris Ornik; 3. razred:
Jan Hrovat; 4. razred: Juš Pogorevc Hafner in
Nejc Petek; 5. razred: Leon Plohl; 6. razred:
Anej Kolarič in Jan Holer.
Prvo in drugo uvrščeni so nas zastopali na

Tilen Majer

turizma S kočijo med vinograde in griče; narisal maskoto in logotip, za katero so v skupini prejeli zlato priznanje. Torej bo njegov
življenjepis bogatejši za srebrno Stefanovo
priznanje z državnega srečanja iz fizike, zlato priznanje iz zgodovine in Preglovo zlato
priznanje iz kemije. Za tako izjemno šolsko
leto si zasluži vso pohvalo in prav brezskrbne
počitnice.
Irena Rola Bek

Poljakinja v Sloveniji

Ujeta v akciji … 
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matiko v Mariboru. Staš Hrovat je dosegel
96% uspeh, kar pomeni srebrno priznanje,
Matej Rajter pa je prejemnik bronastega priznanja na državnem nivoju. Vsem čestitamo!
Mentorica: Irena Rola Bek,
foto: OŠ Sveta Ana

Šolski profil OŠ Sv.
Ana – Tilen Majer

Mladi tehniki pri Sv. Ani

U

Staš Hrovat

ski inženiring na Fakulteti za kmetijstvo in
biosistemske vede v Lublinu. Po končanem
študiju sem začela iskati kraj, kjer bi se lahko
naučila več o razvoju podeželja in kako to izgleda v praksi. Veliko ljudi
mi je pomagalo pri iskanju
pravega kraja, kjer bi me
bili pripravljeni sprejeti in
me poučiti o teh vsebinah.
Na srečo jim je uspelo in
tako sem se znašla v Lenartu. Zelo sem srečna, da
sem našla mesto v Sloveniji, ki je v nekaterih pogledih zelo podobna Poljski,
v veliko primerih pa zelo
drugačna.
Že dva meseca pomagam v pisarni, kjer med seboj izmenjujemo izkušnje
ter primerjamo situacijo
prebivalcev in kmetijstva
v Sloveniji in na Poljskem.
foto: Alenka Špes Skupaj z mojo mentorico
Milojko Fekonja obiskujeva kmetije, restavracije in
ponudnike v občinah, ki so se na novo priključile LAS Ovtar. Namen dela na terenu je,
da se nadgradi in ustvari nov katalog turističnih ponudnikov in lokalnih proizvajalcev v
Slovenskih goricah. Zahvaljujoč temu imam
odlično priložnost videti, kako »pravi Slovenci« živijo, delajo in tako lahko spoznam
več Slovenije, kot bi jo kadarkoli lahko.
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Ko govorim o Sloveniji, to ni moj prvi
obisk v vaši »deželi vina in medu«. Od leta
2014 sem bila tukaj 6-krat. Prvič sem obiskala prijatelja, ki mi je razkazal lepote celotne
Slovenije – od Izole, Ljubljane in Maribora
do Koga. Že takrat sem vedela, da to ni bilo
zadnjikrat, saj sem že čez mesec dni prišla v
Šentjanž. Bila sem prostovoljka v programu
WWOOF (Vse svetovna priložnost na ekoloških kmetijah) na kmetiji in gostilni Repovž.
Pomagala sem v restavraciji, pakirala njihove
proizvode iz jabolk in najpomembnejše – delala v vinogradu. Moja prva trgatev mi bo
za vedno ostala v lepem spominu. Naslednji
obiski so bili samo še vprašanje časa. Zdaj
imam vse več razlogov, da ponovno pridem.
Spoznala sem veliko Slovenk in Slovencev in z gotovostjo lahko rečem, da ste zelo
topli, srečni in odprti ljudje. Lepo je videti,

kako skrbite za svojo tradicijo. Slovenija je
zelo dobra v tem, da zna vzeti najboljše od
tradicionalnega in ga uporabiti na moderen
način. Tukaj sem pridobila veliko praktičnih
izkušenj. Spoznala sem, kako pomembno je
sodelovanje med kmeti, prodajalci in društvi.
Vesela sem, da sem lahko spoznala obe - tako
ruralno kot urbano plat Slovenije. Življenje
v Mariboru je zelo lepa izkušnja. Je dobro
mesto za študij, kar dokazuje veliko število
študentov iz drugih držav. Veliko je priložnosti in dogajanja, a v počasnem življenjskem
načinu. Kaj je lahko boljšega?
Veseli me, da sem lahko bila del vase družbe za nekaj časa. Verjamem, da to ni zadnjič,
da sem tukaj. In upam, da ne zadnjič za daljše
časovno obdobje.
Magdalena Garbacz

Novice Izobraževalnega centra

Teden vseživljenjskega učenja pri Izobraževalnem centru
Tudi v tem šolskem
letu smo v Tednu vseživljenjskega učenja
pripravili prireditve
z različnimi vsebinami. Tako smo skozi
pravljice potovali po
svetu, se sprehodili
po knjižnici ter se ponovno veliko naučili.
Na delavnici ročnih
del izmenjali vzorce
za delo v počitniškem
času ter v Voličini poslušali predavanje o
sladkem pelinu. Seveda pa smo tudi preverili, kaj je novega na učnem vrtu pri Sv. Rupertu.

Ob zaključku šolskega leta vam želimo prijetne počitnice in vas v mesecu
septembru vabimo, da se nam pridružite.
Izobraževalni center, Alenka Špes
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Povabilo na predavanje
»Čiščenje odpadnih voda«
Akutna problematika reševanja problema čiščenja odpadnih voda v Lenartu pa tudi v
okoliških občinah kljub januarskemu podaljšanju rokov nas je v Društvu Mi za vse nas
spodbudila, da organiziramo predavanje na temo »Čiščenje odpadnih voda«. Našemu
povabilu se je prijazno odzval izkušeni strokovnjak dr. Arnold Stuhlbacher, projektni
manager v podjetju Mach & Partner pri Gradcu, prej pa je med drugim deloval tudi na
Tehniški univerzi v Gradcu in Univerzi v Sheffieldu.
Zadali smo si obravnavo treh tem:
1. kako se lotiti projekta odvajanja in čiščenja odpadnih voda, da bo projekt uspešen,
2. zablode in možne rešitve za odvajanje in čiščenje odpadnih voda v Lenartu ter
3. predstavitev sistema čiščenja z rastlinskimi čistilnimi napravami in njihova
tehnično-ekonomska upravičenost za Slovenske gorice.
Seveda so med predavanjem in po njem predvidena in zaželena tudi vprašanja in
diskusija s predavateljem.
Prijazno vabljeni v soboto, 9. julija, ob 18.30 v Malo dvorano Centra
Slovenskih goric v Lenartu.
Za prevod bo poskrbljeno.
Drago Weinhandl, Društvo Mi za vse nas

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 v petek, 26. avgusta 2016!
								Uredništvo
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Ravnanje z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki
in zelenim vrtnim odpadom
Pri opravljanju vsakdanjih aktivnosti, zadovoljevanju osebnih in skupnih
potreb nastajajo t.i. biološko razgradljivi kuhinjski odpadki ter zeleni vrtni odpad. Med slednje štejemo odpadno vejevje, travo, listje, staro zemljo lončnic,
rože, plevel, gnilo sadje, lesni pepel …
medtem ko med biološko razgradljive
kuhinjske odpadke spadajo odpadki,
kot so zelenjavni in sadni odpadki vseh
vrst, jajčne lupine, kavne usedline, filter
vrečke, pokvarjeni prehranski izdelki,
kuhani ostanki hrane, papirnati robčki,
brisače in papirnate vrečke; skratka vsi
odpadki, ki se lahko razgradijo po naravni poti, s kompostiranjem.
Pogoj za uspešno ponovno uporabo ali
predelavo odpadkov je njihovo ločeno
zbiranje, zato je prepovedano vsakršno
koli mešanje biološko razgradljivih
kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega
odpada z drugimi komunalnimi odpadki.
Cilj ločenega zbiranja biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega
vrtnega odpada pa je, da se zmanjšajo celotne količine odpadkov, ki se odlagajo, še
posebej pa, da se zmanjša delež biološko
razgradljivih odpadkov v odloženih odpadkih, predvsem zaradi povzročanja
toplogrednih plinov in neprijetnih vonjav
v okolici odlagališč.

naravno organsko gnojilo. V skladu z
določili Uredbe o ravnanju z biološko
razgradljivimi kuhinjskimi odpadki in
zelenim vrtnim odpadom je prioritetno
lastno kompostiranje, šele ko povzročitelj
odpadkov iz gospodinjstva nima te
možnosti ali ne želi kompostirati biološko
razgradljivih kuhinjskih odpadkov iz gospodinjstev in zelenega vrtnega odpada,
jih morajo prevzeti izvajalci obveznih
občinskih gospodarskih javnih služb zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov na območju posameznih občin.
Biološko razgradljive kuhinjske odpadke je prepovedano rezati, drobiti ali
mleti ter redčiti z namenom, da se jih z
odpadno vodo odvaja v kanalizacijske
sisteme, greznice, nepretočne greznice ali
neposredno v vode. Povzročitelji biološko
razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada morajo odpadke
zbirati v vodotesnih zabojnikih (slika 1)
ločeno od drugih odpadkov, izvajalec
javne službe zbiranja pa jih mora prevzeti s specialnimi vozili, ki preprečujejo
izpuščanje v okolje in ne povzročajo neprijetnih vonjav. Za zbiranje biološko
razgradljivih kuhinjskih odpadkov uporabljamo posodico, ki jo običajno hranimo
v kuhinjskem elementu ali shrambi (slika
2).

Kompost – naravno organsko gnojilo
Ločeno zbiranje biološko razgradljivih
odpadkov omogoča, da jih namesto na
odlagališča preusmerimo na kompostiranje, pri čemer dobimo kompost kot

Kako uspešno kompostirati?
Za uspešno lastno kompostiranje je
pomembno več dejavnikov: pravilna izbira kompostnika (primeri kompostnikov
v slikah 3, 4 in 5), določitev pravilne lokacije za kompostiranje, pravilno ločeno
zbrani biološko razgradljivi odpadki in
pravilen postopek kompostiranja (shematski prikaz).

Slika 1: tipski zabojnik za zbiranje biološko
razgradljivih odpadkov

Slika 2: posodica za zbiranje
biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov

Slika 3: kompostnik iz lesa
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Slika 4: kompostnik iz lesa

Za postavitev hišnega kompostnika
na vrtu izberemo polsenčen ali senčen
prostor, zavarovan pred vetrom in lahko dostopen. Hišni kompostnik naj ima
neposreden stik s tlemi in naj bo z vseh
strani primerno prezračen. Kot prvo plast
damo plast zdrobljenih vej, ki poskrbi za
dobro zračenje od spodaj in preprečuje
zastajanje vode. Za optimalen razkrojni
procesa je pomembna zadostna prisotnost kisika, ki jo dosežemo tako, da se
suhi strukturni material (veje in zeleni
obrez) in vlažni nestrukturni material
(trava, kuhinjski odpadki) vedno med
seboj mešajo. Kuhinjske odpadke in ostanke hrane je potrebno takoj prekriti
z listjem, zemljo, travo ali rahlo zagrebsti, da preprečimo neprijetne vonjave,
obenem pa onemogočimo privabljanje
neželenih gostov, kot so podgane ali ptiči.
V procesu razgradnje, ki poteka pri 50 60°C, mikroorganizmi, bakterije in glive
proizvajajo humus in hranilne snovi, za
kar pa potrebujejo določeno vlago. V
času daljše poletne suše je priporočljivo
vlaženje kompostnega kupa. Ko je hišni
kompostnik poln oziroma po približno
pol leta, njegovo vsebino preložimo. S
tem ga prezračimo in pospešimo razkroj. Dozorel kompost presejemo s sitom z
odprtinami 15 do 20 mm, preostanek pa
uporabimo za nadaljnji razkroj kot strukturni material.
V kolikor ne kompostirate sami,
tovrstne odpadke za vas prevzamemo
mi!
Kot izvajalec javne službe zbiranja
določenih vrst komunalnih odpadkov

zagotavljamo za vse povzročitelje odpadkov iz gospodinjstva in pravne osebe,
ki nimajo možnosti ali ne želijo lastno
kompostirati biološko razgradljivih
kuhinjskih odpadkov iz gospodinjstev in
zelenega vrtnega odpada, njihovo prevzemanje, odvoz na lastno kompostarno ali
kompostarne poslovnih partnerjev.
V primeru odločitve o oddaji ločeno
zbranih biološko razgradljivih odpadkov in zelenega vrtnega odpadka vas
prosimo, da nam to sporočite na naš
naslov: Saubermacher Slovenija, d. o.
o., Ulica Matije Gubca 2, 9000 Murska
Sobota, po e-pošti: pisarna@saubermacher.si, po telefonu ; 02/620 23 00
ali 620 23 01. Prevzemanje biološko
razgradljivih kuhinjskih odpadkov in
zelenega vrtnega odpada zagotavljamo
v poletih mesecih vsak teden, v zimskem
času pa štirinajstdnevno (marec, april
in november) oz. tritedensko (januar,
februar in december). Način prepuščanja
odpadkov je podoben, kot pri mešanih
komunalnih odpadkih, torej zabojnik
je potrebno postaviti na dan odvoza na
prevzemno mesto do 6. ure zjutraj. Kot
izvajalec javne službe zbiranja določenih
vrst komunalnih odpadkov zagotavljamo
tudi letno enkrat pranje zabojnikov, v
vseh ostalih primerih pa morajo za higieno svojih zabojnikov skrbeti povzročitelji
odpadkov.
(Članek je delno povzet po Uredbi o ravnanju
z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki in zelenim vrtnim odpadom (Ur. list RS, št.
39/2010)).

Slika 5: kompostnik iz plastike
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Novo vodstvo Štajerske turistične zveze

L

etošnja skupščina Štajerske turistične
zveze je bila volilna. Po desetih letih
predsedovanja zvezi je mag. Jože Protner predlagal, da vodenje prevzame dosedanji podpredsednik Janez Ribič. Kandidacijski
postopek, ki ga je vodila kadrovska komisija,
je pridobila podporo od članov zveze – turističnih društev in zvez. Udeleženci skupščine
so soglasno izvolili novega predsednika. Dosedanjemu predsedniku mag. Jožetu Protnerju so se člani skupščine soglasno zahvalili za
dosedanje uspešno vodenje zveze in mu podelili naziv častni predsednik Štajerske turistične zveze.
Skupščina je na predlog Janeza Ribiča spre-

jela programska izhodišča, v katerih je dan
poudarek sodelovanju in povezovanju zveze in njenih članov z lokalnimi skupnostmi,
javnimi zavodi s področja kulture in izobraževanja ter s kmetijskimi organizacijami in
zavodi, vse z namenom promocije in prepoznavnosti naravnih in drugih danosti, s katerimi lahko pomembno obogatimo turistično
ponudbo. V programskih izhodiščih je tako
kot do sedaj izpostavljeno področje administrativne in strokovne pomoči članom zveze.
Na skupščini so podelili tudi priznanja zaslužnim članom turističnih društev.
Nevenka Kaučič

Dobrote slovenskih kmetij 2016
Razstavljena izjemna kvaliteta kmečkih izdelkov

V

maju se je zaključila
tradicionalna
državna
razstava
Dobrote slovenskih kmetij,
v letošnjem letu že 27. zapovrstjo. To je dogodek, ki
je v državnem merilu našel
svoje mesto in je sad prizadevanj celotne slovenske
kmetijske svetovalne službe.
Za prireditvijo, ki traja štiri
dni in ponuja poleg razstave
nagrajenih dobrot, regijske
razstave, razstave na natečaju izbranih likovnih del šolske in predšolske mladine ter
organizacije dneva odprtih vrat za mladino,
sejemskega dela s pestro ponudbo, strokovnih posvetov, kulturnih dogodkov in številnih drugih manjših prireditev, se skriva več
mesecev trdega dela.
V letošnjem letu se je prijavilo več kot
sedemsto kmetij s 1304 izdelki v 14 kategorijah. Tudi letos smo pripravili nekaj novosti, saj smo izbor izdelkov nekoliko razširili
in sicer smo prvič v ocenjevanje izdelkov
vključili med, kvašene zavihance in breskvice. Po številu prijav je bila najbolj zastopana
kategorija izdelkov iz žit (211), sledili pa so
mlečni izdelki (206). V preteklih letih opažamo upad izdelkov iz žit, medtem ko število
izdelkov ostalih kategorij narašča z izjemo
kompotov in sadjevcev. V ocenjevanju so bili
visoko zastopani še mesni izdelki, žganja in
olja. Za kmetije je tržno zanimiva tudi predelava vrtnin, saj je bilo ocenjenih veliko vzorcev kislega zelja, kisle repe, vloženih kumaric, paprike, ostale konzervirane zelenjave.
Pri sadnih izdelkih pa kmetije vidijo tržno
priložnost pri sokovih ter zlasti pri marmeladah. Letos je bil prvič s 66 vzorci zastopan
med, s čimer so pridelovalci medu pokazali
precejšen interes za sodelovanje na razstavi.
Podrobnejše podatke o sodelujočih, o ocenjevalnih kriterijih in nagrajenih izdelkih
objavljamo v katalogu, ki ga izdamo ob vsaki
razstavi.
Od vseh ocenjenih vzorcev je bilo podeljenih kar 1.136 zlatih, srebrnih ali bronastih
priznanj ter 75 znakov kakovosti. Od vseh
ocenjenih dobrot je kar 73 % takšnih, ki jih
kmetije tržijo na domu ali na drugih prodajnih mestih predvsem preko neposredne prodaje. Številne nagrajene dobrote so na trgu
označene z nalepkami Dobrote slovenskih
kmetij v barvi pridobljenega priznanja. Želja
ponudnikov in organizatorjev je, da kupci, ki
cenijo kmečke dobrote in posegajo po njih,
povprašujejo po tako označenih izdelkih z

Predstavitev
anovskih čebelarjev

Č

ebelarska zveza Slovenije je v sodelovanju s čebelarskimi društvi in čebelarji pripravila Dan odprtih vrat slovenskih čebelarjev. Letošnja prireditev je bila
najbolj množična doslej, saj je vrata odprlo
več kot 150 čebelarskih društev, večina društev je odprla vrata v petek, 17. junija. Med
drugimi se je predstavilo tudi Čebelarsko
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vedenjem, da so vse nagrajene dobrote, ne
glede na doseženo priznanje, zelo kakovostne
in ponujajo vso pestrost okusov. Vedo, da se
za njimi skriva nekdo, ki zna pridelati dobro
surovino, pozna tradicionalno predelavo in
obvlada tehnologijo v skladu z vsemi zahtevanimi standardi in predpisi, poleg vsega pa
doda še nekaj svojega, nekaj, kar ponuja le ta
izdelek.

društvo Sveta Ana, ki v letu 2017 praznuje 60
let aktivnega delovanja. Čebelarji so obiskovalcem na razgledni ploščadi pod kozolcem
v samem trgu predstavili čebeljo družino in
njeno bivališče, satje, med, cvetni prah, propolis, čebelarske pripomočke in opravila,
postopek pridobivanja medu, vlogo čebel pri
opraševanju rastlin, pomen sajenja medo-

vitih rastlin ter ohranjanja kranjske čebele/
kranjske sivke, ki je avtohtona slovenska čebelja rasa in druga najbolj razširjena čebelja
rasa na svetu. Tako si čebelarji prizadevajo
ozavestiti širšo javnost o pomenu čebel in
odnosu ljudi do narave.
SReBr

95-letnica lovstva pri Lenartu

V

okviru praznovanja 95-letnice ustanovitve
Podružnice Slovenskega lovskega društva v
Mariboru se bodo letos
spomnili tudi ustanovitve podružničnih odsekov. Eden od njih je od
leta 1921 deloval tudi v
takratnem Sv. Lenartu v
Slovenskih goricah. Vodil ga je lenarški sokolski
funkcionar, odvetnik in
nekaj časa tudi lenarški
župan dr. Milan Gorišek. Ta je zbral okoli sebe
slovenske lovce, ki so se
vneto lotili dela pri urejanju lovišč v Slovenskih
goricah. Tesen Goriškov
sodelavec je bil Mirko
Korošec – Fric, ki je tudi
po koncu druge svetovne vojne sodeloval pri
vnovičnem
oživljanju
lovstva. Lenarški lovci so prirejali različne
prireditve, med njimi Člani odseka SLD pri Sv. Lenartu v tridesetih letih 20.stoletja (na sredini
lovske dneve, skrbeli so sedi dr.Milan Gorišek s psom ptičarjem), arhiv Marjana Toša.
za lovsko kinologijo in
vzgajali pse ptičarje in
tradicijo predvojnega lovstva danes nadaljuje
španjele. Imeli so tudi lovskega čuvaja Feliksa Ciuho, ki je v predelu Čreta skrbel za faLD Lenart, ki je lani praznovala 70-letnico
zane, zajce in jerebice. Te so že pred drugo
delovanja.
svetovno vojno gojili v umetni vzreji. Bogato
M. T.

Strelci LD Dobrava prvaki LGB Lenart

L

Na koncu pa še čestitamo vsem našim slovenskogoriškim kmetijam za dosežena priznanja na letošnji razstavi. Doseženi rezultati so bili predstavljeni že v prejšnji številki
Ovtarjevih novic, ob tej priložnosti pa želimo
izpostaviti le še dva znaka kakovosti, ki sta jih
prejela: Katarina Šenveter, Varda 25, Jurovski
Dol za orehovo potico in Tadej Rojs, Cogetinci 64, Cerkvenjak za meso iz tunke.
Cvetka Bogdan s sodelavci,
KGZS Zavod Ptuj

ovsko strelstvo ima v Slovenskih goricah dolgoletno tradicijo. Strelska
prvenstva lovsko gojitvenega bazena
(LGB) Lenart, kateri vključuje lovske družine Lenart, Benedikt, Sv. Ana, Sv. Jurij, Dobrava in Voličina, vzbudijo med lovci vsako
leto precej zanimanja. Letošnje tekmovanje
je vzorno organizirala LD Lenart. Otvoritev
in pozdrav strelcev sta opravila starešina LD
Lenart Vinko Grajfoner ter predsednik LGB
Franci Ornik, izvedbo tekmovanja pa je vodil
prizadevni strelski referent Marjan Šuman.
Lovska kombinacija v streljanju z MK puško na tarče srnjaka, gamsa, lisice in divjega
prašiča v različnih položajih ter streljanje na
glinaste golobe je postreglo z zanimivim, a
vendarle pričakovanim razpletom in rezultati. Favorit v posamični konkurenci, zadnjih
nekaj let nepremagljivi Vlado Šteinfelser iz
LD Dobrava, spet ni dopustil presenečenja in
je zanesljivo zmagal. V ekipnem tekmovanju
so naslov obranili strelci LD Dobrava. Še bolj
kot rezultati pa je bilo pomembno druženje
lovcev, tako mlajših kot veteranov, ob pogo-

Najboljši strelci LGB Lenart za leto 2016: Franci Ornik, Vlado Šteinfelser, Marjan Perko

stitvi po tekmovanju, ob razglasitvi rezultatov ter podelitvi pokalov najboljšim ekipam
in posameznikom.
Rezultati ekipnega tekmovanja: 1. LD
Dobrava,
2. LD
Sv. Jurij Jurovski dol, 3.
LD Lenart, 4. LD Voličina, 5. LD Benedikt in
6. LD Sv. Ana.
Posamezno tekmovanje: 1. Vlado Šteinfelser (LD Dobrava),
2. Marjan Perko (LD
Benedikt), 3. Franci
Ornik (LD Voličina), 4.
Milan Bauman (LD Sv.
Jurij), 5. Franci Greifoner (LD Voličina).
LGB Lenart
Zmagovalna ekipa LD Dobrava, foto: Božo Slukan
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ZA ZGODOVINSKI SPOMIN

Ne le migrantom, tudi ribičem dvojna
obdavčitev

R

ibičem Slovenskih goric ni jasno zatakšen znesek in plačali tisto, česar nam po
kaj morajo državi dvakrat (vodarina
našem prepričanju ni potrebno. Naša RD je
+ koncesija) plačevati za isto dejavprostovoljno, neprofitno društvo, ki deluje v
nost. Ker jim grozi „rubež“, drugo leto ne
javnem interesu za zaščito domorodnih vrst
bo praznovanja, grozi jim tudi razpad drurib in na podlagi koncesijske pogodbe po
žine s skoraj 300 člani.
zakonu o sladkovodnem ribištvu ter ribiško
V naši državi, kjer je državna malha vegojitvenim načrtom gospodari z zaupanimi
činoma prazna, očitno imajo najlažjo rešivodami v Pesniškem ribiškem okolišu«, dotev. Takoj si izmislijo nov zakon ali njegovo
daja Vukan.
novelo in uvedejo nov prispevek ali davek,
Strinja se, da družina nekaj zasluži s prodajo ribolovnih dovolilnic, letno povprečno
ki ga posamezniki, društva, organizacije ali
30 tisočakov, toda vsa sredstva porabijo predgospodarski subjekti enostavno morajo plačevati ne glede, ali so za isto dejavnost
že obremenjeni ali ne. In to letos, med
drugim, še posebej čutijo ribiči, pravzaprav članice in člani ribiških družin,
ki jih je v Sloveniji 64. Ribiče še posebej moti, da „desna roka ne ve, kaj
počne leva“. Čeprav že od leta 2008, ko
so s kmetijskim ministrstvom podpisali koncesijske pogodbe za izvajanje
ribiškega upravljanja v ribiških okoliših, plačujejo koncesijo, so jim sedaj
naprtili nov „davek“, in sicer z Ministrstva za okolje in prostor, pravzaprav
Agencije RS za okolje. Torej, poleg
migrantov v Avstriji je tudi ribiče do- Branko Vukan
letela dvojna obdavčitev.
vsem za vlaganje rib nazaj v ribiški
okoliš, nekaj pa tudi za športni ribolov, saj je njihova ekipa bila druga na
svetu, nekaj sredstev namenjajo tudi
za izobraževanje mladih ribičev, za
ohranjanje narave, ureditev ribnikov,
ne nazadnje za čuvajsko službo, ki jo
je tudi določila država, tudi davek morajo odvajati ipd. Glede na to, da jim
že pošiljajo opomine in da se lahko
pripeti rubež, potem se ribiči Slovenskih goric bojijo, da bi jim država rubila celo ribiški dom, ki so ga zgradili
predvsem s prostovoljnim delom in
odrekanji. »Hudo nam je, da se je vse
Člani RD Pesnica se pogosto ponašajo z bogatim ulovom to zgodilo sedaj, ko se pripravljamo,
da bi prihodnje leto obeležili lep jubilej – 60-letnico obstoja in uspešnega
»Koncesijo, ki letno znaša 5.232,89 evrov,
delovanja naše ribiške družine. Kaže pa, da
plačujemo že od podpisa pogodbe, leta 2008
od proslave ne bo nič, kvečjemu se bo zgodila
in to mi se zdi razumno, toda dejstva, da smo
razpustitev RD Pesnica–Lenart.«
sedaj dolžni plačevati še vodno povračilo, ne
Na Ministrstvu za okolje in prostor, kjer
moremo razumeti. Mi vode ne zadržujemo,
smo preverili očitke iz RD Pesnica-Lenart,
torej z njo ne upravljamo«, se huduje prednam je Verica Vogrinčič, odgovorna oseba za
sednik RD Pesnica–Lenart Branko Vukan, ki
odnose z javnostmi, kratko zapisala, da „Zakon o vodah v 124. čl. določa, da je imetnik
dodaja, da so od Agencije RS za okolje za tri
vodne pravice (koncesije ali vodnega dovoleta prejeli tri odločbe, in sicer za leti 2013,
ljenja) za rabo vode dolžan plačevati vodno
2014 in 2015, po katerih morajo za „upravljanje“ akumulacij Radehova in Gradišče
povračilo. Uredba o vodnih povračilih ureja
plačati znesek 34.920,48 evrov. Ob tem bi že
način določanja višine vodnega povračila.
morali plačati akontacijo za prvih pet letoObveznosti iz naslova koncesijske pogodbe
šnjih mesecev v znesku 4.850,09 evra. »Skuza izvajanje ribiškega upravljanja v ribiškem
paj torej skoraj 40.000 (39.770,57) evrov. To
okolišu pa niso stvar Direkcije RS za vode,
je neumnost, saj ne vem od kod naj vzamemo
ampak so v pristojnosti Ministrstva za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano na podlagi Zatakšen znesek, saj nismo podjetje, ki ustvarja dobiček. Prav tako se ne ukvarjamo s prikona o sladkovodnem ribištvu“.
dobitno dejavnostjo, da bi lahko samo vzeli
O. B.

Rododendron – lepotec velikan – v ponos
družini in okolici

T

o je lepotec, ki ga
krasi zlata vrtnica,
zanj pa lepo skrbita
Mojca in Zlatko Bračič.
M. Č.

Rod rododendronov obsega
kar 1000 različnih vrst
rastlin, ki se razlikujejo po
višini rasti, barvi in času
cvetenja. Večinoma pa te
lepe rastline pokažejo svoje
čare v maju in juniju, ko res
izstopajo v vrtu s svojo barvo in razkošnimi cvetovi.
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Dr. Marjan Toš

Od admontske Radehove do Lenarta

2. del

Kratek zgodovinski oris ob osemstodvajsetletnici prve omembe Lenarta
Trški sodnik se omenja leta 1332, volili so je bil Lenart med gospodarsko ne ravno
ga vsi polnopravni tržani, potrjeval pa hra- vplivnimi podeželskimi trgi na slovenskem
stovški gospod8. Trg je imel tedenski tržni Štajerskem. V kraju je bila razvita obrt, v 19.
dan in sedem letnih živinskih sejmov9. Po- stoletju pa je postal upravno središče širšega
pis tržanov iz leta 1542 navaja 20 obrtnikov, okoliša. Stavbni fond kraja je zaradi požarov
največ lončarjev, mesarjev, tkalcev in kova- v preteklosti zvečine iz 19. stoletja, mestna
čev. Lenart je bil tudi močno protestantsko hiša (rotovž) pa iz leta 167513. Že leta 1625
oporišče, znana je bila zlasti sekta skakačev. je bil pri Lenartu ustanovljen špital, katerega
Ob tem je treba omeniti, da so se vzporedno zgradba se je ohranila vse do današnjih dni.
s prekrščevalstvom kot ljudskim duhovnim Špital je pri Lenartu ustanovil tržan Maks
gibanjem, pojavile tudi težnje podložnikov Pernhart. Dovoljenje za gradnjo lenarškepo osamosvojitvi v verskem življenju in v ga špitala je tržan Maks (Marko) Pernhart
cerkveni organizaciji. Med sektami so se (Bernhart)14 dobil od Andreja Holeneškega.
skakači najbolj zaLeta 1661 je Erakoreninili ravno v
zem Herberstein
Slovenskih goricah
sirotišnico obnovil,
in to v drugi polopovečal in nad njo
prevzel patronat.
vici 16. stoletja, ko
Šele leta 1910 je
so se pri shodih ob
bila uprava špitala
božjih poteh začeli
izročena lenarški
pojavljati posebni
občini. Špital je bil
obredni plesi, pri
namenjen skrbi za
katerih so plesalrevne in bolne kraci skakali kvišku.
Zato so jih pričeli
jane ter okoliške
imenovati skakači.
ljudi. Leta 1626 so
V župniji sv. Le- Eden starejših posnetkov Lenarta
izdatki lenarškega
špitala znašali 447,
narta se je temu gibanju pridružila vrsta tamkajšnjih tržanov. prihodki pa samo 456 guldnov. Znanih je
Skakači so prirejali procesije na kraje, kjer tudi nekaj špitaljskih mojstrov oz. špitalskih
naj bi se po njihovem zatrjevanju prikazo- upraviteljev in sicer: 1684 se omenja Jurij Pivali Mati božja, svetniki in sam Kristus, in chler, od leta 1728 – 1741 se omenja Matija
postavljali na njih kapele. Shode so običajno Čuček, od leta 1784 do 1789 pa Janez Koroprirejali brez prisotnosti krajevne duhovšči- šec15. Sicer pa je treba omeniti, da je bil lenarne, vendar ponekod, tudi pri Lenartu, z nje- ški špital v primerjavi z drugimi tovrstnimi
no tiho privolitvijo10. V 17. stoletju skakači ustanovami ustanovljen dokaj pozno, šele v
v dobršnem delu slovenskega ozemlja skoraj 17. stoletju. Njegov ustanovitelj je zapisal,
povsem izginejo, največji razcvet pa ravno da imajo v njem prednost oskrbe obubožani
takrat doživijo v Slovenskih goricah, okoli tržani in drugi revni ljudje. Kmalu po ustaSv. Benedikta, pri Radehovi in pri Lenartu. novitvi špitala je bilo 23. novembra 1625 leta
Kapelo pri Radehovi je dala oblast leta 1600 popisano vse premično premoženje, ki ga je
dvakrat požgati. Kljub večkratnemu uniče- v testamentu določil za špital ustanovitelj.
nju kapele skakači niso mirovali ampak so Šlo je za solidno premoženje, denar, zlatnipostavili novo. Leta 1605 so se obrnili na na, srebrnina in drugi vredni predmeti. Med
škofa Brennerja s prošnjo, da bi jim dovo- premoženjem se najde tudi večje število jelil znova postaviti kapelo in mu hkrati po- dilnega pribora, posode in deset svečnikov,
ročali o čudežih, ki naj bi se tod godili. Ker moška in ženska obleka, več kot deset popri škofu niso dobili odziva, so se obrnili na stelj z opremo, orožje, kuhinjska oprema
deželnega kneza in nadvojvodo Ferdinanda in orodje. Na raznih krajih je ustanovitelj
II. ter na salzburškega nadškofa Wolfganga zapustil v petih kleteh 50 štrtinov vina (okoTeodorika. Tudi to ni zaleglo, zato so pro- li 27.500 litrov), okoli 160 korcev žita (nad
šnjo posredovali papežu Pavlu V. Zadevo je 6000 litrov), tri konje z vso opremo, deset
kasneje vzel v roke škof Brenner, ki je med volov, šest krav in šestnajst svinj16. Leta 1625
drugim zavrgel navedbe prosilcev in oce- je bilo kupljeno zemljišče, leto pozneje pa je
nil, da je početje skakačev hudičevo delo. A bil špital nared za prve oskrbovance. Prva
skakači niso odnehali in so s prizadevanji za leta po ustanovitvi špitala je s premoženjem
gradnjo kapel nadaljevali. Leta 1614 je kape- upravljal en špitalski mojster, včasih tudi
la pri Lenartu že stala in to s pomočjo lenar- trije ali štirje. Kljub dvorni uredbi z dne 31.
škega župnika Mihaela Milešiča, ki pa jo je marca 1787 o razpustitvi špitalov, do razpudal po posredovanju cerkvenih oblasti pož- stitve te ustanove pri Lenartu ni prišlo, pač
gati11. Po letu 1617 so skakači postavili novo. pa je ustanova prejemala obresti od glavnice
Skakači so se uklonili šele po letu 1622. Po 10.000 goldinarjev. Leta 1796 je bil špitalski
tem letu so ljudje s privolitvijo svetne in cer- mojster Boštjan Žužko. Med arhivskim grakvene oblasti zgradili na mestih nekdanjih divom o lenarškem špitalu iz 19. stoletja je
skakaških kapel cerkve, ponavadi posvečene ohranjen zapis hišnega reda17. Dokument je
svetemu Duhu. Tako lahko tudi v cerkvi sv. dokaj obširen in med drugim določa hišni
Trojice gledamo nadaljevanje kapele pri Le- red, po katerem morajo oskrbovanci poštenartu12.
no in spodobno živeti, se ne prepirati, amZgodovinarji poudarjajo, da je bil Lenart pak živeti v popolni slogi in razumevanju.
v poznem srednjem in v novem veku vse Če jim zdravje dopušča, morajo biti vsak
do 19. stoletja pomemben za širše območje dan pri božji službi v lenarški cerkvi in tam
osrednjih Slovenskih goric, nato pa je nje- moliti za ustanovitelje in dobrotnike.
gova funkcija začela usihati in v 19. stoletju
Nadaljevanje prihodnjič ...
V nekaterih navedbah se omenja, da je bil Lenart povzdignjen v trg šele leta 1447. Takrat naj bi Andrej Holeneški dosegel
pri cesarju Frideriku Habsburškemu, da je Lenartu podelil trške pravice. Holeneški so bili nekaj časa vmesni lastniki
gradu Hrastovec in posesti okoli njega. A kljub tej navedbi ostaja, da se je prvi trški sodnik v Lenartu omenjal že leta
1332.
9
Trške pravice je Lenartu potrdil kralj Friderik IV. leta 1447, a je trške pravice dejansko imel že pred letom 1332, ko se
prvič omenja trški sodnik. Leta 1447 je bližnji Grad Hrastovec dobil sodno pravico. Čeprav mnogi pisci zgodovine
Lenarta navajajo, da so kraj večkrat požgali in oplenili Turki, te navedbe nimajo tehtne podlage v primarnem viru oz.
dokumentu (prim. Enciklopedija Slovenije, VI. zvezek, Ljubljana 1992, 126).
10
Jože Mlinarič, Župnija sv. Lenart do jožefinske dobe,v: Zbornik občine Lenart, Lenart 1996, 67.
11
Kapela se je imenovala »božji grob«, zbita pa je bila iz desk.
12
Jože Mlinarič, Župnija sv. Lenart do jožefinske dobe, v: Zbornik občine Lenart, Lenart 1996, 68.
13
Nace Šumi, Naselbinska kultura na Slovenskem, Urbana naselja, Ljubljana 1994, 129. Prvotno podobo trškega središča
so uničili požari v 17. in 18. stoletju, nekaj ohranjenih starih stavb kaže slogovne znake klasicizma. V zvezi z lenarškim
rotovžem je treba omeniti, da je že leta 1787 takratni trški sodnik v Lenartu prisegel tudi v slovenščini, ob cesti proti
Velki pa je stal »gerihtni križ« na mestu, kjer so nekoč stale trške vislice. Zgradba rotovža v najožjem mestnem središču
Lenarta je še danes ohranjena in uporabna. Ob ustanovitvi leta 1995 je v njem deloval Radio Slovenske gorice.
14
V nekaterih zapisih je naveden priimek Maks Bernhart ( prim. Jože Mlinarič, Kronika slovenskih mest, Ljubljana, XXIII/1975 ). Kot navaja Mlinarič, je bil Maks Bernhart tudi trški sodnik, ki je v testamentu z dne 9. novembra 1625, ker ni
imel ne otrok in ne drugih sorodnikov oz. dedičev, zapisal vse svoje premoženje za ureditev špitala pri Lenartu. Zgradba
špitala ob Mariborski cesti je lepo ohranjena in je danes stanovanjski objekt. V nekaterih spletnih virih se napačno
navaja ime ustanovitelja špitala Marko in ne Maks, kar je pravilno.
15
Vojni invalidi, Ljubljana, 2005, 48 -49.
16
Jože Mlinarič, Meščanski špital pri Lenartu v Slovenskih goricah, Kronika, Ljubljana, XXIII/1975, 15.
17
Ibid., 18.
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Ivan Roškar (1860–1933)

Nadaljevanje

V prejšnji številki Ovtarjevih novic smo objavili prvi del zapisa o znamenitem jurovskem domačinu Ivanu Roškarju, po katerem so poimenovali potomko najstarejše trte na svetu.
Vsa aktualna politična, gospodarska in tudi kulturna
vprašanja je prenašal na domače ljudi. Ko so se slovenski
poslanci ponovno politično
preusmerili, zlasti v Slovenski ljudski stranki (SLS), so se
razdelili v Krek–Koroščevo
skupino (stranka se razdeli v
Slovensko katoliško stranko
in Slovensko ljudsko stranko),
se je Ivan Roškar brez oklevanja pridružil Koroščevi SLS.
Tako je na političnem področju sodeloval s predsednikom
SLS dr. Antonom Korošcem.
Korošec je bil kmečki sin, rojen leta 1872 v
Biserjanah pri Sv. Juriju ob Ščavnici. Bil je
učenec Janeza Evangelista Kreka, zato je že
zelo mlad pričel dvigovati katoliško kmečko
prebivalstvo za Štajersko. Njegovo znanje in
politična aktivnost sta vplivala na Ivana Roškarja in med njima je prišlo do politične in
prijateljske vezi. Sodelovanje med Korošcem
in Roškarjem je preraslo v tesno prijateljstvo,
saj je Anton Korošec večkrat obiskal njegov
vinograd na Slateniku, kjer je bil tudi na krajših počitnicah.
»27. februarja je gospod Ivan Roškar, bivši
deželni in državni poslanec, postal minister
kmetijstva v Beogradu. To važno službo je
opravljal le krajši čas. Z vztrajno vnemo in
neprekosljivo doslednostjo se je povzpel s
svojo prvotno ljudsko-šolsko izobrazbo tako
daleč, da mu je Njegovo veličanstvo, kralj
Peter, zaupalo vodstvo poljedelskega ministrstva. V Beogradu je Ivan Roškar izražal hotenja in interese domačega okraja ter domačega
kmeta. Žal vseh interesov kmečkega prebivalstva ni mogel uresničiti, morda tudi zato,
ker je padla Koroščeva vlada. Okrog leta 1920
je Ivan Roškar zbolel in se v letih 1922/23 posvetil samo še podrobnemu gospodarskemu
delu domačega kraja.

Prispevek k razvoju domačega
kraja

Ivan Roškar si je prizadeval tudi za boljšo
podobo domačega kraja in dal pobudo za
gradnjo cest Lenart–Jurovski Dol– Sv. Jakob
in tudi na odseku proti Zg. Velki. Ceste so
posuli z gramozom, kajti predtem so bili le
kolovozi.
Ivan Roškar ima velike zasluge pri gradnji
nove šole, saj je pomagal in spodbujal dela pri
sami gradnji. Slovesna otvoritev nove šole je
bila 14. decembra 1909, na njej je imel župan

Ivan Roškar tudi slovenski nagovor.
Sčasoma je prevzel pomembne funkcije v kraju, saj je bil
član okrajnega in krajevnega
šolskega sveta, načelnik okrajne hranilnice (denarni zavodi
tudi kot posojilnice), katere sedež je bil v Lenartu. Sodeloval
je tudi pri domači posojilnici
in bil kot podnačelnik v zelo
dobro organiziranem cestnem
zastopstvu. Leta 1915 je dobil
naziv častni občan Sv. Jurija.
Ivan Roškar je bil dejaven
tudi na kulturnem področju.
Leta 1904 je bila na njegovo pobudo pri Sv.
Juriju ustanovljena čitalnica. Ivan Roškar je
bil več kot desetletje v bralnem društvu Edinost, ki je uspešno krepilo bralno kulturo
ljudi. Iz župnijske kronike lahko izvemo, da
so 27. decembra 1911 organizirali prireditev
z dvema predstavama, in sicer »Krčmar pri
zvitem rogu« in »Vaški skopuh«. Med 1. sv.
vojno društvo ni delovalo, z letom 1920 pa so
ponovno obudili kulturno društvo Edinost.
8. aprila 1930 je Ivan Roškar praznoval 70
let. Njegov jubilej in častitljivo starost so v
kraju kljub njegovi ljubezni veličastno proslavili. Slovesnost je potekala 28. decembra v
gostilni Caf, kjer je bilo veliko njegovih prijateljev, tudi poslancev, med njimi je bil tudi
Anton Korošec.
Ivan Roškar je zadnja leta svojega življenja
preživljal na svojem drugem domu, kjer si je
kupil vikend, danes je tam Brunčičeva domačija, in svoj življenjski navdih iskal v zelo lepo
urejenem vinogradu na Slateniku pri Jakobskem Dolu.
Toda bolezen je bila kruta in smrt ga je
doletela tri leta po velikem jubileju, 23. maja
1933. »Z našim Roškarjem je legel v grob
mož, zvesto vdan slovenskemu narodu in
materi katoliški cerkvi, mož kremenitega
značaja.« Na pogrebu so bile znane osebnosti
iz ožje in širše okolice in sicer: 12-članska duhovščina pod vodstvom dekana Gomilška in
mnogi drugi iz takratnega družbeno-političnega življenja na nivoju okraja in širše.
O tem znamenitem možu bi lahko napisal
še mnogo vrstic. Pa vendar ob tem kratkem
povzetku zlahka ugotovimo, da si cepič najstarejše trte na svetu, ki je posajen na trgu v
Jurovskem Dolu, prav gotovo zasluži ime po
znamenitem in pokončnem možu – Ivanu
Roškarju.
Zapisal: Rudi Tetičkovič

95 let Marije Zupanec in 90 let Alojzije
Vogrinčič

O

bčanka občine Sveta Ana, gospa Marija Zupanec iz Zg. Ščavnice 25, je v
četrtek, 9. junija 2016, dopolnila 95
let. Ob tako lepi in visoki obletnici rojstva
jo je obiskal župan Silvo Slaček. Podaril ji je
simbolično darilo in ji zaželel še obilo zdravih ter srečnih let. Slavljenka, ki je 95. rojstni
dan praznovala v krogu svojih najdražjih, se
je obiska zelo razveselila.

Alojzija Vogrinčič iz Froleha 14 v občini Sv.
Ana pa je nekaj dni prej, v soboto, 4. junija
2016, dopolnila 90 let. Tudi njo je, kakor vse
občane visoke starosti ob njenem prazniku
obiskal župan Slaček. Ob izročitvi simboličnega darila ji je, kot vsem, zaželel še mnogo
srečnih in zdravih let. Slavljenka, ki za svoja
leta izgleda več kot odlično, je bila obiska zelo
vesela.
Tekst in foto: A. R.

Piknik doma za starejše

V

soboto, 18. junija, so se stanovalci,
svojci in zaposleni v Domu sv. Lenarta zbrali na tradicionalnem pikniku
pod velikim šotorom na dvorišču doma. Vroče sonce je dalo slutiti, da je poletje pred vrati
in da prihajajo težko pričakovani dopusti.
Ob dobri hrani in pijači, ob klepetu z do-

Srečanje zakonskih parov jubilantov

V

cerkvi pri Sv. Trojici v Slovenskih
goricah je v nedeljo, 29. maja, potekalo
srečanje zakonskih parov,
ki letos v župniji praznujejo okrogle obletnice
zakonske zveze. Čeprav
se je zbralo le sedem zakonskih parov, je bilo
srečanje zanje prijetno
doživetje. Zakoncem je
nekaj lepih besed ob darovani sv. maši namenil
župnik p. Bernard Goličnik ter jim čestital ob njihovih jubilejih. Srečanja
so se udeležili trije pari,
ki letos praznujejo 50 let
zakonske zveze. To so
bili Katarina in Karol Dobaja, Irma in Franc
Rojko ter Elizabeta in Maksimiljan Dvoršak.
Ostali pari, ki so na sliki, praznujejo: Rozalija
in Franc Simonič (40 let), Marija in Franček
Ploj (35 let), Marjana in Jože Rojko (30 let) in

Leonida in Ignac Potrč (25 let).
Po končani sv. maši je župnik p. Bernard
Goličnik vse zakonske pare povabil v samostan, kjer so nazdravili njihovim jubilejem.
Ludvik Kramberger

Zlata poroka zakoncev Jančar

2

1. maja 2016 sta zlati jubilej praznovala zakonca Jožefa Jančar, roj. Šijanec, in Alojz Jančar iz Benedikta. V
krogu svojih sorodnikov in prijateljev sta
s pričami stopila pred župana občine Benedikt Milana Gumzarja in zlati jubilej
sklenitve zakonske zveze obeležila s ponovitvijo slovesnosti prav na dan, ko sta pred
natanko 50-imi leti, 21. maja 1966, drug
drugemu rekla ''Da''. Sledila je ponovitev
slovesnosti v domači cerkvi Sv. Benedikta
s sv. mašo, ki jo je ob sodelovanju duhovnikov Andreja Lapreta, upokojenega župnika Ivana Zajnkoviča, dr. Antona Ožin-

gerja in p. Benedikta Lavriha daroval župnik
Marjan Rola.
Jožica se je rodila 1947. leta v Sp. Ročici in
je bila zaposlena v Zavodu Hrastovec. Alojz,
ki se je rodil 1943. leta v Šetarovi, se je izučil
za peka in je bil vseskozi do upokojitve zapo-
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mačimi in prijatelji in ob presenečenjih prejetih na tomboli je čas hitro minil in sobotno
popolne se je prevesilo v večer, ko so se udeleženci poslovili.
Za dobro razpoloženje in razigranost je
poskrbel ansambel Veseli pubeci.
Polona Šporin

slen v pekarni v Lenartu,
nazadnje kot
vodja izmene.
V zakonu so se
jima rodili sin
Slavko in hčeri Zdenka ter
Lilijana, danes
ju razveseljujejo tudi pet
vnukinj in dva
vnuka. Svojo
jesen življenja
sta se zakonca
Jančar odločila preživeti
v Benediktu,
kjer so sicer rodne korenine zlatoporočenke
Jožefe. Vključila sta se v življenje v domačem
kraju in tako že vrsto let pomagata v župnišču
pri vsakdanjih opravilih.
B. Š., L. K.,
foto: Uroš Jančar, Ludvik Kramberger
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Srečanje starejših občanov občine Sv. Ana

V

nedeljo, 15. maja, je Občinska organizacija Rdečega križa Sv. Ana ob sodelovanju župnije Sv. Ana pripravila
srečanje starejših občanov občine. Srečanje se
je začelo z daritvijo sv. maše, ki jo je ob somaševanju domačega župnika Tončka Frasa
daroval mariborski škof dr. Jožef Smej. Ob tej
priložnosti je župnija Sv. Ana škofu podelila
novo škofovsko kapo, mitro. Kot je v poz-

dravnem nagovoru povedal župnik Fras, so
mu jo podelili v zahvalo za njegove številne
obiske župnije in darovana bogoslužja. Pode-

lili so mu jo ob praznovanju 33-letnice, odkar je bil posvečen v škofa. Škof Smej, ki letos
praznuje 94 let življenja in je bil darila nadvse
vesel, je ob pridigi spregovoril o sv. Duhu, katerega se spomnimo ob binkoštih. Prav zato
je škof ob daritvi sv. maše mazilil udeležence
srečanja, ki so bili starejši od 90 let, in tiste, ki
so želeli prejeti ta zakrament.
Po končani maši se je srečanje odvijalo
v gostilni Eder-Kramberger,
kjer jih je z obiskom počastil
in pozdravil župan občine Sv.
Ana Silvo Slaček, ki je pohvalil
organizatorje, da na tak način
poskrbijo za druženje starejših
občanov. Pozdravil jih je tudi
župnik Tonček Fras ter jim zaželel zdravja in da bi se še večkrat
srečali v takem številu. Kot je v
nagovoru povedal predsednik
OO RK Sv. Ana Marin Kocbek,
se je srečanja udeležilo 67 udeležencev. Ker se najstarejši zakonski par v občini, to sta 95-letna
Cecilija in 96-letni Jožef Urbanič, nista mogla udeležiti srečanja, so jima
poslali kosilo na dom.
Ludvik Kramberger

Srečanje trojiških občanov, starih nad 80 let

V

okviru prireditev ob občinskem prazniku so se 16. maja 2016 na povabilo
Krajevne organizacije Rdečega križa
Sveta Trojica v Slovenskih goricah v gostišču
pri Sveti Trojici srečali starejši občani nad
80 let. Zbrane sta nagovorila in pozdravila
predsednik KO RK Jožef Časar in občinska
svetnica Zdenka Polanec, ki je hkrati tudi
strokovna sodelavka KO RK. Iz nagovorov
je bilo ugotoviti, da je v občini 111 krajanov,
starejših od 80 let, najstarejša pa šteje 98 let.
Prav tako so bili zbrani seznanjeni s podatki
o starosti te generacije po posameznih zaselkih. Tiste, ki se srečanja zaradi bolezni ali
drugih obveznosti niso mogli udeležiti, pa so
že ali še bodo aktivisti Rdečega križa v priho-

dnjih dneh obiskali na domu.
Vsak udeleženec je ob pogostitvi prejel dišečo priponko, narejeno s spretnimi rokami
aktivistke Angele Kukovec. Prijetno druženje
so popestrile ljudske pevke turističnega društva in učenka OŠ Sveta Trojica, solistka na
kitaro Lea Leutgeb. Za slikovno dokumentacijo je poskrbel Slavek Štefanec.
Starejši so v nekajurnem druženju obujali spomine in delili srečne in tudi nekoliko
manj srečne življenjske preizkušnje s svojimi
znanci in prijatelji, saj se nekateri vidijo samo
na teh tradicionalnih srečanjih starostnikov.
KORK Sv. Trojica,
foto: Venčeslav Štefanec

Srečanje starejših faranov

V

nedeljo, 12. junija 2016, so se srečali
starejši, bolni in preizkušani farani lenarške župnije. Ob 10. uri je bila sveta maša, ki jo je daroval p.
Beno Lavrih. V pridigi je
spregovoril o Božji volji, ki
je najboljša, ter se zahvalil
za vse molitve in darovano
trpljenje. Kdor je želel, je
lahko prejel zakrament
bolniškega maziljenja. Ob
koncu so zapele še pevke
ljudskih pesmi DU Lenart.
Srečanje se je nadaljevalo v Centru Slovenskih
goric, kjer so člani ŽPS
za udeležence pripravili
manjšo pogostitev. Druženje je potekalo v sproščenem vzdušju ob
kapljici in sladkih dobrotah. In naj resnično
velja: Kol'kor kapljic, tol'ko let, Bog nam daj
na svet živet!

Ob koncu zahvala vsem, ki ste pripomogli,
da je srečanje lepo potekalo: p. Benu za darovano sv. mašo, pevkam DU Lenart, vsem, ki

Branko Valh
(1971–2016)

Občina Benedikt

Bil je svojevrstna osebnost v svojevrstnem času. V času, ko je v svetu
vladala kriza, je on videl priložnost. V času, ko so se investitorji umikali, je on imel vizijo. Branko Valh je svoj prvi večstanovanjski objekt v
Benediktu postavil leta 2004 z dozidavo obstoječega. Takrat je marsikdo zamajal z glavo in se mu smejal, češ, v kaj se spušča. Pa vendar, imel
je pogum in imel je sposobnosti iz nič ustvariti nekaj, kar danes marsikomu pomeni dom.
V zadnjih 12 letih je v Benediktu v okviru podjetja Juven, d. o. o., zgradil vrsto večstanovanjskih objektov, v katerih je preko 100 stanovanj, v izgradnji je nova stanovanjska soseska
individualnih hiš. Ob tem je zgradil tudi po en večstanovanjski objekt v Cerkvenjaku in v
Lenartu.
Čeprav je med večino, ki je spremljala gradnjo in razvoj Benedikta z razdalje, vladalo
mnenje, da je Branko Valh večstanovanjske objekte gradil zgolj zaradi lastnega profita, pa
tisti, ki smo ga poznali, vemo, da temu ni bilo tako. Branko Valh je imel Benedikt neizmerno
rad, videl je daleč naprej, morda celo dlje, kot bo marsikdo kdaj sposoben videti. Z izgradnjo
večstanovanjskih objektov je Benedikt dobil povsem novo silhueto, privabil mnoge mlade
družine ter doživel razvojni preboj. Kot župan sem verjel v ta preboj, verjel sem vanj, ko
drugi niso, in zato tudi v okviru svojih pristojnosti stopil naproti mlademu, zagnanemu
podjetniku, ko je pred leti stopil k meni in mi predstavil svoje smele načrte. Takrat sem videl
tisto iskrico v njegovih očeh, prav takšno, kot jo dandanes vidim v očeh mladih družin, ki so
v Benediktu, v 'Juvenovih' objektih našli svoj dom in se sprehajajo po Benediktu.
Branko Valh – svojevrstna osebnost v svojevrstnem času. Imel je talent za vodenje gradnje
večstanovanjskih objektov. In znal jih je prodati. Hvaležni smo, da smo ga poznali, in hvaležni smo, da je živel in ustvarjal tu med nami. Njegov pečat je neizbrisen.
Župan občine Benedikt
Milan Gumzar
V Benediktu, 1. julija 2016

Štefanija Matjašič
(1921–2016)
10. maja 2016 smo na trojiškem pokopališču pospremili na zadnjo
pot Štefanijo Matjašič – Štefko. Pogrebno mašo je daroval župnik p.
Bernard Goličnik. V nagovoru je Leopold Hameršak orisal njeno življenje.
Rojena je bila leta 1921v kmečki družini Pučko v »Gasi«, kot se je reklo temu delu Trojice. Na kmetiji je morala hitro poprijeti za delo. Kot
je sama rada povedala, je v njenih opravičilih za izostanek od pouka
velikokrat pisalo: orali, sušili seno, sejali, trgatev in drugo. Ta navada,
delo, ji je ostalo v navadi vse življenje in delala je, dokler so ji dopuščale moči. Življenjska
pot jo je leta 1941 ponesla v Gočovo, ko se je poročila z Ludvikom Matjašičem in si ustvarila
družino. Bil je čas vojne, ko je bilo življenje težko in so bile potrebne usodne odločitve. Čeprav sta bila verna, sta vedela, kaj je prav. Sprejela sta pogumno odločitev in po svojih močeh
sodelovala v NOB. To je bilo zelo nevarno obdobje, saj si lahko mimogrede izgubil življenje.
Velikokrat jo je pot za 1. november zanesla na pokopališče v Lovrenc na Dravskem polju,
kjer je na grobu talca Jožefa Bezjaka prižgala svečo in položila rože v zahvalo, da je ostala
živa. Če bi Jožef Bezjak podlegel mučenju, bi kar nekaj krajanov Gočove izgubilo življenje,
zato so mu v zahvalo krajani v Gočovi postavili spomenik, ki še danes stoji v opomin na
nekdanje hude čase in pogum posameznikov.
Oba sta bila dejavna že pred vojno in tudi po njej v prosvetnem društvu v Trojici, ki je
bilo zelo pestro in aktivno. Bilo je več sekcij, najbolj aktivna je bila dramska. Za ustvarjalno
delovanje na kulturnem področju ji je Zveza kulturnih društev Lenart leta 1999 podelila
priznanje. Ko ji je leta 1939 umrl oče, je začela čebelariti v družinskem čebelnjaku. Glede
čebel je selitev v Gočovo ni žalostila, saj jih je tam našla in skupaj z možem sta čebelarila s 13
panji. Bila je članica ČD Trojica–Lenart in je za prizadevno delo s čebelami leta 1992 dobila
pisno priznanje ČD in leta 1996 odlikovanje ČD AJ III. stopnje.
Kot gospodinji ji dela ni nikoli zmanjkalo, saj je morala postoriti vse v hiši in poskrbeti
za otroke, ki so se jima rodili v zakonu, tri hčere in sina. Potrebno je bilo pomagati možu
na žagi ali mlinu in še mimogrede poskrbeti za živino. Otrokom sta omogočila ustrezno
šolanje.
Tako nekako je na kratko teklo njeno življenje z vsemi dogodki, ki jih življenje postreže.
Bilo je veliko lepega, saj ji je življenje popestrilo 11 vnukov in 11 pravnukov, pa tudi dogodkov, ki se jih vsak nerad spominja, pa se jim ne more izogniti. Eden izmed takih je bil leta
1989, ko se je poslovila od moža, pred leti pa se je morala sprijazniti z izgubo spomina. Kaj
je vsa ta leta razmišljala, kako je prenašala dneve, mesece in leta, nihče ne ve.
Slavko Štefanec

Bilo je nekoč

T

udi letos so na Radiu Slovenske gorice 9. 6. 2016 med 13. in 14. uro v živo
nastopili štirje finalisti televizijskega

ste poskrbeli za prigrizek in pijačo, TD Radehova za klopi in mize ter Občini Lenart za
brezplačno uporabo dvorane.
M. G.

RKS OZ Lenart – plan krvodajalskih akcij, junij 2016
Petek, 1. 7. 2016, od 7.30 do 12. ure
Sreda, 6. 7. 2016, od 7.30 do 12. ure
Petek, 22. 7. 2016, od 7.30 do 12. ure
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In memoriam:

OORK Cerkvenjak v OŠ Cerkvenjak
OORK Benedikt v OŠ Benedikt
OORK Sv. Ana v OŠ Sv. Ana

šova Bilo je nekoč, ki je bil na ogled na Planet
TV. Adis, Breda, Emanuela in Niki so skupaj
z radijskim voditeljem Damjanom Veršičem
predstavili
15-tedensko življenje v tej
skupnosti. V življenju, ki datira v leto 1810, jim je bilo
zaradi pomanjkanja osnovnih
potrebščin velikokrat težko in
so potočili kako solzo. Včasih
pa je dvorec pokal po šivih.
Naslednji dan je v živo potekal finale na televiziji. Zmagovalec je postal Niki, ki je prejel
nagrado 50.000 evrov. Če nimaš sreče, je res hudo!
Besedilo in foto: Slavko
Štefanec
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OI JSKD Lenart

KNjigolAndiJa

Uspehi skupin pevcev ljudskih pesmi

Počitnice so pred vrati in ljudje pričenjamo
iskati gradivo za razvedrilo pod borovci na
plaži. Nekaj lahkotnega, radi rečemo!
Počitnice so čas dopustov in čas, ko se ljudje »razletimo« naokoli, pa vendar so tudi
čas, ko življenje ne stoji. Tako ne bo stalo tudi
julija 2016.
26. julija bomo praznovali 140-letnico rojstva Ožbolta Ilauniga, lenarškega sodnega
svetnika, še bolj znanega pa kot pisca drame
Črni križ pri Hrastovcu. Knjižnica Lenart je
letošnje leto posvetila tej visoki obletnici in
ga poimenovala kot Ilaunigovo leto. Izdala
je spominsko fotografijo in kazalko v slovenskem in nemškem jeziku, saj ponuja projekt
kot dvojezični z možnostjo komunikacije s
sosedi v Avstriji. Ob tem je spletla tudi sodelovanje s kraji Ilaunigove slovenske Koroške, kjer se je rodil in tam še bivajo njegovi
sorodniki, seveda slovensko govoreči. Izvedla
je tudi Te vesele dneve Knjižnice Lenart in v
tem okviru posvetila pohod po Kulturni poti
Lenart–Sveta Trojica prav Ilaunigu. Ilaunig je
živel v Lenartu od 9. junija 1908 pa vse do
njegove smrti, 8. februarja 1945 . Tako je tudi
pokopan na lenarškem pokopališču. Njegovo
življenje na Ptujski cesti in službovanje na
sodišču (stavba sedanje občine) je pustilo še
žive spomine pri starejših ljudeh v Lenartu.
Knjižnica je zbrala nekaj zanimivosti in ob
obeleževanju obletnice rojstva, 26. julija, bo
pripravila razstavo o njegovem življenju in
delu, seveda v upanju, da nas bodo obiskali
tudi sorodniki iz njegovih domačih krajev,
Železne Kaple, Reberce, Podkraja, Sel, Žitare
vasi, itd.
Rodil se je 26. julija 1876 v Reberci pri Železni Kapli in o svojem življenju najlepše pisal

Ljudske pesmi 2016 - srečanje pevcev in godcev ljudskih pesmi je potekalo 13. maja 2016
v kulturnem domu v Sveti Trojici. Strokovna spremljevalka srečanja Jasna Vidakovič je na
podlagi ogleda srečanja ocenila, da regijsko raven dosegajo skupine Pevke ljudskih pesmi DU
Lenart, Ljudski pevci KTD Selce, Pevke
ljudskih pesmi Žitni
klas KD Benedikt,
Pevke ljudskih pesmi
KD Sveta Trojica,
Ljudski pevci KED
Vrelec
Benedikt,
Ljudska skupina Musice Levares ter KD
vokalna skupina Košuta Pokoše. Na regijskem srečanju, ki bo
potekalo septembra v
Ormožu, pa bodo nastopili Ljudski pevci
KTD Selce.

Nastopajoče
skupine na Plesnih meglicah v
Sveti Trojici
Na Reviji plesnih
skupin 26. maja
2016 v Športni dvorani v Sveti Trojici
so nastopile skupine Twirling kluba
Aninih
mažoretk
in skupine Twirling
plesnega in mažoretnega kluba Lenart.

Orfejeva pesem
2016 - nastopili so

sam v dnevniku Moje življenje, ki je še edino
v rokopisu. 12 zvezkov dnevnika se je odločila Knjižnica Lenart izdati v knjižni obliki do
konca Ilaunigovega leta. Zanimivo branje.
Takole pravi Reberški Ožbe o svojem rojstnem kraju: »Tam pod mogočnim Obirjem, ki
se dviga s svojo sivo glavo veličastno proti nebeškemu oboku, stoji na vzhodni strani še pod
neko nižjo, tako zvano Šimanovo goro prijazna vas Reberca na prostornem ravnem rebru,
ki pa je nižje in na vzhodni strani jako strmo,
na severni pa se polagoma zgublja v ravnino.
Na majhnem hribčku stoji starodavna cerkev
z majhno kapelico, ki je še bržkone iz onih
časov, ko so prebivali še vitezi na mogočnem
gradu za cerkvijo, od katerega pa dandanes ni
videti drugega kakor same razvaline. Zraven
cerkve stoji župnišče, velikansko poslopje, tako
zvana »Komenda«, ki se vidi daleč po dolini.
Pod cerkvijo pa se razprostirajo prijazna vas
in daljša njiva in travniki. Na celi južni strani
rebra vije se spodaj ob vznožju bela cesta, ki
pelje iz Krajnskega črez Jezerski vrh dalje do
Velikovca, zraven pa drvi po skalovju peneča
se Bela prišedši izpod Kočne, onstran Bele pa
se dvigajo zopet visoke gore kakor Žitrajska,
ki se raztega noter do sive Pece. Od vasi, od
koder se ti odpre prijazen pogled po velikem
delu Koroškega, pelje pot pod Šimanovo goro
po rebru navzdol v vas Podkraj. To selo obstoji
iz 6 številk. Prva hiša, ki stoji čisto na samem
tik pod temnim gozdom, je pristava Komende
Reberca. In to je tudi kraj, kjer sem zagledal
luč sveta. Da pa se je to ravno zgodilo, temu so
bile vzrok okoliščine. Moja mati Marija Brumnik, bila je iz čisto preproste rodovine …«
Marija Šauperl

Ti veseli dnevi
Knjižnice Lenart
Težka vrata so se zaprla in z navdušenjem lahko povemo, da smo
knjižničarji zadovoljni, saj so bili vsi
dogodki realizirani uspešno in tudi
obiskani. Prospekt programa je oblikovala naša sodelavka Rosana Lorbek in namesto popisa dogodkov
objavljamo program. Včasih je dobro
pogledati, kaj je bilo; ne samo, kaj bo.
Program namreč, ki se ga ne bi sramovalo tudi večje turistično mesto, smo
izpeljali z zelo skromnimi sredstvi in
veliko pozitivnimi odzivi. Duh lenarškega ustvarjanja, kulture, promocije
turistično-kulinaričnih značilnosti pa
smo ponesli vse do Celja.

Orfejeva pesem 2016,
območna revija odraslih
pevskih zborov in malih vokalnih skupin, ki
je potekala maja 2016 v
Domu kulture v Lenartu.

Pevski zbor Mravlja
Lenart

foto: arhiv sklada

Veli uspeh folklorne skupine KD Sveta Ana

Španija te prevzame!

Folklorna skupina KD Sveta
Ana, ki jo vodi Simona Satler, je
dosegla državni nivo kvalitete.

Metod Škerget, domačin, študent ekonomije, se je med drugim srečal s Španijo na
mednarodni izmenjavi študentov ter v tej
posebni deželi opravljal tudi svojo prakso.
Nenavadno in zanimivo. Enako je bilo tudi
njegovo predavanje. Drugačno, posebni pristopi v sami predstavitvi in bogastvo informacij, podano na zanimiv, nekoliko humoren
način. Kakšnih 30 udeležencev je navdušil v

foto: arhiv sklada

Penovi dvorani Knjižnice Lenart na njen rojstni dan, 14. 6., v okviru prireditev Ti veseli
dnevi Knjižnice Lenart. Obiskovalci so bili v
večini mlajši. Spodbudno. Besede domačinov
domačinom pritegnejo bolj kot druge in, ja,
Metod je utrl pot domačim predavateljem
potopisov in drugih zanimivih dogodivščin
ali izkušenj z različnih potepanj po svetu. Na
zavidljivi ravni! Srečno pot naprej!

Dosegli regijski nivo
kvalitete
Na regijski nivo se je uvrstila folklorna skupina Jurovčan KD Ivan
Cankar Jurovski Dol.

Breda Slavinec, foto: Bojan
Mihalič
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Pohod po kulturni poti

jateljev in znancev, kar potrjuje, da ima tako
ona sama kot tudi njeno delo med mnogimi
ogromno podporo. Otvoritev pa je bila obo-

18. junija smo preživeli zanimivo potovanje od Lenarta do Svete Trojice: od knjižnice,

gatena tudi z bogatim kulturnim spremljevalnim programom, ki so ga izvedli priznana
citrarka in pevka Tanja Lončar, celjska zasedba Sorodne duše, vsestranski glasbenik Boris
Bizjak ter recitatorki Ljudmila Conradi in
Mojca Breznikar, ki je poskrbela tudi za to,
da so vsi Rosanini izdelki opremljeni z napisi
za slepe in slabovidne, se pravi v braillovi pisavi in v povečanem tisku. Tako smo se tudi
kot združenje, ki se zavzema za enakovredno
vključevanje slepih in slabovidnih v širšo
družbo, tudi njim vsaj simbolično približali.
Rosana pa je postorila še več, saj je otvoritev
obogatila tudi z dobrotami rodnih Sl. goric in
tako približala svoje kraje prebivalcem Celja
in drugim od blizu in daleč, ki so prišli na
otvoritev. S tem je dala svojevrstno priznanje
svojim krajem in ljudem in pokazala, da jih
nosi prav v sredini svojega srca, kamorkoli jo
že vodi njena pot ustvarjanja!
Sebastjan Kamenik

Nebesa v robidah Nataše Kramberger v
italijanskem prevodu
mimo Galerije Krajnc, kjer smo si ogledali
ustvarjanje likovne šole, skozi Porčič in okoli
Trojiškega jezera, po stopnicah do samostana, kjer nas je pred cerkvijo pričakal prijazni pater Bernard in nam razkazal muzejsko
knjižnico Frančiškanskega samostana Sveta
Trojica. Njegova predstavitev cerkve in knjižnice je bila na zelo visoki ravni, obogatena
z novimi spoznanji in dopolnitvami obiskovalcev iz vsek koncev Slovenije ter različnih
inštitucij. Nadaljevali smo do hiše, v kateri je
bival Kraigher, ter do kulturnega doma, na
katerem je več spominskih plošč pomembnim Trojičanom.
Pristno in dobro vzdušje na pohodu je dokazalo, da smo na dobri poti, ko rečemo, da

Milanska založba Mimesis Edizioni je svojo novo knjižno zbirko eLit začela s slovenskim romanom – romanesknim prvencem
Nataše Kramberger Nebesa v robidah, ki ga
je v italijanščino prevedel Miha Obit z naslovom »Niente di nero in vista« (Na vidiku nič
črnega). Premierna predstavitev je bila maja
na knjižnem sejmu Salone del libro v Torinu,
tudi na kasnejših predstavitvah je bila Krambergerjeva odlično sprejeta v Milanu, Benetkah in Berlinu.
»Prepoznavnost slovenske literature v Italiji se mora povečati – saj smo vendar sosedje!
Mnogi Italijani v zadnjih leti na novo spoznavajo Slovenijo kot turistično destinacijo, čas
je, da se poveča zanimanje tudi za slovensko
umetnost,« menijo pri milanski založbi.
Bralna turneja Nataše Kramberger v Italiji se bo nadaljevala 3. julija v Čedadu in 10.
julija v Topolovem, medtem ko jeseni sledijo
Trst, več mest v Lombardiji in nekaj branj v
osrednji Italiji.
Daniele Croci

robidah Nataše Kramberger v italijanskem prevodu

o, Benetke, Berlin: prva branja in odzivi publike
je način povezovanja kulturne, turistične in
še vseh ostalih ponudb podeželja edina pot
naprej, da bo pritegnila tudi tuje obiskovalce,
vendar imamo na tej poti še veliko dela.
Marija Šauperl

»Slovenske gorice izpod peresa«

Odkrivajmo literarne talente vseh generacij
»Ustvarjati pomeni dvakrat živeti!« (A. Camus)
Zveza društev upokojencev Lenart v Slov.
goricah, Društvo upokojencev Sv. Trojica v
Slov. goricah in Knjižnica Lenart so tudi letos
povabili k sodelovanju vse, ki z veseljem vzamejo pisala v roke.
V petek, 10. junija 2016, so se literarni talenti zbrali v Penovi dvorani Knjižnice
Lenart. Prijeten klepet ljubiteljev pisane besede se je počasi prelil v uvodno
pesem – »Kje so tiste stezice,« je zadonelo po prostoru. Kako lepo je bilo slišati domačo besedo! Umetniki lahko
klešejo v kamen, po platnu premikajo
čopič, po listu svinčnik, nizajo besede
ali se izražajo z melodijo. Predstavilo
se je 20 ustvarjalcev. S prebranimi verzi ter kratko prozo so zbranim razodeli svoja najgloblja hrepenenja in se
popolnoma razkrili. Velja namreč, da
usta najraje govore o skrivnostih naših
src. Ob prenekateri besedi so se zbranim orosile oči ali pa rahlo privihale ustnice. Branje je z odigranimi melodijami čutno
pospremila citrarka Nada Svetina. Zbranim
je prisluhnila tudi častna podpredsednica
Zveze društev upokojencev Slovenije, Slavica

Golob. Pozdravili pa sta jih tudi predsednici DU Duplek in DU Sv. Trojica. Ob koncu
pa jih je pohvalil in spodbudil še predsednik
Zveze društev upokojencev Lenart in DU Voličina, Stanko Kranvogel. Prireditev je v celoto povezala Aleksandra Papež.

Zlato priznanje Otroškemu pevskemu
žba Mimesis Edizioni svojo novo knjižno zbirko
začela s slovenskim romanom
zboru eLit
OŠ Lenart

Šolsko leto se počasi izteka, z prevedel
njim pa se za
Regijskem
tekmovanju,
kjer so–
si pevci
pripervenec Nataše Kramberger, Nebesa v robidah, vdvaitalijanščino
Miha
Obit
Premiern
li Zlato priznanje, jim je bilo omogočeno, da
meseca zaključuje tudi petje in nastopanje v šolskih pevskih zborih. Za Otroški pevso se lahko prijavili na Državno tekmovanje,
zbor
OŠ Lenart je bilo to šolsko leto še po-odlično
kamor so bili sprejeta
sprejeti izključno zlativregijski
a knjižnem sejmu Salone del libro v Torinu –ski
Krambergerjeva
Milan
sebej uspešno. Po lanskoletnem nastopu na
zbori. Državno tekmovanje najboljših otroških in mladinskih
erlinu, nadaljevanje turneje julija: Čedad in Topolovo
pevskih zborov Slovenije je potekalo od
4. do 6. aprila 2016
v Zagorju ob Savi.
Nastope zborov je
ocenjevala petčlanska strokovna žirija.
Otroški pevski zbor
naše šole se je tako
pomeril z 28 najboljšimi otroškimi zbori
iz vse Slovenije in
prejel 87,3 točke ter
si tako prislužil zlato
priznanje.
Zborovodkinja:
Marina Zimič

st slovenske literature v Italiji se mora povečati – saj smo vendar sosedje! Mnogi Italijani
Se vidimo prihodnje leto! Do takrat pa –
novo spoznavajo Slovenijoizkoristite
kotsončne
turistično
destinacijo,
čas je, da se poveča zanimanje tudi z
žarke, naj grejejo Vaš
navdih.
A. P.
etnost,« menijo pri milanski založbi Mimesis Edizioni.
Pevke in pevci si zaslužijo vso pohvalo in iskrene čestitke!

Skozi
megliceknjižnem sejmu »Salone del libro« premierno predstavila svojo novo knjižn
maja na
torinskem
vredno prav vse pozornosti. Zato ji je zdruSkozi meglice je pomenljiv naslov razstaNa koncertu
podelili
značke
ve slabovidne vsestranske umetnice Rosaženje ponudilo vso pomoč, da bo lahko širši
menjeno
sodobni
evropski
književnosti
s poudarkom
na knjižnih
delihGallusove
evropskega
vzhoda. Zbirk
ne Lorbek iz Benedikta v Sl. goricah, katere
strokovni in laični javnosti predstavila svojo
V petek, 3, junija, je Medobčinsko društvo
Dajnko Črešnjevci pri Gornji Radgoni. Prootvoritev je bila v petek, 19. junija, v prostorih
likovno ustvarjanje, tako slike v različnih
gram je povezovala Petra Hameršak.
invalidov Lenart v domu kulture v Lenartu
galerije
Niko
Ignjatič
Celje
in
v
organizaciji
tehnikah
kot
tudi
različne
gravirane
steklene
ski roman
Nebesa v robidah,
roman v zgodbah, avtorice
Nataše Kramberger,
ki je bila s knjig
Ob tej priložnosti so bile pevcem podeljene
ob pomoči OI JSKD Lenart in občine Lenart
Združenja prijateljev slepih Slovenije, druizdelke, unikatna vabila, voščilnice in še in
bronaste, srebrne in zlate Gallusove značke,
pripravilo koncert mešanega pevskega zbora
štva Otroci otrokom Celje in že prej omenješe. To je Rosanina prva samostojna razstava,
ki sta jih podelila
Franc Schönwetter, predMDIvLenart.
Koncert jeprejela
s svojo prisotnostjo
Združenje
prijateljev slepihnagrade
Slovekljub temukresnik
da ustvarja že vrsto
let in zanjo
si zamednenijegalerije.
pet
finalistov
ter
2010
Nagrado
Evropske
unije z
sednik sveta območne izpostave JSKD v Lepočastil tudi mag. Janez Kramberger, žuse namreč med vsemi aktivnostmi, ki jih
gotovo zasluži vso pozornost. Ta razstava pa
izvaja, v največji meri posveča tudi slepim in
slabovidnim ustvarjalcem na vseh področjih
kulture in umetnosti. Tako ni nič čudnega, da
je bilo Rosanino vsestransko likovno ustvarjanje prepoznano kot izjemno kvalitetno in
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gotovo ne bo zadnja, saj za Rosanino delo in
ustvarjanje vlada izredno zanimanje in v načrtih so že druge razstave po vsej Sloveniji.
Otvoritve se je udeležilo veliko ljubiteljev
umetnosti, pa tudi Rosaninih sodelavcev, pri-

ro«, Torino (www.salonelibro.it)

pan občine Lenart. Poleg mešanega pevskega zbora MDI Lenart, predsednica zbora je
Lojzka Zemljič, so v programu sodelovali še
pevci kulturno etnografskega društva Vrelec
iz Benedikta in tamburaška skupina KD Peter

nartu, in Emilija Šuman, predsednica MDI
Lenart.
Mešani pevski zbor MDI Lenart, ki ga že
več let uspešno vodi zborovodja Vlado Maguša, deluje polnih 18 let. Pred Magušem so
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IZ KULTURE
zbor vodili: Milan Eder, Anton Klinc in Rudi Tetičkovič.
Zbor ima za seboj veliko nastopov. Še posebej so ponosni, da so nastopili na vseh
osemnajstih revijah pevskih
zborov Zveze delovnih invalidov Slovenije in tudi sami
bili nekaj let nazaj vzorni gostitelji revije pevskih zborov
ZDIS v Lenartu.
Tudi koncert, na katerega
je bil vstop prost, je bil lepo
pripravljen in všečen. Pevke

Likovna razstava Mavrične poti
Učenci oddelkov z nižjim izobrazbenim
standardom in posebnega programa vzgoje
in izobraževanja iz OŠ Lenart so 30. 5. 2016
v Avli Jožeta Hudalesa Občine Lenart pripra-

in pevci pa so na koncu tudi vse pogostili.
Tako svoje goste, ki so sodelovali v programu,
kot obiskovalce v dvorani.
Franček Vidovič, Frančiška Lukavečki,
Cilka Kaisersberger in Franc Schönwetter,
predsednik sveta Območne izpostave JSKD
Lenart, so pevci v zboru MDI Lenart vse od
začetka.
F. B.
Franček Vidovič, Frančiška Lukavečki, Cilka
Kaisersberger in Franc Schönwetter, predsednik
sveta Območne izpostave JSKD Lenart, so pevci
v zboru MDI Lenart vse od začetka.

Odprtje likovne razstave »Umetniki za
Dom sv. Lenarta«
V četrtek popoldne, 16. junija,
so se likovniki, goste in stanovalci
zbrali na odprtju razstave likovnih
del, nastalih na 5. likovni koloniji
»Umetniki za Dom sv. Lenarta«.
Kolonije, ki se je v Domu sv. Lenarta odvijala 21. maja, se je udeležilo
42 likovnih ustvarjalcev iz Slovenskih goric, Maribora in Podravja.
Osnovni namen likovne kolonije
je poleg druženja umetnikov tudi
dobrodelnost in solidarnost.
Likovna dela bodo postavljena
na ogled v domski avli do konca
poletja. Skupaj je razstavljenih 46
likovnih del, po večini v akvarelni in akrilni tehniki, prisotne so
tudi druge tehnike. Vsa dela so že
uokvirjena. Likovno kolonijo je spremljala
Jadranka Šumi. Ko bo razstava zaključena,
bodo podarjena likovna dela postavljena na
stalno mesto v skupnih prostorih Doma.

Svoj talente so z zbranimi delile pevke ljudskih pesmi Marice iz DU Maribor Center, ki
jih strokovno spremlja Sonja Volarič.
Polona Šporin
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V okviru Kulturnega-glasbenega društva
Benedictus je bila pod vodstvom Uroša Pavkoviča in Anite Kralj v Domu kulture Lenart
v petek, 6. 5., organizirana uprizoritev monokomedije Evangelij po Čušinu priznanega
dramskega igralca Gregorja Čušina. S svojo
monokomedijo nam je pobliže predstavil
svoj odnos do vere, družbe in politike. Z žarom navdušenja, samokritike in humorja nas
je nasmejal do solz, hkrati pa nam odprl nove
poglede na dogajanje okoli nas. Prireditev je
s svojim petjem in povezovanjem popestrila

domačinka Anita Kralj. Zaradi zelo dobrega
odziva sta organizatorja napovedala, da bosta
še več truda vložila v kulturne dogodke, ki
človeka prežemajo na globljem nivoju in ne
samo površinsko. »Človek v današnjem bučnem in stresnem svetu potrebuje občutek, da
mu nekdo prisluhne, občutek miru in spoštovanja. Le-to pa se skriva v pravi umetnosti
(ki je stvaritev najglobljih norm in vrednot)
– umetnosti srca in kulture.« je na to temo
spregovoril Uroš Pavkovič.
U. P.

Rimski cesar Avgust je nekoč izjavil: Acta
est fabula, plaudite! (Igra je bila odigrana,
ploskajte!). Na čudovito sončno nedeljo, 29.
maja, smo bili v župnijski cerkvi v Sveti Trojici priča čudovitemu koncertu Anite Kralj,
ki se nam je predstavila z
igranjem na orgle in s petjem. Sam koncert je bil
sestavljen iz dveh delov.
V prvem nas je organistka popeljala skozi najmogočnejša dela J. S. Bacha,
Henrya Purcela, Luisa Vierna in mnogih drugih. V
drugem delu koncerta pa
nam je Anita odpela svoje
največje uspešnice. V koncert je vključila tudi svoje
prijatelje in učence – Simono Čuček, Bineta in Nives
Ploj, Francko Dečko, Lejo Leutgeb in Stelo
Tavželj. Povezovalec koncerta Uroš Pavkovič pa je na slikovit način orisal glasbeno pot
Anite Kralj in njenega velikega opusa. Še danes mi odzvanjajo besede, ki so lepo orisale
sam koncert in tudi ves njen trud in talent:

»Ko zaprem oči in prisluhnem njenemu glasu ali zvoku, ki prihaja izpod njenih prstov,
osupnem pred vizijo, ki je tako drugačna od
naše vsakdanje.«
Naslednji veliki koncert (orgle in vokal) bo

imela Anita 2. julija v konkatedralni cerkvi v
Novi Gorici, kamor se bomo skupaj napotili
z avtobusom. Aniti Kralj čestitamo za čudovit
koncert!
U. P.

Predstavitev kolekcije Art design

krat zemlja bila tista, ki navdihuje in inspirira njihov likovni izraz. Za strokovno plat sta
skrbela likovni pedagog Izidor Zadravec za
oblikovanje gline, za slikarski in kiparski del
pa mag. Saša Bezjak.
Udeleženci likovne kolonije v „Inkovskem
okolju“ so bili deležni tudi zvočne meditacije
z gongi.
O. B.

Prva samostojna razstava Andreje Zrnec
V soboto, 18. junija 2016 je v avli Fredija
Neuvirta v Kulturnem domu v Jurovskem
Dolu potekala prva samostojna likovna razstava Andreje Zrnec. Članica likovne skupine

Večer z Gregorjem Čušinom

Koncert virtuozinje Anite Kralj

Terra inspirare pri Pacha mami
Z željo, da bi z likovnim ustvarjanjem
vzpostavili stik z naravo in osvežili znanje o
ekologiji, so članice in
člani Likovnega društva
Gornja Radgona prvi
junijski vikend pripravili svojo 12. likovno
kolonijo. Tokrat so si za
svoje umetniško ustvarjanje namesto ateljeja
izbrali prijetnejše okolje, in sicer čudovito
okolje ekološke domačije Pacha mama v Kunovi pri Negovi v Slovenskih goricah. V hladni
senci tropskih dreves so članice in člani društva, ki sta jim pri organizaciji pomagala Občina Gornja Radgona in Območna izpostava
JSKD Gornja Radgona, ustvarjali različne
umetnine. Delo je namreč bilo razdeljeno na
dva dela, in sicer delavnico lončarstva in likovno ustvarjanje.
Predsednica LD Gornja Radgona Tatjana
Mijatović je poudarila, da so želeli, da bi to-

vili otvoritev likovne razstave Mavrične poti.
V likovnih izdelkih so izrazili svoj otroški
in mladosten svet barv in oblik. Predstavili pa so se tudi s kulturnim programom, v
katerem so zaplesali in
zapeli. Ravnatelj OŠ Lenart Marjan Zadravec
je mladim ustvarjalcem
podelil priznanja in svečano odprl razstavo.
Razstava bo čez poletne počitnice na ogled v
izložbi trgovine Mercator Lenart.
Za sodelovanje se prijazno zahvaljujemo Občini Lenart.
Andreja Štancer

KD Ivan Cankar, Jurovski Dol ustvarja že od
svojega 15 leta. V zadnjem času se posveča
predvsem ustvarjanju energijskih slik.
D. K.

V nedeljo, 23. 4. 2016, ob 11. uri je bila v
kulturnem domu v Jurovskem Dolu v okviru
praznovanja občinskega praznika modna revija »Art design« slikarke in modne kreatorke
Andreje Tusulin iz Zg. Partinja. Njena dela so
bila nato na ogled na razstavi »Moda in umetnost«
do 31. 5. 2016 v Werglezovi hiši v centru Jurovskega
Dola. Na modni reviji in
razstavi smo videli unikatna oblačila, torbice in
nakit, originale Andrejinih
slik ter vreče s potiski slik.
Modna blogarka ekipe
Trendna.si Janja Kraner je
po ogledu modne revije
napisala, da so se manekenke v oblačilih Tusulin
počutile zelo udobno. Vendar gledalcem niso oči privabljali le kroji ter barvne kombinacije, ampak predvesem to, kako je Tusulinovi uspelo
združiti modo in umetnost. Ker je Andreja
Tusulin slikarka, med drugimi društvi tudi
članica Likovne skupine Kulturnega društva

Ivan Cankar Jurovski Dol, je svoje slike prelila na kreacije in tako oblačilom dodala le še
piko na i. Slike na oblačilih - modna revija je
bila prava živa galerija in prava paša za oči.
Celotna razstava se je 6. 6. 2016 preselila v

center Maribora, na Gosposko 5, I. nadstropje Galerije Kreativnih, kjer si jo je možno
ogledati do 4. julija
Miroslav Breznik
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NOGOMET
NK Ajdas Lenart tudi v prihodnji sezoni med tretjeligaši

Nogometaši NK Ajdas Lenart so si z 9. mestom v 3. SNL – sever zagotovili obstanek v ligi in s
tem nastopanje v tem rangu tekmovanja tudi v prihodnji sezoni. Že nekaj krogov pred koncem
je bilo jasno, da bodo lenarški nogometaši izpolnili zadani cilj izpred začetka sezone. Z 29-imi
osvojenimi točkami so se namreč trdno zasidrali na 9. mestu med 14-imi ekipami, kar je pomenilo varen obstanek v 3. SNL. Prvo mesto si je zagotovila ekipa Brežice 1919 (66 točk), ki je na
koncu prvenstva zbrala 5 točk več kot drugouvrščena ekipa Maribora B (61).

MNZ Maribor slavila v kvalifikacijah za UEFA Pokal regij

V Nacionalnem nogometnem centru Brdo v finalu slovenskega dela kvalifikacij za UEFA Pokal
regij so slavil igralci MNZ Maribor, ki so v finalnem obračunu premagali nogometaše MNZ
Gorenjska Kranj z rezultatom 2:1. Za ekipo MNZ Maribor so zaigrali tudi trije igralci NK Lenart Ajdas, in sicer kapetan
Miha Čuček, Miha Burian
in Dejan Hager. Slednji je v
91. minuti srečanja z zadetkom odločil tekmo v prid
mariborskih nogometašev,
ki so si tako priigrali sodelovanje na mednarodni
sceni. Na turnirju UEFA
Pokal regij, ki bo potekal v
Italiji, bodo poleg slovenskih predstavnikov in ekipe gostiteljev sodelovali še
predstavniki Makedonije
in Irske, sicer aktualni prvaki tega tekmovanja.

saj jim druženje in rekreacija veliko pomenita za ohranjanje zdravja in dobrega počutja.
Z dobro voljo in vztrajnostjo, redno vadbo, se da marsikaj doseči, predvsem pa dobro počutje,
zdravje in sposobnost, da težave lažje rešujemo. Pa še družimo se in to je veliko vredno. Zato vas
vabimo, da se naših aktivnosti udeležite v čim večjem številu, postanete tudi sami del te vesele,
razgibane družbe. Se vidimo v naslednjem šolskem letu.
Tea Rojs-Dominko

Slovenci Evropski prvaki v nogometu med vinarji

Med tem ko se najboljše nogometne reprezentance »stare celine« na nogometnih stadionih v
Franciji borijo za prestižni naslov Evropskega prvaka v nogometu, se je konec maja v nemškem
Mainzu že končalo 4. evropsko prvenstvo vinarjev v nogometu. Za razliko od prvenstva v Franciji smo na prvenstvu vinarjev v Nemčiji imeli svojo reprezentanco tudi Slovenci. Ob Slovencih
in domačinih Nemcih so se svojimi reprezentancami predstavili še vinarji Italije, Avstrije, Švice
in Madžarske. Slovenski nogometni vinarji pa so na prvenstvu pokazali, da v deželi pod Alpami
ne znamo le pridelovati vrhunske vinske kapljice, temveč da znamo biti zelo spretni tudi v nogometu. Varovanci selektorja Sebastjana Rojsa (vinogradnika iz Selc) so po zmagi v finalu nad
gostiteljico prvenstva, Nemčijo, z rezultatom 3:2, osvojili že svoj 3. naslov evropskih prvakov
v tem tekmovanju. Naslednje evropsko prvenstvo vinarjev bo leta 2018 gostila prav Slovenija.
Osrednja dogajanja tega prvenstva se bodo pod geslom »In vino victoria (v vinu je zmaga)«
zvrstila v Goriških Brdih, Ljubljani in Mariboru.

Veterani NK Tokam zmagovalci mednarodnega turnirja v Splitu

Veteranska ekipa NK Tokam iz Gornje Radgone, ki so jo v glavnem sestavljali nogometni virtuozi iz Slovenskih goric (nekdanji igralci članske ekipe KMN Slovenske gorice, ko je ta še igrala v
2. SFL) je slavila na mednarodnem malonogometnem turnirju za veterane, ki je potekal v Splitu.
Na turnirju je sodelovalo 12 ekip iz šestih držav, in sicer iz Slovenije, Hrvaške, Velike Britanije,
Belgije, Bosne in Hercegovine in Avstrije. Nogometaši NK Tokam so glavnino dela opravili že v
skupinskem delu tekmovanju, ko so premagali favorizirano ekipo Elektroprijenos iz domačega
Splita (3:2) in si na ta način s prvim mestom v skupini priigrali polfinale. V polfinalnem obračunu so edini slovenski
predstavniki
prepričljivo premagali ekipo
Kuća Odmetnika z rezultatom 7:2. V finalu
je igralce radgonskega
Tokama pričakala ekipa NK Konavljanin iz
južne Dalmacije. Slovenskogoriški nogometaši so tudi v tem
obračunu pokazali več
nogometnega znanja
in prepričljivo slavili z rezultatom 8:1 ter
tako osvojili mednarodni veteranski turnir v
Splitu.
ekipo NK Tokam so zaigrali: od leve proti desni: Viktor Žigert (vodja
Dejan Kramberger. Za
in glavni sponzor ekipe), Robert Zupančič, Niko Krempl, Boris Krček,
Gorazd Cimerlajt, Jure Filipančič. Čepijo: Zoran Ahmetović, Marjan
Škripec, Bojan Onič, Aleš Lašič Zavadlal in Andrej Šalamun (v ekipi je
bil lahko 1 igralec mlajši od 35 let).

JU-JITSU
Mednarodni prvak in
podprvak v ju-jitsu

Člana kluba Ju jitsu Nippon Lenart
sta se ponovno izkazala v borbah
na tradicionalnem mednarodnem
dvodnevnem turnirju v ju-jitsu
Robi Rajh open v Mariboru. Turnirja se je udeležilo 23 klubov iz
13 držav. V kadetski kategoriji -50
kg je nastopil Tomi Tomažič, ki
je z odličnimi borbami zasedel 2.
mesto. V kategoriji otroci do 15 let
-60 kg pa se je ponovno izkazal Jan
Urbanc in tako zasedel odlično 1.
mesto. Čestitke tekmovalcema za
odlične rezultate.
Foto: Ju-jitsu
Aljoša Frešer

KARATE
Trije pokali za lenarške karateiste

Karateisti lenarškega karate kluba so se kljub koncu naporne tekmovalne sezone 26. maja udeležili še turnirja v katah: Pokal MČ Tezno, Maribor – OŠ Slava Klavora, ki ga že tradicionalno
organizira Karate klub Kovinar Maribor. Tekmovanja se je udeležila 15-članska lenarška delegacija. Kljub zelo spodbudnim nastopom prav vseh lenarških udeležencev so pokal osvojili le trije
med njimi. Luka Rola je v kategoriji belih pasov 4 kroge premagoval vse nasprotnike, na koncu
pa žal klonil v finalu in tako osvojil pokal za odlično 2. mesto. V kategoriji rumenih in oranžnih
pasov sta bila uspešna kar dva Lenarčana. Aljaž Pahler Golubič je pokazal zbranost in dobro
tehnično pripravljenost, kljub porazu v polfinalu je premagal nasprotnika v borbi za 3. mesto in
tako tudi osvojil pokal. Vid Zarič je v isti kategoriji premagoval vse nasprotnike z rezultatom 3:0
ter na koncu prepričljivo slavil zmago. Čestitke vsem!!!
D. Z.

Zaključna prireditev ŠD Lenart

Kot vsako leto smo tudi letos pri ŠD Lenart pripravili zaključno prireditev za starše, babice, dedke, brate in sestre. Prireditev se je 27. maja odvijala v športni dvorani OŠ Lenart. Nastopajoči so
bili naši najmlajši cicibani pod vodstvom Gabrijele Murko in Natalije Zamuda, potem karateisti pod vodstvom Darka Zarića, mladi gimnastičarji pod vodstvom Toneta Petovarja in mlade
gimnastičarke pod vodstvom Jerneje Fišer Kurnik. Prav tako so nam popestrili program naši
gostje gimnastičarji iz Maribora, članice plesnega mažoretnega kluba Lenart, punce iz plesne
šole Plesna dimenzija ter posebni gost, plesalec plesne zvrsti Break dance.
Še posebej moramo izpostaviti naše štiri jubilantke, vse upokojenke, Terezijo, Jolando, Emico
in Ireno, ki že 20 let nepretrgoma obiskujejo vadbo pri upokojenkah. Leta 1996 je začela voditi
rekreacijo upokojenk gospa Nada Voglar. Upokojenke so zelo aktivne, ne samo v telovadnici,
družijo se tudi drugače, ob različnih praznikih, npr. za božič, ne pozabijo na dan žena in seveda
zaključek ob koncu šolskega leta. Povedale so nam, da bodo s svojimi aktivnostmi nadaljevale,
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Luka Rola drugi z leve

Vid Zarič in Aljaž P. Golubič, drugi in tretji z
leve
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ŠPORT / ZA RAZVEDRILO
ROKOBORBA

HUMORESKA

Rokoborba na pesku

V nedeljo, 29. maja, je bilo na odbojkarskem igrišču Bar Bolšec pri Sv. Ani državno prvenstvo v
rokoborbi na pesku. Vreme je bilo lepo in borbe zanimive. Tekmovalec RK Lenart Metod Dobaj
je v kategoriji 70 kg zasedel solidno 3. mesto, v kategoriji višje, 80 kg, pa je 4. mesto zasedel Emil
Bešič.
T. J.

»Športne mame« ob zaključku telovadbe

V

okviru Društva upokojencev Benedikt poteka od meseca oktobra
do maja ob ponedeljkih popoldne
telovadba v prostorih šolske telovadnice.
Udeležba je odlična, povprečno 20 do 25
žensk, najstarejša med nami šteje že čez 80
let, Lizika Lorbek, ki je naša fotografinja. V
tem času poskrbimo za telesno zdravje in
se prijetno razgibamo, kar vestno in z dobro voljo vodi Irena Moge, hkrati pa občasno vaje nadomestimo s pohodom po lepotah občine Benedikt. Prav tako poskrbimo
tudi za duševno zdravje in se družimo ob
rojstnih dnevih, praznikih, v zahvalo, da
nas povezuje medgeneracijska vez in nam
pomaga ohraniti svežino duha in čuječnost
druge za drugo. Na fotografiji smo na zaključku letne sezone; na žalost ni na fotografiji naše
Lizike, se ve, fotografinje.
M. G.

Smeh je pol zdravja
Nepotrebna ograja

»Zakaj vaš vrtec nima ograje?« je Lojzek
vprašal ravnatelja vrtca.
»Montirali smo takšen Wi-fi, da vleče
samo okoli vrtca,« je pojasnil ravnatelj.
»Če se otroci oddaljijo od poslopja vrtca,
izgubijo internetno zvezo za igrice.«

Ni lagal

Lojzek je šel na službeno pot v veliko
mesto. Tam je videl veliko mladenk z
lepimi nogami in čudovitim oprsjem. »Joj,
kako bi bilo lepo, če bi tudi moja žena bila
tako mlada in lepa,« si je mislil.
Ko je prišel domov, ga je žena vprašala:
»Si na službeni poti kaj misli name?«
»Seveda, ves čas,« je odvrnil Lojzek.

Na avtobusu

Možakar je tekel za avtobusom in vpil:
»Ustavite, drugače bom zamudil v službo.«
Potniki so šoferja dobesedno prisilili, da je
ustavil in počakal nesrečneža.
Ko je ta končno vstopil, je rekel: »Sem
avtobusni inšpektor. Prosim, pripravite
karte za pregled.«

Pri ginekologu

»Noseči ste,« je ginekolog rekel blondinki.
»Rodili boste.«
»Kje pa otrok pride ven,« je preplašeno
vprašala blondinka.
»Tam, kjer je prišel not,« je pojasnil
ginekolog.
»Torej na klopci v parku.«

Pred televizorjem

»Ne delaj tega, budalo,« je zavpil moški
pred televizijo.
»Gledaš nogometno tekmo?« ga je vprašal
prijatelj.
»Ne, posnetek svoje poroke.«
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Preslana župa

»Uh, danes pa je župa tako slana, da je
ni mogoče pojesti,« je pri malici zarobantil
rezkar Peter.
»Se vidi, da je naša kuharica na dopustu,« je dodal mizar Tone. »Namesto nje
je danes kuhal vajenec, ki še ne obvlada
svojega posla.«
»Dobre juhe ni enostavno skuhati, čeprav mnogi mislijo, da je to preprosto,« se
je v pogovor vključila šivilja Marica.
»Kaj naj sedaj s to pokvarjeno župo?« je
nejevoljno vprašal Peter.
»Dragi Peter – imaš dve možnosti,« se je
zakrohotal Tone. »Lahko jo pustiš, lahko
pa jo tudi poješ, če si lačen. Izbira je tvoja.«
»Sedaj pa zares ne vem, kaj naj naredim.
Lačen sem kot volk, ta župa pa mi kljub
temu ne tekne,« se je še naprej pridušal
Peter.
»Imaš pa še eno možnost,« se je zopet
zakrohotal Tone. »S krožnikom lahko greš
v kuhinjo in jo vajencu zliješ za vrat. Tako
si bo za vse življenje zapomnil, da mora
vsako župo, predno jo postreže, najprej
poskusiti sam.«
»No, no, fanta, ne spravljajta se na ubogega vajenca,« je vajenca vzela v zaščito
Marica. »Kako naj ve, da mora vsak župo,
ki jo je skuhal, najprej sam poskusiti, če
tega ne počnejo niti tisti, ki so najbolj odgovorni v tej državi. Saj vesta, kaj pravi

Piše: Tomaž Kšela

pregovor: besede mičejo, zgledi vlečejo.
Brez dobrih zgledov se je težko učiti.«
»Marica, kako to misliš?« je nejeverno
vprašal Peter. »Ne razumem, kaj hočeš povedati.«
»Hočem vama povedati, da pri nas politiki na čelu z ministri in vlado kar naprej
po bruseljsko-ljubljanskih receptih za nas
kuhajo neke varčevalne in druge ukrepe,
ki jih sami nikoli ne preizkusijo na sebi. Če
bi jih, jih ne bi ponujali naprej,« je pojasnila Marica.
»Marica, prav imaš,« je vzkliknil Peter. »Nas kar naprej pitajo z varčevalnimi
ukrepi, ki jih nočejo odpraviti niti sedaj,
ko v Sloveniji že drugo leto beležimo gospodarsko rast. Sami pa se niti malo ne
obnašajo varčno. Zadnjič so zaradi vladne šlamparije poslanci ob sprejemanju
zakona o pomorstvu po pomoti razveljavili celo nekaj členov zakona o delovnih
razmerjih – denimo tistega, po katerem
morajo kršitelji plačati visoke globe. Tako
lahko v teh dneh vsakdo nekaznovano krši
delavske pravice.«
»Peter, potem pa imaš ti še eno možnost,« je vzkliknil Tone. »Lahko vzameš
v kuhinji cel pisker slabe župe in se z njo
odpelješ v Ljubljano. Tam jo lahko zliješ za
vrat tistim, ki nikoli sami ne preizkusijo,
kar skuhajo za nas.«

Vogalček J. Vanturja

Pripravlja T. K.

Dogovor

Lojzek je nagovarjal Miciko, da bi z njim
seksala. Končno sta se dogovorila, da
ne bosta seksala zares, temveč samo do
polovice.
Ko sta začela, pa je Miciki postalo všeč,
zato je rekla: »Daj še drugo polovico.«
»Ne, to pa ne. Dogovore je treba
spoštovati,« je dejal Lojzek.

Hormoni

»Ne bom več pil piva,« je Lojzek rekel
prijatelju.
»Zakaj ne?«
»Ima preveč ženskih hormonov – kadar ga
pijem, začnem preveč govoriti, pretirano
postanem čustven in pozabim voziti.«

Razporejanje dopusta

»Imaš rad toplo pivo in prešvicane babe?«
je v službi šef vprašal Lojza.
»Ne,« je kot iz topa ustrelil Lojze.
»Dobro, potem boš pa ti šel na dopust
januarja.«

Spretnost

»Vi pa znate človeku potegniti iz žepa
zadnji evro,« je davčni zavezanec dejal
davčnemu uslužbencu.
»Ne, ne, motite se. Praviloma ljudje
plačujejo davke s položnicami,« je odvrnil
davčni uslužbenec.

Dokazi

»Vsi dokazi govorijo, da ste vi vlomili
v banko. Pri sebi ste imeli vse orodje, potrebno za vlom,« je sodnik dejal
obtoženemu.
»Če je tako, me morate obsoditi tudi za
posilstvo,« je odvrnil obtoženi.
»Zakaj?«
»Tudi orodje zanj sem imel pri sebi.«

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
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480,00 €

K navedenim cenam se prišteva DDV.
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Strokovni posvet slovenskih LAS v
Lenartu
Društvo za razvoj slovenskega podeželja
(DRSP) je v petek, 27. maja 2016, v sodelovanju z LAS Ovtar Slovenskih goric in ko-

ordinacijskim odborom CLLD organiziral
strokovni posvet na temo državnih pomoči
v CLLD.
Posvet je potekal v Centru Slovenskih goric v Lenartu. Udeležence je na
začetku pozdravil tudi naš
Ovtar Marko Šebart, ki je
na šaljiv način predstavil
vlogo ovtarja nekoč in danes.
Pravne podlage in navodila za delo so podali
predstavniki
Ministrstva
za finance: Štefan Preglej s
sodelavci, predstavniki KO
CLLD, Alina Cunk-Perklič, Jernej Kavšek in Breda
Štern.
S strani Ministrstva za
gospodarski razvoj in tehnologijo je sodelovala tudi
Nena Dokuzov, ki je skupaj z državnim sekretarjem
v Kabinetu predsednika
Vlade Tadejem Slapnikom
predstavila trenutno aktualno stanje pri državnih
spodbudah, ki se neposredno dotikajo LAS ter
opozorila na aktivno vlogo
LAS pri izvajanju CLLD in
sodelovanju z nevladnimi
organizacijami na svojih
področjih.
Ob koncu posveta je župan občine Podčetrtek in
predsednik Turistične zveze
Slovenije Peter Misja predstavil projekte, ki so bili sofinancirani iz sredstev EU
in so pripomogli k razvoju
občine in regije.
Udeleženci posveta so
se skupaj udeležili odprtja
Kmetijsko–obrtniškega sejma na Poleni, v popoldanskih urah pa so člani DRSP
opravili 1. izredni občni
zbor članov.
Milena Grabušnik,
foto: Milojka Fekonja

Utrinki s sejma KOS 2016
Na letošnjem že 6. Kmetijsko obrtniškem
sejmu se je predstavila Ovtarjeva ponudba iz
Slovenskih goric.
Dobro obiskan sejem je obiskovalcem v
pokritem prostoru ponujal kulinarične dobrote, vino in izdelke domače obrti.
Prvič je na sejmu v Lenartu potekalo sodelovanje ponudnikov z obeh strani reke Mure,
ki so vključeni v projekt Užitek ob reki.
Svojo ponudbo so predstavili člani Društva
za razvoj podeželja LAS Ovtar Slovenskih
goric:
• Vinogradništvo Pučko, Cerkvenjak
• Izletniška kmetija Bunderla, Lenart
• Vinotoč Kramberger, Lenart
• Družina Senekovič, Lenart
• Ivan Vajngerl, Sveta Trojica
• Marta Žižek, Lenart
• Kmetija pri Fridi, Sveta Ana
• Izletniška kmetija Breznik, Cerkvenjak
• Čebelarstvo Zarnec, Lenart
• Vinogradništvo Križovnik, Jurovski Dol
• Družinska kmetija Kramberger - Šteinbauer, Lenart
• Društvo kmečkih žena in deklet Lenart
• Čebelarski center Lenart (Suzi d. o. o.)
M. G.
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Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje

Vabilo na prireditev
Društvo za razvoj podeželja »LAS OVTAR Slovenskih goric«,
Razvojna agencija Slovenske gorice, d. o. o., in
Kulturno društvo Delavec Lenart
vabijo na

Agatine skrivnosti 2016

Prireditev bo v soboto, 27. avgusta 2016, s pričetkom ob 17. uri na Trgu osvoboditve v
Lenartu v Slovenskih goricah.
V Slovenskih goricah že več kot 400 let živi zgodba o večni ljubezni med hrastovškim
grofom Friderikom Herbersteinom in plemkinjo Agato s Štraleka pri Voličini. Njuni
ljubezni je nasprotovala Friderikova mati, grofica Margareta, ki je Friderika poslala v
vojsko na Ogrsko, Agato pa obsodila čarovništva in jo dala obglaviti pri Črnem lesu. Tam
še danes stoji znamenje Črni križ, spomin na ljubezen med nedolžno Agato in plemenitim
Friderikom.

Poklon po prvem
prizoru: Agata
Nürnberger (Lara
Zorec), Friderik
Herberstein
(Miroslav Mauko)
in sestrična Anika
(Anita Kocmut).
Foto: Amadej Ploj

Vabimo vas na organiziran pohod med točkami naravnih vrednot in kulturne dediščine
območja ter uprizoritev večne ljubezenske zgodbe, ki se bo odvijala na različnih lokacijah
v Lenartu, Lormanju in Hrastovcu. Pričakujemo vas tudi na srednjeveški tržnici z lokalno
Ovtarjevo ponudbo.

Lipa (Tilia)
Izmed vseh drevesnih vrst pri nas je lipa
tisto drevo, ki ponuja lepoto cvetja, vonj,
zdravje za živali in ljudi in nektar za čebele.
Za nas, Slovence, je
lipa simbol življenja,
zdravja, zmage, rodovitnosti in družabnosti. Lipe so včasih sadili na mesta, ki so bila
stičišča druženja: ob
gradove, ob cerkve, na
dvorišča večjih kmetij in tudi v spomin
na posebne dogodke.
Pod lipo je bil običajno vodnjak, kamnita miza in stoli za vaške
starešine, ki so pod njeno mogočno krošnjo
razsojali, odločali, načrtovali in volili. Pod
njo so se zbirali mladi, pod njo so plesali,
pod njo so se rojevale prve ljubezni.
Ko nabirate zdravilne cvetove ali samo
sedite in uživate v vonju, šumenju čebel in
ptičjem petju, vam je prav gotovo vseeno,
ali je to lipa ali lipovec. To nista ne »gospa«
in ne »gospod«, ampak gre za dve različni
vrsti iz rodu lip, ki so mogočna drevesa, saj
zrastejo v višino do 30 metrov in dosežejo
starost več sto let. Listi so srčaste oblike, kobulasti cvetovi bledo rumene barve na dolgih pecljih se odpirajo v juniju, plodovi pa
so majhni oreški. Lipove cvetove nabiramo
takoj, ko se odpro, v sončnem vremenu in
jih hitro posušimo v senčnem, prepišnem
prostoru. Čaj iz lipovih cvetov deluje proti:
zasluzenosti pljuč in sapnika, spodbuja potenje, še posebej pri prehladnih obolenjih,
čisti kri, pomaga pri slabih živcih, učinkuje poživljajoče, pomaga pri izločanju seča,
lajša menstruacije, veča odpornost telesa in
deluje proti krčem. Čaj za potenje: iz dveh
čajnih žličk cvetja pripravimo poparek iz

četrt litra vrele vode, stoji naj 5 minut, precedimo in pijemo ohlajenega na telesno
temperaturo. Zaradi
vpliva na srce ne pretiravamo s pitjem tega
čaja. Priporočljiva za
potenje je tudi tale mešanica: 40 g lipovega
cvetja, 30 g bezgovega
cvetja, 30 g kamiličnega cvetja. Pripravimo
poparek iz ene žličke
čajne mešanice. Čaj za
lajšanje revmatičnih
obolenj: 20 g cvetov
sračice, 20 g cvetov
bezga, 20 g cvetov lipe, 20 g zlate rozge in
20 g njivske preslice. Iz dveh čajnih žličk
mešanice si pripravimo poparek, pijemo
2 do 3 skodelice nesladkanega čaja dnevno. Poleg cvetov uporabljamo tudi lipovo
oglje, ki je narejeno iz lipovega lesa in ima
sposobnost vsrkavanja bolezenskih klic in
strupenih snovi, ki nastajajo pri procesih
razkrajanja v celotnem prebavnem traktu.
V obliki praška ga uporabljamo pri akutnih
zastrupitvah, pri vnetnih in katarnih črevesnih obolenjih, pri driski, bruhanju, zaprtju,
napenjanju. Seveda moramo poskrbeti, da
oglje odstranimo iz telesa. Pri migreni, katere vzrok so črevesni plini, težavo odpravimo z eno čajno žličko oglja in skodelico
blagega odvajalnega čaja. Zunanje oglje posipavamo na gnojne rane, po desetih minutah ga z izpiranjem odstranimo. Oglje lahko
kupimo tudi v lekarnah.
Če imate priložnost, si naberite lipovega
cvetja za čaj, s katerim se boste pogreli v
mrzlih zimskih dneh. Zapojte ali prisluhnite pa tudi kakšni slovenski narodni pesmi,
ki govori o lipi, in teh je kar nekaj.
Marija Čuček
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