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Cerkvenjak

Benedikt

Konec pomladi in v prvi polovici poletja so svoje praznike praznovale tri občine. V Benediktu so bile prireditve v počastitev 17. občinskega praznika, čeprav občina praktično šteje že 18. let. 18. praznika
pa so z vrsto prireditev, pri katerih so kot tudi pri benediškem sodelovala vsa društva in organizacije v občini, proslavili v Cerkvenjaku
in pri Sveti Ani. Podrobneje o praznovanjih poročamo v obširnejših
zapisih v rubriki Aktualno iz občin.
Sv. Ana

IZ VSEBINE

Ovtarjevih novic
PP

Proslavili 17. praznik občine
Benedikt 

PP

Cerkvenjak: povorka in osrednja
slovesnost ob občinskem prazniku 

PP

Več informacij na zadnji strani naših novic in na spletni strani www.lasovtar.si.

7

Dogodki in dogajanja v občinah
osrednjih Slovenskih goric 

PP

7

Prenovljene ceste in šolsko igrišče
v občini Sveti Jurij v Slov. goricah 

PP

5

Sveta Trojica: nadaljuje se urejanje
cest; apartma ob jezeru vabi 

PP

4

Sveta Ana je praznovala 18. občinski
praznik 

PP

4

Širitev Nove poslovno industrijske
cone v Lenartu? 

PP

2

9–11

Gospodarjenje za naravo,
z naravo 

12-15

PP

Med ljudmi: jubileji, srečanja 

16-17

PP

Iz kulture 

17–18

PP

Šport, za razvedrilo 

18–19

PP

Agatine skrivnosti 2016 

20

OVTARJEVE NOVICE

SLOVENIJA / AKTUALNO IZ OBČIN

Videnje ljudi in dogodkov

Prijateljevanje v duhu papeževih naukov
Od lanskega julija živim v Domu starejših Janka Škrabana v Beltincih, kjer se
dobro počutim. Kmalu po mojem prihodu
sem se seznanil z gospodom Francem Kodilo, dolgoletnim župnikom v Krajnčevi
Veliki Polani, sedaj stanovalcem in duhovnim vodjem doma.
Že takoj sva se začela sproščeno pogovarjati o vsem mogočem, večinoma med
smehom, ki iz gospoda Kodile veje kot vulkan. Sedaj že dolgo prijateljujeva in se pogovarjava tudi o veri in cerkvi. Imam ga za
zelo prijaznega in vsestransko razgledanega človeka, predvsem pa za človeka, ki ima
rad vse ljudi, ne glede na njihovo versko in
drugačno prepričanje, čeprav najraje mašuje in spoveduje kot katoliški duhovnik.
Najdlje je bil župnik v Krajnčevi Veliki Polani, kjer so ga ljudje vzeli za svojega. Kot
novomašnik je začel v Kančevcih. Skupaj
z njim smo si njegovi prijatelji ogledali
kraj, predvsem pa cerkev in vzorno urejeni
Dom duhovnosti. Na tamkajšnjem pokopališču pa smo se poklonili tudi njegovi
pokojni materi, ki je pred mnogimi leti
umrla na dan našega obiska v Kančevcih.
Zaradi bolezni so ga iz Velike Polane
premestili v dom starostnikov Beltinci, čeprav za to bolezen ni bila glavni razlog.
Že v otroških letih sem v svojem rojstnem kraju pri Sv. Trojici spoznal frančiškana patra Ildefonza Langerholza, ki je bil
v marsičem podoben razmišljanju in ravnanju gospoda Kodile. V Trojiški kroniki
je o njem med drugim zapisano:'' V naravi
zaznavam božjo sled. To je moje vsakdanje blagoslovje – in čebela, njeno delo in
življenje. V dobrih ljudeh zaznavam boga.
Najprej moramo biti ljudje, potem kristjani. Najprej mora biti človekovo srce na pravem mestu, odprto za vsakogar. Potem si
šele lahko vesel in srečen Frančiškov brat
in prijatelj ljudi.''
O njegovem medvojnem izgnanstvu v
Virovitici pa je v Kroniki zapisano:'' Kaj pa
sem hotel v Virovitici drugega, kot pomagati bednim pregnancem moje dežele. Še
suknjo, ki mi jo je dala moja mama, sem
slekel in jo odstopil nekemu fantu; ta pa je
potem čez nekaj dni odšel v hosto in v moji
suknji je padel. Tudi dandanašnji sem prijatelj vsem, tudi komunistom.''
Nekoč me je soseda pri mizi v jedilnici
vprašala, če sem bil komunist. Brez okle-

vanja sem ji priznal. To pa me je tudi spodbudilo, da sem o moji vernosti nekaj besed
zapisal tudi v omenjenem glasilu.
''Sem vsestransko veren, kar pomeni, da
verujem v vse poštene ljudi, seveda tudi
duhovnike, škofe in papeža Frančiška, ki
ga tudi občudujem. Verujem v vse poštene
ljudi vseh veroizpovedi, ki si želijo, da bi
bil svet bolj prijazen, da ne bi bilo vojn in
lakote, zaradi katere trpijo otroci, in da bi
postal svet ena velika prijazna družina.''
Pred kratkim pa sem v Sobotni prilogi
Dela prebral komentar katoliškega intelektualca Petra Kovačiča Peršina o papežu
Frančišku. Zapisal je: »Med drugim si je
zadal reševanje globalne stiske in preoblikovanje svetovne gospodarske ureditve. Moralna prenova Cerkve in odpoved
bogastvu naj služita reševanju problemov
sodobnega sveta. V javnih nastopih pred
politiki in javnostjo stalno poudarja problem naraščanja revščine in zasužnjevanja
ljudi. Posebej se angažira pri begunski krizi tudi s konkretnimi dejanji. Uspelo mu je
okrepiti dialog s pravoslavjem, posebej še z
rusko pravoslavno cerkvijo.
V predsionalni izjavi se je zavzel tudi za
ustrezno pastoralno obravnavo istospolnih. 'Vsaka oseba, neodvisno od seksualnih nagnjenj, ima pravico do spoštovana,
svojega dostojanstva in mora biti sprejeta
z obzirnim občutkom v Cerkvi in družbi'.«
Kovačič še pravi: »Papež poudarja, da je
človek v središču krščanskega oznanila in
je prva skrb Cerkve človek, ne inštitucija.«
Navaja tudi te besede papeža Frančiška:
»Ni nujno verovati v Boga, da si dober človek. Tradicionalna vera v Boga je nekoliko
zastarela. Nekdo lahko živi poduhovljeno,
čeprav ni religiozen. Ni nujno hoditi v
cerkev in ji darovati denarja. Za mnoge je
božji hram tudi narava. Nekateri najboljši
ljudje v zgodovini človeštva niso verovali v
Boga, medtem ko so mnogi počenjali najhujše stvari v njegovem imenu.«
Seveda papeževe besede podpiram z
vsem srcem in skušam po njih tudi ravnati.
Mislim, da sva tudi glede tega z gospodom
Kodilo in gospodom Langerholzom enakih misli in da oba s Kodilo, kot je ravnal
gospod Langerholz, vsak s svojo vero in
vsak na svoj način v praksi uresničujeva
papeževe misli.
Tone Štefanec

Zaskrbljujoče ugotovitve inšpektorjev

I

nšpektorji Inšpektorata za delo Republike
Slovenije so lani opravili 16.077 inšpekcijskih pregledov in ugotovili 30.805 različnih kršitev. Na podlagi tega so izdali 12.056
različnih ukrepov ter kršiteljem izrekli za
okoli 3,8 milijona evrov glob. To izhaja iz poročila o delu omenjenega inšpektorata, ki ga
je pred kratkim obravnavala vlada.
Inšpektorat za delo opravlja inšpekcijski
nadzor na področju delovnih razmerij in zaposlovanja, varnosti in zdravja pri delu ter na
področju socialnega varstva.
Največ kršitev so inšpektorji zaznali na področju plačila za delo in pri izplačilu drugih
prejemkov iz delovnega razmerja. Povedano
po domače – številni delodajalci delavcem
niso izplačevali vsega, kar jim pripada (plača, nadurno delo, regres za malico, povračilo
stroškov prevoza, regres za letni dopust, jubilejne nagrade itd.). Na lestvici kršitev so na
drugem mestu kršitve v zvezi z evidencami
na področju dela in socialne varnosti. Gre za
to, da morajo delavci delati več ur, kot jim jih
delodajalec »piše«. Veliko je tudi kršitev glede delovnega časa in zagotavljanja odmorov
med delom in počitkov. Nekateri delodajalci
od delavcev zahtevajo, da delajo več ur, kot
dovoljuje zakon, hkrati pa jim ne omogočijo dovolj časa za dnevni in tedenski počitek.
Vse bolj je razširjen tudi pojav, da delodajalci z delavci sklepajo pogodbe o zaposlitvi za
krajši delovni čas od polnega (40 ur na te-
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den), nato pa morajo delavci dejansko delati
polni delovni čas. Delavci zato niso ustrezno
zavarovani, za delo preko ur, določenih s pogodbo, pa jim delodajalci plačajo na roke ali
pa še to ne.
Kot je ugotovila vlada, je stanje na področju spoštovanja delovnopravne zakonodaje
zaskrbljujoče. Zato bodo inšpektorji za delo
in drugi pristojni organi morali zaostriti nadzor.
Na področju varnosti in zdravja pri delu
inšpektorji opozarjajo, da nekateri delodajalci ne posvečajo dovolj pozornosti ustreznosti
delovne opreme. Lani so delodajalci inšpektoratu prijavili 9483 nezgod pri delu, v katerih je izgubilo življen je 24 ljudi.
Razveseljivo pa je, da so inšpektorji na področju sociale lani ugotovili manj kršitev kot
v preteklosti. Izkazalo se je, da je bilo kar 80
odstotkov prijav oziroma pobud za izredne
nadzore, ki so jih dobili na inšpektorat, neutemeljenih.
Kakorkoli že, očitno bodo pristojni v državi morali zaostriti nadzor nad spoštovanjem
delovnopravne zakonodaje in delavskih pravic ter verjetno tudi povečati kazni. Nekateri
predlagajo, da bi morali delodajalcem, ki kršijo pravice zaposlenim in jim iz bruto plače
ne plačujejo prispevkov, za določen čas prepovedati opravljanje dejavnosti.
T. K.

Število brezposelnih padlo pod 100 tisoč

L

etos poleti je število brezposelnih v
Sloveniji po šestih letih ponovno padlo
pod 100.000 delavk in delavcev. Konec
junija je bilo v Sloveniji natanko 99.795 brezposelnih oseb, kar je 2,4 odstotka manj kot
maja letos in kar 9,5 odstotka manj kot konec
junija lani. V primerjavi z letošnjim majem
je bila brezposelnost junija letos nižja v vseh

območnih službah Zavoda za zaposlovanje
Republike Slovenije.
Sicer pa se je v prvem polletju letos na
novo zaposlilo 44.291 brezposelnih oseb, kar
je za 8,7 odstotka več kot v prvem polletju
lanskega leta.
T. K.

Priložnost za brezposelne, mlajše od 30 let

Z

avod Republike Slovenije za zaposlovanje je sredi poletja objavil javno povabilo za usposabljanje brezposelnih
mladih pri delodajalcih iz vse Slovenije. Na
delovnem mestu se bo lahko tokrat usposabljalo 2.291 brezposelnih mladih ljudi, ki si
bodo na ta način izboljšali zaposlitvene možnosti. Delodajalci, ki jih bodo usposabljali,
pa si bodo lahko usposobili delavke in delavce za opravljanje konkretnih del.
Usposabljanje brezposelnih mladih pri delodajalcih sodi med najbolj uspešne ukrepe
aktivne politike zaposlovanja. Izkušnje kažejo, da se je doslej v letu dni zaposlilo 70 odstotkov mladih, ki so bili vključeni v ta ukrep.
V program usposabljanja na delovnem me-

stu se lahko vključijo brezposelne osebe, ki so
mlajše od 30 let in ki so v evidenci brezposelnih prijavljene najmanj tri mesece. Usposabljanje na delovnem mestu traja dva meseca
za osebe, ki že imajo delovne izkušnje, in 3
mesece za osebe, ki so iskalci prve zaposlitve.
Za usposabljanje 2.291 brezposelnih mladih imajo na zavodu za zaposlovanje na voljo
nekaj več kot 4,4 milijona evrov. Osemdeset
odstotkov omenjenih sredstev je zagotovila Evropska unija iz Evropskega socialnega
sklada.
Javno povabilo bo odprto do porabe sredstev oziroma najdalj do 31. maja 2017.
T. K.

Občina Benedikt

Proslavili 17. praznik občine Benedikt

O

bčanke in občani Benedikta so sredi
letošnjega vročega poletja praznovali že 17. praznik svoje samostojne
občine. Osrednjo prireditev v okviru tega
praznika – »Županov večer«, je občina Benedikt pripravila natanko prvega julija v
velikem prireditvenem šotoru, ki so ga po-

stavili ob športni dvorani v središču Benedikta..
Poleg številnih domačinov so se na »Županovem večeru« zbrali tudi župani sosednjih in drugih občin iz osrednjih Slovenskih goric, državnozborski poslanec Franci
Breznik, župnik Marjan Rola in drugi gosti.

Razvoj in napredek, o katerem si niso upali niti sanjati
Med kakovostnim in
ne predolgim kulturnim
programom, kar je za
tako množične prireditve
zelo pomembno, saj se
sicer obiskovalci začnejo
pogovarjati med seboj,
je zbranim spregovoril
župan občine Benedikt
Milan Gumzar. Povedal
je, da je občina Benedikt
dejansko samostojna že
18 let, vendar pa po prvem letu delovanja
niso proslavljali občinskega praznika, ker
še niso imeli grba in
zastave. Nato je Gumzar spomnil na vse,
kar so Benedičanke
in Benedičani dosegli
v samostojni občini. Kot je dejal, si ob
njeni ustanovitvi niti
v sanjah niso mogli
predstavljati, da bodo
v samostojni občini
dosegli tak napredek
in razvoj na številnih
področjih, od komunale, cestne infrastrukture, otroškega varstva, osnovnega šolstva,
kulture, športa, turizma ter seveda tudi
kmetijstva in gospodarstva. V občini Benedikt imajo danes dobro osnovno šolo, novi
vrtec je pred dokončanjem, moderniziran
je velik del cestne infrastrukture in še in še
bi lahko naštevali. Kot je dejal Gumzar, je
župan občine Benedikt od njene ustanovitve. »Vsega nisem mogel opraviti, s tistim,
kar smo naredili s skupnimi močmi, pa sem
zadovoljen,« je dejal. Po njegovih besedah
je še posebej razveseljivo, da se je v občini
povečalo število prebivalcev, zlasti mladih
družin, saj je razvojni politiki občine sledila tudi stanovanjska izgradnja. Gumzar je
dejal tudi, da v samostojni Sloveniji živimo
bolje, kot smo v prejšnji državi, vendar pa
nismo zadovoljni. Razlog tiči med drugim
tudi v političnih delitvah, ki jih je pri nas
preveč. Zato je pozval k temu, da bi se ne-

hali ukvarjati z zgodovino in
da bi pogled usmerili naprej,
na nove naloge, ki nas čakajo,
in na razvoj, ki bo prispeval k
boljšemu življenju vseh ljudi.
Gumzar je posebej poudaril,
da je po stečaju podjetja CMC,
ki je bil investitor Term Benedikt, občini Benedikt v stečajnem postopku uspelo ponovno pridobiti v last in posest
parcelo z vrelcem termalne
vode. Tako je zgodba o izgra-

dnji Term Benedikt ponovno na začetku.
Gumzar se je na koncu zahvalil vsem, ki
so prispevali k razvoju občine in kraja. Kulturni delavki Saši Lorenčič, ki že dolga leta
moderira občinske prireditve in ki je tudi
letos vešče in izkušeno povezovala »Županov večer«, pa je s šopkom cvetja čestital
ob življenjskem jubileju, ki ga je proslavljala
ravno v tistih dneh.
Po kulturnem programu, ki so ga izvedli
člani Kulturnega društva Benedikt – pevke
ljudskih pesmi Žitni klas & Jesenja Slana
in Eva Kebrič in tradicionalnem nagovoru župana je občina Benedikt pogostila vse
udeležence na osrednji prireditvi ob občinskem prazniku, nato pa so zaplesali v ritmih
žive glasbe Klapovühov. »Županov večer«
je minil v prijetnem in slavnostnem razpoloženju, ki je nato v občini Benedikt trajalo
vse do konca praznovanja 17. občinskega
praznika.
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Številne prireditve so pritegnile veliko obiskovalcev
V občini Benedikt so ob občinskem prazniku pripravili še vrsto drugih prireditev,
razstav ter športnih in drugih srečanj. Tako
je Klub krvodajalcev Benedikt v prostorih
Razvojnega centra Benedikt organiziral že
tradicionalno razstavo Humanost in kultura. Zgodovinsko društvo Atlantida Raj
Slave je pripravilo pohod »Spoznavajmo
svoj kraj«. Člani turistično-vinogradniškega
društva pa so organizirali pohod »Od kleti
do kleti«. Na pot so se podali z zbirališča
pred Čolnikovo trto.

Občinska organizacija Rdečega križa je ob
občinskem prazniku pripravila krvodajalsko
akcijo, Lovska družina Benedikt pa streljanje z zračno puško. Društvo upokojencev
je organiziralo kolesarjenje po občini za vse
generacije, Prostovoljno gasilsko društvo
Benedikt pa 4. spominsko meddruštveno
tekmovanje v spomin na Dušana Mauriča in
Marjana Klobaso. Zanimiva je bila tudi dirka avtomobilčkov na daljinsko vodenje »On
road«, ki jo je na športnem igrišču organiziralo modelarsko društvo Model šport Šta-

jerske. Športno društvo Rikiteam je organiziralo 4. benediški tek na 4 in 8 kilometrov,
balinarski klub Petelin pa turnir v balinanju.
V okviru prireditev ob občinskem prazniku občine Benedikt je bilo letos v tej občini tudi tradicionalno srečanje upokojencev
Slovenskih goric, ki ga je pripravila Zveza
društev upokojencev iz Lenarta (več na str.
10, op. ur.).
Župnija Svetega Benedikta pa je v počastitev občinskega praznika in obnovljene
župnijske cerkve v prireditvenem šotoru

organizirala koncert Slovenskogoriškega pihalnega orkestra iz Lenarta, zavod za umetnost, marketing in promocijo ter investiranje iz Ljubljane Ars Ramovš pa je v cerkvi
Treh kraljev pripravil koncert moralističnih
pesmi iz srednjega veka. Občinski praznik
so sklenili s farnim žegnanjem in sveto
mašo v počastitev farnega patrona svetega
Benedikta. Ob tej priložnosti je koprski škof
Metod Pirih posvetil tudi obnovljeno fasado
župnijske cerkve, ki je v ponos župniji, kraju
in občini (več na str. 10, op. ur.).

Na startu 4. benediškega teka se je zbralo veliko domačinov kakor tudi
znanih slovenskih tekačev.

Tudi na poletni krvodajalski akciji v Benediktu ponovno preko 100
krvodajalcev

Benedičanov je nad 2500, zato je pohod Spoznavajmo svoj
kraj vedno zanimiv za stare in nove prebivalce.

4. spominsko gasilsko meddruštveno tekmovanje – v spomin na Dušana
Mauriča in Marjana Klobasa

Kolesarjenje za vse generacije v organizaciji Društva upokojencev
Benedikt

Žan Petek in Lana Lovrenčič sta na otvoritvi razstavnega
salona Humanost in kultura Benedikt 2016 odigrala
ganljivo plesno točko

Umetniški in glasbeni presežek
Prireditve v okviru občinskega praznika
občine Benedikt so v umetniškem in glasbenem pogledu dosegle vrh s koncertom
srednjeveške glasbe, ki ga je v polni dvorani cerkve Svetih Treh kraljev pripravil zavod za umetnost, marketing in promocijo
ter investiranje iz Ljubljane Ars Ramovš.
Ta koncert, ki je bil po mnenju poznavalcev glasbeni presežek za
naše kraje, je prenašal tudi
Radio Slovenija na programu ARS. Koncert je izvedel
Ansambel Sollazzo (Sollazzo Ensemble) iz Švice, ki je
bil ustanovljen leta 2014 v
Baslu, in združuje glasbenike s posebnim zanimanjem
za poznosrednjeveške in
zgodnjerenesančne repertoarje.
Ansambel Sollazzo, ki
je koncert v cerkvi Svetih
treh kraljev izvedel v okviru
programa oziroma festivala
Seviqc Brežice, vodi igralka na srednjeveški fidel Anna Danilevskaia, zanj pa so
značilne raznolike glasbene izkušnje njegovih članov. Nekateri izmed njih namreč
prihajajo iz krogov stare glasbe, drugi iz
moderne klasične ali folklorne glasbe,
spet tretji iz gledališča ali celo muzikalov.
Koncert so izvedli Perrine Devillers – sopran, Yukie Sato – sopran, Vivien Simon
– tenor, Sophia Danilevski – srednjeveški
fidel, Vincent Kibildis – harfa in Anna Danilevskaia – srednjeveški fidel. Po besedah
Klemna Ramovša iz zavoda Ars Ramovš
namen programa Seviqc Brežice ni le po-
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sredovanje vrhunske umetnosti in razvoj
scene stare glasbe v Sloveniji, temveč tudi
razvoj kulturnega turizma in uspešno
predstavljanje Slovenije na evropskem turističnem zemljevidu. Festival Seviqc Brežice 2016 je z 19 koncerti na 14 historičnih
lokacijah prisoten v 12 slovenskih občinah.
V vseh teh okoljih želijo vrhunske umetni-

Tako kot vsako leto so bile tudi letos domala vse prireditve ob občinskem prazniku dobro
obiskane. Še posebej to velja za »Županov večer«, saj se je na njem zbralo vse »mlado in staro« iz občine. Še posebej razveseljiv in obetaven je bil pogled na otroke in mladino, ki jih je
v občini Benedikt – gledano v odstotkih celotnega prebivalstva – več kot v kateri koli drugi
občini v osrednjih Slovenskih goricah. In to je tisto, kar občini Benedikt zagotavlja razvoj in
perspektivo.
T. K., foto: Milan Potočnik, Igor Barton

Podpis gradbene pogodbe za rekonstrukcijo
ceste Drvanja–Zagajski Vrh–Bačkova

N
ke stare glasbe čim bolj približati prebivalcem in drugim obiskovalcem.
V ansamblu Sallazzo so oblikovali program z uporabo historične izvajalske prakse in raziskovanjem glasbenega, kulturnega in umetniškega področja obdobja, ki
jih zanima – to je približno od leta 1350 do
1550. Njihova prioriteta je, da izrazijo čustva, ki so jih že sami doživeli, ali da skozi
izbrano glasbo in jezik izrazijo svoje misli.
Poleg številnih domačinov so bili na
koncertu obiskovalci iz vse Slovenije. Nekateri so se z manjšim avtobusom pripeljali celo iz Ljubljane.
T. K.

amestnik predsednika uprave SGP
Pomgrad, d. d, Boris Sapač in župan
občine Benedikt, Milan Gumzar, sta
13. 7. 2016 podpisala 85.377,95 EUR vredno
gradbeno pogodbo za rekonstrukcijo javne poti JP
704811 (Drvanja–Zagajski Vrh–Bačkova). Dela se
bodo izvajala od avgusta
in zaključila do konca septembra 2016.
Gre za cesto v naselju
Drvanja, ki povezuje sosednjo občino Sveta Ana in
Gornja Radgona. Dolžina
trase, ki poteka po občini
Benedikt, znaša dobrih
900 m in je v makadamski
izvedbi. Obnovljeno vozišče bo odslej 3,5 m oz. 3,0
m, kjer širitev ni mogoča.
Urejeno bo odvodnjavanje
cestišča, ki je do sedaj slabo oziroma dotrajano, prav tako bodo obnovljeni prepusti, ki
so dotrajani ali pa neustrezno dimenzionirani. V sklopu obnove ceste bo postavljena
ustrezna prometna signalizacija, zaradi po-

manjkanja katere je do sedaj večkrat ogrožena prometna varnost.
Izvedba rekonstrukcije ceste bo pozitivno
prispevala k izboljšanju turistične in prome-

tne infrastrukture, dvignila raven varnosti
in kakovosti življenja lokalnemu prebivalstvu in prispevala k boljšemu estetskemu videzu in večji urejenosti podeželskega okolja.
Andreja Lorber
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Občina Cerkvenjak

Povorka in osrednja slovesnost ob
občinskem prazniku

»N

aša občina je letos postala polnoletna, če jo smem primerjati
s človeškim življenjem. To pomeni, da že 18 let samostojno in ponosno
razvijamo podobo občine Cerkvenjak na
gospodarskem, kulturnem, izobraževalnem,
športnem in družabno-društvenem področju, na kar smo seveda zelo ponosni,« je na
osrednji slovesnosti ob 18. prazniku občine
v Kulturnem domu v Cerkvenjaku dejal njen
župan Marjan Žmavc. Na proslavo so poleg
številnih domačinov prišli tudi župani občin
iz osrednjih Slovenskih goric in prijateljskih
občin, poslanec državnega zbora Franci Breznik, župnik Janko Babič in drugi gosti.
Kot je dejal Žmavc, imajo letos Cerkvenjačanke in Cerkvenjačani kar nekaj razlogov za praznovanje. Tako je minilo že 500
let od pričetka gradnje župnijske cerkve
svetega Antona, ki so jo začeli graditi leta
1516, kar je razvidno iz kamnitih grbov
nad vhodnim portalom cerkve. Po besedah
Žmavca sta občina Cerkvenjak in cerkev v
njenem središču neločljivo povezani, saj sta
kraj in občina že v preteklosti nosila ime po
cerkvenem zavetniku
sv. Antonu oziroma
prvotni cerkvi iz konca
13. stoletja. Zlasti po
nastanku samostojne
župnije leta 1617 se
je uveljavilo krajevno ime Sveti Anton,
vzporedno pa je vsaj za
krajevno središče živelo še poimenovanje
Cerkvenjak (nemško
Kirchberg), ki ga je leta
1907 uradno nadomestilo slovensko občinsko ime Sveti Anton v
Slovenskih goricah. Po
letu 1952 so svetniško
krajevno ime nadomestili z nekdanjim poimenovanjem Cerkvenjak. Prve manjše občine na teritoriju današnje občine Cerkvenjak
pa so po besedah Žmavca ustanovili že v
drugi polovici 19. stoletja, kar priča o tem,
da občina Cerkvenjak nima samo 18–letne
zgodovine, ampak je takšna oziroma podobna organiziranost na njenem območju prisotna že več kot 150 let.
»V preteklosti je bilo na našem območju
7 manjših občin, in sicer občine Brengova,
Cogetinci, Čagona, Andrenci, Smolinci, Župetinci in Sveti Anton v Slovenskih goricah,
na čelu katerih so bili župani običajno premožni posestniki iz teh naselij. Takšna politična in teritorialna ureditev se je v našem
kraju obdržala še vse od nastanka Kraljevine
Jugoslavije oziroma obdobja med obema

vojnama do leta 1933, ko so se male občine
združile v večjo občino Cerkvenjak. Po 2.
svetovni vojni je še nekaj časa obstajala samostojna občina v Cerkvenjaku, ki se je po
reorganizaciji lokalne samouprave v državi
leta 1955 vključila v večjo občino Lenart in
je v takšnem obsegu obstajala vse do leta
1998, ko so se z referendumsko odločitvijo
osamosvojile 4 občine, med njimi tudi naša
občina Cerkvenjak,« je dejal Žmavc. Ob tem
je poudaril, da so lahko Cerkvenjačanke in
Cerkvenjačani na dosežke v samostojni občini ponosni, saj so v tem času na novo asfaltirali več kot 20 kilometrov cest, obnovili
so vodovodno omrežje, na novo so zgradili
kanalizacijsko omrežje, postavili čistilno
napravo v Kadrencih za 1500 populacijskih
enot, položili telekomunikacijsko omrežje,
uredili šolsko zgradbo in kotlovnico v njej
na lesno biomaso, zgradili nov vrtec, uredili
poslovno-obrtno cono v Brengovi, uredili
arheološki park, zgradili športno-rekreacijski center, sprejeli nov občinski prostorski
načrt, s katerim so pridobili 140 gradbenih
parcel, in še in še bi lahko naštevali.

Na osrednji proslavi so podelili tudi nagrade in priznanja občine. Kdo jih je prejel,
pa smo objavili že v prejšnji številki Ovtarjevih novic.
Pred osrednjo proslavo je Turistično društvo Cerkvenjak pripravilo povorko starih
šeg in običajev skozi kraj, po proslavi pa so
se občanke in občani Cerkvenjaka in gosti
zbrali na družabnem srečanju v šotoru pred
tamkajšnjim športno-rekreacijskim centrom. Sicer pa so v Cerkvenjaku letos poleti
v okviru proslavljanja občinskega praznika
in 500-letnice začetka izgradnje cerkve občina, župnija, društva, klubi in druge organizacije pripravili skupaj 69 prireditev in
srečanj.
T. K.

Modernizacija ceste skozi Čagono

P

oleti je stekla ena letošnjih največjih
investicij v občini Cerkvenjak. Gre za
modernizacijo dva kilometra dolgega
odseka ceste skozi Čagono. To občinsko cesto so v vsej dolžini od meje z občino Sveti
Andraž do regionalne ceste Lenart–Cerkvenjak najprej nameravali modernizirati v treh
fazah. Prvo fazo rekonstrukcije in modernizacije so izvedli lani, drugo in tretjo fazo
pa so na občini nameravali izvesti letos in
naslednje leto. Kasneje pa so se na občini
odločili, da bodo drugo in tretjo fazo rekonstrukcije ceste skozi Čagono združili in izvedli letos do jeseni.
Za modernizacijo cestnega odseka skozi
Čagono bo morala občina Cerkvenjak po
besedah njenega župana Marjana Žmavca
odšteti okoli 130.000 evrov. Po njegovih besedah so imeli pri modernizaciji ceste pred
očmi v prvi vrsti prometno varnost prebivalcev ob cesti in udeležencev v prometu, zato
bo cesta širša, kot je bila doslej.
Prenovljena cesta bo občino Cerkvenjak
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bolje povezala z občino Sveti Andraž. Ta občina je pri povezovanju obeh občin s cestno
infrastrukturo naredila prvi korak, saj je
investirala v asfaltiranje ceste v Novincih in
jo priključila na cesto v Župetincih v občini
Cerkvenjak.
Sicer pa se bo v občini Cerkvenjak letos
začela tudi rekonstrukcija okoli kilometer
dolgega odseka regionalne ceste iz Cerkvenjaka v Sveti Jurij ob Ščavnici od križišča
pod pokopališčem do kapele pri granati.
Rekonstrukcijo ceste, ki so jo poškodovali
ob izgradnji avtoceste, bo financirala država preko Direkcije Republike Slovenije za
infrastrukturo. Stala bo približno 450.000
evrov. Občina Cerkvenjak pa bo hkrati ob
tem cestnem odseku zgradila pločnik, javno razsvetljavo, telekomunikacijski jašek,
kanalizacijo in vodovodni vod. Za to bo
namenila okoli 300.000 evrov. Zadnji rok za
dokončanje omenjene investicije je pomlad
naslednje leto. Kako hitro bodo tekla dela,
je odvisno delno od vremenskih razmer, pa

tudi od dotoka sredstev.
Rekonstrukcija omenjenega
cestnega odseka bo izboljšala
prometno varnost v občini Cerkvenjak. Zlasti se bo povečala
varnost vseh, ki hodijo ali se
vozijo iz središča Cerkvenjaka
v Športno-rekreacijski center
Cerkvenjak, med njimi pa je
največ otrok in mladih.
T. K.
V Čagoni so vse poletje hrumeli
stroji, saj so rekonstruirali in
modernizirali cesto skozi naselje,
ki bo zaradi večje varnosti
prebivalcev ob njej in udeležencev
v prometu širša kot doslej.

Občina Lenart

Širitev poslovno industrijske cone v Lenartu

M

tehnologijo trdijo, da je navedeni razpis edini, ki je namenjen sofinanciranju vlaganj v
ekonomsko-poslovno infrastrukturo, razpisujejo ga za obdobje 2017–2018, zato v prihodnjih dveh letih novih razpisov ne predvidevajo.
V razpisu je za Vzhodno kohezijsko regijo, kamor sodi občina Lenart, namenjenih
7.466.666,66 EUR in za Zahodno kohezijsko
regijo 4.000.000,00 EUR.
Če bo občina Lenart s prijavo na razpis
uspela, načrtujejo sofinanciranje nadaljnje
širitve infrastrukture
v industrijski coni,
kar bo omogočilo komunalno ureditev in
prodajo parcel na območju, ki obsega okoli
2 ha. Širitev je osnova
za nadaljnje investicije
v Novi poslovno industrijski coni, kar pomeni večanje gospodarske konkurenčnosti
in odpiranje novih delovnih mest v občini
Nova poslovno industrijska cona Lenart v avgustu 2016
Lenart.
Če bo občina Lenart
pridobila sofinanciranje na javnem razpisu,
čine Lenart julija potrdil Dokument identifibo investicija širitve komunalne infrastrukkacije projekta za projekt širitve industrijske
ture v NPIC uvrščena v obdobje 2017–2018.
cone Lenart.
Javni razpis je za občino ugoden, ker
Javni razpis je namenjen občinam, ki so
omogoča sofinanciranje do največ 90 %
investitor in nosilec celotnega projekta. Obupravičenih stroškov, 10 % pa bi morala občina Lenart je v delu poslovno industrijske
čina zagotoviti lastnih sredstev, seveda če bo
cone, kjer je izgrajena komunalna infraizid razpisa pozitiven. Razpis je tudi izziv, saj
struktura, že prodala večino parcel, zato je
ponuja možnost, da se v industrijsko cono
potrebno za prodajo zemljišč v prihodnoprivabi več podjetij in ustvari nova delovna
sti poskrbeti tudi za nadaljevanje gradnje
mesta, kar je tudi eden izmed ključnih ciljev,
obstoječe ceste in pripadajoče komunalne
tako javnega razpisa kot prizadevanj občine
opreme, kot so vodovod, kanalizacija, telena tem področju.
komunikacijski vodi in drugo.
Na Ministrstvu za gospodarski razvoj in
D. O.
inistrstvo za gospodarski razvoj in
tehnologijo je konec junija objavilo Javni razpis za sofinanciranje
vlaganj v ekonomsko-poslovno infrastrukturo za obdobje 2016–2017. Rok za prijavo
je trajal le mesec dni in se je iztekel konec
julija. Občina Lenart se je prijavila na javni razpis, da bi pridobila sredstva za širitev
komunalne infrastrukture v Novi poslovno
industrijski coni in zato je občinski svet ob-

Javni poziv
za podelitev priznanj Občine Lenart
za leto 2016
Na spletni strani Občine Lenart www.lenart.si in v Medobčinskem uradnem vestniku
št. 15/2016 je objavljen Javni poziv za podelitev priznanj Občine Lenart za leto 2016.
Rok za predložitev pobud je 7. 10. 2016 do 11. ure v glavni pisarni Občine Lenart
(Trg osvoboditve 7, 2230 Lenart) ali priporočeno po pošti na naslov Občina Lenart, za
Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Trg osvoboditve 7, 2230 Lenart v zaprti kuverti, ustrezno označeno z napisom PRIZNANJA OBČINE LENART
2016, NE ODPIRAJ! Na kuverti mora biti zapisan pobudnik in njegov naslov.
Komisija lahko upošteva tudi tiste pobude za priznanja, ki so vložene po 7. 10. 2016, so
popolne, vsebujejo vse podatke in dokazila ter so vložene v skladu z določbami Odloka o
priznanjih Občine Lenart in prispejo do dneva obravnave pobud. Pobude, ki bodo prispele
po dnevu obravnave pobud, bodo zavržene s sklepom.
Kontaktna oseba za informacije: Darja Ornik, tel. 02 729 13 21 ali darja.ornik@lenart.si.
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Celostna prometna strategija občine Lenart

Druga javna razprava o scenarijih prometne ureditve

V

Predstavljeni scenariji so obsegali različne
posege in kombinacije ukrepov, s katerimi bi
v občini Lenart ciljno reševali izpostavljene
probleme. Ob koncu razprave so bili predstavljeni tudi primeri dobrih praks iz Slove-

četrtek, 4. 8. 2016, se je 35 občanov
zbralo na drugi javni razpravi v sklopu izdelave Celostne prometne strategije za občino Lenart. V tokratni razpravi
so se udeleženci soočili z različnimi scenariji prihodnjega razvoja
prometa v občini Lenart, prav tako pa so
nadaljevali razpravo o
prometni problematiki, ki je že bila načeta
na 1. javni razpravi 29.
6. 2016.
Prisotni so se strinjali, da je v občini
Lenart prisotnih 5 izstopajočih problemov.
To so tranzit tovornih
vozil skozi središče
Lenarta, pomanjkanje
površin za kolesarje in
pešce, nizka privlačnost javnega potniškega prometa in arhitektonske ovire. Razprava se je dotaknila tudi
trendov staranja prebivalstva, priseljevanja v
občino, zmanjševanja števila kmetov in porasta dnevnih migracij v druge občine.

nije in tujine. Predviden sprejem CPS je na
občinskem svetu občine Lenart 10 mesecev
od podpisa pogodbe z izvajalcem oz. do
konca meseca marca 2017.
mag. Lidija Šipek

Terminski plan izvajanja CPS po posameznih fazah izdelave
meseci 2016
Naziv aktivnosti

5

6

7

8

9

meseci 2017
10

11

12

1

2

3

Postavitev temeljev
Analiza stanja
Vključevanje javnosti
Opredelitev vizije in prioritet
Izbira ukrepov
Načrtovanje izvajanja CPS
Vzpostavitev nadzora
Sprejem CPS
Aktivnosti po sprejemu CPS

Obnovljena državna cesta skozi Radehovo

O

dsek državne ceste Lenart–Ptuj
skozi naselje Radehova je po nekaj
letih čakanja končno obnovljen, in-

vestitor del je bila Družba za avtoceste RS.
Uporabniki ceste in občani Lenarta, tako je
bilo tudi na seji občinskega sveta, ocenjujejo, da je pozitivno, da
je obnova državne ceste skozi Radehovo po
skoraj 10-ih letih stekla in je zdaj končana,
na žalost brez gradnje
pločnika.
Ocena, da bo pločnik od Lenarta do Radehove potrebno zgraditi, je soglasna.
Takšen je tudi
dvom, da se bo to zgodilo kmalu.
E. P.

Septembra krajevni praznik KS Voličina

V

prihajajočem mesecu se bo v KS Voličina zvrstila vrsta kulturnih, glasbenih, športnih, družabnih in drugih prireditev, s katerimi bodo krajani počastili krajevni
praznik ob godovanju farnega zavetnika sv. Ruperta. Osrednja slovesnost letošnjega krajevnega praznika se bo odvila v petek, 23. septembra, v kulturnem domu v Voličini.
Ob tej priložnosti bodo podeljena priznanja zaslužnim krajanom. V nedeljo, 25. septembra, pa bo v Voličini potekalo tradicionalno »Ruperško žegnanje«. Podrobnejši program
prireditev bodo gospodinjstva prejela po pošti.
D. K.
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Občina Sveta Ana

Občina Sveta Ana je praznovala 18.
občinski praznik

A

tija Rožengrunt, Tatjana in Dušan Mihelič;
nin teden je vsa ta leta ustaljeno
Gostilna Eder, Natalija Eder Kramberger in
praznično obarvan. Začne pa se z
Občina Sveta Ana.
osrednjo občinsko proslavo, ki je
Zbrane sta ob tej priložnosti vljudno naletos potekala 15. julija in na kateri so se
govorila in s spoštovanjem pozdravila Gepevsko predstavili CMePZ KD Sv. Ana pod
org Pöck, predsednik omenjenega društva,
vodstvom Natalije Šijanec, prav tako sta s
ter Anton Gangl, ki je kot regionalni predklavirsko spremljavo in flavto glasbeno zelo
stavnik regije Vulkanland posebej poudaril
obogatili večer Natalija in Lara Šijanec z
pomembnost povezovanja čez reko Muro in
Godarjevo suito Idylle ter prvič v dvoboju
vstop na skupni trg. Georg Pöck pa je z veharmonik na odru zaigrala brata Žan Rola
likim navdušenjem ter entuziazmom dodal,
na klavirsko harmoniko in Aleš Rola na
da se v občini Sveta Ana počuti kot doma in
diatonično harmoniko priredbi Something
ga je zelo pritegnila pristnost ljudi ter izjestupid - priredbo ansambla (Global Krayner)
mno kulinarično dogajanje.
ter Cvetoči lokvanj Ansambla bratov Avsenik.
Občinsko praznovanje se je po uradni
Prav tako so navzoči po dolgem času priproslavi nadaljevalo še pozno v noč, kjer
sluhnili enkratnima pesmima Mimike Ferk
so se vsi lahko okrepčali pri domačih vino– ljudske pesnice. Kot vsako leto doslej so se
gradnikih ter dobrotah izpod rok Društva
tudi izredno izkazali osnovnošolci OŠ Sveta
kmečkih žena in deklet, ki jih vsako leto
Ana (Katja Ornik, Maša Šijanec, Jakob Šiizredno bogato pripravijo domačinke. Prav
janec, Matej Rajter, Barbara Dvoršak, Neža
tako so vabila na stežaj odprta vrata vinske
Šijanec ali Tamara Dvoršak), saj so povsem
kleti občine ter vrtna veselica v bližnji okosami predstavili zgodbo o Štrku in Štorklji
lici.
Mimi, ki so jo učenci 3. in 4. razreda ustvaV soboto so se konjeniki že 14. podali na
rili pod vodstvom mentoric Majde Vrbnjak
pohod po Anini poti in jih tudi namrgodeno
in Lidije Kocbek.
vreme ni zmotilo, ko so se od kmetije MiLetos nagrajene dijakinje, študentke, zlata
helič v Rožengruntu podali proti Grabam in
maturantka ter magistrice so dokazale, kako
dolini Ščavnice, nato proti Kremberku ter
pomembno se je v življenju truditi za uspeh,
naprej proti Žicam in Dražen Vrhu. Da pa je
na katerega so lahko zelo ponosne same,
vesel vsakokratne uspele prireditve in vztrajnjihove družine ter tudi lokalna skupnost.
nosti prijateljev v konjskih sedlih, je s ponoTo so dijakinji Tamara Lovrenčič in Sabisom povedal dolgoletni predsednik društva
na Majerič – Prva gimnazija Maribor; zlata
Srebrni jezdec Herman Vakej.
maturantka Mihaela Roškarič – BiotehniV nedeljo, 17. julija, pa je bilo že tradiciška šola Maribor; študentki Vesna Ferenc
onalno srečanje zakoncev jubilantov v do– Filozofska fakulteta univerze v Ljubljani in
mači farni cerkvi, kjer je ob somaševanju
Barbara Kolman – Filozofska fakulteta unidomačega župnika Antona Frasa zbrane
verze v Mariboru; magistrice Vladka Jauk
nagovoril pater dr. Vinko Škafar ter jim na
– Ekonomsko poslovna fakulteta Maribor,
srce položil ter obudil marsikatero poročno
Mojca Potočnik – Fakulteta za naravoslovje
zaobljubo. Zakonci so nadaljevali prijetno
in matematiko in Aleksandra Šnajder – Fadruženje ob skupnem obedu.
kulteta za logistiko.
Prav tako je vedno zanimiva podelitev grbov in plaket občine. Zlati grb občine
Sveta Ana je prejelo Kulturno društvo Sveta Ana ob
90-letnici prizadevnega in
uspešnega delovanja društva
na področju ljubiteljske kulture. Srebrni grb sta prejela
Boris Mlakar, ravnatelj OŠ
Sveta Ana, za prizadevno in
uspešno vodenje osnovne
šole in vrtca ter vsestransko sodelovanje v lokalnem
okolju in Turistično društvo Sveta Ana ob 20-letnici
prizadevnega in uspešnega
delovanja društva, za skrb za
turistično promocijo ter doprinos k ugledu kraja.
Bronasti grb sta prejeli
Jožica Ketiš za dolgoletno
aktivno in prizadevno pro- Za srečanje, ki ga je pripravila župnija Sv. Ana, se je prijavilo 20
stovoljno delo v PGD Sveta zakonskih parov. Med njimi sta bila z najdaljšim skupnim zakonskim
Ana in Elizabeta Ajtnik za življenjem Angela in Ludvik Urbanič. Foto: Ludvik Kramberger
dolgoletno in prizadevno
sodelovanje pri razvoju tuV sredo, 20. julija, so številno poslušalrizma v občini Sveta Ana in širšo promocijo
stvo pritegnili domači pevci CMePZ KD
kraja.
Sveta Ana na prireditev Poletna noč, ki je
Plaketo občine Sveta Ana so prejeli
že postala pomembna stalnica dogajanj ob
Twirling klub Aninih mažoretk za odlične
Aninem tednu. Predstavili so se s slovenrezultate in uspehe na državnih in mednaskimi pesmimi, ki so jo v mešanih sestavih
rodnih tekmovanjih ter v spodbudo za natudi predstavili. Omeniti velja, da so otroci,
daljnje delo, Simona Satler za dolgoletno
mladinci ter moški del zbora pomembno
prizadevno in uspešno delo v Folklorni skuprispevali k zaokroženosti prireditve. Glaspini Sveta Ana in v spodbudo za nadaljnje
beno druženje je povezovala Mira Ornik,
delo ter Društvo upokojencev Sveta Ana
ob koncu pa so ubrano zapele Lara Šijanec,
ob 40-letnici delovanja društva ter skrb za
Mateja Šenveter ter Lucija Trojner ob sprezdravo in aktivno življenje starejših v občini.
mljavi zborovskega ansambla.
V sklopu občinskega praznika so bili letos
»V okviru prireditev ob praznovanju Anipredstavljeni tudi vsi sodelujoči v projektu
nega tedna se je letos prvič odvijal Večer
Užitek ob reki/Genuss am Fluss iz občine
ljudskih plesov, ki smo ga izvedli folkloristi
Sveta Ana: Izletniška kmetija Bauman, Aniiz folklorne skupine KD Sv. Ana. Večerni
ta Bauman; Kmetija Prančberger, Edvard
ambient na trgu pod vaško lipo in pod žaPrančberger; Izletniška kmetija Gundel –
rometi je bil zanimiv tako za gledalce kot za
Šenveter, Cvetka Šenveter; Kmetija in oljarnas, plesalce.
stvo Kolarič, Miran Kolarič; Turistična kme-
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Otvoritev slikarske razstave

Pihalna godba

Pohod konjenikov

Razstava

Športna srečanja

Plesni program smo popestrili s prikazom starih šeg in
navad in s šaljivimi običaji. Da pa smo folkloristi lahko v
ritmu zaplesali, so za glasbeno spremljavo poskrbeli naši
godci Simon Rajter, Rok Methans in Aleksander Šijanec. Na
odru pa so poleg domače folklorne skupine nastopili tudi
gosti. »Jakobške dikline in pubeci« so nam zapeli in zaigrali
nekaj prelepih Avsenikovih viž, ljudske pevke etnografske
skupine TD Sv. Ana pa so nam s svojimi šaljivimi pesmi
dodatno popestrile večer. Pohvalne besede gostov in gledalcev pa so v nas, plesalcih, podkrepile misel, da bi prireditev
postala tradicionalna,« je zapisala Anja Tlakar, predsednica
folklorne sekcije.
»Mladinska iniciativa je tudi letos popestrila program Aninega tedna. Tokrat smo
člani MKK Kulturne zadruge Sveta Ana

organizirali in občanom občine Sveta Ana
ponudili dva dogodka. Prvi je bil umetniške narave, primeren za vse otroke (in tudi
odrasle), ki ustvarjalnost in domišljijo nosijo v sebi ali pa bi jo morda radi prebudili,
na njej gradili. V soboto, 16. julija, se je pri
lovskem ribniku Sveta Ana na Zgornji Ščavnici zgodila Anina paletka – otroške likovne
delavnice, ki so se po enem letu ponovno
vrnile v program občinskega praznika. V
prijetnem ambientu sveže pokošene trave,
idiličnega ribnika in gozda v ozadju smo z
otroki že okoli 10. ure dopoldan odplavali v
ustvarjalno vesolje gnetenja, oblikovanja in
barvanja gline. Pod vodstvom članice Tame
Halužan, idejne in praktične vodje delavnic,
smo z otroki ustvarili mnogo glinenih posodic in spominkov, obeskov in magnetkov. Že
naslednji dan so umetnine bile razstavljene
v občinski avli na Sveti Ani, kjer so vsi sodelujoči prejeli še prijetno zahvalo s strani
občine.
Drugi dogodek je na Sveti Ani stalnica že
deset let. Letos smo se v okviru potopisno-kulinaričnih večerov Drugi svet v ponede-

ljek, 18. julija, ob 20. uri prepustili zgodbam
Andreje Avberšek, ki nas je popeljala po poteh Ugande in Zanzibarja. V dobri uri in pol
nam je skozi besedo in sliko pričarala bogate
podobe delčka afriške kulture. Kot vedno
smo prijetno obiskan dogodek še 'začinili' z
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etnološkimi kulinaričnimi dobrotami predstavljenih dežel.
Anin teden je za Kulturno zadrugo minil zelo
uspešno; veseli smo bili
odziva ljudi na naše dogodke. Še naprej želimo sejati svobodo ustvarjalnosti
in drugačnosti, katero nosi
v sebi vsak mlad (tako ali
drugače),« je zapisal Janez
Kraner.
Žegnanjska nedelja je že
tradicionalno minila zelo
svečano, saj je obe maši
vodil častni občan, duhovnik, škof, učitelj, varuh
prekmurskega jezika ter
odličen predavatelj, torej
velik človek dr. Jožef Smej.

Anovska kisla juha

V

okviru anovskega občinskega praznika je na dvorišču okrepčevalnice
Šenk pri Sveti Ani potekalo tradicionalno tekmovanje v kuhanju Štajerske kisle
juhe, zbrana sredstva so namenili v šolski
sklad. Ob pomoči nekaterih društev in organizacij, predvsem pa številnih sponzorjev,
so dogodek odlično pripravili novoustanovljeno Kulinarično društvo kisla juha Sveta
Ana, Krajevni odbor Rdečega križa Lokavec
in Okrepčevalnica Šenk, ki so na tekmovanje pritegnili 11 ekip. Naj juho so skuhali člani ekipe KO RK Lokavec, ki so slavili
pred ekipo Društva kmečkih žena in deklet
Sv. Ana in ekipo Šolski sklad OŠ Sveta Ana.
Vse ostale ekipe so zasedle 4. mesto.

O. B.

Sprejem novorojencev v občini Sveta Ana

V

prostorih občine Sveta Ana je bil v
četrtek, 14. julija 2016, sprejem novorojencev pri županu Silvu Slačku.
Vabljeni so bili novorojenčki, ki imajo stalno
prebivališče v občini in so se rodili od druge polovice decembra 2015 do julija 2016. V
tem času se je v občini Sveta Ana rodilo 14

Mihelič Jerič, Glorija Bauman, Žan Mulec,
Tim Lončarič, Ana Majhenič, Maša Ljubec.
Starše z dojenčki je nagovoril župan Silvo Slaček in jim ob veselem dogodku izrekel
čestitko ter jim podaril simbolično darilo.
Vsak novorojenec prejme od občine enkratno denarno pomoč v vrednosti 150 EUR.

otrok, od tega 8 deklice in 6 fantov: Riana
Košak, Jakob Ploj, Žan Lukavečki Hamonajec, Leon Semenski, Kaja Šuster, Sofija
Kaloh, Laura Sofija Lehner, Rene Ketiš, Eva

Končanemu uradnem delu sta sledila manjša pogostitev in druženje v prijetni družbi
novorojenčkov.
Tekst in foto: A. R.

Pridiga škofa Smeja

Z vnemo so mašo peli pevci CMePZ KD
Sveta Ana pod vodstvom akademske cerkvene glasbenice Natalije Šijanec. Na trgu so
se s številnimi izdelki predstavljali različni
prodajalci in tako vsekakor popestrili dogajanje, na katerem so si otroci napasli oči,
starši pa smo morali odpreti denarnice. Gasilci so že dopoldne vabili medse, prav tako
tudi v večernih urah, ko so pripravili vrtno
veselico.
Žegnanjska nedelja pa se bo letos marsikomu vtisnila v lep spomin, saj domači
slikar Danijel Ferlinc farni cerkvi podaril
izredno umetnino »živih oči«, in sicer je
po treh tednih in pol naslikal »Usmiljenega
Kristusa« in tako pustil s to gesto in izjemnim darom čudovit vtis na farane ter na
vse romarje, ki si bodo ob obiskih lahko to
na novo pridobljeno umetnino tudi ogledali.
Tudi škof dr. Jožef Smej se mu je za to velikodušnost prisrčno zahvalil ter blagoslovil
slikarjevo umetnino.
Suzana Rejak Breznik in
poročevalci z dogodkov

Program Svit v občini Sveta Ana

S

ciljem, da bi pravočasno odkrili predrakave in začetne rakave spremembe
oziroma zmanjšali umrljivost zaradi
raka materničnega vratu, dojke, debelega
črevesa in danke, potekajo v Sloveniji trije presejalni programi: ZORA, DORA in
SVIT. V Program Svit, ki ga vodi in upravlja
Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ)
ter v Sloveniji poteka že od leta 2009, so
vabljeni vsi prebivalci Slovenije z urejenim

osnovnim zdravstvenim zavarovanjem, stari
med 50 in 74 let, in sicer na vsaki dve leti.
Presejalni program omogoča, da predrakave spremembe (polipe) in raka na debelem
črevesu in danki odkrijemo tako zgodaj, da
je zdravljenje manj obremenjujoče in predvsem veliko uspešnejše.
Po zadnjih podatkih NIJZ se v občini Sveta Ana v Program Svit odzove pod 50 % vabljenih. V obdobju od leta 2010 do 2015 se
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je samo v letu 2014 v program odzvalo več
kot 50 % vabljenih, in sicer 53,13 %. Razlo-

gov, zakaj je odzivnost že v naslednjem letu
ponovno padla pod 50 %, je verjetno več.
Dobra polovica občanov torej izpusti priložnost za pregled, ki je financiran s strani
ZZZS.
Z željo po večji odzivnosti v program je
v soboto, 23. 7. 2016, v okviru prireditev ob
občinskem prazniku potekala predstavitev
Programa Svit. Ob spremstvu študentov medicine so se občanke in občani lahko sprehodili skozi napihljiv model debelega črevesa in se seznanili z vsemi spremembami, ki
se tekom življenja lahko pojavijo v debelem
črevesu.
Marija Hanželj, foto: arhiv občine

Občina Sveta Trojica v Slovenskih goricah

Sanacija klanca Zg. Verjane–Dobrava

N

odseka, predvsem na klancu, porabi občina
veliko sredstev. Kljub temu pa je cesta po
vsakem močnejšem deževju ponovno težko
prevozna, za osebna vozila pa pogosto tudi
neprevozna.
Občinska uprava je predlagala, da bi s
temeljito fazno sanacijo najbolj kritičnega
odseka te ceste v dolžini 135 metrov v letih
2016 in 2017 preprečili
negativne posledice na
cesti, znižali stroške in
omogočili normalno
prevoznost.
Podatki kažejo, da
je občina za sanacijo
tega odseka ceste lani
maja namenila 2.000
evrov za planiranje
in čiščenje jarkov in
prepustov, za gramoziranje pa je dodatno
potrošila še 400 evrov.
Žal pa je obilno deževje kmalu zopet naNa predlog občinske uprave občine Sveta Trojica je njen župan Darko
Fras sprejel odločitev, da bodo sredstva proračunske rezerve namenili za redilo svoje. Najhujšo
sanacijo odseka Majerič–Anžel na cesti Zg. Verjane–Dobrava. S svojo
škodo je cestišču naodločitvijo je že seznanil občinski svet.
redilo obilno deževje v
letošnjem juniju. Slaba
cesta ne povzroča težav samo domačinom,
Tako kot v vseh občinah imajo tudi v občitemveč tudi Kmetijski zadrugi Lenart, ki na
ni Sveta Trojica v okviru občinskega proratem območju odkupuje mleko.
čuna zagotovljena sredstva za proračunsko
Župan je predlog občinske uprave o porezervo. Ta sredstva uporabljajo za financirabi proračunske rezerve že sprejel ter s tem
ranje izdatkov za odpravo posledic naravna zadnji seji seznanil tudi člane občinskega
nih nesreč, kot so potres, poplava, zemeljski
sveta občine Sveta Trojica, ki so informacijo
plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter,
sprejeli na znanje brez pripomb.
toča, žled, pozeba, suša, množični pojav naTako ni več nobene ovire za sanacijo
lezljive človeške, živalske ali rastlinske boleomenjenega cestnega odseka ceste Zg. Verzni ter za odpravo posledic drugih naravnih
jane–Dobrava. Ocenjena vrednost sanacije
nesreč. V svoj rezervni sklad občina daje del
znaša 17.200 evrov in jo nameravajo izvesti
skupnih prihodkov, vendar letno največ do
v dveh fazah v dveh letih. Sanacija zajema
višine 1,5 odstotka prejemkov proračuna. O
prekinitev koreninskega sistema iz gozda,
uporabi sredstev proračunske rezerve v podreniranje celotnega odseka ceste v dolžini
sameznem primeru do višine, ki je določena
135 metrov, vgradnjo in utrditev tampona
z občinskim odlokom, sprejetim ob sprejev minimalni debelini 35 centimetrov, fino
mu občinskega proračuna, odloča župan na
planiranje in ureditev naklonov ceste, aspredlog za finance pristojnega organa občinfaltiranje ceste v širini 3 metrov in debelini
ske uprave. Župan mora o uporabi sredstev
najmanj 6 centimetrov z dogradnjo povozne
obveščati občinski svet.
asfaltne mulde v širini 0,5 metra in škarpiObčinska uprava, ki jo vodi direktor Srečranje brežin.
ko A. Padovnik, je na pobudo višje svetovalPred sanacijo ceste bo potrebno odstraniti
ke za finance in računovodstvo v občinski
nekaj dreves in požagati več drevesnih vej,
upravi Damjane Kmetič županu Darku Frakar bodo storili lastniki gozdov sami, občina
su letos predlagala, naj sredstva proračunske
pa bo zagotovila dvigalo. Z lastniki ob cerezerve za odpravo posledic naravnih nesreč
stnem odseku je dogovorjeno tudi, da bodo
v višini 9.000 evrov uporabi za financiranje
na svoje stroške uredili odvodnjavanje meizdatkov za odpravo posledic močnega dežja
teornih voda s kmetijskih objektov na način,
na delu ceste Zg. Verjane–Dobrava na odseda bodo meteorne vode speljali z vozišča.
ku Majerič–Anžel. Čeprav občina to gramoTrasa ceste je bila pred nekaj leti že geodetzirano cesto redno vzdržuje, predstavlja njen
sko odmerjena, zemljišča, po katerih poteka,
odsek od Majeriča do Anžela zaradi velikega
pa so v celoti last občine Sveta Trojica.
klanca in naraščajočega težkega prometa
eno najbolj kritičnih točk na občinskih ceT. K.
stah v občini Sveta Trojica. Za sanacijo tega
a predlog občinske uprave občine
Sveta Trojica je njen župan Darko Fras sprejel odločitev, da bodo
sredstva proračunske rezerve namenili za
sanacijo odseka Majerič–Anžel na cesti Zg.
Verjane–Dobrava. S svojo odločitvijo je že
seznanil občinski svet.

Apartma ob Trojiškem jezeru

T

rojiško jezero so že od nekdaj radi
obiskovali domači in tuji turisti, še
zlasti tisti, ki so jim blizu rekreacija,
ribolov ter sprehodi in pohodi v neokrnjeni naravi. Malokdo pa ve, da je mogoče ob
jezeru najeti tudi »Počitniški apartma ob
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jezeru«, kjer lahko najemnik z družino ali
skupino prijateljev preživi čudovit dopust ali
konec tedna.
Sredi poletja so člani občinskega sveta občine Sveta Trojica sprejeli sklep o ceni najema objekta »Počitniški apartma ob jezeru«.

Na podlagi tega sklepa bo moral najemnik
za prvi dan najema počitniškega apartmaja
odšteti 80 evrov, za drugi dan do vključno
petega 40 evrov, za šesti dan do vključno desetega 30 evrov, za enajsti dan do
vključno dvajsetega 20 evrov, za enaindvajseti in vsak naslednji dan pa 10
evrov. Če bo v počitniškem domu bivala
samo ena oseba, ji lahko občina prizna
20 odstotni popust.
Poleg počitniškega apartmaja ima občina Sveta Trojica ob Trojiškem jezeru
tudi brunarico in piknik prostor pod
njo, s čimer upravlja tamkajšnje turistično društvo. Občinska uprava je za sejo
občinskega sveta pripravila tudi predlog
sklepa o oddajanju v najem in predlog
sklepa o ceni najema brunarice ob jezeru in
piknik prostora pod njo, kjer se lahko zbere
okoli 50 ljudi. Vendar pa so člani občinskega sveta sprejem obeh sklepov odložili do
podpisa sporazuma med občino Sveta Trojica in Turističnim društvom Sveta Trojica,
s katerim se bosta podpisnika sporazumela
o uporabi stvarnega premoženja občine.
Uprava je predlagala, da bi za najem brunarice, ki obsega pokrit prostor in sanitarije,
morali najemniki odšteti 50 evrov, člani Turističnega društva Sveta Trojica pa 20 evrov.
Za najem piknik prostora, ki obsega mize,

klopi in žar, pa naj bi najemniki odšteli 20
evrov (samo za mize in klopi pa 15 evrov).
Čeprav so občinski svetniki sprejem obeh

sklepov odložili do podpisa sporazuma, pa
to še ne pomeni, da zainteresirani najemniki
piknik prostora v nobenem primeru ne morejo dobiti v najem. Kot zatrjujejo v občinski
upravi, se lahko tisti, ki zares potrebujejo
prostor za piknik ob jezeru, oglasijo na občini. Ta se bo povezala s turističnim društvom
in skupno se bodo dogovorili, kako in kaj.
Interesentov za piknike ob jezeru pa bo konec poletja in v jeseni, ko dozorijo kostanji
in pride čas trgatev, verjetno čedalje več.
T. K.

Obvestilo o javnih razpisih

O

bčina Sveta Trojica v Slovenskih goricah obvešča, da so objavljeni naslednji javni razpisi/pozivi za leto 2016:

Trojica v Slovenskih goricah vse delovni dni
v tednu, v času uradnih ur. Za dodatne informacije o posameznem javnem razpisu/

Javni razpis/poziv

Objava

Vloge do

Javni razpis za dodelitev pomoči za razvoj kmetijstva in podeželja v
Občini Sveta Trojica v Slovenskih goricah v letu 2016

1. 4. 2016

23. 9. 2016

Javni poziv za dodelitev enkratne denarne pomoči za novorojence v
Občini Sveta Trojica v Slovenskih goricah za leto 2016

5. 8. 2016

5. 9. 2016

Javni poziv za oddajo vlog za uporabo športnih objektov Občine Sveta
Trojica v Slovenskih goricah v šolskem letu 2016/17

12. 8. 2016

16. 9. 2016

Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega gospodarjenja z
divjadjo v letu 2016

12. 8. 2016

16. 9. 2016

Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje malih čistilnih
naprav v letu 2016

26. 5. 2016

6. 9. 2016

Celotna besedila javnih razpisov/pozivov vključno s pripadajočimi vlogami so
objavljena na oglasni deski in spletni strani Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah: www.sv-trojica.si ali jo lahko osebno
dvignete v sprejemni pisarni Občine Sveta

pozivu vas vabimo, da nas kontaktirate na
telefonski številki: 02/729 50 20 ali elektronskem naslovu: obcina@sv-trojica.si.
Župan Občine Sveta Trojica v Slov. goricah
Darko Fras, univ. dipl. prav

Občina Sveti Jurij v Slovenskih goricah

Novi kilometri cest in prenovljeno šolsko
igrišče

Č

as poletnih počitnic in dopustov
je občini Sv. Juriij v Slov. goricah prinesel prenovljeno šolsko
igrišče pri OŠ J. Hudalesa v Jurovskem
Dolu. Nekdanjo asfaltno igrišče, preplaščeno z umetno maso, je tako dobilo popolnoma nov videz in, kar je najpomembnejše, igrišče bo odslej nudilo
tudi več varnosti za uporabnike. Novo
podobo šolskemu igrišču pa daje tudi
manjša tribuna, ki je nastala ob igrišču. Projekt v vrednosti 56.000 € je bil
v višini 15.594 € sofinanciran s strani
Fundacije za šport.

Del Gasterajske ceste že z novo asfaltno prevleko
V začetku poletja so delavci gradbenega podjetja Asfalti Ptuj, d. o. o.,
pričeli z deli na t.i. Gasterajski cesti
(LC 203 071). Rekonstrukcija cestnega
odseka v dolžini 2.600 m od križišča
pri Krivcu v Sp. Gasteraju do križišča
pri gospodinjstvu Eder v Zg. Gasteraju zajema razširitev cestišča z na novo
urejenim odvodnjavanjem in preplastitvijo z novo asfaltno prevleko. Vrednost te investicije bo občino stala cca
250.000 €. Obnova prvega dela tega cestnega odseka v dolžini cca 1.100 m je
že končana, tako da se vozniki že lahko
zapeljejo po novem asfaltnem cestišču.
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Z deli pa že nadaljujejo na preostalem
delu tega cestnega odseka, ki bo v celoti obnovljen še v tem koledarskem letu.
Že jeseni pa bo občina izdala nov razpis

za nadaljevanje rekonstrukcije te Gasterajske ceste vse do meje z občino Lenart. Rekonstrukcija tega dela cestnega odseka se bo
pričela pomladi prihodnje leto.

Končana cestna odseka »Repa« in »Zaletinger«
Že v začetku poletja so izvajalci (cestno
podjetje Pomgrad iz Murske Sobote) del na
cestnih odsekih »Repa« (JP 703-315) in »Zaletinger« (JP 703-317) v skupni dolžini cca
1600 m končali s preplastitvijo teh cestnih
odsekov v Sr. Gasteraju. Skupna vrednost

teh dveh projektov je znašala cca 150.000 €.
Skupaj bo tako občina Sv. Jurij v Slov. goricah v letošnjem letu bogatejša za več kot 4
km novih asfaltnih cestišč.
Dejan Kramberger

V Občini Sv. Jurij v Slov. gor. nadomestne
lokalne volitve
V naselju Žitence v občini Sv. Jurij v Slov. gor bodo 18. septembra 2016 nadomestne
lokalne volitve za člana občinskega sveta v 4. volilni enoti. Aprila je namreč umrl svetnik
Milan Zorec, zato je potrebno izvesti nadomestne volitve. Rok za oddajo kandidatur je
potekel v sredo,, 24. avgusta 2016. Splošno glasovanje bo na dveh voliščih v naselju Žitence
18. 9. 2016 od 7. do 19. ure. Predčasno glasovanje pa bo v sredo, 14. 9. 2016, od 9. do 17.
ure na sedežu občinske volilne komisije v prostorih Občine Sv. Jurij v Slov. gor.

Obvestilo o objavljenem

Javnem razpisu

za dodelitev finančnih nagrad dijakom in študentom
Občina Sv. Jurij v Slov. goricah je 14. 7. 2016 objavila Javni razpis za podelitev finančnih
nagrad dijakom in študentom v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah za šolsko/študijsko leto
2015/2016.
Občina iz občinskega proračuna razpisuje finančna sredstva, ki so namenjena dijakom
oz. študentom, ki dosegajo nadpovprečne rezultate pri pridobivanju osnovne izobrazbe ali
zraven rednega šolanja izkazujejo še intelektualno ali umetniško nadarjenost oz. dosegajo
izjemne dosežke na različnih področjih.
Javni razpis in razpisna dokumentacija sta objavljena na spletni strani občine: www.obcinajurij.si, dobite ju lahko tudi na sedežu Občine Sv. Jurij v Slov. goricah v času uradnih
ur.
Razpisani rok za oddajo vlog je najkasneje do petka, 14. 10. 2016, do 12. ure.
Občina Sv. Jurij v Slov. goricah,
Peter Škrlec, župan
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ZNANJE ZA RAZVOJ

AKTUALNO IZ OBČIN

Pri Izobraževalnem centru vas vabimo k vpisu

Univerza za tretje življenjsko obdobje Lenart

V novem šolskem letu vas vabimo k vpisu v naslednje študijske skupine:
-- učenje angleščine in nemščine,
-- računalniško izobraževanje: gmail, facebook, prenos fotografij s telefona ali fotoaparata,
-- vrt in zelišča,
-- ročne spretnosti: vezenje, pletenje, kvačkanje,
-- varno v prometu.
Za vpis se osebno oglasite v informacijski pisarni med 9. in 14. uro. Prijave za posamezne
študijske skupine bomo sprejemali do 15. 9. 2016, izobraževanje začnemo v mesecu oktobru.

Tečaji tujih jezikov

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

Za vse informacije in prijave se oglasite pri Izobraževalnem centru
na Nikovi 9, Lenart, ali po telefonu 02/ 720 78 88.
Vljudno vabljeni.

Izobraževalni center, Alenka Špes

CENIK oglasnega prostora v
Ovtarjevih novicah
1/16 strani

124 x 40 mm

80,00 €

1/8 strani

124 x 84 mm

100,00 €

1/4 strani

124 x 173 mm

180,00 €

1/2 strani

253 x 173 mm

280,00 €

Cela stran

253 x 350 mm

480,00 €

K navedenim cenam se prišteva DDV.

Program SIP TV se v sistemu KKS LENART nahaja
na kanalu 152, - frekvenca
626,000 MHz, v programski shemi SIOL TV na kanalu 143, T2 TV na programu 24, AMIS TV na programu 94.
Programski termini za občino
Lenart:
petek ob 18.00
sobota ob 10.00 in ob 12.00
nedelja ob 18.30
Informacije na spletni strani:
www.siptv.si
Kontakt: info@siptv.si
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Dan državnosti v Benediktu

L

etos smo v Benediktu dan državnosti
proslavili na nekoliko drugačen način.
V Društvu Musica Levares in Inštitutu
za zdravljenje in razvoj z glasbo smo pripravili koncert z naslovom: Povem z glasbo,
povem s srcem. Slovesen uvod je pripravil

Vid Leva, ki je na trobento zaigral našo državno himno, pevski zbor Musica Benedikt
je Zdravljico zapel ter zelo lepo predstavil še
nekaj drugih pesmi. Slavnostni govornik je
bil župan Milan Gumzar, ki je v svojih besedah izpostavil povezanost v širši domovini, v občini, med društvi in posamezniki.
Nastopili so naši učenci: Ela Klara Črešnar,
Luka Tavželj, Eva Rajter, Mihel Mai Leva,
Laura Lissa Purgaj in Ines Leopold. Nekateri
so v dveh oz. treh letih učenja instrumenta
in petja postali pravi mladi mojstri. Ker so
nastopajoči učenci v večini bili iz OŠ Benedikt, smo bili veseli, da se je povabilu prijazno odzval ravnatelj Milan Gabrovec. Prireditev je povezovala Saša Lovrenčič, kateri ob
osebnem jubileju izrekamo prisrčno zahvalo
za vsa leta sodelovanja z našim društvom.

Izpostavili smo prebivanje v domovini, ki
je organizirana v okviru države. Lepo bi bilo,
da je naša država tudi naša domovina. Ljudje imamo potrebo po pripadnosti; kamor
moram ali želim pripadati, je lepo pripadati
z zadovoljstvom in notranjo pomirjenostjo. Ob tem
se sprašujemo,
kaj lahko kot
p o s ame z n i k i
prispevamo k
povezanosti v
domovini in v
lastni državi.
Velik prispevek
je spoštovanje
in poštenost,
katero pa gotovo pričakujemo tudi od
širše skupnosti.
Ljubezen
in
mir sta končni
cilj in tega je
bilo na prireditvi v izobilju. Imeli smo glasbenega gosta Matjaža Belaka, ki je izvajal s
svojo glasbeno terapevtko posebej dotakljive in duhovno bogate pesmi: »Ko vdihneš
zrak, vdihneš ljubezen in mir …«. Tako kot
nas je skupina ljudi skupaj vdihnila za ljubezen in povezanost, tega želimo za vso našo
državo ter da bi nam bila ljuba domovina.
Domovina je kraj, kjer sem rad. Posebej smo
izpostavili našo prvobitno majhno domovino, kjer bi naj najraje prebivali: to je v naših
srcih, sami v svoji sreči, ki pa ne ostaja sreča,
če je ne podelimo z drugimi. Lepo je bilo vse
to podeliti s prisotnimi na naši prireditvi.
Hvala!
Majda Fras Leva,
samozaposlena v kulturi,
foto: Bojan Črešnar

40. obletnica lokalne mladinske delovne
akcije Zg. Ščavnica '76

»P

o desetih dneh brigadirskega življenja se bodo mladi brigadirji
danes razšli. A spomini na brigado Srečko Rojs -Niko bodo vsekakor ostali
živi in nepozabni.
Deset dni brigadirskega življenja je za
nami. Doživeli smo marsikaj zanimivega,
mogoče tudi kaj neprijetnega, toda spomini
na brigado, na vesele
in žalostne dogodke,
ki smo jih deset dni
doživljali, bodo ostali
prisotni, vedno živi,
nepozabni. Prišli smo
iz vseh strani. Iz različnih krajev lenarške občine, iz bratske občine
Brus in Knić iz Srbije.
Spoznali smo se, navezali prijateljske stike,
postali smo prijatelji
in postali smo brigadirji, ki smo skupno in
z vsemi svojimi silami
gradili cesto. Zelo hitro smo navezali stike
s krajani, ki so nam nudili vsestransko koristno pomoč.
Sedaj se razhajamo. Ali bomo čez leto dni,
ko se bomo spet kje srečali, še prijatelji. Ali
ni naše sedanje prijateljstvo mogoče samo
navidezno? O takšnih zadevah bi se dalo veliko govoriti in napisati. Akcijo smo uspešno
zaključili. Cesta je zgrajena, zgrajeni so mostovi našega prijateljstva …«.
S temi besedami Jurij Exspres končuje
svoj svečani oziroma zaključni uvodnik.
Tako so se leta 1975 v Jurovskem dolu poslovili od brigadirskih bralcev Goran Minić,
Marjan Toš, Ivo Lorenčič in Stane Bratuša,
uredniški odbor prvega brigadirskega časopisa Jurij Expres.
Na njihovo vprašanje lahko v vsakem
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primeru skupaj odgovorimo. Ne samo čez
leto dni, prijateljstva so ostala še po 40 letih. Nekdanji brigadirji se spet srečujemo in
ponovno s prostovoljnim delom opravimo
kakšno delo, ki morda ne bi bilo opravljeno
ali pa mnogo kasneje. Pomaga nam mehanizacija in predvsem dobra volja z vseh strani;

predvsem in tudi v lokalnih skupnostih.
Tako vas vse, ki ste že bili na srečanju
v Jurovskem dolu, vse ostale brigadirje
in prijatelje iz Brusa in Knića, vabimo na
naslednje delovno srečanje na Sveti Ani,
ki bo 17. 9. ob 8. uri.
Program 40. obletnice LMDA Zg. Ščavnica '76 bo potekal delovno in svečano. Najprej bomo v občinski avli ob 9. uri odprli
razstavo o mladinskem prostovoljnem delu
v Slovenskih goricah, nato pa bomo odšli
na traso, opravili nekaj dela po dogovoru
z Občino Sveta Ana, srečanje pa zaključili
družabno, z dogovorom za naprej.
Marija Šauperl

Ekipa prve pomoči RK Sv. Trojica prvič na
tekmovanju

E

kipa prve pomoči Rdečega križa Sv.
Trojica se je v soboto, 4. 6. 2016, prvič
udeležila
regijskega preverjanja usposobljenosti ekip prve
pomoči Civilne zaščite
in Rdečega križa. Sicer po vrsti 22. regijsko
preverjanje, ki je bilo
organizirano s strani
URSZR Maribor, RKS
Območnega združenja
Maribor in Občine Lovrenc na Pohorju, je potekalo na Lovrencu na
Pohorju. Preverjanja se
je udeležilo 12 ekip, ki
so pokazale svoje znanje
pri reševanju in oskrbi
realistično prikazanih
poškodb ponesrečencev
in drugače prizadetih ob različnih nesrečah
in dogodkih.
Po vztrajnem pripravljanju, vajah in požrtvovalnem iskanju časa za skupna srečanja,
na katerih je naša ekipa pridobivala ustrezne
spretnosti in znanja, je napočil težko pričakovani dan – zgodnje jutro nas popelje v
smeri Lovrenca, pričakovanja so se mešala
z navdušenjem, nervozo in strahom, ki ga
je razblinil ekipni duh, moč sodelovanja in
skupinske podpore. Uspelo nam je doseči
odlično peto mesto, kar nam je vlilo poguma in novih moči za nadaljevanje dela in
sodelovanja.
Ekipa prve pomoči RK Sv. Trojica (Suzana
Kirbiš, Stanka Fras, Tjaša Tušek, Sara Kranvogl, Majda Jelen, Manuela Kaloh in Nataša Bauman) je s teoretičnim in praktičnim
usposabljanjem začela v začetku leta, samo-

stojno ali pod vodstvom nadaljevala s praktičnimi vajami, prejela ustrezno opremo in

se tako za uradno preverjanje svojega znanja
udeležila svojega prvega tekmovanja. Za pridobitvijo vseh teh izkušenj posebne vrste pa
seveda stoji pomembno ozadje; zahvala gre
Občini Sv. Trojica, predavatelju prve pomoči in predsedniku RKS OZ Lenart doktorju
Matjažu Zimicu, predavateljici prve pomoči
Jožici Cvetko, organizatorici in koordinatorici srečanj Klaudiji Drašak in ne nazadnje
se moramo posebej zahvaliti za požrtvovalnost, angažiranje in vztrajno vodenje ekipe
Suzani Kirbiš.
V upanju, da bi bilo nesreč in potreb po
nudenju prve pomoči čim manj, znanja in
spretnosti na tem področju pa vse več, si bo
ekipa prve pomoči RK Sv. Trojica prizadevala obdržati duh ekipnega sodelovanja in
dela.
Nataša Bauman

15. junija 2016 je potekala slovesna predaja table Genus am Fluss – Užitek
ob reki novi pridruženi članici – družini Fras iz Trotkove

Družina Fras iz Trotkove

N

eokrnjena narava. Svežina. Mir. Polži. S temi besedami lahko opišemo
naše domovanje, kjer že drugo leto
gojimo polže. Smo družina Fras iz Trotkove,
ki smo se odločili, da začnemo z nečim novim in inovativnim, s čimer lahko privabimo
širše množice ljudi, ki so zainteresirani za
stvari, katerih ne vidimo vsepovsod. Ukvarjamo se z pridelavo in predelavo polžev rodu
Muller in Maxima, ki so v kulinariki najbolj
cenjeni zaradi njihovega prefinjenega okusa
in velikosti. Naša farma obsega 600 m2, na
katerih bo na začetku oktobra nekje okrog
1200 kg polžev, ki jih bomo uporabili za predelavo polžjega mesa in za kremo iz polžje
sline. Smo na začetku naše poti, vendar imamo že nekaj restavracij doma in v tujini. Ker
pa smo opazili, da ima polž izjemno sposobnost obnavljanja svoje poškodovane hišice,
smo se odločili za izdelavo kreme iz polžje
sline, ki ima izjemne učinke. Vse te izdelke
izdelujemo doma, saj smo družina, ki rada
poprime za vsako delo in ga z veseljem naredimo skupaj.
Nekaj o reji polžev
Polži živijo v naravnem okolju, zato smo
jim tudi mi prilagodili njihov način življenja
in jim posejali samo kvalitetno zelenjavo, od
radiča, blitve do oljne repice itd. Med vsemi
temi rastlinami pa imamo po tleh lesene palete, ki polžem omogočajo zaščito pred soncem, ki jim v poletnih mesecih lahko precej
škoduje, nam pa je v pomoč pri pobiranju
polžev. Njihov ciklus traja od maja do oktobra. Naša metoda gojenja polžev je, da damo
polžja jajčeca v našo farmo na začetku maja
in jih pitamo do oktobra, ko jih vse poberemo in jih skladiščimo, saj polž celo zimo
prespi.

Krema iz polžje sline
Naš nov izdelek v tem letu pa je izjemna
krema iz polžje sline. Na internetu je veliko podatkov o kremah iz polžje sline, ki

se prodajajo vsepovsod, in kakšne učinke
imajo, zato smo s tem začeli tudi mi. Vendar
vam lahko zagotovimo, da takšne vsebnosti
polžje sline nima nobena krema v Sloveniji. Izjemni rezultati v zelo kratkem času so
nam dali nov zagon, da lahko ljudem z našimi polži in z njihovo slino pomagamo do
lepše kože brez gub; krema odlično pomaga
proti aknam, mozoljem, herpesu, glivicam,
je dobra zaščita pred UV-žarki, je za različne kožne alergije, opekline, nahrani kožo
po britju in depilaciji ali je za srbečo kožo
oziroma izjemno vsestranska krema, ki obnavlja kožne celice.
Besedilo: Aljaž Fras,
Fotografije: Aljaž Fras in Sabina Šijanec
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80-letnica PGD Voličina

V

soboto, 25. junija 2016, je Prostovoljno gasilsko društvo Voličina praznovalo 80-letnico aktivnega delovanja.
Priprave na to svečanost so se pričele že v
preteklem letu in nadaljevale v letošnjem.
Za to priliko smo uredili gasilski dom, prizidek h gasilskem domu in pomožni objekt
z novo fasado kakor tudi notranjost doma,

sanitarije in drugo. Odkrili smo tudi obeležje umrlim gasilcem PGD Voličina od 1936
leta naprej. Sredstva smo zbrali z varčnim
gospodarjenjem, prispevki krajanov ob raznosih letnih koledarjev in sponzorjev .
Svečanost se je pričela s pozdravom in
mimohodom gasilcev, gasilk in mladine.
Sledil je slavnostni del s proslavo, kjer je
povezovalka programa Tadeja pozdravila

vse navzoče, še posebej poslanca državnega zbora RS Franca Breznika, predstavnika
GZ Slovenije Dušana Vižintina, častnega
predsednika GZ Slovenije Ernesta Eury-ja,
podžupana občine Lenart Francija Ornika,
župnika Jožeta Muršeca, ravnatelja OŠ Voličina mag. Antona Goznika, predsednika GZ
Lenart Jožeta Selinška, poveljnika GZ Lenart Leopolda Omerzuja,
častnega predsednika GZ
Lenart Stanka Šteinbauerja, vse gasilce iz GZ Lenart in PGD Korena ter
ostale prisotne.
Predsednik
Stanko
Šteinbauer je v nagovoru
prikazal, kako je društvo
nastajalo, kako je delovalo vseh osemdeset let,
s kakšnimi težavami se
je srečevalo in kako so s
pridnim delom dosegli
to, kar imamo.
Po njegovem nagovoru so sodelovali še ostali
gostje, od poslanca DZ,
predstavnika GZ Slovenije, podžupana občine
Lenart do predsednika
GZ Lenart. Blagoslov
obnovljenih objektov je
opravil domači župnik. V
kulturnem programu so
sodelovali godba na pihala MOL iz Lenarta ter
Fantje izpod Vurberka.
Podeljena so bila tudi
odlikovanja GZ Slovenije, nekaj listin napredovanj, listin specialnosti ter jubilejnih društvenih priznanj, katera so pretežni del bila
podeljena že na 80. letnem občnem zboru.
Vsa svečanost pa je bila povezana s praznovanjem 45. dneva gasilcev GZ Lenart.
Sledila je pogostitev ter prijetno druženje.
Za PGD Voličina: M. J.
fotografija: Foto Tone

DU Benedikt, 2. DU Sveta Trojica in 3. DU
Voličina. Najboljša strelka in strelec sta bila
Milena Štuklek in Edi Črnko.
V polovici junija je bil zaključen pomladanski del »LIGA« tekmovanj v streljanju z
zračno puško. Drugi del tekmovanja se bo
nadaljeval v jeseni.
Konec aprila je bilo meddruštveno tekmovanje v igranju kart pod organizacijo DU
Sveti Jurij. Zmagovalci so bili tekmovalci
DU Sveta Ana, drugi DU Ledavski dol (pobrateno z DU Sveti Jurij) in tretji DU Voličina.

20. tradicionalno srečanje upokojencev
Zveze društev upokojoncev Slov. goric

Z

veza društev upokojencev Slovenskih
goric je v vročem popoldnevu v soboto, 9. 7. 2016, z DU Benedikt in občino Benedikt organizirala in izvedla že okroglo – 20. tradicionalno srečanje upokojenk
in upokojencev v Benediktu.

Srečanje gasilskih veteranov Podravja

V

soboto, 11. junija 2016, je Gasilska
zveza Podravske regije organizirala
srečanje gasilskih veteranov, katerega se je udeležila tudi GZ Lenart. Tovrstno
srečanje je potekalo v Miklavžu pri Ormožu
pod velikim šotorom. Po oceni se je srečanja

udeležilo vsaj 300 udeležencev.
Za to priložnost so pripravili pester program, ki ga je organizirala GZ Ormož
vključno z PGD Miklavž pri Ormožu. Najprej so se zvrstili pozdravni nagovori župana
občine Ormož Alojza Soka, predsednika GZ
Ormož mag. Dejana Jurkoviča, predsednika
gasilskih veteranov Boruta Predana in predsednika PGD Miklavž pri Ormožu Boštjana Kosajnča. Zatem je ubrano zapel nekaj
pesmi Ženski pevski zbor PGD Ormož. Po
končanem kulturnem programu so se zvrstile šaljive gasilske igre med GZ Podravske
regije, pri čemer smo se prisotni lahko tudi
nasmejali.
Pri tem velja omeniti, da je bil celoten potek srečanja zelo dobro organiziran, še zlasti strežno osebje, ki je marljivo skrbelo, da
nihče ni ostal žejen ali lačen. Temu srečanju
so pridali piko na i legendarni Modrijani,
nakar so šotor do zadnjega kotička napolnili mlajši udeleženci, še zlasti ljubitelji narodno-zabavne glasbe in ansambla. Skratka,
tudi letošnje srečanje gasilskih veteranov bo
ostalo v lepem spominu.
Foto in tekst: Rudi Tetičkovič

Predpočitniške aktivnosti v ZDUSG

Z

veza društev upokojencev Slovenskih
goric se po preteklih dveh mesecih
lahko pohvali z mnogimi rekreativnimi, kulturnimi in športnimi prireditvami
in dogodki. Po pomladansko-poletnem programu DU in zveze je DU Benedikt konec
aprila organiziralo rekreativno kolesarjenje
z udeležbo rekordnih 50 kolesarjev iz večine društev v zvezi. Zelo aktivno DU Sveta
Trojica je pripravilo dve srečanji literarnih
talentov in lepe pisane besede ter tradicio-
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nalni križev pot z orgelskim koncertom Anite Kralj. Za ljudsko pesem in glasbo sta poskrbeli DU Lenart – koncert ob dnevu žena,
DU Cerkvenjak – večer ljudskih pesmi in
glasbe ter DU Sveta Trojica s pevsko revijo.
V tem obdobju je bilo tudi veliko športnih dogajanj. Na meddruštvenem pokalnem tekmovanju v streljanju z zračno puško
pri DU Benedikt je pri ženskih ekipah doseglo 1. mesto DU Cerkvenjak, 2. DU Voličina
in 3. DU Sveti Jurij. Pri moških je bilom 1.

V juniju je DU Cervenjak izvedlo
tradicionalno meddruštveno tekmovanje v
šahu – posamezno. Zmagovalec je bil iz DU
Cerkvenjak Ivan Koražija, drugi iz DU
Lenart Franc Marčič in tretji iz DU Lenart
Darko Banič.
Do najbolj vročega poletja so DU in ZDU
Slov. goric načrtovala še meddruštvena pokalna tekmovanja v streljanju z zračno puško pri DU Voličina in Lenart in dve rekreativni prireditvi kolesarjenja, in sicer pri DU
Sveta Ana in DU Lenart.
Stanko Cartl

Dogodek se je zgodil pod šotorom v središču Benedikta, ki nam ga je dala na voljo
občina Benedikt. Na srečanju je bilo skupaj z
nastopajočimi in povabljenimi gosti cca 500
udeležencev. Za dobro udeležbo gre zahvala
vsem predsednikom DU v zvezi, da so v zadovoljivem številu pripeljali svoje članice in
člane na srečanje. Med udeleženci srečanja
so bili tudi upokojenke in upokojenci iz pobratenih društev.
Kot vsako leto je ZDU Slovenskih goric
povabila posebne goste. Odzvali so se: častna

predsednica ZDUS dr. Mateja Kožuh-Novak, častna podpredsednica ZDUS Slavica
Golob, predsednica Pomurske pokrajinske
zveze DU Murska Sobota Viola Bartalanič s
soprogom, predsednica MDI Lenart Emica
Šuman. Srečanja so se udeležili tudi župani
občin iz UE Lenart: Milan Gumzar, mag. Janez Kramberger, Marjan Žmavc s soprogo,
Darko Fras in Peter Škrlec.
Potek in program srečanja je začela in
vodila Saša Lorenčič. Ob spremljavi pihalnega orkestra MOL Lenart so praporščaki
vseh sedmih DU v zvezi opravili mimohod s
prapori društev. Po odigrani himni je predsednik ZDU Slovenskih goric pozdravil in
nagovoril vse prisotne.
Srečanje so s kulturnim programom popestrile Pevke ljudskih pesmi »Žitni klas«
KD Benedikt, mlada učenka Eva Kebrič iz
Benedikta je zaigrala na harmoniko, Marija
Rajter je prebrala svoji
pesmi.
Od častnih gostov
so prisotne nagovorili župan in gostitelj
Milan Gumzar, častna podpredsednica
ZDUS Slavica Golob
in predsednica PPZ
DU Murska Sobota
Viola Bartalanič. Kosilo je pripravilo gostinstvo »Privilegij, d.
o. o., Nine Lekežič iz
Benedikta.
Za prijetno razpoloženje je poskrbel »One
band« Marjan Farasin iz Benedikta.
DU Benedikt je izvedlo srečelov s cca 600
dobitki. Glavni dobitek je bil bon Mercator
v vrednosti 250 EUR, ki ga je dobil domačin
iz Benedikta.
Zahvala za uspešno 20. srečanje gre občini Benedikt, DU Benedikt – predsedniku in
vsem članom, ki so sodelovali v pripravi srečanja in srečelova – ter vsem predsednikom
društev v zvezi. 21. srečanje z letnico 2017
bo verjetno v občini Sveta Trojica.
Stanko Cartl, foto: Igor Barton

Benediška cerkev je dobila novo fasado

V

Zajnkoviču in profesorju dr. Antonu Ožinnedeljo, 10. julija, je pri Benediktu
gerju daroval koprski škof msgr. Metod Pipotekalo veliko cerkveno slavje. Na
rih. Škofa je pred pričetkom maše pozdradan, ko župnija praznuje svojega
vil župnik Marjan Rola, ki dejal, da se je z
zavetnika, sv. Benedikta, in občina svoj obnjim podrobneje spoznal, ko je bil v Malem
činski praznik, je pred darovano žegnanjsko
semenišču v Vipavi. Ob tem je predstavil
mašo potekalo blagoslovitveno slavje, na katerem je koprski škof
msgr. Metod Pirih blagoslovil obnovljeno fasado cerkve. Cerkev so
s špalirjem obkrožili
člani društev, ki delujejo v občini Benedikt,
ter tako popestrili
obred. Po končanem
blagoslovu je bila v
velikem šotoru pozna
žegnanjska maša, ki
jo je ob domačem župniku Marjanu Roli,
upokojenemu župniku
in zlatomašniku žu- Škof msgr. Metod Pirih ob blagoslovitvi obnovljene fasade cerkve
pnije Benedikt Ivanu
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DOGODKI IN DOGAJANJA
potek obnove fasade in se zahvalil vsem, ki
so prispevali sredstva za obnovo cerkve, katere temelji domnevno segajo v leto 853. To
priča napis nad glavnim vhodom v cerkev,
ki je bila v zadnjih letih deležna številnih
prenov. Kot največja je bila ureditev talnega
ogrevanja, novih tlakov ter kurilnice na lesne pelete. V cerkev so bile postavljene tudi
nove klopi. Ker cerkev ni ravno prostorna,
ob posebnih praznikih ob župnišču postavijo velik šotor, pod katerim potekajo verske
slovesnosti, katerim prisostvuje tisoč in več
vernikov.
Škof Pirih je ob darovanju maše pripravil
pridigo, v kateri je predstavil življenje sv.

OVTARJEVE NOVICE
Benedikta. Kot je dejal, je bilo njegovo geslo
Moli in delaj in je tudi sam z zgledom potrjeval to njegovo geslo. Ob tem je omenil, da
se vse bolj opušča molitev, sv. Benedikt pa
je molitev postavil na prvo mesto. Kakor je
tod navada, so člani župnijskega pastoralnega sveta na oltar prinašali darila, kruh, vino
in druga darila, katere je sprejemal škof. Sv.
mašo je s petjem popestril cerkveni pevski
zbor, ki ga vodi in spremlja z igranjem na
orgle Anita Kralj. Po maši pa so organizatorji za vse udeležence pripravili bogato pogostitev.
Ludvik Kramberger

Romanje v župniji Sveti Jurij v Slov.gor.

V

soboto, 28. 5. 2016, smo se Jurovčani odpravili na župnijsko romanje
v slovensko Marijino narodno svetišče na Brezje. Med potjo smo po jutranji
molitvi, s katero smo se Brezjanski Mariji
priporočili za srečno pot, opazovali lepote
naše Slovenije. Na posamezne naravne značilnosti na poti vse do Planice nas je opozorila tudi naša krajanka, sicer pa domačinka
iz Gorij na Gorenjskem, gospa Breda Senekovič. Po prihodu na Brezje smo imeli mašo
na prostem, pri kateri je sodelovalo veliko
število romarjev iz Slovenije in tudi iz daljne
Poljske. Po maši pa je na Brezje pripotoval
kip Fatimske Marije Romarice, ki smo se mu

imeli čast pokloniti. V svetem letu usmiljenja smo imeli možnost vstopa skozi sveta
vrata bazilike. Duhovno okrepljeni smo se
odpravili proti Nordijskemu centru Planica,
kjer smo se prepustili ogledu vseh skakalnic
in naravnih lepot, ki obdajajo dolino pod
Poncami. Najbolj pogumni smo se podali
po poti naših skakalnih junakov, prav na vrh
velikanke. Po napornem dnevu smo se seveda še telesno okrepčali v gostišču Marinšek v
Naklem. Lep duhovno preživet dan smo na
poti domov okronali z večerno molitvijo in
domačo slovensko pesmijo.
Vida Ornik

nadškof in metropolit Alojzij Cvikl.
Ob koncu slovesnosti je bila ob domačiji
bogata pogostitev, h kateri so posladek prispevali tudi sovaščanke in drugi udeleženci
slavja.
Veseli nas, da se v naši sredi goji in negu-

je odnos do naravne in kulturne dediščine,
ki je ena izmed najpomembnejših zapuščin
naslednjim generacijam, zato vse pohvale
družini Ketiš.
Mojca Polak in Ludvik Kramberger

Popotovanje v Goriška Brda

B

il je čudovit sončen dan, ko smo se
popotniki iz Svete Trojice, Benedikta,
Lenarta, Svete Ane, Svetega Jurija in
Ptuja z dvema velikima avtobusoma napotili
na izlet v Goriška Brda. Pot nas je najprej zanesla v Kostanjevico pri Novi
Gorici, kjer smo si ogledali
frančiškansko cerkev, knjižnico, umetniški vrt in grobnico
francoske plemiške družine
- Burbonov. Nato smo odšli v
italijansko Gorico, kjer nas je
sprejel Karel Bončina in nam
na slikovit način predstavil
stolnico in življenje Slovencev
v zamejstvu. Sledilo je okusno
kosilo, nato pa počitek pri stolpu v Gonjačah, kjer smo imeli
na dlani čudovito pokrajino. V
kleti Goriška Brda smo imeli pokušino vrhunskih vin in pa ogled ene največjih kleti
v Sloveniji. Pot nas je nato vodila na Sveto
Goro in v konkatedralno cerkev v Novi Gorici, kjer smo prisluhnili koncertu (orgle in
vokal) Anite Kralj in OPZ Sveta Trojica. Po

končanem koncertu smo imeli na cerkvenem dvorišču še druženje ob dobrotah in
dobri vinski kapljici. Med izletom ni manjkalo dobre volje, smeha, petja in mladostne
razigranosti. Izlet je bil organiziran v okviru

KGD Benedictus pod vodstvom Uroša Pavkoviča in Anite Kralj. Glede na velik odziv in
navdušene izletnikov bomo skupaj potovali
še večkrat!
Organizatorja
Uroš in Anita

Letovanje na morju

U
Blagoslov obnovljenega Ketiševega križa

V

pokojenci Slovenskih goric smo tudi
letos letovali na morju – v našem
hotelu Delfin v Izoli. Sem zahajamo
že več let zapored, saj se počutimo dobro in
lepo, naužijemo se sonca in morske vode.
Za vse je lepo poskrbljeno, od rekreacije,
zabave, izletov, ogledov … Osebje je zelo
prijazno, prav tako vodstvo hotela, ki nas
vedno lepo sprejme. Vedno je kaj novega v

hotelu. Letos je novost samopostrežba vseh
treh obrokov hrane, kneippanje nog in rok
ter prelep Kneippov vrt z različnimi zdravilnimi zelišči.
Zahvaljujemo se gospe Anici Šešerko iz
Voličine, ki poskrbi in rezervira vsako leto
bivanje v hotelu, da se imamo lepo.
Adelena Neuvirt

nedeljo, 26. junija, je ob domačiji
Ketiš v Zgornji Ščavnici na slovesnosti anovski župnik Tonček Fras
blagoslovil obnovljeni Ketišev križ. Kot je
povedal sedanji gospodar Alojz Ketiš, sta
po koncu prve svetovne vojne križ v zahvalo
za srečno vrnitev postavila soseda na meji
njunih posestev in zanj tudi skrbela. Ker je
bil leseni del križa dotrajan, je sedanji gospodar poskrbel za novega. Les za križ mu
je podaril Robi Ornik iz Ledineka. Obnovo
kipov Križanega in Marije pa je opravil ljudski umetnik Rudi Tetičkovič. Stroške obnove
in pogostitve je poravnal lastnik križa Alojz
Ketiš, ki se je ob blagoslovu zahvalil za pomoč pri obnovi in opravljen blagoslov.
Ludvik Kramberger, foto: Marjan Dvoršak

Iz Ketiševe kapele se ponovno oglaša zvon

O

krog 200 krajanov Ihove in Trstenika
se je sredi julija z veseljem in s ponosom udeležilo dolgo pričakovanega
blagoslova prenovljene Ketiševe kapele. Požrtvovalno večmesečno delo družine Martina in Majde Ketiš ter mnogih mojstrov se je
obrestovalo. Kapela je zasijala v popolnoma
novi luči, saj so prenovljeni tako okolica kot
stavbni del, ostrešje in notranjost z oltarjem
ter slikarijami. Krajane še posebej veseli, da
se iz kapele ponovno oglaša zvonjenje, ki je
sedaj urejeno električno.
O zgodovini kapele, ki se je nekoč imenovala Šabjanova, nato Beričeva in sedaj Ketiševa, je spregovorila Mateja Šenveter. Leta
1897 jo je na osnovi oporočne obljube iz leta
1894 dala postaviti Apolonija Vakaj. Kapela
je bila večkrat prenovljena. Za sedanjo obnovo sta se odločila sedanja lastnika Majda
in Martin Ketiš, ki sta za obnovo namenila
znatna sredstva. Pobudnik za obnovo je bil
župnik Marjan Rola, ki jima je priporočil,
da uredita električno zvonjenje. Lastnika
se zahvaljujeta vsem tistim, ki so jima tako
ali drugače pomagali. Kapela je posvečena
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Lurški Materi Božji, v njej so postavljeni še
kipi Srca Jezusovega, Janeza Nepomuka in
neznanega svetnika z modelom cerkve. Za
obnovo kipov je poskrbel ljudski umetnik
Rudi Tetičkovič iz Varde.

Tradicionalna gasilska veselica pri Sveti Ani

V

okviru Aninega tedna so
gasilci 24. julija že tradicionalno pripravili gasilsko veselico. Dopoldan so goste zabavali
Srčni muzikanti, zvečer pa so na oder
prišle Navihanke. Veselica je potekala
pod šotorom, ki je zvečer bil nabito
poln. Kot vsako leto je tudi letos potekal bogati srečelov.
Maja Župec,
foto: Anton Moleh

Kulturno etnografsko društvo Vrelec Benedikt
vabi

v nedeljo, 28. avgusta 2016, ob 17. uri na ploščadi pri Slatinskih vrelcih
na prireditev, kjer bomo ob obuditvi starih običajev spoznali tudi kaj novejšega,
z naslovom
Kapelo je ob daritvi sv. maše ob somaševanju dr. Antona Ožingerja, domačega župnika Marjana Rola in duhovnega pomočnika Marjana Pučka blagoslovil mariborski

NEKOČ IN DANES

Vstopnine ni, na voljo pa bodo domače in slastne gibanice, ki jih kar poskusite, ne bo
vam žal. S seboj pa prinesite le svojo dobro voljo in naj nam sonce ta dan prehitro ne
zaide, če pa radi pojete ljudske pesmi, bomo zagotovo tudi skupaj katero zapeli.

| 11

OVTARJEVE NOVICE

GOSPODARJENJE ZA NARAVO

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

tako poškodovana, da je ni
mogoče prenašati ali prevažati enako kakor novo EEO
ali ogroža zdravje zaposlene osebe pri distributerju.
Distributer mora v prodajalni, v kateri je najmanj
400 m² prodajne površine, namenjene prodaji EEO, ali v njeni neposredni bližini zagotoviti brezplačno prevzemanje zelo majhne OEEO iz gospodinjstev, brez obveznosti
nakupa EEO, enake po namenu uporabe in
razvrstitvi v razrede EEO;
- V zbirnem centru ločeno zbranih frakcij komunalnih odpadkov izvajalca javne
službe. Občani občin Benedikt, Cerkvenjak,
Lenart, Sveta Ana, Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Sveti Jurij v Slovenskih goricah
in Šentilj lahko brezplačno prepustijo OEEO
v Centru za ravnanje z odpadki družbe Saubermacher Slovenija v Sp. Porčiču pri Lenartu, vsak delovni dan med 7. in 15. uro ter v
soboto med 7. in 12. uro;
- V premični zbiralnici izvajalca javne
službe za ločeno zbranje nevarnih frakcij komunalnih odpadkov, če gre za zelo
majhno OEEO iz gospodinjstev. Družba
Saubermacher Slovenija organizira vsako
leto enkrat zbiranje nevarnih odpadkov iz
gospodinjstev v posameznih občinah, v katerih izvaja gospodarsko javno službo zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov.
Občani lahko v okviru teh akcij brezplačno
prepustijo svoje male električne aparate;
- V zbiralnici OEEO, ki jo upravlja zbiralec OEEO, v imenu in za račun proizvajalca
EEO.
Končni uporabnik mora OEEO, preden jo
prepusti ali odda, hraniti ločeno, tako da se
ne meša z drugimi odpadki, ne poškoduje
ali onesnaži z nevarnimi ali drugimi snovmi
in njena ponovna uporaba ali predelava ni
onemogočena ali izvedljiva le ob nesorazmerno visokih stroških.
Novi razredi električne in elektronske
opreme:
1. Oprema za toplotno izmenjavo (hladilniki, zamrzovalniki, naprave, ki avtomatsko izdajajo hladne proizvode, oprema
za klimatizacijo, oprema za razvlaževanje,
toplotne črpalke, oljni radiatorji in druga
oprema za toplotno izmenjavo, v kateri se
uporabljajo druge tekočine kot voda).
2. Zasloni, monitorji in oprema z zasloni, katerih površina je večja od 100 cm2
(zasloni, televizijski sprejemniki, LCD
okvirji za fotografije, monitorji, prenosni računalniki, notesniki …).
3. Sijalke (fluorescentne sijalke, visoko intenzivnostne sijalke, svetleče diode …).
4. Velika oprema (katera koli zunanja
dimenzija, večja od 50 cm – gospodinjski
aparati, oprema za IT in telekomunikacije,
oprema za zabavno elektroniko, svetilke,
oprema za reproduciranje zvoka ali slik,
glasbena oprema, električno in elektronsko orodje, igrače, oprema za prosti čas in
šport, medicinski pripomočki, instrumenti
za spremljanje in nadzor, avtomati, oprema
za proizvajanje električnega toka ...).
5. Majhna oprema (nobena zunanja dimenzija ni večja od 50 cm – gospodinjski
aparati, oprema za zabavno elektroniko,
svetilke, oprema za reproduciranje zvoka
ali slik, glasbena oprema, električno in elektronsko orodje, igrače, oprema za prosti
čas in šport, medicinski pripomočki, instrumenti za spremljanje in nadzor, avtomati,
oprema za proizvajanje električnega toka …).
6. Majhna oprema za IT in telekomunikacije (nobena zunanja dimenzija ni večja
od 50 cm – mobilni telefoni, GPS, žepni kalkulatorji, usmerjevalniki, osebni računalniki, tiskalniki, telefoni …).
Za več informacij lahko pokličete na
02/620 23 00 in 02/620 23 01 ali pišete na
odpadki@saubermacher.si.
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Obvestilo
Kot izvajalci/podizvajalci Javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode podajamo naslednja obvestila:
1. Vsak, ki se odloči za nakup in vgradnjo male komunalne čistilne naprave (hišne
čistilne naprave - MKČN), je dolžan, da to MKČN tudi registrira, v nasprotnem
primeru se postopek za zmanjšanje plačila okoljske dajatve ne more izvesti. Vloga
za registracijo se opravi tako, da se na vašo občino ali v podjetje AGJ, d. o. o., odda
izpolnjen obrazec Registracija male čistilne naprave, ki ga najdete na www.agj-projektiranje.com.
2. Vse MKČN, ki so bile vgrajene do 31. 12. 2015, in imajo CE certifikat, so oproščene
obveznih prvih monitoringov. Za vse MKČN, vgrajene po 1. 1. 2016, se mora po
enem letu delovanja MKČN in nato na vsaka tri leta na osnovi Uredbe o odvajanju
in čiščenju komunalne odpadne vode (Ur.l.RS, št. 98/2015) izdelati monitoring (meritve učinka čiščenja). Monitoring lahko naročite pri podjetju AGJ, d. o. o., oziroma
pri pooblaščenem laboratoriju.
3. Na podlagi 15. člena Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode
(Ur.l.RS, št. 98/2015) smo dolžni izvajati redni prevzem in odvoz blata iz MKČN ter
prevzem in odvoz komunalne odpadne vode iz nepretočnih greznic. Prav tako je
obvezno 1-krat na 3 leta izvesti praznjenje in odvoz blata iz MKČN in greznice. Na
izpolnjevanje slednjih zahtev nas že opozarjajo inšpekcijske službe, zato bomo pričeli
z organiziranimi praznjenji. Ceno za omenjeno storitev bo določila vsaka občina
posebej na osnovi 21. člena MEDO. Posamezno gospodinjstvo bo o obveznem praznjenju predhodno obveščeno !
AGJ, d. o. o.

Tekmovanje oračev Podravja pri Lenartu

N

tekmovalca. Pri oranju z obračalnimi plugih
ajboljši orači se vsako leto pomerijo
je največ točk zbral Peter Majal, ki je slavil
na regijskih, državnih in svetovnih
pred Matijo Lešnikom (oba SK Orač Rače),
tekmovanjih oračev, letošnje tektretje mesto je osvojil Bojan Elbl, četrto pa
movanje oračev Podravja je bilo 12. avgusta
Matej Flašker (oba SK Klas Lenart). Tudi v
na njivi podjetja Žipo Lenart, d. o. o., v Zatekmovanju s plugi krajniki so se najbolje
markovi pri Hrastovcu. Poleg tekmovalnega
odrezali orači iz Rač, zmagovalec je postal
dela so organizatorji Kmetijsko gozdarska
zavoda Maribor in
Ptuj, Strojni krožek
Klas Lenart ter Občina
Lenart pripravili tudi
zanimiv spremljevalni
program s strokovnim
predavanjem, prikazom obdelave tal z
različnimi sodobnimi
stroji ter ogledom setvenih poskusov. Dogajanje so z oranjem
popestrili tudi starodobni traktorji, prisotni župani podravskih
občin pa so se poskusili še v oranju s konjsko vprego. K dobro
organizirani prireditvi Lenarški župam mag. Janez Kramberger, Simona Hauptman (KGZ
je svoje prispevala tudi Maribor, Janez Krajnc (Žipo Lenart) ter najboljši orači z obračalnimi
plugi: drugouvrščeni Matija Lešnik, zmagovalec Peter Majal ter tretji
Ovtarjeva ponudba na Bojan Elbl
stojnicah ob tekmovališču.
Tomaž Divjak pred bratom Jernejem (oba
Pri ocenjevanju oranja na tekmovanjih
SK Orač Rače), tretji pa je bil Matej Vuk
sodniki ocenjujejo različne elemente, kot
(Srednješolski center Ptuj). Najboljša orača
so odpiranje brazd, izdelava krone, priprava
iz vsake kategorije sta si priborila nastop na
setvenice, razdrobljenost in naleglost brazd,
60. državnem tekmovanju oračev, ki bo 16.
ravnino oranja, izdelava razora, enakomerin 17. septembra 2016 pri Novem mestu.
nost vhodov in izhodov na parcelo, vse
skupaj pa tvori skupno oceno posameznega
F. O.

Urejanje okolice

Kaj ponujamo?
- košnja zelenic, urejanje vrtov
in gred, skalnjakov,
- sajenje dreves, živih mej
Urejanje okolice
in drugih rastlin,
Jernej Rajh s.p.
- obrezovanje živih mej
) 041 887 470
- obrezovanje sadnega drevja
- prekopavanje vrtov
- manjša gradbena dela
Jernej Rajh s.p.
- projektiranje in svetovanje Urejanje okolice, projektiranje, svetovanje in druge poslovne storitve
Brengova 54, 2236 Cerkvenjak
- čiščenje snega
E-mail: rajh.jernejsp@gmail.com
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Mariborski gimnazijci na tradicionalnih
terenskih vajah na Komarniku

J

ezero Komarnik je zaradi bogate flore in
favne uvrščeno med naravne vrednote
državnega pomena, hkrati pa predstavlja
naravno učilnico za izkustveno, vseživljenjsko učenje.
Učiteljice naravoslovja III. II. in Prve
gimnazije
Maribor
smo to leto ponovno
ob pomoči zunanjih
sodelavcev izvedle že
tradicionalne Terenske
vaje in strokovno vodeni ogled jezera Komarnik za gimnazijce.
Namen našega sodelovanja je, da se ob
terenskih vajah dijaki
gimnazij družijo in
spoznavajo, izmenjujejo izkušnje in znanja, ki jih imajo, ter pridobivajo nova znanja s pomočjo zunanjih
mentorjev in sodelavcev.
Na terenskih vajah je to leto sodelovalo
okrog 60 dijakov, ki so v skupinah s pomočjo mentorjev raziskovali:
• Kemizem vode: mag. Slavko Lapajne, Iva
Pigac, uni. dipl. ing. prof. kem. (III. gimnazija) in mag. Simona Posel Pečnik (III.
gimnazija),

fotosintezi nastali kisik pa omogoča prezračevanje vode in s tem tudi hitrejšo razgradnjo snovi. Po vrstni sestavi rastlin v jeze-

njem narave.
Dr. Stuhlbacher je glede lenarške čistilne
naprave predlagal novogradnjo, kar je potrdil prisotni direktor Breznik, da je prav tako
ugotovil zunanji svetovalec občine. Opisal je
tudi potrebne postopke in ugotovil, da je velik del že narejen, da so potrebna še sklepna
dejanja in „samo še“ gradnja nove naprave.
Poudaril pa je, da naj se izvede primerjava
tehnologij za novogradnjo in pregled cevi.
Zaključili smo s predstavitvijo rastlinskih
čistilnih naprav, ki so dolgoročno bolj (cenovno) ugodne. Predstavljen je bil tudi sonaraven postopek stabilizacije blata iz ČN,

70 let LD Voličina

L
ru, nevretenčarjih, vretenčarjih, ki smo jih
raziskovali, in kemizmu vode menimo, da je
jezero evtrofno, občasno hipertrofno.
Dijaki Ornitološke skupine so bili še posebej navdušeni nad Črno štorkljo, ki jim je
dalj časa pozirala, tako da so jo lahko dobili
v svoj objektiv in jo fotografirali ter jo predstavili tudi ostalim skupinam.

eta 1921 je bila v Mariboru ustanovljena podružnica Slovenskega lovskega društva, ki je v svojo organizacijo
vključevala tudi okraj Lenart. Naloga podružnice je bila, da v organizirano obliko
lovstva pritegne večino slovenskih lovcev z
namenom preprečiti krivolov ter vzpostaviti
pozitivne odnose med lovci in okoljem. V
tridesetih letih 20. stoletja so bila lovišča, s
katerimi danes upravlja LD Voličina, v zakupu. Najstarejši obstoječi dokument, ki pred-

• Vodne nevretenčarje: Katja Holnthaner
Zorec, dipl. biolog, prof. biol. (II. gimnazija) in Helena Rihtar, dipl. biolog, prof.
biol. (II. gimnazija),
• Značilne rastline ob jezeru in travniku –
metoda transekta: Andreja Senčar, dipl.
biolog, prof. biol. (I. gimnazija),
• Značilne rastline v jezeru in na obrežju
– metoda transekta: mag. Brigita Horvat
(III. gimnazija),
• Geografsko podlago jezerske kotanje s
pritoki: Natalija Ludvik, prof. geo. in soc.
(III. gimnazija),
• Vidro na Komarniku: Iztok Erjavec, univ.
dipl. biolog, in Viktor Škof,
• Ptice Komarnika: Darko Lorenčič, prostovoljni naravovarstveni nadzornik.
Vodeni strokovni ogled jezera in evalvacija dela sta potekala z znanstvenicama Biotehniške fakultete v Ljubljani, prof. dr. Alenko Gabrščik in prof. dr. Matejo Germ.
Prišli smo do ugotovitve, da je jezero Komarnik zdrav, notranje uravnotežen sistem.
Pri kroženju hranilnih snovi imajo osrednjo vlogo rastline, ki hranila porabljajo, pri

Lovci LD Voličina v letu 2016

Za avtobusni prevoz dijakov so poskrbele
matične šole, za prijetno druženje na pikniku pa sponzorji našega dela: Rotary klub
Maribor Grad, občina Lenart, Društvo za
razvoj podeželja LAS Ovtar Slovenskih goric, Socialno varstveni zavod Hrastovec.
Vsem, ki so omogočili, da smo mentorji
in dijaki ponovno preživeli lep dan ob jezeru
Komarnik in kasneje ob druženju na Poleni,
se v svojem imenu kakor tudi v imenu dijakov zahvaljujemo koordinatorice terenskih
vaj na posamezni šoli, profesorice biologije: Andreja Senčar – Prva gimnazija, Katja
Holnthaner Zorec – II. gimnazija in Brigita
Horvat – III. Gimnazija.
mag. Brigita Horvat, foto: Darko Lorenčič

Kanalizacija v Slovenskih goricah

V

juliju smo v Lenartu prisluhnili dr.
Arnoldu Stuhlbacherju iz Gradca
o načinu projektiranja in gradnje
kanalizacij, konkretno tudi o lenarški čistilni
napravi in o rastlinskih čistilnih napravah.
Poudaril je, da mora imeti skupnost (občina in prebivalci) jasen cilj in se odločiti za
najbolj primerno tehniko čiščenja (optimalna tehnologija čiščenja in obdelava blata),
upoštevati ekologijo (vplivi na okolje – podtalnico, površinske vode in tla) in gospodarnost (preračun stroškov in koristi). Umestitev mora upoštevati namen (novogradnja,
nadgradnja …), analizo variant, pravne in
druge okoliščine, smernice za projektiranje
ter seveda predvideti ne-delovanje v izrednih razmerah, npr. poplave.
Običajno so bolj problematične industrijske odpadne vode, vendar lahko tudi v
gospodinjstvih z uporabo kemikalij vodo
močno onesnažimo s težkimi kovinami
(npr. dišave za stranišče). V smislu delovanja sistema so težavne tudi neugodne „tuje
vode“ iz podtalnice in padavin (zaradi slabih cevi vdira voda ali pa gre za mešan ka-

ŠT. 7 | 26. AVGUST 2016

ki posnema delovanje rastlinskih čistilnih
naprav.
Za uspešno izvedbo kanalizacije pomembna vključitev objektivne stroke, ki poišče najboljšo rešitev za izbrano geografsko
območje, nadzor zainteresiranih varčnih
občanov, ki zahtevajo učinkovitost projekta in vodstva občine ter skrb za okoljsko in
ekonomsko ustreznost. V prihodnosti se v
Slovenskih goricah nadejamo več tega.
Več o predavanju je na spletni strani društva.
Izak Matej Ciraj, Društvo Mi za vse nas,
www.ZaVseNas.si

nalizacijsko-meteorni sistem). Te zmanjšajo
učinkovitost delovanja ČN, potrebno je več
energije in lahko povzročijo izpad delovanja
ČN. V Avstriji nadzorujejo stanje cevi in nekatere so lahko že po 15 letih delovanja neustrezne (v Lenartu so nekatere stare tudi 88
let, vendar ni nujno, da so slabše kot nove).
Predavatelj je predstavil tudi delovne in
tehnične korake načrtovanja kanalizacijskega sistema in čistilne naprave, vse od določitve območja (kako redko poseljeno območje
je še smiselno priključevati na kanalizacijo,
da je še ekonomsko upravičeno), dimenzioniranja kapacitet, prognoze razvoja ter
izračuna stroškov, ki jih na koncu plačuje
posameznik - ker gre za trajno in obvezno
obremenitev občanov s tem stroškom (nekatere države imajo standardiziran način
izračuna). Zato je pomembno, da se za vsak
objekt (za vsako hišo) izračuna, če je smiselna njena priključitev.
Trajnostno načrtovanje bi vključevalo še
prostorsko načrtovanje razvoja naselij tako,
da bo uporaba kanalizacije optimalna z upoštevanjem industrijskih obratov in ohranja-

2. najstarejšega društva v kraju, starejše je
namreč le Prostovoljno gasilsko društvo Voličina.
LD danes šteje 54 članov, od tega 2 lovki,
lovišče je veliko 3600 ha, nahaja se na območju treh občin: Lenart, Duplek in Sv. Trojica
v Slov. goricah, na vzhodu sega od Gočove
do Žikarc na zahodu, ter na severu od Hrastovca do Črmljenšaka na jugu. Letni odstrel
srnjadi, ki je najštevilčnejša vrsta divjadi, je
140 živali.
Svečana proslava ob
70-letnici ustanovitve
je bila 2. julija 2016 pri
lovskem domu, udeležili so se je mnogi
gostje,
predstavniki
sosednjih LD, krajani,
kmetje, skratka mnogi,
ki z LD Voličina kakorkoli sodelujejo. V
kulturnem programu
so nastopili godbeniki Slovenskogoriškega pihalnega orkestra
Lenart, rogisti Lovske
zveze Maribor, pevci
Kulturno turističnega
društva Selce, Tamburaški orkester iz Dupleka ter Fantje izpod Vurberka, ki so po
uradnem delu poskrbeli tudi za glasbo. Slav-

stavlja nastanek sedanje LD Voličina, nosi
datum 13. maj 1946. To je bil dopis, ki je bil
naslovljen na Slovensko
lovsko društvo v Mariboru, podpisniki pa v njem
sporočajo, da so ustanovili lovsko družino Okrajni
ljudski odbor Voličina Sv.
Rupert v Slovenskih goricah. Drugi pomemben
dokument je pogodba o
zakupu za okrajno zakupno lovišče Selce. Podpisana je bila 15. novembra
1946 za obdobje od 15.
novembra 1946 do 31.
marca 1952. V letu 1946
sta na področju današnjega lovišča nastali dve lovski družini: LD Selce in Proslava ob 70-letnici LD pri lovskem domu
LD Voličina. Po priporočilih SLD Maribor je kmanostna govornika sta bila poleg domačega
lu prišlo do združitve obeh družin v Lovsko
starešine LD Francija Ornika še predsednik
družino Zavrh, ki je bila ustanovljena 8. noLZ Maribor Marjan Gselman ter župan obvembra 1949. Sedež LD Zavrh je bil v Voličine Lenart mag. Janez Kramberger.
čini, upravljala pa je z lovišči bivših družin
Na prireditvi so zaslužnim članom podeSelce in Voličina. 3. decembra 1954 so člani
lili odlikovanja LZ Slovenije ter zahvale in
LD Zavrh na občnem zboru sprejeli sklep o
priznanja za dolgoletno sodelovanje z LD
preimenovanju LD Zavrh v LD Voličina.
Voličina. Slednja so prejeli Občina Lenart,
V 70-ih letih so sedanji lovski veterani
dolgoletni avstrijski lovec iz Tirolske Hubert
zgradili lovski dom, v veliki meri s prostoPittracher, LZ Maribor ter vse sosednje LD.
voljnim delom lovcev in ob pomoči krajaNajstarejši član LD Voličina Konrad - Radnov, v letu 1973 pa še strelišče za glinaste
ko Lešnik je prejel svečano listino častnega
golobe, katero pa žal od leta 2005 ni več v
člana.
uporabi zaradi sodobnih okoljskih zahtev.
Po uradnem delu se je nadaljevalo veselo
Na seznamu nekdanjih članov LD je že kar
druženje mnogih gostov ter domačih lovcev
63 lovcev, med njimi vsi ustanovni člani.
ob izvrstnem srnjakovem golažu kuharske
Vsem gre zahvala in priznanje za nastanek,
mojstrice Anite Kurnik iz Zavrha ter ob doobstoj in razvoj LD. Lovsko družino je doslej
bri domači »jagrski« kapljici, pridelani v že
vodilo 13 starešin: Alojz Rojko, Martin Rojs,
37 let starem lastnem vinogradu. LD je ob
Janez Muršak, Janez Čuček, Feliks Vogrin,
jubileju izdala tudi spominsko monografijo
Roman Jakopec, Miloš Čuček, Jože Rojs,
oz. zbornik, v katerem je ob zapisu zgodoviFranc Ornik, Andrej Šuman, Anton Muršak
ne LD predvsem veliko fotografij, ki pričajo
in Milko Čuček in Franci Ornik. Vsak v svoo preteklih 70 letih.
jem času je skupaj s člani prispeval svoj delež
k doseganju zastavljenih ciljev in k ugledu
F. O.
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70-letnica LD Sv. Jurij Jurovski Dol
3. septembra 2016 od 14. ure dalje bodo v Jurovskem Dolu pri lovskem domu z osrednjo
slovesnostjo počastili 70. obletnico delovanja Lovske družine Sv. Jurij Jurovski Dol. Prireditev se bo pričela z zborom praporščakov iz LGB Lenart in sosednjih lovskih družin ter s
pozdravom rogistov lovske zveze Maribor. Za kulturni program bodo na prireditvi, ki jo
bo povezovala Janja Roškarič, poskrbeli pri KD Ivan Cankar Jurovski Dol. Ob tej priložnosti bodo predstavili tudi zbornik, ki je nastal ob 70-letnici delovanja društva.

Praznik negovske zelene bratovščine

P

ri lovskem domu v Zelenem gaju v
Negovi je bilo zborovanje tamkajšnje
zelene bratovščine. LD Negova je namreč praznovala 70-letnico ustanovitve in

Kolektiv LD Negova ob 70-letnici (arhiv LD Negova)

uspešnega delovanja. Pripravili so bogat kulturni
program, v katerem so nastopili Prekmurski rogisti
pod umetniškim vodstvom
Stanka Peterke, prekmurski lovski pevski zbor, ki ga
vodi pevovodkinja Suzana
Škafar in učenci OŠ dr. Antona Trstenjaka iz Negove.
Slavnostni govornik je bil starešina Vlado
Rojko, udeležence zborovanja pa je pozdravil tudi radgonski župan Stanko Rojko. Ob
tem jubileju so podelili več znakov in zlatih

znakov za lovske zasluge, s katerimi je negovske lovce odlikovala Lovska zveza Slovenije
(LZS). Podelili so tudi plaketo za lovsko kulturo III.stopnje, ki jo je prejel Franc Veberič,
dolgoletni rogist in eden od
starešin LD Negova. Red za
lovske zasluge II. stopnje
pa sta prejela lovca Stanko
Rojko in Zlata Rojko. Negovskim lovcem je v imenu LZS izročil spominsko
priznanje Gorazd Kuhar,
sicer tudi predsednik Zveze lovskih družin Prlekija.
Posebno priznanje je LD
Negova podelila enemu
najstarejših slovenskogoriških lovcev, Antonu Orniku
iz Oseka, ki je po vojni oral
lovsko ledino tudi na negovskem območju.
Anton Ornik, starosta
slovenskogoriških lovcev, je
oral ledino organiziranemu
povojnemu lovstvu tudi v
Negovi. Foto: Marjan Toš

Kljub letom je še vedno
član sosednje LD Benedikt,
LD Dobrava, katere ustanovni član je bil leta 1954,
pa mu je ob 60-letnici delovanja podelila
naziv častnega člana te LD.
M. T.

60 let jurovskih čebelarjev

V

okviru praznovanj 10. občinskega
praznika občine Sveti Jurij v Slovenskih goricah so 23. aprila 2016 svečano obeležili 60-letnico delovanja čebelarskega društva, ki je bilo ustanovljeno daljnega
leta 1955. Od ustanovnega zbora tega leta
do leta 2000 je društvo prizadevno vodil že
pokojni Franc Lešnik, nakar je društvo dva
mandata vodil Ivan Črešnar. Leta 2009 je bil
za predsednika izvoljen Stanislav Senekovič,
ki je vedel, da je potrebno društvo popeljati
na višjo raven z uspešnimi prijavami na razpise občine Sv. Jurij v Slov. goricah ter pridobiti donatorje za uspešni razvoj čebelarskega društva. Takoj zatem je uspel pridobiti
delček zemljišča, ki je bil v lasti občine. Na
tej parceli, ki je tik ob Osnovni šoli Jožeta
Hudalesa Jurovski Dol, stoji danes lep in
nekoliko večji čebelnjak. V njem se redno
izvaja čebelarski krožek, katerega se učenci
radi udeležujejo.
Svečane 60-letnice so se udeležili gostje:
iz ČZS podpredsednik Janez Venel in ČZD

Maribor Vlado Vogrinec, predsedniki sosednjih ČD, dr. vet. za čebelarstvo RS mag.
Vida Lešnik, župan občine Sv. Jurij v Slov.
goricah Peter Škrlec in ravnatelj OŠ Jožeta
Hudalesa Jurovski Dol Stanislav Senekovič.

ščarke, domačinke in domačini iz nabranih
zelišč izdelovali šopke za blagoslov. Zelišča
so nabrale zeliščarke, nekaj trav, cvetlic in
raznovrstnih zdravilnih zelišč pa so prinesli
tudi drugi ljudje. Pripravili so več kot 600
šopkov. Pravijo, da so jih izdelali z dobro voljo, sedem različnih zelišč
je bilo povezanih v šopke,
simbolno so predstavljali
vonj kruha, domačo pesem, dobro voljo, zdravje
… Izdelovanje šopkov so s
pesmijo popestrili ljudski
pevci iz Selc.
Zeliščni šopki so bili razstavljeni v cerkvi sv. Ruperta, kjer je domači župnik
Jože Muršec na dan Marijinega vnebovzetja pri obeh
mašah blagoslovil zelišča.
Po maši so domače ljubiteljice zelišč delile šopke. Pripravile so tudi
vrsto zeliščnih likerjev, čajev, spekle so peciva in kruh z zelišči in semeni, kar je privabilo ljudi, ki so se zadržali v prijetni družbi.
Blagoslov zelišč v je v Voličini postal lep
farni in ljudski praznik, ki poudarja pomen

Z

akonca Marija in Miran Vogrinec iz
Zg. Partinja 22 pri Jurovskem Dolu
sta že drugič prejemnika odličja Zlata
vrtnica 2015 za najbolj domiselno urejeno
okolje okrog svoje družinske hiše. Zanjo že
nekaj let vzorno skrbita, da je okolje domačije posajeno z okrasnim zelenjem in raznovrstnimi rožami ter še z nekaj drugimi
eksponati.
Tovrstna priznanja že vrsto let posameznim ljubiteljem lepega in urejenega prostora okrog svojih družinskih domačij podeljuje Hortikulturno društvo Maribor. Odličje
Zlato vrtnico na območju občine Sv. Jurij v
Slov. goricah je prejelo še pet družin in sicer: družina Jager, Srednji Gasteraj 9a, družina Lorber, Spodnji Gasteraj 45a, družina
Lešnik, Zg. Partinje 45a, družina Ribič, Zg.
Partinje 62 in družina Kop, Zg. Partinje 62a.
S prejetim priznanjem sta se Vogrinčeva
tudi predstavila v prostorih občine Sv. Jurij v

P
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Slovenskih goricah, za dosežek jima je čestital župan Peter Škrlec.
Besedilo in foto: Rudi Tetičkovič

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, 30. septembra 2016!
								Uredništvo

25 let

Ob koncu so bila podeljena priznanja zaslužnim članom Čebelarskega društva Sv. Jurij.
Besedilo in foto: Rudi Tetičkovič

živino in žitno seme, jih polagali zakoncem
in otrokom v postelje. Blagoslov zelišč se je
najdlje ohranil v Prekmurju.
Običaj blagoslova zelišč so letos že sedmič pripravili v Voličini in je postal pravi
zeliščarski praznik. Pobudnik in organizator
zeliščarskega dogodka je skupina zeliščark iz
Voličine, ki urejajo tudi Učne vrtove pri sv.
Rupertu, svoje znanje prenašajo na otroke
iz OŠ Voličina, sodelujejo pri dobrodelnih
akcijah in skozi vse leto pripravijo vrsto dogodkov, ki prispevajo k polepšanju kraja in
so v dobro ljudi.
Dan pred praznikom, 14. avgusta, so zeli-

vezan tudi z Učnimi vrtovi pri svetem Rupertu, ki krasijo okolico cerkve in župnišča
in vabijo, da spoznate bogastvo,raznolikost
zelišč, in cvetja ter drugih rastlin.
D. O., foto: Žiga Strmšek

Jurovski prejemniki Zlate vrtnice 2015

Z VAMI
IN ZA VAS

Blagoslov zelišč v Voličini
etnajsti avgust je praznik Marijinega
vnebovzetja, znan tudi kot veliki šmaren, velika maša, šmarno ali velika gospojnica. Gre za enega največjih krščanskih
praznikov, ki so ga slavili že v apostolskih
časih, saj se na ta dan krščanska Cerkev spominja Marijine smrti in njenega vnebovzetja.
Na ta dan so nekoč blagoslovili zelišča. V
cerkev so prinašali šopke raznih rož in zelišč, ki jih je duhovnik blagoslovil s posebnim obredom. Te so potem ljudje shranjevali
doma, da bi jih branili pred ognjem in strelo.
Zatikali so jih v hleve, mešali med krmo za

zdravilnih zelišč in bogastvo zdravja ter privabi veliko ljudi. Zeliščarke se zahvaljujejo
vsem, ki kakorkoli pomagajo pri pripravi
zeliščarskega praznika in ohranjanju tega
lepega običaja.
Od lanskega leta je blagoslov zelišč po-

podarite NAJLEPŠE DARILO vašim najdražjim
PODARITE

DARILNI BON
Tel: 02/72 90 280

za studijsko
fotografiranje

info@foto-tone.si
DARILNE BONE LAHKO KUPITE
V NAŠIH POSLOVALNICAH. Tel: 02/72 90 280

ŠT. 7 | 26. AVGUST 2016

ZA ZGODOVINSKI SPOMIN

Z NARAVO

Navadni rman (Achillea millefolium L.)
Tokrat vas bom spomnila na zdravilno
rožo, ki jo najbrž vsi
dobro poznate in zeliščarji zanjo pravijo, da
ima v sebi združenih
toliko zdravilnih moči
kot kamilica. To je navadni rman, ki mu po
domače rečemo tudi:
korocelj, purečjak, jezičec, kaček, krvavnik,
mezinec, škrobec, škrot, zobci … Rman je
trajnica, ki pomladi požene pritlične liste,
pozneje pa steblo, na katerem od junija pa
do zmrzali cvetijo beli ali rožnati cvetni
koški kobulaste oblike. Dišijo svojevrstno
nežno in imajo rezek, trpek okus. Raste na
travnikih, pašnikih, ob poteh, ob njivah,
skoraj povsod, le tam ne, kjer so tla premokra.
V zdravilne namene nabiramo zgornji
del stebla s cvetom ali samo cvetove, ki jih
sušimo v senci. Najpomembnejši zdravilni učinkovini so grenčine in eterična olja,
vsebuje pa še različne kisline, smole in vitamine. Rmanov čaj pripravimo iz ene do
dveh žličk posušenega rmana, prelijemo s
kropom in pustimo pokritega pet minut.
Dnevno popijemo po požirkih dve do štiri
skodelice toplega, grenkega ali sladkanega
z medom, odvisno od tega, za katere namene ga uporabljamo. Rman posebej ugodno vpliva na želodčna in črevesna obolenja (napenjanje, krči v želodcu in črevesju,
vnetje želodčne in črevesne sluznice, zaprtju), umirja žolčne krče, pomaga jetrom,
zaradi vsebnosti kalija spodbuja delovanje
ledvic in s tem pospeši izločanje vode. Daje
tudi podporo krvnemu obtoku in pospešuje srčni utrip. Če redno uživamo sveži rmanov sok (ne sme zavreti) dva do štiri krat
na dan po dve čajni žlički z dvema čajnima
žličkama mrzle vode, zmanjšamo težave,
ki izhajajo iz okvare srčne mišice (angina
pektoris). Sveži sok zaradi klorofila, ki ga
vsebuje, deluje na krvotvorne organe in s
tem krepi celotni organizem. Pripomore
tudi k zmanjšanju težav pri revmi, protinu in začetni sladkorni bolezni. Rman
ugodno deluje tudi pri krvavitvah (zlati
žili, krvavitvah iz danke in ledvic, ureja
premočne ali preslabotne menstrualne krvavitve, priporoča se tudi pri belem toku).

Ženski čaj: 100 g rmana, 75 g kamilice, 25
g korenine kolmeža,
50 g korenine regrata.
Dve žlički čajne mešanice prelijemo z 2
dcl kropa, stoji od 5
do 10 minut, pijemo
mlačnega, grenkega.
Pri boleznih dihal
(kašelj, bronhialni katar, bronhitis, gripa)
pijemo topel čaj z medom, pripravljen iz
sledeče mešanice: 100 g rmana, 50 g pljučnika, 50 g ozkolistnega trpotca, 25 g slezovih korenin, 25 g žajblja. Zunanje rman
uporabljamo kot prevretek za zdravljenje
ran, čirov, razpokanih rok, ranjenih prsnih
bradavic pri doječih materah, luskavici. Pri
nevralgijah pa si pripravimo kopel za celo
telo iz rmana in kamilice. Ljudsko zdravilstvo priporoča proti nahodu vsrkavanje toplega čaja v nos. Pri navalu krvi v glavo in
omotici med prsti dobro zmanemo sveže
cvetove in jih duhamo, pri krvavitvah jih
lahko damo tudi v nos. Pri uporabi rmana
redko pride do alergij. Če pride, se pokažejo na koži, zato se tisti, ki ste bolj občutljivi, glede uživanja rmana, posvetujete z
zdravnikom. Rman se uporablja tudi za
zdravljenje živali. Včasih pa so mlade lističe drobno narezali, jih pomešali s trdo
kuhanimi jajci, nato pa s to mešanico hranili puranje mladiče. Od tod tudi domače
ime purečjak. Mi pa si lahko mlade lističe
privoščimo kot dodatek k solati. Poznamo
tudi okrasne sorte rmana, ki se pojavljajo
v več barvah in so primerne za zasaditev
okrasnih gredic in kot rezano cvetje, saj
cvetovi ostanejo lepi tudi, ko se posušijo.
V starem veku so rman imenovali mnogolistna vojaška zel in z njim zdravili rane
in zaustavljali krvavitve vojakom. Pri Rimljanih je simboliziral spanje, v Franciji
pa dajejo otrokom rmanov list na oči, da
hitreje zaspijo in imajo lepe sanje. Če ste
torej malce pozabili na to čudežno rastlino, upam, da sem vam naštela dovolj razlogov, da si jo naberete in uporabite za svoje
zdravje.
Opomba: recepture so povzete po knjigi
Zdravilne rastline in njih uporaba avtorja
Richarda Willforta.
Marija Čuček

Adrenalinska doživetja v pustolovskem
parku Vurberk

V

Vurberku v občini Duplek je sredi
gozda, tik pod gradom Vurberk, v
maju začel delovati pustolovski park.
Razteza se na približno 3.000 m2 površine
in je namenjen otrokom od 5. leta starosti
(minimalna višina 110 cm) naprej in seveda
tudi odraslim. Obiskovalcem, željnim pustolovščine in adrenalinskih doživetij med
drevesnimi krošnjami, so na voljo 3 različne
zahtevnostne proge, ki vsebujejo vsaka po
10 elementov oz. spretnostnih ovir. Proge se
nahajajo od 1,5 m nad tlemi vse do 13 m za
tiste najpogumnejše.
Miha in Primož, ki sta prišla na idejo o
postavitvi parka, poudarita, da je na prvem
mestu v parku varnost, tako imajo vse proge in elementi na njih ustrezne A-teste. Prav
tako pa inštruktorji vsakemu obiskovalcu,
ki prvič obišče park, podrobno predstavijo,
kako se »spoprijeti« s progami in tudi kako
poskrbeti za varnost. Pri tem je potrebno
poudariti, da je posebnost tega parka v primerjavi z večino ostalih ta, da so na podlagi
posebnega varovalnega sistema obiskovalci
ves čas varovani, saj se jim med posameznimi elementi ni potrebno preklapljati z varnostnimi sponkami.
V pustolovskem parku omogočajo tudi
organizacijo rojstnodnevnih zabav tako za
najmlajše kot tudi že malce večje otroke in
mladostnike. Prav tako v dogovoru s podje-
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tji organizirajo t.i. »teambuilding« aktivnosti za njihove zaposlene.
V času počitnic je park omogočal pustolovščine vsak dan, razen ob dnevih, ko je
zabavo visoko nad tlemi pokvarilo deževno
vreme. S pričetkom novega šolskega leta pa

Dr. Marjan Toš
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Od admontske Radehove do Lenarta

3. del

Kratek zgodovinski oris ob osemstodvajsetletnici prve omembe Lenarta
Kdor ni slabotnega zdravja, mora pozimi vstati ob sedmih, poleti ob šestih, se
lepo urediti in oditi k opravilom. Poleti
naj gredo oskrbovanci v posteljo od devetih, pozimi ob osmih. V sobah je treba
skrbeti za red in snago, vsak dan pomesti in prezračiti, v njih je prepovedano
kuhati in kaditi. Nihče ni smel zapustiti
špitala brez dovoljenja uprave, najkasneje
do osmih zvečer se je bilo treba vrniti v
ustanovo. Oskrbovanci špitala niso smeli
hoditi po gostilnah ali beračiti. Za spore
je bila pristojna uprava, razen za tiste, ki
so bili v pristojnosti sodišča. Kdor je ozdravel ali prišel do premoženja, je bil deležen razmisleka, ali še sodi v to ustanovo
ali ne. Hišni red je obsegal skupaj 14 točk,
biti je moral na vidnem mestu, dvakrat letno prebran, vsakemu oskrbovancu špitala
pa predočen ob sprejemu v ustanovo 18. V
noči s 27. na 28. avgust 1883 je špitalsko
poslopje pri Lenartu pogorelo. Vzroka za
požar niso ugotovili, nastala je velika škoda, ki je znašala 650 goldinarjev. Špitalski
mojster je še istega leta začel s popravilom poslopja, saj je bil objekt zavarovan
za 1200 goldinarjev. V letih 1888–1905 je
bil špitalski mojster Janez Polanec. V letih 1911–1913 je objekt doživel večja popravila, v tem času je imel špital zemljo v
občinah Lenart in Zamarkova in to v vrednosti 13.095 kron. Leta 1907 je bil špitalski mojster Štefan Zadravec, leta 1910 pa
Janez Muhič. Lenarški špital je preživel čas
vse do 2. svetovne vojne leta 1941. Nekoliko mlajši kot špital je stari lenarški rotovž,
katerega gradnja datira v leto 1675. To je
zanimiva triosna nadstropna stavba, katere spodnji prostori so obokani, zgornji pa
imajo tramaste strope in lesene portale.
Na enem od njih je letnica 1675. Zgradba lenarškega rotovža je ostala solidno
ohranjena, v povojnem obdobju je bil v
njej lep čas sedež obrtne zbornice, nato je
leta 1995 v njem začel z delovanjem Radio
Slovenske gorice, zadnja leta pa v rotovžu
domujejo lenarški upokojenci. V kletnem
delu je vinoteka, kar je dalo zgradbi nekaj nove svežine in upanja, da bo lahko
preživela tudi sodobni čas. Že nekaj let je
znana pobuda, da bi v njej uredili manjšo
mestno muzejsko zbirko. Bila bi koristna
in dobrodošla, zlasti še, ker bi lahko veliko pripomogla k učinkovitejši turistični
promociji mesta in okolice. Obe omenjeni
zgradbi, špital in rotovž, kličeta po racionalnejši umestitvi v mestno kulturno in
družbeno dogajanje. Zdajšnji funkciji sta
namreč daleč od možnosti, ki jih ponuja
njuno historično izročilo.
V 19. stoletju je bil Lenart med najmanjšimi trgi na Štajerskem, počasi se
je krepila in naraščala le njegova tržna
funkcija. Na prelomu 19. in 20. stoletja je
imel kar 8 gostiln, v katerih se je odvijalo izjemno živahno gostilniško življenje.
Leta 1918 je dobil prvo avtobusno povezavo z Mariborom, leta 1927 pa v Pirichovi
usnjarni tudi manjšo elektrarno na parni
pogon. Na prelomu 19. in 20. stoletja pa
vse do izbruha 1. svetovne vojne je bil Lenart lep primer kraja z narodnostnimi boji
med Nemci in Slovenci. Na zunaj je kazal
nemško lice, v resnici pa je bil slovenski.
V narodnostnih bojih in v kulturnem ži-

vljenju je bila nadvse pomembna vloga
društva Sokol, katerega gonilna sila je bil
lenarški narodnjak dr. Milan Gorišek. Na
prelomu 19. in 20. stoletja je v Lenartu
živelo 622 prebivalcev, pred začetkom 1.
svetovne vojne pa 637 prebivalcev 19. Za
narodnostno življenje in utrjevanje slovenstva sta bili zelo pomembni ustanovi
šola in župnišče. Začetki šolstva pri Lenartu segajo v leto 1759, ko je dokazana prva
stalna namestitev učitelja v kraju. Prvi
znani stalno nastavljeni lenarški učitelj je
bil Jožef Sekol 20. Lenarška šola je bila pomembna slovenska postojanka, na veljavi
pa je pridobila zlasti po letu 1895, ko je
bila pri cerkvi v trškem središču zgrajena
nova šolska zgradba, ena najlepših na slovenskem Štajerskem 21. Župnijska cerkev
sv. Lenarta je lep primer pozne slovenskogoriške gotike, enoladijska stavba, zgrajena v letih 1516–1518. Kapeli in zvonik sta
iz 18. stoletja, oprema pa daje notranjščini
baročni poudarek. Stranski in veliki oltar
sta delo znamenitega Jožefa Holzingerja.
Zavetnik lenarške župnijske cerkve je sveti
Lenart, opat in puščavnik 22. Med obema
svetovnima vojnama v minulem stoletju
je bil Lenart sicer gospodarsko središče
širšega območja Slovenskih goric, a v razvojno gravitacijskem pogledu v primerjavi s sosednjim Mariborom ali Ptujem
manj pomemben trg. Ta predel Slovenskih
goric se je namreč soočal z elementi podedovane gospodarske zaostalosti, industrije praktično ni bilo, razvita je bila obrt,
prevladujoča gospodarska panoga je bilo
kmetijstvo. Med obema svetovnima vojnama se je s kmetijstvom ukvarjalo kar
37 % aktivnega prebivalstva 24. Lenart je
še naprej ohranjal trški videz z živahnim
društvenim življenjem. Po zadnjem štetju
pred 2. svetovno vojno je Lenart štel 733
prebivalcev.
Po 2. svetovni vojni (med vojno so nemške okupacijske oblasti veliko narodno
zavednih Lenartčanov izgnale, izselile in
zaprle v koncentracijska taborišča; nekaj
so jih ustrelili kot talce; nekaj jih je padlo
v partizanskih enotah, še več pa v nemški
vojski, v katero so bili tudi možje in fantje
iz celotnih Slovenskih goric na veliko prisilno mobilizirani) je Lenart s počasnimi
koraki dosegel vlogo važnejšega upravnopolitičnega in po koncu 70-tih let minulega stoletja še gospodarsko-zaposlitvenega
središča osrednjih Slovenskih goric. Dolga
leta po drugi svetovni vojni je bil Lenart s
širšo okolico eno najmanj razvitih območij v Sloveniji. Še leta 1961 je bila usnjarna edino lenarško industrijsko podjetje, v
sekundarnih dejavnostih pa je bilo zaposlenega le 14,2 % aktivnega prebivalstva.
Po štetju leta 1971 je takratni trg Lenart
štel 1145 prebivalcev. To je bil čas, ko so
se v Lenartu začeli snovati ambicioznejši
gospodarsko-razvojni načrti, za kar ima
nemalo zaslug takratna občinska oblast.
Še posebej pomembna je bila vloga, ki jo je
odigral predsednik takratnega občinskega
izvršnega sveta Franjo Muršec s sodelavci.
Začela se je namreč gradnja dislociranih
industrijskih obratov mariborskih tovarn,
v katerih je našlo delo veliko domačinov iz
Lenarta in tudi iz okoliških krajev.
Nadaljevanje prihodnjič ...

Ibid. Oskrbovanci lenarškega špitala so bili dolžni opravljati tudi določena dela, bolnim pa je morala ustanova takoj
zagotoviti zdravniško pomoč.
Almanah Lenart 1989–1999, Lenart 1999, 9. Pred prvo svetovno vojno so bili lenarški tržani predvsem trgovci in
obrtniki, industrije, razen manjše opekarne, ni bilo. Trgovina in obrt sta zadoščali dnevnim potrebam trškega in tudi
okoliškega kmečkega prebivalstva. V trgu je bilo 5 trgovin z mešanim blagom, 1 trgovina z železnino, steklom, usnjem
in mineralno vodo. Lenart je takrat premogel 3 pekarne, 2 mesariji, 2 čevljarja, 2 mizarja, 2 kleparja, po enega krojača,
brivca, lončarja, medičarja in svečarja, sedlarja, zidarja, ključavničarja, kolarja in urarja. Bilo je 8 gostiln, med njimi je
bila slovenska samo Arnuševa. Gostilničarji so se šteli med najpomembnejše lenarške tržane.
20
Bernard Petek, Osnovno šolstvo v Lenartu skozi čas,v: Žive sledi, Lenart 2009, 22. Lenarška šola je v okviru občinskega praznika novembra 2009 svečano proslavila 250-letnico šolstva in v zajetni publikaciji, ki sta jo uredila Marjan
Zadravec in Simona Peserl Vezovnik, celovito predstavila zgodovino šole in njeno poslanstvo pri Lenartu.
21
Oprijel se je je vzdevek »lenarška lepotica«
22
Sv. Lenart, puščavnik in opat, se je rodil v francoski plemiški družini in ga je krstil škof Remigij. V začetku 6. stoletja
se je naselil kot puščavnik v neki koči pri Limogesu. Srce je imel vedno odprto za jetnike in je mnogim s svojimi
dobrimi zvezami pomagal na svobodo. Iz njegove celice se je razvil samostan, ki ga je Lenart zadnja leta svojega
življenja vodil kot opat.
23
Uradno se je kraj imenoval Sv. Lenart v Slovenskih goricah.
24
Po popisu iz leta 1991 se je s kmetijstvom ukvarjalo samo še 2,35 % aktivnega prebivalstva.
18
19

Vsaka od treh prog ima 10 spretnostnih ovir.

bo park odprt ob petkih, sobotah in nedeljah od 10.–20. ure, ostalo pa po dogovoru.
Več informacij o samem parku dobite na
telefonskih številkah 068/136-320 (Miha),
031/836-161(Primož).
Dejan Kramberger
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MED LJUDMI

100 let Ane Kocmut

V

Domu starejših občanov na Teznem v Mariboru je 15. julija najstarejša Cerkvenjačanka praznovala stoti rojstni dan.
Ana Kocmut, dekliški priimek Rižnar, je bila rojena 15. 7. 1916 v Župetincih, kjer
je živela do poroke z Alojzom Kocmutom. Pot življenja jo je tako pripeljala v Brengovo. V
zakonu se jima je rodilo pet otrok: Lizika, Marica, Franček, Slavko in Štefka. Danes živita le še
Lizika in Marica. V letu 2013 je ta čas najstarejša Cerkvenjačanka Anika Kocmut ostala brez
sina Slavka in hčerke Štefke, že nekaj let prej pa sina Frančka. Brez moža Alojza, ki je bil njen
letnik 1916, je ostala že leta 1983.
Tako kot mnogim tudi Kocmutovi, večina
jo v Cerkvenjaku pozna kot Pejičko ali Rotmanovo Aniko, življenje, ki se je začelo v času
Avstro-Ogrske in 1. svetovne vojne, ni bilo
lahko. A vsemu nakljub, tudi boleznim, je bila
vedrega duha. Slednje je bilo opaziti še, četudi
jo je izdal glas, na njenem praznovanju stotega
rojstnega dne, ki so ga v Domu starejših občanov na Teznem pripravili tamkajšnji vodilni
skupaj s slavljenkino najstarejšo hčerko Liziko
Pristovnik in njeno družino.
Anikinega visokega življenjskega jubileja so
se spomnili tudi v njeni domači občini Cerkvenjak. Obiskali in voščili so ji župan Marjan
Žmavc, Marija Firbas, predsednica občinskega
odbora Rdečečega križa, in Feliks Fekonja, predsednik DU Cerkvenjak. Nanjo niso pozabili,
četudi Kocmutova v domu živi že dobrih deset let, tudi njeni nekdanji sosednje iz Brengove.
Franc Bratkovič

90 let Ane Rokavec

Pater Matej Papež
(1941–2016)

Od p. Mateja Papeža smo se množično, z nad šestdeset duhovniki, dostojanstveniki cerkve z nadškofom msgr. Stanislavom Zoretom na čelu, poslovili na pokopališču v Sv. Trojici v Slovenskih
goricah v nedeljo, 9. junija 2016. Luč sveta je p. Matej zagledal v
kraju Dobletina v bližini frančiškanskega samostana v Nazarjah 9.
septembra 1941 očetu Jožefu in materi Pavli. Ob krstu je dobil ime
Jožef. Za duhovnika je bil posvečen v Celju. Kot duhovnik je deloval in opravljal različne službe v Kamniku, Kostanjevici, Sveti Gori, Mariboru in prvič v
Sv. Trojici v Slovenskih goricah od 1983, ko je za šest let prevzel to župnijo. V tem kraju
se je hitro udomačil in si zlasti prizadeval za duhovni napredek župnije – s pozornostjo
do mlajših in starejših. 16. 8. 2004 je po odhodu p. Lovrenca Anžela (gvardijana in župnika, domačina) v Maribor p. Matej v Sv. Trojici v Slovenskih goricah službo gvardijana in
župnika že drugič sprejel in jo predal 9. 8. 2010 p. Bernardu Goličniku. Službujoče patre
frančiškane in tudi p. Mateja spremljata ponos in odgovornost, da dobro sodelujejo s člani
župnijskega sveta in vodstvom lokalne skupnosti za ohranitev baročne cerkve s samostanom, ki še zdaleč ni samo sakralna, ampak izredna arhitekturna kulturna dediščina.
Pater Matej Papež je svetel zgled redovnega življenja. To je bil razlog, da je večkrat opravljal službo magistra v serafinskem kolegiju, noviciatu in zagotovo je bil tudi razlog za izvolitev p. Mateja v definitorij slovenske frančiškanske province. Kot redovnik je bil človek
miru. Bil je prepričan, da je mir življenje v polnosti in največ, kar lahko komu poklonimo,
zaslužimo si ga z razdajanjem in samopozabo. Mir je bil za p. Mateja način posnemanja
sv. Frančiška. Zaradi bolečin v zadnjih letih je izpovedal svojo skrb: »Ne vem, kaj bo! Naj
se zgodi božja volja!« Hvala gre vsem, ki so za p. Mateja skrbeli v njegovi bolezni, ga obiskovali in mu lajšali trpljenje. Sedaj počiva med Frančiškovimi sinovi v miru, kjer je napis:
Velike reči smo obljubili, še večje so nam obljubljene.
Povzeto po tedniku Družina, št. 28., 10. 7. 2016, str. 29, Trojiški kroniki, 1. izdaja 2001,
str. 112 in Trojiški kroniki, 2. izdaja, 2015, str. 195.
Slavko Štefanec

T

udi v tem koledarskem letu župan občine Sv.
Jurij v Slov. goricah Peter Škrlec nadaljuje z
obiski pri občanih, ki dopolnijo častitljivih 90
let. Tako je konec julija obiskal Ano Rokavec (rojeno
Potrč) iz Malne, ki se je rodila 27. julija 1926. V zakonu s pokojnim možem Ivanom sta se jima rodila
hči Anica in sin Ivan. Sedaj gospe Ani dni krajšajo
tudi vnukinji in vnuk. Je tudi ponosna prababica
dvema pravnukoma in pravnukinji.
Ob izročitvi simboličnega darila in cvetja ji je župan zaželel še obilo srečnih in predvsem zdravih let.
D. K.

85 let Marije Kočar in Mirka Režonja

M

arija Kočar iz Zg. Ščavnice 118 v občini Sveta Ana je v torek, 28. junija, dopolnila 85
let, Mirko Režonja iz Žic 54 pa je 85. rojstni dan slavil v soboto, 2. julija. Ob tej lepi
obletnici rojstva ju je obiskal župan Silvo Slaček. Podaril jima je simbolično darilo in
jima zaželel še obilo zdravih ter srečnih let. Slavljenca sta se obiska zelo razveselila.
Tekst in foto: A. R.

Vihar in Dečko v Trojiškem trgu

S

am center kraja Sv. Trojica v Slovenskih goricah se je dobro razvijal predvsem zaradi
romanj v znamenito cerkev. 23. septembra 1871 je bil center Sv. Trojice v Slovenskih
goricah povzdignjen med trge.
Tega leta je Trojica štela 64 hiš in
324 prebivalcev.
V 14. in 15. stoletju so se tukaj
začasno naselili potujoči mojstri,
izdelovalci opeke (ciglarji), po rodu
Italijani. Zadnja postojanka teh
ciglarjev je bila v bližini Poličeve
kapele (c. Maksa Kavčiča 7). Tukaj
blizu je bilo tudi prvo trojiško pokopališče. V hiši Trojiški trg 2, sedaj s priimkom Vihar – Dečko, so
trojiški gasilci v takrat občinski hiši
imeli prostor za prvo opremo. Tu pa
so bili svoj čas tudi trški zapori.
Danes je to lepo urejena zgradba
z vrtom, kjer Francka in Miro dobro skrbita za rože in zelenjavni vrt. Ta mala in pristna
površina jima omogoča umik od vrveža trojiškega trga. Tukaj pa izstopa cvetoča grmovnica
hortenzija s ploščatimi cvetovi, na katero sta ponosna. Zares, tudi na zemlji je raj.
Besedilo in foto: Slavko Štefanec

16 |

Renata Živko
(1979–2016)

Bila je krasna oseba. Delavna, polna življenja, smeha, prijaznosti, pripravljenosti pomagati in sodelovati v kraju. V cvetu njene
mladosti jo je kruta bolezen iztrgala iz objema družine in našega
kraja Selce.
V torek, 28. 6. 2016, smo se na pokopališču v Voličini poslovili
od naše drage Renate. Ob slovesu je bilo izrečenih veliko lepih besed, ki so orisale njeno delavnost, prijaznost in pripravljenost za
sodelovanje v kraju. Že kot osnovnošolka se je vključila v PGD Selce. V društvu je bila
zelo aktivna najprej kot pionirka, kasneje pa kot članica ženke ekipe, s katero je osvojila
številne pokale v GZ Lenart, na tekmovanjih drugih GZ in tudi na tekmovanju v sosednji
Avstriji. Kar nekaj časa je bila vodja komisije za delo s članicami v PGD, zadnjih nekaj let
pa je bila tudi članica komisije za odlikovanja. Zavedala se je, da je znanje v gasilstvu zelo
pomembno, zato se je izobraževala vse do dne, ko ji je to onemogočila bolezen. Njena
predanost gasilstvu se kaže tudi v tem, da je v gasilske vrste vključena vsa njena družina.
Kljub temu, da je bila zaposlena, da je imela veliko dela doma, da je vzorno skrbela za
dom in družino, si je še našla čas in se vključila v Kulturno turistično društvo Selce. Ob
ustanovitvi dramske skupine je bila takoj pripravljena sodelovati in odigrati različne vloge.
Bila je veseljak, zato ji je žanr komedije ustrezal. Različne vloge je odigrala v skečih in v
štirih veseloigrah. V dveh veseloigrah pa je prevzela glavno vlogo, ki jo je odlično odigrala. Letos, 9. aprila, je prejela bronasto Linhartovo značko. Kljub temu da je kruta bolezen
posegla v njeno mlado življenje, je še vedno upala, da bo bolezen premagala in se vrnila
na odrske deske ter da bo spet lahko opravljala prostovoljno delo gasilke. Žal pa se to ne
bo zgodilo. Bolezen je bila močnejša.
Renata Živko je bila nekaj posebnega, saj je imela veliko darov in talentov. Vsi, ki smo jo
poznali, ki smo z njo sodelovali in skupno ustvarjali v KTD in PGD Selce, smo hvaležni,
da smo lahko del življenjske poti prehodili skupaj. Življenje bo teklo naprej, vendar bo
brez Renate drugačno. Pogrešali jo bomo in za vedno bo ostala v naših srcih.
Člani KTD in PGD Selce.

Zlata medalja za Rojkov šipon

F

ranca Rojka iz Oseka poznamo tudi kot vinogradnika.
Goji beli pinot, laški rizling in šipon. Kot član Vinogradniškega društva Sv. Trojica daje vzorce vina v ocenjevanje, da s tem kontrolira svoje delo v kleti. Ker je letos
za vse tri prejel zlato medaljo (18,10, 18,23 in 18,17 točk),
je lahko brezplačno oddal na grajsko ocenjevanje vin iz srednjih Slovenskih goric in Haloz na Ptuju, ki ga organizira
Društvo VTC 13 SSG, en vzorec. »Šipon je bil ocenjen z
18,20 točke in sem zanj prejel zlato medaljo. Tega sem posebno vesel, saj sta dve različni komisiji ugotovili, da je moj
šipon zares kvaliteten,« nam je vesel povedal Rojko.
Ludvik Kramberger

Popravek
Franček Vidovič, Frančiška Lukavečki in Cilka Kaisersberger na fotografiji s
Francem Schönwetrom, predsednikom
sveta Območne izpostave JSKD Lenart,
so pevci v zboru MDI Lenart vse od začetka.
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Franja iz Avstralije pri Gornikovih v Ledineku

za nami. Razgibali so nas ritmi Muzikluba,
navdušile so nas operete v izvedbi Salonske-

ne moremo kupiti. Manjka nam pristen stik
ri Gornikovih v Ledineku pri Sv. Ani
roke, domači pozdrav, kot je navada v mov Slovenskih goricah je nedavno potejem rojstnem kraju. Vsega tega sem se »nakalo prijetno srečanje z izseljenko Fraužila« v času mojega enomesečnega obiska v
njo Repolusk, ki je v Avstralijo iz Zg. Velke
ljubljeni domovini. To je nepozabno, saj sem
odpotovala pred 25 leti. V tem času je bila
si s tem obiskom nabrala energije za nadaljdoma pred 9 leti, ko ji je umrla mama. Tonje življenje v tujini. Priznam! Ob srečanju
krat je za obisk domovine namenila mesec
z domačimi in znanci je pritekla tudi kaka
dni. Ker je Tončka Gornik njena teta, so pri
solza sreče in žalosti, posebno ob spominih
njej pripravili srečanje s sorodniki. To je bilo
na preteklost. Še se bom vrnila med svoje, ko
nepozabno, saj je bila vsa srečna, da se je
bo to mogoče«.
srečala z domačimi, ki jih v daljni Avstraliji
pogreša. Kot je povedala, se mi, ki živimo
doma, ne zavedamo,
kako lepo je doma.
Poetično je dejala: »Tu
ima vsak kamen, vsak
cvet svojo lepoto. Sij
sonca in ptičje petje
ima tukaj, v Sloveniji,
moji domovini, nebeški zven.« Franja živi
v Avstraliji z dvema sinovoma. »Povem vam,
imam dom, imam dobro službo. Rekla bi,
da mi nič ne manjka. Obisk Franje Repolusk iz Avstralije pri teti Tončki Gornik
A ni tako. Manjkajo mi
Franja je zdaj že v svoji novi domovini, v
domači, sorodniki in prijatelji, s katerimi bi
Avstraliji, V spomin na obisk v njeni ljubljelahko govorila v maternem jeziku, s katerimi
ni domovini, Sloveniji, pa ostaja fotografija,
bi lahko nazdravila z domačo vinsko kapljiki jo objavljamo v Ovtarjevih novicah.
co. Mi, ki živimo daleč od doma, vemo, kaj
pomeni biti tujec. Imamo denar, sreče pa si
Ludvik Kramberger

Folklorna skupina iz Argentine

P

Korejca z lepimi vtisi iz Slovenskih goric

K

im Kyung Sung in Lee Gyehyeon iz
Južne Koreje bosta ob svojem postanku v Lenartu in Voličini iz Slovenije domov odnesla zelo lepe vtise. Na
svojem kolesarskem potovanju od atlantske
obale Španije do domače Južne Koreje sta se
sicer v Lenartu ustavila čisto slučajno.
A ker mi je tovrstno
potepanje s kolesi po
svetu zelo blizu, je ob
našem srečanju pri
Lena-parku v Lenartu
med nami zelo hitro
stekla beseda. Bližajoča se poletna nevihta sredi avgusta pa je
poskrbela, da je bilo
Korejcema potrebno
tudi najti prenočišče
nad glavo. Ker žal na
našem koncu ne mrgoli nočitvenih kapacitet, smo gosta iz
10-milijonskega Seula, glavnega mesta J. Koreje, gostili kar pod
domačo streho v Voličini.
Po večerji sta si Korejca ogledala še eno
izmed kmetij v Voličini, kjer se nista mogla
načuditi, da se krave pasejo kar na prostem.
Kot povesta, so pri njih zaprte v majhnih

boksih v hlevih. Po vzponu na Maistrov
razgledni stolp na Zavrh pa sta okusila tudi
tisto žlahtno kapljico iz Slovenskih goric na
ekološkem vinarstvu na Zavrhu. Med kramljanjem skupaj s prijatelji izvemo še, da sta
si 29-letna Korejca za pot s kolesi od Atlantika čez Evropo in Azijo do Tihega oceana
vzela leto dni časa. Za
to pa je bilo potrebno
pred tem pustiti službo. Ampak kot kaže,
ko se bosta vrnila v
Korejo, s tem ne bosta
imela težav, saj se na
naše veliko začudenje,
kako to, da sta kar pustila službo, s tem nista kaj prida ubadala.
Doslej je za njima cca
5.000 km (ocenjujeta
pa, da ju do cilja čaka
še cca 20.000 – 25.000
km), za kar sta potrebovala 2 meseca in
pol. V Sloveniji sta preživela 6 dni. In kot sta
pritrjevala oba, takšnega gostoljubja kot pri
nas, v Slovenskih goricah, nista bila deležna
nikjer. Tako bosta iz Slovenije domov odnesla zelo lepe spomine.
Dejan Kramberger

pu in je glasba vtisnila pečat življenju. Pred
koncem počitnic je Društvo prijateljev mladine Slovenske gorice organiziralo ustvarjalne delavnice. V
soboto, 3. septembra, nas bodo
nasmejali Klemen Slakonja,
Gojmir Lešnjak Gojc in Nenad
Nešo Tokalič v komediji Cucki. Prireditve bo 9. septembra
zaključila dama slovenske zabavne glasbe Neca Falk s skupino, ki nas bo v družbi glasbenih virtuozov z brezčasnimi
pesmimi v svoj ritem ujela tudi
v Lenartu.
Na programskih listih na
prireditve vabijo z verzi znanih slovenskih popevk "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," kar je
tudi bistvo in namen teh prireditev, ki prinašajo dobro, pozitivno energijo, zabavo,

ga orkestra učiteljev in učencev Konservatorija za glasbo in balet Maribor. Folklorni
skupini iz Argenitine in Fidžija sta
prinesli temperament in dinamičnost ter poželi dolg aplavz občinstva. Duo Vita in Žan sta pripravila čudoviti večer klasične glasbe v
lenarški cerkvi. Abba Real Tribute
Band iz Srbije so na noge dvignili
občinstvo v lenarškem domu kulture.
Po kratkem predahu je 5. avgusta v dvorani lenarške glasbene
šoli nastopil Duo Clearobscure,
domačinka Aleksandra Bajde
in Emret Sihan Kaleli iz Turčije,
preplet vokala in klavirja. Na svoj
račun so prišli tudi otroci, ki jih
je 13. avgusta razveselilo Mario- Abba Real Tribute Band
netno gledališče Jurček s predstavo Žogica Nogica. Black Coffee je
sprostitev, združujejo ljudi, bogatijo kulturime skupine, ki je 19. avgusta v Domu kulno ponudbo in so pregnale poletno mrtvilo
ture pripravila koncert slovenskih popevk,
v Lenartu.
večnih, brezčasnih, zimzelenih. Popevke iz
obdobja, ko je čas tekel v drugačnem temDarja Ornik

»Evo tedaj moje življenje«
»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.« (O. I.)
Kako izgledajo Ilaunigovi kraji (Železna
Kapla, Rebrca, Podkraj, Žitara vas, Sele)
danes, v letu 2015 in 2016, smo z osebnimi
obiski, srečanji z domačini, sorodniki, zaposlenimi na Občini Železna Kapla, člani kulturnih skupin in drugih slovenskih društev
na avstrijskem Koroškem spoznali in dokumentirali v Knjižnici Lenart s
pomočjo Občine Lenart, Občine
Železna Kapla in prizadevnimi
posamezniki. Ob predstavitvi
knjige Zgodovinski spomin na
Rebrco, ki jo je izdala Mohor-

Spoznali smo zgodbo in si popolnoma
drugače predstavljali rojstni kraj Ožbolta
Ilauniga, ko smo stali ob kupu kamenja, kjer
je nekoč stala pristava komende v Rebrci in
je tam Ožboltova mama rodila otroka, ko še
z očetom nista bila poročena.
Jeseni smo v Železni Kapli odprli razstavo
Knjižnice Lenart ob 70-letnici smrti O. I., pri
čemer so avstrijski kolegi prevedli povzetek
besedila tudi v nemščino, pripravili prijetno
prireditev s kulturnim programom, povabili

jeva založba iz Celovca skupaj s Krščansko
kulturno zvezo (Martin Kuchling) v Rebrci,
smo bili priča zgodovinskemu spominu na
Železno Kaplo – »Gorjanci« in »Doljance«,
med njimi pa je Rebrca, pod katero teče Bela
– ljubezen večna.
Takrat smo prvič pobliže spoznali akterje
Slovenskega prosvetnega društva Zarja, Vilija Ošino, Marijo Ošina, Ferdija Bevca (Občina Železna Kapla) ter mnogo dobrih pevcev in glasbenikov, ki ohranjajo slovensko
besedo, duhovnike – v Rebrci, ki povezujejo
mlade in jim nudijo prostor za zbiranje in
prebiranje slovenskih knjig. Ljudje govorijo
še vedno slovensko.

pa so tudi Ilaunigove sorodnike.
V srečanjih in pogovorih s sorodnicami
(Gerti Potočnik, rojeno Ilaunig, ter Barbaro
Urban – teto Beti, roj. Ilaunig) smo poskušali povezati sled Ilaunigovih v Rebrci od rojstva pred 140 leti (26. julij 1876) do danes.
Tako smo 26. julija, na Ilaunigov rojstni
dan, v Knjižnici Lenart ob kulturnem programu, nagovoru župana občine Lenart, lepem obisku Lenarčanov, tudi informatorjev
ob pripravi razstave, odprli razstavo v Penovi dvorani in bo na ogled do jeseni, do konca
septembra.
Marija Šauperl

Len-Art že 10 let poživlja lenarško poletje
Hvala sponzorjem, ki so podprli prireditve
V Lenartu poletje že deset let zapored poteka v ritmu in ob zvokih LEN-ART-a, tako
se namreč glasi moto poletnih kulturnih
prireditev, ki že deset let bogatijo in poživljajo poletno dogajanje v Lenartu. Vsako
leto, v času od srede junija do konca avgusta
ali začetka septembra, se zvrsti približno 20
kulturnih dogodkov, komedij, folklore, koncertov raznih glasbenih zvrsti, od klasike do
rocka, dogajanje za otroke, ki privabi številne gledalce, ne le iz Lenarta, ampak iz širšega območja Slovenskih goric. Več kot 200
prireditev je v 10-ih letih obiskalo več kot
40.000 gledalcev. Na prireditvah nastopajo
uveljavljeni slovenski umetniki in izvajalci,
gostili pa so tudi izvajalce iz več evropskih
držav, ZDA, Kanade, Južne Amerike, afriških in azijskih držav ter Nove Zelandije.
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Program prireditev je zasnovan tako, da je
zanimiv za vse generacije, kvaliteten, raznovrsten, poživljajoč in sproščujoč.
LEN-ART je dokaz, da kulturno dogajanje
ni omejeno le na večja mesta. V nekaterih
večjih slovenskih mestih je poletno festivalsko dogajanje okrnjeno ali časovno krajše,
prireditve LEN-ART pa živijo in navdušujejo gledalce. Organizator prireditev je Občina
Lenart. V zadnjih letih so prireditve v celoti
financirane s prispevki sponzorjev. Velika
zahvala velja več kot 40 sponzorjem, ki so
podprli tudi letošnje prireditve. Pomembna
značilnost LEN-ART-a je tudi, da je ogled
skoraj vseh dogodkov brezplačen, letos je
vstopnina le na eni prireditvi, zato so dostopne vsem.
Prva polovica letošnjega LEN-ART-a je
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KNjigolAndiJa
Poletje se preveša v drugo polovico. Človekove misli pa romajo med tihimi željami
in vsakodnevnim nemirom. Vsak se zakoplje v svoj svet in tiho čaka na svoje trenutke, ko bo uresničil svoje cilje. Ljudje vedno
upamo na boljše.
Baterije si polnimo na različne načine: z
delom, s pohodništvom, z branjem, računalniškimi zgodbami, srečanji s prijatelji.
Mnogo ljudi se srečuje v knjižnici, kjer
med policami poklepetajo o prebranem,
dajo drug drugemu nasvet ali informacijo o
novih zgodbah, o junakih iz prebranih knjig
in odidejo z novim kupom knjig domov, v
svoj mir in v svoj svet bogastva. Kdor bere,
res zlo ne misli, ker spoznava toliko različnih svetov, toliko različnih zgodb in junakov, da se njegova toleranca do različnega
širi in odpira nova obzorja; njegovo znanje
pa omogoča sprejemanje več in več.
Odstiranje novih in različnih svetov pa
je naloga vsake knjižnice, zato v poletnem
zatišju tudi knjižničarji pridno brskamo za

ATLETIKA
novimi zgodbami, posebnimi in zanimivimi, ki jih bomo jeseni ponudili v branje za
odrasle, v pravljice za vse – tudi za odrasle, v
predstavljanje domoznanskih zakladov naše
knjižnice in s tem Slovenskih goric. Včasih
se jih sploh ne zavedamo, da so, še največ pa
jih je skritih v naših ljudeh in njihovem bogastvu znanj in veščin. Nekatere so tudi dokumentirane. S septembrom jih bomo začeli
predstavljati tudi v rubriki Knjigolandija.
In ne samo to: v naše zaklade vabimo vse,
ki jih zanimajo zgodovina Slovenskih goric
in polpretekli dogodki, o katerih dokumentacijo hranimo v naši domoznanski, Poličevi
sobi.
Posameznike ali skupine, ki bodo izbrali
še ne objavljeno, zanimivo in posebno temo,
jo obdelali in pripravili za izdajo, bomo nagradili, pomagali izdati dokument in s tem
uresničili dva cilja: pomagali avtorjem in
predstavili temo, ki ne sme ostati skrita.
Pridite v knjižnico!
Marija Šauperl

Jubilej in 4. samostojna razstava ročnih del
v KD Benedikt
Ročnodelski krožek v Kulturnem društvu
Benedikt je bil ustanovljen v januarju 2006 z
željo takratnega predsednika, da ob pevski in
gledališki dejavnosti ter organizaciji proslav
gojijo še kakšno dejavnost. Elizabeta Šijanec

je kmalu zbrala desetino poznavalk ročnih
spretnosti in tako že polnih 10 let vsak torek
izmenjujejo znanja iz vezenja, kvačkanja, izdelovanja rožic iz papirja, svile itd. Po nekaj
letih predstavljanja na kulturnih prireditvah

so leta 2013 prvič in letos 25. in 26. junija
četrtič svojo bogato bero razkazale na samostojni razstavi ob občinskem prazniku. Na
pobudo pevk ljudskih pesmi Žitni klas so si
lani nadele naziv »Plamenke«.
Kot mentorice svoje spretnosti
pokažejo predšolskim in šolskim
otrokom, pa na srečanjih na Turistični kmetiji Kaučič in še kje.
Povezale so se z upokojenskimi
in kmečkimi ročnodelskimi skupinami iz širše okolice, s katerimi
izmenjavajo izkušnje, znanja in
pogoje delovanja. Medsebojno se
tudi udeležujejo razstav.
Ob 10-letnici delovanja so Plamenke od JSKD prejele Maroltovo
priznanje za ohranjanje kulturne
dediščine, tri članice so prejele
srebrno Maroltovo značko za 10 let in kar
nekaj članic bronasto Maroltovo značko za
5 let delovanja v skupini.
Janez Šijanec, foto: Bojan Vuk

17. revija pevskih zborov in 10-letnica
društvenega zbora!
V nedeljo, 24. julija, je Društvo upokojencev Sveta Trojica v domači dvorani izvedlo

16. revijo pevskih zborov društev ZDUSG in
obeležilo 10. obletnico društvenega pevskega zbora. Sodelovali so jubilanti, MePZ DU
Sv. Trojica, Cerkvenjak, Ceršak, KED Vrelec,

pevke KD Trojica, basist Bine Ploj, harmonikarja Katja in Matevž Jelen, Erika Kraner,
Žitni klas Benedikt, Adelena Neuvirt s prispevkom o literarnih
skritih talentih, DU Rogoznica,
Ptujske upokojenke, etno skupina
Jesensko cvetje, Urbančanke, Duo
Nada Svetina ter zakonca Štefka
in Rudi Tetičkovič iz Jurovskega
Dola. Trojiški podžupan Branko
Novak, častna članica ZDUS Slavica Golob, predsednik ZDUSG
Stanko Kranvogel, predsednik DU
Rogoznica Franci Korošak in tajnik Stanko Menoni so v govorih
poudarili dobrodelnost pevsko-glasbene prireditve in priznavali
izjemen prispevek predsednici DU Sv. Trojica v odhodu Mariji Klobučar.
Besedilo in foto: Slavko Štefanec

Kulturno turistično društvo Selce vabi v soboto, 24. 9. 2016, ob 19. uri v kulturni dom
Selce na večer napitnic in napevov.

RKS OZ Lenart – plan krvodajalskih akcij, september 2016
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Brata Verbošt v prvem delu poletne sezone do novih osebnih rekordov

Naj športnika osrednjih Slovenskih goric v dveh letih Tadej in Gregor Verbošt sta v prvem
delu poletne sezone zabeležila nove osebne rekorde na 800 in 1500 m. Tadej je nekoliko zadovoljnejši; zaradi študijskih obveznosti je imel manj časa za pripravo na tekmovanja, a je s
časoma 3.59.58 in 3.59.36 v 14 dneh dvakrat popravil osebni rekord na 1.500 m. Na finalu
atletskega pokala za člane v začetku junija v Novi gorici je osvojil 3., v finalu državnega prvenstva Slovenije pa 4. mesto. Spomladi je na študentskem prvenstvu Univerze v Ljubljani na 800
m osvojil 2. mesto. Glavni cilj v nadaljevanju sezone je izboljšanje osebnih rekordov.
Nekoliko manj zadovoljen je s prvim delom sezone mlajši brat Gregor, čeprav je v dveh dneh
na junijskem članskem državnem prvenstvu Slovenije popravil svoje najboljše čase na 800
in 1500 m. Na 1500 m (3.59.88) je zaostal za bratom in osvojil 5. mesto, dan kasneje pa je z
1.56.32 osvojil 6. mesto v teku na 800 m. Z uvrstitvijo v reprezentanco Slovenije do 23 let je
izpolnil enega svojih glavnih ciljev. Na četveroboju reprezentanc U23 (Ob Sloveniji še Češka,
Madžarska in Poljska) je sredi julija v Mariboru osvojil 8. mesto v teku na 800 m (1.57.44).
Gregor je na 800 m dosegel še 3. mesto na študentskem prvenstvu Univerze v Ljubljani in 2.
mesto na memorialu Matica Šušteršiča in Patrika Cvetana ter 4. na državnem prvenstvu za
mlajše člane. Na slednjem si je v teku na 1500 m s 3. mestom priboril stopničke. V drugem
delu sezone je njegov cilj še izboljšati osebna rekorda, če bo priložnost, tudi na 1000 m. Jeseni
ga čaka priprava na državno prvenstvo v cestnem teku na 10 km in na polmaraton.
Dejan Kramberger

TENIS
Andreju Šalamunu iz Lenarta in Tomažu Štrafeli s Ptuja 2. mesto na
turnirju na Murterju
Med teniškimi dvojicami iz Slovenije so
prednjačili igralci iz Slovenskih goric. Med
16-erico dvojic so se predstavili Andrej Šalamun in Tomaž Štrafela, Uroš Časar in Primož Jurančič, Branko Tuš in Ivan Leopold,
Bojan Kocjan in Blaž Kocjan ter Grega Tuš
in Tadej Bezjak. Poleg Slovencev in Hrvatov
so se predstavili tudi Srbi. Dvojica Andrej
Šalamun in Tomaž Štrafela, ki sta v preteklih letih že slavila na tem turnirju, je premagovala nasprotnike vse do finala, kjer ju
je tesno premagal močan par Zagreba (6:2,
5:7, 6:7). Tretji set je trajal 2 uri in pol, v podaljšani igri sta klonila z 8:10, a z 2. mestom
dosegla velik uspeh.

Dejan Kramberger

KOLESARSTVO
Na kolo za uspeh Tima Gajserja z dobrodelno noto

Člani Kolesarskega društva Selce smo v treh letih v sklopu obiskov poslovalnic našega glavnega sponzorja, Top doma, prekolesarili Slovenijo po dolgem in počez, osvojili Grossglockner,
prevozili dolino Drave ter se podali proti Splitu in tudi Beogradu.
Ker je v našem društvu veliko navijačev Tima Gajserja #243, smo se odločili za velik izziv,
za pot 670 km, 6700 m nadmorske višine, cca 15.000 kcal porabljenih kalorij udeleženca,
približno 24 ur vožnje in povprečno
hitrost 29 km/h. Prvi dan, 21. julija,
smo krenili izpred gostišča Siva čaplja v Trnovski vasi in v Avstriji premagali najvišjo točko ture – prelaz
Präbichl, 1225 m nadmorske višine,
in opravili preko 250 kilometrov. Cilj
2. dne so bile Češke Budejovice, 3.
dan pa 200 kilometrov poti. Četrto,
zadnje jutro se je peščica s kolesi odpravila v 30 km oddaljeni Loket, kjer
je dirkal Gajser. Bili so deležni posebne pogostitve v servisnih boksih
Honde Gariboldi teama in pogovora
z mehaniki Tima Gajserja, navdušenimi nad kolesarskim podvigom.
Bučno so navijali za slovenskega
prvaka. Za češnjo na torti jih je Tim
sprejel pri svojem bivalniku in jim čestital za opravljeno pot. Hvala Timu za še eno uspešno
odpeljano dirko, topel sprejem in srčnost!
Magična številka #243 je imela tudi dobrodelno noto – udeleženci kolesarjenja so zbrali 243
evrov za Lauro Vasle, majhno deklico, ki ji lahko na zdravstvenem področju pomagajo le v
Nemčiji. Kapljica v morje za drobno sončico ...
Gregor Kos

STRELSTVO
Le kam hiti čas – 20 let uspešnega dela strelske sekcije

Večer napitnic in napevov

petek, 23. 9., KORK Voličina

ŠPORT

OŠ Voličina

Nad 35 udeležencev iz strelskih sekcij Društev upokojencev Sveta Ana in Voličina je 6. julija
pri Ivanu Brezniku v Ledineku, lastniku lepo urejenega strelišča za streljanje z zračno puško,
proslavilo pomembno obletnico. Upokojensko streljanje z zračno puško je v dvajsetih letih
doseglo zavidljive rezultate. Pobudniki, da se ponovno srečajo in povedo, kako je bilo pred
dvajsetimi leti, so bili Ivan Črnčec, Jože Rojs in Ivan Breznik.
Milan Bauman, predsednik DU Sveta Ana, in Stanko Kranvogel, predsednik Zveze društev
upokojencev Slovenskih goric, sta, vesela lepe udeležbe, poudarila, da aktivnosti v društvih
upokojencev prispevajo, da bodo zadovoljni sami s seboj in se bodo še dalje počutili koristni
v okolju, kjer živijo. Med rekreativnim športom je v ospredju streljanje, saj v vseh društvih
delujejo strelske sekcije z moškimi in ženskimi ekipami, ki redno vadijo in dosegajo dobre
rezultate. Urejena strelišča imajo v Benediktu, v Cerkvenjaku, pri Sveti Ani in jurovski občini,
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ŠPORT / ZA RAZVEDRILO
v Lenartu in v Voličini.
Zaslužni so predsedniki društev, članice in
člani upravnih odborov in vodje sekcij, ki
so z velikim trudom
sami uredili prostore
in opremili strelišča:
Ivan Leš v Partinju,
Jože Vreča v Porčiču,
Ivan Breznik v Ledineku in gostinec Petelin v
Benediktu.
Domačin Ivan Breznik, vodja sekcije in
organizator srečanja, je spomnil
na preteklih dvajset let, na sodelavce v društvu, ki so mu bili
pripravljeni pomagati: Antona
Kolmana, Ivana Oprešnika, Ivana
Vakeja, Jožeta Graha, pa tudi tiste, ki so v ZDU Slovenskih goric
dajali pobude in predloge, da so
pogovori stekli: Petra Leopolda,
Jožeta Rojsa, Rajmunda Cvetka,
Franca Horvata, Ivana Črnčeca.
»Po fotografiji izpred 20 let se je
začelo s streljanjem z zračno puško v Lokavcu pri Sveti Ani, naslednje leto pa v Benediktu in v Voličini pri Lovskem domu
… Pred dvajsetimi leti smo imeli upanje in vedeli smo, da nas čaka prihodnost, ki nas je tudi
združila v prijatelje, in ostala je sedanjost, ki jo imamo in smo ponosni na doseženo«, je dejal.
V tekmovanju med žensko ekipo DU Voličina in domačinkami so zmagale gostje, moška
ekipa DU Sveta Ana pa je bila boljša od Voličine.
Ivan Črnčec

HUMORESKA

Zlata jesen

»Komaj že čakam, da pride jesen,« je
pred dnevi pri malici dejala šivilja Marica.
»Ali težko prenašaš poletno vročino?«
jo je povprašal rezkar Peter.
»Ne, ne, vroča poletja imam prav rada.
Vendar pa je moj najljubši letni čas jesen,«
je pojasnila Marica.
»Zanimivo,« se je vključil v pogovor
mizar Tone. »Jesen je vendar naporen letni čas, saj se začne šola, dopusti so mimo,
veliko dela pa je tudi v vinogradih in sadovnjakih ter na njivah in vrtovih. Sam
imam v službi in doma na zemlji jeseni
največ dela.«
»To je že res, vendar je delo na zemlji
jeseni prijetno,« je dejal Peter. »Lepo je
pobirati plodove narave in svojega dela ter
jih spravljati v kleti in kašče, čeprav je to
naporno.«
»Jaz pa se jeseni kar bojim, saj me čaka
ogromno dela. Koruza lepo kaže, tudi v
sadovnjaku pomladanski sneg s pozebo
ni naredil veliko škode, da o tem, koliko
grozdja je na trsih v goricah, niti ne govorim,« je modroval Tone. »Ne vem, ali bom
zmogel vse pospraviti, kot je treba.«
»Jaz pa teh problemov nimam,« je dejala
Marica.
»Kako da ne, saj imaš še več zemlje kot
midva s Petrom skupaj, zato tudi vsega več
pridelaš kot midva. Le kam boš jeseni dala

Piše: Tomaž Kšela

vse, kar ti je letos zraslo na tvojem velikem
vrtu?« je presenečeno povprašal Tone.
»Res je, da imam in obdelujem več zemlje kot vidva, vendar imam tudi več
bratov, sester, nečakov in nečakinj ter bratrancev in sestričen v Ljubljani in drugih
mestih kot vidva,« je pomenljivo dejala
Marica.
»Kakšno zvezo pa ima to s tvojo zemljo
in tvojimi pridelki?« sta presenečeno povprašala Peter in Tone hkrati.
»Veliko,« je odvrnila Marica. »Ko pride
zlata jesen, me obiščejo vsi bližnji in daljni
sorodniki, da bi videli, kako živim, in da bi
mi pomagali pri delu na zemlji.«
»Zakaj pa te ne pridejo pogledat poleti,
ko je na zemlji še več dela, ali pa pozimi,
ko imaš več časa?« je zanimalo Petra.
»Poleti nimajo časa, ker so na morju,
pozimi pa na smučanju,« je pojasnila Marica. »Ko pride zlata jesen, pa se vsi spomnijo name.«
»Ali ti sorodniki vsaj kaj pomagajo pri
spravilu letine?« sta radovedno povprašala
Peter in Tone.
»Seveda,« je dejala Marica. »Tako pridno mi pomagajo, da mi ne bi ostalo nič
za čez zimo, če se ne bi podvizala. Vse bi
znosili v prtljažnike svojih avtomobilov,
češ da ne bi zgnilo, ko je vsega preveč.«

NOGOMET
Juršnikovi v Oseku imajo svoje športno igrišče

V soboto, 2. julija, so pri Juršnikovih v Oseku 89a v občini Sv. Trojica v krogu prijateljev,
nogometnih navdušencev in drugih športnikov brez slavnostnih gostov ali nagovorov odprli
športno igrišče, ki so ga uredili ob svoji hiši.
Marjeta in Tomas Juršnik imata dve hčerki, 14-letno Kim in 6-letno Elli. Mladi gospodar
Tomas: »Znan je rimski rek
»Kruha in iger«. Zakaj ne bi
veljal tudi danes? Vsi imamo radi šport, pri hiši imamo mlado športnico, Kim,
ki redno trenira nogomet in
tudi sam sem ga dolga leta
igral, zato sem ji želel nuditi
dobre pogoje za trening ob
domači hiši. Ob igrišču za
mali nogomet imamo tudi
igrišče za odbojko. Vesel
sem, da me je podprla tudi
žena Marjeta.«
Kim je povedala, od kod
deklici s podeželja zanimanje za nogomet: »Že v zgo»Nogometna družina« Juršnik iz Oseka
dnjem otroštvu sem rada
igrala tenis in odbojko, s
fanti tudi nogomet. Nekaj je k mojemu nagnjenju prispeval oče. Pred dvema letoma sem imela možnost igrati v NK Cerkvenjak, ker sem imela dobrega trenerja Dejana Žmavca. Najprej
sem trenirala v skupini U13, nato pa U15. Sedaj treniram trikrat tedensko v Športnem parku
Tabor, kjer imam v skupini U15 trenerja Petra Grgana in v skupini U17 trenerja Marinka
Šerkezija. Nastopala sem že v ženski reprezentanci deklic U15 za MNZ Maribor, kjer je selektorica reprezentance Petra Mikeln, kar mi je velika spodbuda. Želim, da bi si našla klub, kjer
bi se lahko bolj intenzivno posvetila treningom.«
Ludvik Kramberger

Smeh je pol zdravja

Pripravlja T. K.

Ljubezen na prvi pogled
Policist

»Ali veste, kaj ste naredili narobe?«
je policist vprašal voznika, ki je vozil
prehitro.
»Seveda.«
»No, kaj?«
»Prepozno sem vas zagledal.

Morska bolezen

Skupina dopustnikov je na križarjenju
zaradi morske bolezni ves dan preležala v
postelji v ladijski kabini in bruhala. Zvečer
jih je natakar vprašal: »Ali vam prinesem
večerjo v kabino, ali jo kar s palube vržem
v morje?«

Dopust v tujini

Mož, ki je sosedom na dolgo in široko
razlagal, kaj vse sta z ženo doživela na
dopustu v tujini, jo je iznenada vprašal:
»Žena, kako se že imenuje tisti imenitni
hotel, v katerem sva prespala v Milanu?«
»Počakaj malo. Takoj bom pogledala na
brisačo.«

»Sosed, ali verjameš v ljubezen na prvi
pogled?«
»Seveda, če bi svojo sedanjo ženo videl
dvakrat, se z njo zagotovo ne bi poročil.«

Konji in osli

»Ali je več vreden konj ali osel?«
»Jaz mislim, da osel.«
»Zakaj?«
»Konje bodo nadomestili stroji, osli pa
bodo ostali večno!«

Ženske

»Ata, zakaj so vse ženske tako lepe?« je
sinko povprašal očeta.
»Zato, da se lahko moški vanje zaljubimo.«
»Zakaj pa so tako neumne?«
»Zato sinko, da se lahko tudi one zaljubijo
v nas.«

Tri magične besede

»Jaz te ljubim,« je dejal fant punci. Nato
pa je nadaljeval: »Sedaj pa še ti povej tri
magične besede, ki naju bodo za vedno
povezale.«
»Jaz sem noseča,« mu je dahnila v uho.

Vogalček J. Vanturja
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NE NAZADNJE

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje

Organizatorji se zahvaljujemo tudi: Kulturnemu društvu Delavec Lenart in Niki Bezeljak, občinam območja LAS Ovtar Slovenskih goric, Konservatoriju za glasbo in balet
Maribor - Glasbeni šoli Lenart, Društvu
prijateljev mladine Slovenske gorice, Film in
video klubu Maribor, Tjaši Erjavec, s.p., Planinskemu društvu Lenart, Prostovoljnemu

gasilskemu društvu Lenart, Zdravstvenemu
domu Lenart, družini Polič iz Lormanja,
Ovtarju – Marku Šebartu, duhovnikom dekanije Lenart in vsem prostovoljcem.
Za aktualne informacije kliknite na
www.lasovtar.si.
T. V., M. G.

V primeru slabega vremena bo dogodek prestavljen na prvo soboto v septembru!

Društvo za razvoj podeželja »LAS OVTAR Slovenskih goric« in Razvojna agencija
Slovenske gorice tudi letos vabita na AGATINE SKRIVNOSTI, ko bomo že četrtič
obujali več kot 400 let staro ljubezensko
zgodbo med grofom velikega hrastovškega
gospostva Friderikom Herbersteinom in
Agato Nürnberger, plemkinjo nižjega rodu
iz Štraleka pri Voličini, ki ni bila po volji Friderikovi materi Margareti.
Vabimo vse, ki jih privlačijo romantika,
zgodovina, kultura, naravne lepote, pohodništvo, umetniško ustvarjanje, gledališče
pod zvezdami, literatura in še kaj, da se nam
pridružijo v soboto, 27. avgusta 2016, na
Trgu osvoboditve v Lenartu. Pričakujemo
vas na pohodu, ogledu gledaliških prizorov
ter na srednjeveški tržnici v Lenartu.
LAS OVTAR in Razvojna agencija Slovenske gorice letos vabita na nove Agatine
skrivnosti. Pričele so se s 3. likovnim natečajem za otroke in mladostnike na temo
»Tajna poroka in Friderikov odhod na vojsko« iz zgodovinske povesti Črni križ pri
Hrastovcu pisca Ožbalta Ilauniga, ki je bil
objavljen v aprilski številki Ovtarjevih novic. Na natečaj je letos prispelo 142 likovnih
del (24 skupinskih in 118 posameznikov).
Skupaj je tako sodelovalo rekordnih 166 avtorjev. Velika večina avtorjev (164) je svoje

likovne izdelke poslala preko šol in mentorjev, dva (2) posameznika pa sta na natečaju
sodelovala samostojno. Izdelki so bili razdeljeni v dve starostni skupini: do 11 let ter od
12 do 18 let. Vsa likovna dela so razstavljena
v avli Lenarške občinske stavbe in bodo na
ogled vse do sredine septembra.
Na osrednjem dogodku Agatinih skrivnosti 27. avgusta bodo najuspešnejšim ustvarjalcem podeljene tri praktične nagrade v
vsaki starostni kategoriji ter pet posebnih
Agatinih priznanj. Nagrajence je določila
posebej imenovana natečajna komisija v sestavi Nina Kolarič, Nika Arnuš in Andreja
Štancer. Letošnji nagrajenci v kategoriji do
11 let so: LANA ŠUMAN NIKL in TJAŠA
HORVAT (7 let), BRINA MARČIČ (8 let) in
ELA SIRK (9 let), vse iz OŠ Lenart. V starostni kategoriji od 12 do 18 let so nagrajenci:
TJAŠA ROJKO (14 let) iz OŠ Lenart, NIKA
GAMSER (12 let) iz OŠ Jožeta Hudalesa
Jurovski Dol in JANA ZORKO (14 let) iz
OŠ Lenart. Pet posebnih Agatinih priznanj
za dinamično pripovednost prejmejo: VITAN ŠUMAN (10 let) iz OŠ Voličina, LARA
RANKOVEC (13 let) iz OŠ Jakobski Dol,
KRISTJAN HERZOG (13 let) iz OŠ Lenart,
PATRICK ERMAN (18 let) iz OŠ Lenart –
PPVI in DENIS LETONJA (18 let), OŠ Lenart – ONIS.

Prvi prizor z naslovom »Vabilo grofice
Margarete na slavnostni ples« bo gledalce popeljal na vrtno zabavo visoke družbe
iz 16. stoletja. Zabavo bodo začeli grofje iz
bližnje in daljne okolice ter zaplesali srednjeveški ples Pavanno. Ples bodo z živo
glasbo spremljali profesorji Konservatorija
za glasbo in balet Maribor, dislocirane enote
Glasbene šole Lenart. Pohod bo gledalce popeljal na Poleno, kjer bodo v romantičnem
okolju drugega prizora z naslovom »Friderik
išče rešitve« spremljali zaljubljeno Agato in
Friderika ter skrite nakane Mihaela Trenaka.

V tradicionalnem tretjem prizoru »Skrivne
poroke« v Lormanju si bosta zaljubljenca
prisega večno zvestobo. Sledi četrti prizor
»Agata v ječi«, kjer bodo gledalci priča mukam in nesrečam, ki jih je Agata preživela v
hrastovških ječah. Ko se bodo gledalci v večernih urah vrnili nazaj v Lenart, bo sledil
še sklepni peti prizor »Agata odhaja na morišče«, kjer bomo Agato spremljali na njeni
zadnji poti ob glasbeni spremljavi gostujoče
vokalne skupine iz Apač.
N. Š.

Osrednji dogodek se bo odvijal v soboto, 27. avgusta 2016, z naslednjim programom:
Ura

Tančica Agatinih skrivnosti

16.30

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

16.50

Podelitev nagrad najboljšim delom, prispelim na likovni natečaj za otroke in
mladostnike na temo »Skrivna poroka in odhod na vojsko«

17.00

Pričetek pohoda po Agatinih skrivnostih; 11,7 km, majhna zahtevnost, 3 ure hoje
ob naravnih lepotah in bogati kulturni dediščini območja pod vodstvom poznavalca
Agatinih skrivnosti Ovtarja Marka.
Agatine skrivnosti bomo odkrivali skozi gledališke uprizoritve delov zgodbe »Skaljena
ljubezen Agate in Friderika« avtorice Berte Čobal Javornik v izvedbi Kulturnega
društva Delavec Lenart pod vodstvom režiserke Nike Bezeljak.
Lokacije uprizoritev: Lenart, ŠRC Polena, Lormanje, Hrastovec, Lenart.
Pripravili smo pet skrivnosti na treh različnih prizoriščih:
• 1. skrivnost: Vabilo grofice Margarete na slavnostni ples (Trg osvoboditve, Lenart)
• 2. skrivnost: Friderik išče rešitev (ŠRC Polena)
• 3. skrivnost: Skrivna poroka (pri Poličevi kapeli v Lormanju)
• 4. skrivnost: Agata v ječi (vrt gradu Hrastovec)
• 5. skrivnost: Agata odhaja na morišče (Trg osvoboditve, Lenart)

22.00

Vrnitev na izhodišče pohoda in presenečenje ob zaključku.

Vse pohodnike organizatorji opozarjamo na primerno obutev, svetilko, hrano in
pijačo iz nahrbtnika, odsevni jopič, skrb za
lastne smeti oz. za ohranjanje naravnega
okolja ter na upoštevanje navodil Ovtarja,
vodnikov in redarjev. Vodo v plastenkah
bomo sicer zagotovili tudi organizatorji,
vendar se ne glede na to priporoča pohodnikom, da se oskrbijo tudi z lastno pijačo in

svetilko, saj se pohod, vsaj v drug polovici,
že zavije v noč. Parkirni prostori so na razpolago v Lenartu, na ŠRC Polena in (opcijsko) pod gradom Hrastovec.
Napovednik prireditve najdete na: https://
www.youtube.com/watch?v=MLh6bu7-fk8
Vabljeni torej 27. avgusta 2016 ob 17. uri
na Trg osvoboditve v Lenartu.

Prireditev Agatine skrivnosti 2016 so
omogočili:
• Generalni pokrovitelj: TBP, d.d., Lenart
• Donatorji: Deželna Banka Slovenije, d.d.,
Jasama, d.o.o., Lenart, Saubermacher Slovenija, d.o.o., Murska Sobota, Evrografis,
d.o.o., Maribor, Maksimilijan Potočnik,
s.p., Lenart, Gostinstvo 29, d.o.o., Lenart,

Telemach Lenart, Barbara Mulec, s.p.,
Čvekarna Askari, Lenart, Si.mobil Lenart, Grafika, Jernej Lasbaher, s.p.
• Partnerji: Občina Duplek, Občina Lenart, Občina Sveta Ana, Socialno varstveni zavod Hrastovec.
• Medijski pokrovitelj: Radio Slovenske
gorice

20 |

Ovtarjeva ponudba na sejmu AGRA - petič!
Tudi letos je ponudba iz Slovenskih goric
privabila veliko obiskovalcev. Ponudniki so
se letos na sejmu AGRA v Gornji Radgoni

že petič predstavljali pod okriljem Društva
za razvoj podeželja "LAS Ovtar Slovenskih
goric". Obiskovalci so lahko videli, kako se
pripravlja slovenskogoriška gibanca
in še vročo pokusili. Okrepčali so se
z vrhunsko vinsko
kapljico in domačimi dobrotami ter
spoznali spretnosti
domačih mojstrov.
Za veselo vzdušje
na razstavnem prostoru pa so poskrbeli harmonikarji in
igralci iz Agatinih
skrivnosti.
Foto in besedilo:
M. G.
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