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Tako kot pretekla leta je bilo tudi letošnje praznovanje praznika občine Sveti Jurij v Slovenskih goricah sklenjeno s tradicionalno množično prireditvijo Šport špas. Foto: Maksimiljan Krautič

Na blagoslovitvi zvonikov cerkve v Sveti Trojici se je zbralo zelo veliko vernikov, faranov in krajanov
iz celotnega območja osrednjih Slovenskih goric. Foto: M. Emeršič

April in del maja sta bila v znamenju 11. praznika občine Sveti Jurij v Slovenskih goricah. Jurjevi dnevi so se zvrstili od 1. aprila do 20. maja, ko so se iztekli s Šport špasom tradicionalnim dnevom druženja in gibanja vseh generacij - 20. maja. Od 27. maja do 18. junija so potekale prireditve ob 11. prazniku občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah.
Še posebej jih je zaznamovala blagoslovitev obnovljenih treh zvonikov znamenite trojiške cerkve ob kvaternici 11. junija. Osrednji dosežek ob 19. prazniku občine Cerkvenjak, ki
ga proslavljajo od 2. junija do 2. julija, je bilo odprtje obnovljene regionalne ceste z novim pločnikom in javno razsvetljavo 16. junija. Prireditve ob 18. prazniku občine Benedikt
potekajo od 30. junija do 9. julija, Anin teden, s katerim bodo praznovali 19. praznik občine Sveta Ana, pa bo potekal od 11. do 26. julija. V občinah osrednjih Slovenskih goric
so počastili tudi 25. junij – dan državnosti.

V Podčetrtku je bil 1. kongres slovenskih občin

Manjše občine na podeželju so potrebne

V

Podčetrtku je 16. in 17. maja potekal 1. kongres slovenskih občin.
Na njem je več kot 180 udeležencev, med katerimi je bilo okoli 130 županj
in županov slovenskih občin, razpravljalo
o vlogi in položaju občin pri nas in o tem,
kako so uspešne pri izvajanju svojih nalog
in poslanstva. Seveda pa so bile v ospredju
razprave, kako še izboljšati lokalno samoupravo in jo približati občankam in občanom.
Kongres sta organizirala Skupnost občin Slovenije in Združenje mestnih občin Slovenije, njegov častni pokrovitelj
pa je bil predsednik države Borut Pahor.
Predsednik programskega sveta kongresa pa je bil župan občine Miklavž Leon
Kremžar, ki je med drugim poudaril:
»Lokalna samouprava predstavlja eno
izmed pomembnih načel demokratične
ureditve sodobne družbe ter označuje
pravico in sposobnost lokalne skupnosti,
da odgovorno ureja javne zadeve v interesu lokalnega prebivalstva. Današnji čas
zaznamujejo hitre tehnološke spremembe
in dinamični razvoj, ki povečujejo zahteve
po višjem javnem standardu in oblikujejo
nove potrebe lokalnih sredin.
Delovanje lokalne samouprave je vsak
dan težje, ker smo župani, občinske uprave in občinski sveti nenehno med tnalom
in nakovalom potreb, pričakovanj, želja
občanov na eni strani ter nemilo realnostjo, neznosno ošabnostjo posameznih
institucij in oseb, togo zakonodajo, nera-

zumevanjem vloge in poslanstva lokalne
samouprave na drugi strani.«
Župane občin iz vse Slovenije in druge udeležence kongresa je pozdravil tudi
predsednik Republike Slovenije Borut Pahor. Po njegovih besedah se dvomi o številu občin niso uresničili, saj so tudi male
občine upravičile svoj obstoj. Ob tem pa
je priporočil, naj se povezovanje občin nadaljuje. Kar zadeva pokrajin, je Pahor predlagal, da bi jih gradili od spodaj navzgor.
Župani in drugi udeleženci kongresa so
poudarili, da v Sloveniji regije potrebujemo, saj je nujna decentralizacija. Opozarjali so tudi, da je nujno urediti financiranje
občin, saj je sedaj nezadostno. Kritični so
bili tudi do dokumentov o porabi kohezijskih sredstev, saj v sedanji evropski
perspektivi premalo upoštevajo dejanske
potrebe občank in občanov v lokalnih
skupnostih. Zaradi tega in nasploh zaradi
pomanjkanja kohezijskih sredstev bodo v
prihodnje občinski proračuni manjši, kot
bi bili sicer, kar bo vplivalo tudi na bruto
domači proizvod države.
Udeleženci kongresa so prisluhnili tudi
predavanjem Vesne Vuk Godina o bistvu
lokalne samouprave, dr. Simone Kukovič
o županih kot nosilcih sprememb in gonilu razvoja in dr. Damjane Pondelek o
učinkovitem preprečevanju in upravljanju
krize.
T. K.

Pred osrednjo proslavo ob prazniku občine Cerkvenjak je turistično društvo pripravilo povorko
starih navad in običajev skozi središče kraja, na kateri se je zbralo veliko obiskovalcev od blizu in
daleč. Foto: T. K.
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Videnje ljudi in dogodkov

Evropa nekoč, danes, jutri
O legendi o Evropi je znani zgodovinar
Norman Davies med drugim zapisal: ''Evropa je bila glavna junakinja klasičnega sveta.
Bila je mati krečanskega vladarja Minosa in
s tem pramati najstarejše veje sredozemske
kulture. Ovekovečena je tudi kot nedolžna
princesa, ki jo je zapeljal Oče bogov osebno.
Ko se je s svojimi dvorjankami sprehajala po
obalah rodne Francije, jo je preslepil Zevs v
podobi snežno belega bika.''
To legendo o Evropi najdemo naslikano
na grških vazah, v modernejših časih pa na
platnih Tiziana, Rembrandta, Veroneseja in
Clauda Lorraina.
Države so skozi zgodovino nastajale na
različne načne in iz različnih razlogov. Njihovi prebivalci so doživljali lepe in slabe
čase. Malo je bilo obdobij brez vojn in obdobij, zlasti v srednjem veku, tudi drugačnega
pobijanja ljudi. Spomnimo se samo križarskih vojn, inkvizicije in čarovništva.
Po drugi strani pa je vedno obstajalo prizadevanje po gospodarskem razvoju in izumih, ki so zaznamovali zlasti zadnja stoletja.
Eden od največjih ekonomistov Adam
Smith je v knjigi iz leta 1776 med drugim
orisal delovanje konkurence v proizvodnji,
ponudbo in povpraševanje, cene in organizacijo dela. Bil je eden od utemeljiteljev
kapitalizma, ki je ne glede na hibe še vedno
temelj gospodarskega razvoja, ki pa temelji
na izkoriščanju delavcev.
Še vedno velja pravilo, da je kapitalizem
slab, vendar še vedno najboljši politični in
gospodarski sistem, ki pa čedalje bolj zahteva korenite spremembe.
Evropa je danes skupnost različnih držav,

ki je nastala iz nekdanje gospodarske skupnosti. Iz nje je izstopila ena gospodarsko
najbolj uspešnih držav, Anglija, ki je bila že
od vsega začetka kamen spotike. Z njenim
delovanjem pa ni zadovoljnih več držav, za
kar je več razlogov. Še najbolj skupnost povezuje skupna valuta evro.
Naše gore list, evropska komisarka za promet Violeta Bulc, po mojem mnenju daje
prave odgovore na vprašanja o prihodnosti
Evropske unije. Meni, da ni enostavnih rešitev in da ni mogoče s populizmom reševati
zapletenih vprašanj. Po njenem mnenju morajo biti, kot je povedala v pogovoru za Delo,
odgovori na izzive jasni, da bodo ljudje opazili, kaj Evropa sploh je in kaj prinaša. Ima
pomisleke o Evropi več hitrosti, pač pa se
zavzema za Evropo več vsebin, okrog katerih
se združujejo zainteresirane države ne glede
na njihov gospodarski in socialni položaj in
velikost. Sicer pa pravi, da ni države, ki ne bi
v času članstva zelo napredovala na gospodarskem področju, urejanju infrastrukture
in socialnih razmer.
Sama je v glavi velik inovator in liberalka, a v srcu socialistka. Prepričana je, da je
Evropska unija najmočnejše gospodarstvo
na svetu in da smo največji darovalci in podporniki človekoljubnih dejavnosti.
Naj končam to pisanje s temi besedami: ''
V EU smo med vodilnimi izumitelji in znanstveniki. Imamo 40 odstotkov patentov v zelenem gospodarstvu. EU je odgovor, da male
in manjše države ob boku Brazilije, Kitajske
in ZDA lahko uveljavljajo svojo voljo.''
Tone Štefanec

Občinski odbori podpirajo pokojninsko
reformo NSi
Za višje pokojnine in vzdržen pokojninski sistem

V

občinskih odborih Nove Slovenije
okraja Lenart smo se po razpravi odločili, da vam predstavimo nedavni predlog pokojninske reforme NSi, ki je tako kot
prva postavila resno alternativo sedanjemu
sistemu, ki je nevzdržen. Bistvena stvar predloga NSi je nov tristebrni pokojninski sistem,
kjer bi bila prvi in drugi steber obvezna, tretji
steber pa bi bil prostovoljen. Po predlogu NSi
bi vsak slovenski upokojenec dobil najmanj
617 evrov, kar država opredeljuje kot prag
revščine. Pomembno je, da naš predlog tudi
ne spreminja sedanjih pogojev za upokojitev,
ki tako ostaja pri 40 letih delovne dobe in 65
letih starosti.
Po poslancu NSi Mateju Toninu odgovorno
povzemamo: »Marsikdo mi je rekel, da ni najbolj politično modro, da se v NSi ukvarjamo s
spremembami pokojninskega sistema. A kot re-

sna in odgovorna politična stranka ne moremo
sedeti križem rok in čakati, da Slovenija in njen
pokojninski sistem zdrvita v prepad«.
Menimo, da je Slovenija trenutno na točki,
ko še ima možnost rešiti pokojninski sistem.
Spremeniti ga je treba na način, da bodo lahko
upokojenci po upokojitvi dostojno živeli, saj
po 40 letih dela ne smejo životariti. Predhodno
obdobje med obema sistemoma je težavno,
vendar je vredno potrpeti, saj je to edini način, da zagotovimo dostojne pokojnine. Sprememba pokojninskega sistema je kot menjava
strehe na hiši, ki predstavlja velik strošek, a je
dolgoročno upravičen, da nam naslednjih 30
let v hiši ne bo zamakalo.
Predlog pokojninskega sistema NSi je nov
koncept. Od sedanjega sistema se razlikuje v
tem, da uvaja obvezni drugi steber, ki pa ni
pretočen, ampak naložben. Tako želimo del
denarja, ki ga namenjamo za pokojnine, še
oplemenititi. Po Mateju Toninu povzemamo:
»Prisiljeni smo bili razmišljati izven sedanjih
okvirov. Če bi vztrajali na rešitvah v okviru
sedanjega sistema, bi lahko ponudili samo negativne rešitve«. Zato ponujamo pokojninski
sistem, kot ga poznajo v razvitih zahodnih
državah. NSi je nakazala smer, kam naj naš
pokojninski sistem gre. Pričakujemo kritike in
predloge, ki bi Sloveniji pomagali do dostojnih
in dolgoročno vzdržnih pokojnin.
Okrajni OO NSi Lenart

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 lahko obsegajo do 50, društev pa do 30 vrstic. Prispevki naj
bodo v Wordu (Times New Roman, velikost 12, razmik 1,5), fotografije morajo biti vsaj
300 dpi, 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, 25. avgusta 2017! 
Uredništvo
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Poslanski kotiček

IranNLBgate: Denar od provizij opranega
denarja že kroži
Spoštovani bralci Ovtarjevih novic. V
teh dneh smo preko Logarjeve preiskovalne
komisije izvedeli, da se je prek NLB v letih
2009 in 2010 oprala skoraj milijarda dolarjev
sumljivega izvora. In to prek NLB, v katero
smo dali 3 milijarde evrov! Iranski državljan,
ki ima tudi britanski potni list, je decembra
2008, v prvih dneh, ko je mandat nastopila
vlada Boruta Pahorja, odprl več računov
v NLB za podjetja s sedežem na britanskih
Deviških otokih … Pred tem so mu druge
tuje banke zaradi sumljivih poslov zaprle račune, preiskoval ga je tudi Interpol. Mesečno
je prek računov v NLB opral do 80 milijonov
evrov. Sredstva so prihajala z iranske banke,
ki je bila na evropskem seznamu pravnih
oseb, za katere so veljali omejevalni ukrepi.
Ta iranska banka, povezana z domnevnimi
iranskimi programi za širjenje orožja ter s
plačili orožja za množično uničevanje, naj bi
zagotavljala finančne storitve ter spodbujala
stalne dejavnosti preskrbovanja navideznih
podjetij, povezanih s subjekti v okviru iranskega obrambnega ministrstva.
Kaj se je dogajalo na računih NLB?
Prek računov v NLB so se ta sredstva prenakazovala na račune v davčnih oazah, pa
tudi na banke v Evropi. Evropske banke so
takoj opazile, da gre za sumljive posle, in
NLB je prejela preko 400 intervencij tujih
bank, saj so sumljiva plačila zavračale. Združeni narodi in Evropska unija proti Iranu že
več let uveljavljajo različne sankcije zaradi
njihovega jedrskega programa in podpiranja terorizma. O tem so obveščene tudi naše
službe in institucije, ki pa niso reagirale. Ko
se je tujina začela zanimati, kaj se dogaja,
tuje obveščevalne službe pa so to začele preiskovati, je iranski državljan konec leta 2010
zaprl račun in ga odprl v eni od ruskih bank
v Moskvi. Šokantno je, da so bili o sumljivih transakcijah obveščeni Urad za preprečevanje pranja denarja, policija, tožilstvo in
takratni politični vrh s predsednikom vlade
Borutom Pahorjem na čelu. Pahor je to tudi
priznal, vendar pravi, da temu ni posvečal
prevelike pozornosti.
Zdaj je veliko bolj jasno, kaj je pri takratnem finančnem ministru Križaniču počel
nekdanji pripadnik SDV Drago Isajlović, na
kar smo opozarjali v poslanski skupini SDS
že v letu 2009 in spraševali takratnega predsednika vlade, kaj se dogaja v NLB in v drugih bankah. Do bančne luknje je prišlo predvsem zaradi slabega gospodarjenja nekaterih
bankirjev. Iste osebe pa so dovoljevale tudi
omenjeno pranje denarja, ki pa zagotovo ni
bilo edino.
Če bi bila Slovenija normalna država, bi
zvonili vsi zvonovi in bi potekale hišne preiskave pri akterjih teh rabot in tudi pri tistih,
ki so pri tem delovali anemično, ker niso
naredili nič. Lahko bi rekli, da so pri pranju
denarja »držali vrečo«.

Kdo ve, koliko je še takih zgodb, o katerih bomo izvedeli čez čas, če sploh, glede na
to, da je prav tako nekdanjemu kriminalistu
Dragu Kosu dodeljena »specialna« naloga,
da mimo računskega sodišča pregleda poslovanje naše največje banke. Spomnimo, da
je NLB Kosu in kolegom sprva plačevala 250
evrov na uro z DDV, po polemikah v javnosti
pa so urno postavko znižali na 218 evrov z
DDV. V prvem letu sodelovanja, do lanskega
septembra, je R.U.R. od državne banke prejel
765 tisoč evrov, v drugem letu pa še 130 tisoč
evrov.
Kot lahko sklepate, tudi Drago Kos z vrhunsko plačano skupino upokojenih policistov kriminalnega dejanja, pranja denarja
v NLB, seveda ni »odkril«, logično bi lahko
sklepali, da so naredili vse, da ta afera kakor
tudi kreditne mape slabih kreditov brez zavarovanja ne bi prišle v javnost
Razkritje o pranju denarja v NLB ima
velikanski odmev tudi po svetu, v Sloveniji
pa sta med glavnimi igralci prisotna molk
in tudi strah, kaj se bo zgodilo, saj po toliko letih, ko so opravili ta veliki posel, niso
pričakovali tega razkritja. Državni mediji se
pripravljajo, kako ta kriminal opravičevati in
minimalizirati ter glavne akterje vnaprej rehabilitirati. Ne pozabimo, v igri je bila skoraj
milijarda dolarjev.
Kaj pa nacionalna varnost, tovariš Cerar?
Slovenska državna banka je s svojo infrastrukturo in dejavnostjo omogočala finančno vzdrževanje mednarodnega terorizma in
do današnjega dne predsednik vlade Miro
Cerar ni sklical Sveta za nacionalno varnost,
na katerem bi zahteval podatke o tem, kaj se
je dogajalo v letih 2009 in 2010 ter bi Svet
tudi ocenil posledice in vpliv na današnje
dogajanje doma in po svetu. Pranje denarja je že v času teh aktivnosti bolj zanimalo
tuje obveščevalne službe kot pa naše organe
pregona, zelo zgodaj predvsem Italijane in
Francoze, pa tudi Interpol, ki so pri naših institucijah poizvedovali o posameznih primerih pranja denarja, ki so ga zaznali, seveda pa
niso mogli vedeti o celotnem mednarodnem
obsegu tega kriminala, v katerega se je zapletla Slovenija.
Upam, da vam to razkritje, dragi rojaki, ne
vzame potrebne energije za ustvarjanje skupnih dobrin in medsebojnega sodelovanja.
Problem, ki je opisan, nakazuje na nedelovanje nekaterih pomembnih institucij regulative bančnega sistema in na posameznike,
ki bi bili že davno potrebni resne obravnave
na sodiščih.
Tudi ta naloga nas čaka v bližnji prihodnosti. Skupaj si moramo prizadevati, da taka
»gnila jabolka« odstranimo iz pomembnih
sistemskih podjetij v naši državi.
Srečno, dragi rojaki! Pišete mi lahko na
naslov: franc.breznik@dz-rs.si
Vaš poslanec DZ Franc Breznik
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AKTUALNO IZ OBČIN
Občina Benedikt

Nova cesta Zagajski Vrh–Drvanja

N

pri Radencih.
a meji med občino Benedikt in občino
V občini Benedikt pa so zgradili 902 metra
Gornja Radgona so sredi junija pripravili slovesnost, na kateri so predali
omenjene ceste, ki povezuje dva kraja in dve
namenu novo asfaltirano cesto med Zagajskim
občini. Izgradnja je stala 82 tisoč evrov, dela pa
vrhom v občini Gornja Radgona in Drvanjo v
je izvedlo podjetje Pomgrad.
občini Benedikt. Na slovesnosti, na kateri so
Domačini so nove ceste izjemno veseli, saj
bili župan občine Benedikt Milan Gumzar, žuso morali doslej hoditi po prašni makadampan občine Gornja Radgona Stanislav Rojko
ski cesti. Domačini redno uporabljajo cesto
in predsednik Krajevne skupnosti v radgonski
v celoti, saj prebivalci Zagajskega vrha hodiobčini Branko Kocbek,
sta trak na novi cesti
prerezali najstarejša občanka Zagajskega vrha
Barbara Nekrep in članica občinskega sveta
občine Benedikt Kristina Mlinarič. Novo cesto
pa je blagoslovil župnik
iz Benedikta Marjan
Rola.
V občini Gornja
Radgona so zgradili
800 metrov omenjene
prometnice. Po besedah
tamkajšnjega župana
Rojka je njena izgradnja
stala 72 tisoč evrov, dela
otvoritvi ceste Zagajski vrh-Drvanja sta bila župana dveh občin, trak
pa je izvedlo Gradbeni- Na
pa sta prerezali Barbara Nekrep in Kristina Mlinarič.
štvo GMW iz Turjancev
jo na občino v Gornjo
Radgono, k maši pa v
Benedikt. Do izgradnji
nove ceste je bila cesta
v obeh občinah makadamska, čemur je po
besedah obeh županov
botrovala njena lega na
robu obeh občin.
Po otvoritvi nove ceste, na kateri so se zbrali
tako rekoč vsi prebivalci ob njej, so se zbrani
zadržali na družabnem
srečanju na domačiji
Ludvika Čeha v Drvanji, kjer je bilo še dolgo
Občanke in občani ob meji dveh občin so bili nove ceste zelo veseli, zato
veselo.
so po njeni otvoritvi pripravili družabno srečanje, na katerem so se zbrali
T. K.
domala vsi domačini.

Pokopališče bo prej ko slej treba obnoviti

P

okopališka in pogrebna služba v občini
Benedikt dobro deluje, pokopališče v
Benediktu pa je lepo urejeno in vzdrževano, kolikor je to v sedanjem stanju mogoče,
saj bo prej ko slej treba pokopališče prenoviti.
To je osnovna ugotovitev iz letnega poročila o
opravljanju lokalne gospodarske javne službe
pokopališke in pogrebne dejavnosti v občini
Benedikt za leto 2016, ki so ga na junijski seji
obravnavali in sprejeli člani občinskega sveta
občine Benedikt.
Koncesijo za opravljanje pokopališke in pogrebne dejavnosti v občini Benedikt ima podjetje Almaja, d. o. o., iz Lenarta. Iz poročila,
ki so ga pripravili v tem podjetju, je razvidno,

da je koncesionar lani vse leto redno skrbel za
čiščenje pokopališča, za odvoz komunalnih
odpadkov z njega, za košnjo trave na njem,
za obrezovanje drevja in grmovnic na pokopališču ter za manjša vzdrževalna dela. Kar se
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tiče vlaganj v pokopališče, pa jih lani ni bilo.
Zato so v Almaji prihranili nekaj sredstev (gre
za nekaj več kot 5000 evrov), ki jih nameravajo v soglasju z občino porabiti v letošnjem ali
naslednjem letu.
Kakor kaže, pa bo treba pokopališče v Benediktu v naslednjih letih celovito preurediti in
razširiti, na kar opozarja koncesionar.
V Almaji pa imajo nekaj problemov z izterjavo dolgov od dolžnikov iz občine Benedikt,
ki ne plačujejo redno pristojbin za grobove na
pokopališču. Na koncu lanskega leta so najemniki grobov koncesionarju skupaj dolgovali
nekaj čez 3000 evrov, konec predlanskega leta
pa celo preko 4700 evrov. Čeprav so v Almaji učinkovitost izterjave
dolgov od dolžnikov povečali, jim dolgov še vedno ni uspelo izterjati od
vseh dolžnikov. Podjetje
Almaja je z vzdrževalninami in prihodki od pokopov na pokopališču v
Benediktu ter z vodenjem
pogrebnih
svečanosti,
izkopi in zasipi jam ter
drugimi storitvami (prijava pogreba, uporaba veže,
dovoljenje za spomenik
in podobno) lani ustvarilo preko 20.500 evrov
prihodkov. Od tega je
moralo občini plačati petodstotno koncesijo.
Sicer pa je bilo lani na pokopališču v Benediktu 17 pogrebov – šest klasičnih in enajst
žarnih.
T. K.

Prireditve ob 18. prazniku
občine Benedik
Petek, 30. junij 2017,
ob 16. uri na Čolnikovem trgu, Slatinski cesti in Vinogradniški poti: Večja gasilska vaja
Benedikt 2017 – sodelujejo: deset gasilskih društev GZ Lenart, Gasilska brigada Maribor,
PGD Maribor-mesto, PGD Kamniška Bistrica, PGD Gornja Radgona, Slovenska vojska s
helikopterjem za gašenje požarov, Policija in Zdravstveni dom Lenart; PGD Benedikt.

Sobota, 1. julij 2017,
ob 10. uri izpred Športne dvorane Benedikt: 5. Benediški tek – zbiranje prijav:
predprijave na www.rikiteam.com in na dan dogodka pri Penzionu Petelin od 8.00 do
9.30 (za otroške teke do 11.00 ure), ob 10. uri štart tekov na 4 in 8 km, ob 11.30 štart
otroških kategorij; ŠD Rikiteam;
ob 15. uri v prireditvenem šotoru pri Športni dvorani Benedikt: Praznovanje 90-letnice
društva in gasilska veselica z ansamblom Veseli svatje – veselica od 20. ure dalje,
vstopnine ni; PGD Benedikt.

Nedelja, 2. julij 2017,
ob 8.30 uri v Športni dvorani Benedikt: Humanost in kultura Benedikt 2017 – otvoritev
razstavnega salona – na ogled vsak dan do torka, 11. 7. 2017; Klub krvodajalcev Benedikt;
ob 16. uri izpred Športne dvorane Benedikt: Spoznavajmo svoj kraj – tradicionalni pohod
(7 km, pohodna obutev), ob 17.30 pohod za starejše (600 m); Turistično društvo Atlantida.

Ponedeljek, 3. julij 2017,
od 14. ure dalje na balinišču pri Penzionu Petelin: Turnir v balinanju; Balin klub Petelin
Benedikt.

Sreda, 5. julij 2017,
7.–12. ure v OŠ Benedikt: Krvodajalska akcija; OO RK Benedikt;
od 8. ure dalje v Športni dvorani Benedikt: Predstavitev programa SVIT – možnost
sprehoda skozi napihljiv model debelega črevesa; SVIT je državni presejalni program
za zgodnje odkrivanje in preprečevanje raka na debelem črevesu in danki, ki ga izvaja
Nacionalni inštitut za javno zdravje; OO RK Benedikt;
od 15. ure dalje pri Lovskem domu Benedikt: Streljanje z zračno puško – v torek od
16. ure dalje možnost treninga pri lovskem domu; ločene kategorije za članice in člane
lovskih oz. strelskih društev ter ljubiteljske oz. amaterske strelke in strelce; vsi tekmovalci
in tekmovalke uporabljajo zračne puške organizatorja; Lovska družina Benedikt.

Četrtek, 6. julij 2017,
ob 18. uri izpred Športne dvorane Benedikt: Kolesarjenje po občini za vse generacije;
Društvo upokojencev Benedikt.

Petek, 7. julij 2017,
ob 20. uri v prireditvenem šotoru pri Športni dvorani Benedikt: Županov večer –
osrednja prireditev ob 18. občinskem prazniku; Občina Benedikt.

Sobota, 8. julij 2017,
8.–10. ure na Čolnikovem trgu: Predstavitev starodobnih vozil Kluba Starodobnik
Slovenske gorice; Klub Starodobnik Slovenske gorice.

Nedelja, 9. julij 2017,
ob 9. uri na igrišču pri Športni dvorani Benedikt: On-road dirka z avtomobili na
daljinsko vodenje; Modelarsko društvo Model sport Štajerska;
ob 10. uri pri cerkvi Sv. Benedikta: Farno žegnanje – sveta maša v počastitev farnega
patrona Sv. Benedikta; Župnija Sv. Benedikt.

Županov sprejem najuspešnejših učencev

Ž

upan občine Benedikt Milan Gumzar je
ob koncu šolskega leta 2016/2017 povabil na sprejem najuspešnejše učence,

ki letos zaključujejo osnovnošolsko izobraževanje v Osnovni šoli Benedikt. To so učenci,
ki so v vseh letih osnovnega šolanja dosegli
odličen učni uspeh oz.
povprečje ocen 4,5 in
več. V generaciji 20082017 so takšen uspeh
dosegli Ahac Rafael
Bela, Valentin Kocbek
Bratina in Lara Kocbek.
Župan jim je ob sprejemu čestital za uspeh in
zaželel, da v nadaljnjem
šolanju pridobijo nova
znanja ter jih vračajo
nazaj v lokalno okolje.
BŠ, foto: Igor B.
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Občina Cerkvenjak

Ohranjajo dušo domačih krajev

V

Kulturnem domu v Cerkvenjaku je
Lovrec, Justina Žajdela, Verica Slaček in Franc
sredi junija potekala osrednja proslava
Kocuvan.
ob 19. občinskem prazniku, na kateri
Županova priznanja so prejeli PGD Cerkvenjak, Franci Zorko, Alenka Novak, Leon Graje bil slavnosti govornik predsednik Državnega zbora RS Milan Brglez. Domačinom je
ger, Štefan Mauko in Edvard Pukšič.
položil na srce, naj bodo še naprej ponosni na
Priznanja in nagrade za uspehe na področju izobraževanja so prejele diplomantke Tina
svojo občino, ki je v devetnajstih letih zgledno uredila komunalno infrastrukturo, poleg
Rajh, Anja Mauko, Maja Čuček, Jasmina Kumer, Martina Vogrin in Polona Čeh; odlična
tega pa ima pristen stik z občani. Na koncu
dijakinja Saša Perša,; zlati maturanti Nika Blaje Cerkvenjačanke in Cerkvenjačane pozval,
naj ohranijo dušo svoje
občine in krajev v njej,
za kar so mu krepko zaploskali.
Na osrednji proslavi, na kateri so poleg
številnih
domačinov
sodelovali tudi številni
ugledni gostje in župani sosednjih in okoliških občin in poslanca
Franci Breznik in Vesna
Vervega, je govoril tudi
župan občine Cerkvenjak Marjan Žmavc.
»Cerkvenjačani smo
ponosni na svojo preteklost in samostojno občino, ki jo že 19
let skupaj in v sožitju
razvijamo na gospodarskem, kulturnem,
izobraževalnem, športnem in družabno-društvenem področju,« je
dejal Žmavc. Ob drugih
je spomnil tudi na največje investicije, ki jih
je izvedla občina, in s
sprejemom prvega občinskega prostorskega
načrta pridobljene nove
možnosti za individual- Prejemniki občinskih in županovih priznanj in nagrad so se fotografirali
no gradnjo in umešča- s predsednikom državnega zbora Milanom Brglezom.
nje javne infrastrukture
v prostor.
žič, Anita Košar in Urban Borko ter odlični
Nato so podelili priznanja in nagrade občine in župana. Zlati grb občine Cerkvenjak sta
osnovnošolki Klara Grdja in Nina Černel.
prejela Gostišče pri Antonu in Marija Firbas.
Sicer pa se je in se še bo v okviru občinskega
Srebrni grb so prejeli Aeroklub Sršen, Feliks
praznika občine Cerkvenjak v času od 2. junija
Borko in Alojz Zorko. Bronasti grb so prejeli
do 2. julija zvrstilo preko 40 prireditev, ki so jih
Aleksander Fekonja, Ivan Bezjak, Roman Lopoleg občine organizirala vsa društva in druge
renčič in David Poljanec. Plaketo občine Cerorganizacije v občini.
kvenjak sta prejela Majda in Milan Rojs. ZaT. K.
hvale občine Cerkvenjak pa so prejeli Dušan

Rekonstruiran cestni odsek s pločnikom
Osrednji dogodek ob letošnjem prazniku
občine Cerkvenjak je bila 16. 6. otvoritev rekonstruiranega kilometer dolgega cestnega
odseka na regionalni cesti Cerkvenjak–Sveti
Jurij ob Ščavnici s pločnikom in javno razsvetljavo ter dvema semaforiziranima prehodoma za pešce.
S prometno-varnostnega vidika nujna rekonstrukcija je bila skupen projekt Direkcije
za infrastrukturo RS (povračilo za uničeno
cestno infrastrukturo ob izgradnji AC Mari-

bor–Lendava) in občine Cerkvenjak. Direkcija je za rekonstrukcijo cestišča namenila
okoli 290.000 evrov. Izgradnjo pločnika in
javne razsvetljave je financirala občina Cerkvenjak – lani okoli 50.000 evrov, letos pa
okoli 250.000 evrov. Zanjo je porabila več
kot polovico investicijskih sredstev letošnjega občinskega proračuna. Pri tem je koristila
tudi sredstva po 21. členu zakona o financiranju občin v višini 110.000 evrov.
T. K.

Obisk ministra Počivalška v Cerkvenjaku

V

petek, 9. junija, je občino Cerkvenjak
obiskal gospodarski minister Zdravko Počivalšek. V avli Doma kulture je
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bila predstavitev občine in njene gospodarske
razvitosti ter Poslovno-obrtne cone Cerkvenjak. V občini Cerkvenjak je čutiti in opaziti
dokajšnje spremembe. Ne samo da ima kar
veliko podjetnikov, od katerih imajo nekateri zaposlenih tudi 10 do 20 delavcev, je
zaznati velik premik na turistično gostinskem področju. Na voljo je tudi okrog 100
prenočitvenih zmogljivosti. Počivalšek se je
pohvalno izrazil o cerkvenjaških gospodarskih prizadevanjih in ji podpira. O prihodu
Magne v Hoče pa je tudi dejal: »Če bo »nagajivcem« uspelo prihod Magne odvrniti
od Slovenije, smo lahko tudi prepričani, da
v Slovenijo kaj hitro ne bo kakšnega tujega
investitorja.«
Franc Bratkovič

Predstavniki ambasade ZDA ob obeležju
letalcem

V

četrtek, 25. maja,
so na povabilo
Osnovne šole Cerkvenjak–Vitomarci občino
Cerkvenjak obiskali predstavniki ameriške ambasade
v Sloveniji. Sprejela sta jih
župan Marjan Žmavc in ravnatelj mag. Mirko Žmavc.
Krajšemu pogovoru na občini je sledil obisk osnovne
šole, kjer so učenci izvedli
kulturni program. Oficirji
treh rodov ameriške vojske
so učencem višjih razredov
osnovne šole predstavili njihovo delo in odgovarjali na
vprašanja. Nato so obiskali obeležje na Vanetini, kjer je 19. marca 1944 strmoglavil ameriški
zavezniški bombnik, ter položili venec in cvetje. Na komemoraciji sta s praporom sodelo-

vala Združenje za vrednote NOB Cerkvenjak
in 90-letna Alojzija Kurnik, živa je priča dogodka pred 73 leti.
Franc Bratkovič

Obisk iz Petrovca na Mlavi

V

soboto, 20. maja,
je
Cerkvenjak
obiskala 24-članska delegacija iz srbskega
mesta Petrovac na Mlavi.
Goste iz občine, ki šteje 42 tisoč prebivalcev,
je sprejel župan Marjan
Žmavc in jim predstavil
delo in življenje devetnajstletnega obdobja samostojne občine. Gostje so
predstavili svojo občino
in si nato v Cerkvenjaku
ogledali arheološki park.
Franc Bratkovič

Občina Lenart

Ceste, evropski projekti, urejanje
občinskega in krajevnih centrov ter vrsta
drugih investicij v občini Lenart

E

den najpomembnejših projektov, tudi za
Rekonstrukcija državnih cest je velikega pomena, seveda pa je s strani občine Lenart bilo
prihodnja desetletja, je urejanje centra
potrebnih veliko prizadevanj na ministrstvu
Lenarta. V izdelavi so projekti za obnovo
državne ceste skozi Lenart
od krožišča na Mariborski
cesti do nekdanjega motela
Vindiš, od stare osnovne
šole do novega krožišča, ki
je predvideno v križišču v
centru »pri stari policiji«
in v smeri od »stare lekarne« do gasilskega doma. Pri
načrtovanju sodeluje tudi
arhitekt Urban Brandner z
namenom, da bodo urbana
oprema Lenarta, pločniki,
tržnica in center arhitekturno usklajeni. Popis del bo
dokončan do konca junija.
Z Ministrstvom za infrastrukturo bo dogovorjena Maistrova vila dobiva novo fasado
delitev stroškov investicije
med občino Lenart in državo. Ker je ta investicija
dolgoročnega pomena, bo
ustrezen delež temu namenjen tudi v proračunu občine Lenart za prihodnje leto.
Direkcija za ceste je končala s preplastitvijo državnih cest v Dolgih njivah,
ceste iz Lenarta proti Zg.
Žerjavcem na območje občine Sveta Ana v dolžini več
kot 4 km. Izvedena je tudi
preplastitev odcepa ceste
Ob gozdu. Direkcija za ceste se je držala dogovorov. Janko Kramberger pred hišo Zavrh 41
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za infrastrukturo in republiški direkciji za infrastrukturo, da je do izvedbe teh del prišlo.
Možnosti za gradnjo čistilne naprave v Lenartu so realne. Ministrstvo za gospodarski
razvoj in tehnologijo je pripravilo novi Operativni program za obdobje 2014–2020. Vlada
je z Evropsko komisijo uskladila spremembo
Operativnega programa. Za prvo povabilo je
predviden tudi projekt »Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v občini Lenart«, čistilna
naprava. Na drugi poziv, ki bo sledil v oktobru, se bodo lahko prijavile tudi druge občine
iz Podravja. Sicer pa je v tem Operativnem
programu za investicije zagotavljanje pitne
vode, odvajanje in čiščenje odpadnih voda za
Podravje predvidenih 60 mio EUR. Če bodo
postopki potekali, kot je načrtovano, se bo
lahko pričelo z investicijo čistilne naprave. Ta
investicija je za prihodnje obdobje za Lenart
ena najpomembnejših, je vitalnega pomena za
Lenart, saj se vse odpadne vode iz Lenarta, naselja z več kot 3000 prebivalci, in od industrije
stekajo v Velko in Globovnico.
Projekt DETOX, podeželsko razstrupljanje,
ki je podprt s strani Evropske unije in sofinanciran s strani Evropskega sklada za regionalni
razvoj v okviru Programa sodelovanja Interreg
V-A Slovenija–Hrvaška 2014–2020, je v teku.
Na Maistrovi vili v Zavrhu se ureja fasada,
ostrešje in zamenjava strešne kritine. V objektu bo postavljena Maistrova spominska zbirko,
ki jo pripravljajo prof. Aleš Arih, dr. Marjan
Toš, dr. Maja Toš in dr. Igor Zemljič. Idejno
zasnovo za postavitev zbirke bo pripravila arhitektka, ki jo je predlagala navedena skupina.
Sočasno s projektom DETOX poteka tudi
projekt Center etnološke in kulturne oživitve
regije Maistrove kleti s teraso na Zavrhu, na
kratko imenovan CEKOR Zavrh, ki je bil izbran na razpisu Razvojne agencije Slovenske
gorice v okviru projektov LAS Ovtar Slovenskih goric. Projekt mora potrditi še Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Gradbena dela v Prešernovi ulici

Sanacija plazu ob cesti Lenart–Zavrh

Umetna trava na Poleni
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Predvidevamo, da bomo z izvajanjem projekta
pričeli konec letošnjega ali v začetku prihodnjega leta.
Podpisana je pogodba za rekonstrukcijo
ceste v Zavrhu, od kapele na stebričkih v križišču do Maistrove vile v dolžini 1100 m. Pogodbena vrednost del znaša 292.000 EUR. V
občinskem proračunu ni predvidenega toliko
denarja, zato bodo dodatna sredstva zagotovili
z rebalansom. Vrednost del je višja od načrtovanih, razlog za višjo ceno sta tudi slaba gramozna podlaga obstoječega cestišča in potrebna gradnja opornih zidov na nekaterih mestih.
Janko Kramberger je s soglasjem hčere Sarah Elkuch-Kramberger občini Lenart podaril
hišo v Zavrhu 41, cimprano hišo iz leta 1730,
krito s slamnato streho, ki je vpisana v register
kulturne dediščine. Objekt je potreben obnove, še letos bo urejena streha, ostale zadeve pa
v prihodnjih letih.
S Telekomom še ni dogovora za prestavitev bazne postaje na dvorišču Maistrove vile
in kulturnega doma Zavrh. Občina Lenart je
Telekomu predlagala več nadomestnih lokacij, ki jih še preučujejo. Zaradi videza, nove
namembnosti in vsebin, ki se bodo dogajale
v kulturnem domu in Maistrovi vili, bazna
postaja na ta prostor ne sodi. Prepričani smo,
da se bo Telekom v razumnem času odločil za
novo lokacijo.
Na območju KS Voličina Telekom širi optično širokopasovno omrežje v Sp. Voličini,
Zavrhu, Črmljenšaku, Nadbišcu, Selcah in
Dolgih njivah.
Čezmejni projekt Slovenija–Madžarska,
imenovan Escape (pobeg), se je pričel. V ta
projekt bo vključena zgodba in zgodovinski
dogodki na gradu Hrastovec. Projekt ne bo
namenjen samo »mehkim vsebinam«, ampak
tudi infrastrukturi, urejena bosta pločnik in
kolesarska steza od trgovine v Zamarkovi do
gradu Hrastovec. Kmalu se bodo pričeli postopki za izbiro izvajalca.
Nadaljujejo se gradbena
dela v Prešernovi ulici v Lenartu. V teku je zamenjava
cevi fekalne kanalizacije,
vodovodnih cevi, ureja se
javna razstavljava.
Po zaključku teh del bo
asfaltirana tudi cesta. Po
zaključku investicije v tej
ulici se bodo gradbena dela
nadaljevala v Cankarjevi in
Jurčičevi ulici.
Ob cesti Lenart–Zavrh, v
Sp. Voličini, pod Jazbinami,
se zaključuje sanacija nevarnega poseda zemljišča,
ki bi lahko povzročil plazenje ceste, vendar smo to
zaradi pravočasne sanacije
preprečili.
V zaključni fazi so dela
na igrišču z umetno travo
na ŠRC Polena, urediti je
potrebno še okolico in namestiti gole, potem bo igrišče služilo svojemu namenu
in bo namenjeno nogometnim navdušencem.
Poleg navedenih se izvaja
se vrsta »manjših«, vendar
nujno potrebnih investicij v
obeh krajevnih skupnostih.
Zemljišča v Novi poslovno industrijski coni so
dobila nove lastnike, zato je
potrebno urediti komunalno infrastrukturo. Urejajo
se zemljišča za gradnjo nadaljevanja obstoječe ceste in
ureditev povezovalnih cest
v NPIC.
V ulici Pod bregom v Lenartu se ureja krajši odsek
in preplastitev cestišča. V
Sp. Porčiču pa poteka obnova vodovoda in ceste.
Most pri športnih igriščih
v Sp. Voličini je v slabem
gradbenem stanju, obnovljena bo mostna konstrukcija in nameščen montažni
most, dela bodo končana v
prvi polovici julija.

Na pokopališču v Voličini bodo tlakovane
glavne poti, predvidoma do konca avgusta.
Domačini, ki so navajeni na ustaljen videz
centra Voličine, so gotovo opazili spremembo, porušena je hiša pod osnovno šolo, ki jo je
občina Lenart kupila na dražbi. Na tem mestu
bodo urejena javna parkirišča. Pomembna je
tudi pridobitev v novem naselju, razširjena in
asfaltirana je cesta na Štralek.
V obeh krajevnih skupnostih sta koncesionarja izvedla redna vzdrževalna dela na cestah, asfaltirani so krajši odseki cest.
Izvedla se bo celovita obnova stopnic od Polene, preko ulice Pod bregom do Ptujske ceste.
Stopnice so v izredno slabem stanju in bodo v

celoti obnovljene.
Več izboljšav je bilo izvedenih tudi v Mestnem parku dr. Jožeta Pučnika. Zasajenih je
26 in 28 grmovnic. Drevesa so označena, pri
označitvi je sodelovala tudi OŠ Lenart. V celoti so obnovljena igrala na otroškem igrišču,
nameščenih je nekaj novih.
Obnovljeno je tudi balinišče v parku, na
katerem je izvedena poslikava, pri kateri so
sodelovali tudi starši. Poslikava bo otrokom
omogočala igre, kot smo se jih igrali nekoč.
Skratka, poletje in jesen bosta delavna in investicijsko naravnana.
D. O., foto: E. P.

Ob zaključku šolskega leta in dnevu
državnosti v OŠ Lenart in OŠ Voličina
Župan podelil priznanju uspešnim učencem
Ob obeležitvi dneva državnosti in v slovo
šolskemu letu so na OŠ Lenart in OŠ Voličina
v zadnjih dneh junija priredili proslave.
Osnovna šola Voličina je prireditev organizirala 20. junija. Učenci in učitelji so pripravili
izviren in raznovrsten program, v katerem ni
manjkalo folklore, modernih plesov, mažoretnega programa in ubranih pesmi pevskih
zborov in šolskega ansambla pod vodstvom
Aleksandra Šijanca, celoten program je potekal »pod taktirko« Mojce Vogrin Pivljakovič.
Že več let župan občine Lenart mag. Janez
Kramberger ob zaključku šolskega leta podeli
priznanja učencem, ekipam in njihovim mentorjem, ki so v šolskem letu 2016/2017 na tekmovanjih v znanju, športnih tekmovanjih in
drugih primerljivih tekmovanjih na državnem
nivoju dosegli prvo, drugo ali tretje mesto ter
druge izjemne dosežke.

Iz Osnovne šole Voličina so
priznanja župana prejeli:

Mija Marušič je članica skupine Moderni
ples 2 pri Plesni izbi Maribor. Skupina se je
uvrstila med petnajst najboljših plesnih miniatur in se v soboto, 15. oktobra 2016, v Velenju
predstavila na festivalu otroških plesnih skupin Pika miga 2016.
Enej Kramberger je član Atletskega društva Štajerska in je na atletskem prvenstvu Slovenije za pionirke in pionirje, ki je bilo v soboto, 15. 1. 2017, v Slovenski Bistrici, osvojil 2.
mesto v teku na 50 m za letnike 2006 in 2007.
Brina Bezjak je članica Twirling, plesnega
in mažoretnega kluba Lenart, ki je v Horjulu
21. 5. 2017 na 17. državnem
prvenstvu mažoret v kategoriji pompom kadet s skupino osvojila 3. mesto.
Lara Hercog je v soboto,
18. 2. 2017, nastopila v finalu prireditve Otroci pojejo
slovenske pesmi in se veselijo.
Alen Živko je na tekmovanju v igranju diatoničnih
harmonik v Hajdini 11. 11.
2016 z naslovom 17. Štajerska frajtonarica osvojil 2.
mesto.
Eva Kurnik je članica
koncertnega zbora Carmina Slovenica. Eva je z omenjenim zborom v času zimskih počitnic nastopila v Republiki Južni Afriki.
Rene Hercog je tekmovalec Judo kluba Branik iz Maribora, ki je na državnem prvenstvu
na Prevaljah v kategoriji mlajših kadetov do 81
kg osvojil 3. mesto.
Hera Agapito Masten je tekmovalka Karate kluba WKSA Duplek in je na državnem
prvenstvu v karateju, ki je bilo v Račah 8. 4.
2017, osvojila 2. mesto v kategoriji kumite in
3. mesto v katah.
Tina Pliberšek je na natečaju Postani donavski umetnik 2017 za izdelek Promet onesnažuje reke prejela 3. nagrado (mentorica Irena
Fišer).
Katarina Leš za uspešne nastope na krajevnih in občinskih prireditvah.
Miha Strmšek je član KK TBP Lenart in je
na državnem prvenstvu na velodromu, ki je
potekalo 6. in 7. julija 2016 v Kranju, v katego-

riji vožnja na točke (dečki A) dosegel 3. mesto.
Nik Rojko je član KK TBP Lenart in je na
državnem prvenstvu na velodromu, ki je potekalo 6. in 7. julija 2016 v Kranju, v kategoriji
vožnja na čas (dečki B) dosegel 2. mesto.
Tomaž Ornik je član KK TBP Lenart in je
na državnem prvenstvu na velodromu, ki je
potekalo 6. in 7. julija 2016 v Kranju, v kategoriji vožnja na čas (dečki A) osvojil 2. mesto.
Larisa Roškar je članica Twirling, plesnega
in mažoretnega kluba Lenart in je na državnem prvenstvu Mažoretne in twirling zveze
Slovenije, ki je bilo v Horjulu 5. in 6. 3. 2016,
v kategoriji Dance twirl 1 osvojila bronasto
kolajno. Prav tako pa je Larisa na državnem
prvenstvu Mažoretne in twirling zveze Slovenije, ki je bilo v Novi vasi pri Blokah na Notranjskem 11. in 12. 3. 2017, v kategoriji Dance
Twirl 2 osvojila bronasto kolajno.
Tajda Hamler je članica KK TBP Lenart in
je na državnem prvenstvu v kategoriji cestno
kolesarstvo (deklice B), ki je bilo v Gabrju 15.
5. 2016, osvojila 3. mesto. Tajda je bila uspešna
na državnem prvenstvu na velodromu, ki je
potekalo 6. in 7. julija 2016 v Kranju, osvojila
je tri tretja mesta (deklice B), in sicer v kategoriji vožnja na točke, v kategoriji vožnja na
razdaljo in v kategoriji vožnja na čas. Tajda je
osvojila 3. mesto tudi na državnem prvenstvu
v vožnji na čas (deklice B), ki je bilo na Otočcu
10. 9. 2016. Prav tako je Tajda osvojila 3. mesto na državnem prvenstvu v kategoriji cestno
kolesarstvo (deklice A), ki je bilo v Komendi
14. 5. 2017.

Foto Tone

David Ahmetović, Alen Ruis, Luka Horvat in Matija Matic Horvat so igralci ekipe
KMN Slovenske gorice, ki so na državnem
tekmovanju v futsalu U15 osvojili 3. mesto
(trenerji: Dejan Kramberger, Andrej Fekonja
in Štefan Ruis).
Marko Bračko, Jan Fras, Aljaž Goznik,
Žan Rebernik, Artan Džemailji, Nik Kostanjevec so igralci ekipe KMN Slovenske gorice,
ki so v državnem tekmovanju v futsalu U15
osvojili 3. mesto in v državnem tekmovanju v
futsalu U17 1. mesto oziroma postali državni
prvaki (trenerji: Dejan Kramberger, Andrej
Fekonja in Štefan Ruis).
Proslava v Športni dvorani Lenart, ki jo je
organizirala OŠ Lenart, je bila v četrtek, 22.
junija, pester program, preplet pesmi, plesa in
folklore pod vodstvom Leonide Rokavec.
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OVTARJEVE NOVICE
Iz Osnovne šole Lenart so priznanja
župana prejeli:

Urh Strmčnik Muhič: za osvojeno 3. mesto
v panogi Zmaji – deltoidni, mentor: Daniel
Divjak.
Jakob Sedonja: za osvojeno 1. mesto v panogi Zmaji – škatlasti, mentor: Daniel Divjak
David Gergič Štravs: za osvojeno 1. mesto v panogi RV modeli letal – kategorija F5J,
mentor: Bojan Gergič.

AKTUALNO IZ OBČIN
Eva Breznik in Hana Vauda Lorenčič: za
zlato priznanje za dosežen uspeh (5. mesto)
v projektu Šolski plesni festival na državnem
tekmovanju - v disciplini plesni pari, latinskoameriški plesi in zlato priznanje za sodelovanje v projektu Šolski plesni festival - v paru
z Evo Breznik, v disciplini posamezni plesi,
mentorica: Ema Jelatancev.
Hana Vauda Lorenčič: za Zlato Cankarjevo
priznanje za dosežek na državnem tekmova-

program Aninega tedna 2017
TOREK, SREDA, 11. in 12. JULIJ 2017
od 10. do 15. ure, Grafonževa domačija v
Zg. Ščavnici
»Etno Anina paletka«: likovne delavnice za
otroke
(prireja: Kulturna Zadruga Sveta Ana)
PETEK, SOBOTA, 14. in 15. JULIJ 2017
ob 8. uri, center Svete Ane
Likovna kolonija »11. Anina paleta«
(prireja: Občina Sveta Ana)
PETEK, 14. JULIJ 2017
ob 19. uri, Kulturno – turistični center
Sveta Ana
Kulturna prireditev ob 19. občinskem
prazniku »Tu sem doma« s podelitvijo
občinskih priznanj in nagrad
(prireja: Občina Sveta Ana in KD Sveta Ana)

Foto: arhiv šole

Rok Nemeš: za osvojeno 3. mesto v panogi
RV modeli letal F5J, mentor: Bojan Gergič.
Kaja Rajter: za zlato priznanje na računalniškem tekmovanju Bober, mentor: Srečko
Kebrič, in zlato priznanje za dosežen rezultat
na državnem tekmovanju iz logike, mentorica:
Anica Zarnec.
Jurij Šuman: za zlato priznanje iz znanja
Vesele šole – postal je Veselošolski prvak,
mentorica: Karolina Divjak.
Neža Ožinger: za zlato priznanje za dosežek na državnem tekmovanju iz zgodovine,
mentor: Bernard Petek.
Martin Zadravec: za zlato priznanje za
dosežen rezultat na državnem tekmovanju iz
logike, mentorica: Anica Zarnec, in zlato Stefanovo priznanje za uspeh na državnem tekmovanju iz fizike, mentor Daniel Divjak.
Neja Bračič: za zlato priznanje za dosežen
uspeh v projektu Šolski plesni festival na državnem tekmovanju v disciplini posamezni
plesi, mentorica Ema Jelatancev.

nju iz slovenščine, mentorica Leonida Rokavec.
Jan Kostanjšek: za zlato priznanje za dosežen uspeh na državnem tekmovanju v znanju
angleškega jezika, mentorica Marjetka Toplak
Malek.
Zala Šalamun: za zlato priznanje za dosežen uspeh na državnem tekmovanju v znanju
o sladkorni bolezni, mentorica Janja Kojc.
Ajda Weingerl: za Diamantni kenguru –
posebno priznanje za osvojena priznanja na
tekmovanju Mednarodni matematični kenguru v vseh letih osnovnošolskega izobraževanja,
mentorica: Anica Zarnec.
Tim učencev Eko šole: za Zlato priznanje
za pripravljen razstavni prostor na sejmu Altermed na temo »Vzemimo in cenimo, kar je z
našega koščka zemlje«, mentorja: Tatjana Kraner in Srečko Kebrič.
D. O.

Občina Sveta Ana

Nadaljevanje projektov v občini Sveta Ana

O

bčina Sveta Ana je na portalu javnih
naročil 9. maja 2017 objavila javno
naročilo male vrednosti: Ureditev
kulturnega spomenika v projektu Escape
(SI–HU). Gre za čezmejni projekt - Interreg
Slovenija–Madžarska »Pobeg iz zgodovine
v prihodnost - po poti strpnosti« oz. akronimom »Escape«. Projekt »Escape« se delno
sofinancira s strani Evropske unije, iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, v višini
820.996,02 EUR. Skupna vrednost projekta
znaša 965.877,70 EUR.
Splošni cilj projekta je z diverzifikacijo ponudbe oplemenititi turistični tok iz magnetov
in zmanjšati ozemeljsko neskladje na partnerskem območju.
V projektu sodeluje devet partnerjev, vodilni partner je občina Apače, in partnerji
Mestna občina Monošter, občina Sveta Ana,
Porabsko kulturno in turistično društvo Andovci, občina Sveti Andraž v Slov. gor., mestna

vse postopke v skladu z veljavno zakonodajo
za svoj del projekta.
Za projekt Escape je v proračunu občine
Sveta Ana za leto 2017 planiranih 112.057,50
€ in 6.913 € za leto 2018. Občina bo obnovila
obstoječi zvonik in uredila luteransko pokopališče v Zgornji Ščavnici. Objekt je na podlagi Odloka o razglasitvi nepremičnih kulturnih
spomenikov lokalnega pomena na območju
občine Sveta Ana (Uradni list RS, št. 39/2010)
kulturno varstveno zaščiten.
Župan Silvo Slaček je dne 19. junija 2017
podpisal pogodbo za izvedbo investicijskega
dela projekta z družbo Nival Invest, d. o. o., iz
Vidma pri Ptuju. Dela bodo dokončana do 31.
10. 2017.
Prav tako sta župan in direktor Direkcije
RS za infrastrukturo v prvi sredini junija 2017
podpisala sporazum o sofinanciranju rekonstrukcije državne ceste R3-730 in ureditev hodnika za pešce v naselju Sveta Ana.

ob 21. uri, Okrepčevalnica Šenk
Vrtna veselica z ansamblom »Me tri do
polnoči« (prireja: Okrepčevalnica Šenk)
SOBOTA, 15. JULIJ 2017
ob 8. uri, igrišče v Lokavcu
Turnir v odbojki na mivki za ženske
(prireja: ŠD Sveta Ana)
ob 9. uri, zbirališče pri Turistični kmetiji
Mihelič
Pohod konjenice po mejah Občine Sveta
Ana
(prireja: Društvo konjenikov Srebrni jezdec)
ob 10. uri, igrišče v Lokavcu
Turnir v odbojki na mivki za moške
(prireja: ŠD Sveta Ana)
ob 11. uri, Kulturno – turistični center
Sveta Ana
Proslava ob 60-letnici Čebelarskega društva
Sveta Ana (prireja: ČD Sveta Ana)
ob 17. uri, Vinotoč Polič
Akustični rock (prireja: Vinotoč Polič)
ob 18. uri, Športni park Sveta Ana
Turnir v malem nogometu med zaselki
Občine Sveta Ana (prireja: ŠD Sveta Ana)
ob 21. uri, Športni park Sveta Ana
Nogometna tekma med veteranskima
ekipama Svete Ane in Lokavca
(prireja: ŠD Sveta Ana)
NEDELJA, 16. JULIJ 2017
ob 6.30 uri, ribnik pri Jerebicu v Lokavcu
Tekmovanje v športnem ribolovu – ekipno
in posamično (prireja: OO RK Sveta Ana)
ob 10. uri, cerkev sv. Ane
• Četrto srečanje zakoncev jubilantov; mašo
bo vodil pater dr. Vinko Škafar
(prireja: Župnijski urad Sveta Ana)
• »Kjer sem rojen, so moje korenine, tam
je moj dom.« Srečanje Anovčanov, ki jih
je pot življenja popeljala v druge kraje
(prireja: Betka Ajtnik v sodelovanju s TD
in Občino Sveta Ana)
ob 11. uri, Avla Antona Fašinga v pritličju
občinske stavbe
Otvoritev razstave del nastalih na »11. Anini
paleti« s čebelarsko razstavo
(prireja: Občina Sveta Ana in ČD Sveta Ana)
ob 16. uri, Bar Bolšec
Balinanje (prireja: ŠD Sveta Ana)
ob 17. uri, Grafonževa domačija v Zg.
Ščavnici
Otvoritev Grafonževe domačije z Etno
delavnico ljudskih plesov
(prireja: Občina Sveta Ana in KD Sveta Ana)

občina Őriszentpéter, Univerza v Mariboru,
Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in
informatiko, občina Lenart, Zavod za varstvo
kulturne dediščine.
Vsaka občina oz. partner sam vodi in izvede
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Zaključuje se tudi izgradnja stanovanjskega
bloka investitorja družbe Gradbenik, Stanko
Bernjak, s. p.. 16. julija družba pripravlja "Dan
odprtih vrat".
Občinska uprava

ob 20. uri, igrišče v Lokavcu
Povratna nogometna tekma med
veteranskima ekipama Lokavca in Svete Ane
(prireja: ŠD Sveta Ana)

PONEDELJEK, 17. JULIJ 2017
ob 17. uri, Športna dvorana Sveta Ana
Turnir v namiznem tenisu – ekipno in
posamično (prireja: ŠD Sveta Ana)
ob 20. uri, Kulturno – turistični center
Sveta Ana
Drugi svet: potopisno-kulinarični večer
(prireja: Kulturna Zadruga Sveta Ana)
TOREK, 18. JULIJ 2017
ob 17. uri, Športna dvorana Sveta Ana
Turnir v badmintonu – ekipno in
posamično (prireja: ŠD Sveta Ana)
ob 18. uri, Okrepčevalnica Šenk
Šahovski turnir
(prireja: Okrepčevalnica Šenk)
SREDA, 19. JULIJ 2017
ob 16. uri, strelišče pri Brezniku v
Kremberku
Streljanje z zračno puško – ekipno in
posamično (prireja: DU Sveta Ana)
ob 20.30 uri, Okrepčevalnica Šenk
Poletna noč - večer zabavne glasbe
(prireja: KD Sveta Ana - Cerkveno prosvetni
pevski zbor)
ČETRTEK, 20. JULIJ 2017
ob 15. uri, Krivi Vrh
Dan odprtih vrat večstanovanjskega objekta
(prireja: Gradbenik Stanko Bernjak s. p.)
ob 17. uri, Športni park Sveta Ana
Turnir v ulični košarki
(prireja: ŠD Sveta Ana)
ob 16. uri, Športni park Sveta Ana
Kegljanje s kroglo na vrvici
(prireja: DU Sveta Ana)
PETEK, 21. JULIJ 2017
ob 7. uri, Osnovna šola Sveta Ana
Krvodajalska akcija
(prireja: OO RK Sveta Ana)
ob 9. uri, zbirališče v centru Svete Ane
Kolesarjenje po poteh Občine Sveta Ana
(prireja: DU Sveta Ana)
ob 17. uri, Okrepčevalnica Šenk
Tekmovanje v kuhanju štajerske kisle juhe
(prireja: Kulinarično društvo kisla juha Sveta
Ana, KORK Lokavec in Okrepčevalnica
Šenk). Zbrani prostovoljni prispevki bodo
namenjeni v dobrodelni namen.
ob 17. uri, Industrijska cona Žice
Gasilska vaja (prireja: PGD Sveta Ana)
SOBOTA, 22. JULIJ 2017
ob 16. uri, center Svete Ane
Postavitev klopotca z uradno razglasitvijo
rezultatov tekmovanj v Aninem tednu
(prireja: Občina Sveta Ana, ŠD Sveta Ana,
TD Sveta Ana ter naselje Kremberk)
ŽEGNANJSKA NEDELJA, 23. JULIJ 2017
ob 7. uri: Maša v cerkvi Svete Ane
ob 9.30 uri, center Svete Ane
Mimohod godbe na pihala in Twirling kluba
Aninih mažoretk
ob 10. uri: Slovesna maša v cerkvi Svete
Ane (mašo bo vodil msgr. dr. Jožef Smej)
ob 11. uri, šotor na parkirišču nad
telovadnico
Družabno srečanje z gasilci
(prireja: PGD Sveta Ana)
ob 18. uri, šotor na parkirišču nad
telovadnico
Tradicionalna gasilska veselica s srečelovom,
igra ansambel Naveza
(prireja: PGD Sveta Ana)
SREDA, 26. JULIJ 2017
ob 7. uri: Maša v cerkvi Svete Ane
ob 10. uri: Slovesna maša v cerkvi Svete
Ane (mašo bo vodil msgr. dr. Franc
Kramberger)
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AKTUALNO IZ OBČIN
Javni razpis
za dodelitev neprofitnega stanovanja v najem
Občina Sveta Ana obvešča, da je na spletni strani občine in na
oglasnih deskah pri Sveti Ani in v Lokavcu objavljen Javni razpis za
dodelitev neprofitnega stanovanja v najem.
Rok za oddajo vlog je 31. 7. 2017.

Župan čestital odličnjakom

Ž

upan občine Sveta
Ana Silvo Slaček se
je v petek, 9. 6. 2017,
udeležil valete OŠ Sveta Ana.
Generacija 2008–2017, ki je
letos zaključila šolanje, šteje
kar osem učencev, ki so bili
odlični vseh devet let. Župan
jim je ob tej priložnosti čestital in podaril simbolično
darilo. Ti izjemni učenci OŠ
Sveta Ana so: Barbara Dvoršak, Julija Letnik, Dominik
Ornik, Katja Ornik, Lara
Trojner, Ana Polanec, Maša
Šijanec, Tilen Majer.
AR, Foto: M. Dvoršak

Oddaja Dobro jutro

O

bčina se je z etnografsko, kulinarično
in kulturno dediščino predstavila tudi
v oddaji Dobro jutro, ki jo je ekipa
RTV Slovenija s Špelo Močnik ter Martino
Merljak posnela v petek, 16. junija. Oglasili so se z Grafonževe
domačije, kjer so kosci
kosili, ljudske pevke
so prepevale, predstavili so se tudi domača
kulinarika, domačija,
čebelarstvo v občini ter
devetošolci s projektom Turizmu pomaga
lastna glava. Na pokriti
tržnici na trgu občine
pa so se izkazale kmečke žene z raznoliko kulinariko, vinogradniki
z domačo kapljico,
pridelovalci bučnega
olja ter pridelovalci domačega kisa s svojimi
pridelki. Župan Silvo
Slaček je predstavil
nekaj utrinkov občine,
folklorni pari pa so
predstavljali štajerske
plese. Tako je bila zanimiva izkušnja posameznikov pomembna
pri promociji občine.
V oddaji so sodelovali:
kosci in grabljici, predici (Genovefa Bratuša
in Mimika Berič), pevke etnografske skupine TD Sveta Ana, Društvo kmečkih žena in
deklet Sveta Ana, Ekološka kmetija Pri Fridi
(Franček Ruhitel), Čebelarsko društvo Sveta

Ana (Jože Kolarič in Rudi Kaučič), učenci OŠ
Sveta Ana, projekt »Turizmu pomaga lastna
glava«, Kisarna Simonič, Oljarna Kolarič, Zadruga Dobrina, Ovtarjeva ponudba, Folklorna
skupina Sveta Ana in župan Silvo Slaček.

Več pa tukaj.. https://www.facebook.com/
ObcinaSvetaAnaVSlovenskihGoricah/
SReBr,
foto: Arhiv občine

Občina Sveta Trojica v Slovenskih goricah

Dosegli so več, kot so ob ustanovitvi
občine upali

O

srednje proslave, ki je bila v dvorani
Kulturnega doma, so se poleg številnih
občank in občanov občine Sveta Trojica udeležili tudi župani sosednjih občin, člani
občinskega in nadzornega sveta občine, pater
Bernard Goličnik in drugi gosti.
Slavnostni govor na osrednji proslavi občinskega praznika je imel letos župan Darko Fras:
»Če je pred desetletjem bil največji izziv za
razvoj in napredek priti do samostojne občine
in samostojnega odločanja o razvoju, se danes
zdi, da je največji izziv, kako ohraniti samostojno občino in kako doseči, da bodo občine
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dobile primeren obseg sredstev za izvajanje
vseh zakonskih in razvojnih nalog,« je dejal.
Spomnil je, da so morali Trojičanke in Trojičani trikrat na referendum, da so si izborili samostojno občino. »Čeprav enajst let ni veliko,
si upam trditi, da je bilo v teh letih narejeno
morda več, kot smo upali ali želeli ob nastanku
občine. Niso ponovno zaživele samo investicije, ampak je popolnoma nov zagon dobilo tudi
kulturno, športno in društveno dogajanje nasploh,« je poudaril Fras. Občina je v preteklih
letih veliko vlagala v investicije prioritetnega
pomena: vrtec, šolo in projekte, ki so bili nujni

z okoljskega vidika in za sofinanciranje katerih je bilo mogoče pridobiti znatna evropska
sredstva (kanalizacija, čistilne naprave, vodovodi itd.). »Sedaj pa je čas, da se ponovno bolj
posvetimo gradnji cest in pločnikov ter druge
infrastrukture po zunanjih naseljih v občini.
Prav tako imamo veliko priložnosti in izzivov
na področju stanovanjske gradnje in razvoja
turizma.«
Po njegovih besedah se pri nas ponovno
prebujajo sile centralizma, ki nimajo dovolj
razumevanja za enakopraven razvoj podeželja,

čani, ki živimo na podeželju, smo ravno tako
državljani te države in ravno tako plačujemo
davke in prispevke kot vsi drugi, zato imamo
pravico tudi odločati, v kateri in kako veliki občini želimo živeti, predvsem pa imamo
pravico zahtevati primeren obseg sredstev za
to, da bomo lahko zagotavljali primerne pogoje in kakovost življenja tudi na podeželju,«
je dejal Fras. Nato je poudaril, da je osrednji
dogodek letošnjega praznovanja blagoslov
obnovljenih zvonikov na baročni cerkvi. »Gre
za projekt stoletja, kot pravimo. Morda tudi
projekt več stoletij. Obnova zvonikov je dober
primer, kaj zmoremo,
če stopimo skupaj in če
smo solidarni.
Nato je župan pohvalil vse v občini, ki
so prispevali k njenemu
razvoju. Še posebej se je
zahvalil Turističnemu
društvu Sveta Trojica za
50-letnico in Kulturnemu društvu Sveta Trojica za 30-letnico delovanja. Priznanje je izrekel
tudi bratom Frančiškanom, s katerimi občina
odlično sodeluje.
Dobitniki priznanj župana, foto: M. Emeršič
Na osrednji proslavi
občinskega praznika je
nato Turistično društvo
Sveta Trojica podelilo
priznanje za sodelovanje pri obnovi zvonikov
patru Bernardu Goličniku.
Občina je podelila
nagrade najboljšim dijakom in študentom.
Prejeli so jih Bernarda
Anžel in Anja Škrobar
za izjemen dosežek na
maturi (obe sta zlati maturantki), Matija
Rozman za uspešno
opravljen 6. letnik na
magistrskem
študijNagrajeni najboljši dijaki in študenti
skem programu splošne
medicine s povprečno
oceno 9,44, in za uspešno opravljen magistrski
študijski program 2. stopnje, Tjaša Mlakar za
uspešno opravljen magistrski študij 2. stopnje
razrednega pouka, Mihaela Rozman za uspešno opravljen magistrski študij 2. stopnje sociologije, Nejc Jenšterle za uspešno opravljen
magistrski študij 2. bolonjske stopnje filozofije
in Tine Dolžan za uspešno opravljen študij po
3. bolonjski stopnji elektrotehnike.
Najbolj slovesno je bilo ob podelitvi priznanj župana. Prejeli so jih Marija Klobučar za
dolgoletno uspešno vodenje društva upokojencev, KORK Sveta Trojica za uspešno izpeljavo projektov, Kulturno društvo – folklorna
sekcija za 30 let delovanja, Turistično društvo
Sveta Trojica za 50 let delovanja in Milica Škof
za aktivno delo v društvih in promocijo občiPater Bernard Goličnik je prejel nagrado Turistič- ne.
nega društva Sveta Trojica.
Udeleženci proslave so uživali ob bogatem
kulturnem programu,
ki so ga izvedli Mešani pevski zbor KD Sv.
Frančišek, Otroški in
Mladinski pevski zbor,
Bine in Nives Ploj, Ana
in Amadeja Dvoršak,
Ana Jelen in folklorna
skupina.
Po proslavi so se
udeleženci in številni
drugi občanke in občani zbrali na družabnem
srečanju v šotoru pred
šolo, ki je v veselem razpoloženju trajalo dolgo
v noč.
V okviru 11. občinskega praznika občine
Dvorana Kulturnega doma v Sveti Trojici je bila polna do zadnjega
kotička.
Sveta Trojica od 27.
maja do 18. junija se je
zvrstilo blizu 40 športnih, kulturnih, društvenih in drugih prirekar se kaže v zmanjševanju sredstev za občine
ditev, ki so jih organizirala domača društva in
nasploh in v težnjah za ukinjanje malih občin
organizacije ter občina.
oziroma za njihovo združevanje v večje občine, ki bodo politično lažje obvladljive. »ObT. K.
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Ljubljanski nadškof blagoslovil trojiške
zvonike

občinski svetniki in člani občinske uprave. V
kulturnem programu so nastopali otroci iz
Oseka, harmonikarja David Ješovnik in Žan

O

srednji dogodek ob letošnjem prazniku občine Sveta Trojica je bil blagoslov
treh prenovljenih zvonikov. Blagoslovil jih je ljubljanski nadškof metropolit msgr.
Stanislav Zore, ki je ob tej priložnosti daroval
tudi slovesno sveto mašo. Na blagoslovitvi so
bili poleg številnih vernikov in faranov ter
drugih krajanov iz Svete Trojice in osrednjih
Slovenskih goric prisotni tudi domači župnik
pater Bernard Goličnik, dekanijski duhovniki,
patri, ki so doma iz Trojice, in botri zvonikov.
Pri sveti maši so sodelovali tudi pevski zbor
Sv. Frančišek pod vodstvom Andreja Dvoršaka in otroški pevski zbor pod vodstvom Anite
Kralj, članice Društva kmečkih žena in deklet
pa so delile medene zvonike.
Sicer pa je že pred več kot sto leti trojiške
zvonike blagoslovil takratni ljubljanski nadškof. Takrat je bil to msgr. Jakob Misija, rojen
v Moti v župniji Sv. Križa v Križevcih pri Ljutomeru, ki je bil leta 1899 kot prvi Slovenec
imenovan za kardinala.

donatorji. Zlati botri so prispevali od tisoč do
štiri tisoč evrov, botri pa okoli 500 evrov.
Zidarska dela pri prenovi zvonikov je opravilo družinsko podjetje Rajko in Davorin Kralj
iz Stare gore, urno številčnico je obnovil Andrej Legan, nove zvonike pa je izdelalo družinsko podjetje Šušteršić, d.o.o., iz Logatca. Zvoniki, ki so v celoti novi in izdelani iz bakrene
pločevine, so zelo veliki. Ko so jih prepeljali
iz Logatca v Sveto Trojico, so predstavljali po
obsegu največji tovor na slovenskih cestah v
lanskem in letošnjem letu.
Na koncu vseh treh zvonikov so pozlačene
krogle, na katerih stojijo križi. Kot nam je zaupal pater Bernard, so v vse tri krogle spravili
listine z imeni donatorjev in današnjih cerkvenih dostojanstvenikov, vanje pa so zapisali
tudi, kdo sta bila ob blagoslovitvi zvonikov trojiški župnik in župan. Pridodali so še nekaj kovancev za spomin tistim, ki bodo čez desetletja
oziroma stoletja ob ponovni prenovi zvonikov
našli te v pozlačene krogle skrite informacije
in »zaklade«. Zanimivo je,
da so prvo cerkev v Sveti
Trojici zgradili že v letih od
1636 do 1640, današnjo podobo pa je dobila v glavnem
v baročnem času. Ob prenovi zvonikov pa niso našli
nobenega skrivnega sporočila. Očitno so pred stoletji
graditelji oziroma prenovitelji zvonikov nanj pozabili.
Zvoniki na cerkvi Svete
Trojice so bili visoki 50 metrov, po prenovi pa so še za
meter višji. Do vrha zvonikov sicer vodijo stopnice,
ki pa žal niso zgrajene oziroma zavarovane tako, da
Sveto mašo je daroval ljubljanski nadškof metropolit mrsg. Stanislav
bi se lahko na zvonike povZore. Foto: R. Kocuvan
zpeli romarji. Uporabljajo
jih lahko samo za vzdrževalna dela in posebne primere.
Po besedah patra Bernarda je obnova treh
Na blagoslovitev zvonikov, na kateri je bilo
zvonikov stala več kot 300 tisoč evrov. Občina
zelo slovesno, je prišlo ogromno ljudi od blizu
Sveta Trojica je prispevala 30 tisoč evrov, ministrstvo za kulturo Republike Slovenije 50 tiin daleč, ki jim bo čudovit praznični sončni
soč evrov in Slovenska frančiškanska provinca
dan v Sveti Trojici zagotovo ostal še dolgo v
Sv. Križa 100 tisoč evrov, preostanek sredstev
spominu.
pa so zbrali verniki in farani ter posamezni
T. K.

Na fotografiji sta Franček Ferlinc in žena
Ivanka iz Sv. Trojice, ko je Franček na hrbtno stran spominkov iz lesa dosedanjih
streh zvonikov pisal posvetilo. Narejenih je
bilo čez 600 izvirnih spominkov za gospodinjstva, ki so prispevala za obnovo vseh
treh zvonikov.

Stopili so skupaj!

Članice Društva kmečkih žena in deklet Sv.
Trojica so napekle čez 2000 kosov lectovega
peciva v obliki zvonikov.
Na fotografiji na levi je predsednica društva
Dragica Vračič in desno Milica Škof, vodja
skupine Svetlice, ki v društvu vezejo (šivajo).
Slavko Štefanec

Svečanost ob odprtju ceste v Oseku

V
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Komunalne akcije v občini Sveta Trojica
V prejšnji številki Ovtarjevih novic smo poročali o aktualnih komunalnih delih v občini. V tej
številki zapis nadaljujemo.

Izgradnja večjega parkirišča pri
pokopališču v Sv. Trojici
Za potrebe parkiranja osebnih vozil je bilo
na območju pokopališča v Sveti Trojici v letošnjem letu odkupljeno 850 m2 zemljišča tik
ob obstoječem, velikokrat pretesnem parkirišču. V aprilu in maju so potekala zemeljska in
gradbena dela, tako da bo na voljo vsaj 40 dodatnih parkirnih mest. Parkirišče je zaenkrat
še v gramozni obliki in skupaj s predčasno izvedeno razširitvijo na nasprotni strani ceste ob
pokopališču skupaj sprejme vsaj 100 vozil. V
bodoče bo v okviru dokončne ureditve centra
za Mercatorjem potrebno urediti še pločnik
ter asfaltirati parkirišča. Sočasno z izgradnjo
parkirišča je bilo na robu le-tega zasajenih 12
lip, ki bodo poleg tega, da bodo čez čas delale
senco avtomobilom, pomagale pri proizvodnji
kisika, prehranjevanju čebel in prispevale k
prijaznejši podobi. Pri zasaditvi lip so pomagali tudi učenci 1. razreda osnovne šole.

Nujno potrebna sečnja ob lokalni
cesti v Oseku

Izviren spominček Frančka
Ferlinca

ečina nekoč gramoziranih cest v Oseku je sedaj že asfaltiranih, zdaj tudi
cesta Brengova–Zibote, po domače ji
pravijo železnica, ki je bila modernizirana letos spomladi, v petek, 16. junija, pa je v okviru

Ploj, kot gostje pa skupina ljudskih godcev
Kekec iz Stare Vasi pri Markovcih. Župan Fras
je izrazil zadovoljstvo, da so krajani tega dela
Oseka končno prišli do želenega asfalta. 1350
metrov asfalta v izvedbi podjetja Asfalti Ptuj je

veljalo 205.000 evrov. V imenu krajanov se je
občini zahvalil Matej Kraner, svetnik Srečko
Poštrak pa je predstavil prizadevanja krajanov,
da bi dobili asfalt. Kot
je slikovito dejal, je bila
za časa velike Nemčije
na tej relaciji načrtovana železniška povezava
Gradec-Ptuj, od tod
tudi ime »železnica«.
Cesto je blagoslovil kaplan p. Damijan
Vračko, s stremi »korajžnimi« dečki iz naselja
pa jo je z rezanjem traku odprl župan Darko
Fras. Na cesto je vezanih 6 gospodinjstev, v
katerih živi 23 prebivalcev. Ta podatek pove, da
je občina imela veliko
posluha, da je pristopila k tej investiciji ter krajanom omogočila lepše življenje in povezavo s
središčem Sv. Trojice in z drugimi kraji.
Ludvik Kramberger

praznika občine Sveta Trojica potekala slovesna otvoritev. Ob številnih domačinih, ki so
se neizmerno veselili te velike pridobitve, so
se odprtja udeležili: župan Darko Fras, podžupan Branko Novak, pater Damijan Vračko,

Spomladi je po večletnih prizadevanjih občine Sveta Trojica po dogovoru z Zavodom
za gozdove Maribor in Skladom kmetijskih
zemljišč in gozdov, lastnikom gozda, vendarle
prišlo do podiranja močno zaraščenega gozdnega roba v dolžini več kot 500 m ob lokalni občinski cesti LC 203 061 Osek–Benedikt.
Gozdni rob je bil več desetletij nedotaknjen in
je predstavljal mogočna drevesa, ki so močno
ovirala prometno varnost na prometni lokalni
cesti, saj se je nemalokrat kakšno tudi podrlo na cesto. Glede na zahtevnost podiranja in
neposredno bližino ceste je bila možna edino
strojna sečnja. V dveh dneh je bilo podrtega
več kot 200 kubikov lesa.

Vzdrževalna dela na občinskih
cestah
Že od zgodnje pomladi potekajo v okviru
razpoložljivih finančnih sredstev redna vzdrževalna dela na občinskih cestah. Zgodaj spomladi je bilo ceste potrebno najprej očistiti in
izvesti interventna krpanja. Sledilo je gramoziranje makadamskih odsekov in bankin z več
kot 600 kubiki gramoznih materialov, ki ga je
tudi letos izvajalo Prevozništvo Ploj iz Sv. Trojice. Pomemben dejavnik vzdrževanja je čiščenje teles za odvodnjavanje cest, kar v okviru
možnosti izvaja režijski obrat ali zunanji izvajalec, nekaj pa se izvede v okviru pomladanskih delovnih akcij. V maju se je izvajalo tudi
krpanje najbolj kritičnih asfaltnih odsekov,
zlasti na cesti Osek–Benedikt, ki vsako leto
odžira zajeten del vzdrževalnih sredstev.
Jože Žel
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Občina Sveti Jurij v Slovenskih goricah

Povečevanje zakonskih obveznosti
zmanjšuje investicije

Ž

upan občine Sv. Jurij v Slov. gor. Peter
Pričela se je sanacija plazu Jurovski
Škrlec že dlje časa opozarja na nerealno
Dol 3
razmerje med porastom cen na podroV tem mesecu se je po zaključku sanacije
čju sociale in šolstva, ki jih je občina dolžna
plazu Jurovski Dol 2 na državni cesti Jurovski
plačevati, in na drugi strani povprečnino, ki je
Dol–Lenart pričela sanacija plazu Jurovski
precej nižja, kot je zakonsko določeno.
Dol 3 (pri hišni številki Jurovski Dol 64). IzV občinski upravi so tako pripravili primervajalec sanacije, cestno podjetje Pomgrad,
javo stroškov po posameznih področjih med
predvideva, da bodo dela zaključena okvirno
leti 2008 in 2016. Med proračunskimi postavdo sredine meseca oktobra.
kami, ki so se najbolj povečale v tem obdobju,
V naslednjih mesecih bo cestno podjetje
so proračunski izdatki za domsko varstvo inPomgrad po sanaciji cestnega odseka med
validov, domsko varstvo ostarelih oseb (doplazovoma Jurovski Dol 1 in Jurovski Dol 2
movi za ostarele), družinskega pomočnika
izvedlo fino asfaltno preplastitev na celotnem
(oskrba na domu), razliko do ekonomske cene
prenovljenem odseku med plazovoma.
vrtca in izdatki za plačilo šolskih prevozov.
V občinski upravi se nadejajo, da v kolikor
Primerjava cen je pokazala, da se je cena omebo vse potekalo po načrtih, bi se v tem kolenjenih proračunskih izdatkov povečala za cca
darskem letu pričela tudi sanacija Partinjskega
200.000 €.
plazu. Prav tako po načrtih potekajo rekonŽupan Škrlec razlaga, da je nerazumljivo s
strukcijska dela na Gasterajski cesti.
strani države, da se je
povprečnina na drugi
strani v tem obdobju
celo zmanjšala, namesto da bi sledila povišanju zakonsko obveznih
občinskih
izdatkov.
Višina povprečnine, ki
predstavlja na prebivalca v državi ugotovljen
primeren obseg sredstev za financiranje z
zakonom
določenih
nalog občin, bi sicer
namesto zdajšnjih 526
€ morala znašati 652 €.
Po letu 2011, ko je
povprečnina
znašala
554,50 €, je pričela le-ta Zaključek sanacije plazu Jurovski dol 2
padati. Najnižjo raven
je dosegla leta 2015, ko
je znašala le 519,50 €.
Na ta način se je zmožnost občin za investicije v domačem okolju
v teh obdobju precej
zmanjšala. Slovenske
občine so tako od leta
2008 naprej izgubile cca
71 milijonov € na letni
ravni. Jurovski župan
se podobno kot večina
županov po Sloveniji s
tem vsekakor ne more
sprijazniti, saj povprečnina izhaja iz dohodnine, ki jo v državno blagajno plačujejo občani Po zaključku sanacije plazu Jurovski Dol 2 se je pričela sanacija plazu
vseh slovenskih občin Jurovski Dol 3.
in je namenjena izvajanju zakonsko določenih
50 let ŠD Sv. Jurij v Slov. goricah
nalog občin in investicijam v občinah. Peter
Minuli vikend, 23. in 24. junija, je ŠD Sv.
Škrlec tako obžaluje, da so občine na ta način
Jurij v Slov. gor. praznovalo 50-letnico obstoja
prikrajšane za investicije v domačem okolju, ki
društva. O jubileju bomo poročali v naslednji
bi izboljšale kvaliteto bivanja občanom.
številki ON.
Dejan Kramberger

Šport špas 2017 v Jurovskem Dolu

V

soboto, 20. maja 2017, je v Jurovskem
Dolu v športnem parku in okolici potekala športna prireditev Šport špas,
10. dan druženja in gibanja vseh generacij.
V kraju je prireditev potekala sedmo leto zapored v organizaciji OŠ in VVZ J. Hudalesa
Jurovski Dol ter Občine Sv. Jurij v Slovenskih
goricah. Sodelovala so društva in organizacije,
družine in posamezniki iz domačega kraja ter
okolice.
Po navedbah turističnega podmladka OŠ
J. Hudalesa se je na letošnji prireditvi, katere
moto je bil »Gibanje in kultura«, skupaj z vsemi člani društev in ostalih organizacij zbralo
500 udeležencev.
Udeležence je nagovoril župan občine Sv.
Jurij Peter Škrlec, ki je poudaril pomen gibanja, zdrave prehrane in pomen vzpostavljanja
medčloveških odnosov, sodelovanja in druže-
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nja različnih generacij. Skupno ogrevanje vseh
prisotnih je vodil Tadej Verbošt.
Udeleženci so izvedli dva pohoda. Prvega,
do Vuzmove domačije, je vodil ravnatelj Stanislav Senekovič. Na Vuzmovi domačiji sta se
predstavila Nacek in Zefika s kratkim skečem
na temo »Tako smo delali nekoč«. V prostorih domačije so si ogledali razstavo vezenih
prtičkov Jožice Kurnik in učencev 5. razreda
ter umetniških del Rudija Tetičkoviča. Zvoki
starih citer, na katere je zaigrala Nada Svetina,
so očarali obiskovalce. Ivan Fanedl in njegov
vnuk Jan sta prikazala že skoraj izkoreninjeno
domačo obrt, pletenje košar. Pohodnike sta na
domačiji pogostila Metka in Marjan Vuzem.
Drugi pohod je potekal po Hajnčevi poti od
vaškega trga mimo gasilskega doma do učnega čebelnjaka. Pohod sta vodili vzgojiteljica
Gabrijela Murko in učiteljica Martina Škrlec.

Ustavili so se na vaškem trgu, kjer so se s svojimi izdelki predstavili Jožica Hladin, župnijska
Karitas in KUD Ivan Cankar. Na trgu so se
učenci 1. razreda predstavili s plesno-glasbeno
točko. V nadaljevanju so se pohodniki ustavili
pri gasilskem domu in nato šli mimo Šilčeve
domačije do učnega čebelnjaka, kjer se je predstavilo
domače čebelarsko društvo.
Oba pohoda sta se zaključila na šolskem športnem
igrišču, kjer je vse pohodnike čakal topel obrok.
V kulturnem programu so sodelovali: otroški
in mladinski pevski zbor
ter folklorna skupina Šleka
pac pod mentorstvom učiteljic Metke Caf in Barbare
Waldhütter, otroci vrtca s
plesno točko Od glave do
peta, učenca Gašper Waldhütter in Marko Igrec s kontrabasom in harmoniko ter
pod mentorstvom učiteljice
Cvetke Škrlec z atraktivno
točko članice športno-gimnastične sekcije na šoli.
Prireditev so s svojimi
predstavitvami popestrili
Judo Klub Apolon iz Maribora, Ju jitsu klub Nippon
iz Lenarta in Dreamgym
klub iz Lenarta, PGD Sv.
Jurij, Lovsko društvo Sv.
Jurij, Društvo kmečkih gospodinj, Društvo upokojencev, Čajnica Kolarič iz Sv.
Ane, učenci Turističnega
pomladka OŠ Sv. Jurij in
učenci.
V okviru Zdravstvenega
doma Lenart so si lahko udeleženci izmerili
krvni tlak in nivo holesterola, Jure Breznik pa
je prikazal uporabo defibrilatorja.
Podeljena so bila tudi priznanja, in sicer je
priznanje in praktično darilo za najmlajšega
udeleženca prejel Jaka Breznik, za najstarejšega udeleženca prireditve pa Oto Škrlec. Najštevilčnejša je bila družina Lorber iz Gasteraja,
ki je štela 8 članov.
Dogodek je posnela tudi nacionalna televizija, ki je utrinke s prireditve predvajala na
svojem programu.
Koordinacijski odbor, ki je deloval v zasedbi
Majde Kolarič, Ane Šuster Kraner, Stanislava

Senekoviča, Gabrijele Murko, Milene Kokol
in Cvetke Škrlec, je bil z realizacijo prireditve
zelo zadovoljen. Ob tej priložnosti je potrebno zapisati, da še venomer velja geslo V slogi
je moč, saj so se številne generacije povezale
med seboj, se predstavile in mlajšim genera-

cijam dale vedeti, kje so korenine in sadovi
naših občanov. V veselje nam je bilo, da je ves
kraj pokazal neizmerno solidarnost in prispeval k nepozabnemu druženju. Koordinacijski
odbor se iskreno zahvaljuje učiteljici športa
Cvetki Škrlec za odlično vodenje pri pripravi vseh prireditev Šport špasa. Obenem pa se
zahvaljujemo vsem posameznikom, donatorjem, organizacijam in društvom za prispevek
k odlični organizaciji te prireditve. In na snidenje v naslednjem letu.
Koordinacijski odbor z vodjo Cvetko Škrlec,
foto: M. Krautič

Sprejem odličnjakov OŠ J. Hudalesa
Jurovski Dol

T

udi ob letošnjem zaključku šolskega leta so na občini Sv. Jurij
v Slov. gor. gostili učence OŠ. J.
Hudalesa, ki so vseh 9 let zaključili z
odličnim uspehom. Letošnjega sprejema odličnjakov so se 21. 6. 2017 tako
poleg ravnatelja Stanislava Senekoviča
in razredničarke Antonije Širec udeležili odličnjaki: Karmen Breznik, Gašper Waldhütter in Gašper Mohorko
ter njihovi starši. Po uradnem sprejemu
in nagovoru župana Petra Škrleca ter
obdaritvi odličnih učencev (knjižno
darilo + darilni boni: kopanje s kosilom
v Termah Ptuj) je sledilo še druženje s
pogostitvijo v Gostilni Špindler.
D. K.

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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KOS 2017 – največji, najboljši,
najbolj obiskan

Z

a nami je že sedmi po vrsti – Kmetijsko-obrtniški sejem KOS Lenart, ki se
je odvijal od 26. do 28. maja na Poleni.
Dva dogodka sta prav gotovo pripomogla k
zelo dobri oceni, Državna razstava krav lisaste pasme in predstavitev turističnih društev v
okviru Štajerske turistične zveze.
Že v naslovu sem želel povedati, kakšen je
bil. Največji do sedaj - po številu razstavljav-

cev – teh je bilo
130, po programu /bo opisan
v nadaljevanju/,
in česar smo najbolj veseli, je, da nas je letos
obiskalo največ obiskovalcev. Ocenjujemo, da
je vse tri dni sejem obiskalo cca 15.000 ljudi.
Svečana otvoritev sejma je bila v petek; vse
prisotne so nagovorili: vodja sejma Franc Lo-

vrenčič, župan Lenarta mag. Kramberger, Georg Pock - predsednik projekta Užitek ob reki,
Krunoslav Jurgec - župan občine Donja Voća,
predsednik Štajerske turistične zveze Janez Ribič, podpredsednik Turistične zveze Slovenije
mag. Jože Protner. Častna naloga – otvoritev
sejma pa je pripadla državnozborskemu poslancu Franciju Brezniku, ki je v svojem nagovoru posebej poudaril koristnost takega sejma
v Slovenskih goricah.

Številni ugledni gostje iz sosednjih držav, slovenskih inštitucij, sosednjih
občin, Lenarta, razstavljavci in obiskovalci na otvoritvi sejma

Zaključno dejanje odprtja sejma je v živahni družbi direktorja sejma
Franca Lovrenčiča, Ovtarja Marka Šebarta in lenarškega župana mag.
Janeza Krambergerja pripadlo poslancu Francu Brezniku.

Mladi folkloristi iz hrvaške občine Donja Voća. Ob njih so ob ljudskih
godcih in ljudskih pevkah nastopili tudi hrvaški recitatorji.

Ugledni gostje na ogledu sejma

Petkovo popoldne je bilo potem polno dogodkov:
-- Tekmovanje otrok v vodenju telet za
pokal »Liska« zelo simpatična prireditev. Ljudje so v gledanju zelo uživali.
-- Izbor vinskega šampiona Sejma KOS –
ta laskav naslov je prejel rumeni muškat
Antona Perka iz Sp. Velke 59, člana TD
Zg. Velka.
-- Nogometne tekme so potekale v prešernem vzdušju – zmagala je ekipa vinogradnikov. Vsi so zatrjevali, da se drugo
leto zopet vidimo.
-- Snemanje televizijske oddaje Polka in
majolka je potekala zvečer in še dodatno razvedrila ozračja.
Sobotno dogajanje se je pričelo s kuhanjem
štajerske kisle župe za Zlato žlico KOS-a. Najboljša je bila ekipa Partinjčani.
-- Na drugi strani sejma se je začelo ocenjevanje privedenih živali na državni
razstavi.
-- Popoldansko dogajanje se je pričelo s
predstavitvijo čezmejnih projektov –
sodelovanje z Avstrijo, Hrvaško in Madžarsko.
Nedelja je že tradicionalno vinogradniška.
Pričeli smo z izborom županovega vina. Med
sedmimi vzorci je zmagal vinogradnik Marjan
Fekonja iz Voličine.
-- V programu tako pri otvoritvi kot v nedeljo so se nam pridružili KUD-ovci iz
Hrvaške in poželi velike aplavze.
-- Sledila je podelitev priznanj regijskega
ocenjevanja vin.
-- Popoldne se je pričelo v zelo temperamentnem vzdušju, saj je nastop country
skupin iz Celja in Lenarta dvignil celo
halo na noge.
-- Novost na sejmu – tekmovanje vrtnih
traktorjev – Garden traktor pulling - je
preseglo vsa pričakovanja.
Veseli smo, da nam je uspelo izpeljati tako
uspešno prireditev. Zadovoljstvo razstavljavcev, nastopajočih, ponudnikov, obiskovalcev
nas obvezuje že za naslednji sejem, ki bo od
25. do 27. maja 2018.
Vsem, ki so na sejmu sodelovali v kakršni
koli vlogi, se najlepše zahvaljujem z željo, da se
drugo leto zopet vidimo.
F. Lovrenčič, foto: E. P.

3. Državna razstava lisaste pasme prikazala
napredek v reji

N

področja si utira pot na novo, tudi z mesnim
tipom lisaste pasme. Odbiro živali za državno
razstavo so opravili strokovnjaki kmetijsko
gozdarskih zavodov. Glavno besedo pri odbiri
in organizaciji razstave je imel Jože Smolinger,
strokovni vodja za lisasto pasmo.
Prvo dejanje same
razstave se je dogajalo
že v petek, ko je potekalo tekmovanje otrok
v vodenju telet za pokal
Liska. Tekmovanje je
bilo zabavne narave, je
pa prav gotovo dober
začetek za nadaljnje
delo mladih pri vodenju živali na razstavah.
Kakor drugje tudi tukaj
velja da ''iz malega raste
veliko''.
Glavnino dela pri
oskrbi živali v šotoru, v katerem so živali
prenočile, so prevzeli
Utrinek s tekmovanja v vodenju teličk za pokal Liska
mladi rejci, pri čemer je
potrebno posebej izpovedorejsko društvo Slovenske gorice Lenart
staviti mlade rejce iz območja KGZS Zavoda
in KGZS Zavod Murska Sobota. Na razstavi
Ljubljana in člane letos ustanovljenega Društva mladih rejcev govedi Podravja. Oboji so
je bilo prikazanih 85 krav lisaste pasme, plemenski bik Divac iz Osemenjevalnega centra
opravili tudi ogromno dela pri striženju odbranih živali na terenu.
za lisasto pasmo KGZS Zavoda Ptuj in dva
Vabilu za ogled razstave so se v lepem števibikca v starosti 9 in 11 mesecev mesnega tipa
lu odzvali strokovnjaki s področja reje lisaste
lisaste pasme. Živali so na razstavo prispele
pasme iz Avstrije, Bavarske, Češke, Hrvaške
tako rekoč iz celotne Slovenije, saj je lisasta pasma zastopana povsod v državi. Na nekatera
in Srbije. Gostje so podelili nagrade najbolja Hipodromu Polena v Lenartu v Slovenskih goricah je od 26. do 27. maja
potekala 3. državna razstava lisaste
pasme. Organizator razstave je bila Zveza
društev rejcev govedi lisaste pasme Slovenije, soorganizatorji pa KGZS Zavod Ptuj, Go-
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šim živalim. Posebno
priznanje je bilo podeljeno kravi LARI SI
62904928, ki ima med
živečimi kravami v Sloveniji najvišjo življenjsko prirejo. Lara izvira
iz reje Roberta Ščapa iz
Turnišča in je v 11. laktaciji namolzla že preko
135.000 kg mleka.
Razstava je bila dobro
obiskana, kljub temu
pa v prihodnje želimo Še zadnji popravki pred ''nastopom''
prisotnost vseh rejcev,
ki doma redijo lisasto
pasmo, če ne vseh Slovenskih govedorejcev.
Državno razstavo prirejamo vsaka štiri leta, žal
nekateri rejci ne uspejo
prepoznati, kako pomemben je ta dogodek
za panogo. Državne
razstave so predstavitev
rejskih uspehov živinorejsko razvitih držav
po vsem svetu. Slovenci smo s pomočjo vseh
udeleženih ponovno
dokazali, da v to družbo
sodimo tudi mi.
Daniel Skaza, KGZS Župan občine Lenart mag. Janez Kramberger je podelil šampionski trak
Zavod Ptuj najboljši med mlajšimi kravami.
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Predstavitev projekta FLAGSHIP
PRODUCTS na sejmu KOS

R

azvojna agencija Slovenske gorice, ki je
projektni partner v čezmejnem projektu Flagship Products, je v sodelovanju
z Radiom Slovenske gorice izvedla zanimivo
predstavitev vodilnih produktov Pomurja in
Podravja ter avstrijske Štajerske na Kmetijskoobrtniškem sejmu KOS v Lenartu. Vse tri dni
sejma sta se na stojnici predstavljala ponudnika Čebelarstvo Zarnec in Družina Senekovič
iz Lenarta.
V soboto, 27. maja
2017, je ob 14. uri potekala sejemska radijska
oddaja, v kateri smo
skupaj s ponudniki iz
Slovenskih novic predstavljali zanimivosti o
medu in kruhu. Osnovne informacije in cilje
projekta je predstavila
projektna vodja dr. Milojka Fekonja, projektna sodelavka Milena
Grabušnik pa je spregovorila o partnerjih v
projektu ter o novih turističnih produktih, ki

jih želimo v projektu vzpostaviti in razviti. O
čebelarstvu, medu in ostalih čebeljih produktih sta spregovorila Milan Kuri (predsednik
Čebelarskega društva Vitomarci) in Jožica
Zarnec (Čebelarstvo Zarnec, Lenart). Na odru
je Ida Senekovič (Turistična kmetija Senekovič, Sveta Ana) zamesila kruh iz pšenične
moke, skupaj z Brankom Senekovičem (Družina Senekovič, Lenart) pa sta obiskovalcem
sejma predstavila, kako poteka peka kruha na

tradicionalen način v
krušni peči.
V času sejma so obiskovalci lahko skozi
nagradno igro spoznavali bogastvo različnih
kruhov, žit in mok. Izžrebani nagrajenec, ki
je pravilno povezal vseh
sedem vrst žit, mok in
kruha, je prejel dišečo
in vročo slovenskogoriško gibanco.
M. F. in M. G.

Traminec pozna trgatev - Županovo vino za
leto 2017
Izbor je potekal v sklopu vinogradniškega
dneva sejma v nedeljo, 25. maja. Z vini so sodelovali člani Društva vinogradnikov Lenart,
katerih vinogradi so v občini Lenart, ki so pridelali vsaj 500 litrov vina in so na ocenjevanju
vin dosegli oceno 18.10 ali več. Tudi letos so
pod vodstvom Andreja Reberniška vino izbirali vinski vitezi, predstavniki medijev, razstavljavci, občinski svetniki, člani UO društva

vinogradnikov Lenart, predstavniki lokalnih
skupnosti, župani in 5. cerkvenjaška vinska
kraljica Monika Majer .
V sam izbor se je uvrstilo 7 vin Vinogradništva Šebart iz Lormanja in Vinogradništva
Marjana Fekonje iz Voličine. V napetem izboru je zmagal traminec - pozna trgatev 2016
Marjana Fekonje.

Prvi nogometni turnir za nagrado KOS 2017
Organizatorji sejma KOS in Društvo vinogradnikov Lenart so v petek, 26. maja, organizirali prvi nogometni turnir, ki je potekal ob
razstavišču na Poleni. Sodelovali so Slovenska
vinska reprezentanca, Polka reprezentanca in
ekipa Dream Gym iz Lenarta. Slovenska vinska reprezentanca je odigrala turnir z dvema
ekipama; v tem trenutku so aktualni evropski
nogometni prvaki, v letu 2018 pa tudi organi-

zatorji Evropskega vinarskega nogometnega
prvenstva, ki bo prvič v Sloveniji. Polka reprezentanco predstavljajo izkušeni glasbeniki,
ekipo Dream Gym team pa predstavniki gibanja za zdravo življenje iz Lenarta. Najbolje se
je odrezala Slovenska vinska reprezentanca in
tako osvojila 1. nogometni turnir sejma KOS
2017.
Marko Šebart

Delegacija GZ in kmetijskega ministrstva
na obisku v ŽIPU

Ž

IPO Lenart je 26. maja dopoldne obiskala delegacija Gospodarske zbornice
Slovenije in Ministrstva za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano: direktorica Zbornice kmetijskih in živilskih podjetij dr. Tatjana
Zagorc, namestnica direktorice direktorata za
kmetijstvo Marjeta Bizjak in Darko Simončič
iz oddelka za razpise. Družbo, ki je že nekaj let
zelo perspektivno kmetijsko gospodarstvo za
pridelavo hrane v SV Sloveniji, so predstavili
njeni najvišji predstavniki.
V ŽIPU Lenart, d. o. o., so v zadnjih letih
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priča skrbnemu gospodarjenju in tudi novim
investicijam. Podjetje je namreč nenehno investiralo v nabavo sodobnih kmetijskih strojev
za obdelavo zemlje, setev in zaščito. Zgradili
so tudi sodobno sušilnico za sušenje žit in
koruze, ki se ena redkih v Sloveniji ogreva na
lesno biomaso. Kot pove direktor podjetja
Janez Krajnc, so v letošnjem letu izvedli še
dodatno investicijo v predelovalno skladiščne kapacitete. Zgradili so predelovalni obrat
s pripadajočim talnim skladiščem kapacitete
8000 ton, kjer bodo lahko skladiščili lastne

kmetijske pridelke kakor tudi tiste, ki jih bodo
odkupili od drugih kmetovalcev. Direktor Janez Krajnc je tudi prepričan, da jih je delegacija predstavnikov ministrstva za kmetijstvo in
gospodarske zbornice obiskala zato, ker dobro
delajo in imajo tudi kaj pokazati. Vse to pa je
plod vestnega in pridnega dela vseh zaposlenih v podjetju.
ŽIPO Lenart oziroma povezano podjetje
KGS Krajnc pa se lahko pohvali tudi z lastnim
produktom mleto in odprašeno slamo pod
blagovno znamko LENABOX, ki ga je načrtoval in v dejavnost vpeljal dr. Mitja Krajnc, sin
Janeza Krajnca. Dr. Krajnc pove, da je že nekaj
let razmišljal, kako slami s polja dati dodano
vrednost, ter o proizvodu, ki bi bil zanimiv za
trg in ki bi ga v podjetju lahko izdelovali. Z
združitvijo podjetja ŽIPO Lenart je ideja postala bolj uresničljiva, saj podjetje vsako leto
prideluje pšenico na okoli 300 ha. Torej pšenično slamo s polj najprej skladiščijo v balah,
nato jo mehansko obdelajo
(narežejo in zmeljejo), odstranijo prašne delce, ter
zapakirajo v priročno embalažo 8 ali 20 kg. Tak produkt, mleta in odprašena
slama, se lahko uporabljala
za nastilj pri živalih, kot
dodatek krmnemu obroku
pri živalih in kot zastirka za
vrtove. Slamo LENABOX
prodajajo tako na domačem kot tujem trgu. Okoli
90 % njihove proizvodnje
gre v izvoz, predvsem v
Avstrijo, Italijo, Švico in
Nemčijo. Blagovna znamka LENABOX je izpeljana
tudi iz geografskega izvora
(Lenart).
Tehnični direktor mag.
Milan Repič je v podjetju
zadolžen tudi za tehnologijo pridelave poljščin in za
rejo govejih pitancev. Kot
rad pove, je njihova kmetija
taka kot vse ostale. Je precej
razdrobljena, sicer za Slov.
gorice nekaj večja, vendar
pa tudi izpostavljena vsem
dobrim in slabim vremenskim vplivom. Obdelovalne
površine so zahtevne, saj
v tleh prevladujeta glina
in fini melj. To predstavlja
izredno fine delce tal, med
katerimi je zelo malo zračnega prostora. Taka
tla so težka oz. zelo težka za obdelavo. Prav
zaradi tega so se pred dvema letoma odločili,
da bodo pričeli z obdelavo na ohranitveni oz.
konzervirajoči način. Tako so v zadnjih letih
opustili oranje in uporabo rotacijske brane.
Tak način zagotavlja manjšo porabo fosilnih
goriv, manjši ogljični odtis in večje varovanje
okolja. To so si v podjetju ob spremembi tehnologije postavili za cilj. Z novo tehnologijo
hektar njive pripravijo hitreje do setve. To je
izredno pomembno v teh hitro spreminjajočih
se vremenskih razmerah, ko je optimalnega
časa za obdelavo vedno manj. Kot pove Repič,
so se hektarski donosi z novo tehnologijo v
lanskem letu celo malo dvignili. Pohvalijo se
lahko z odličnim donosom soje, 4,5 t na hektar. Pa tudi koruza je dala odlične rezultate, na
nekaterih njivah celo prek 18 t na hektar.
Direktorico Zbornice kmetijskih in živilskih podjetij pri GZS dr. Tatjano Zagorc smo
zaprosili za nekaj misli o pomenu kmetijskih
podjetij v Sloveniji in o vtisih z obiska v ŽIPU.
»Kmetijska podjetja so pomemben deležnik
v slovenski agroživilski verigi in v veliki meri
zagotavljajo prehransko varnost, ki je eden temeljnih ciljev delovanja vsake države. V Sloveniji se je leta 2015 s kmetijstvom ukvarjalo
okrog 69.000 družinskih kmetij in 454 kmetijskih podjetij, pri čimer kmetijska podjetja pridelajo 2/3 kmetijskih pridelkov, namenjenih
trgu, in zaposlujejo okrog 3.100 ljudi. Zaposlenim v kmetijskih podjetij delo v kmetijstvu
predstavlja osnovni vir osebnega dohodka,
uspešno poslovanje kmetijskih podjetij pa je
za njih življenjskega pomena. Kmetijska podjetja sodelujejo z več kot 1.000 družinskimi
kmetijami in delovanje kmetijskih podjetij
predstavlja vir dohodka tudi njim. Letno kme-

tijska podjetja v državni proračun prispevajo
več kot 24 mio € davkov in socialnih prispevkov. Z vertikalno vpetostjo kmetijskih podjetij skrbijo za optimizacijo in konkurenčnost
proizvodnje v celi verigi od nabave surovin do
prodaje, omogočajo kratke prehranske verige
ter zagotavljajo sledljivost in kakovost pridelkov in izdelkov.«
Dr. Tatjana Zagorc poudarja, da imajo kmetijska podjetja v zakupu manj kot 5 % vseh
kmetijskih zemljišč (KZU), učinkovitost izkoriščanja teh zemljišč pa je nadpovprečna. »Če
se primerjamo s podatki Statističnega urada iz
lanskega leta, pridelajo 24 % več pšenice, kot
je bilo slovensko povprečje, 31 % več ječmena,
21 % več koruze za zrnje in 15 % več silažne
koruze. Torej, kmetijska podjetja pridelajo
četrtino hrane več na hektar, kot je slovensko
povprečje. Po drugi strani so kmetijska podjetja podvržena večjemu nadzoru s strani nadzornih organov (kot npr. kmetijske, okoljske,

tržne, delovne inšpekcije …), kot manjše kmetije. Zaradi tega je pojavnost bolezni živali in
rastlin manjša in negativnih vplivov na okolje
manj. Izpostaviti moram, da so kmetijska podjetja tudi investicijsko in razvojno naravnani
del slovenskega kmetijstva. V svoje procese
uvajajo sodobne delovne procese in napredno
tehnologijo. So lahko tudi primeren poligon
za urjenje mladih, ki se želijo ukvarjati s kmetijstvom.«
O obisku v ŽIPU je direktorica Zbornice
kmetijskih in živilskih podjetij povedala: »Namen obiska je bil predstavitev delovanja podjetja, njihovih dosežkov, že izvedenih investicij
ter planov za prihodnost. Udeleženci ekskurzije prihajamo iz Direktorata za kmetijstvo
na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano ter Zbornice kmetijskih in živilskih
podjetij pri Gospodarski zbornici Slovenije ter
iz drugih kmetijskih podjetij. Ugotavljamo, da
državni administraciji koristi neposreden stik
s slovensko kmetijsko prakso in zaradi tega
so tovrstni obiski za njih izrednega pomena,
kajti naša skupna usmerjenost je dosegati cilje
kmetijske politike, kot so prehranska varnost,
samooskrba in ohranitev podeželja. Slovenska
kmetijska podjetja vsekakor med sabo sodelujejo in korakajo v to smer, čeprav so včasih na
tej poti konkurenti, a ostajajo povezani.«
Ob koncu obiska je dr. Tatjana Zagorc poudarila: »Zagotovo lahko trdimo, da je podjetje
ŽIPO Lenart hitro razvijajoče se podjetje, zazrto v prihodnost. To jim omogoča znanje in
stabilno lastništvo. Podjetje ima pomembno
vlogo na področju kmetijstva, ki jih združuje s poslovnimi dejavnostmi, ki jih omogoča
okolje.«
Edvard Pukšič, foto: Marko Marčec
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Srečanje gasilskih veteranov podravske
regije

L

enarški RŠC Polena je bil v soboto, 3.
junija, prizorišče 3. srečanja gasilskih
veteranov podravske regije. Gostitelj je
bila letos Gasilska zveza Lenart. V Lenart so
prišli gasilski veterani in veteranke iz gasilskih

zvez Destrnik, Gorišnica, Juršinci, Kidričevo,
Majšperk, Dornava, Ptuj, Ormož, Središče ob
Dravi, Sveti Tomaž. Trnovska vas–Vitomarci
in, razumljivo, vseh desetih gasilskih društev,
vključenih v GZ Lenart.
Srečanja v Lenartu so se
udeležili mag. Janez Merc,
član Upravnega odbora
GZS in predsednik Sveta
podravske regije; Dušan
Vižintin, član poveljstva
GZS in poveljnik poveljstva
podravske regije; Borut Predan, član Sveta veteranov
GZS in predsednik komisije
veteranov podravske regije; mag. Janez Kramberger,
župan občine Lenart; Jože
Selinšek, predsednik GZ
Lenart; Stanko Šteinbauer, častni predsednik GZ
Lenart. Prišli pa so tudi
gostje iz sosednje Hrvaške,
Varaždinske županije Josip
Srečanja v Lenartu se je udeležilo okoli 300 gasilskih veteranov.
Možina, predsednik varaždinske regije; Zvonko Sušič, predsednik veteranov
Martijanec; Zvonko Biškup,
predsednik
Varaždinske
županije, in Zvonko Videc,
tajnik veteranov Varaždinske županije. Gostje iz
Hrvaške so predstavnikom
podravske regije ob tej priložnosti podelili Hrvaško
gasilsko zahvalo.
Zbrane veterane in veteranke so nagovorili Jože
Selinšek, mag. Janez Kramberger, Borut Predan, Cecilija Kovačec, predsednica
komisije vetranov GZ Lenart, in gostje iz Hrvaške.
Kulturni program je popestrila tudi mladinska folklorna skupina JurovV kulturnem programu so
čan.
sodelovali Mladinska folklorna skupina Jurovčan
iz Jurovskega dola, Pevke
ljudskih pesmi Društva
upokojencev Lenart, mladi
harmonikar Aleks Zelenik
in Slovenskogoriški muzikantje.
Da so se udeleženci srečanja veteranov v Lenartu
kar se da prijetno počutili,
so za njih organizatorji ob
hrani in pijači ter glasbi pripravili tudi vajo z vedrovko
in štafetnim spajanjem cevi
na trojak. Prvo mesto je pripadlo ekipi iz Majšperka,
drugo Gorišnici in tretje iz
Kidričevega, ki so prejeli
Gasilske mladenke na posnetku so poskrbele za strežbo.
lepe pokale.
Franc Bratkovič

25. gasilsko tekmovanje za Pokal Slov. gor.
Pri članih in članicah zmagi za PGD Sveta Ana

P

GD Cerkvenjak je bilo v soboto, 10. juvenja vas in na tretje PGD Razvanje. Pri starejnija, organizator že 25. gasilskega tekših članicah je prvo mesto doseglo PGD Šalek,
movanja za Pokal
Slovenskih goric. Na
tekmovanje v Cerkvenjak že od začetka prihajajo tudi najboljše gasilske enote v državnem
merilu, zadnja tri leta
tudi ekipi starejših članic in starejših članov iz
PGD Šalek. Ti dve ekipi sta bili najuspešnejši tudi na tokratnem
tekmovanju, ki se ga je
med člani, članicami,
starejšimi člani in članicami udeležilo 20 gasilskih enot. Med starejšimi člani je prvo mesto
doseglo PGD Šalek, Desetar članov PGD Sveta Ana je prejel pokal za prvo mesto drugo leto
drugo mesto PGD Slo- zaporedoma.
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drugo PGD Trnovci in
tretje PGD MariborPobrežje. V konkurenci članov in članic sta
tekmovali dve ekipi. Pri
članih so bili uspešnejši
od PGD Gočova gasilci
ekipe PGD Sveta Ana
v Slovenskih goricah, v
disciplini članic pa prav
tako gasilke PGD Sveta
Ana pred ekipo gasilk iz
Svete Trojice.
Franc Bratkovič

Pokal je prejela tudi desetarka članic PGD Sveta Ana. Na Sveti Ani pa
bodo do prihodnjega (26.) gasilskega tekmovanja za Pokal Slovenskih
goric hranili tudi dva prehodna pokala.

Florjanova maša za benediške gasilce in
blagoslov obnovljene fasade na gasilskem
domu

V

nedeljo, 7. 5.
2017, smo se
gasilke in gasilci
PGD Benedikt v velikem številu zbrali v farni cerkvi sv. Benedikta.
V njej je domači župnik
Marjan Rola daroval
sveto mašo za vse žive
in pokojne gasilce. Med
mašo je uporabljal zares
čudovite misli v zahvalo
za naše humano delo.
Po maši je celotna
povorka s prisotnimi
farani, na čelu z ljudski-

mi godci Vinska trta, krenila proti gasilskemu
domu. Prisostvovali smo blagoslovitvi fasade
na obeh gasilskih objektih in čudovite Florjanove slike na pročelju gasilskega doma.
Po uradnem delu smo vse prisotne pogostili

z odličnimi darovanimi
domačimi klobasami
Kmetije Merčnik. Prisrčno se moramo tudi
zahvaliti za rujno kapljico društvu vinogradnikov iz Benedikta, Turistični kmetiji Kaučič
iz Trstenika za znatno
količino vina in domačega kruha ter Marjanu
Kralju in Janku Lovrenčiču za prispevano vino.
Hvala tudi godcem
Vinska Trta in članom
ansambla Klapovüh za
njihovo ustvarjanje prijetnega vzdušja, v katerem smo se res prijateljsko in v duhu medsebojnega sožitja družili ves
popoldan.
Predsednik PGD Benedikt Jožef Maurič

PGD Benedikt praznuje 90 let

T

a konec tedna bo Benedikt v znamenju
gasilcev. Tamkajšnji gasilci praznujejo 90-letnico obstoja in delovanja. Na
praznovanje se že kar nekaj časa prizadevno
pripravljajo. V ta namen so letos polepšali in
uredili gasilski dom in prostore v njem.

PGD Benedikt, ki šteje okrog 70 članov in
članic, v večjem delu operativcev in ima evidentiranih 36 mladih gasilcev, bo svoj gasilski
jubilej, 90 let, proslavilo ta petek, 30. junija,
ko se bo v Benediktu ob 16. uri začela velika
združena gasilska vaja zaščite in reševanja,
vključujoč gasilske enote iz Gasilske zveze Lenart kot tudi Maribora
in Gornje Radgone v
sodelovanju s slovensko
vojsko in policijo.
Osrednja svečana slovesnost bo v soboto, 1.
julija, ob 14.30 uri. Jubilejna slovesnost 90 let
PGD Benedikt bo združena z že 46-im dnevom
gasilcev GZ Lenart, je
povedal poveljnik PGD
Benedikt Franc Lakner.
Franc Bratkovič

Benediški gasilci so ponosni na svojo staro ohranjeno brizgalno.
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Ob 85-letnici za cerkvenjaške gasilce novo
vozilo GVM -1

V

nedeljo, 11. junija, so v Cerkvenjaku
obeležili 85-letnico društva in prevzeli novo gasilsko vozilo GVM-1. Pred
osrednjo slovesnostjo so gasilci PGD Ptuj prikazali reševanje ponesrečenca, ukleščenega v
osebnem vozilu, domači gasilci pa gašenje gorečega vozila.
Na osrednji slovesnosti s prevzemom novega vozila sta zbranim spregovorila Peter Šafarič, predsednik PGD Cerkvenjak, in Marjan
Žmavc, župan občine Cerkvenjak. Šafarič je
orisal 85-letno zgodovino društva, ki se je začela z njegovo ustanovitvijo 28. februarja 1932.
leta. Sicer pa so se prve dejavnosti za ustanovitev cerkvenjaškega gasilskega društva začele
že v letu 1924, ko so bile postavljene trojke za
zaščito lastnine pred požarom. Župan Žmavc
je med ostalim dejal: »Cerkvenjačani se zavedamo, da brez dobre opreme gasilcev ter nji-

hove strokovne usposobljenosti ne moremo
pričakovati maksimalnih učinkov v najtežjih
trenutkih, ko za reševanje življenj in imetja
ne odločajo samo minute, ampak včasih tudi
sekunde«.
Novo vozilo Peugeot je z nadgradnjo stalo
dobrih 40.000,00 evrov. Občina je prispevala
15.000,00, preostali del sredstev so prostovoljni prispevki občanov, gasilci sami so zbirali tudi staro železo in papir ter izkupiček od
prodaje starega gasilskega vozila za prevoz
moštva.
Vozilo je blagoslovil farni župnik Janko Babič. Slovesnost so sklenili s podelitvijo zahval
botrom in tistim, ki so jim še posebej pomagali pri nabavi vozila. Na koncu so vse prisotne
na počastili z bogračem.
Franc Bratkovič

pod zemljo, njihovi sedanji
namembnosti in načinu delovanja so posneli film in ga
pokažejo javnosti; tudi nam
so ga. Predstavnik centra
pove vse o vasi in delovanju sistema varovanja tako
kulturne dediščine kot varnostno-tehničnih okoliščin
v centru. Kasneje se v panoramski vožnji skozi zeleno,
neokrnjeno naravo, redko
poseljeno pokrajino (od
enega do drugega soseda
je več kot 10 km) zamislimo. Preselimo se v čas kočevskih Nemcev in
drugačne Slovenije, kot smo je vajeni v Slovenskih goricah. Tudi v Kočevski Reki izvemo
zanimive stvari iz zgodovine. V Kočevju pa si
ogledamo tudi prostore turističnega društva

s prodajalno lokalno značilnih spominkov
in predmetov ter spoznamo pletilca košar, ki
nam pokaže, kako iz leskovih palic dela vitre.
Poskusimo. Po dobri, za njihove kraje značilni
hrani, se vrnemo v objem Slovenskih goric.
Alojz Bezjak

Spominski slovesnosti v Selcih in pred
bolnišnico Cafo
Združenje borcev za vrednote NOB Lenart 8. julija ob 11. uri skupaj z Občino Lenart pripravlja komemoracijo pred spominsko ploščo v kulturnem domu v Selcih.
Slavnostni govornik bo Andrej Kocbek, predsednik KS Lenart, v priložnostnem kulturnem
programu bosta nastopila Slavica in Ivan Vogrin.
15. julija ob 13. uri pa bo pred bolnišnico Cafo spominska slovesnost, na kateri bo slavnostni govornik Franci Ornik, podžupan občine Lenart. Po slovesnosti bo tradicionalno druženje.

Mladinska delovna akcija Goričko

Srečanje starejših krajanov Lenarta

K

rajevna organizacija Rdečega križa
Lenart vsako leto pripravi srečanje starejših krajanov, ki živijo na področju
Krajevne skupnosti Lenart in v tekočem letu
dopolnijo 75 let in več. Tudi v nedeljo, 11. junija 2017, je bilo tako. Jedilnico lenarške šole
so za par ur napolnili malce starejši, a podobno glasni obiskovalci, kot so med tednom

učenci. Sedli so za skrbno pogrnjene mize, iz
šolske kuhinje pa se je širil prijeten vonj.
Najprej je zbrane pozdravila predsednica
KO RK Lenart, Karolina Divjak, in vsem zaželela dobro počutje. Letos se je vabilu odzval
župan občine Lenart, mag. Janez Kramberger.
Starejši so z zanimanjem prisluhnili njegovim
spodbudnim besedam in informacijam, ki jih
je posredoval.
Starejšim so zapele
ljudske pevke, ki pridejo med goste vsako
leto, potem pa je zbrane
s svojim krasnim glasom pobožala še Kiara
Katan, lenarška sedmošolka.
Predsednica je poudarila, kako veseli so
organizatorji vsakega
udeleženca, si pa tisti, ki
dopolnijo devetdeset let
in več ter imajo dovolj
energije za udeležbo
na srečanju, zaslužijo drobno pozornost.
Tako je 7 starejšim poklonila nageljček; ob
tem je nastala tudi fotografija, ki jo z veseljem
objavljamo.
Letos je OZ RK na
pobudo KO RK Lenart
s posebnim priznanjem
za dolgoletno požrtvovalno delo nagradilo
lenarška aktivista Liziko Vaupotič in Henrika
Hagerja, ki sta aktivna
pri vseh dejavnostih, še
posebej pri krvodajalstvu.
Karolina Divjak

Lenart–Gotenica–Kočevska Reka–Kočevje

Z

B Lenart vsako leto organizira ogled kakšnega od zanimivih koncev Slovenije.
Letos je bilo to Kočevsko. 45 udeležencev izleta je v nedeljo, 11. junija, preživelo zanimiv dan. Lokalni vodič Uroš nas je najprej iz
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Ribnice popeljal v Gotenico, nekdanje zaprto
območje, ki je zdaj v bistvu učni center MNZ.
Zanimivo je njeno podzemno življenje; v času
jugoslovanske države je bil zgrajen podzemni
center za preživetje za primer vojne. O rovih

Š

tirideset let je minilo tudi od prve akcije
Slišati je bilo celo ideje, da je čas za ponovne
na Goričkem. Mladinska delovna brigaakcije, ki premaknejo stvari z mrtve točke in se
da Srečko Rojs – Niko
Lenart je bila tam leta 1979
in 1980, 1985. Pa še pionirji,
združeni s Ptujem. Predstavniki nekdanjih brigadirjev smo se 17. junija udeležili jubilejne proslave v
Gornjih Petrovcih. Slavnostni govornik, Ljubo Jasnič
– takratni predsednik Republiške konference ZSMS,
je poudaril, da je bilo brigadirstvo oblika prostovoljstva; mladi smo delali, ker
smo želeli izboljšati življenje, ker smo imeli sanje, ker
smo verjeli v prijateljstvo,
tovarištvo, v prihodnost, v
ljubezen in skupno dobro, Pred odhodom na Goričko na dvorišču občine
ne za denar.

Šotor na dvorišču OŠ Gornji Petrovci je bil poln do zadnjega; brigadirji
so prišli iz vse Slovenije.

kaj zgodi, ki bi ponovno
dale mladim priložnost
za delo in sanje.
Lenarški
brigadirji smo si ogledali kraj,
šolo, vsa mesta, kjer
smo se nekoč potepali;
srečali smo kar nekaj
znanih obrazov. Prepoznali smo se in si rekli
zdravo. Odkrili smo
tudi spominsko ploščo
ob vhodu v OŠ Gornji
Petrovci.
Marija Šauperl,
foto: Božo Čobec in
Marija šauperl

Slovenskogoriški forum o bivalni kulturi

S

GF je pred kratkim pripravil pogovor
oziroma okroglo mizo na temo »Bivalna
kultura in arhitektura med Muro in Dravo nekoč in danes«. Uvodoma je o bivalni kulturi v svetu in pri nas spregovoril uveljavljeni
arhitekt Aleksander Ostan, ki med drugim
predava tudi na mariborski fakulteti za gradbeništvo, promet in arhitekturo.
Po njegovih besedah arhitektura v sodobnem svetu, ki postaja vse bolj globalen, izgublja specifične nacionalne prvine in postaja
vse bolj internacionalna. Kljub temu pa dobri
arhitekti pri načrtovanju stavb, naselij in mest
v določenih pokrajinah iščejo sintezo med tra-

dicijo, v kateri so koncentrirane bogate bivanjske izkušnje mnogih generacij iz teh pokrajin,
ter sodobnimi potrebami in stremljenji ljudi.
Način bivanja močno vpliva na slehernega
človeka – če se ne znajde oziroma ne orientira v prostoru in če se v njem ne počuti prijetno in varno, izgubi stik z naravo, s socialnim
okoljem in na koncu tudi s samim seboj. Zato
načrtovanja prostora ni mogoče prepustiti
neoliberalnim zakonitostim trga in kapitala,
temveč mora prostorska politika slediti načelom humanizma v najširšem smislu.
T. K., E. P.
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Tradicionalno pokanje za 1. maj

M

ed prvomajske šege spadajo tudi
kresovi in streljanje z možnarji – stari litoželezni imajo celo svoja imena
in druge oznake, ki jih ponekod napolnijo s
pravim smodnikom. Še pogostejše in manj
nevarno je pokanje s karbidom, za kar smo se
odločili tudi mi. Ta navada je tesneje povezana

z obredi velikega tedna, vendar imamo mnogi
ljubitelji pokanja za to raje dva vzroka v letu
kot enega.
Pokanje ob veliki noči in 1. maju je tradicija,
ki pa se je v Lenartu nekako pozabila. Tako se
nas je skupina mladih in starih zbrala in dorekla, da tradicijo obudimo. Glavni namen je
obuditev tradicije in da privabimo čim večje
število ljudi, da si običaj od blizu ogledajo. Poskrbljeno je bilo za jedačo in pijačo, kar smo
vse pokrili iz lastnih prispevkov, prav tako pa
ni manjkala niti glasba, brez harmonike pač ne

gre. Veliko število obiskujočih, njihove pohvale in odobravanja nam je dalo še večje veselje
in tako upamo, da bo tradicija postala v pravem pomenu besede – tradicionalna.
V kolikor smo koga s pokanjem prizadeli,
se opravičujemo, a hkrati ponavljamo, da to ni
naš namen. Za naslednje leto smo se odločili
lokacijo prestaviti in hkrati poskrbeti za še večjo varnost. Že letos smo kraj dogajanja ogradili z opozorilnimi trakovi in prosili gasilce za
požarno stražo. Tukaj bi tudi radi poudarili, da
Prostovoljno gasilsko društvo Lenart pri pokanju ni aktivno sodelovalo, kot je to bilo slišati
iz nekaterih izjav. Prisotni so bili zgolj in samo
zaradi požarne varnosti.
Uporabo karbida in drugih plinskih zmesi
za pokanje opredeljuje 11. člen Zakona o varstvu javnega reda in miru, ki tudi določa, da
je pokanje med velikonočnimi prazniki in 1.
maju dovoljeno ob pogojih in ob upoštevanju
varnostnih navodil, ki jih zahteva Zakon o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih.
To v praksi pomeni, da policija oseb, ki
uporabljajo acetilen (karbid) in druge plinske zmesi za pokanje v času velikonočnih in
prvomajskih praznikih ob upoštevanju vseh
varnostnih navodil, ki jih predvideva zakon,
ne sankcionira.
V današnjem enoličnem modernem svetu
se nam zdi še kako pomembno, da poskušamo ohraniti stare običaje in tradicije ter s tem
spodbuditi spontana druženja izven digitalnih
okvirjev.
Jakob Muršak

vina za leto 2017. Za protokolarna vina je bilo razglašenih 8
sortnih vin, vse z zlato medaljo, in zvrst Trojičan, polsuh in
polsladek. Kot protokolarna
sortna vina so bile razglašene
sorte chardonnay, laški rizling,
polsuh in suh, sauvignon, rumeni muškat, traminec, beli
pinot in renski rizling. Protokolarna vina je možno degustirati v samostanski kleti od
nedelje, 11. 6. 2017, dalje.
Predsednik društva
vinogradnikov Peter Leopold

Drugi rimski tabor Lüba
vodica Andrenška graba

O

d petka, 9. 6. 2017, do nedelje, 11. 6.
2017, se je v neokrnjeni naravi v Andrenški grabi pri izviru Lübe vodice in
dveh gomilnih grobišč, na rimski poti od Ptuja
do Gornje Radgone, utaboril del Rimljanov, ki
so tri dni preživeli v čudoviti dolini. Postavili so začasna bivališča in kurišče za pripravo
hrane. V taboru jih je obiskalo 90 učencev OŠ

Društvo diabetikov na športnih igrah in
pikniku

T

ako kot vsako leto smo se člani Društva
diabetikov Lenart tudi letos podali na
športne igre društev diabetikov Slovenije v Podčetrtek. Ob prihodu v Olimje, zbirališče vseh športnikov in pohodnikov, smo
se srečali z že starimi znanci iz ostalih društev
in se po pozdravu gostiteljev podali na kratek
pohod okoli kraja. Ker je bilo vreme lepo, je
bil naš pohod zanimiv in lep. Po kosilu smo
počakali na razglasitev športnih rezultatov in
bili veseli, da je med njimi tudi naš član Franc
Belšak dobil kolajno za osvojeno 2. mesto v
tenisu.

Ker smo društvo, ki uresničuje obljube, smo
prvi ponedeljek v mesecu juniju imeli pohod
in piknik. Ob 9. uri smo se zbrali pri trgovini
Klasek in se z dobro voljo popeljali do kmetije
Postružnik v Zg. Porčič pri sv. Trojici. Zbralo
se nas je 48 članov društva in ob dobri hrani,
ki nam jo je pripravil gospod Bauman, in ob
pohodu okoli ribnikov so ure druženja z našimi hitro minevale in spet je minil lep, za nas
prekratek dan.
Predsednica DD Lenart Ingrid Belšak

Seja upravnega in nadzornega odbora DU
Lenart

P

red začetkom 2. seje DU Lenart, ki je
bila 25. 5. 2017, sta se je predsednik
DU Franc Belšak in tajnica Ivica Horvat
opravičila Štefanu Verešu, ker smo ga v prejšnjem glasilu Ovtar izpustili kot člana upravnega odbora DU Lenart; za napako se opravičujeva tudi bralcem.
V društvu se dogovarjamo, da bi imeli sekcijo ribištva in sekcijo kulture, v kateri bi sodelovala Breda Čeh Ambruš. Gradnja ruskega
kegljišča na Poleni (2 igrišči ) je v času tega
pisanja v polnem teku in naj bi bilo odprto v
tem mesecu. Podano je bilo tudi poročilo o izletu na Brezje in Vintgar. Izleta se je udeležilo
68 članov društva. Predsednik društva Franc
Belšak se je dogovoril z lenarškim županom
mag. Janezom Krambergerjem, da se adaptirajo prostori društva zaradi slabega stanja.
Po zaslugi Viktorja Zemljiča smo odprli tudi
spletno stran na facebooku in na portalu »po
srcu mladi«.
Prijavili smo se na javni razpis za sofinanci-

ranje programa in projektov raznih društev v
občini Lenart za leto 2017. 10. junija 2017 smo
se udeležili srečanja upokojencev v Sv. Trojici, ki ga je organizirala ZDU Slovenskih goric.
Pri zbiranju dobitkov za srečanje upokojencev
smo bili člani DU Lenart zelo aktivni. Zahvaljujem se poverjenikom in vsem delovnim organizacijam in obrtnikom, ki so nam podarili
dobitke.
Planiran izlet po programu DU Lenart na
Dolenjsko ali v Belo krajino je prestavljen v
september 2017. V avgustu je planiran piknik.
Odločili smo se, da bo 5. 8. 2017 na Pohorju,
vse ostale informacije bomo naknadno objavili.
V septembru, ob ponedeljkih od 20. ure
do 22. ure, se prične igrati bowling na dveh
stezah. Nabavili smo tudi dežni plašč za praporščaka. Pri plačilu članarine pa vas prosim,
da imate člani zraven člansko izkaznico, da se
vam lahko vpiše leto članarine in odtisne žig.
Predsednik DU Lenart Franc Belšak

Razglasitev trojiških protokolarnih vin 2017

D

ruštvo vinogradnikov Sveta Trojica
v Slovenskih goricah je v sklopu 11.
občinskega praznika izvedlo dan odprte kleti, razglasitev protokolarnih vin za leto
2017 in podelitev 16 zlatih in 12 srebrnih medalj za ocenjena vina letnika 2016.

14 |

Prireditev je bila v torek, 6. 6. 2017, pri Betki
in Feliksu Veingerl (vinotoč PRI BETKI) v Zg.
Verjanah 14. Prireditve se je udeležilo veliko
članov društva. Opaziti je bilo tudi kar precej
občanov in gostov iz drugih občin.
Ob tej priložnosti so razglasili protokolarna

Cerkvenjak–Vitomarci od četrtega do osmega
razreda. Mladim nadebudnežem je diplomirani arheolog Ivan Tušek – Pajo predstavil življenje Rimljanov na tem območju. Učenci so si
ogledali zeliščni vrt in drevesa, opremljena s
slovenskimi in latinskimi imeni. V nadaljevanju dneva so Rimljani obiskovalcem predstavili pripravo hrane in pijače (mešanica vina,
žgane pijače (luštrek z medom)). Noč so Rimljani preživeli ob rimskem ognju. Po prespani noči so se zbudili v deževno jutro, zaradi če-

sar so morali
otroški rimski
tabor prestaviti na popoldanski čas. Otroških delavnic se
je udeležilo petnajst otrok v starosti od enega
do štirinajst let. Otrokom je bilo omogočeno
tudi jahanje konjev. V času tabora so Rimljani
pogostili obiskovalce s hrano in pijačo. V popoldanskem času so dva
legionarja in Rimljan
skupaj s turistično vodičko Martino Breznik
odšla na rimsko gomilno grobišče Anželov
gozd, kjer so pričakali
avtobus turistov iz Tinja
pri Slovenski Bistrici.
Tudi to noč so preživeli ob ognju na prostem.
Po nedeljskem zajtrku
so se družili z obiskovalci in tabor zaprli za
obiskovalce ob 12. uri z
osrednjo prireditvijo. V
vseh treh dneh si je tabor ogledalo približno
160 ljudi. V času tabora
je bilo prisotnih deset
do petnajst Rimljanov.
V torek, 13. 6. 2017,
so mini maturanti Vrtca Cerkvenjak obiskali
rimsko gomilno grobišče Anželov gozd, kjer
so jih pričakali Rimljani
skupaj z organizatorji in
jih popeljali po poteh
gomilnega grobišča.
Na željo profesorja
latinščine s Prve gimnazije v Mariboru je dijak,
naš aktivni udeleženec
tabora, predstavil delo
društva »Krdebač«, ki je
vključeno v dejavnosti LAS Ovtar Slovenskih
goric, in rimski tabor Lüba vodica v obliki seminarske naloge. S tem smo dobili potrditev, da
v društvu delamo v pravi smeri in širimo zgodovino Rimljanov in turistične znamenitosti
našega kraja preko meje občine.
Da smo lahko tabor kvalitetno in načrtovano izvedli, se zahvaljujemo vsem sponzorjem
in lastnikom zemljišč, ki so nam prisluhnili in
omogočili izvedbo tabora. Ave!
D. K.

Šola v naravi za tretješolce OŠ Sveta Ana

V

tednu od 22. do 26. maja je bilo naše
začasno "gnezdo" v CŠOD Burja v Seči
pri Portorožu. Poleg številnih športnih
aktivnosti smo se posvetili predvsem intenzivnemu plavanju pod mentorstvom plavalnih vaditeljev. Seveda nismo pozabili tudi na
pouk. Pod borovci pred domom smo spoznali
soline, raziskovali morsko obalo, našli cel kup
lupin školjk, polžke, ribice, rakovice in celo

meduzo. Z vsemi živalmi smo lepo ravnali in
jih na koncu vrnili v njihov dom. Podali smo
se tudi na plovbo proti Piranu, kjer smo si
ogledali akvarij in čudovit vrt kaktusov. Kljub
natrpanemu urniku smo imeli čas tudi za zabavo. Veliko smo se družili, se igrali, potepali
in tudi za disco smo si vzeli čas.
Mateja Kop
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DOGODKI IN DOGAJANJA

ZNANJE ZA RAZVOJ

»Planinski« pohodi v lenarškem vrtcu

Z

akaj planinski? To se marsikdo sprašuje. Saj v Slovenskih goricah nimamo
planin! Tako kot si otroci znajo s svojo
otroško dušo pričarati pravljice z neverjetnimi
osebami, živalmi, okoljem, tako znamo planinski vodniki otrokom pričarati planinske
pohode. V upravnem odboru Planinskega

Najlepše pa je opazovati živa bitja v naravi,
race v Račjem gaju, ribe v jezerih, mrest in
žabe v mlakah, krave na pašnikih, elegantne in
plahe srne, štorklje na gnezdih ali na travnikih, ko hitijo za traktorjem, ki kosi travo. Zanimivo je bilo opazovati drvarja pri podiranju
dreves ali traktorista pri košnji trave.

društva Lenart je bil sprejet sklep o sodelovanju z vrtcem. Sanja Peklar, načelnica mladinskega odseka, je na začetku aktivno sodelovala
na pohodih, ki so potekali v dopoldanskem
času, to je v času, ko so otroci v varstvu pri
svojih vzgojiteljicah. Saj veste, dokler si študent, še gre, ko pa nastopi borba za samostojno preživetje, to je služba, se stvari obrnejo na
glavo. Tako sva skrb za pohode prevzela z ženo
Lenko. Pohodi so zaživeli, tako da sedaj vodimo na pohode štiri skupine od 22 do 24 otrok,
po dve skupini naenkrat. Dogovorili smo se,
da so pohodi zadnji teden v mesecu in to v četrtek in petek. Na poteh, ki jih izbiram za te
pohodnike, stare 4-6 let, si ogledujemo naravo,
kaj vse raste v gozdu in na travniku, kaj plava
po jezeru Komarnik in jezeru Radehova. Izbiram tudi razgledne točke, od koder je najlepši
razgled na Lenart, Jurovski dol, Sveto Trojico,
grad Hrastovec. Zelo zanimivi so obiski kmetije Muršec, kjer je mnogo pujsov, čisto malih,
pa do velikih mam, in tudi ata pujs nam je poziral. Da pa je to res kmetija, imajo tudi psička,
mačke ter kokoši z dvema poglavarjema, ki
znata lepo kikirikati.
Včasih prisluhnemo tudi željam malih pohodnikov in jih obiščemo na njihovem domu.
Tako smo bili že v Jurovskem dolu, Porčiču, Šetarovi in Radehovi. Na teh poteh smo
si ogledali teličke, krave in bike. Ne glede na
to, da živimo na kmetijskem področju, marsikateri otrok še ni videl teh živali v živo! Ti
obiski imajo še drugo stran medalje. Gostitelji
nas vedno prijazno sprejmejo, postrežejo tudi
s hrano in pijačo. Mi pa se jim prav lepo zahvalimo. S tem se otroci učijo tudi lepega in
prijaznega obnašanja.

Pohodi niso kar tako. V treh urah, ali še pol
ure dlje, prehodimo od 7-9,5 km dolgo pot. Pa
mislite, da otroci to zmorejo s težavo? Ne, ne,
vedno boljši so, kljub temu da se toliko govori o slabšanju gibalnih sposobnosti. Tudi tisti,
malo manjši, se navzamejo pozitivnega skupinskega duha. Seveda pazimo na tiste, ki so
malo počasnejši, in prilagodimo korake prav
njim. Je pa zelo zanimivo pri tako malih otrocih. V nahrbtnikih, ki so obvezna oprema na
pohodih, jih najbolj »tiščijo« sendviči in pijača, tako da moramo imeti malico tako rekoč
že za prvim ovinkom. Za počitek, malico, pitje
si vedno vzamemo ravno dovolj časa, da otrokom ne vzamemo veselja do hoje. Imamo tudi
svojo pohodniško himno, ki jo otroci radi zapojejo. Kaj hočemo, otroci med potjo radi pojejo in klepetajo, zato pa malo manj opazujejo
in poslušajo naravo. Ampak, saj tudi odrasli
nismo kaj dosti boljši!
V devetih letih, odkar redno vodimo otroke
lenarškega vrtca na pohode v bližnjo okolico,
se je nabralo dosti pohodov in pohodnikov.
Na leto opravimo 10-12 pohodov, na katerih
je od 20-40 pohodnikov (otrok), ki jih spremlja 4-6 vzgojiteljic in 1-2 planinska vodnika
iz Planinskega društva Lenart. V enem letu se
torej nabere zavidljivo število malih pohodnikov, od 300-400.
V kolikor nam bo uspelo pridobiti kakšno
vzgojiteljico za tečaj mentorja planinske vzgoje ali planinskega vodnika, se bo pohodništvo
v vrtcu še bolj okrepilo. To pa bo temelj za
osnovnošolske pohode, ki pa že posegajo po
širši okolici in sredogorju. Planinski krožki na
osnovnih šolah pa so že druga zgodba!
Ob 60-letnici vrtca Lenart Franc Meke

Šmarnice ob jurovskih vaških kapelah

T

udi v tem letu so
se v mesecu maju
odvijale šmarnične
molitve ob vaških kapelah, in sicer na Vardi pri
Vuzmovi kapeli, pri Gorjupovi ter ZorečeviToplakovi kapeli, obe v Zg.
Partinju.
Molitvena šmarnična
pobožnost je potekala
vsak večer, razen sobote
in nedelje, ker se je ta odvijala v župnijski cerkvi.
Poleg ostalih vaščanov
so odigrali glavno vlogo
učenci OŠ Jožeta Hudalesa Jurovski Dol, saj so
brali šmarnične odlomke
in molili litanije. Ob koncu maja je bila pri vseh
treh kapelah opravljena
zahvalna mašna daritev in vsi, ki so se redno
udeleževali te tradicionalne pobožnosti, so
prejeli pisne zahvale. Ob koncu pa so se lastniki kapelic vključno z vaščani potrudili s pogostitvijo in prijetnim druženjem. Daritveno
bogoslužje je opravil dekan Janko Görgner.
Na fotografiji je Koserjeva-Gorjupova kapela. Namen postavitve ima zanimivo zgodbo.
Leta 1990 sta Janez Koser in Andrej Gorjup ob
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pripravi terena za posaditev vinske trte naletela
na nenavadni kamniti peščenjak. Kar nekaj
časa je trajalo, da sta ga
spravila na plano. Ko se
je kamnita gmota osušila, je njen videz postajal
vedno bolj nenavaden.
Kot je povedal Andrej,
mu ni dalo miru, vzel je
kladivo in strgalo ter pričel kamen čistiti. Postajal
je vedno bolj zanimiv in
podoben nekakšnemu
kipu. Ljudje so si ga ogledovali in želeli zanimivo
podobo odkupiti. Materi
Alojziji pa se je porodila
ideja, da bi lahko na mestu, kjer so izkopali kamen, postavili kapelico
– tudi zaradi zaobljube po uspešni ozdravitvi
hude bolezni. Na betonski temelj so postavili
to kamnito skulpturo, ki je obenem tudi okras
kapelice. Kapelico so postavili leta 1992 in jo
še istega leta blagoslovili. Od leta 1993 se ob
kapelici vsako leto maja zbirajo vaščani ob
šmarničnih molitvah.
Rudi Tetičkovič

OVTARJEVE NOVICE

In so šli – vsak po svoje

I

n so šli – vsak po svoje. Vsaka generacija
osnovnošolcev je posebna, svojevrstna, a
hkrati neponovljiva, tako sta razredničarki na OŠ Sveta Ana Marija Breznik in Nataša
Petek njim v slovo zapisali: » … izjemna generacija v vseh pogledih, tako učno kot osebnostno … pokazali so, da premorejo veliko dobrih
človeških lastnosti, kot so: sočutnost, iskrenost,
pozitivnost, potrpežljivost, pozornost. In prav te
lastnosti jim bodo lahko pomagale v življenju,
ki je velikokrat negotovo, polno preprek in ovir.«
Številni so v vseh letih šolanja dosegli izjemen učni uspeh (str. 7!), prav tako so se z vidnejšimi dosežki izkazali devetošolci: Barbara
Dvoršak in Katja Ornik: srebrno priznanje
na državnem tekmovanju mladih čebelarjev;
Julija Letnik in Lara Trojner: zlato priznanje
na državnem tekmovanju mladih čebelarjev;
Tadej Vogrin: srebrno priznanje na državnem
tekmovanju iz matematike; David Krušnik:

srebrno priznanje na državnem tekmovanju
v znanju nemškega jezika; Katja Ornik: zlato priznanje na državnem tekmovanju Šolski
plesni festival – posamično; Katja Ornik in
Tajda Padovnik: zlato priznanje na državnem
tekmovanju Šolski plesni festival v disciplini
plesni pari; Ana Polanec: zlato Cankarjevo
priznanje na državnem tekmovanju iz slovenščine; Katja Ornik, Maša Šijanec, Tilen in Timotej Majer, Ana Polanec: zlato priznanje na
festivalu Turizmu pomaga lastna glava; Tilen
Majer: zlato priznanje na državnem tekmovanju iz zgodovine, srebrno priznanje na državnem tekmovanju iz fizike.
Bodoči dijaki bodo uživali v brezskrbnih
počitnicah, v jeseni pa zagrizli v klopeh gimnazij ter tri in štiriletnih tehniških šol. Želimo
jim veliko uspehov!
SReBr

Mednarodno sodelovanje OŠ Benedikt

O

snovna šola Benedikt
ima že večletno tradicijo
sodelovanja v mednarodnih projektih. V šolskem letu
2016/2017 se na naši šoli izvajata kar dva mednarodna projekta
hkrati. YOUTH TO BUSINESS
ENTERPRISE poteka že drugo
leto pod vodstvom Mojce Ketiš in Darje Stražišnik, dvoletni
projekt INVENTIONS AND CULTURAL
BEHAVIOUR (Izumi in vplivi na kulturo)
pa prvo leto pod vodstvom Barbare Wehrle
in Petre Cafnik Novak. Oba projekta sodita v
evropski program Erasmus+, ki je financiran s
strani Evropske unije.
Učenci naše šole sodelujejo z vrstniki iz Litve, Romunije, Italije, Španije, Turčije in Poljske. Učenci iz sedmih držav raziskujejo izume
in njihove vplive na današnje življenje. Učenci

spoznavajo različne kulture, običaje ter vrednote drugih narodov. Najbolj pomembno pa je, da
pri tem sprejemajo drugačnost
in se trudijo biti del širše evropske domovine.
Sodelovanje v mednarodnih
projektih je zelo koristno za
učence kot tudi za učitelje. Pridobivamo znanja in spretnosti,
ki so pomembne v življenju.
5. 2. 2017 smo se odpravili na pot k našim
prijateljem v Romunijo, natančneje v kraj Poiana Sibiului. Naši učenci so živeli pri romunskih gostiteljih in s tem pridobili marsikatero
novo izkušnjo. 21. 5. 2017 pa smo poleteli
proti mestu Capua, čudovitemu mestu na jugu
Italije. Tudi tokrat sta naša učenca preživela
teden pri italijanski družini in bila navdušena.
Barbara Wehrle

Mobilnost v Romuniji
Do Romunije smo se vozili približno 10 ur in
prispeli pozno. V mestu Sibiu smo se ustavili v
hotelu, v katerem so stanovali učitelji, nato nas
je učitelj, ki dela na šoli v Poiani, odpeljal do
družin, pri katerih smo stanovali. Z Niko sva stanovali pri isti
družini, ki je bila zelo prijazna.
Spali sva na kavču, v sobi je bila
velika starinska peč. V ponedeljek zjutraj smo imeli predstavitev šol in druge zanimive stvari,
nato pri družinah kosilo, potem
spet v šoli predstavitve izumov. V
torek smo glasovali za logo projekta. Po kosilu smo imeli ogled
starinskega muzeja, šole in cerkve. V sredo smo bili ves dan v
Sibiu in obiskali veliko cerkva in
muzejev, tudi muzej na prostem.
V četrtek smo si ogledali vas Sighisoaro. Med vsem tem pa se je
dogajalo tekmovanje, kdo bo naredil lepšo fotografijo. V petek so nam povedali, kdo je zmagal
na tekmovanju. Zmagala je učenka naše šole,
Nika. Zatem smo imeli poslovilno zabavo v ho-

telu. Takrat smo se vsi ful družili in na koncu so
se eni jokali, drugi pa smo bili ful žalostni, da
bomo morali naslednji dan iti domov. V soboto
smo približno ob 6. uri krenili na pot in se spet

vozili približno 10 ur. V Romuniji je bilo zelo
lepo, ljudje so bili zelo prijazni in bila je odlična
izkušnja.
Ema Dokl, 8. r

Izmenjava v Italiji
Sem učenec osmega razreda
in s šolo sem se udeležil izmenjave učencev v okviru projekta Erasmus+ v Italiji. Prebivali
smo v mestu Capua na jugu Italije. Videl sem veliko novih stvari, veliko smo potovali naokrog
ter spoznavali zanimive zgodovinske kraje po Italiji. Najbolj se
mi je vtisnil v spomin Panteon v
Rimu, tempelj vseh bogov.
Tudi z učenci iz Italije smo se
zelo dobro razumeli, bili so zelo
prijazni.
Osebno zelo podpiram projekte, v katerih se učenci spoznavajo z novimi prijatelji, se
naučijo novih jezikov in spoznavajo nove kulture. Všeč mi je tudi, da se vsi pogovarjamo v
angleškem jeziku. Vsem učencem, ki bodo kdaj
imeli možnost biti na kakšni izmenjavi, pripo-

ročam, da se brez oklevanja odločijo za tak projekt, saj so izkušnje nepozabne.
Martin Zorko, 8. r
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Osnovna šola Sveta Ana za širitev
tehničnih spretnosti

O

začetkih modeliranja, ki je sčasoma
prešlo na tekmovanja z lego kockami
ter nazadnje računalniškega konstruiranja v 3D tehniki, ter uspehih učencev je
spregovorila uspešna mentorica Irena Rola
Bek: »Učenci OŠ Sv. Ana pod mojim mentorstvom sodelujejo na srečanjih modelarjev že
dobrih 25 let. V začetku smo izdelovali čolne
in avtomobile in se pomerili v vožnji. Lotili
smo se tudi izdelave kakega papirnatega zmaja
ali sodelovali z raziskovalnimi nalogami (izdelava papirja, obdelava kovin, umetnih mas,
površinska zaščita kovin …).«
Pred 15 leti je na pobudo pedagoških fakultet v Mariboru in Ljubljani v sodelovanju
z ZOTKS-a v Mariboru organizirano tekmovanje v konstruiranju in obdelavi gradiv. V
okviru tega tudi tekmovanje v izdelavi lego
konstrukcij z lego gradniki.
Irena Rola Bek: »Sedaj poteka to tekmovanje vsako leto na šolski, regijski in državni
ravni. V šoli ga organiziramo sami, področno
srečanje zadnjih 12 let poteka v Veliki Nedelji pod okriljem Regionalnega centra ZOTKS
(Podravje in Pomurje). Tako smo poleg obdelave gradiv tudi na naši šoli pred šestimi leti
začeli bolj intenzivno vključevati učence v
LEGO krožek. Namenjen je učencem od prvega do šestega razreda, ostali lahko sodelujejo
v računalniškem konstruiranju v 3D tehniki
in modeliranju z raznimi programi. Zadnja
leta krožek poteka v treh starostnih skupinah,
vključenih pa je od 25 do 35 učencev. Naši
učenci so na tekmovanjih uspešni. Zadnja leta
na regijskih srečanjih dosegamo veliko prvih,
drugih in tretjih mest. Na državnih srečanjih
smo prejeli tudi nekaj zlatih, srebrnih in bro-

nastih priznanj, dobitniki zlatih so vsako leto
povabljeni na ZOTK-ine talente v Ljubljano.
Uvrstitve zadnja štiri leta na državnem nivoju:
zlato: Klemen Ruhitel, Leon Plohl, Jan Hrovat;
srebro: Juš Pogorevc Hafner, Staš Hrovat, Matej Rajter; bron: Saša Vučetič, Jan Holer.«

nostmi. Pri treh pacientih so odkrili sumljive
spremembe, le-ti so bili napoteni tudi v nadaljnjo obravnavo k specialistu za parodontologijo
in ustne bolezni. Dve pacientki sta imeli prekancerozno obolenje, katero je kontrolirano in
zdravljeno s strani specialista. Nekaj pacientov
so napotili k specialistu za parodontologijo in
ustne bolezni zaradi slabega parodontološkega
stanja zob. Mojca Trost, dr. dent. spec., je o akciji povedala: »Veseli smo, da je bil odziv ljudi
pozitiven, na kar kaže tudi dejstvo, da so bile
naše kapacitete oz. prosta mesta že zelo hitro
zapolnjena. Ker so se na pregled ljudje prostovoljno odzvali, so bili seveda tudi pripravljeni
sodelovati z izpolnjevanjem vprašalnika.«
Zdravstveni dom Lenart stremi k ozaveščanju prebivalstva o pomembnosti preventive,
saj na ta način povečujejo kvaliteto življenja,
preprečujemo bolezni in varujemo zdravje.
Zato k vsakdanjem delu zobozdravnika spada tudi to, da so pozorni na morebitne spremembe v ustni votlini, na ustnih sluznicah pri
vsakem pacientu! Glede na uspešno izvedeno

Tekmovanje za čiste zobe ob zdravi
prehrani osnovnih šol

Vita, Matej in Jan v Ljubljani

Letošnjega regijskega srečanja se je udeležilo 12 učencev, nekateri so se uvrstili na prva
tri mesta v posamezni kategoriji. Državno srečanje je bilo v soboto, 13. maja, v Ljubljani na
Fakulteti za naravoslovje in matematiko. Udeležili so se ga Vita Peček, Jan Holer in Matej
Rajter in odlično zastopali šolo.
SReBr, I. Rola Bek

T

ekmovanje za čiste zobe ob zdravi prehrani je med slovenskimi osnovnošolci
že dobro utečen preventivno naravnan
program. Z omenjeno akcijo spodbujajo učence k rednemu umivanju zob in jih preventivno
vzgajajo, da razvijejo odnos in odgovornost

Novice iz Izobraževalnega centra

V mesecu maju smo na Izobraževalnem centru obeležili
dogodke festivala Teden vseživljenjskega učenja (TVU 2017), Razvojna agencija Slovenske gorice
ki je najvidnejša promocijska kampanja na področju izobraževanja in učenja v Sloveniji, katere namen je opozoriti na pomen, vlogo in možnosti
učenja in izobraževanja v vseh življenjskih obdobjih.
Svoj kraj smo obogatili z naslednjimi prireditvami:
-- V nov dan predihani in razgibani – vadba z elementi joge.
Vaditeljica joge Kristina Travnekar nas je popeljala v svet joge.
-- »Radi pišemo z roko!«
S sodelovanjem Knjižnice Lenart smo podprli skupno akcijo TVU 2017 »Radi
pišemo z roko!« Ta dan smo posvetili času pisanja z roko. Vabila k sodelovanju so se
z veseljem odzvali učenci 3a razreda OŠ Lenart in udeleženci UTŽO. Končne izdelke
smo razstavili na Izobraževalnem centru in v Knjižnici Lenart.
-- Tudi jaz kvačkam in pletem
Mentorica Marija Razlag in druge mojstrice ročnih del so nas seznanile z osnovami
pletenja in kvačkanja. Veseli smo bili obiska osnovnošolskih deklet.
-- Skupaj pečemo gibanico
S pomočjo mentorice Jožice Kramberger so se udeleženci sami preizkusili v gnetenju
testa in pripravi nadeva za slovenskogoriško gibanico. Na koncu pa smo seveda z
velikim užitkom okušali sveže pečene dobrote.
Vsem se zahvaljujemo
za podporo in sodelovanje
na prireditvah. Skupaj
smo ustvarili čudovite
dogodke.
Izobraževalni center,
Alenka Špes

V sklopu brezplačnih preventivnih pregledov
ustne votline pregledali 38 pacientov

V

zdravstvenem domu Lenart sta se zobozdravnici Mojca Trost in Maja Iljaž
pridružili vseslovenski akciji brezplačnih preventivnih pregledov ustne votline. V
projektu, ki ozavešča javnost o pomembnosti
rednih zobozdravniških pregledov in promociji ustnega zdravja, sodeluje več kot 500 zo-
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akcijo je Maja Iljaž, dr. dent. spec., še dodala:
»Pacienti so bili pripravljeni sodelovati in so
tudi želeli izvedeti več o rakastih spremembah
v ustih. Izjemno smo ponosni, saj je namen
akcije dosežen. Razmišljamo o nadaljevanju
akcije v naši ambulanti, o kateri bomo pravočasno obvestili javnost.«
ZD Lenart, foto: arhiv ZD Lenart

bozdravnikov. V lenarških zobnih ambulantah, ki sta bili odprti v sredo, 10. maja, in petek,
12. maja, se je zvrstilo 38 pacientov in pacientk
v starosti od 25 do 70 let, med njimi pa v večini
ni bilo zaznati sumljivih sprememb.
Večina pregledanih je imelo zdravo ustno
votlino z normalnimi anatomskimi značil-

do lastnega zdravja. Letos je potekalo že 34.
tekmovanje za čiste zobe ob zdravi prehrani
osnovnih šol. V akciji so sodelovali učenci od
2. do 5. razreda, skupno približno 800 otrok,
ki so se skozi vse leto trudili za lep in zdrav
nasmeh ter pridno zbirali točke.

V naši regiji sta bila najbolj uspešna kar dva
razreda in sicer 3. a razred OŠ Voličina in 5. b
razred OŠ Benedikt, ki sta dosegla kar 98 %
uspešnost.
Zmagovalnim razredom je Zdravstveni
dom Lenart podelili praktične nagrade donatorjev, naučili so se
zobno himno in si v
razredu naredili pravi
kino, kjer so si ogledali
risani film, se posladkali s kokicami in odžejali
z vodo. Učenci, ki so
imeli ob vsakem pregledu vzorno higieno, so
prejeli priznanje. Vsem
ostalim udeležencem
pa so podelili antistresni obesek v obliki sadja, da bi bili še naprej
zagnani in motivirani
pri higieni svojih zob.
OŠ LENART PPVI in
ONIS so v projektu sodelovali ter prav tako
prejeli nagrado majice z
motivom.
Hvala vsem učiteljem
in staršem pri podpori
vaših otrok za doseganje ustnega zdravja, ki
je ključnega pomena za
dobro počutje človeka
in je v tesni povezavi z
zdravjem celotnega telesa.
Zmagovalni razredi so: OŠ Lenart – 3. c razred, OŠ Sv. Ana – 2. a razred, OŠ Voličina –
3. a razred, OŠ Jurovski Dol – 5. razred, OŠ
Benedikt – 5. b razred, OŠ Sv. Trojica – 3. a
razred, OŠ Cerkvenjak – 3. a razred.
ZD Lenart, fotografije: arhiv ZD Lenart

Novi defibrilatorji na območju občine Lenart
Štejejo sekunde!
Na območju občine Lenart so bili v mesecu juniju nameščeni štirje novi defibrilatorji.
V Lenartu:
-- na zunanji strani, pri vhodu v Športno dvorano Lenart, Ptujska 27
-- na ŠRC Polena, na zunanji strani, na objektu športne garderobe
V KS Voličina:
-- v Zavrhu, na zunanji strani, pri vhodu v kulturni dom Zavrh
-- v Selcah, na zunanji strani, pri vhodu v kulturni dom Selce
-- v Sp. Voličini, na zunanji strani, pri vhodu v Restavraciji Kmetič (namenščen konec
lanskega leta).
Defibrilatorja, ki sta nameščena na ŠRC Polena in na Športni dvorani Lenart, je doniral Javni
zdravstveni zavod Mariborske lekarne Maribor. Svet KS Voličina je sprejel sklep, da se namestijo defibrilatorji v Zavrhu in v Selcah, financirani so s proračunskimi sredstvi, ki so namenjeni
za investicije v KS Voličina. Defibrilator v Sp. Voličini in zaščitne omarice za defibrilatorje na
Poleni in na športni dvorani Lenart je financirala občina Lenart.
Vsi defibrilatorji so nameščeni na javno dostopnih mestih in so dostopni vse dni v letu, 24
ur na dan. Občina Lenart želi, da bi se čim več ljudi seznanilo z delovanjem defibrilatorjev, zato
je 21. junija v Centru Slovenskih goric potekalo predavanje o uporabi defibrilatorjev. Strokovni
prikaz uporabe in delovanja je pripravila Urgentna služba Zdravstvenega doma Lenart.
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Dan odprtih vrat slovenskih čebelarjev

Č

ebelarska zveza Slovenije je v sodelovanju s čebelarskimi društvi in čebelarji
organizirala Dan odprtih vrat slovenskih čebelarjev. Letos je odprlo vrata več kot
150 čebelarskih društev, kar pomeni, da gre za
najbolj množično predstavitev čebelarstva, kar
jih je bilo v Sloveniji. Dan odprtih vrat slovenskih čebelarskih društev je potekalo v petek, 9.
junija 2017.

Predvsem se želi lokalnim šolam, vrtcem in
drugim interesnim združenjem ter širši javnosti predstaviti čebelarsko dejavnost, prikazati
postopke pridobivanja medu, ki so marsikomu še vedno neznanka. Ljudem se želi povedati, da so čebelji pridelki popolnoma naravno
živilo, saj jim čebelarji v postopkih pridelave
ničesar ne dodajajo niti ne odvzemajo. Poudarili so pomen kranjske čebele kot pomembne
opraševalke za kmetijstvo
in pridobivanje hrane.
Čebelarji so obiskovalcem predstavili čebeljo
družino, njeno bivališče,
člane čebelje družine, satje,
kje čebele skladiščijo med,
cvetni prah, propolis, čebelarske pripomočke in čebelarjeva opravila. Čebelarji
so poudarili pomen sajenja
medovitih rastlin, glavne
paše na posameznem območju, in aktivnosti s katerimi lahko vsak posameznik pripomore k ohranitvi
Tudi osnovnošolci iz OŠ Sveta Ana so obiskali lokalne čebelarje.
čebel.
AR

Čebelarska strokovna ekskurzija v Prekmurje

Č

ebelarji ČD Sveta Ana so si v nedeljo,
18. junija, na strokovni ekskurziji v
Prekmurje v Beltincih ogledali Čebelarstvo Šemen, kjer gospodarijo s kar 600 panji, pridelajo devet vrst medu in se ukvarjajo
z apiterapijo. Nadalje jih je pot zanesla v Dobrovnik, kjer na 40 000 m2 letno vzgojijo 2 mi-

lijona orhidej. Obiskali so si zelo obiskan stolp
Vinarium v Lendavskih goricah, nazaj grede
pa so si po kosilu v Bogojini ogledali enega
izmed Plečnikovih biserov - cerkev Gospodovega vnebohoda.
SReBr

60 let čebelarjenja pri Sv. Ani
Čebelarsko društvo Sveta Ana v okviru letošnjega praznovanja čebelarskega društva vabi
občanke in občane, čebelarke in čebelarje na proslavo v okviru praznovanja 60. obletnice čebelarjenja pri Sveti Ani.
Proslava s kulturnim programom bo v soboto, 15. julija 2017, ob 11. uri v prostorih Kulturnega doma Sveta Ana.

Brezplačna tečaja naravne gradnje z ilovico
in zeliščarstva v Jurovskem Dolu

D

ruštvo Zelena centrala iz Jurovskega
Dola je tudi za letošnje poletje pripravilo raznolik program brezplačnih
izobraževanj s področja trajnostnega razvoja
podeželja.
Prvi je tečaj naravne gradnje z ilovico »Gradimo prihodnost«, ki ga Društvo Zelena centrala izvaja v okviru programa Erasmus+ skupaj z italijansko organizacijo Terraepaglia pod
vodstvom Stelle Croci. Intenzivni tečaj naravne gradnje z ilovico je namenjen mladim od 16. do 30. leta starosti in bo
potekal celodnevno med 22. julijem
in 1. avgustom na posestvu Zelene
centrale v Jurovskem Dolu ter se – ob
dogovorjenih vikendih – nadaljeval
v jesen in zimo. Brezplačni tečaj za
vse mlade udeležence prinaša tudi
dva brezplačna topla obroka dnevno
in možnost prenočišča na posestvu v
Jurovskem Dolu (šotori). Udeleženci
bodo v teoriji in praksi spoznali različne tehnike gradnje z ilovico, od
konstrukcije do ometa, in po opravljenem tečaju dobili tudi ustrezni
certifikat spretnosti in znanj. Poleg naravne
gradnje se bodo seznanili tudi z osnovami
socialnega podjetništva in možnostmi samozaposlitve na področju trajnostnega razvoja
podeželja. Tečaj bodo skupaj vodili slovenski
in italijanski mentorji: italijanska strokovnjaka iz skupine Terraepaglia in centra Panta Rei,
najpomembnejšega italijanskega izobraževalnega centra s področja trajnostnega razvoja in
ekologije, Sanni Mezzasoma in Sara Lucetto,
ter mentorica iz Društva Zelena centrala, mojstrica naravne gradnje Nika Arnuš. Komunikacija bo potekala v angleškem jeziku, na voljo
bo prevajalec v slovenski jezik.
Program je namenjen mladim od 16. do
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30. leta starosti, mladoletne osebe morajo za
udeležbo predložiti dovoljenje staršev. Prijave
v tečaj zbiramo do 14. julija na elektronski naslov novice@zelenacentrala.eu. Dobrodošli so
vsi, ne glede na izobrazbo, zanimanja in predznanje. Prijavi predložite kratek življenjepis z
vsemi kontaktnimi podatki (naslov, mobilna
telefonska številka, elektronski naslov) in kratko motivacijsko pismo z razlago, zakaj se želite
pridružiti tečaju. Število mest je omejeno. Ob

preveliki količini prijav bo o sprejetih udeležencih odločalo motivacijsko pismo.
Štirje najbolj prizadevni in najbolje ocenjeni
mladi s tečaja v Jurovskem Dolu se bodo lahko
med 20. in 30. avgustom udeležili posebnega
tečaja naravne gradnje z ilovico s poudarkom
na protipotresni gradnji v italijanskem centru
Panta Rei iz Perugie (www.pantarei-cea.it).
Vse stroške za te udeležence – prevoz, prehrana in prenočišče – bo krilo Društvo Zelena
centrala prek projekta »Gradimo prihodnost«
Erasmus+.
Poleg naravne gradnje Društvo Zelena
centrala izvaja tudi brezplačni izobraževalni
krožek »Zeliščni človek«, ki ga vodi zelišča-

rica Tajda Jamšek. Tečaj že poteka (tri- do
štirikrat mesečno), nove zainteresirane pa
vabimo, da se nam pridružijo na zeliščarski
delovni akciji v nedeljo, 16. julija, ob 9. uri na
posestvu Zelene centrale v Jurovskem Dolu. V
dopoldanskem času se bodo novi udeleženci
ob delu v zeliščnem poligonu lahko spoznali
s starimi udeleženci in podrobnejšo vsebino
tečaja, proti večeru pa bomo izvedli praktični
prikaz zeliščne destilacije – izdelava hidrolata.
Na ta dan bo udeležencem zagotovljen topli
obrok in pijača, s seboj prinesite svoje skodelice. Krožek »Zeliščni človek« je namenjen
vsem, ne glede na starost, izobrazbo, poklic

ali predznanje s področja zeliščarstva. Poteka
redno, tri- do štirikrat na mesec (čez poletje,
prilagojeno dopustom) in obravnava vsa področja zeliščarstva, pri čemer sledi katalogu
znanj nacionalne poklicne kvalifikacije »Zeliščar/Zeliščarica«. Nove prijave zbiramo na
naslov novice@zelenacentrala.eu do 14. julija.
Prijavi predložite kratek življenjepis z vsemi
kontaktnimi podatki in razlago, zakaj se želite pridružiti krožku. Več informacij o vseh
dejavnostih Društva Zelena centrala na www.
zelenacentrala.eu.
Nataša Kramberger,
predsednica Društva Zelena centrala

Strelci LD Sv. Jurij prvaki LGB Lenart

L

ovsko strelstvo ima v Slovenskih goricah
dolgoletno tradicijo. Strelska prvenstva
Lovsko gojitvenega bazena (LGB) Lenart, ki vključuje lovske družine Lenart, Benedikt, Sv. Ana, Sv. Jurij, Dobrava in Voličina,
vzbudijo med lovci vsako leto precej zanimanja. Letošnje tekmovanje je organizirala LD
Voličina na strelišču pri lovskem domu LD
Lenart. Lovska kombinacija v streljanju z MK
puško na tarče srnjaka, gamsa, lisice in divjega
prašiča v različnih položajih ter streljanje na
glinaste golobe je postreglo z zanimivim, za
mnoge tudi presenetljivim razpletom in rezultati. V ekipnem tekmovanju so naslov prvič
osvojili strelci LD Sv. Jurij, med posamezniki
pa je prav tako prvič slavil Drago Korošec,
član LD Lenart. Še bolj kot rezultati pa je bilo
pomembno druženje lovcev, tako mlajših kot
veteranov, ob pogostitvi po tekmovanju, ob
razglasitvi rezultatov ter podelitvi pokalov
najboljšim ekipam in posameznikom.
Rezultati:
Ekipno tekmovanje: 1.
mesto: LD Sv. Jurij, 2. mesto: LD Lenart, 3. mesto: LD
Benedikt, 4. mesto: LD Dobrava, 5. mesto: LD Voličina
in 6. mesto: LD Sv. Ana.

Najboljši strelci LGB Lenart za leto 2017:
Dušan Waldhütter, Drago Korošec in Dominik
Slekovec

Posamezno tekmovanje: 1. mesto: Drago Korošec (LD Lenart), 2. mesto:
Dušan Waldhütter (LD Sv.
Jurij), 3. mesto: Dominik
Slekovec (LD Dobrava), 4.
mesto: Boris Holer (LD Sv.
Jurij) in 5. mesto: Jože Ornik (LD Voličina).
Najboljša ekipa LGB Lenart – strelci LD Sv. Jurij
LGB Lenart, F. O.

Lovski praznik naVurmatu

P

ri lovski koči na Vurmatu pri Sv. Duhu
krasila tudi divji petelin in gozdni jereb.
na Ostrem Vrhu je bilo praznično druSlovesnosti se je udeležila tudi močna deleženje lovcev in številnih domačinov iz
gacij pobratene LD Dobrava v Slovenskih goricah, ki jo je vodil starešina Franc Slekovec.
tega dela Kozjaka ob 70-letnici Lovske družine Vurmat. Ob tej priložnosti so izvedli bogat
Ta je lovskim prijateljem iz Kozjaka podaril
kulturni program in ob zvokih rogistov mariborske LZ
razvili novi lovski prapor. V
varovanje ga je svečano prejel praporščak Jože Maček
– Škofov Pep. Obiskovalce
je nagovoril in pozdravil
starešina LD Vurmat Rudi
Maček, ki je tudi na kratko
orisal zgodovino tega uspešnega kolektiva zelene bratovščine. Lovci s tega dela
Kozjaka zgledno skrbijo za
lovišče in vzorno sodelujejo
s kmeti in gozdnimi lastniki
pri preprečevanju škode po
divjadi. Vključeni so tudi v
delo Lovske zveze Maribor,
Rudi Maček, starešina LD Vurmat, izroča zahvalo starešini LD Dobrava
zato jim je njen predsednik Francu Slekovcu. Foto: Slobodan Tatalovič
Marjan Gselman ob 70-letnici podelil posebno spominsko priznanje. Lovcem so se za predano
spominsko sliko z motivom fazana in se jim
delo v dobro narave in divjadi zahvalili tudi
v priložnostnem nagovoru zahvalil za plodno
župani občin Podvelka, Ruše in Selnica ob
sodelovanje. Ob jubileju so vurmaški lovci
Dravi. Vurmaški lovci gospodarijo s 2510 hekizdali zajetno barvno fotomonografijo z natarji sredogorskega lovišča, v katerem je glavslovom Naših 70 let, ki jo je uredil Slobodan
na divjad srnjad, imajo pa tudi gamse, jelenjad
Tatalovič.
in divje prašiče. Pred leti sta njihovo lovišče
M.T.
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Šolski eko vrtovi

Oprema za ločeno zbiranje odpadkov v
gospodinjstvu

V

vrtcu in šoli
Lokavec smo
v okolici šole
uredili 6 visokih vrtnih
gred. Ena od teh je zeliščna greda, ki smo jo
zasadili že lansko šolsko
leto in smo jo letos samo
urejali in uporabljali zelišča za namaze in čaje.
Letošnjo pomlad smo
skuhali tudi metin sok.
Na drugi gredi imamo
jagode, ki jih obiramo
od zgodnje pomladi do
pozne jeseni. 4 grede
smo spomladi zasadili
in zasejali z vrtninami.
Namen je, da otroci spoznavajo razvoj rastlin
od semena do plodov, obiranje in okušanje leteh. Zasadili in zasejali smo korenček, peteršilj,
rukolo, špinačo, čebulček, krompir, redkev,
paradižnik, papriko in bučke. Z otroki skrbno
urejamo, zalivamo in obiramo. Letos smo vrt

nadgradili s kompostnikom. Naslednje šolsko
leto nameravamo vrt nadgraditi z zbiralnikom
deževnice za zalivanje.
Natalija Veingerl in Marija Žurman,
Podružnična šola in vrtec Lokavec

V

Vrtnični sirup

Da lahko vrtnice uporabimo v kulinarične,
kozmetične in okrasne namene, morajo biti
ekološko pridelane. Najboljše so močno dišeče
sorte, po možnosti rdeče barve.
Potrebujemo: 50 g cvetnih lističev vrtnic,
ki jim odstranimo spodnji beli ali rumeni del,
70 g sladkorja, 70 ml vode, 2 žlici limoninega
soka in košček ekološke limonine lupinice.

Priprava: vodo in sladkor zmešamo. To segrejemo do vretja. Dodamo vrtnične cvetne
lističe, ki smo jih z rokami natrgali na majhne koščke. Pustimo, da vse skupaj rahlo vre 4
minute, nato dodamo limonin sok in pustimo,
da tekočina vre še eno minuto. Odstavimo z
ognja. Pustimo pokrito še 15 minut, odcedimo in še vroče nalijemo v steklenico. Sirup je
obstojen 30 dni v hladilniku. Uporabimo ga
za pripravo napitka, za dodatek k sladoledu,
smetani in drugim slaščicam. Prav tako lahko
s sirupom obogatimo tudi penino.
Simona Čuček

Z VAMI
IN ZA VAS

DARILNI BON
Tel: 02/72 90 280

Statistični podatki na ravni Slovenije za pretekla leta kažejo, da je bilo odloženih nekaj več
kot 310.000 ton odpadkov, od tega dobršen del
na občinskih odlagališčih. Žal se nastajanju
odpadkov zmeraj ne moremo izogniti, zato se
moramo takoj ob njihovem nastanku odločiti,
kako bomo ravnali z njimi. Slovenska zakonodaja zahteva obvezno ločevanje posameznih
vrst odpadkov na izvoru njihovega nastajanja
od drugih vrst odpadkov, zbiranje v ustrezni
opremi za zbiranje, prepuščanje pooblaščenim
zbiralcem ter zagotavljanje odstranjevanja v
skladu s predpisi.

za studijsko
fotografiranje

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

če pa tega nimamo, jih moramo odložiti v
rjavi zabojnik za zbiranje biološko razgradljivih odpadkov ter prepustiti zbiralcu
odpadkov;
-- odpadno jedilno olje lahko zbiramo v plastenkah ali priročnih posodicah, mesto
zbiranja pa je lahko podobno kot za organske kuhinjske odpadke. Zbrano odpadno
jedilno olje lahko brezplačno oddamo v
našem Centru za ravnanje z odpadki v Sp.
Porčiču pri Lenartu;

-- plastenke, pločevinke, konzerve, folije,
PVC vrečke, tetrapake … lahko zbiramo
v različnih prenosljivih vrečkah, škatlah,
zabojih ali posodah, skupaj kot mešano
embalažo. Pri zbiranju mešane embalaže je pomembno, da je brez tekočin in
očiščena ter zaradi zmanjšanja prostora
tudi stisnjena. Za stiskanje plastenk lahko
uporabimo priročne stiskalnice, lahko jih
stisnemo tudi ročno ali nožno oz. z vročo
vodo. Zbrano mešano embalažo odložimo
v namenske vrečke za zbiranje mešane embalaže, ki jih lahko namestimo na priročna
stojala;

Razvoj tehnologij, opreme, objektov in naprav za zbiranje, obdelavo in končno odstranjevanje je dosegel raven, da je možna rešitev
za sleherno vrsto odpadka. To pomeni, da
imajo povzročitelji oz. imetniki odpadkov vse
tehnične možnosti za njihovo pravilno zbiranje in oddajo. Večina komunalnih odpadkov
nastaja v prostorih gospodinjstva, zato je najprimerneje, da se njihovo zbiranje zagotovi
čim bližje mestu oz. viru nastajanja.
V nadaljevanju predstavljamo nekaj rešitev:
-- organske kuhinjske odpadke (ostanki pri
pripravi hrane, ostanki hrane, sadje, zelenjava, serviete …) lahko zbiramo v priročni posodici, ki jo lahko hranimo pod
pomivalnim koritom ali v drugem kuhinjskem elementu, priporočljiv prostor je tudi
shramba ali balkon. Zbrane organske kuhinjske odpadke odložimo na kompostnik,

podarite NAJLEPŠE DARILO vašim najdražjim
PODARITE

Ali ste vedeli, da v posameznem letu povprečen prebivalec Slovenije proizvede nekaj manj kot 400 kg odpadkov? Količina se
le malo zmanjšuje, se pa povečuje ločeno
zbiranje odpadkov. Nastajanje odpadkov je
odvisno od vsakega posameznika in je pogojeno z njegovim načinom življenja, dela, zadovoljevanja vsakodnevnih potreb po hrani
in pijači, oblačilih in obutvi, bivanju, potreb
po aktivnem preživljanju prostega časa …
In ker večina odpadkov nastane kot posledica iztrošenosti in neuporabnosti predmetov ali
tekočin, moramo o njihovem nastajanju razmišljati že v fazi načrtovanja nakupov. Preden
se odpravimo po nakupih, moramo tehtno
premisliti, ali vse, kar si želimo, tudi dejansko
potrebujemo in ali je naš nakup lahko drugačen, drugačne vsebine, v drugačni embalaži, ki
je lahko vračljiva oz. zamenljiva ali celo brez
embalaže. Premišljen nakup je prva faza na
poti preprečevanja nastajanja odpadkov ter
odločitev, s katerimi odpadki se bomo kasneje
srečevali.

Dišeče urice
sredo, 14. 6. 2017, je
zeliščarska sekcija, ki
deluje v okviru Kulturnega društva Rojs Srečko
- Niko Voličina, organizirala
dišeče urice kot nagrado za
mlade in pridne zeliščarke,
ki obiskujejo zeliščarski krožek že 6 let. Katarina, Maša,
Klara in Hera so skupaj z Marijo spoznavale zdravilno vrednost sivke in vrtnice.
Sivko so destilirale in naredile dišeči sirup iz vrtnic.
Dišečo rožno vodico, ki je
pritekla iz destilatorja, bodo
uporabljale za regeneracijo
kože po sončenju. Vrtnični
sirup so si pripravile kot dišeči napitek, prav
tako pa so s sirupom obogatile sladoled in se
na koncu srečanja posladkale.

GOSPODARJENJE ZA NARAVO

-- revije, časopise, prospekte, knjige … lahko
zbiramo v priročnih zabojih ali škatlah.
Zbran papir in papirno embalažo odložimo
v namenski zabojnik za zbiranje papirja zelene barve in z rdečim pokrovom;
-- za zbiranje steklenic lahko uporabimo različne plastične zaboje in posode, ki zadržujejo tekočine. Zbrano stekleno embalažo
odložimo v zabojnike za steklo na skupnih
zbirnih mestih (ekološki otok);
-- mešane komunalne odpadke običajno zbiramo v vrečkah, ki jih položimo v namenske koške, tako, da odpadke skupaj z vrečko
odložimo v črn zabojnik.
Posamezne vrste odpadkov lahko zbiramo
ločeno, vsakega v svoji embalaži za zbiranje,
lahko pa v embalaži, ki omogoča zbiranje dveh
ali treh različnih vrst odpadkov, vsako vrsto
odpadka v svoji embalaži. Najprimernejše mesto za zbiranje vseh navedenih vrst odpadkov
je v shrambi.
Za več informacij lahko pokličete na
02/620 23 00 ali pišete na odpadki@saubermacher.si.

Razvojna agencija Slovenske gorice
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ZA OHRANJANJE SPOMINOV IN TRADICIJE

Jože Hudales – življenje in ustvarjanje
Letos mineva 80 let od rojstva Jožeta Hudalesa. Učitelj, pisatelj, kipar in slikar se je rodil
6. aprila 1937 v Celju, svojo življenjsko pot pa
je sklenil pred 20 leti.

Otroštvo v izgnanstvu

Njegovo zgodnje otroštvo je zaznamovala
vojna vihra, saj je bila njegova družina v času
2. svetovne vojne izgnana v Užice. Jožetovo
družino je namreč doletela podobna usoda
kot vse zavedne Slovence, za katere je okupator predvideval, da bi lahko bili »nevarni«
nemški državi. V t.i. »Užiški republiki« sta se
njegov oče in mati že jeseni 1941 vključila v
NOB. Njegov oče, Oskar, je vodil partizansko
tiskarno v Užicah. Ker so nemški okupatorji
izdali za njegovim očetom tiralico, se je družina Hudalesovih med vojno pogosto ilegalno
selila iz kraja v kraj.

Na Primorskem spoznal svojo
ljubezen

Po končani vojni se je družina preselila v
Maribor, kjer je s šolanjem pričel tudi Jože.
Leta 1958 je z zaključnim izpitom končal učiteljišče v Mariboru. Od tam ga je poklicna pot
najprej ponesla na Prevalje. Po dveh letih se je
iz tamkajšnje osnovne šole podal na Primorsko, kjer se je sprva zaposlil v dijaškem domu v
Kopru, nato pa poučeval na več osnovnih šolah
v slovenskem delu Istre. Najprej na podružnični OŠ Šmarje v Koštaboni, nato
na matični OŠ Šmarje. Sledilo je
poučevanje v OŠ Gračišče, kjer
je Jože poučeval v dveh izmenah
na podružnični šoli Pregara. Za
razliko od današnjega časa je v
tistem obdobju učiteljev namreč
primanjkovalo, tako da je Jože
poučeval dopoldan in popoldan.
Na Primorskem je spoznal
tudi ljubezen svojega življenja,
Antonijo Bole, s katero sta se
leta 1964 poročila. Ker so bile
življenjske razmere v Gradinu,
kjer sta si uredila manjše stanovanje, težke, sta leta 1965 zaprosila za premestitev. In tako
ju je poklicna pot še istega leta
zanesla v osrčje Slovenskih goric, v Jurovski
Dol, kjer sta Jože in Antonija dobila zaposlitev v osnovni šoli. Jože je večji del službovanja
poučeval 4. razred, Antonija pa 1. ali 2. razred
ter tudi pevski zbor. Kot razlaga danes, je bilo
prav slednje razlog, da so ju zaposlili v Jurovskem Dolu, saj je v svojo prošnjo zapisala tudi
to, da je pripravljena prevzeti tudi pevski zbor
na šoli.

Jurovski Dol sta hitro vzljubila

Na življenje v Jurovskem Dolu sta se hitro
privadila. »Šola je bila takrat sicer v precej slabem stanju, a življenje je bilo tukaj precej boljše kot v Gradinu, kjer sva z Jožetom hodila po
vodo vsak dan daleč po klancu navzdol in nato
nazaj,« se danes spominja Antonija Hudales.
Gospa Antonija opisuje, da so bili razredi takrat precej bolj napolnjeni kot danes, veliko
otrok pa je v šolo hodilo kar bosih, saj denarja
za obutev ni bilo. »Vsak razred je imel svojo
peč, hišnik je takrat cele dneve nosil drva po
razredih, da nam je bilo v hladnejših dnevih
toplo,« še dodaja naša sogovornica.
Jožetu in Antoniji so se v zakonu rodili trije
otroci, Iztok, Sabrina in Jadran. Skupaj z otroki
sta si Jože in Antonija v Jurovskem Dolu ustvarila prijetno družinsko življenje. Med krajani
si je Jože hitro pridobil ugled. Sokrajanom in
prijateljem je rad priskočil na pomoč. Aktivno
se je vključil v kulturno in politično življenje
v kraju. S svojim širokim kotom razgledanosti, umetniško in vizionarsko dušo je sicer pri
domačinih občasno požel začudenje, a kljub
temu v kraj pripeljal številne novosti. Žena
Antonija še ponosno pove, da Jože ni bil zgolj
kipar in umetnik, pač pa je bil inovator tudi
na področju fotografije in filma. Tako so po
njegovi zaslugi sredi šestdesetih let prejšnjega
stoletja nastale številne fotografije Jurovskega Dola. Poleg tega je Jože sodeloval tudi pri
gradnji prvega vodovoda ter vodil mladinsko
športno društvo v kraju.

Novosti v pedagoškem procesu

Številne novosti za takratni čas je vpeljal
tudi pri svojem pedagoškem delu v šoli. Velik poudarek je dajal izkustvenemu učenju in
raziskovanju. Prepričan je namreč bil, da na
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podlagi poizkusov in raziskovanj otroci precej lažje in hitreje prihajajo do razumevanja
procesov v naravi. Kot umetnik po duši je pri
otrocih dajal velik poudarek tudi umetniškemu izražanju. Zaradi njegove predanosti pedagoškemu delu in pozornosti, ki jo je posvečal
svojim učencem, je bil med njimi skozi vsa leta
poučevanja v Jurovskem Dolu zelo priljubljen.

Jožetovo kiparsko ustvarjanje – prvi
kip poklonil svoji ženi

»Marmor oblikujem toliko časa, dokler se v
njem ne naseli duša« (J. Hudales)
Jože Hudales se je s kiparstvom pričel
ukvarjati sredi šestdesetih. Kot pravi žena Antonija, je svoj prvi kip pričel izdelovati bolj po
naključju. Povod zanj pa je bila prav Antonija,
ki ji je Jože za rojstni dan želel podariti nekaj
posebnega, ker denarja v tistim času ni bilo na
pretek, se je Jože nekega dne, ko je hodil mimo
skladišča marmorja, domislil, da bo iz kamna
izdelal prav posebno skulpturo za ženo. Skrbnega oblikovanja kamna se je prvič lotil v šolski delavnici. Kipec, ki ga je podaril za rojstni
dan ženi Antoniji, je poimenoval »Najina srečanja.« Antonija ga še danes čuva na prav posebnem mestu in je eden tistih njenih kipcev,
ki so ji najbolj pri srcu. Z nasmeškom na obrazu ga skrbno pogladi in pravi, da oddaja prav
posebno energijo, kot vsi kipci, ki so skozi leta
nastajali izpod Jožetovih rok. V
njegovih skulpturah se je izražala njegova pripadnost, vizionarstvo in ljubezen do umetnosti in
ljudi okoli sebe. Kot je Jože rad
poudaril, se na ocene kritikov ni
preveč oziral, kamen je enostavno oblikoval toliko časa, dokler
se v njem ni naselila duša. Največ njegovih kipcev je nastalo iz
kraškega kamna in marmorja.
Njegovi kipi so bili postavljeni
na ogled na številnih razstavah,
tudi izven meja naše države.
Tako so njegova dela gostili v
Italiji, Nemčiji, Avstriji, Hrvaški.
Poleg kiparskega ustvarjanja
je Jože zelo rad slikal. Za njegova slikarska dela je bilo značilno, da so se
iz abstraktnosti prelivala v realne podobe in
obratno.

Literarno ustvarjanje – Sloveniji
predstavil pomen generala Maistra

Čeprav je v Slovenskih goricah Jože Hudales bolj poznan kot kipar, je pomemben pečat
pustil tudi v pisateljstvu. Ta dar je najbrž podedoval po očetu Oskarju, ki je bil tudi sam
pisatelj. Jože je že v ranem otroštvu pričel s
pisanjem dnevnika. Njegove prve Črtice so
objavili pri literarni reviji Svit, ki je izhajala v
Mariboru. S pisateljevanjem se je pričel resneje
ukvarjati, ko se je preselil v Jurovski Dol. Velik
del svojega literarnega ustvarjanja je posvetil
generalu Rudolfu Maistru. V začetku sedemdesetih je napisal slikanico o Rudolfu Maistru
z naslovom »Ko fantje zapojo.« Po temeljitem
preučevanju številnih dokumentov o boju za
severno mejo in o generalovem življenju je
Jože Hudales leta 1974 (100-letnica rojstva Rudolfa Maistra) izdal roman »Orel z razprtimi
krili«, v katerem opisuje Maistrovo življenje in
njegovo osebnost. Leta 1981 Hudales izdal še
drug roman o Generalu Maistru z naslovom
»General«, v katerem je prikazan boj za severno mejo in Maistrova vloga v tem boju.

Jurovski Dol ga je cenil in se mu
poklonil

Jože Hudales je bil poleg svoje pripadnosti in predanosti umetnosti predan tudi svoji
družini, učiteljskemu poklicu in kraju, v katerem je prebival. Jurovčani so ga cenili in se
mu poklonili tudi po smrti. Osnovno šolo so
poimenovali po njem in mu tako izkazali veliko spoštovanje za vse, kar je počel v življenju.
Njegovo ime pa nosi tudi avla Občine Lenart.
Ob 80-letnici njegovega rojstva in 20. obletnici njegove smrti so se mu na pobudo njegove
družine poklonili še enkrat, tokrat z razstavo
njegovih del. Njegova žena, Antonija Hudales, ki s ponosom velikokrat obudi spomin na
njegovo bogato življenjsko pot, se s hvaležnostjo zahvaljuje hčerki Sabrini in vnuku Janu
Kocbeku, ki sta precej pripomogla k letošnji
razstavi v času občinskega praznika občine Sv.
Jurij v Slovenskih goricah.
Dejan Kramberger

Prvi vodniki interpretatorji z evropskim
potrdilom v Sloveniji

P

rvi vodniki interpretatorji iz območja
Vedno se interpretator prilagaja željam in potrebam obiskovalcev. Dovzeten pa mora biti za
LAS Ovtar so Leopold Methans, Anton Mlasko in Janez Ferlinc. Evropsko
samokritiko in kritiko z odpravljanjem slabosti.
združenje za interpretacijo dediščine (Interpret Europe) izvaja odličen program za uspoEvropsko združenje za interpretacijo desabljanje vodnikov interpretatorjev. Program
diščine je bilo ustanovljeno od 11.–13. julija
je praktično usmerjen. Večina nalog se opravi
2010 v Sloveniji v Dvoru Jezeršek v Cerkljah
na delavnicah. Udeleženci morajo po navodilu
na Gorenjskem. Na ustanavljanju združenja
trenerke Janje Sivec pripraviti praktične izdelke – na
nov način povedati in predstaviti zgodbe o naravni ali
kulturni dediščini z aktivnim vključevanjem obiskovalcev. Dela se na zabaven
način v skupinah ali dvojicah. Tema usposabljanja je
neverjetno zanimiva in vsak
mora sodelovati z vsemi.
Snov za vodnika interpretatorja je namenjena vsem, ki
želijo ohranjati in interpretirati našo bogato naravno
in kulturno dediščino. Turističnim organizatorjem in
turističnim vodnikom zelo
priporočam obisk 40-urne- Druga skupina udeležencev usposabljanja vodnikov interpretatorjev v
ga usposabljanja za vodnike Mariboru ob Stari trti spomladi 2017 z vodniki interpretatorji: Leopold
Methans, Janez Ferlinc in Anton Mlasko (v ospredju od leve proti desni)
interpretatorje.
Osnovni cilj usposabljanja je spodbuditi interpretatorje, da delujejo
so s predstavitvijo dediščine in turizma Slovenskih goric sodelovali ZD Slovenske gorikot organizatorji interpretacije, ki vzpostavljajo podporne mreže za interpretacijo dediščine
ce, LAS Ovtar in Methansova hiša. Evropsko
in posledično trajnostni razvoj. Drugi osnovzdruženje za interpretacijo dediščine združuje
ni cilj pa je usposobiti in certificirati vodnike
poklicne interpretatorje - strokovnjake za interpretacijo, načrtovalce, predavatelje kakor
interpretatorje, ki bodo doživetjem dediščine
tudi tiste, ki se z interpretacijo ukvarjajo ljudajali smisel in to delili z obiskovalci.
biteljsko - na strokovnih temeljih kakovostne
Vodniki interpretatorji postanejo ambasadorji svetovne dediščine. Cilj vsake interpreinterpretacije. Vsi vodniki interpretatorji so
tacije je navdušiti obiskovalce nad globalno
člani tega evropskega strokovnega združenja.
razsežnostjo naše dediščine in jim omogočiti
Usposabljanja vodnikov interpretatorjev
doživetje posebnih lokalnih značilnosti. Pose bodo nadaljevala jeseni 2017 in več injave in objekte spreminjajo v doživetja, pouformacij lahko dobite pri Klavdiji Gornik
darjajo njihovo edinstvenost in iščejo smisel
(Mariborska razvojna agencija): klavdija.
in pomen. Orodje vodnika interpretatorja je
gornik@mra.si ali 02 333 1 308.
osebni pristop, navdih in ne zgolj učenje. PoJanez Ferlinc
znati, opisati ali odigrati mora različne vloge.

22. tekmovanje koscev pri PGD Osek

P

rostovoljno gasilko društvo Osek, ki mu
predseduje Vlado Ploj, poveljnik pa je
Stanislav Šilak, je v nedeljo, 4. junija, pripravilo 22. tekmovanje koscev in kosic. Tekmovanja, ki se je odvijalo
na travniku Jožeta Žela ob
gasilskem domu, se je udeležilo 17 koscev in 8 kosic.
Tekmovanja se je udeležil
tudi župan občine Sv. Trojica v Slovenskih goricah
Darko Fras, ki je v svojem
pozdravnem nagovoru pohvalil gasilce PGD Osek,
ki s to prireditvijo ohranjajo tradicijo tega kmečkega
opravila.
Kakor vedno so sodniki ocenjevali čas in čistost
pokošene »parcelice«. Te so
odmerili za vsakega kosca
enako. Prvi so se pomerili
moški do 60, nato pa nad 60
let. Sledile so jim ženske, ki
so bile prav tako razvrščene
po starosti do 60 in nad 60
let. V ekipnem tekmovanju,
kjer so tekmovali po trije
kosci, ni bila pomembna
starost. Po koncu tekmovanja so udeležencem podelili pokale in simbolične
nagrade. Moški do 60 let:
1. mesto Franc Rajšp, 2. Albin Postružnik in 3. Slavko
Mesarec. Moški nad 60 let:
1. Alojz Knuplež, 2. Franc Fridau in dva tretja
Vincenc Pivec in Marjan Kocbek. Ženske do
60 let: prva Herta Rajšp in druga Agata Diemat. Ženske nad 60 let: 1. Zofija Fekonja, 2.
Slavica Knuplež in 3. Marja Slavič. Pri ženskih

ekipah je zmagala ekipa Marije Snežne: Herta
Rajšp, Ivanka Bela in Zofija Pavlič. Pri moških
ekipah je zmagala Ekipa mešano: Vincenc Pivec, Bernard Žnuderli in Janko Pavlič. Kot je

bilo povedano ob podelitvi pokalov in priznaj,
so bili vsi tekmovalci zmagovalci. Prireditev se
je nadaljevala z gasilko veselico.
Ludvik Kramberger
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MED LJUDMI

Predaja električnega vozila Maksimilijanu
Zorčiču

V

letu 2014 je stekla humanitarna akcija v sodelovanju z Rdečim križem
Slovenije - Območnim združenjem
Lenart. Omenjeno akcijo ocenjujemo kot zelo
uspešno, saj smo zbrali 5.204,37 € donatorskih
sredstev. Namen akcije je bil omogočiti večjo
mobilnost in s tem prispevati k kvalitetnej-

šemu preživljanju prostega časa in vsakdana
gospoda Zorčiča v Domu svetega Lenarta, kjer
prebiva dobro leto.
Elektro motorno vozilo je bilo predano v
uporabo 10. junija na srečanju Zveze upokojencev Slovenskih goric, kjer se je gospod Zorčič že sam pripeljal v ospredje. Omenjeni trenutek smo ujeli v objektiv.
Zahvaljujemo se vsem
sodelujočim donatorjem,
Darku Mlasku, Štefanu
Tušku, medicinski sestri
Poloni Perko in njenim sodelavcem, Jožetu Časarju,
članicama ekipe Prve pomoči Sveta Trojica ter vsem
sodelujočim pri izvedbi
projekta.
Maksimilijanu
želimo srečno in varno vožnjo.
Predsednik RKS OZ Lenart Matjaž Zimic, dr. med.,
spec. MDPŠ

96 let Marije Zupanec

O

bčanka občine Sveta Ana gospa Marija Zupanec je v petek, 9. junija 2017,
dopolnila 96 let. Gospa Marija živi v
Zg. Ščavnici 25 na lepo urejeni kmetiji. V za-

konu so se ji rodili trije otroci, posvojila pa je
še enega otroka, tako da s ponosom pove, da
ima štiri otroke. Prav tako ima šest vnukov in
tri pravnuke, ki jo na jesen življenja zelo razveseljujejo. Da je še danes dobrega
zdravja in vedno nasmejana, pa je
morda ravno zato, ker je vse življenje z veseljem in seveda marljivo
delala na kmetiji ter pomagala pri
zidarskih delih možu, ki je bil zidar.
Ob tako lepi in visoki obletnici
rojstva jo je obiskal župan občine
Sveta Ana Silvo Slaček. Podaril ji
je simbolično darilo in ji zaželel še
obilo zdravih ter srečnih let. Slavljenka, ki je praznovala v krogu
svojih najdražjih, se je obiska zelo
razveselila.
AR

91 let Marije Kolarič

V

začetku junija je 91. rojstni dan praznovala gospa Marija Kolarič iz Sp.
Bačkove. Gospa Marija je članica Društva upokojencev Benedikt že vse od ustanovitve društva, od leta 1988. Ob visokem jubileju
smo jo obiskali predstavniki društva upokojencev, koordinatorka in prostovoljka programa Starejši za starejše in predsednik društva.
Slavljenka je bila vesela našega obiska in se
je z nami zadržala v daljšem pogovoru. Povedala je, da je vse življenje preživela v Sp. Bačkovi. Družine si ni ustvarila, je pa pri njej živela
nečakinja Majda, za katero je gospa Marija
lepo skrbela. Nečakinja Majda si je ustvarila
družino in z njo živi na domačiji in sedaj ona
skrbi za gospo Marijo. Slavljenka, ki ima še
odličen sluh, vid in spomin, nam je povedala,
da najraje prebira časopis in veliko gleda televizijo. Vse jo zanima, edino politike se izogiba.
Gospe Mariji smo izročili skromno darilo in ji
zaželeli še veliko veselih in zdravih let z veliko

željo, da se bo naslednje leto, ko DU Benedikt
slavi 30 letnico, udeležila proslave ob tem jubileju.
Milan Hlevnjak

Zlatoporočno slavje zakoncev Hameršak

V

soboto, 3. junija 2017, sta v krogu domačih in prijateljev praznovala 50 let
zakonskega življenja Marija in Leopold
Hameršak iz Lenarta. Pred 50 leti sta zakon
sklenila v Mariboru. Tokrat sta svojo »večno«
zaobljubo opravila v prostorih gostilne Kmetič
v Voličini, kjer je zlatoporočni obred opravil
župan občine Lenart mag. Janez Kramberger,
cerkvenega pa nečak zlatoporočencev diakon
Janez Kurnik.
Leopold Hameršak se je rodil 7. 11. 1938 v
Selcih kot najstarejši od sedmih otrok – dva
brata in štiri sestre. Ena sestra je žal že pokoj-
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na. Svoje otroštvo so preživljali na viničariji
na Zavrhu. Niso bili lačni, so pa živeli skromno. Kot najstarejši otrok je moral pomagati
mami pri delu v vinogradu in paziti na brata
in sestre, ko je mama hodila na tavrh (dnino).
Osnovno šolo je obiskoval v Voličini. Po krajši
zaposlitvi v sadjarstvu Selce je bil dve leti v poklicni Sadjarsko vinogradniški šoli v Svečini.
Odslužil je tudi dve leti vojaškega roka. Nato
se je še šolal eno leto na Kmetijski srednji šoli
Rakičan in dve leti na Višji agronomski šoli v
Mariboru – smer sadjarstvo-vinogradništvo in
tako pridobil poklic: kmetijski inženir. 23 let

je bil zaposlen v Agrokombinatu Lenart na raznih odgovornih delovnih mestih, skoraj dve
in pol leti na Občinski konferenci Socialistične
zveze Lenart in 10 let v Kmetijski zadrugi Lenart vse do upokojitve julija leta 1996. Sedaj, v
pokoju, pa veliko časa nameni aktivnemu delu
v društvih.

Marija Hameršak, rojena Lešnik, se je rodila 27. 4. 1947 v Laznici. Otroštvo je preživljala
na kmetiji v Laznici skupaj z dvema starejšima bratoma. Žal je najstarejši brat že pokojen.
Osnovno šolo je obiskovala v Limbušu. Nato je

nadaljevala šolanje v dvoletni administrativni
šoli, kasneje pa še v štiriletni upravno administrativni šoli za poklic administrativni tehnik.
Kot tajnica se je zaposlila na Delavski univerzi v Lenartu, kasneje pa na Policijski postaji
Lenart kot vodja pisarne, kjer je delala vse do
upokojitve.
Marija in Leopold sta
se spoznala na Laznici,
kjer je Leopold kot študent stanoval pri kmetu
in pomagal z raznimi
deli na kmetiji za manjše
plačilo za hrano in stanovanje.
Poročila sta se 3. junija
1967 v Mariboru. Imata hčerko Darjo in sina
Rada. Z družino so šest
let živeli na Tratah, od leta
1973 pa v Lenartu. Tudi
oba otroka z družinama
živita v Lenartu.
Njuno življenje so dodatno polepšali še vnuki
Jure, Jan, Tomaž in vnukinja Nuša. V veliko
veselje jima je, ko se zbere vsa družina, saj si
imajo vedno veliko povedati.
Tadeja Radovanovic

Tradicionalno srečanje trojiških zakoncev
jubilantov

V

nedeljo, 28. maja 2017, so bili ob deseti
in Franc Fekonja; 40 let – Ida in Franc Švarc,
maši navzoči zakonski pari jubilanti.
Kristina in Martin Vogrin, Antonija in Roman Fekonja; 35 let – Marija in Janez Voglar,
Janez Voglar je v nagovoru ob že tradicionalnem dogodku
med drugim dejal: »Da
smo se lahko zbrali, gre
predvsem zahvala našima patroma Bernardu
in Damijanu, ki sta srečanje organizirala. Prav
tako hvala jubilantom,
ki ste zbrali pogum in
se srečanja udeležili ter
ste z vero in ljubeznijo
kljub krizi – predvsem
vrednot – uspeli krmariti zakonsko barko 25,
30, 35, 40, 45, 50 in celo
60 let. Zelo smo veseli
in počaščeni, da lahko
v naši sredi pozdravimo
prav posebnega gosta, V prvi vrsti stojijo: p. Bernard Goličnik, dve nadebudni ministrantki, p.
prof. dr. p. Christiana Cristian Gostečnik, p. Damijan Vračko in grkokatoliški subdiakon Uroš
Gostečnika, ki se je pri- Pavkovič
jazno odzval vabilu za
vodenje svete maše. P.
Jožica in Heliodor Cvetko, Pavla in Srečko
Christian je klinični psiholog in teolog, ki kot
Divjak, Mira in Rajko Kralj; 30 let – Ivanka in
družinski in zakonski terapevt še kako dobro
Sandi Divjak, Milena in Srečko Poštrak, Irma
pozna to področje. Ena od njegovih misli pravi: Zavedati se moramo, da je odnos garanje,
in Franc Heric, Janja in Jožef Breznik; 25 let –
odnos ni le prilagajanje, vanj je treba dati najDarja in Karl Šuta, Jožica in Jože Leutgeb. Odboljšega sebe, le tako smo lahko srečni.«
sotnost opravičila Julijana in Henrik Fekonja
Na slovesnosti so bili prisotni zakonci jubi(55 let) in Terezija in Ivan Katan (50 let).
lanti: 60 let – Alojzija in Franc Merzel; 50 let
Jubilantom je sveže šopke izdelal Stanko
– Jožefa in Mirko Fras, Štefka in Friderik Harl,
Kukovec (krasilec cerkve). V samostanski jedilnici je sledilo krajše druženje.
Justina in Lovrenc Škerget, Nada in Feliks
Ploj; 45 let – Angela in Ivan Kukovec, Milena
Slavko Štefanec, foto: Lea Leutgeb

Blagoslov obnovljenega Kurijevega križa

V

nedeljo, 4. junija, je obnovljen obcestni križ ob domačiji Kuri v Cogetincih blagoslovil župnik Janko Babič ob

darovanju zahvalne maše, ki se je je udeležilo
okrog 130 vernikov. Gospodar Franc Kuri je
povedal, da je bil križ, ki je ob tedanji domačiji
stal že 1922. leta, zaradi različnih razlogov že trikrat prestavljen. Na sedanjo
lokacijo so ga postavili ob zadnji obnovi 2005. leta. Sedaj je za celotno obnovo
poskrbela družina Kuri, ki je kip Marije prinesla iz Fatime. Kip križanega je
obnovil ljudski umetnik Jože Osterc.
Obnovo križa in okolice sta pohvalila
tudi cerkvenjaški župnik Janko Babič
in župan Marjan Žmavc. Slovesnost so
popestrili pevci župnijskega pevskega
zbora, v katerem poje tudi Franc Kuri.
Po končani slovesnosti je družina Kuri
za vse udeležence pripravila pogostitev.
Ludvik Kramberger
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Pletenje vencev iz zimzelena pri družini
Milana Anžela v Zg. Verjanah

P

ovabljeni smo bili v Zg. Verjane v Sv.
Trojici, da zabeležimo dogodek, ki se
v Slovenskih goricah odvija že od davnega, spletanje vencev iz zimzelena, tod mu
pravijo »žingerl«, za okrasitev večjih verskih
dogodkov. Pri družini Hermine in Milana Anžela so spletali vence za okrasitev trojiške cerkve ob spomladanski "kvaternci" in blagoslovu

veselo, veliko smo se pogovarjali in tudi zapeli. Ker je druženja tudi na vasi vse manj, je bil

obnovljenih zvonikov. Milan Anžel je povedal:
»Ker sem član župnijskega pastoralnega sveta, smo na naši domačiji organizirali pletenje
vencev. Po župniji jih plete več skupin, mi smo
dobili nalogo, da jih spletemo 45 metrov. 15
vaščanov je tri dni opravilo okoli 45 ur. Pridružili so se starejši in mlajši pa tudi otroci, ki
so v gozdu nabirali zimzelen ali žingerl. Bilo je

Krvodajalske akcije v juliju 2017
Sreda
5. 7.
OO RK Benedikt 
Petek
21. 7.
OO RK Sv. Ana 

v OŠ Benedikt
v OŠ Sv. Ana

to tudi namen. V preteklosti smo se pogosteje
srečavali ob skupnih delih: žetvi, mlatitvi, obrezovanju krmne repe in
pese ter ličkanju koruze.
Teh srečanj ni več.«
Ob delu smo se pogovarjali tudi najstarejšo udeleženko, 80-letno
Frančiško Žel iz Brengove, ki je vence pletla že kot
otrok. Kot pravi, so tedaj
pletli vence za okrasitev
cerkve, pa tudi križev in
kapel po vaseh. »Vesela
sem, da so med nami tudi
otroci in mladi, ki bodo
nadaljevali to tradicijo,«
je dejala Želova.
Ludvik Kramberger

AVGUST
PETEK, 4. AVGUST, DOM
KULTURE LENART, OB 21.00
50 ODTENKOV ŽENSKE,
komedija
Igra: Barbara Vidovič,
Produkcija: Gledališče Talija
Celje
Organizator: Občina Lenart

Poletje ob zvokih in v ritmu LEN-ARTA

Poletne kulturne prireditve LEN-ART 2017

Spoštovani!
»Sredi zvezd noč in dan se vrti ta svet,«… in mi z njim … »Kar je dobrega, maxi naj bo, naj bo mini vse, kar je slabo«. Z verzi
zimzelenih slovenskih popevk pozdravljamo jubilejne, 11. poletne kulturne prireditve. Len-Art bo tudi letos zabaven, živahen,
poživljajoč in sproščujoč. Družili nas bosta pozitivna energija in dobra volja, uživali bomo ob glasbi, plesu, predstavah. Ob
zvokih in v ritmu Len-Arta se bomo imeli lepo. Tudi vi ste del Len-Arta, dobrodošli na prireditvah!

mag. Janez Kramberger, dr. vet. med.,
župan občine Lenart

JUNIJ

TOREK, 13. JUNIJ, DOM KULTURE LENART, OB 18.30
PRODUKCIJA ZASEBNE GLASBENE ŠOLE MUZIKLUB
Organizator: Muziklub in Občina Lenart
PETEK, 16. JUNIJ, DOM KULTURE LENART, OB 18.00
MILI IŠČE PRIJATELJA, otroška gledališka predstava
Nastopa: Otroška gledališka skupina Podružnične šola Staneta
Lenardona Radvanje
TO JE MOJA KOZA, otroška gledališka predstava
Nastopa: Gledališka skupina OŠ Voličina
Organizator: Občina Lenart
SREDA, 21. JUNIJ, MESTNI PARK DR. JOŽETA PUČNIKA V
LENARTU, OB 20.00
REVIJSKI ORKESTER KONSERVATORIJA ZA GLASBO IN
BALET MARIBOR S SOLISTI
Organizator: Konservatorij za glasbo in balet Maribor in Občina
Lenart
SOBOTA, 24. JUNIJ, MESTNI PARK DR. JOŽETA PUČNIKA
V LENARTU, OB 10.00
IGRIV POZDRAV POČITNICAM
Organizatorji: Starši otrok v sodelovanju z Društvom prijateljev
mladine Slov. gorice in KS Lenart
PONEDELJEK, 26. JUNIJ, MESTNI PARK DR. JOŽETA PUČNIKA V LENARTU, OB 9.00
ZABAVNE IN USTVARJALNE DELAVNICE ZA OTROKE
Organizator: Društvo prijateljev mladine Slovenske gorice
PETEK, 30. JUNIJ, ŠPORTNA DVORANA LENART, OB 21.00
FOLKART V LENARTU
FOLKLORNA SKUPINA IZ BOLGARIJE
“TRAKIA” Folk Dance Ensemble, Plovdiv
FOLKLORNA SKUPINA IZ MADŽARSKE
“FORRÁS” Folk Ensemble, Százhalombatta
Organizator: Občina Lenart

SREDA, 5. JULIJ, AVLA JOŽETA HUDALESA, OBČINA LENART,
OB 20.00
MOJA POTOVANJA, OTVORITEV RAZSTAVE FOTOGRAFIJ
SVETOVNEGA POPOTNIKA LADA KLARA
Organizator: Občina Lenart

SOBOTA, 5. AVGUST, MESTNI PARK DR. JOŽETA PUČNIKA V
LENARTU, OB 9.00
KNJIŽNICA POD KOSTANJI, za otroke in starše
PETEK, 11. AVGUST, DOM KULTURE LENART, OB 21.00
ŽAN SERČIČ & BAND, koncert
Organizator: Občina Lenart
SOBOTA, 12. AVGUST, MESTNI PARK DR. JOŽETA PUČNIKA V
LENARTU, OB 9.00
KNJIŽNICA POD KOSTANJI, za otroke in starše

ČETRTEK, 6. JULIJ, DOM KULTURE LENART, OB 18.00
DEKLICA IN KLOVN, lutkovna predstava
Produkcija: Kulturno društvo Delavec Lenart
Organizator: Občina Lenart

DOM KULTURE LENART, OB 21.00
PARTNERSKA POROKA, avtor Tone Partljič, komedija
Izvedba: Kulturno društvo Vidovo
Organizator: Občina Lenart

PETEK, 7. JULIJ, PROSTORI DRUŠTVA PRIJATELJEV MLADINE NA TRGU OSVOBODITVE 6, »STARA POLICIJA«, OB 9.00
ZABAVNE IN USTVARJALNE DELAVNICE ZA OTROKE
Organizator: Društvo prijateljev mladine Slovenske gorice

SOBOTA, 19. AVGUST, MESTNI PARK DR. JOŽETA PUČNIKA V
LENARTU, OB 9.00
KNJIŽNICA POD KOSTANJI, za otroke in starše
PONEDELJEK, 21. AVGUST – ČETRTEK, 24. AVGUST, ZBIRALIŠČE V PROSTORIH DRUŠTVA PRIJATELJEV MLADINE NA
TRGU OSVOBODITVE 6, »STARA POLICIJA«, OB 9.00
ZABAVNE IN USTVARJALNE DELAVNICE ZA OTROKE
1) Pohod do jezera Komarnik
2) Društvo organizira delavnico joge za otroke skozi igro.
3) Društvo bo organiziralo aktivnost 'spoznajmo zelišča in kulturno krajino', izlet otrok na Sv. Ano v učni zeliščni park Kolarič in
ogled zemljanke.
Organizator: Društvo prijateljev mladine Slovenske gorice

DOM KULTURE LENART, OB 21.00
IMPRO LIGA, komedija
Organizator: Občina Lenart
PONEDELJEK, 24. JULIJ, DOM KULTURE LENART, OB 20.00
FOLKLORNA SKUPINA MLADI GLAS, TORONTO, KANADA
IN ANSAMBEL SAŠA AVSENIKA
Izjemno doživetje slovenske folklore s skupino mladih kanadskih
Slovencev, ob glasbeni spremljavi ANSAMBLA SAŠA AVSENIKA.

TOREK, 22. AVGUST, DOM KULTURE LENART, 18.00
PETER KLEPEC, lutkovni muzikal za otroke
Priredba in režija: Jose, igrata: Ana Ruter, Jose, Produkcija: Gledališče MalihVelikih, Ljubljana
Organizator: Občina Lenart
PETEK, 25. AVGUST, DOM KULTURE LENART, 20.00
DITKA & FERI LAINŠČEK, NE BODI KOT DRUGI, koncert
uglasbene poezije
Organizator: Občina Lenart
SOBOTA, 26. AVGUST, MESTNI PARK DR. JOŽETA PUČNIKA V
LENARTU, OB 9.00
KNJIŽNICA POD KOSTANJI, za otroke in starše
Len –Art 2017 SO OMOGOČILI

Organizator: Občina Lenart

JULIJ
NEDELJA, 2. JULIJ, DOM
KULTURE LENART, OB 21.00
MARKO ČRNČEC "RUTHENIA" QUARTET (SLO, ZDA,
CAN) Marko Črnčec: klavir,
Mike Moreno: kitara, Chris
Jennings: kontrabas, Rudy
Royston: bobni
Organizator: Občina Lenart
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PETEK, 28. JULIJ, DOM KULTURE LENART, OB 21.00
QUINTET PIAZZOLLEKY, koncert
Organizator: Občina Lenart

TBP Tovarna bovdenov in plastike d.d., Mariborske lekarne Maribor,
Jože Druzovič s.p., Vzajemna zdravstvena zavarovalnica d.v.z., AGJ
Goran Rebernik s.p., PGGH d.o.o. Turistično –gostinska dejavnost Nataša Cotar s.p., Gimas d.o.o., Tvoj dom d.o.o., Skala Drago Kerec s.p.,
Porsche Inter Auto d.o.o., Elektro Maribor d.d., Ribič Vinko s.p., OBD
Global Sebastijan Žižek s.p., Delavska Hranilnica d. d. Ljubljana, Saubermacher Slovenija d.o.o., Kurnik transport d.o.o., Veterinarska bolnica Lenart, Salomon d.o.o. Ljubljana, Moneta d.o.o., Roman Muršec
s.p., LAR transportni sistemi d.o.o. Prleški avto dom d.o.o., KGS Krajnc
d.o.o., Lešnik&Zemljič d.o.o., Avto Kaiser, d.o.o., GTP Kramberger
d.o.o., Žipo, d.o.o., Simonič Evgen, Vino vitis d.o.o., Norka GT d.o.o.,
Fontes d.o.o., Stildom d.o.o., Instalacije Hauptman d.o.o., THS d.o.o.,
Kmetijska zadruga Lenart z.o.o., JTB zavarovanja d.o.o., Gostinstvo 29
d.o.o., Propoint d.o.o., Deželna banka Slovenije d.d., Gostinstvo Švarc
d.o.o., Restavracija Kmetič Alenka Breznik s.p., Turistična kmetija Rožengrunt pri Miheliču, Gostilna pizzerija Vinska trta Boštjan Fekonja
s.p., SGP Pomgrad, Komunala Slovenske gorice d.o.o.
Medijska sponzorja: Radio Maribor, Radio Slovenske gorice.
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Len-Art se je začel s koncertom Muzikluba
Prepolna kulturna dvorana v Lenartu je bila
že peto leto zapored skoraj nekoliko premajhna za vse obiskovalce zaključne produkcije Zasebne glasbene šole Muziklub. Na dogodku so

se v različnih glasbenih zasedbah predstavili
učenci popularnih programov, ki so izredno
kvalitetno izvedli 22 točk različnih slovenskih
in tujih izvajalcev. Letošnji posebni gostje so
bili člani skupine Mi2. Ob
koncu produkcije so v spremljavi učiteljev Muzikluba
s svojimi hiti še posebej
razvneli vse ob obiskovalce. Kot je povedal ravnatelj
Muzikluba Peter Šenekar,
je bil to praznik popularne
glasbe v Lenartu. Vsem nastopajočim učencem in njihovim mentorjem ob odlično pripravljenem koncertu
iskreno čestitamo.
N. M. T.
Foto: Maksimiljan Potočnik

popestrila gledališka skupina društva Avis s
svojo dovršeno predstavo z naslovom Bolje
prižgati svečko kot preklinjati temo. Scenarij
Melani Potrč je izvirna ideja o ženskah, ki so
v zgodovini odigrale pomembo vlogo. Posneli so tudi film z enakim naslovom. Na našem
dogodku so predstavili zgodbo o medicinski
sestri Florence Nightingale.

V kulturnem programu je sodeloval tudi
glasbenik iz Muzikluba Miha Mihalič. K nagradam za uspešne bralce je prispevala oblikovalka Rosana Lorbek zanimive obeske z
logotipom Knjižnice Lenart s prazničnim pripisom.

Pustolovščine v Prlekiji
Igor Plohl je izdal svojo 4. knjigo, pri založbi Pivec. Razen slikanic o levčku Rogiju smo
predstavili vse tudi v Knjižnici Lenart. Igor živi
v Lenartu, čeprav drugače izhaja iz Prlekije, je

Ti veseli dnevi
Knjižnice Lenart

član naše knjižnice; kot pedagoški delavec pa
veliko prispeva k ozaveščanju ljudi o drugačnosti, o življenju invalidov, o sprejemanju, o
premagovanju ovir in preprečevanju nesreč. S
svojo zgodbo, ki jo čudovito predstavi,
je zelo neposreden in prepričljiv.
Tako je tudi petkov večer, 16. 6., v
knjižnici minil, kot bi trenil, ob zanimivem pogovoru z mladim avtorjem,
ki v svoji malce domišljijski, malce
resnični pustolovski zgodbi (podobno kot v knjigah 5 prijateljev) popelje
mlade v Prlekijo na počitnice, kjer se
zgodi marsikaj ... Morate prebrati.
Igor Plohl si je ogledal mini razstavo o
sebi pri pultu knjižnice in jo proglasil
za invalidom prijazno, saj se brez težav
pripelje tako v večnamenski prostor kot
k pultu. Foto Marija Šauperl

Knjižnici Lenart čestitajo
Knjižnica Lenart vsako leto obeležuje svoj
»rojstni dan« s Temi veselimi dnevi Knjižnice Lenart. Tudi letos je tako. 55. rojstni dan je
obeležila od 14. do 18. junija.
Praznični dogodek pa je bil pravzaprav že
9. junij, ko je v Voličino pripeljal bibliobus
Ptujske knjižnice, da bi nagradil otroke Vrtca Voličina, ki je bil naj pravljični vrtec. »Za
darilo! Ker vi nimate svojega vrtca.« sta rekla
knjižničarja Srečko in Bojan, ki sta otrokom
posladkala obisk, povedala nekaj več o Ptuju
in knjižnici. Aleksandra Papež, knjižničarka
iz Knjižnice Lenart, pa je povedala pravljico.

55 sestavin domačega sadja in zelenjave v napitkih
Ne verjamete? V soboto, 17. 6., se je dogajalo pred knjižnico. Nada Zaverski je predsta-

Dobra združitev moči! Obiskale so ga vse skupine in še v Selce se je popeljal; skupaj okoli
200 otrok.
Poklepetali pa smo tudi knjižničarji. Seveda
nas je zanimalo, kako velik strošek je takšen
bibliobus za Ptuj. Glede na
to, da oskrbujejo celotno
Spodnje Podravje, Haloze
in v avtobusu za vse kraje
predstavljajo t.i. krajevno
knjižnico na kolesih namesto več kot 10 knjižnic v
hišah, je to prihranek. Odvisno je pač od dobre volje
županov občin na območju.
Tudi zanje bi to moral biti
prihranek, a je še večji prihranek, če knjižnice sploh
nimaš, ker izvajanja zakona
o knjižničarstvu nihče ne
kontrolira.
Foto: Zdenka Krautič

Upihnimo 55 svečk
Pravljično-lutkovni popoldan je potekal
tokrat z lutkarji OŠ Sv. Ana in mentorico
Ano Šnofl. Njihova predstava Polž Vladimir gre na štop je bila krasna. Popestrila je
rojstni dan Knjižnice Lenart. Namreč prav
14. junij je to in veseli smo, da je otvoritvena
čast pripadla prav najmlajšim. Spekli smo
pravo, malo večjo torto in skupaj upihnili
55-ko. Veselo je bilo in zelo, zelo prisrčno.
Naša pravljičarka Aleksandra pa je pripravila drobna presenečenja za nastopajoče in
skrbela za vzdušje na dogodku.
Vsi zaposleni in prisotni smo zapeli Vse
najboljše za te – draga Knjižnica Lenart.
Pričeli pa smo tudi z akcijo Stopimo skupaj za srečo knjižnice!

Foto: Rosana Lorbek

Zaključek Bralne
značke za odrasle

Foto: Rosana Lorbek
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Vsako leto boljša udeležba
v celoletni akciji branja kaže,
da je ta projekt uspešen. Letos
je bila tema – barve. Naslovi
del, ki vključujejo barvo v naslovu. Projekt je vodila Aleksandra Papež.
15. 6. ob 19. uri smo se
zbrali na zaključku, ki ga je

vila presno prehrano v zmešančkih (smutijih);
simbolično 55 zaradi obletnice. Bila je prej
kakšna več kot manj.
Napitki, zavitki, posipančki, skratka okusno,
zdravo, zanimivo. Od
zelenjave z vrta, sadja in
divjih rastlin s travnikov; zanimiva šola, kaj
vse si lahko pripravimo
sami in zdravo jemo,
čistimo naše telo in ga
ohranjamo močnega.
Tako je gospa Nada sredi
zeli z nasmeškom delila
zdravje. Foto: Božo
Čobec

Pohod po kulturni poti
Galeriji Danija Vrečiča, ogledali smo si oba
kamna sredi vasi, ki imata pomembni zgodbi:
eden iz kamnoloma v Oseku, drugi literarni,
pred samostanom smo se srečali s patrom
Bernardom, ki je vsem udeležencem razdelil
zloženke ob obnovi trojiške cerkve. Po stopnicah smo se spustili do Trojiškega jezera in
do kmetije Senekovič, kjer so nas (kot vedno)
prijazno sprejeli z domačo malico. Senekovičevi so rešili propada vrata viničarije, kamor je
zahajal Ivan Cankar, ko
je bil leta 1910/11 v
Trojici pri Lojzu Kraigherju. Na prekrasnem
vrtu kmetije je nastopila Sara Špelec, ki je
prebrala poleg svojih
stvaritev (tudi zapela je
rusko ljudsko pesem) še
pesmi Brede Slavinec,
saj je bilo izhodišče letošnjega pohoda, da na
posameznih postojankah vključimo predstavitev delovanja lokalnih
kulturnih ustvarjalcev.
Dan se je prevesil v
pozen popoldan, ko
smo si v večnamenski
Zbirališče in kulturni program pred kulturnim domom v Sveti Trojici,
foto: Maksimiljan Krautič
dvorani Knjižnice Lenart ogledali filmček
iz leta 2015, stalno razstavo o trojiških literarnih srečanjih, svečano
do rojstne hiše Oroslava Cafa, od tam proti
zaključili praznovanje in si rekli – pa spet v
Gostilni Na griču, kjer smo obiskali spominsko sobo Maksa Kavčiča. Nato smo prehodili
juniju 2018.
trg in nas je lokalni vodič seznanil z značilMarija Šauperl
nostmi trga Sveta Trojica. Ustavili smo se v
Te vesele dneve Knjižnice Lenart smo zaključili s pohodom po kulturni poti v organizaciji KD Ernest Golob – Peter in Knjižnice
Lenart, začenši v Sveti Trojici, kjer so nam
pevke KD Trojica in otroška folklorna skupina
ter mladi harmonikarji pred odhodom pripravili pravcato presenečenje. Vodnika PD Hakl
sta poskrbela za strokovno izpeljano hojo, Maksimiljan Krautič je fotografiral celotno pot.
Le-ta nas je vodila s trojiškega trga, skozi gozd,
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torstvom Mojce Kovačič ter mažorete Kulturno umetniškega
društva Pernica pod mentorstvom Maxime Emeršič. Priznanja
nastopajočim so podelili Breda Slavinec in Jože Križan iz lenarške izpostave sklada za kulturne dejavnosti ter Milan Gumzar,
župan občine Benedikt.

Maja Ljudske pesmi 2017 v Selcih

Strokovna spremljevalka srečanja skupin pevcev ljudskih pesmi in godcev ljudskih viž je bila Jasna Vidakovič, regijski nivo
kvalitete so dosegle naslednje nastopajoče skupine: Žitni klas
KD Benedikt, ljudski pevci Vrelec KED Benedikt, ljudski pevci
in godci Musice Levares iz Benedikta, ljudske pevke KD Trojica, pevke ljudskih pesmi Društva upokojencev Lenart, ljudski
pevci KUD Kebelj, ljudski godci »Veseli veterani«, Vaberški
fantje in ljudski pevci KTD Selce. Priznanja nastopajočim so
podelili Breda Slavinec in Jože Križan iz lenarške izpostave za
kulturne dejavnosti ter Franci Ornik, podžupan občine Lenart.

Regijsko srečanje odraslih folklornih skupin v
Lenartu

Na Orfejevi pesmi so nastopili tudi Slovenskogoriški glasovi.

Srečanje je potekalo v soboto, 10. junija 2017, v lenarškem
Domu kulture. Srečanje je pripravil JSKD OI Lenart v sodelovanju z občino Lenart. Nastopilo je osem skupin. Prva je nastopila mladinska folklorna skupina Jurovčan, katere vodja je
Nevenka Gungl, pomaga pa ji Cilka Neuvirt, druga je nastopila
mlajša odrasla folklorna skupina Folklornega društva Lancova vas, vodita jo Janko Jerenko in Nežka Lubej, nastopila je še
skupina folklornega društva Anton-Jože Štrafela Markovci, njihova vodja je Mojca Kostanjevec, Folklorna skupina Rožmarin
Dolena, ki jo vodi Bojan Glaser, folklorna skupina Jurovčan,

Plesne meglice 2017 - srečanje mažoretnih in
twirling skupin

Ena izmed skupin, ki je dosegla regijski nivo, je tudi skupina
ljudskih pevk Žitni klas KD Benedikt.

Srečanje je potekalo 31. maja v Športni dvorani v Benediktu.
Srečanje je pripravil lenarški JSKD v sodelovanju s KD Benedikt in občino Benedikt. Strokovno je srečanje spremljala Anita Omerzu. Nastopile so: plesalke iz Twirling, mažoretnega in
plesnega kluba Benedikt, ki jih vodi mentorica Valentina Pomberg, Twirling, plesni in mažoretni klub Lenart, ki ga vodijo
Taja Magajna, Lana Žabčič, Kaja Kobale ter Kaja Kmetič, Twirling klub Aninih mažoretk, ki ga vodi Lea Kramberger, nastopile so še Ormoške mažorete Glasbene šole Ormož pod men-

Orfejeva pesem 2017

Revija pevskih zborov in malih vokalnih skupin je potekala
v Domu kulture Cerkvenjak v soboto, 27. maja 2017, v organizaciji OI JSKD Lenart in v sodelovanju s KD in občino Cerkvenjak. Nastopili so: pevski zbor Mravlja iz Lenarta, ki ga vodi
Karmen Rojs, moški pevski zbor »Obrtnik« Lenart, vodi ga Vesna Breznik, kot tretji je nastopil otroški pevski zbor KUD Sv.
Frančišek iz Sv. Trojice pod vodstvom Anite Kralj, zapeli so še
pevci mešanega pevskega zbora KD Cerkvenjak, zborovodkinja je Anita Grajfoner Petrič, mešani pevski zbor MDI Lenart,
ki ga vodi Vlado Maguša, Jurovski oktet, vodi ga Franc Divjak,
in kot zadnja je nastopila skupina pevcev Slovenskogoriški glasovi, ki jih vodi Andrej Polič. Revijo je strokovno spremljala
Bernarda Preložnik Kink. Priznanja nastopajočim so podelili
Breda Slavinec in Jože Križan iz lenarške izpostave sklada za
kulturne dejavnosti ter Marjan Žmavc, župan občine Cerkvenjak.

Na regijskem srečanju odraslih folklornih skupin je nastopila
tudi mladinska folklorna skupina Jurovčan KD Ivan Cankar
Jurovski Dol.

ki jo vodita Cilka Neuvirt in Darinka Kramberger, Folklorna
skupina KD Sv. Ana, ki jo vodi Bojan Glaser, Folklorna skupina
KD Podgorci, ki jo vodi Marko Janžič, zadnja pa je nastopila
folklorna skupina Metla, ki jo vodi Leonida Novak. Strokovna
spremljevalca srečanja sta bila dr. Mirko Ramovš in dr. Urša
Šivic. Priznanja nastopajočim je podelila Breda Slavinec, vodja
lenarške izpostave sklada za kulturne dejavnosti.
Breda Slavinec, foto: arhiv sklada
Na Plesnih meglicah so nastopile članice Twirling plesnega in
mažoretnega kluba Lenart.

KNjigolAndiJa
rih je bil Lenart nekoč zelo prepoznan. Kot mi je
V majski številki Ovtarjevih novic smo
pripovedoval Ladislav /Ladi/ Omerzu, ki je tako
spraševali po dogodku na Poleni. Seveda gre
rekoč še edina živa konjeniška legenda v Lenarza konjske dirke in enega izmed dolga leta najbolj atraktivnih športov v Slovenskih goricah
tu in tudi v Sloveniji in izjemen tekmovalec s
(poleg rokoborbe). Zakaj? Ker je bilo zanimikasaškimi in galopskimi konji, so pri Lenartu
vo gledati napete boje na poligonu in še zmana Poleni zgradili prvo začasno tekmovalno stegovalce smo imeli. Spraševali smo po imenu in
zo leta 1947, leta 1950 pa je bila zgrajena prava
kakšni osebni zgodbi. Ivan Pirher je bil v Lesteza z leseno sodniško tribuno in ob ustanovinartu ena izmed takih legend; Ladi Omerzu še
tvi Konjeniškega kluba Slovenske gorice istega
živeča legenda. Če se bo še kdo odzval s svojo
leta so pripravili tudi velike kasaške in galopske
zgodbo o tem, bomo skrbno beležili, saj zbiradirke. Nanje so vozili gledalce celo z avtobusi iz
mo te zanimive zgodbe in jih boste lahko brali
Maribora. Dolga leta so lenarški organizatorji
v zborniku oziroma knjižici, ki nastaja iz vseh
konjeniških prireditev dirke prirejali v čast prvega maja. Spremljalo jih je več tisoč gledalcev, kot
teh knjigolandijskih zgodb. Zato še enkrat vabljeni k sodelovanju.
velika atrakcija pa je bil vedno vol na ražnju (ali
Na majsko zgodbo o Poleni pa pismo zgopopularno imenovani "pečeni bik"). Ta tradicija
dovinarja in nekaj časa tudi predsednika Kose je pri Lenartu obdržala vse do danes, ko še
njeniškega kluba Slovenskih goric, Marjana
vedno negujejo tradicijo konjeniškega športa na
Toša:
lepo urejenem hipodromu Polena. Fotografija je
»Spoštovana gospa direktorica,
glede na videno iz začetnega obdobja lenarškega
z zanimanjem spremljam objave starih fotohipodroma, saj so kasneje stezo dodatno urejali
grafij o Lenartu, o njegovih ljudeh in dogodkih
in utrjevali. Tako da bo najbrž iz leta 1950, dov preteklosti, saj so to
pomembni zgodovinski
viri, brez katerih ni mogoče celovito analizirati,
popisati in prezentirati
naše preteklosti.
Fotografija, katera je
objavljena v majski številki ON, je tako rekoč
enaka, kot jo hranim v
svojem arhivu in sem
jo dobil od Ladislava
Omerzuja. Gre pa za
znamenite
lenarške
konjske dirke na hipodromu Polena, po kate- Rokopis Mirka Brumna na hrbtni strani fotografije
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puščam pa celo možnost, da gre že za prvo stezo
iz leta 1947. Sicer pa bodo to bolj natančno vedeli Ladi in ostali starejši ljubitelji
konjeniškega športa iz Lenarta.
Med velikane tega športa je sodil
tudi znani Lenarčan Ivan /Anza/
Pirher, poznan širom po nekdanji
Jugoslaviji, dober učitelj mlajšim
tekmovalcem, med katerimi je
izstopal Ladislav Omerzu, ki je
zmagoval na dirkah po Sloveniji
in po nekdanji Jugoslaviji, o čemer hrani fotografije in pokale.
Vsekakor vredno zgodovinskega
spomina.
Lep pozdrav!
Dr. Marjan Toš, muzejski svetovalec, zgodovinar in publicist«
Na hrbtni strani fotografije,
hranimo jo v arhivu Knjižnice Lenart, je rokopis Mirka Brumna, ki je vsako fotografijo pripravil za takratne Domače novice; sodelovala
sta z gospo Bredo Zorko, vodjo Matične knjižnice Lenart, in od tod tudi tako bogat arhiv
knjižnice.

Nova naloga: Kaj je na fotografiji? Kje se je
nahajalo? Iz katerega časa je?

Vse zapise za to zbiramo na: Knjižnica Lenart, Nikova 9, 2230 Lenart. Pišete lahko tudi
na: marija.sauperl@lenart.sik.si
Marija Šauperl

Deklica in klovn
V malo mesto, komaj tako veliko kot Lenart, prispe cirkus Rdeči slon. Deklica Liza si
z dedkom ogleda cirkuško predstavo, v kateri
nastopajo kobilica z opico, akrobatka, dvigovalec uteži, klovn s prevelikimi čevlji in lev.
Po predstavi Liza v zaodrju sreča tudi žalostnega klovna, ki bo v kratkem izgubil službo,
zato se mu se odloči pomagati …
Avtorica literarne predloge: Stanka Devjak
Produkcija: Kulturno društvo Delavec Lenart
Predstava bo 6. julija 2017 ob 18. uri v
Domu kulture Lenart
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Portreti mladih glasbenikov, letošnjih
tekmovalcev Glasbene šole Lenart
1. del
V prejšnjih številkah Ovtarjevih novic ste
lahko zasledili, kako velike uspehe so na regijskih, državnih in mednarodnih tekmovanjih v
letošnjem šolskem letu želi naši učenci. Odločili smo se, da vam jih predstavimo bolj podrobno, saj si to nedvomno zaslužijo …
Začnimo z najmlajšim tekmovalcem, 9-letnim trobentačem Izakom Lorencem. Izak,
ki se je že pri rosnih treh letih odločil, da bo
nekoč igral trobento, prihaja iz Lenarta in obiskuje 3. razred tega inštrumenta pri profesorju
Simonu Štelcerju.

Večer s knjigo na OŠ Sveta Trojica

kjer naj bi po njenem mnenju imeli odličen
višnjev sladoled. Obvezna »postaja« torej, ko
boste naslednjič v prestolnici!
Ugotavljam, da obstaja povezava med gimnastiko in uspehi na glasbenem področju.
Prav vsi do sedaj predstavljeni tekmovalci,
vključno s Tijano Škrlec in Živo Jemenšek, ki
ju bom predstavila v naslednjih vrsticah, trenirajo gimnastiko. Zanimivo! Tijana in Živa,
prva iz Jurovskega Dola, druga iz Porčiča, sta
na državnem tekmovanju TEMSIG tekmovali
v disciplini kitarski duo in prejeli zlata vredno
Z letošnjimi rezultati na
tekmovanjih je dokazal, da
je rojen trobentač. Udeležil
se je regijskega in državnega
Tekmovanja mladih slovenskih glasbenikov (TEMSIG)
in na slednjem prejel srebrno plaketo in zasedel sedmo
mesto v 1.a kategoriji. Na ta
rezultat je še posebej ponosen, pravi, da so bile s tem
poplačane vse ure vadbe in
priprav na tekmovanje. Izak
se na odru dobro počuti.
Poleg poslušanja aplavzov
po svojem nastopu pa je
Izaku všeč še precej drugih
stvari, na primer: nogomet, gimnastika, računalništvo, tehnika, risanka Spuži Kvadratnik,
filmi Star Wars, lazanja, špageti, pudingi in kitajska hrana. Naj vam izdamo še, da si Izak, ko
»bo velik«, želi postati učitelj trobente. Upamo, da se mu želja uresniči.
Na šoli imamo še eno tekmovalko, ki bi
rada postala učiteljica trobente. To je 10-letna
Lenarčanka Eva Ožinger, ki je letos dosegla
izjemen rezultat na mednarodnem tekmovanju v Varaždinu, ki je, mimogrede, bilo njeno prvo tekmovanje: osvojila je 1. nagrado v
svoji kategoriji. Nič čudnega, saj Eva slovi po
lepem tonu in svoji muzikalnosti. Za igranje
trobente jo je že v vrtcu navdušil prav njen sedanji učitelj Simon Štelcer, ki je še danes njen
vzornik, včasih tudi junak. Eva se namreč še
danes dodobra nasmeji ob spominu, kako je
učitelj Simon »rešil« ustnik, ki se je zagozdil v
trobenti. Vzel je trobento, jo potisnil v vrata,
zagozdeni ustnik je obtičal v vratih in Eva je
zopet lahko igrala.
V prostem času Eva obiskuje gimnastiko,
nemščino, rada se druži s prijatelji in hodi na
pohode s starimi starši, doma ima tudi psičko.
Včasih obišče ljubljansko slaščičarno Fetiche,

po uspelem koncertu
zelo dejavne. S svojim
nastopom smo popestrile 60. obletnico Ribiške družine Lenart in
sodelovale na VI. srečanju oktetov in malih
vokalnih skupin, ki je
bilo 17. 6. 2017 na trgu
v Jurovskem Dolu.
Predsednica KD Rojs
Srečko - Niko Voličina
Simona Čuček

Noč knjige je vseslovenski projekt, ki v Sloveniji poteka že četrtič, naša šola pa se mu je
tokrat drugič pridružila z bralnim večerom.
Učenci so se ta večer družili na precej nenavaden način. V šolo so prišli s knjigo, mehko

blazino in s pričakovanji, da se potopijo v svet
zgodb in knjižnih junakov.
Bralnega večera se je udeležilo 49 učencev
od prvega do sedmega razreda.
Starejši učenci so se prelevili v različne vloge
Pikija Jakoba, legendarnega slovenskega govo-

rečega plišastega junaka, in najmlajše popeljali skozi dogodivščine medvedka, njegovega
učitelja in pisatelja Kajetana Koviča, ki je vse
njihove prigode in norčije zvesto popisal. Po
krožnem bralnem maratonu so se učenci zbrali v skupine in na različne načine poustvarili
zapisane zgodbe. Tako
so učenci 1. triade pri
poustvarjanju
zgodb
pokazali svoj risarski talent. Postali so najboljši
Pikijevi prijatelji in ga
v spomin na zabavno
druženje upodobili z
risanjem najrazličnejših podob, ki so se jim
med branjem vtisnile v
spomin.
Učenke 4. in 5. razreda pa so s seboj prinesle
svoje najljubše knjige.
V njih so poiskale in
prebrale svoje najljubše
zgodbe, ki so jih nato združile v eno samo veliko pripoved. Iz delčkov vsebin posameznih
knjig so ustvarile nadvse zmešano zgodbo z
naslovom Signal za reševanje ovc. Zgodba je
presegla vsa pričakovanja.
Natalija Novak in Estera Jurša

Noč v šoli v Voličini
srebrno plaketo. Tijana in Živa sta velikokrat
vadili tudi druga pri drugi doma, v šoli pa je
z njima vztrajno delal in ju vzpodbujal njun
mentor Bogdan Štabuc.
Ker nastopi in tekmovanja zahtevajo tudi
psihično pripravo, se Živa in Tijana pred vsakim odhodom na oder sprostita z nekaj globokimi vdihi. Ta taktika pa je žal zatajila, ko sta
se na eni izmed ur za pripravo na tekmovanje
začeli glasno smejati kar tako in nikakor nista
mogli nehati. Ta skupen pripetljaj jima bo še
dolgo ostal v spominu. Skupna jima je tudi ljubezen do živali. Tijana bi se rada z njimi ukvarjala poklicno, Živa pa bi rada postala učiteljica,
zelo rada ima tudi likovno umetnost. Glede na
to, da obe obožujeta pico in špagete, nam verjetno ni potrebno posebej ugibati, s čim sta se
okrepčali po uspešnem tekmovanju.
V prihodnji številki bomo »naslikali« portrete Amadeja Lutarja, Žaka Petriča Grajfonerja in kitarskega dua Kaja Rajter – Žiga
Žižek.
Za Konservatorij za glasbo in balet Maribor
– Podružnično šolo Lenart: Zala Čuček Rojs
Foto: Miran Stergulec

Verjetno ste se ob branju naslova kar malo
začudili. Šola že ponoči? Majsko noč v šoli so

doživeli učenci 3. a in 3. b OŠ Voličina. V petek
so v šolo prišli kar dvakrat, zjutraj in zvečer.
Noč, ki so jo preživeli v šoli,
ni bila nič kaj šolska. Od
prvih treh šolskih let so se
tako poslovili na svoj način,
ob druženju in preživljanju
skupnih trenutkov v šoli, ko
to ni ravno običajno. Ob tej
priložnosti se želim zahvaliti vsem, ki ste pomagali, da
smo lahko prespali v šoli.
Dragi tretješolci in tretješolke, upam, da je bila noč
v šoli za vas takšna, da se je
boste še dolgo radi spominjali.
Regina Dobaja

Anovski folkloristi na Hrvaškem
Folklorna skupina KD Sveta Ana je v okviru
programa Detox v maju gostovala na Hrvaškem, v obmejni občini Dolnja Voća, kjer so

med izredno veliko množico nastopajočih folkloristov nastopili s štajerskimi plesi.
SReBr

Koncert vokalne skupine Amista iz
Voličine navdušil občinstvo
V tednu ljubiteljske kulture, 20. 5. 2017, je
Kulturno društvo Rojs Srečko - Niko Voličina
organiziralo samostojni koncert vokalne skupine Amista. Večer je bil pisan, poln različnih
zvrsti glasbe, petja in plesa. Anita, Regina,
Klavdija, Simona, Petra in Mojca smo poslušalcem zapele vse od ljudskih do dalmatinskih
pesmi. Med njimi ni manjkalo odmevnih hitov, a v dodobra predrugačeni obliki. Naš kon-

24 |

cert so popestrili Luka, Lan, Žak in Žana, vsi
učenci Konservatorija za glasbo in balet Maribor, Podružnična šola Lenart, Hana, plesalka
Plesne izbe in Plesne dimenzije, Mešani pevski
zbor Cerkvenjak in Zala Čuček–Rojs. S svojim
glasbenim šopkom smo odprle srca svojih poslušalcev, same pa smo ob petju občutile veselje in radost.
Članice vokalne skupine Amista smo tudi
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Koncert MePZ Cerkvenjak z gosti
Vse, kar je dala narava človeku, je potrebno
uporabiti na takšen način, da postane življenje orkester. Pravi orkester je bil za naš pevski
zbor petek, 2. 6. 2017. Spet smo se pokazali v
svetlem soju luči, spet smo se zbrali na našem
letnem koncertu: »Lepo peta pesem je kakor
dragulj med kamni.«

Od ljudske pesmi potujemo v umetne in
nato poskok v zabavne. Vrhunec večera, ob
pravi energiji zajame vse ljudi. Vsega tega pa
ne bi bilo brez neutrudne Anite Grajfoner Petrič, ki jo z velikim veseljem sprejemamo med
nami, in je duša in srce naše pevske družine.
Skupaj gradimo popolnost.
Svoje pridajo še Prijatelji, prijetni glasovi
okoliških krajev, ki jih
druži pesem. Kot samouki uspešno predajajo svoje veselje med
ljudmi. Mladi pianisti
Rene Zorman, Klara
Grdja in Nika Rojko
so s svojo umetnostjo
vlili melodijo med nas.
S svojim vokalnim instrumentarijem so k
odličnemu vzdušju pripomogle tudi predstavnice skupine Studenček.
Marjana Zorko

Tam, kjer mi živimo
Tako smo poimenovali 6. samostojni koncert Pevcev ljudskih pesmi Žitni klas iz KD
Benedikt. Enak naslov nosi tudi naša tretja
zgoščenka, na kateri pevci predstavljamo 20
ljudskih pesmi. Naslovno pesem o našem Benediktu je prispevala Danica Elbl, ki je vedno
polna dobrih idej. V cerkvi Sv. Treh Kraljev
smo lansko jesen pod mentorstvom Vlada
Maguše snemali našo zgoščenko. Včasih smo
prezebali, včasih nas je motil dež, ptički, traktorji in psi, toda Igor Alatič je poskrbel, da so
posnetki čisti in brez motenj.

Koncert je potekal v Domu kulture, kjer sta
za nepozabno lepo sceno poskrbeli Danica
Elbl in Bojana Štefanec. Občinstvo v dvorani je najprej navdušil šestletni Tomi Horvat s
Kekčevo pesmijo. Pevci Žitnega klasa smo se
predstavili v štirih sklopih s pesmimi z zgoščenke. Želeli smo ustvariti preplet napevov,
ki dajo človeku misliti, ki mu napolnijo dušo
in ga razvedrijo. Dvakrat sta se nam pridružila
Laura in Tomi Horvat in s tem dokazala, da
tudi mladi spoštujejo ljudsko izročilo.
Koncert so popestrili številni gostje: Amadej
Lutar, člani Folklorne
skupine Križevci, Pevke
ljudskih pesmi KD Trojica, Godci ljudskih viž s
skednja iz KUD »Franc
Ilec«
Loka–Rošnja,
Pevke ljudskih pesmi
»Soside« iz KD Anton
Krempl Mala Nedelja,
Leskovčanke iz DU
Leskovec ter Mateja in
Vlado Maguša, za kar se
jim lepo zahvaljujemo.
N.S., M.E.

Twirling, plesni in mažoretni klub Lenart
odlično na državnem prvenstvu
Dekleta Twirling, plesnega in mažoretnega
kluba Lenart imajo za seboj pestro pomlad
treningov in tekmovanj, udeležila so se 17.
državnega prvenstva Mažoretne in twirling
zveze Slovenije in se pomerile v twirlingu in
mažoretah. Aprila je potekalo tekmovanje v
twirlingu, ki so ga pričela dekleta do desetega leta starosti v kategoriji osnov korakanja.
Domov so prinesla kar nekaj zlatih, srebrnih
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in bronastih paličic. S tekmovanjem so nadaljevala nekaj let starejša dekleta. V kategoriji
Solo C junior je Kaja Rajter dosegla odlično 3.
mesto, Nika Vauda Lorenčič je zasedla 6. mesto. V kategoriji Freestyle junior je Kaja Rajter
dosegla 6. mesto, Nika Vauda Lorenčič pa 7.
mesto. 8. mesto v kategoriji par junior sta dosegli Eva Breznik in Zarja Mlakar. Prav tako
je 8. mesto dosegla skupina kadetinj, skupina
junior pa odlično 2. mesto. Drugi tekmovalni dan so dekleta nadaljevala z odličnimi
nastopi. V kategoriji Solo B junior je 8. mesto dosegla Špela Kovačič, v kategoriji Solo
dve palici je 1. mesto dosegla Lina Majcen.
V kategoriji Artistic twirl B Hana Vauda Lorenčič osvojila 1. mesto, med odraslimi je 2.
mesto osvojila Tjaša Fišer Emerih. V kategoriji Artistic twirl A junior, je Lina Majcen
osvojila 3. mesto, prav tako pa sta 3. mesto
osvojile sestri Hana in Nika Vauda Lorenčič
v kategoriji Artistic twirl junior, v skupini
seniorjev pa Tadeja Grabušnik in Tineja Ornik. V kategoriji Freestyle višji nivo B junior
je Špela Kovačič dosegla 6. mesto, sledila je
Tjaša Gamser s 7. mestom. Kategorijo višje
je med juniorji 1. mesto osvojila Hana Vau-

da Lorenčič, med seniorji pa Lana Žabčič, 4.
mesto je v isti kategoriji osvojila Tjaša Fišer
Emerih. Drugi tekmovalni dan je zaključila
skupina s 7. mestom.
V maju so se na državnem prvenstvu pomerile še mažorete. Juniorka Kaja Rajter je osvojila zlato medaljo, Špela Kovačič pa srebrno
medaljo, prav tako je zlato medaljo med seniorkami osvojila Lana Žabčič. Bronasto medaljo sta v kategoriji par senior osvojili Barbara
Anžel in Maxime Emeršič. Prvič letos je klub
Lenart imel tudi kadetsko mažoretno skupino
v kategoriji pom pom, ki je zasedla odlično
tretje mesto.
Najuspešnejše twirlerice so si priborile možnost tekmovanja na svetovnem pokalu, najuspešnejše mažoretke pa na evropskem prvenstvu. Dekletom želimo veliko uspeha!
Čestitke vsakemu dekletu posebej in vsem
skupaj, zahvala za trud in energijo gre tudi
trenerkam naših deklet Teji Zavasnik, Kaji
Kmetič, Kaji Kobale, Tjaši Fišer Emerih, Tineji
Ornik, Lani Žabčič in glavni trenerki Taji Ma-

gajna. Posebna zahvala gre tudi staršem, še posebej najmlajših deklet, ki jim stojijo ob strani
in jih vzpodbujajo na njihovi športni poti.
TPMK Lenart

Twirling klub Aninih mažoretk
TKAM, ki deluje že 16 let, letos šteje približno 40 članov in članic, predšolskih in šolskih
otrok, ki jih pritegne veselje do plesa in druženja. Na treningih se pod vodstvom Lee Kramberger in Valentine Pomberg učijo elemente s
palico, balet, gimnastične elemente in korakanje. Svoje znanje rade pokažejo na raznih šolskih in lokalnih prireditvah v domačem kraju
in sosednjih občinah. Za članice Twirling kluba Aninih mažoretk se končuje uspešno šolsko leto. Dosegle so zelo dobre rezultate. 22. in
23. aprila so se v Kranju udeležile državnega
tekmovanja v osnovah korakanja in twirlingu,
21. maja so se v Horjulu udeležile mažoretnega državnega tekmovanja, kjer so dosegle
zelo dobre rezultate. Tia Perko je v kategoriji Solo kadetinj usvojila 1. mesto, v isti kategoriji je Klara Kostanjevec dosegla 3. mesto.
Tajda Padovnik je v svoji kategoriji prav tako
dosegla 3. mesto. Skupina kadetinj je dosegla
v svoji kategoriji 2. mesto. Tudi ostala dekleta
so dosegla izjemne rezultate in tako ponesla
klub preko meja. 3. in 4. junija so se udeležile
mednarodnega tekmovanja v twirling in mažoretni dejavnosti v Samoboru na Hrvaškem.
Tudi tokrat se domov niso vrnile praznih rok
in so s seboj prinesle medalje ter tako naš mali
kraj zastopale izven meja.

Med počitnicami se bo mažoretna skupina
predstavila na občinskem prazniku, ki bo v
mesecu juliju pri Sveti Ani. Tudi naša članica
Tia Perko ne bo preveč počivala, saj se septembra odpravlja na evropsko tekmovanje na otok
Krk na Hrvaškem.

Natalija Veingerl

Zaključek folklorne dejavnosti v vrtcu
Lenart: Ali je kaj trden most?
V Domu kulture Lenart se je v četrtek, 18.
maja 2017, zvrstil že drugo leto zapovrstjo
dogodek kot zaključek folklorne dejavnosti,
ki jo v vrtcu izvajajo otroci pod mentorstvom
vzgojiteljice Maše Hojs. Maša Hojs je vdana
plesalka in ljubiteljica folklornih plesov tudi
v svojem prostem času. S kulturo folklornega
plesa navdušuje tudi mlajše generacije ter jim
svoje znanje s srcem predaja. Mladi folkloristi
vrtca Lenart so na dan dogodka zaplesali ob
spremljavi Mateja Pušenjaka.
Folklorni dogodek je nosil naslov Ali je kaj
trden most. S plesi so nas nastopajoči želeli
spomniti na pomembne mostove, ki jih gradimo ljudje med seboj skozi generacije. Tradicija, ki se odraža v spoštovanju minulega,
staršev in družine ter znotraj nje, spodbuja k
domoljubju, lojalnosti, marljivosti in oliki; vse
to so vrednote, h katerim stremimo že v vrtcu.

Pod mentorstvom učiteljice Vesne Roškar
so se kot gostje s svojimi plesnimi postavitvami predstavili tudi učenci OŠ Lenart. Plese osnovnošolskih folkloristov so spremljali
učenci Glasbene šole Lenart, in sicer pod
mentorstvom učiteljice Marine Zimic. S sodelovanjem se utrjuje še en most med šolo in vrtcem, kjer se zaposleni obeh ustanov trudimo,
da ohranjamo vezi in tradicijo. Da je dogodek
stekel v vsej svoji lepoti, so k temu pripomogli
tudi zaposleni vrtca Lenart s tem, da so pomagali pri pripravah.
S pridihom otroške igrivosti in iskric v očeh
so otroci tako znova pokazali, kako zmorejo
napolniti srca širšega občinstva in nas popeljati v čas otroštva in spominov ter tudi v jutrišnji
dan s tiho in prepoznavno željo, da bi se ljudje
zmogli pristno povezovati med seboj.
Za vrtec Lenart: Helena K.
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Plesne urice v
vrtcu Lokavec

DETOX v občini Sveti Andraž
V sklopu projekta »DETOX« so se vDAN
občini
Sv. Andraž
v Slovenskih
ODPRTIH
VRAT HRGOVE
DOMAČIJE
goricah od 23. do 25. junija odvili trijeSzanimivi
dogodki.
PRIKAZOM
TRADICIONALNIH OBIČAJEV

DAN OTVORENIH VRATA HRGOVOG DOMAĆINSTVA
S PRIKAZOM TRADICIONANIH OBIČAJA

V vrtcu Lokavec smo letos pri
skupini Bonbončki izvajali plesne urice pod vodstvom pom.
vzgojiteljice Nuše Kacijan.
Kot se ob koncu vrtčevskega
leta spodobi, smo izvedli plesno predstavo z naslovom Kje si
Kekec? Skozi zgodbo, ki se je s
slikami nastopajočih odvijala v
filmu v ozadju, so otroci, stari
od treh let naprej, predstavili
plese, ki smo jih spoznali.
Po aplavzu sodeč na koncu in
po zadovoljnih ter srečnih obrazih nastopajočih smo predstavo
odlično izpeljali.
Nuša Kacijan

petek 23. junija 2017
petak 23. lipnja 2017
Hrgova domačija bo za vas
odprta
od 12. do
18. ure
Dan
odprtih
vrat
Hrgove
Hrgovo domaćinstvo će za vas biti otvoreno od 12.00 do 18.00 sati

domačije s
prikazom tradicionalnih običajev v
petek, 23. junija.
Ogledali si boste lahko obnovljeno notranjost hiške ter se po želji preizkusili v delih,

DAN OD
S PRIKAZ
DAN OTVORE
S PRIKA

ki so jih opravljali naši dedki in babice nekoč.
Ponuda: razgledavanje obnovljenog interijera hiže i radionica starih zanata
na način naših djedova i baka nekad.

Hrgova do
Hrgovo domaćin

Vljudno vabljeni!
Pridružite nam se!

Ogledali si boste lahko obn
ki so jih
Ponuda: razgledavan
»Projekt »DETOX« je podprt s strani Evropske unije in sofinanciran in Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru Programa
n
sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Hrvaška 2014-2020.«

DAN ODPRTIH
VRAT
HRGOVE DOMAČIJE
Dvodnevne kmečke
igre
na»DETOX«
dvorišču
»Projekt
je podržan
od strane Europske unije i sufinanciran iz Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru Programa
S PRIKAZOM
TRADICIONALNIH
OBIČAJEV
Hrgove domačije
in pred
Osnovno
šolo
DAN OTVORENIH
VRATA
HRGOVOG
DOMAĆINSTVA
suradnja
Interreg
V-A Slovenija-Hrvatska
2014-2020.«
TRADICIONANIH OBIČAJA
Vitomarci 24. inS PRIKAZOM
25. junija.
Občina Sveti
petek 23. junija 2017
petak 23. lipnja 2017

Andraž v
Slovenskih
goricah

Hrgova domačija bo za vas odprta od 12. do 18. ure
Hrgovo domaćinstvo će za vas biti otvoreno od 12.00 do 18.00 sati

»Projekt »DETOX« je podprt s strani Evropske u
sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Hrvaška 201
»Projekt »DETOX« je podržan od strane Europs
suradnja Interreg V-A Slovenija-Hrvatska 2014-

Ogledali si boste lahko obnovljeno notranjost hiške ter se po želji preizkusili v delih,
ki so jih opravljali naši dedki in babice nekoč.
Ponuda: razgledavanje obnovljenog interijera hiže i radionica starih zanata
na način naših djedova i baka nekad.
Vljudno vabljeni!
Pridružite nam se!
»Projekt »DETOX« je podprt s strani Evropske unije in sofinanciran in Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru Programa
sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Hrvaška 2014-2020.«
»Projekt »DETOX« je podržan od strane Europske unije i sufinanciran iz Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru Programa
suradnja Interreg V-A Slovenija-Hrvatska 2014-2020.«

Tone Štefanec hudomušno o sebi

Občina Sveti
Andraž v
Slovenskih
goricah

Malo za šalo, malo zares

Slovenskogoriški razumnik, trojiški rojak, Tone Štefanec,
tudi avtor redne kolumne v Ovtarjevih novicah, ki ga je življenjska in delovna pot za dalj časa odpeljala tudi na delo v
republiške ustanove v Ljubljano in leta aktivne starosti zdaj
preživlja v Beltincih, je po mnogih izdanih knjigah in dramskih besedilih zdaj zapisal nekaj iskrenih, iskrivih in hudomušnih misli; tudi o sebi. V knjižici z naslovom Malo za šalo,
malo zares se zazre vase, v okolje in se na hitro spogleda z na
videz nepomembnimi liki in dogodki, ki pa imajo v tovrstni
»inventuri« (upati je, da bo še kakšna) posebno mesto in vlogo
v življenju in razmišljanjih o njem.
Edvard Pukšič

DVODNEVNE
KMEČKE
IGRE na vasi, tradiIgrane
predstave
Ljubezen
DVODNEVNE
SEOSKE
IGREin način življenja
cionalni
običaji,
zgodbe
nekoč –SOBOTA
23. junija.
24. JUNIJA 2017

SUBOTA 24. LIPNJA 2017
ob 13. uri - tekmovanje v kmečkih igrah 1. del: dvorišče pred Hrgovo domačijo in bližnja okolica
u 13.00 sati - natjecanje u seoskim igrama 1. dio: dvorište ispred Hrgovog domaćinstva i prostor u neposrednoj blizini

Občina Sveti Andraž
v Slovenskih goricah

ob 21. uri – EtnoTour dogodek z nastopajočimi v šotoru na igrišču pri Podružnični
osnovni šoli Vitomarci (Ans. Vesele Štajerke)
u 21.00 sati – EtnoTour druženje sudionika igara u šatoru na igralištu kod Područne osnovne škole
Vitomarci (Ans. Vesele Štajerke)

IGRANE PREDSTAVE »LJUBEZEN NA VASI«
KAZALIŠNE PREDSTAVE »LJUBEZEN NA VASI«

NOGOMET

V petek 23. junija 2017 ob 18. uri pred Hrgovo domačijo
U petak 23. lipnja 2017 u 18.00 sati ispred Hrgovog domaćinstva

NEDELJA 25. JUNIJ 2017
ob 12. uri – 2. del kmečkih iger - tekmovanje v kuhanju kurje obare
šotor na igrišču pri Podružnični osnovni šoli Vitomarci
NEDELJA 25. LIPNJA 2017
u 12. sati – seoske igre 2. dio - natjecanje u kuhanju pilećeg paprikaša
šator na igralištu kod Područne osnovne škole Vitomarci

Skozi igre bomo spoznali tradicionalne običaje, zgodbe in način življenja nekoč.
»Projekt »DETOX« je podprt s strani Evropske unije in sofinanciran in Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru Programa
Kroz igre će se predstaviti tradicionalni običaji, događaji i način života nekad.
sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Hrvaška 2014-2020.«
»Projekt »DETOX« je podržan od strane Europske unije i sufinanciran iz Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru Programa
Po končanih predstavah in uradni otvoritvi prenovljene Hrgove domačije
suradnja Interreg V-A Slovenija-Hrvatska 2014-2020.«
bo sledila pogostitev vseh udeležencev.
Nakon završetka predstava i svečanog otvorenja obnovljenog Hrgovog domaćinstva
prirediti će se domjenak za sve sudionike.

Lenart z zmago v zadnjem krogu do obstanka v 3. SNL

NK Ajdas Lenart si je z zmago v zadnjem 26. krogu 3. SNL – sever zagotovil obstanek med tretjeligaši. Tekmo proti neposrednemu konkurentu za obstanek v ligi, NK Brunšvik, (v gosteh) je v
56. minuti odločil strelec
edinega
zadetka na tekmi Primož Jurančič in tako zagotovil zmago 0:1 v
Vljudno
vabljeni!
Pridružite nam se!
korist Lenarta. V pravkar
končani sezoni so lenarški nogometaši slavili zmago 7-krat, 6-krat igrali
neodločeno in doživeli 13 porazov. 27 osvojenih točk je bilo na koncu dovolj za 12. mesto in s tem
obstanek v 3. SNL – sever, kar je bil tudi glavni cilj pred pričetkom sezone.
Občina Sveti
Andraž v
Slovenskih
goricah

»Projekt »DETOX« je podprt s strani Evropske unije in sofinanciran in Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru Programa
sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Hrvaška 2014-2020.«
»Projekt »DETOX« je podržan od strane Europske unije i sufinanciran iz Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru Programa
suradnja Interreg V-A Slovenija-Hrvatska 2014-2020.«
Občina Sveti
Andraž v
Slovenskih
goricah

Ponudba velja
samo do
31. 7. 2017

*

*

* Podrobnosti in pogoji nakupa so zapisani na www.telekom.si. Vse cene vključujejo DDV.

*

Evitel d.o.o. PE Lenart Lenapark
Ob Poleni 35, 2230 Lenart v Slov. goricah
Tel: 051 637 600
Email: lenart.evitel@siol.net
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Veterani NK Lenart prvaki veteranske lige-zahod

Veterani NK Lenart so po več kot 15 letih igranja v veteranski ligi-zahod v letošnji sezoni dosegli
vrhunec. V 16 tekmah so prav tolikokrat zmagali in z 48-timi točkami zasluženo postali prvaki
te lige. Drugouvrščeni NK
Marjeta so ugnali za 13
točk, NK Jakob, na 3. mestu, pa za 18 točk. Najboljši
strelec prvenstva je bil z 19
zadetki Robert Ketiš.
Končni vrstni red: 1. NK
Lenart (48 točk), 2. NK
Marjeta (35), 3. NK Jakob
(30), 4. NK Slivnica (22),
5. NK Fram (21), 6. NK Bistrica (18), 7. NK Jarenina
(14), 8. NK Hoče (12), 9.
NK Strojnik Dogoše (6).

Dirke so bile zelo dobro obiskane, društvo se je
odločilo, da letos vstopnine ne bo, saj želimo, da
konjski šport v Lenartu ostane in se nadgrajuje,
predvsem pa želimo počastiti tiste, ki so vložili
ves svoj trud in čas v izgradnjo in ohranitev hipodroma na Poleni.
Ob tej priložnosti bi se želela zahvaliti vsem,
ki so pripomogli k organizaciji tega dogodka –
članom društva, občini Lenart in seveda sponzorjem, ki nam s tem pomagajo, da so konji, te
plemenite živali, del Slovenskih goric in življenja
prebivalcev teh krajev.
Nina Lovrenčič

HUMORESKA

50 let nogometa v Jurovskem Dolu

Minuli petek, 23. 6. 2017 je v Kulturnem domu v Jurovskem Dolu potekala slavnostna seja ob
50-letnici nogometa v Jurovskem Dolu. V soboto 24. 6. 2107, pa so na jurovskem igrišču v počastitev tega dogodka potekale revialne tekme selekcij NK Jurovski Dol z okoliškimi klubi. V popoldanskih urah pa so se na turnirju pomerili še člani. Dan so zaključili z veteransko prijateljsko
tekmo med NK Jurovski Dol in NK Nafta iz Lendave. Več v prihodnji številki Ovtarjevih novic.
Dejan Kramberger

ROKOBORBA
Perko tretji v Bistri

V soboto, 3. junija, je bil v Bistri pri Zagrebu močan
rokoborski turnir za kadete v grško-rimskem slogu.
Rokoborci so bili iz Slovaške, Avstrije, Slovenije in
Hrvaške. Turnir je bil tradicionalen – triindvajseti.
Tekmovalec lenarškega rokoborskega kluba Žan
Perko je v kat. 59 kg s tremi zmagami in dvema porazoma zasedel odlično tretje mesto. Obe borbi je izgubil zelo tesno. Z malo športne sreče bi lahko bil prvi.
Tomo Jagarinec

BOWLING
V Bowling centru Lenart je 13. maja potekal še zadnji turnir dvojic v
letošnji sezoni

Na turnirju je sodelovalo 11 dvojic. Tekmovanje je potekalo dobrih pet ur na vseh štirih stezah.
Vse dvojice so se dobro borile in dosegle odlične rezultate. Zmago pa so morale prepustiti dvojiMesto
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Dvojica
Peter Fekonja, Darko Sklepič
Franc Belšak, Tone Žižek
Igor Tuš, Grega Tuš
Dani Huber, Igor Kmetič
Milan Jalen, Branko Fekonja
Slavek Horvat, Branko Pavlas
Branko Tuš, Jože Bitenc
Miro Fric, Sebastjan Fric
Tadeja Toplak, Lidija Rebrnik
Samo Belna, Jože Belna
Dušan Majer, Bruno Pukl

Točke
1477
1420
1407
1375
1370
1346
1345
1341
1248
1053
939

ci Peter Fekonja in Darko Sklepič, ki sta osvojila
kar 1477 točk; pretekli turnir dvojic je zmagovalna dvojica dosegla 1406 točk. Drugo mesto
sta osvojila Franc Belšak in Tone Žižek, ki sta za
trinajst točk premagala tretjeuvrščena Igorja in
Gregorja Tuša. Prvim trem dvojicam so bile podeljene zaslužene medalje, vsakemu udeležencu
pa praktična nagrada.
Naslednji turnir dvojic bo v jeseni. Spremljajte
nas na spletni strani www.bowling-lenart.si in se
pravočasno prijavite.
Sonja Brandšteter

KONJENIŠTVO
Kasaške dirke na Poleni

Konjeniško društvo Slovenske gorice Lenart je 11. 6. 2017 na Poleni izvedlo kasaške dirke. Letos
smo se člani društva odločili, da bomo dirke organizirali junija, saj smo želeli nadaljevati z prireditvami v okviru Agatine noči.
Organizirali smo 6 točk, v katerih je nastopalo 40 tekmovalcev iz vse Slovenije. Kot je to že
tradicionalno, so se tekmovalci pomerili v dirkah, ki imajo poseben pomen. Najprej smo spoznali
tekmovalke v dirki za Pokal Agate, kjer imajo pravico nastopa samo ženske voznice. Predstavilo
se jih je pet, zmagala pa je, že četrtič, Maša Habjan s konjem Iztokom BE. Naslednja pomembna
točka je bila Memorial Jožeta Herzoga, ki se organizira v spomin na našega dolgoletnega člana in
zelo uspešnega tekmovalca, ki je že davnega leta 1950 navduševal na tem hipodromu – gospoda
Jožeta Herzoga. V dirki je slavil konj Lušt lastnika Vlada Žnidariča na vajetih Mateja Osolnika
iz KK Ljutomer. Zelo smo počaščeni, da njegova družina na čelu z njegovim sinom Dušanom
ohranja spomin na veliko kasaško legendo Jožeta. Za konec pa smo z pomočjo Zveze društev generala Maistra organizirali še dirko za Pokal generala Maistra, v kateri je zmagal konj iz domačega
društva, Apollo, lastnice Mojce Križanec na vajetih Franca Lovrenčiča, ki je iztekel tudi najhitrejši
čas dneva.
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S-LOVE-HATE-ja

»Peter, s kom kar naprej govoriš po mobitelu,« je pri malici šivilja Marica povprašala rezkarja Petra.
»Janeza je nekaj zanimalo,« je odvrnil
Peter.
»Kdo pa je ta Janez,« je postal radoveden
mizar Tone. »Prej ga nisi nikoli omenil, odkar si se vrnil iz izleta na Norveškem, pa
govoriš samo še o njem in z njim.«
»Ti bi tudi, če bi se ti zgodilo to, kar se je
meni. Pomisli – ko sem se čisto sam sprehajal po Oslu, sem srečal možakarja, ki si
je brundal Smolarjevo pesem. Ko sem mu
pritegnil, sva takoj ugotovila, da sva oba iz
Slovenije. Eden drugega sva se tako razveselila, kot da bi bila brata. Tisoč kilometrov
od doma nisem bil več sam, temveč sem
imel ob sebi Janeza iz Ljubljane.«
»Kaj, žabar je,« je vzkliknil Tone.
»Ti bom dal žabarja,« se je razburil Peter.
»Janez je pravi prijatelj.«
»V Sloveniji nas živi tako malo, da eden
drugega sprejmemo kot sorodnika, če se
srečamo kje daleč od doma v tujih krajih,«
je dejala Marica. »S-LOVE-nija ni zaman
edina država na svetu, ki ima v svojem imenu besedico 'love', kar po angleško pomeni
ljubezen. Morda je naša deželica na južni
strani Alp dobila takšno ime, ker se imamo
vsi, ki živimo v njej, med seboj radi.«
»No, no, Marica, pretiravati pa ni treba.
Res je sicer, da nas je v Sloveniji malo (za
kakšno predmestje Pariza ali Londona),
vendar ne znamo držati skupaj, temveč se
kar naprej pričkamo,« je dejal Peter.
»Še najraje pa se pričkajo med seboj naši
politiki,« je dodal Tone. »Nekateri se med

seboj tako kritizirajo in pljuvajo, kot da bi
bili največji sovražniki.«
»Jaz pa imam rada vse ljudi,« je dejala
Marica.
»Marica, ali imaš rada tudi svojo taščo,
ki ti že dvajset let pije kri. Ali pa tisto sosedo, ki ti je zadnjič zastrupila kure, da ne bi
hodile na njen vrt? Imaš rada tudi našega
šefa, ki te kar naprej brez potrebe sekira,« je
z zvišanim tonom povprašal Tone.
»Rekla sem, da ima rada vse ljudi. Moja
tašča pa je zmaj, soseda je kača, šef pa hudiček,« se je zasmejala Marica.
»Hm, hm. Ni mi več jasno, kako je z imenom te naše deželice in države. Ali je prav,
da ji rečemo S-LOVE-nija? Ali bi se morala
morda imenovati kako drugače,« je zamišljeno povprašal Peter.
»Res je, da se Slovenci med seboj ločujemo po pokrajinah (Štajerci kritiziramo
skope Gorenjce in obratno), po poklicih
(proizvodni delavci kritiziramo pisarniške
in obratno), po premoženju (manj premožni kritiziramo bolj premožne in obratno),
po videzu (»bolj debeli« kritiziramo »preveč suhe« in obratno), po spolu (ženske
rade kritizirajo lene dedce in obratno) in
kdo ve po čem še,« je pomodroval Tone.
»V načelu pa se imamo med seboj radi, še
zlasti če se med seboj bolje spoznamo. Potem znamo pošteno držati skupaj.«
»Angleška besedica 'love' pomeni ljubezen, besedica 'hate' pa sovraštvo,« je dejala
Marica. »Morda bi bilo za našo deželico
najboljše ime S-LOVE-HATE-ja, saj se
med seboj zelo ljubimo, včasih pa malce
tudi sovražimo.«

Smeh je pol zdravja
Pameten nasvet

»Zakaj mižiš, ko piješ?«
»Zdravnik mi je dejal, da vina ne smem
več pogledati.«

Ranljivi ljudje

»Draga, niti sanja se ti ne, kako ranljivi
smo ljudje. Danes si, jutri pa te že ni več!
Nekje sem prebral, da na svetu vsako
sekundo nekdo umre. Praktično to pomeni,
da nekdo umre vedno, ko izdihnem!"
"Oh, dragi! Kolikokrat sem ti že rekla, da
moraš k zobozdravniku.«

Logično sklepanje

»Zakaj si tako vesel?«
»Ker mi ne bo več treba odplačevati
kredita.«
»Zakaj ne?«
»Nimam pojma. Z banke sem dobil dopis,
v katerem piše, da me zadnjič opominjajo,
naj plačam obrok.«

Ujma in ločitev

»Kaj imata skupnega ujma in ločitev?«
»Ne vem.«
»V obeh primerih lahko hitro izgubiš
premoženje.«

Stranišče in pokopališče

»Kaj imata skupnega stranišče in
pokopališče?«

Piše: Tomaž Kšela

Pripravlja T. K.

»Tega pa ne vem.«
»V obeh primerih nimaš kaj razpravljati:
Ko je treba iti, je treba iti.«

Soseda

Mož v samih spodnjicah na kavču prebira
časopis.
»Hitro se obleči, ker pride soseda,« mu
reče žena. »Ne bi bilo lepo, če bi videla te
tvoje stare kosti.«
»Kar naj vidi, kako mi kuhaš!«
»Potem pa si sleči še spodnje gate. Potem
se bo čudila, zakaj ti sploh kuham.

Cirkus

V cirkusu izbruhne požar.
»Brez panike!« vzklikne blondinka. »Saj
imajo požiralca ognja.«

Nedelja

»Pepček, zakaj si dobil negativno oceno iz
slovenščine?«
»Slabo sem napisal spis o tem, kako smo
doma preživeli nedeljo. Učiteljica je rekla,
naj spis obsega okoli 200 besed.«
»In kaj si napisal ti?«
»Vse po pravici. Napisal sem, kako nas je
ata nameraval peljati na izlet na Pokljuko.
Potem pa sem napisal še vseh dvesto
besed, ki jih je izrekel, ker mu avto ni hotel
vžgati.«

| 27

LAS OVTAR
SLOVENSKIH GORIC

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje

Člani Društva Ovtar Slovenskih goric na
strokovni ekskurziji v Savinjski dolini
Člani Društva za razvoj podeželja Ovtar
Slovenskih goric smo bili v četrtek, 8. junija 2017, na strokovni ekskurziji z namenom
ogleda primerov dobrih praks. Pot nas je vodila v vas Lindek pri Frankolovem, kjer smo dopoldan preživeli v Zadrugi Konopko, zadrugi

za razvoj trajnostne pridelave in predelave
konoplje – Konopko, z.o.o., socialno podjetje.
Gostitelji so nam predstavili uporabnost konoplje za prehrano, kozmetiko, tekstil in gradnjo,
kot so jo uporabljali že naši predniki. Pokusili
smo tudi konopljin čaj in kulinarične dobrote

Bili smo na sejmu KOS
Na letošnjem že 7. Kmetijsko-obrtniškem
sejmu se je ponovno uspešno predstavila Ovtarjeva ponudba iz Slovenskih goric. Dobro
obiskan sejem je obiskovalcem v pokritem
prireditvenem prostoru ponujal kulinarične
dobrote, vino in izdelke domače obrti.
Svojo ponudbo so predstavili člani Društva za razvoj podeželja Ovtar Slovenskih

goric: Vinogradništvo Pučko, Cerkvenjak;
Vinogradništvo Rojs, Voličina; Izletniška
kmetija Bunderla, Lenart; Vinotoč Kramberger, Lenart; Družina Senekovič, Lenart; Ivan
Vajngerl, Sveta Trojica; Marta Žižek, Lenart;
Alojzija Zemljič, Lenart; Frančiška Šafarič,
Cerkvenjak; Ekološka kmetija Živko, Voličina; Izletniška kmetija Breznik, Cerkvenjak;
Čebelarstvo Zarnec, Lenart;
Vinogradništvo Križovnik,
Jurovski Dol; Družinska kmetija Kramberger - Šteinbauer,
Lenart; Drevesničarstvo Čeh,
Voličina in Društvo kmečkih
žena in deklet Lenart.
M. G.

Predstavitev Zadruge Konopko Udeleženci strokovne ekskurzije

Predstavitev na kmetiji Flis - Četina

V mikropivovarni družine Rojnik

iz konoplje. Nato smo se odpravili
na kosilo k Ribniku pri Lisjaku, ki
se nahaja na gozdni jasi v Taboru
pri Vranskem. Sledil je ogled kmetije Flis - Četina, ki je usmerjena
v pridelavo mleka. Kmetija je od
leta 2007 posodobljena z robotom
za molžo krav, s tem pa se je rodila
tudi ideja o predelavi mleka. Na
kmetiji so nam predstavili pridelavo in predelavo mleka s pokušino
različnih domačih mlečnih izdelkov: različne vrste jogurtov, sirov
in mlečnih napitkov. Na koncu
smo se odpravili še čez cesto k
sosedom na kmetijo Rojnik, ki se
že od leta 1880 ukvarja s pridelavo
hmelja. S pridelavo zelenega zlata
na 41 hektarjih spadajo med večje
evropske hmeljarje. Lani so odprli
tudi svojo mikropivovarno Green
gold brewing, kjer smo poizkusili
pravo domače nefiltrirano pivo.
Na poti proti domu smo se ustavili
še v Žalcu na Fontani zelenega zlata kot prvi fontani piva na svetu.
Bil je lep sončen dan, poln novih doživetij in zanimivih spoznanj. In vsi že željno pričakujemo
jesensko ekskurzijo …
Milena Grabušnik,
foto: Franc Fras in
Milena Grabušnik

Objavljen 2. javni poziv LAS Ovtar
Slovenskih goric – sklad EKSRP
Objavljen je 2. Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega
razvoja LAS Ovtar Slovenskih goric na območju občin: Benedikt, Cerkvenjak, Duplek,
Lenart, Pesnica, Sveta Ana, Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Sveti Jurij v Slovenskih goricah in Šentilj, ki bodo financirane iz Evropskega
kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP). Besedilo javnega poziva je objavljeno na
spletni strani www.lasovtar.si in na spletnih straneh občin. Rok za prijavo operacije je
do 29. 9. 2017.
Informacije bodo zainteresiranim na voljo od 10. 7. 2017 do 30. 8. 2017 na sedežu LAS
(obvezen predhodni dogovor), po elektronski pošti: info@lasovtar.si, po telefonu: 059 128
773, 051 660 865 vsako sredo med 9. in 17. uro ter od 1. 9. 2017 do 22. 9. 2017 vsak delavnik med 9. in 13. uro.
Za prijavitelje pripravljamo delavnico za pripravo vlog za prijavo na operacije, ki bo potekala v sredo, 6. septembra 2017, ob 16. uri na sedežu LAS, Trg osvoboditve 9, v Lenartu.
Za nadaljnje informacije spremljajte spletno stran LAS Ovtar Slovenskih goric: www.lasovtar.si
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Avgusta gremo na sejem AGRA!
LAS Ovtar Slovenskih goric se bo letos že
šestič skupaj s ponudniki predstavil s pristno
in domačo Ovtarjevo ponudbo na 55. mednarodnem kmetijsko-živilskem sejmu v Gornji
Radgoni. V veselje in čast nam bo, če se bomo

na sejmu od 26. do 31. avgusta 2017 srečali ter
se skupaj poveselili ob ponudbi naših goric in
gričev.
Vabljeni v naš Ovtarjev prostor, v halo C3!

Šentjanževka (Hypericum perforatum)
Š e nt j a n ž e v k a ,
imenovana tudi zel
Janeza Krstnika, je
od nekdaj povezana
s krščanstvom. Legenda pravi, da naj
bi kri obglavljenega
Janeza Krstnika tekla v rumene cvetove šentjanževke. Če
cvetove zmanemo
med prsti, iz njih
priteče rdeča tekočina. V ljudskem
izročilu zasledimo
tudi ime Jezusova kri. Oblika in barva cvetov
spominjata na sonce, zato velja šentjanževka
za prinašalko svetlobe. Nabrana na šentjanževo (24. 6.) naj bi bila najbolj zdravilna. Je
trajnica, ki raste samoniklo v siromašni zemlji na suhih travnikih, gozdnih robovih,
nasipih ... Iz razvejanega koreninskega sistema raste pokončno steblo, ki se na vrhu vejasto razširi. Cvetovi so zbrani v socvetju žive
zlatorumene barve. Cvetijo od 6. do 8. meseca, nabiramo nadzemni del ali samo cvetove
v suhem, sončnem vremenu, tik pred polnim
odprtjem cvetov. Pri nas raste več vrst šentjanževke, v zdravilne namene uporabljamo
tisto, pri kateri vidimo, ko jo pogledamo proti soncu, drobne pikice v listih in cvetovih.
Posušimo jo v suhem, zračnem, senčnem
prostoru in hranimo v primerni embalaži. Iz
nje si pripravimo čaj kot poparek iz ene do
dveh žličk posušene droge na 2,5 dcl vode.
Stoji naj pokrit 10 minut, po želji lahko sladkamo z medom. Pijemo zjutraj in zvečer po
eno skodelico v obliki šesttedenske kure,
pri depresiji s sledečimi simptomi: potrtost,
pomanjkanje veselja, pomanjkanje energije
in volje do dela, razdražljivost, nemir, slabo
spanje.
V Nemčiji se pripravki iz šentjanževke
predpisujejo na recept in so v skupini anti-

depresivov najpogosteje predpisana
zdravila. Za iste
težave je priporočljiva tudi mešanica šentjanževke
in melise v enakih
delih. Pitje šentjanževkinega čaja se
priporoča tudi pri
manjših razjedah
na sluznici dvanajstnika in želodca,
pri vnetju jeter, hepatitisu C in virusu
HIV. Tinktura se naredi iz 20 g sveže posušenih cvetov in 100 ml 70 % alkohola. Stoji
najmanj tri tedne na temnem mestu, pijemo
dva do trikrat na dan po 20 do 30 kapljic v
pol kozarca vode pri depresiji od 4 do 6 tednov. Šentjanževo olje pripravimo iz svežih
cvetov in hladno stiskanega oljčnega olja.
Kozarec damo na sonce in precedimo, ko
postane olje rubinasto rdeče barve. Hranimo
v temnih stekleničkah. Uporabljamo ga pri
negi suhe kože, manjših ranah, opeklinah,
hemoroidih, za masažo pri bolečih sklepih,
hrbtenici in hladnih nogah. Z destilacijo
šentjanževke dobimo aromatično vodo (hidrolat), ki je dobro sredstvo za obnovo kože
in se odlično sklada s hidrolatom smilja in
prave sivke.
Šentjanževka se odsvetuje nosečnicam,
doječim materam in v času sončenja. Posvet
z zdravnikom se priporoča ljudem, ki uživajo zdravila proti: virusom, popuščanju srca,
astmi, kroničnemu bronhitisu, zniževanju
maščob v krvi, preprečevanju strjevanja krvi,
epilepsiji, depresiji in uporabi kontracepcijskih tablet.
Bodite tudi vi kot šentjanževka - prinašalci
svetlobe in dobre volje.
Marija Čuček
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