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Voličina v Občini Lenart je od 10. do 25. septembra praznovala praznik krajevne skupnosti. Zvrstila so se športna srečanja, pohodi, prireditve za otroke in odrasle, izobraževalne in kulturne prireditve, obujanje starih običajev, počastitev župnijskega zavetnika svetega Ruperta in še in še. Osrednja pozornost je veljala 260-letnici organiziranega šolstva v Voličini; osrednje slovesnosti se je
udeležil tudi predsednik Republike Slovenije Borut Pahor.
Foto: Žiga Strmšek

Občine in vlada brez dogovora o povprečnini
Predstavniki občinskih združenj in
finančnega ministrstva na srečanju 21.
septembra niso uspeli doseči pogovora
o financiranju občin za prihodnji dve
leti. Ministrstvo je vztrajalo pri ponudbi, ki jo je dalo nazadnje, občine pa pri
tem, da bi morali zagotoviti zakonsko
določeno višino povprečnine, so sporočili iz Skupnosti občin Slovenije.
Ministrstvo je predlagalo, da se povprečnina za leto 2018 določi v višini 548
evrov. Občine, ki jim pripada presežek
nad primerno porabo, pa bi dobile 75
odstotkov teh sredstev. Na področju investicijskih transferjev je vladna stran za
prihodnje leto predlagala, da bi občinam
pri investicijskih transferjih zagotavljali
tri odstotke nepovratnih in dva odstotka
povratnih sredstev za dve leti.
Za leto 2019 je ministrica za finance
Mateja Vraničar Erman ponudila povprečnino v višini 556 evrov, kar je šest
evrov več kot v izhodiščnem predlogu,
odpravili pa bi tudi omejitve primerne
porabe občin. Za investicijske transferje
bi obveljala rešitev kot za leto 2018.
Združenja občin pa še vedno vztrajajo pri svojih izhodiščnih predlogih, zato
kljub dejstvu, da vlada občinam ponuja
več sredstev, dogovor očitno ne bo mogoč, pa so sporočili z ministrstva. "Vlada
je pokazala jasno namero, da želi pri povprečnini ne glede na omejitve nadaljevati s postopnim približevanjem izračunu
stroškov, ki jih imajo občine z izvajanjem
zakonsko določenih nalog, vendar pa ne
more odstopiti od okvirov, ki še zagotavljajo vzdržnost javnih financ," so zapisali.
Kot so izpostavili na ministrstvu, je bil
predlog vlade za leto 2018 bistveno višji

od lanskega in po nekaj letih spet višji od
povprečja med letoma 2009 in 2016, predlog za leto 2019 pa je najvišji znesek v zadnjih desetih letih. "Kljub nesklenjenemu
dogovoru z občinami bo vlada morala v
naslednjih korakih postopati tako, da bo v
prihodnjih dveh letih zagotovila nemoteno financiranje občin," so zapisali.
Predstavniki združenj občin pa so
izpostavili, da se nahajamo v situaciji,
ko so mediji polni novic o koncu krize, stopnja rasti BDP v Sloveniji je med
najvišjimi v Evropi, na drugi strani pa
se občinam preko novih zakonski predlogov višajo stroški. Zato po njihovem
mnenju ni mogoče pristati na to, da bi
bila povprečnina določena nižje od tiste, predpisane z zakonom. Prav tako
opozorila ministrstva glede nujnosti
upoštevanja fiskalnega pravila občutijo
le občine, ne pa država oziroma državni
organi.
Skupnost občin Slovenije je predlagala spremembo, ki bi občinam omogočila
predložitev dvoletnih proračunov v sprejem občinskim svetom že v letošnjem letu.
V nasprotnem primeru bo poslovanje
v začetku leta 2019 potekalo na podlagi
sklepov o začasnem financiranju, proračune pa bodo morale občine pripravljati
in sprejemati v času priprave zaključnih
računov.
Predstavniki občin so na srečanju še izrazili pobudo, da bi se sestali tudi s predsednikom vlade. Vraničar Ermanova jim
je po navedbah ministrstva zagotovila, da
bo njihovo pobudo posredovala predsedniku vlade Miru Cerarju.
STA

Voličina v prazničnih dneh

Foto: Marko Katan
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Videnje ljudi in dogodkov

ZDA niso svetilnik demokracije
Večina človeštva je dejansko odrinjena od
dejanskega odločanja. Volivci volijo svoje
predstavnike v predstavniške organe, sicer
pa so bolj ali manj prepuščeni sposobnosti
in volji oblastnikov. Državljani pa so zelo
dobrodošli na volitvah, še posebej, če volijo
predstavnike posameznih strank, ki naj bi
bile steber demokracije, vendar z njimi upravljajo njihovi vodje, večina avtokratov pa je
sploh proti vsaki obliki demokracije in so
sami sebi zadostni, pogosto jih demokracija
ovira pri njihovem »vzvišenem« poslanstvu.
Če bi ne bilo sindikalno organiziranih delavcev in civilne družbe, ki pa so pogosto privesek posameznih strank, bi avtokrati ne imeli
nobene opozicije.
Medtem ko naj bi se demokratične oblike
odločanja širile, pa si oblast vse bolj prisvaja
pravico odločanja.
Za novega ameriškega predsednika Trumpa velja, da so ZDA skorajda nekakšna njegova privatna lastnina, da pogosto podpisuje
listine, ne da bi se vsaj posvetoval z ministri.
Njegovi najbližji sorodniki so pogosto bolj
pomembni kot izvoljeni ali imenovani funkcionarji. Še dobro, da se mu upirajo celo v
njegovi republikanski stranki. In ZDA naj bi
bile pod takim vodstvom še naprej svetilnik
demokracije. Kako je v resnici s tem, se je
pokazalo ob obisku Trumpa v Evropi, ko je
zviška poučeval evropske državnike, kako
naj se obnašajo, da bo Amerika zadovoljna.
Edino nemška kanclerka Merklova se je v
imenu Evrope odločno zoperstavila nesprejemljivim Trumpovim zahtevam in jasno
povedala, da se bo morala Evropa postaviti
na svoje noge. ZDA so se na čuden način odzvale na odločitev Haaškega sodišča o meji
med Slovenijo in Hrvaško, ko so izjavile, da
je to stvar obeh držav. Ob tem jih lahko po
svoje razumemo, saj so preklicale mednarodno zavezo o okolju, pa še marsikaj, kar
jim ne ustreza. Žal sta se Poljska in Amerika
dogovorili za ameriško dobavo velike količine orožja, česar Rusi gotovo niso spregledali. Potem ko se je Trump sestal s kolegom
avtokratom Putinom, sta oba »pozabila«
na Trumpove kritične pripombe, ki jih je o
Rusiji izrekel ameriški predsednik, in potem
sta se v Moskvi skorajda prijateljsko sporazumela o sodelovanju, kmalu zatem pa je
ameriški kongres miniral vse, kar je Trump
obljubil Putinu in zamenjal vse bližnje sodelavce. Damjan Slabe je v sobotni prilogi Dela
zapisal: »Pol leta po inavguraciji je Bela hiša

razsuta, da bolj ne bi mogla biti, predsednik
je sprt z vsemi vejami oblasti.«
Komaj v nekaj mesecih je uspelo skaliti
odnose med ZDA in Evropo, tudi zaradi domnevne zadostnosti ZDA. Zato je očitno, da
Evropska skupnost, z izjemo Poljske, začne
misliti s svojo glavo.
Zanimivo je, kateri državniki so Trumpu
vsaj na videz najbližji, pri čemer politična
usmeritev držav, ki jih vodijo, ne igra tako
pomembne vloge, kot se je zdelo v času
predvolilnega boja. Tako se je zbližal z avtokrati takega tipa, kot so turški predsednik
Erdogan, ruski predsednik Putin, madžarski
premier Orban in celo kitajski predsednik.
Seveda bi mu padla sekira v med, če bi bila za
francosko predsednico izvoljena Le Penova,
kar se na srečo ni zgodilo. Še bolj se je zbližal
s skrajno nedemokratično Saudsko Arabijo.
V Aziji in Afriki imamo mnogo avtokratov, ki so si roke umazali s krvjo, vendar se
imajo za pomembne državnike, njihovo
ljudstvo pa trpi. V ZDA smo videli naciste,
ki jih je Trump sprva izenačil z njihovimi
nasprotniki. Tudi Evropska unija ni ravno
zgled demokratične združbe, saj imajo največje države bistveno večjo možnost odločanja od majhnih držav. Po drugi strani pa
so se še do zadnjega Trumpovega obiska tudi
največje države v Evropi naravnost trudile,
da ne bi »užalile« največjih avtokratov, ker
jim je bila najbolj pomembna trgovina, demokracija pa včasih nujno zlo.
V svetovnem merilu je demokracija podlegla volji kapitala. Upajmo, da se bo po
zadnjem Trumpovem neslavnem obisku
v Evropi vendarle kaj spremenilo in da bo
Evropa postala bolj samostojna in demokratična.
Morda pa bo vsaj Sloveniji pomagala naša
rojakinja Melanija, ki naj bi z možem obiskala našo državo.
Naj za konec tega zapisa omenim pomembno izjavo novinarja Dela Slabeta, ki
je objavil: »Če bomo enkrat dovolili, da svet
začnejo samo po svojih predstavah urejati
prepotentni politiki Trumpovega in Putinovega kova ali kova Xi Jipinga, se utegne
vrtiljak norosti hitro zavrteti tako katastrofalno, kot se je v prejšnjem stoletju zavrtel že
dvakrat.« Upajmo, da se ne bosta »spopadli«
ZDA in Severna Koreja. Oba ponorela politika sta tega zmožna.
Tone Štefanec

Novinarska konferenca ministrstva za delo

Se bo minimalna plača zvišala?

K

aj bo sedanja vlada do konca svojega
mandata naredila na področju trga
dela, sociale in družinske politike – torej na področjih, ki so za večino ljudi, ki sebe
in svoje družine preživljajo z delom, najbolj
pomembna? O tem je nedavno na novinarski
konferenci spregovorila ministrica za delo,
družino, socialne zadeve in enake možnosti
Anja Kopač Mrak, ki je hkrati javnosti predstavila tudi poročilo o delu svojega ministrstva
v minulih treh letih.
V četrtem letu mandata bo ministrstvo za
delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti osrednjo pozornost posvetilo reorganizaciji centrov za socialno delo in uvedbi informativne odločbe za letne socialne prejemke.
Tako bodo socialni delavci na centrih za socialno delo imeli več časa za delo z ljudmi.
Prav tako bo ministrstvo poenostavilo postopke za osebno dopolnilno delo ter poskrbelo za projekte za lažje zaposlovanje mladih ter
oseb s posebnimi potrebami.
Poleg tega bo ministrica socialnim partnerjem predlagala, da bi se dogovorili za novo formulo za izračun minimalne plače, ki bi jo bilo
v sedanjem obdobju gospodarske rasti potrebno po njenem mnenju dvigniti, podobno kot
tudi vse druge plače. Višino minimalne plače
bi veljalo določati v razmerju do povprečne
plače in v razmerju do minimalnih življenj-
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skih stroškov. Tako bi tudi delodajalci že januarja vedeli, koliko se bodo tisto leto dvignile
minimalne plače.
Sicer pa so se po besedah Kopač Mrakove
razmere na trgu dela v Sloveniji v zadnjih treh
letih zelo spremenile – od velike brezposelnosti smo prišli v položaj, ko delavcev nekaterih
profilov že primanjkuje. Število brezposelnih v
Sloveniji se je namreč v zadnjih treh letih (od
septembra 2014 do avgusta 2017) zmanjšalo z
112.560 na 83.843 oziroma za 25,5 odstotka,
hkrati pa se je število delovno aktivnih povečalo za 44.753 z 805.523 na 850.276.
Zahvaljujoč bolj ugodnim gospodarskim
gibanjem in temu primernim ukrepom ministrstva se je izboljšala tudi socialna varnost
ljudi. Denarna socialna pomoč se je v zadnjih
treh letih dvignila za samske osebe z 265,22
evra na 297,53 evra (za 32,31 evra), za štiričlanske družine pa s 793 na 889,61 evra (za
96,61 evra). Cenzus za varstveni dodatek se
je dvignil s 476,87 na 484,97 evra. Ministrstvo je za prejemnike varstvenega dodatka in
denarne socialne pomoči, ki imajo nepremičnino vredno manj od 120.000 evrov, ukinilo
tudi zaznambe na nepremičnine in vračilo
prejete pomoči. Zato se je število prejemnikov varstvenega dodatka z deset povečalo na
petnajst tisoč. Minimalna starostna pokojnina
za polno delovno dobo po novem znaša 500

evrov, kar je izboljšalo socialni položaj 45 tisoč upokojencem, zlasti ženskam. Letos so vsi
upokojenci ponovno prejeli dodatek (od 90 do
400 evrov, glede na višino pokojnine). Otroci
v sedmem in osmem razredu pa so ponovno
upravičeni do otroškega dodatka, zaradi česar
se bo število prejemnikov otroškega dodatka
povečalo za 45 tisoč. Več je tudi prejemnikov
državnih štipendij, subvencije za kosila pa
prejemajo tudi učenci iz drugega in tretjega
dohodninskega razreda. Od leta 2016 so tudi
otroški dodatki višji.
Ministrstvo je v tem mandatu celovito prenovilo tudi družinsko politiko, saj je bil po 41
letih sprejet nov družinski zakonik, zakon o
preprečevanju nasilja v družini pa je bil noveliran. Novela je prinesla prepoved telesnega
kaznovanja otrok, med nasilje pa je vključila
tudi zalezovanje. V Sloveniji je bila v tem času
vzpostavljena mreža petnajstih večgeneracij-

skih centrov, očetje pa so dobili 15 dni dodatnega plačanega očetovskega dopusta, tako da
ga imajo sedaj skupno 30 dni.
Prav tako se je zmanjšal delež invalidov
med brezposelnimi. Ministrstvo je poskrbelo
tudi za evropsko kartico ugodnosti za invalide, ki jim med drugim zagotavlja bolj enotno
obravnavo ugodnosti v prometu, turizmu, kulturi, športu in podobno. Po novem jim država
sofinancira tudi različne pripomočke, od elektronske varuške do videofona in govorečega
diktafona.
Hkrati z gospodarskimi razmerami so se
tako v Sloveniji vendarle začele vsaj skromno
izboljševati tudi razmere na trgu dela in na
področju socialne varnosti. Večina ljudi pa bo
gospodarsko rast zares občutila v svojih žepih
šele, ko bodo prejeli višje plače.
T. K.

Poslanski kotiček

Ministrica za zdravje Milojka Kolar Celarc ne obvladuje
stanja v slovenskem zdravstvu, koga torej rešujemo, bolnike
ali predsednika vlade?
Natanko pred letom dni smo v Slovenski
demokratski stranki vložili prvo interpelacijo zoper ministrico za zdravje Milojko Kolar
Celarc. 13. 9. 2017 je v DZ potekala že druga
interpelacija proti ministrici. Nekateri boste
rekli, da je bilo to prepozno. Drugi, da ta
ministrica ne bi nikoli smela biti ministrica
za zdravje. Tretji, bolje, da ministrica sama
odstopi, kajti poglabljanja krize v zdravstvu
naša država ne bo več dolgo prenesla. Težko
pa najdemo koga, ki bi dejal, da ministrica
Milojka Kolar Celarc dela dobro in da je prava oseba na tem ministrstvu.
Soodgovornost za neukrepanje na področju koruptivnih dejanj v zdravstvu, odgovornost za podaljšanje neurejenega stanja
na Pediatrični kliniki UKC Ljubljana, odgovornost za neučinkovito reševanje problema čakalnih dob, soodgovornost za slabo
poslovanje in vedno večja zadolženost javnih zdravstvenih zavodov ter odgovornost
zaradi predlogov zakonodaje na področju
zdravstva, ki so v nasprotju s slovensko in
evropsko zakonodajo, in s tem tudi slabljenje
slovenskega zdravstva so glavni razlogi, da
smo se v poslanski skupini SDS odločili za
ponovno interpelacijo.

Ministrica je odgovorna za
neučinkovito reševanje problema
čakalnih dob

Ministrstvo oziroma vlada je sprejela dva
ukrepa, najprej leta 2016, ko je namenila
7,9 milijona za skrajševanje čakalnih dob,
in potem še aprila letos, ko je namenila 36
milijonov za leti 2017 in 2018 za skrajševanje čakalnih dob. Ta denar in ti ukrepi naj
bi torej prinesli njihovo skrajševanje. V letu
2016 je bila realizacija tega projekta 74 %, v
UKC Ljubljana 19 %, realizacija po pol leta
letos je pa 20 %.
Na dan 1. 8. 2017 je čakalo dopustno dolgo 224.420 pacientov, od tega jih je 22 %
čakalo nedopustno dolgo. Če primerjamo
podatke iz septembra 2014 in avgusta 2017,
to je v času tega mandata, se je število čakajočih povečalo za 25 %, število čakajočih nad
dopustno dolgo pa za 52 %.Če pogledamo
podatke NIJZ za mesec julij, je v mesecu juliju število čakajočih naraslo za 13 % v specialističnih ambulantah, na prvi pregled je
čakalo za 15 % več kot junija, avgusta pa za
19 % več kot julija. Torej to, da čakajo za prvi
pregled nedopustno dolgo, se iz meseca v
mesec povečuje. Enako velja za zdravstvene
storitve, kjer se prav tako povečuje procent
tistih, ki čakajo nedopustno dolgo. Torej, realizacija programa oziroma projekta skrajševanja čakalnih dob je v bistvu denar za tisto,
kar potem ni realizirano oziroma se realizira
v zelo majhnem procentu, in je v nekaterih
primerih, grobo rečeno, stran vržen denar.

Ministrica je odgovorna za podaljšanje
neurejenega stanja na Pediatrični
kliniki

Torej, ministrica dovoljuje neurejen, nedelujoč sistem, ob tem pa dovoljuje javno
pranje umazanega perila zdravnikov in vod-

stev bolnišnic, seveda gre za primer Pediatrične klinike, ki je eden izmed primerov.
Ministrica je v odgovoru na interpelacijo
napisala, da to področje spremlja že od leta
2012. Ne boste verjeli, še preden je postala
ministrica, se je ta ministrica ukvarjala s
Pediatrično kliniko, do danes pa v njenem
mandatu ni rešitve. V svetu zavoda ima vlada šest predstavnikov in preko njega bi ministrica lahko ukrepala tudi drugače, torej, da
bi to dejavnost oziroma to področje rešila hitreje. Nedopustno je, da se na plečih najmlajših bolnikov pere umazano perilo v javnosti
in da ministrica to dovoljuje in ne reagira na
mednarodno poročilo, ki je bilo v njenem
mandatu podano javnosti, in zdaj krivi UKC
Ljubljana, da ni izvedel prvih dveh točk iz
strategije nacionalnega centra. Sama tudi ni
vzpostavila in ni podpisala pogodb s tujimi
centri. Rok je bil decembra 2016. Torej dopušča, da se na pediatrični kliniki dogajajo
stvari, ki se ne bi smele.

Ministrica je odgovorna za nepripravo
predlogov zakonodaje na področju
zdravstva

Ministrica je odgovorna tudi za zakonodajo, ki prihaja prepozno, zakonodajo, ki je
v nasprotju z evropskimi standardi oziroma
z evropsko zakonodajo in zakonodajo, ki jo
sprejema po nujnem postopku, zakonodajo,
kjer ji nasprotuje večina strokovne javnosti
ali skoraj vsa strokovna javnost.
Spomnim Vas lahko tudi na zakonodajo o
pacientovih pravicah, kjer je člen, ki določa
čakalno dobo oziroma število čakajočih po
stopnji nujnosti pričakovane čakalne dobe,
umaknila, torej ne bo več javnih podatkov o
številu čakajočih. Da ne govorim o eNaročanju, ki ne deluje. Potem zakon o zdravstveni
dejavnosti, kjer omejuje koncesionarje, ki so
del javnega zdravstva v Sloveniji. Lekarniški
zakon, kjer ji predstavnik Lekarniške zbornice dopoveduje, da zakona ne bo spoštoval,
ker če ga bo, potem zdravil ne bo v lekarnah.
Potem zakon o zdravniški službi, s katerim je
pospešila odhod mladih zdravnikov v tujino.
Spoštovani rojaki, verjamem in vem, da si
slovenski državljani ne zaslužimo zdravstvenega sistema, ki znotraj samega sebe dovoljuje vedno večje razraščanje korupcije, kjer
se podaljšujejo čakalne dobe, pospešuje se
odhod mladih zdravnikov pa tudi bolnikov
v tujino, in se pojavlja vedno več humanitarnih akcij, kjer se zbira denar za tiste, ki želijo imeti normalno zdravstveno obravnavo.
Kljub neuspehu druge interpelacije smo lahko ugotovili, da ministrice ne podpira tudi
večina poslancev koalicije, iz koalicijskih
vrst so namreč na delo ministrice leteli številni očitki, zlasti glede priprave zakonodaje.
Kljub vsemu pa so želja po obstanku koalicije in bližajoče se parlamentarne volitve
očitno pretehtale, da niso podprli razrešitve
in so zaradi »političnega preživetja« nasprotovali interpelaciji.
Srečno, dragi rojaki! Pišete mi lahko na
naslov: franc.breznik@dz-rs.si
Vaš poslanec DZ Franc Breznik
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Mladim s posebnimi potrebami bodo
pomagali na trg dela

M

inistrstvo za delo, družino, socialne
zadeve in enake možnosti je pred
kratkim objavilo javni razpis, imenovan »Razvoj in izvajanje prehoda mladih s
posebnimi potrebami na trg dela«, ki bo okoli 2100 mladim, ki se soočajo z invalidnostjo
oziroma oviranostjo fizične, psihične ali socialne narave, olajšal prehod iz šolske sfere na
trg dela. Država je za ta razpis zagotovila 4,2
milijona evrov.
Ciljna skupina razpisa so mlajši od 29 let s
posebnimi potrebami, med katere štejejo: mo-

tnje v duševnem razvoju, slepota in slabovidnost oziroma okvara vidne funkcije, gluhota
in naglušnost, govorno-jezikovne motnje, gibalna oviranost, dolgotrajna bolezen, avtistične motnje ter čustvene in vedenjske motnje, ki
potrebujejo prilagojeno izvajanje programov
vzgoje in izobraževanja z dodatno strokovno
pomočjo.
V projekt naj bi vključili 1155 mladih s posebnimi potrebami iz vzhodne Slovenije in
945 iz zahodne Slovenije.
T. K.

55. sejem AGRA 2017

5

5. mednarodno kmetijsko-živilski sejem
AGRA 2017 je v šestih dneh, kolikor je
potekal letošnji sejem, obiskalo več kot

Priložnost za delodajalce in starejše delavce

Z

avod za zaposlovanje Slovenije je sredi
septembra objavil javno povabilo, imenovano »Aktivni do upokojitve«, ki je
namenjeno spodbujanju trajnejšega zaposlovanja starejših brezposelnih oseb. Delodajalec,
ki se bo odzval na javno povabilo in brezposelno osebo, starejšo od 55 let, zaposlil za nedoločen čas oziroma do izpolnitve pogojev za
predčasno ali starostno upokojitev s polnim
delovnim časom, bo dobil do 13.000 evrov
subvencije. Vlada je za omenjeno javno povabilo zagotovila 1,43 milijona evrov.
Javno povabilo velja za zaposlovanje brezposelnih oseb, ki so starejše od 55 let in ki so

v evidenci brezposelnih oseb vpisane oziroma
prijavljene najmanj en mesec. Delodajalci, ki
bodo izpolnili pogoje iz povabila, bodo dobili subvencijo v dveh delih. Deset tisoč evrov
bodo dobili takoj po zaposlitvi starejšega delavca, seveda pa bodo morali delavca imeti zaposlenega najmanj 24 mesecev. Tri tisoč evrov
pa bodo dobili po tem, ko bodo starejšemu
delavcu izplačali plačo za trideseti mesec dela.
Na javno povabilo lahko kandidirajo delodajalci iz vse Slovenije (pravne ali fizične osebe), ki so vpisani v poslovni register vsaj eno
leto.
T. K.

Kajenje v vozilih v prisotnosti otrok poslej
prepovedano

N

ovi zakon o omejevanju porabe tobačnih izdelkov prepoveduje kajenje
v vseh avtomobilih in drugih vozilih,
v katerih so tudi otroci in mladostniki, mlajši
od 18 let. Zato so policisti septembra izvedli
enotedensko ozaveščanje javnosti o novi zakonodaji na področju kajenja v vozilih, nadzor
pa bodo opravljali tudi v bodoče.
Raziskave, ki so jih izvedli strokovnjaki,
kažejo, da kajenje v avtomobilih in drugih vozilih zelo škoduje zdravju dojenčkov, otrok in
mladostnikov, ki so v avtomobilu ob kadilcu.

V vozilih je namreč zelo malo prostora, zato so
sopotniki kadilca izpostavljeni visoki koncentraciji škodljivih snovi v cigaretnem oziroma
tobačnem dimu. Po nekaterih ocenah je bilo
v Sloveniji doslej izpostavljeno tobačnemu
dimu v avtomobilih okoli 10 tisoč otrok. Doslej so zdravstveni delavci kadilce opozarjali,
naj v prisotnosti otrok ne kadijo v avtomobilih
in drugih vozilih, po novem pa je to tudi prepovedano. Kogar bodo policisti pri tem zalotili, ga bodo lahko kaznovali.
T. K.

120 tisoč obiskovalcev. Organizatorji so zadovoljni, saj lahko govorijo o presežkih.
V organizacijskem odboru sejma je tudi
mag. Dejan Židan, minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ki je
tudi predsednik stranke SD. Kot je že
stalnica, predzadnji dan sejma sejem
organizirano obiščejo tudi člani te
stranke. V vinskem hramu sejma se
jim je pridružil Janez Erjavec, direktor Pomurskega sejma, in kot je slikovito dejal, je to prilika, da ministru Židanu, ki je tudi član organizacijskega
odbora sejma, med svojimi za njegove
zasluge in prizadevanja k uspešnosti
sejma izroči kipec Sejalca. Podelitvi
je prisostvovala tudi Maja Žibert, 21.
vinska kraljica Slovenije.
Franc Bratkovič

Evropski dan civilnega prava - vabljeni v
notarske pisarne

E

vropska komisija in Svet Evrope sta
leta 2003 odločila, da naj bo okoli 25.
oktobra v vseh državah članicah EU en
dan posvečen dnevu civilnega prava. Temeljni namen tega dneva je, da se evropski državljani seznanijo s civilnim pravom in da bi
le-to postalo dosegljivo vsem državljanom.
Glede na to, da je civilno pravo prisotno v
vsakdanjem življenju državljanov z delovno-pravnimi razmerji, porokami, ločitvami,
dedovanjem, izmenjavo blaga ali storitev, je
potrebno zagotoviti, da bo to enako dostopno vsem, ne glede na kraj bivanja.

V »Evropski dan civilnega prava« se v zadnjih letih vključujejo tudi slovenski notarji,
ki vam bodo 26. oktobra 2017 v času uradnih ur (od 9. do 12. in od 13. do 16. ure)
na voljo za odgovore na vsa vaša vprašanja, ki
jih imate v zvezi z dedovanjem, oporokami,
nepremičninami in ostalimi zadevami, ki se
nanašajo na vaše premoženje. Oglasite se v eni
od najbližjih notarskih pisarn in spoznajte, kaj
lahko notar naredi za vas.
Notarska zbornica Slovenije

Poplave tudi v osrednjih Slovenskih goricah

Z

aradi obilnih padavin so v torek, 19. septembra, začeli naraščati tudi vodotoki v osrednjih
Slovenskih goricah, ki so popoldne ponekod prestopili bregove in poplavljali. Fotografije so
iz doline Pesnice in Drvanje.
E. P.

Flagship Products na sejmu AGRA

V

okviru projekta, ki je sofinanciran
s strani Evropske unije, Evropskega
sklada za regionalni razvoj, programa

sodelovanja Interreg V-A Slovenija–Avstrija
2014-2020, je na sejmu AGRA v Gornji Radgoni potekala sejemska predstavitev in promocija vodilnih produktov – Flagship Products.
Predstavitev je potekala v sredo, 30. avgusta
2017, v sklopu bilateralnega
srečanja regij Slovenske gorice in jugovzhodne avstrijske Štajerske. Obiskovalci
sejma so lahko spoznavali
in okušali odlične kulinarične dobrote iz vodilnih
produktov, s poudarkom
na medu in kruhu, ki so jih
pripravili in predstavili ponudniki z območja Slovenskih goric.
RASG

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.
Zaradi velikega števila prejetih sporočil o dogodkih je potrebno njihov obseg omejiti. Ta je
do15 vrstic in ena fotografija, če bistveno dopolnjuje prispevek. Pri pomembnejših dogodkih
so možna vnaprej dogovorjena odstopanja. Prispevki lokalne skupnosti lahko obsegajo do 40,
društev (občni zbori, večji dogodki) pa do 20 vrstic. Prispevki naj bodo v Wordu (Times New
Roman, velikost 12, razmik 1,5), fotografije morajo biti najmanj 1 MB, 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, 27. oktobra 2017.
Uredništvo
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Občina Benedikt

Izvedli so rekonstrukcijo vrtine

V

občini Benedikt bodo v letošnji kurilni sezoni za gretje šole, športne
dvorane in občinske zgradbe porabili manj sredstev, kot bi jih, če ne bi izvedli rekonstrukcije tamkajšnje vrtine za termalno
vodo. To vrtino v Benediktu namreč uporabljajo za gretje nekaterih objektov v občinski
lasti. Da bi bilo ogrevanje cenovno čim bolj
ugodno, so pred časom rekonstruirali vrtino
tako, da termalne vode iz nje ne jemljejo več
in je nato tudi ne spuščajo več v naravo, temveč iz vrelca jemljejo samo toplotno energijo, termalno vodo pa vanj vračajo.

Občina seveda denarja za takšno investicijo nima, doslej pa se zanjo ni zagrel niti
noben zasebnik (ali skupina), saj bi se mu
(jim) denar vračal (pre)počasi, čeprav bi bil
na dolgi rok donos na vloženi kapital verjetno zelo dober. Morda se bodo Benedičanke
in Benedičani prej kot slej vendarle greli s
svojo termalno vodo, saj vrelca ne bo nihče »odnesel«, podjetnih ljudi pa v osrednjih
Slovenskih goricah tudi ne manjka.
»Investicija v rekonstrukcijo vrelca se
je absolutno splačala,« poudarja Gumzar.
»Občina je zanjo plačala toliko, kolikor bi
znašal strošek enoletne koncesije. Če
bomo prihranili dve
tretjini
kurilnega
olja za ogrevanje, se
bodo sredstva za investicijo povrnila v
enem letu.«
Sicer pa je trenutno v občini Benedikt po besedah
župana v teku več investicij. V zaključni
fazi je pridobivanje
gradbenega dovoljenja za izgradnjo
kanalizacije v tistem
delu naselja Sveti Trije Kralji, ki je
še nimajo. Na novo
Župan Milan Gumzar pred rekonstruirano vrtino, ki daje energijo za ogrevabodo zgradili 1560
nje šole, telovadnice in občinske zgradbe
metrov kanalizacije,
nanjo pa bo priključenih 19 gospodinjstev. Z deli bodo pričeGre za tehnično dokaj zapleteno rešitev,
li še letos, celotna investicija pa bo vredna
ki jo je v vrelcu izvedlo podjetje Petrol Geoterm iz Lendave. Vrelec termalne vode v
okoli sto tisoč evrov. Gradnjo bo v celoti financirala občina iz proračuna.
Benediktu je prvi pri nas, ki so ga rekonstruirali na ta način, zato je tudi za izvajalca PeTrenutno modernizirajo tudi cestna odtrol Geoterm ta projekt pilotni. Ko bo proseka v Drvanji in v Trotkovi. Skupno gre za
jekt povsem končan, bo omenjeno podjetje,
1100 metrov. Izgradnja bo stala preko sto
ki je se je razvilo iz zdravega jedra nekdanje
tisoč evrov, dela pa bodo končana predvidoma do konca oktobra.
Nafte, pridobilo pomembno novo referenco.
Zelo hitro raste tudi novo naselje v Svetih
Energijo iz rekonstruiranega termalnega
Treh Kraljih. V njem so zgradili in še gradijo
vrelca so poskusno začeli uporabljati že v
že 20 izredno ličnih družinskih hiš, vseljeprejšnji kurilni sezoni, nato pa so uspeli še
nih pa je že devet. Med investitorji so tako
nekoliko dvigniti temperaturo, ki jo pridobijo iz vrelca.
domačini kot ljudje iz drugih krajev, ki so
»Objekte ogrevamo po principu klasičnese odločili, da bodo živeli v občini Benedikt.
ga centralnega ogrevanja. Iz vrelca pridobi»Gradnja novega naselja kaže na to, da
mo v kurilnico šole, telovadnice in občinske
so ljudje pri nas pridni in da gradijo hiše in
zgradbe vodo s temperaturo 45 stopinj,«
urejajo okolico zase in za lep izgled kraja,«
pojasnjuje župan občine Benedikt Milan
pravi Gumzar. »Doslej pri gradnji ni bilo
Gumzar. »Z novim sistemom smo izgubili
nobenih problemov. Naselje je že komunalno urejeno. Vsi imajo elektriko, vodo,
višjo temperaturo vode, ki smo jo v starem
dvojno kanalizacijo (za odpadne vode in
sistemu imeli. Vendar pa nam zato, ker vodo
fekalno) ter vse drugo, kar je potrebno za
vračamo v vrtino, ni treba plačevati koncesije za odvzem tople vode in takse za obremekakovostno življenje.«
njevanje okolja z odpadno vodo. Stroški so
Seveda pa bo morala občina Benedikt,
tako sedaj manjši, saj bi samo za koncesijo
glede na hitro rast prebivalstva, dovolj hitro
za odvzem tople vode za eno kurilno sezono
razvijati tudi svojo infrastrukturo, ki jo prebivalci, med katerimi je veliko mladih drumorali odšteti od 50 do 60.000 evrov.
žin, potrebujejo. V tem pogledu se kaže poPetrol Geoterm je vrtino rekonstruiral
treba po ureditvi parka z otroškim igriščem,
brez dodatnega vrtanja. Če bi naredili povratno vrtino in na ta način izboljšali sissaj mlade družine čedalje bolj potrebujejo
tem, bi po besedah Gumzarja lahko pozimi
prostor za sprehode, druženje in preživljanje prostega časa skupaj z otroki. Benedikt
z benediško termalno vodo greli še veliko
namreč vse bolj postaja malo mestece, kjer
več objektov, morda celoten Benedikt. Seveda pa bi za to poleg povratne vrtine potreso potrebe prebivalcev drugačne kot na klabovali tudi razvodno toplovodno omrežje,
sičnem podeželju.
kar bi skupaj stalo okoli pet milijonov evrov.
T. 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.
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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

Občina Cerkvenjak

Modernizirajo tri cestne odseke

V

teh jesenskih dneh v občini Cerkvenjak modernizirajo tri cestne odseke.
V Brengovi so začeli modernizirati
odsek Brengova–Vanetina: letos bodo razširili
in asfaltirali 404 metre ceste, ki je sedaj makadamska, naslednje leto pa še 600 metrov.
Pogodbena vrednost prve faze je nekaj več
kot 41.000 evrov, druge pa okoli 60.000 evrov.
Cesta bo široka tri metre, ob njej pa bodo bankine in jarki za odvodnjavanje. Po besedah
direktorja cerkvenjaške občinske uprave Vita
Kranerja bodo dela končana do konca oktobra. Deževje je doslej s ceste pogosto odnašalo
gramoz, zato je bila včasih težje prevozna, poleg tega pa je njeno vzdrževanje terjalo veliko
dela in stroškov. Modernizacija omenjene ceste je bila že dolgo v planskih dokumentih, na
vrsto pa je prišla šele letos.
V Čagoni modernizirajo 120 metrov ceste
do Čebelarskega doma. Tudi ta cesta bo široka
tri metre, na obeh straneh pa bodo bankine.
Stala bo okoli 11.000 evrov.
V Čagoni modernizirajo tudi cesto Čagona–Blažič, okoli 220 metrov dolg cestni odsek,
ki predstavlja slepo ulico. Doslej je odsek, ki

vodi navkreber, makadamski, poslej bo širok
tri metre, ob njem pa bodo bankine. Občino
bo stal okoli 17.000 evrov.
Kot pravi Kraner, je občina izvajalca del za
vse tri cestne odseke izbrala na javnem razpisu (Pomgradovo Cestno podjetje Murska
Sobota). Občina sistematično in prednostno
modernizira zlasti cestne odseke, ki so še vedno makadamski in ki niso na ravnem terenu, temveč na bregu, saj njihovo vzdrževanje
povzroča občini velike stroške. Nato pridejo
na vrsto že asfaltirani cestni odseki, potrebni
rekonstrukcije, razširitve in preplastitve zaradi dotrajanosti in povečanega prometa, zlasti
tovornega. Vse tri cestne odseke občina modernizira s sredstvi iz svojega proračuna, saj
evropska sredstva za te namene v tej finančni
perspektivi niso na voljo. Zato pa se, kot pravi Kraner, nakazujejo možnosti za določena
finančna sredstva za obnovo vodovodnega
omrežja. Verjetno se bo več občin skupaj poskušalo prijaviti na razpis za omenjena sredstva.
T. K.

V Cerkvenjaku že četrti obisk iz Srbije

L

etos se je v Cerkvenjaku ustavil že četrti obisk iz Srbije. Potem ko so spomladi
občino Cerkvenjak in nekatere druge
občine v severovzhodni Sloveniji obiskali kmetovalci in predstavniki tamkajšnjega
družbenopolitičnega življenja iz občine Srbobran in konec maja še iz Petrovca na Mlavi,
19. julija med obiskom
v več občinah na območju UE Lenart občinska
delegacija iz Knića, se je
v četrtek, 31. avgusta,
v Cerkvenjaku ustavil
podoben obisk, tokrat
iz občin Vrbas in Nova
Crnja.
Tudi tokratni obisk
je bil z namenom nabiranja izkušenj dobrih
praks, ki jih imajo Slovenci v Evropski uniji. Te jim je v dvorani
Doma kulture v Cerkvenjaku predstavil Marjan Žmavc, župan
občine Cerkvenjak. Predstavil jim je delo in
življenje devetnajstletnega obdobja samostojne občine, kar so si lahko ogledali tudi na filmskem platnu.
Za orientacijo, Vrbas je del južnobačkega
okraja. Po popisu prebivalstva leta 2002 so na
območju občine našteli 45.852 prebivalcev.
Nova Crnja spada v srednjebanatski okraj in

meji na Romunijo. Leta 2002 je v tej občini živelo 12.706 prebivalcev.
V Cerkvenjaku se je s svojimi srbskimi rojaki mudil tudi znan kulturni in turistični
delavec, pa sodelavec številnih medijev, Rade
Bakračevič, ki v Sloveniji živi od leta 1960, svoj
dom pa ima v Radencih.

Poleg Cerkvenjaka so gostje obiskali Radence, Gornjo Radgono, kjer so obiskali sejem
AGRA 2017, Sv. Jurij ob Ščavnici, Maribor,
Mursko Soboto in Turnišče. V Moravskih
Toplicah, zadnji dan tridnevnega obiska Slovenije, pa prisostvovali podpisu dogovora o
gospodarskem sodelovanju Moravskih Toplic
in Vrbasa.
Franc Bratkovič

Občina Lenart

Prireditev ob 260-letnici organiziranega
šolstva v Voličini in prazniku KS Voličina

V

torek, 19. septembra, je bila v Kulturnem domu v Voličini prireditev ob
260-letnici organiziranega šolstva v
Voličini in prazniku
Krajevne
skupnosti
Voličina, ki se je je udeležil predsednik Republike Slovenije Borut
Pahor. Na slovesnosti,
ki je potekala pod naslovom "Stopinje skozi
čas", je zbrane uvodoma nagovoril ravnatelj
Osnovne šole Voličina
mag. Anton Goznik, ki
je poudaril, da so v šoli
pridobljena znanja in
veščine pomembni pri
oblikovanju vrednot,
ki z nami ostanejo vse

življenje. Tudi župan Občine Lenart mag. Janez Kramberger je v svojem nagovoru izpostavil družbeno odgovorno vlogo šole, ki je
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pomembna pri oblikovanju naše osebnosti.
»Učiteljice in učitelji
Osnovne šole Voličina
že generacijam učencem odkrivajo nova
obzorja, dajejo krila njihovi ustvarjalnosti, šola
pa daje kraju prijazen
obraz. Šola, predvsem
pa ljudje, ki so tukaj
delali v preteklosti in
delajo danes, so gibalo
materialnega in duhovnega razvoja, so energija in duhovna moč, ki
kraju in ljudem daje ži-

Občina Lenart pristopila k projektu
Local4Green

Č
Kulturni
program
so pripravili sedanji in
nekdanji učenci in učitelji Osnovne šole Voličina. Program prireditve, ki ga je zasnovala
učiteljica Petra Munda,
je skozi dramsko-glasbeni preplet prikazal,
da je šola že od nekdaj
srce domačega kraja,
v katerem ljudje živijo in delujejo drug z
drugim, saj jih vežejo
prijateljstvo, srčnost in
solidarnost. V bogatem
in vrhunsko izvedenem

vost, življenje, kulturo, gospodarski napredek
in človeško dimenzijo,« so bile besede župana
Občine Lenart.
Predsednik Pahor se je v svojem slavnostnem nagovoru zahvalil četrtošolcem za
iskreno in prijazno vabilo na obeležitev častitljivega jubileja šole in praznika krajevne
skupnosti. Posebne besede zahvale je namenil
tudi učiteljem in ravnateljem, ki opravljajo izjemno pomembno delo, saj otroke vzgajajo v
celovite osebnosti, da bodo na prihajajoči čas
naglih sprememb lahko gledali s samozavestjo in upanjem. Pridobljeno znanje otrokom
namreč daje notranjo moč, ki jim je nihče ne
more odvzeti.
Ob visokem jubileju je predsednik Pahor
ravnatelju mag. Antonu Gozniku v okviru

Ivančna Gorica, Trebnje in še nekatere druge bodo oblikovane specifične usmeritve lokalne
fiskalne politike za spodbujanje OVE z namenom njihove vključitve v lokalne strategije in
načrte. Rezultati bodo nato redno spremljani
in ovrednoteni z namenom priprave niza rešitev, uporabnega za širši krog uporabnikov v
posamezni državi ali regiji. Pilotnim občinam
bodo projektni partnerji nudili potrebno strokovno oz. tehnično podporo pri zasnovi omenjenih dokumentov in poskrbeli za ustrezno
spremljanje rezultatov ter njihovo vrednotenje.
www.lenart.si

Odlok za mladino Občine Lenart

kulturnem programu
so nastopili: Otroški in
mladinski pevski zbor
OŠ Voličina pod vodstvom Aleksandra Šijanca, dramski krožek
OŠ Voličina, Vokalna
skupina Amista, Tadeja
Kurnik Hadžiselimovič
in Neja Hadžiselimovič,
Folklorna skupina OŠ
Voličina pod vodstvom
Judite Bračko, Dominik
Petko, Aleksandra Papež, Eva Kurnik, Sara
Hercog, Ema Kovač,
Hana Pivljakovič in

praznovanj 25. obletnice samostojnosti in
Lara Hercog.
mednarodnega priznanja podaril posebno
Po prireditvi je bila v prostorih OŠ Voličiprotokolarno darilo - zastavo Republike Slona na ogled stalna razstava slik slikarja Jožeta
venije.
Krambergerja, razstave del članic in članov liNa slovesnosti so ob prazniku krajevne skukovne skupine pod vodstvom Martine Golija
pnosti podelili tudi priznanji Sveta krajevne
in šolskih razstav.
skupnosti Voličina. Priznanje so prejeli Janez
D. O., foto: Žiga Strmšek
Kurnik, vodja Ljudskih pevcev Kulturno turističnega društva Selce
in pevec vokalne skupine Slovenskogoriški
glasovi za ohranjanje
ljudskega glasbenega izročila in uspešno delo v
ljubiteljski kulturi. Neža
in Milko Rojs vsako leto
v avgustu gostita Dneve poezije in vina, ki
so največji mednarodni
pesniški festival v Sloveniji. Priznanje sta prejela za obogatitev kulturnega utripa v Selcah,
naklonjenost umetnosti Pešpot na Zavrh »skozi Bükovje«, obnovljena je stara pešpot iz Voličine v
in kulturi.
Zavrh; v času krajevnega praznika je potekal pohod po tej poti.
Foto: Mišel Vugrinec
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e bomo želeli kot civilizacija preživeti
na dolgi rok, bomo morali začeti izvajati načrte in projekte na področju obnovljivih virov. In tega se očitno zavedajo tudi
v občini Lenart, kjer so na povabilo Gradbenega inštituta ZRMK pristopili k sodelovanju
v transnacionalnem projektu LocaL4Green
- Local Policies for Green
Energy, ki je namenjen oblikovanju in implementaciji
lokalnih politik na področju promocije obnovljivih
virov energije. Župan mag.
Janez Kramberger je 21.
8. 2017 v prisotnosti člana
projektnega
usmerjevalnega odbora dr. Henrika
Gjerkeša podpisal izjavo o
sodelovanju.
Projekt, ki ga sofinancirata Evropski sklad za regionalni razvoj (ERDF) in Instrument za predpristopno
pomoč (IPA), se je pričel
izvajati novembra 2016, trajal pa bo vse do konca aprila 2019. Projektni
konzorcij vključuje 10 partnerjev iz 9 držav
sredozemskega prostora, vodilni partner pa
je Valencian Federation of Municipalities and
Provinces (Valencijska zveza lokalnih skupnosti in provinc). Slovenski partner v projektu je
Gradbeni inštitut ZRMK, nacionalni koordinator pa mag. Miha Tomšič.
Cilj projekta je pomagati lokalnim skupnostim (občinam) pri pripravi in uveljavitvi inovativnih lokalnih fiskalnih politik, usmerjenih
v promocijo rabe obnovljivih virov energije
(OVE) v javnem in zasebnem sektorju.
V izbranih pilotnih občinah - poleg Lenarta
so to še Kočevje, Kamnik, Kranj, Grosuplje,

O

bčinski svet Občine Lenart je na pobudo predstavnikov mladih, občinske uprave in Zavoda PIP 15. junija
2017 soglasno sprejel Odlok za mladino, ki
bo z uspešno realizacijo pozitivno vplival na
mladinske organizacije in mlade v občini Lenart. Mladinske organizacije na lokalni ravni
v veliki večini prestavljajo prostovoljsko delo
mladih za mlade.
Pobudnik za sprejetje Odloka o mladini in
povezovanje mladinskih društev je bila Občina Lenart, ki je k sodelovanju povabila štiri
mladinske organizacije s sedežem v občini in
Zavod PIP, da pripravimo Odlok za mladino,
ki bo mladim in mladinskim organizacijam
zagotavljal sodelovanje z odločevalci, dal mladim glas in možnost, da soustvarjamo utrip
malega podeželskega mesta.
Odlok za mladino občine Lenart je postal
temeljni dokument na lokalni ravni, ki določa
način uresničevanja javnega interesa v mladinskem sektorju v Občini Lenart. Odlok celovito ureja položaj mladih, opredeljuje strukturo in podporno okolje mladinskega sektorja,
zagotavlja sodelovanje mladih pri odločanju
o zadevah, ki vplivajo na njihovo življenje, in
opredeljuje razvoj lokalne mladinske politike
z namenom zagotavljanja pogojev za uspešno
doseganje avtonomije mladih v lokalnem okolju.
Odlok za mladino med drugim opredeljuje
ustanovitev Mladinskega sveta lokalne skupnosti, ki bo kot krovna mladinska organizacija v občini deloval v javnem interesu in imel
status mladinskega predstavništva v Občini
Lenart. Mladinski svet bo ustanovljen kot posvetovalno telo župana občine pri vprašanjih
na področju mladih in izvajanju lokalne mladinske politike. Mladi si z ustanovitvijo mladinskega sveta lokalne skupnosti prizadevamo
za dolgoročen in sistematičen dialog z nosilci
lokalne oblasti, ne glede na politično opredeljevanje.
V podporo in sistematičnemu delu z mladimi v lokalni skupnosti je že v pripravi Lokalni
program za mlade, ki bo temeljni programski
dokument za delo z mladimi. Sprejet bo za ob-

dobje petih let in bo zajemal dolgoročno vizijo
razvoja in ukrepov za mlade med 15. in 29.
letom starosti.
Za namen priprave Lokalnega programa za
mlade si želimo čim večjo participacijo mladinskih organizacij, ki bo rezultat skupinskega
dela mladih v občini. V ta namen bo v začetku
oktobra organiziran usmerjevalni sestanek, na
katerega bomo povabili vse mladinske organizacije s sedežem v občini.
Za uresničevanje mladinskega dela v občini bo do konca leta 2018 ustanovljen Mladinski center, ki bo predstavljal funkcionalno
središče za mlade, ki bo center kulturnega,
izobraževalnega, informativnega, socialnega,
športnega značaja in sistematičnega razvijanja
mladih v občini Lenart.
Mladi, ki smo bili del pripravljalnega odbora, si želimo široke debate v mladinskem
sektorju v prihodnje predvsem za Lokalni program za mlade. V fazi priprave si bomo prizadevali, da zajamemo čim več mladih, ki bodo
povedali svoje želje in interese, ki jih bomo
poskušali zajeti v lokalnem programu.

Odlok za mladino dokazuje, da smo mladi v
občini Lenart naredili en velik korak naprej. S
podporo svetnikov, župana in občinske uprave
nismo pridobili zgolj potrditve in zaupanja v
mladinsko delo, dobili smo odgovornost, da
zastavljeno po najboljših močeh tudi uresničimo.
Mojca Kramberger, foto: Iris Ambrož
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Javni poziv za podelitev priznanj Občine
Lenart za leto 2017
Na spletni strani Občine Lenart www.lenart.si in v Medobčinskem uradnem vestniku je
objavljen Javni poziv za podelitev priznanj Občine Lenart za leto 2017. Rok za predložitev
pobud za priznanja je 10. 10. 2017 do 11. ure v glavni pisarni Občine Lenart (Trg osvoboditve
7, 2230 Lenart) ali priporočeno po pošti na naslov Občina Lenart, za Komisijo za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja, Trg osvoboditve 7, 2230 Lenart, v zaprti kuverti, ustrezno
označeno z napisom Priznanja občine Lenart 2017, ne odpiraj! Na kuverti mora biti zapisan
pobudnik in njegov naslov.
Občina Lenart

Javni poziv zlatim maturantom in
uspešnim študentom Občine Lenart
Občina Lenart obvešča dijake s stalnim prebivališčem v Občini Lenart, ki so v šolskem letu
2016/2017 postali zlati maturanti, in diplomante dodiplomskega in podiplomskega študija s
stalnim prebivališčem v Občini Lenart, ki so v študijskem letu 2016/2017 dosegli povprečno
oceno vseh opravljenih obveznosti 9,1 ali več, da oddajo na Občino Lenart prijavo oziroma
vlogo. Zlatim maturantom in uspešnim študentom, ki izpolnjujejo vse pogoje, Občina Lenart
podeli denarno nagrado.
Prijavo oziroma vlogo je možno dobiti v glavni pisarni Občine Lenart oziroma na internetni
strani www.lenart.si. Razpisno obdobje za prijavo je do 15. oktobra 2017.
Župan mag. Janez Kramberger

Občina Sveta Ana

"Kdor vsak dan ne posveti nekaj časa svojemu zdravju,
mora vsak dan žrtvovati veliko časa za bolezen."
(Sebastian Kneipp)

VAB I LO
Vabim vas na otvoritev zdravstvene ambulante splošne medicine
na Sv. Ani, ki bo
29. 9. 2017 ob 17. uri
na lokaciji bivše ambulante, Kremberk 36 a.
Glede na to, da nam je po večletnem trudu uspelo ponovno pridobiti med Anovčani priljubljenega zdravnika dr. Ivana Mitroviča, specialista splošne medicine, ki bo dolgoročno skrbel
za naše zdravje na primarni ravni, vas vljudno vabim na otvoritveno slovesnost.
Zaključku otvoritvene slovesnosti sledi manjša pogostitev, ki jo bosta pripravila Društvo
vinogradnikov Sv. Ana in Društvo kmečkih žena in deklet Sv. Ana.
Vljudno vabljeni!
Silvo Slaček, župan

Dnevni prevozi šoloobveznih otrok pri
Sveti Ani

O

bčina Sveta Ana je na osnovi javnega
razpisa za opravljanje prevozov šoloobveznih otrok, ki obiskujejo Osnovno šolo Sveta Ana, za naslednja tri leta izbrala

Obnova anovskih občinskih cest v letu 2017

K

ot vsako leto je občina tudi letos v proračunu za leto 2017
zagotovila finančna sredstva
za obnovo občinskih cest. V
postopku javnega naročanja je prispelo pet ponudb,
od katerih je za vse sklope
bila najcenejša ponudba
družbe Podjetje za gozdne
gradnje in hortikulturo, d.
o. o., iz Maribora. Gradbena pogodba s prokuristom
družbe je bila podpisana v
prostorih občine.
V tem letu obnova, ki se
je na določenih odsekih že
pričela, obsega naslednje javne poti: JP Kremberk–Zalokar, JP 704 - 521 Kremberk– Kolman, JP 704-344 Ledinek–Reher in JP 704-401
Zg. Ščavnica Ajhmajer. Skupna vrednost investicije znaša 130.879,55 €. Predviden zaključek

del je 30. 11. 2017. Dela se izvajajo po projektu
št. 097-03-17, ki ga je izdelala družba Alpha
projektiranje, s. p., iz Lenarta.
Občinska uprava

Obnova ceste Kremberk–Kolman

Zdravnik ponovno pri Sveti Ani

O

bčina Benedikt in Občina Sveta Ana
sta v letu 2016 v Uradnem listu objavili Javni razpis za podelitev koncesije
za opravljanje javne službe na primarni ravni
za področje družinske medicine. Koncesija je
bila razpisana za nedoločen čas za območje
Občine Benedikt v obsegu 0,5 programa in za
območje Občine Sveta Ana v obsegu 0,5 programa.
V postopku izbire je koncesija bila podeljena Ivanu Mitroviću, dr. med. iz Maribora, in
nato v juliju 2017 podpisana še koncesijska
pogodba.
Na Sveti Ani bo ambulanta delovala na lokaciji Zdravstvene postaje Sveta Ana, Kremberk 36 a, Sveta Ana. Ambulanta bo odprla
svoja vrata 2. oktobra 2017.
Otvoritev Zdravstvene ambulante splošne
medicine bo 29. septembra 2017 ob 17. uri.
Občinska uprava
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podjetje Tajhman turizem, d. o. o., iz Maribora. Pogodba za naslednja tri leta, je bila podpisana 29. avgusta v prostorih občine.
Šolski prevozi se izvajajo s šolskim avtobusom, ki dnevno opravi tri
vožnje v šolo in iz šole in s
pogodbenim prevoznikom,
ki dnevno opravi dve vožnji
v obe smeri.
Od skupno 227 otrok, ki
obiskujejo Osnovno šolo
pri Sveti Ani v šolskem letu
2017/2018, se jih vozi 113,
od tega s šolskim avtobusom 52 in s pogodbenim
izvajalcem prevozov 61.
Občinska uprava

Javni razpis
za dodelitev neprofitnega stanovanja v najem
Občina Sveta Ana obvešča, da je na spletni strani občine www.sv-ana.si in na oglasnih deskah
pri Sveti Ani in v Lokavcu objavljen ponovni Javni razpis za dodelitev neprofitnega stanovanja v najem. Rok za oddajo vlog 30. 9. 2017.
V letu 2017 bosta na razpolago dve (2) neprofitni najemni stanovanji v novem večstanovanjskem objektu Krivi vrh 4a, ki bosta vseljivi v oktobru 2017.
Stanovanji bosta predvidoma namenjeni za oddajo prosilcem, ki presegajo meje dohodka,
določene v 9. členu Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem. Prosilci so zavezanci za plačilo varščine ter se bodo uvrstili na listo B.
V kolikor prosilcev iz prejšnjega odstavka ne bo, bosta stanovanji namenjeni za oddajo v
najem prosilcem, ki so glede na socialne razmere iz 9. člena Pravilnika oproščeni plačila
varščine in se bodo uvrstili na listo A.
Občina Sveta Ana bo v kratkem objavila Javni razpis za prodajo treh stanovanj v zgoraj navedenem večstanovanjskem objektu.
Občina Sveta Ana
Župan Silvo Slaček, dipl.ekon., ing. gr.

Občina Sveta Trojica v Slovenskih goricah

Energetska prenova dveh javnih objektov

V

občini Sveta Trojica so se odločili, da bodo energetsko prenovili dva
pomembna javna objekta – objekt
Osnovne šole in vrtca ter telovadnice Sveta
Trojica in poslovno stavbo na Trojiškem trgu
26. To bodo storili v skupnem projektu s še
štirimi občinami v severovzhodni Sloveniji po
modelu javno-zasebnega partnerstva. Člani
občinskega sveta občine Sveta Trojica so namreč že sprejeli oceno o upravičenosti izvedbe
projekta »Celovita energetska prenova javnih
objektov v lasti občin Dornava, Kidričevo,
Poljčane, Sveta Trojica v Slovenskih goricah in
Trnovska vas«, ki ga je izdelala družba Radix.
»Projekt je smiselno izvesti po modelu javnozasebnega partnerstva oziroma tako imenovanega energetskega pogodbeništva,« pravi
župan občine Sveta Trojica Darko Fras.

Energetsko pogodbeništvo (evropski izraz zanj je Energy Performance Contracting
- EPC) je pogodbeno razmerje med lastnikom objekta ali naprave in ponudnikom in
izvajalcem ukrepov za izboljšanje energetske
učinkovitosti. Lastnik objekta in podjetje, ki
izvede njegovo energetsko prenovo, se dogovorita, da bo lastnik investicijo plačal glede na
kakovost in učinkovitost energetske prenove
in glede na finančne prihranke pri ogrevanju.
Tako sta oba partnerja (lastnik in investitor
energetske prenove ter izvajalec del) enako zainteresirana, da bi bila energetska učinkovitost
prenove čim boljša. V Sloveniji je energetsko
pogodbeništvo običajno opredeljeno kot obsežen pogodbeni model, ki poleg načrtovanja
in vgradnje novih naprav zajema tudi financiranje, vodenje in nadzor obratovanja, ser-
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visiranje in vzdrževanje, odpravo motenj, pa
tudi motiviranje porabnikov energije za njeno
učinkovito in varčno rabo. Njegova osnova je
običajno obsežna pogodba, ki jo za dogovorjeni čas skleneta lastnik objekta, infrastrukture
ali naprave, ki se odloči za njihovo energetsko
prenovo, ter ponudnik rešitev za to prenovo, ki
dela tudi izvede.
Energetsko pogodbeništvo omogoča lastnikom objektov ali naprav nadgradnjo starih in
neučinkovitih sistemov, medtem ko pridobivajo za to potreben kapital neposredno iz
energetskih prihrankov. Tako lahko to pogodbeništvo zagotovi velike prihranke energije in
poplačilo investicij v energetsko učinkovitost
neposredno iz prihranjenih stroškov za energijo.
In zakaj so se v občini Sveta Trojica odločili
za skupen projekt s še štirimi občinami? Kot
pravi Fras, tiči razlog v kriterijih za pridobitev
evropskih sredstev iz kohezijskega sklada v
okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014–2020«. Kriteriji so namreč tako nastavljeni, da nobena od
omenjenih petih občin ne bi mogla na razpisu
za omenjena sredstva kandidirati sama, s skupnim projektom pa lahko uspejo in pridejo

Zakaj pa je energetska prenova omenjenih
dveh javnih objektov v Sveti Trojici sploh potrebna? Oba objekta, ki še nista bila energetsko sanirana, sta energetsko potratna zaradi
neustreznega ovoja stavbe, izolacije, stavbnega pohištva in podobno. Zato stroški za rabo
energije in za vzdrževanje obeh objektov iz
leta v leto naraščajo, delno tudi zaradi zastarelih ogrevalnih sistemov.
Sicer pa poslovna stavba na Trojiškem trgu
26, ki je bila zgrajena leta 1895, kar kliče po
energetski prenovi. Njen zunanji ovoj je opečen (debelina zidu znaša 50 centimetrov) in ni
toplotno izoliran. Prav tako ni izolirano podstrešje stavbe, okna pa so lesena in starejša.
Toplo vodo segrevajo v električnih bojlerjih,
stavba pa nima prezračevanja in klimatizacije.
Nekoliko manj energetsko potratna je
zgradba osnovne šole in vrtca v Sveti Trojici, ki je bila zgrajena leta 1969, dograjena pa
1985., 1987. in 2008. leta. Debelina zidu je
različna – od 40 do 84 centimetrov. Tudi izolacija je različno debela, okna pa so po večini
PVC z dvojno zasteklitvijo in zunanjimi senčili. Zgradbo ogrevajo s centralno kurjavo, pa
tudi toplo vodo grejejo centralno. Seveda pa je
mogoče z energetsko prenovo stroške za njeno
ogrevanje, za toplo vodo in
nasploh za njeno funkcionalnost in udobnost znatno zmanjšati.
Tudi druge občine, ki sodelujejo v skupnem projektu petih občin, nameravajo
energetsko prenoviti objekte osnovnih šol. V občini
Dornava bodo energetsko
prenovili poslopje Osnovne šole dr. Franja Žgeča,
zgradbo tamkajšnjega vrtca, občinsko stavbo in večnamenski center in zgradbo podružnične osnovne
šole v Polenšaku. V občini
Kidričevo bodo energetsko
prenovili poslopje Osnovne šole Cirkovce, v občini
Poljčane poslopje Osnovne šole Kajetana Koviča in
v Trnovski vasi poslopje
tamkajšnje podružnične
osnovne šole.
Ob energetski prenovi
objektov bodo marsikje,
tudi v Sveti Trojici, zamenjali način ogrevanja ter
energent. Zato bo ta prenova po besedah Frasa pomembna tudi z ekološkega,
ne samo s stroškovnega vidika, saj bodo kurilno olje
Poslovno stavbo na Trojiškem trgu 26 in OŠ s telovadnico namerava
zamenjali z okolju prijaobčina energetsko prenoviti, saj sta energetsko potratni.
znejšimi trajnostnimi viri.
Energetska sanacija pa bo
do želenih evropskih oziroma državnih sredpriložnost tudi za manjše gradbene posege in
stev za energetsko prenovo javnih objektov na
adaptacije, zato se bo povečala tudi funkcionalnost objektov.
svojem območju. Ker mora imeti vsak projekt
nosilca, so se predstavniki petih omenjenih
T. K.
občin dogovorili, da bo to občina Kidričevo.

ČISTO
DO VAS
KEMIČNA ČISTILNICA IN PRALNICA
Tatjana Žižek s.p. - Nikova ulica 4, 2230 Lenart
OD 1982

T: +386 (0)2/720 66 72
E: info@cistodovas.si
W: www.CistoDoVas.si

- ekološko kemično čiščenje
OKTOBERSKA AKCIJA:
tekstila in usnja z OVT,
- ob čiščenju dveh ali več zimskih jaken,
- impregnacija,
impregnacija brezplačna!
- likanje,
- mokro čiščenje,
NOVO: zbiralnica oblačil
- pranje,
v Gornji Radgoni - trgovina Borak Tex.
- dostava za večje količine.
Umazano obleko prinesite do nas, mi vam jo vrnemo ČISTO DO VAS.
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Občina Sveti Jurij v Slovenskih goricah

Gasterajska cesta v celoti rekonstruirana in
asfaltirana

K

rajani Spodnjega, Srednjega in Zgornjega Gasteraja, ki živijo ob glavni cesti,
ki povezuje vsa tri gasterajska naselja,
se od tega meseca dalje do svojih domov pripeljejo po novem obnovljenem in razširjenem
cestišču. S koncem poletnih šolskih počitnic
so namreč delavci podjetja Komunala Slovenske gorice z asfaltiranjem krožišča v Sp. Gasteraju končali z večjimi asfalterskimi deli na
omenjeni relaciji. V mesecu
septembru je bila omenjena
cestna povezava opremljena
še s talnimi in vertikalnimi
prometnimi signalizacijami. Župan jurovske občine
Peter Škrlec ocenjuje, da
gre za enega večjih in pomembnejših infrastrukturnih projektov minulih dveh
let. Investicija pa ne bo olajšala poti do svojih domov
in vsakodnevnih ciljev na
razne konce le prebivalcem
Gasteraja, temveč tudi vsem

drugim občanom Občine Sv. Jurij v Slov. gor.
in sosednjih občin. Cesta čez Gasteraj namreč
jurovsko občino povezuje na eni strani z Občino Lenart in na drugi z Občino Šentilj.
Z rekonstrukcijo Gasterajske ceste je Občina Sv. Jurij v Slov. gor. dobila tudi prvo krožišče v občini. Kot smo omenili že v prejšnji
številki Ovtarjevih novic, je obnova celotnega
dela gasterajske ceste z vmesnimi krajšimi ce-

Gasterajska cesta

stnimi odseki (od glavne ceste), ki je potekala
v dveh etapah in trajala
2 leti, občinski proračun obremenila za cca
650.000 €. Dolžina celotnega rekonstruiranega
vozišča od Spodnjega
do Zgornjega Gasteraja
pa znaša nekaj manj kot
5 km.
Krožišče na Gasterajski cesti

Vzdrževanju in obnovi cestne infrastrukture veliko
pozornosti tudi v prihodnje
V občinski upravi zatrjujejo, da bodo tudi v
prihodnje veliko pozornosti posvečali vzdrževanju in obnovi občinskih cestišč tudi na drugih koncih občine.
Vsekakor veseli dobro sodelovanje med
občino in Direkcijo RS za infrastrukturo, ki
je v letošnjem letu znala prisluhniti potrebam
jurovske občine in se je tako lotila sanacij pla-

zov na državni cesti. Prav tako pa bo sledila še
ureditev cestišča čez center Jurovskega Dola,
ki bo z razširitvijo cestišča, novimi pločniki in
prehodi za pešce zagotovila izboljšanje varnosti v prometu (od šole mimo centra vasi proti
športnemu parku).
Dejan Kramberger

Jurovski Dol obiskal Kardinal Rode

J

urovski Dol je imel 6. septembra 2017 prav
poseben obisk. Kraj je namreč na pobudo
duhovnika, mag. Sebastijana Valentana,
obiskal kardinal Rode. Po krajšem ogledu kraja je visokega gosta v prostorih občine sprejel tudi
župan Peter Škrlec. Ob kardinalu Rodetu so bili prisotni tudi njegov tajnik Matej
Pavličič, domači župnik
Janko Görgner, poslanec
Državnega zbora Jožef Horvat, župan občine Cankova
Drago Vogrinčič in Zoran
Car, kaplan iz Ljutomera.
Prisotni so se seznanili z
organiziranostjo in delovanjem jurovske občine in
z njenimi načrti za prihodnost.
Franca Rodeta, ki je bil
leta 1997 imenovan za ljubljanskega nadškofa in metropolita, je 24.
marca 2006 papež Benedikt XVI povišal v
kardinala. Kljub upokojitvi leta 2011 je še vedno član številnih vatikanskih kongregacij in
svetov, ki pomagajo papežu pri vodenju Rimskokatoliške cerkve. S papežem Frančiškom

se poznata še iz časov, ko je Franc Rode živel
v Argentini. Dejstvo, da se tikata, pa kaže na
njuno dolgoletno prijateljstvo.
V Jurovskem Dolu so bili veseli tega po-

sebnega obiska kot tudi tega, da je v Vatikan
ponesel vino iz osrčja Slovenskih goric, v katerega sta zajeta lepota naših krajev in gostoljubnost naših ljudi.
Dejan Kramberger
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Obvestilo o objavljenem
Javnem razpisu

o finančni pomoči za pospeševanje razvoja malega gospodarstva in
samozaposlovanja v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah v letu 2017
Občina Sv. Jurij v Slov. goricah je dne 29. 8. 2017 objavila Javni razpis o finančni pomoči za
pospeševanje malega gospodarstva in samozaposlovanja v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah v
letu 2017.
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev fizičnim osebam za
namen prehoda iz brezposelnosti v samozaposlitev v Občini Sv. Jurij v Slovenskih goricah.
Finančna sredstva so namenjena za sofinanciranje izvajanja posameznih ukrepov:
a) Subvencioniranje obrestne mere,
b) Pomoč za samozaposlitev.
Upravičenci po tem razpisu so fizične osebe, ki so bile pred realizacijo samozaposlitve prijavljene pri Zavodu za zaposlovanje RS in izpolnjujejo naslednje pogoje:
-- stalno prebivališče na območju Občine Sv. Jurij v Slov. goricah,
-- sklenjeno pogodbo o samozaposlitvi ali vračilu prispevkov z Zavodom za zaposlovanje,
-- registracija dejavnosti na podlagi Zakona o gospodarskih družbah v obdobju od 1. 9.
2016 do 30. 9. 2017,
-- dejavnost mora pomeniti edini in glavni poklic,
-- poslovni sedež poslovnega subjekta mora biti na območju Občine Sv. Jurij v Slov. goricah.
Besedilo Javnega razpisa in ostala razpisna dokumentacija sta objavljena na spletni strani
občine: www.obcinajurij.si, dobite jo lahko tudi na sedežu Občine Sv. Jurij v Slov. goricah v
času uradnih ur.
Razpisni rok za oddajo vlog je najkasneje do torka, 3. 10. 2017, do 12. ure.
Občina Sv. Jurij v Slov. goricah
Župan Peter Škrlec

Pomembna pridobitev PGD Sv. Ana z
enoto Lokavec

N

a območju občine Sveta Ana je malo
ljudi, ki poznajo korenine ustanovitve in strukturo gasilske enote Lokavec. Leta 1979 je bila ustanovljena na pobudo

NOB in kolaboracija

O

kroglo mizo na to temo je pripravila
ZB Lenart v petek, 15. 9. 2017, ob 18.
uri v večnamenski dvorani Knjižnice
Lenart, dogodka pa so se udeležili: poslanec
SMC dr. Dragan Matič, poslanka SD Bojana
Muršič, programski koordinator Levice dr.
Sašo Slaček, sicer asistent na FDV, poslanec
DeSUS Uroš Prikl. Okroglo mizo je vodila in
usmerjala Darinka Čobec.
Vsak od gostov je na kratko odgovoril na
posamezno vprašanje, nato pa je svoje dodala še publika, v kateri so sedeli nekateri pomembni predstavniki lokalnega družbenega
življenja in so iz svojega poznavanja zgodovine in lastnih družinskih izkušenj komentirali
povedano.

Najprej je poslanec Matič odgovoril na
vprašanje, čemu izkrivljati zgodovino. Zelo
odločno je poudaril, da zgodovine ni mogoče
potvarjati, brez NOB ne bi bilo demokratične
Slovenije; vsi zelo dobro vemo, kdo je sodeloval z okupatorjem in s kakšnim namenom.
Prikazovati danes, da so bili zmagovalci tisti,
ki so kolaborirali z Nemci, je nabiranje točk
pri ljudeh, ki so razdvojeni in še vedno travmatizirani. Vojne vedno prinašajo zlo in danes
je treba delati, da se takšno zlo ne ponovi, ne
pa prilivati nestrpnosti, da je med ljudmi še
več sovraštva. V OF so bili različni ljudje: komunisti, duhovniki, mladinci, skojevci, verni
ljudje. Poslanka Muršič je povedala, da se premalo znanja o NOB prenaša na mlade; treba
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je gledati v prihodnost, da bodo mladi imeli
svobodno pot v svoje življenje. Poslanec Prikl
je poimenoval potvarjanje zgodovine bolezenski simptom, ki ga nekateri nenehno razpihujejo. Dotaknil se je vprašanja revolucije in ob
njeni definiciji poudaril, da je po vojni prišlo
do korenite spremembe oblasti. Komunisti so
potegnili voz OF, vse, tudi druge. Zanimivo interpretacijo je podal »mladinec« Sašo Slaček,
ki je prisotnim povedal, da je njegova babica
hodila na prisilno delo v Rajh, da je njen brat
padel v partizanih, da je sam obiskoval OŠ Pohorskega odreda v Slovenski Bistrici; da pa danes stranke gradijo renome na različnih zaslugah. Fašizem se je zgodil in se ne sme več. OF
se je organizirala proti fašizmu in v njej so bili
vključeni različni rodoljubi. Tega preprosto ni
mogoče zanikati.
Iz občinstva (dvorana se je napolnila) so se
oglasili različni razpravljavci, ki so pripovedovali zgodbe svojih družin, kako so nosili vojne
grozote v sebi vse življenje, travme, ki jih danes
ne bi smeli več vleči na dan in jih nadaljevati
s konflikti, morali bi živeti za danes in jutri. V
vojni in tudi takoj po njej se je zgodilo veliko
stvari, ki nam morajo biti v poduk za prihodnost, šola za mlade, s katerimi bi se morali
veliko več pogovarjati o zgodovini, eni sami,
ne pa vsak s svojega zornega kota. Vedno več
je izkrivljanja zgodovinskih dejstev.
Pogovor je nanesel tudi na vlogo RKC, na
politične razmere v državi, na dogajanja v parlamentu, spravo.
Ne moremo primerjati neprimerljivega;
steber civilizacije mora sloneti na protifašizmu in protinacizmu. Priznanje in opravičilo
za povojne poboje še ne pomeni, da smo moralno enotni, da smo se spravili s silami, ki so
sodelovale z nacizmom. Z nacističnim zlom
se ne moremo spraviti. Domobranstvo je bilo
zločin. Partizani so po vojni zagrešili zločin.
Dr. Andrej Kožar je omenjal madžarske
zločine, Židovska skupnost v Prekmurju je
izginila. Kako bi bilo mogoče zanikati holokavst? Za Sv. Urh se še nihče ni opravičil. Eno
izmed poenotenih stališč je bilo tudi, da se bo
zgodovina prenašala naprej, da imajo mediji
pri tem pomembno vlogo, da vse prevečkrat
iščejo afere in nasilje, populistične izjave, ne
glede na zgodovinsko resnico. Mnogo bi lahko
opravili v pomirjanju ljudi; v iskanju ciljev za
prihodnost, iz težkih ur zgodovine bi se morali kot narod nekaj naučiti, vsi skupaj; ne pa
da smo razdvojeni. Da bomo oddajali energijo
enotnosti, sprave, zbliževanja za narodno enotnost, je potrebno veliko pogovora, poslušanja
drug drugega in upoštevanje dejstev.
Alojz Bezjak

krajanov Lokavca, Rožengrunta in gasilcev iz
takratne PGD Zg. Ščavnica. Ustanovni člani
so bili Vlado Ploj, Vlado Planinc, Vlado Kranclbinder, Ivan Šenekar ml., Janko Oček, Mirko
Žlender. Enota je sprva štela šest članov. Prva
oprema: bencinska črpalka Tomos, sesalne in
tlačne cevi, delovne obleke, čelade in škornji.
Na intervencije so se gasilci vozili z osebnim
avtomobilom in avtomobilsko prikolico. Ker
se je enota hotela modernizirati, so nabavili terensko vozilo, ki jim je omogočilo lažji dostop
do kraja intervencije. S prispevkom krajanov
so od PGD Zg. Velka kupili terensko vozilo
znamke UAZ.
Članstvo enote Lokavec se je iz leta v leto
povečevalo, člani so se izobraževali. Z obstoječo opremo niso bili več zadovoljni, kajti na
območju je bilo pomanjkanje vodnih virov
(javni vodovod), ki so pomemben dejavnik za
preventivo in uspešno gašenje požarov. Člani
so se skupaj z vodstvom matičnega društva
odločili, da prodajo orodno vozilo in nabavijo
avtocisterno. Leta 1999 so jo kupili in še danes
na območju Lokavca in na sosednjih območjih služi svojemu namenu.
Po izdaji gradbenega dovoljenja so vsi člani s
ponosom, požrtvovalnostjo, znanjem in spre-

tnostjo ter seveda prostovoljno zgradili gasilski dom, v ponos in spoštovanje do krajanov,
ki so pomagali po svojih močeh. Leta 2003 je
na pobudo vodje enote Lokavec Karla Škrleca tovarna TBP Lenart
(direktor Bogdan Šavli)
enoti Lokavec podarila
črpalko Rosenbauer, za
kar so jim člani gasilske
enote Lokavec še danes
hvaležni. Za gasilce in
kraj je bila to velika pridobitev.
Kronološki
seznam
zastopnikov:
1979–1982 Vlado Ploj,
1982–1989 Jože Srčič,
1989–1991 Feliks Murko, 1991–1996 Vlado
Kranclbinder. Leta 1996
se je struktura vodenja
enote v Lokavcu preimenovala in registrirala
kot gasilska enota Lokavec in je bila uradno
vpisana h Gasilski zvezi
Lenart. Vodje gasilske
enote: 1996–2001 Franc
Recek, 2001–2003 Boris Černi, od 2003 dalje
Karel Škrlec.
Letos pa so se po
zaslugi občanov in občine Sveta Ana opremili z najsodobnejšim
vozilom tega ranga,
in sicer je to GVGP-1.
Slovesen sprejem vozila je bil 2. septembra
2017 v Lokavcu na športnem igrišču, kjer so
gasilci medse povabili kar precej društev iz bližnje in daljne okolice in priredili parado, kot jo
vidimo res redko. Prav tako je sama slovesnost
potekala pod šotorom, kamor so se mnogi
obiskovalci lahko zatekli pred dežjem. Vozilo bi opisali nekako takole: Podvozje Citroen
Jumper s podaljšano kabino, nadgradnjo je
izdelalo podjetje Svit-Zolar, d. o. o. iz Ptujske
Gore, kapaciteta vode je 600 l, vgrajena je visokotlačna črpalka z bencinskim motorjem pretoka 100l/min z delavnim tlakom 30-40 barov,
vgrajen električni agregat z bencinskim motorjem, vgrajen svetlobni stolp, nameščenih 6
C-cevi, nameščeni izolirni dihalni aparati …
Skratka, eno najmodernejših vozil v okolišu GZ Lenart. Vozilo je stalo 66.000 evrov, od
tega je prispevala občina del sredstev, del pa
so jih pridobili gasilci z zbiranjem prispevkov
občank in občanov. Za pomemben podvig
za varnost in opremo vozila se gasilci zahvaljujejo prav vsem, ki so na kakršen koli način
omogočili, da so lahko postali ponosni lastniki
vozila z željo, da bi ga pravzaprav čim manjkrat potrebovali.
SreBr

Gasilska liga za starejše člane in članice
končana

L

ani je bilo pri Gasilski zvezi Lenart uvedeno ligaško tekmovanje za starejše člane in članice. Letos je v ligi sodelovalo
šest tekmovalnih enot v konkurenci starejši
člani, medtem ko je
v konkurenci starejše
članice tako kot lansko
leto sodelovala le ena
tekmovalna enota.
Tekmovalne enote
so se pomerile v vaji
s hidrantom in v vaji
raznoterosti. Enoto sestavlja 7 tekmovalcev.
Tekmovanja so potekala v Cerkvenjaku, Jurovskem Dolu, Sv. Ani in
Sv. Trojici v Slovenskih
goricah. Organizacija
tekmovanj je bila zau-

pana tamkajšnjim gasilskim društvom. Sodniško delo so opravili gasilski sodniki iz GZ
Lenart. V ligi so sodelovale tekmovalne enote
iz PGD Cerkvenjak, PGD Sv. Trojica v Sloven-
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skih goricah, PGD Sv. Jurij v Slovenskih goricah, PGD Sv. Ana, PGD Lenart in PGD Gočova. V končni rezultat so se štele tri najboljše
dosežene uvrstitve iz posameznih tekmovanj.
Zmagovalci lige so tako v konkurenci starejših
članov gasilci tekmovalne enote PGD Cerkve-

njak, 2. mesto je pripadlo enoti PGD Sv. Trojica v Slovenskih goricah in tretje PGD Sv. Ana.
V konkurenci starejših članic so prvo mesto
osvojile gasilke iz PGD Cerkvenjak.
Franc Bratkovič

Blagoslov zeliščnih šopkov pri Sv. Rupertu
v Slovenskih goricah

P

etnajsti avgust je praznik Marijinega
vnebovzetja, v naših krajih imenovan
tudi velika maša. Legenda pravi, da so
apostoli v Marijinem grobu našli rože namesto
njenega telesa. Naši predniki so Marijo poi-

in vrtovih ženske v košarah nesle v cerkev k
blagoslovu. Blagoslovljene naj bi domove varovale pred strelo, ognjem in boleznimi. Zatikali so jih v hleve, mešali med krmo za živali,
polagali med žitno seme, v zakonske in otroške postelje.
Ta običaj smo letos že osmič obudile ob
pomoči mnogih pridnih rok članice zeliščarske sekcije KD Rojs Srečko Niko. Dan pred
praznikom smo pod Čučkovo uto povezovali
šopke za blagoslov. Vanje smo vpletali travniške in vrtne rastline, seveda največ tistih,
ki služijo zdravju. S skupnimi močmi je nastalo 820 šopkov. Spletli smo jih z veseljem,
po najmanj sedem rastlin je bilo povezanih v
šopek. Simbolno za nas tak šopek predstavlja:
zdravje, srčnost, dobro voljo, vonj domačega

Delitev šopkov pred
cerkvijo

menovali tudi roža, kar
pove stara pesem Lepa
si, lepa, roža Marija.
Mnogo rož je posvečenih Mariji, še posebej
tiste v beli barvi, saj
ta barva v krščanstvu
simbolizira
čistost:
šmarnica, bela lilija,
bela gartroža … Naša
kruha in čaja ter ljudsko pesem. Šopke smo
položili v našo domačo
cerkev sv. Ruperta, nekaj pa smo jih podarili
sosednjima župnijama.
Na praznični dan je domači župnik Jože Muršec šopke blagoslovil.
Po maši smo jih podarile domačinom in romarjem iz drugih krajev. Pripravile smo tudi
pogostitev. Ob pecivu,
kruhu, likerjih, vinu in
zeliščnih sokovih smo
se zadržali v prijetnem
Članice zeliščarske sekcije, zadovoljne po dobro opravljenem delu
prazničnem druženju
pred cerkvijo. Blagoslov
domača imena za rastline govore o tem, kako
zeliščnih šopkov je postal v Voličini tradicionalna popestritev prazničnega dne z nameso Marijo ljudje častili in se k njej zatekali po
nom, da ohranimo star običaj, ljudem pa žepomoč. Tako je domače ime za plahtico Marijin plašček, dišeči vratič je Marijina perika
limo približati pomen rastlin za naše zdravje,
(plenička), migalica Marijine solzice, alpska
jih spodbujati k ohranjanju naših lepih travnikov in k sajenju zdravilnih rožic v vrtove.
velesa Marijini laski in druge. V starih časih so
ljudje zase in za živali zdravje poiskali v zdraZa zeliščarsko sekcijo Marija Čuček,
vilnih rastlinah. Da bi pa le-te dobile še večjo
foto: Žiga Strmšek
zdravilno moč, so nabrane po travnikih, poljih

poskusil sok. Sok je bil sladek, Sirkove gibanice še slajše. Klopotec je pel kot še nikoli. Otrokom so seveda asistirali starši, saj so ponekod
grozdi že previsoko. Vrtčevska ekipa zaposlenih z vodjo vrtca Aleksandro Selinšek na čelu
so poskrbeli za prijeten popoldan.

Skrbnik trt v krožišču in v Vrtcu Lenart je
Franc Kovačič, poznavalec, ki skrbi za trte vse
leto. Pozimi rez, nato
letna zelena dela vse do
jesenskih trgatev, za kar
se mu iskreno zahvaljujemo. Naj še povemo,
da gre za trte, ki jih ni
potrebno škropiti in so
primerne tudi za urbano okolje in ekološko
pridelavo.
V družbi harmonikarja Amadeja Lutarja,
staršev, osebja vrtca,
članov Društva vinogradnikov Lenart in naključnih mimoidočih
smo v naše in otroške duše zapisali prijetne
spomine.
Nataša Rodeš in Marko Šebart,
foto: Nataša Rodeš

Trgatev Zavrh 2017
“V vinu je največ sonca. Naj žive ljudje, ki pridelujejo vino, kajti z njim
vnesejo svetlobo sonca v človeške duše” (Maksim Gorki)
Spoznajte lepote Slovenskih goric, odlična vina in izvrstne okuse domačih dobrot, ki jih
bodo ponujali vinogradniki, sadjarji, čebelarji, društva kmečkih žena in drugi ponudniki na
stojnicah na ploščadi pri Maistrovem stolpu v Zavrhu.
Prijazno vabljeni na
Trgatev Zavrh 2017 in 8. trgatev potomke najstarejše vinske trte na svetu,
ki bo
v soboto, 30. 9. 2017, od 14. ure dalje na ploščadi pri Maistrovem stolpu v Zavrhu!
Program:
Trgatev potomke najstarejše trte na svetu, bogata ponudba mošta in vin, domačih dobrot,
lovska razstava v lovskem domu LD Voličina z nagradno igro, ogled Kmečkega muzeja
Kranvogel, nastop Folklorne skupina KD Sv. Ana, zabava z ansamblom Štajerski fakini,
aktivnosti za otroke, vožnja s turističnim vlakcem ...
Vabljeni na veselo druženje!
Organizatorji: Občina Lenart in Društvo vinogradnikov Lenart, Turistično društvo Rudolf
Maister Vojanov Zavrh, Lovska družina Voličina in druga društva

Turistični vlakec in lovska razstava sta popestritvi Trgatve Zavrh 2017.

POSTIČEVI DNEVI 2017
Sv. Ana v Slov. goricah

Jesen, dobro grozdje in veseli otroci

S

once in močan veter sta nam družbo delala pri tradicionalni trgatvi v krožišču
pri Ovtarju v industrijski coni Lenart.
Člani društva vinogradnikov Lenart, podžupan Franci Ornik in naključni mimoidoči smo
trgatev izvedli v četrtek,
14. septembra, in je potekala že petič. Kljub
pomladanski pozebi so
trte lepo obrodile.
Po naporni bratvi v
krožišču smo se pridružili malim bračem
v Vrtcu Lenart. Veliko
otrok in staršev se je
udeležilo tega prijetne-
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ga opravila. Kdo bo nosil puto, kdo bo trgal
in kdo bo tretal grozdje in seveda kdo bo prvi

RKS OZ Lenart – plan krvodajalskih akcij za oktober 2017
Petek
20. 10.
KO RK Sv. Trojica 
v OŠ Sv. Trojica
Sreda
25. 10.
KO RK Sv. Jurij 
v OŠ Jurovski Dol
Petek
27. 10.
OO RK Cerkvenjak 
v OŠ Cerkvenjak
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Drugi Festival vin osrednjih Slovenskih goric

D

nevi so se prevesili v čudovito jesen,
obarvano s kostanji in mladim vinom,
ki ga bo kaj kmalu blagoslovil sveti

Martin.
Prav v teh dneh pa mineva leto dni, odkar
sem kot 4. Cerkvenjaška vinska kraljica v sodelovanju z vinogradniškimi društvi Upravne enote Lenart izvedla svoj veliki kraljevi

projekt – Festival vin osrednjih Slovenskih
goric. Festival je v lanskem letu privabil veliko število obiskovalcev, navdušil domače
vinogradnike in pridobil odlične kritike.
V ta namen in v namen, da festival postane tradicionalen, vas letos ponovno vabimo v
petek, 27. oktobra 2017, na drugi Festival vin
osrednjih Slovenskih goric, ki bo potekal v samostanski kleti v Sveti Trojici s pričetkom ob 18. uri.
Vljudno vabljeni, da podprete domače vinogradnike, poskusite odlična vina
osrednjih Slovenskih goric
in preživite čudovit večer v
prijetni družbi. Pa ne pozabite, tako kot pravi slogan
našega festivala: »Skupaj
lažje rastemo! Skupaj zmoremo več.«
Martina Breznik,
Društvo za ohranjanje
kulture Vincar

lo dobro kosilo in prijetno druženje. Ker smo
ugotovili, da je še prehitro za domov, smo se
ustavili še v Žalcu pri fontani piva in ga tudi
poskušali. Ugotovili smo, da tudi to pivo teče
po grlu kot vsako drugo.

Z dobro voljo in pesmijo smo se vrnili domov, prepričani, da se spet dobimo ob naslednjem izletu.
Predsednica D. D. Lenart Ingrid Belšak

Blagoslov prestavljene in obnovljene
kapele v središču Benedikta

G

otovo v župniji Benedikt že dolgo ni
bilo tako veličastnega dogodka ob blagoslovitvi kakega verskega znamenja,
kot je bilo to ob župnijski kapeli, posvečeni
Materi Božji, ob delovnih obratih podjetja
Gradbeništvo - krovstvo, kleparstvo in tesarstvo Sraka. Ker je kapela ovirala širitev prostorov podjetja, se je Branko Sraka dogovoril z
župnikom Marjanom Rolo, da na svoje stroške
za nekaj metrov prestavi kapelo. 9. septembra
je ob kapeli potekala slovesnost, ki so ji sledili
veliko vernikov in številni duhovniki. Kapelo
je ob domačem župniku Marjanu Roli blagoslovil p. Beno Lavrih, ki je v velikem šotoru,
postaviti ga je dal Branko Sraka, tudi daroval
sveto mašo. Kot je dejal župnik in prodekan
Marjan Rola, je kapela, ki je bila postavljena

žine Sraka zahvalil vsem številnim, ki so pomagali prestaviti kapelo in pripraviti vse za
veličastno prireditev ter jo izvesti: zidarjem,
postavljavcem šotora, članom župnijskega in
gospodarskega sveta, Karitas, vsem, ki so pomagali streči, sosedu Milanu Budji in drugim
za sosesko pomoč, lovskima družinama Benedikt in Negova, lovcema Branku Lončariču in
Francu Marajhu, župniji Sv. Anton in župniku Janku Babiču, Gostišču Petelin, Marjanu
Kralju, njegovi ekipi, Marjanu Kšeli in ekipi,
združenemu pevskemu zboru Sv. Benedikta in
pihalni godbi MOL iz Lenarta, PGD Benedikt,
duhovnikom ter patru Benu Lavrihu za vodenje sv. maše in pridigo.
V spomin na dogodek je župnik Rola družini Sraka, Marinki in Branku, izročil sliko

Sodelovanje Planinskega društva Lenart z
VDC Polž Maribor – enota Lenart

L

etos se je pri Planinskem društvu Lenart
začela razvijati ideja o možnosti vključevanja oseb s posebnimi potrebami v naše
pohode. Tako smo se povezali z VDC Polž
Maribor – enota Lenart in jim predstavili delo
planinskega društva ter možnosti vključitve v
društvo ter načrt prvega pohoda. Uporabniki
VDC-ja so bili zelo veseli naše pobude in pred-

stavitve ter se z veliko dobre volje, nasmeha na
obrazu lotili prvih korakov do članstva. Tako
se nam je pridružilo sedem novih planincev s
posebnimi potrebami. Marjetka Breznik, planinska vodnica A in B kategorije, je v mesecu maju z njimi opravila prvi pohod v smeri
Jurovskega Dola. Takšen pohod ne sme biti
daljši od treh ur, imeti mora zadostno število počitkov ter zanimivega
opazovanja okolice. Do zdaj
so s tremi pohodi prehodili
že lep del bližnje okolice.
Planinska vodnica Marjetka Breznik si je zadala
nalogo, da bi po etapah
prehodili celotno Šentiljsko pot, zbirali žige ter za
nagrado osvojili spominsko
značko Šentiljske poti. Želimo jim veliko veselja ter
varnih korakov.
Planinsko društvo Lenart,
Marjetka Breznik in
Alenka Špes

Diabetiki na izletu v Logarski dolini

R

ek, da po deževnem vremenu zasije
sonce, se je tudi tega dne uresničil, saj
smo se v ponedeljek, 4. septembra, dobre volje in veseli, da se bomo spet družili in
si ogledali lepote naše male dežele, odpravili
z avtobusne postaje novim dogodivščinami
naproti.
Prvi postanek je bil na počivališču Lopata, kjer smo si privoščili prvo jutranjo kavico
in se pogostili z odlično ocvirkovo pogačo,
ki nam jo je pripravila naša članica Lizika. Z

Podvolovjeku v občini Luče smo se ustavili na
kmetiji Selišnik, kjer nam je mladi gospodar
pripovedoval o nastajanju njihove kmetije, ki
jo on kot peta generacija zelo uspešno vodi,
saj sprejema goste iz vse Evrope. Pogostil nas
je z njegovimi suhomesnatimi izdelki, kot je
savinjski želodec, in domačim kruhom. Ogledali smo si multivizijo z biseri Kamniško-Savinjskih Alp.
Nato nas je pot peljala do našega cilja, v Logarsko dolino, kjer smo pohiteli do slapa Rin-

prestavljene in obnovljene kapele. Župniku
in Braku Sraki se je v
imenu občine zahvalil
župan Milan Gumzar.
Po koncu sv. maše se je
v velikem šotoru odvijala bogata pogostitev
ob zvokih ansambla
Šaljivci.
Naj omenimo, da je
ključar župnije Negova
Daritev sv. maše v velikem šotoru po blagoslovitvi kapele
Drago Cetl izročil p.
Benu Lavrihu marmorno tablo s kronogramom, ki ga je sestavil dr.
okoli 1896. leta, vse do 1965–1970. leta samevala ob pešpoti na travniku, na cerkveni
Anton Ožinger. Kronogram s podatki o kapeli
zemlji, katere okolico so pozidali s hišami.
so namestili na njeno podnožje.
Župnik se je v svojem imenu in imenu druLudvik Kramberger

Aktivno in uspešno poletje za članicami
Društva kmečkih gospodinj Sv. Jurij v Sl. gor.

Z

a članicami Društva kmečkih gospodinj Sv. Jurij v Slov. gor. je bilo minulo
poletje zelo aktivno in tudi uspešno.
Članice omenjenega društva so se v poletnem
času 4-krat pomerile na različnih tekmovanjih
pri kuhanju jedi iz enega lonca. V Jakobskem
Dolu so v kuhanju kisle juhe osvojile odlično
2. mesto ter prejele priznanje na najboljšo urejeno mizo. Prav tako v kuhanju kisle juhe so se
pomerile na tekmovanju v Sveti Ani, kjer so
osvojile 4. mesto. Mesto višje so se uvrstile v
Juršincih, kjer so jurovske kmečke gospodinje
v pripravljanju »prleškega piskra« osvojile 3.
mesto. Na tekmovanju v kuhanju »ajmoht«
juhe v Halozah, točeneje v Leskovcu, pa so
članice kmečkih gospodinj Sv. Jurij skuhale
najboljšo juho in si za osvojeno 1. mesto prislužile priznanje za Zlati klopotec. Prav tako
so prejele nagrado za najbolje pripravljeno

in okrašeno mizo. Poleg predsednice društva
Cecilije Knezar so pri kuhanju juh sodelovale
Olga Grabušnik, Romana Kamenšak, Monika
Rakuša in Sabina Krempl.
Dejan Kramberger

Otvoritev ruskega kegljišča v ŠC Polena

malo okrepčila smo nadaljevali pot skozi Mozirje proti Lučam, kjer smo na avtobus sprejeli
našo vodičko Darinko, ki nam je izčrpno pripovedovala anekdote o rekah, gorah, skalah.
Najbolj zanimiva je bila tista o skali Igla. V
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ke ter se malo utrujeni vrnili na avtobus. Nato
do Solčave, kjer nas je v cerkvi Marije Snežne
sprejel pater Geržan in nam povedal nekaj lepih misli za razmislek in podaril tri njegove
knjige. Vrnili smo se v Luče, kjer nas je čaka-

D

ne 5. 9. 2017 ob 10. uri smo v ŠC Polena Lenart imeli otvoritev ruskega
kegljišča. Na otvoritvi smo bili člani
upravnega odbora DU Lenart s predsednikom
Francem Belšakom in županom občine Lenart
mag. Janezom Krambergerjem. Med povabljenimi so bila tudi druga društva upokojencev
Slovenskih goric, predsednica Društva diabetikov Lenart ter ostali. Po svečanem prere-

zu traku in majhni pogostitvi so kegljači DU
Lenart, DU Voličina in DU Sv. Ana odigrali
prijateljsko tekmo.
Ob tej priložnosti se moram kot predsednik
DU Lenart zahvaliti občini Lenart in županu
Krambergerju za finančno pomoč, podjetju
Klemetal Janku Šilaku in našim članom DU
Lenart za delo in pomoč pri izdelavi kegljišča.
V veliko pomoč sta bila tudi podpredsednik
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Stanko Cartl in športni referent DU
Lenart Franc Kirbiš.
Omenim naj, da smo se v DU
Lenart dogovorili, da bo rusko kegljišče namenjeno tudi drugim
društvom ali skupinam, ki se bodo
hoteli rekreirati na teh igriščih. Vse
informacije dobite pri športnem referentu DU Lenart Francu Kirbišu.
Mobitel 031 201 375.
Predsednik DU Lenart
Franc Belšak

Nagrade Prlekom in Prekmurcem

N

a ptujskem gradu je v petek, 1. septembra, zvečer v organizaciji Radio
Tednika Ptuj v sodelovanju z RTV
Slovenija in Angencijo Geržina Videoton Maribor izzvenel že 48. festival narodno-zabavne
glasbe Slovenije »Ptuj 2017«. Že dan prej, v četrtek zvečer, pa so pripravili prireditev Odšte-

vamo do Abrahama. Revijalni koncert tretjega
desetletja festivala Ptuj »Odštevamo do Abrahama« je bil namenjen predstavitvi najlepših
viž glasbenega dogajanja na Ptuju med letoma
1989 in 1998.
Najpopularnejše in nagrajene skladbe tretjega desetletja so izvedli ansambli v takratnih
originalnih zasedbah, nekatere uspešnice pa so zaigrali
mlajši ansambli. In bil je to
prav prijeten večer, ne samo
po glasbeni plati, temveč tudi
po srečanju s starimi znanci.
Na tekmovalnem festivalskem večeru je nastopilo deset ansamblov, vsak s po dvema novima skladbama. Med
tistima ansambloma, ki sta
najbolj prepričala strokovno
komisijo, v kateri so bili Urška
Čop Šmajgert, Fredi Simonič,
Simon Golobič in Tomaž Tozon, sta bila ansambla Mladi
Pomurci in Prleški kvintet. Ta
dva ansambla sta pravzaprav
V prvem večeru najpopularnejših in nagrajenih skladb tretjega
osvojila vse letošnje nagrade
desetletja ptujskega festivala »Odštevamo do Abrahama« je z dvema
ansambloma nastopil Branko Novak iz Sv. Trojice. Na posnetku ga vi- ptujskega festivala.
dimo z nadarjenim slepim harmonikarjem Žanom Pršo iz Kraljevcev,
Franc Bratkovič
Sinišo Čehom iz Trnovske vasi in Darkom Novakom iz Ženika.

srednješolski programi
jezikovni tečaji za odrasle in mladino
priprava na izpite
računalniški tečaji
knjigovodski tečaji
programi za tretje življensko obdobje

Znanje za vse generacije.
Andragoški zavod Maribor - Ljudska univerza
Maistrova ulica 5, Maribor
tel.: 02 234 11 11, mobi: 051 356 560
info@azm-lu.si, www.azm-lu.si

Iz Cerkvenjaka do Portoroža

L

judje se odločajo za najrazličnejše pustonavdušeni. Zato so si rekli, da ga naslednje
lovščine in podvige. Tako so se odločili
leto ponovijo in upajo, da se jim bo pridružil
tudi štirje mladi fantje, sicer gasilci PGD
še kdo. Da ne bo pomote, je treba zapisati, da
Cerkvenjak, da se s kolesi odpravijo do naše
je to njihovo kolesarjenje bila individualna odločitev in ni bila nikakršno breme gasilskega
lepe slovenske obale s ciljem v Portorožu.
društva, čeprav so vsi, vključno z spremljevalKot je povedal Leonardo Bračko, je bil pobudnik za to kolesarko preizkušnjo, nekje v
cem, gasilci.
začetku maja, Peter
Bezjak. Do realizacije
je prišlo 27. julija, saj
so se fantje na ta podvig morali seveda tudi
kondicijsko pripraviti
in časovno uskladiti.
Četrtek, 27. julij, je
bil datum, ki je ustrezal
vsem, in so se ob 20. uri
izpred gasilskega doma
v Cerkvenjaku podali
cilju naproti. V Portorož so prispeli naslednji
dan, v petek ob 18,08 Na pot jih je pospremil cerkvenjaški župan Marjan Žmavc.
uri. Vmes so imeli deset
V Portorožu, kjer so ostali dva dni, se jim je
postankov. Za 311 kilometrov aktivnega kolesarjenja pa porabili 12 ur in 40 minut.
pridružil Peter Šafarič, predsednik PGD Cerkvenjak, in jim čestital ob podvigu ter izpolnil
Leonardo Bračko, Peter Bezjak, Aleš Bezjak
obljubo iz dane stave.
in Gorazd Perkovič, ki jih je z osebnim vozilom spremljal Tadej Zorec, so bili nad svojim
Franc Bratkovič
podvigom, ki je minil brez poškodb in okvar,

Prvi šolski dan pri Sv. Ani

K

ot že vrsto let zapored
se je 1. šolski dan začel
s slovensko himno ter
dvigom šolske zastave. Prvošolci ter starši so dobili številne
napotke ter županovo darilce
ob vstopu v šolo. Šolski vrvež
je preplavil občino, saj so po
poletnih počitnicah vsi začeli
vihati rokave in se pripravljati
na nove izzive. Pa naj bo to leto
uspešno in srečno.
SReBr
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Brezplačno do osnovnošolske izobrazbe
Vsem, ki ste zaključili osnovnošolsko obveznost, vendar niste končali vseh razredov
osnovne šole, sporočamo, da vsa vrata za vas
kljub vsemu niso zaprta. Andragoški zavod
Maribor-Ljudska univerza odraslim in mlajšim odraslim na poti do znanja že vrsto let pomaga z osnovno šolo za odrasle. Vsem, ki ste
prekinili redno osnovnošolsko izobraževanje,
je tako omogočeno, da končate šolo, hkrati pa
tudi nadaljujete izobraževanje.
Program Osnovne šole za odrasle je prilagojen tako, da lahko v enem šolskem letu zaključite dva razreda. Odrasli lahko torej brez
preglavic zapolnite to vrzel v življenju, mladi
pa nadomestite izgubljeno ter se po končanem
osnovnem šolanju vpišete v srednješolsko izobraževanje.
Za dodatne informacije lahko pokličete na
telefonsko številko: 02 / 234 11 11 ali 02 / 234
11 33.
Vpis v osnovno šolo za odrasle je mogoč
do 15. 10. 2017.
Andragoški zavod Maribor-Ljudska univerza namenja posebno pozornost dejavnosti
informiranja in svetovanja. V sklopu nacionalnega projekta svetovalnih središč nudimo

odraslim celovito in poglobljeno informiranje
in svetovanje o možnostih nadaljnjega izobraževanja in učenja. V osebnih pogovorih se z
odraslimi pogovorimo o tem, kako dokončati
prekinjeno izobraževanje, si nadgraditi stopnjo
izobrazbe, si pridobiti kakšno dodatno znanje za kvalitetnejše opravljanje dela in tudi za
osebno rast. Svetujemo tudi o tem, kako se motivirati za učenje in kako se sploh lotiti učenja.
Na svetovalno središče se obračajo zaposleni, ki si želijo pridobiti dodatna znanja za poklic in delo; brezposelni, ki si želijo nov poklic;
študenti, ki iščejo dopolnilna znanja ob svojem
študiju; starejši odrasli, ki se želijo izobraževati
v programih za osebni razvoj ipd. Svetovalni
pogovori se nanašajo na možnosti prekvalifikacije, prehoda iz nižje na višjo stopnjo izobraževanja, na informacije o izpitih s področja
tujih jezikov, nacionalnih poklicnih kvalifikacijah, povezanosti izobraževanja in dela ipd.
Za svetovalni pogovor pa se lahko zainteresirani naročijo na telefonski številki: 02 / 234
11 34 ali po elektronski pošti: svetovanje@
azm-lu.si.
Tatjana Njivar, Andragoški zavod
Maribor-Ljudska univerza

Vabilo na dobrodelni koncert v Voličini
Dobrota je naš notranji glasnik in svetovalec. Kolikor poslušamo njen nasvet, toliko imamo
notranjega miru in sreče. (Anton Trstenjak)
Kulturno društvo Rojs Srečko Niko Voličina v sodelovanju z OŠ Voličina prireja dobrodelni
koncert, ki bo v petek, 20. 10. 2017, ob 19. uri v kulturnem domu v Voličini. Zbrane prostovoljne prispevke bomo namenili Osnovni šoli Voličina, ki bo sredstva porabila za ekskurzije in
šole v naravi za učence iz socialno šibkih družin.
Nastopili bodo ansambel Mladih pet, ansambel Šenk, Slovenjegoriški glasovi, Zala Čuček
Rojs, Jure Recek, S5, učenci OŠ Voličina in vokalna skupina Amista.
Vljudno vabljeni.
Simona Čuček
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ŠKSG v avgustu in septembru

Š

olarji in dijaki so se vrnili v šolske klopi,
najbolj pridni študenti pa lahko v tem
času še malo počivajo, da bodo oktobra
spočiti in pripravljeni na nova znanja prestopili prage naših fakultet.
Poletje je postreglo z rekordnimi temperaturami, zato smo se v mesecu avgustu člani
kluba odpravili v Bovec na nepozabno doživetje na reki Soči, da bi se malo ohladili. Toda

prav tisto soboto se je vreme poslabšalo in
praktično vso pot do Bovškega nas je spremljal
dež. Vseeno to ni pokvarilo odličnega vzdušja,
saj smo vsi komaj čakali na spust z rafti.
V prvem delu izleta smo se privajali veslanju, kasneje pa je sledil adrenalinski zaključek
po brzicah, ki nam je pognal kri po žilah. Za
zaključek smo za vse udeležence pripravili še

Razvojna agencija Slovenske gorice

Z NARAVO

Kmetje in lovci z roko v roki

piknik, potem pa se odpravili proti domu.
V mesecu septembru smo se intenzivno pripravljali na naš največji dogodek, sedaj že tretji
Pütafest, ki se je odvijal 16. septembra na ŠRC
Polena. Več o samem dogodku boste lahko
prebrali v prihodnji številki Ovtarjevih novic.
Člani upravnega odbora pa že pridno načrtujemo prihodnje projekte. Eden večjih bo tradicionalni jesenski izlet, na katerega se bomo
odpravili konec oktobra. Kam
nas bo letos vodila pot? Preverite na našem Facebook profilu
in uradni strani ŠKSG ter se prijavite. Tudi letos bo nepozabno!
V novem šolskem letu vabimo vse dijake in študente iz
Upravne enote Lenart, da se
včlanite v naš klub. Članstvo v
ŠKSG je brezplačno in popolnoma brez obveznosti, prinaša
pa vam veliko ugodnosti. Član
lahko postane vsak študent ali
dijak, ki ima v tekočem šolskem
letu status rednega ali izrednega
študenta oz. dijaka. Za včlanitev
potrebujete samo izpolnjeno
pristopno izjavo (dobite jo na
naši spletni strani ali v pisarni v času uradnih
ur) in originalno potrdilo o vpisu za šolsko
leto 2017/2018. Obiščite nas na uradnih urah
v sredo med 17. in 20. in soboto med 10. in 13.
uro v Centru Slovenskih goric na Trgu osvoboditve 9 v Lenartu.
Anja Majcenič

RASG, d. o. o., Trg osvoboditve 9, 2230 Lenart v Slovenskih goricah
Izobraževalni center Slovenske gorice, Nikova 9, 2230 Lenart
TEL 02 720 78 88
e-mail: izobrazevalnicenter.slogor@gmail.com

Novice Izobraževalnega centra
Univerza za tretje življenjsko obdobje

Še nekaj prostih mest za vključitev v študijske skupine:
učenje angleščine in nemščine,
računalniško izobraževanje: začetno in nadaljevalno, digitalna fotografija,
vrt in zelišča,
ročne spretnosti: vezenje, pletenje, kvačkanje, izdelovanje nakita …
Računalniško izobraževanje za starejše ter ročne spretnosti se bosta izvajali tudi v popoldanskem času. Zato lepo vabljeni otroci, mladi ter starejši, da se nam pridružite.

P

ri lovskem domu v Dobravi v Slovenskih
goricah je bilo tradicionalno jesensko
druženje lovcev in kmetov iz območja

Svete Trojice in Cerkvenjaka. V Lovski družini (LD) Dobrava, ki upravlja nekaj več kot
3.300 hektarjev nižinskega slovensko-goriškega lovišča, si prizadevajo, da bi s preventivnimi
ukrepi čim bolj omejili in preprečili škode od

divjadi. Za zdaj jim to v glavnem lepo uspeva.
Nasploh je sodelovanje lovcev z lastniki kmetijskih in gozdnih površin zgledno in zadovoljivo. Največji problem
še vedno predstavlja
spomladansko požiganje travišč, sekanje grmovnic, živih mej in
gozdnih robov, ki so
pomembna zavetišča
za poljsko divjad. Ta je
tudi v tej LD ogrožena,
še zlasti poljske jerebice,
prepelice in fazani. Pri
srnjadi beležijo velike
izgube v času zgodnje
košnje travnikov. Kmete iz tega dela osrednjih
Slovenskih goric sta
pozdravila starešina LD Dobrava Franc Slekovec in trojiški župan Darko Fras, tudi sam član
LD Dobrava.
M. T.

Zgledno sodelovanje med jurovskimi lovci in
kmetovalci kronali z vsakoletnim srečanjem

P

rva septembrska sobota je v Jurovskem
Dolu že nekaj zadnjih let namenjena
srečanju lovcev z občani – kmetovalci.
Poleg druženja je srečanje priložnost, da se
lovci in kmetovalci medsebojno uskladijo o
nadaljnjem skupnem delu in sodelovanju pri
gojitvi divjadi.
Lovci so kmetovalce opozorili tudi na širjenje divjega prašiča, ki čedalje pogosteje zahaja
na kmetijske površine, zaradi česar so ogroženi tudi kmetijski pridelki. Podobno velja za
šakala, katerega pogosto slišijo in mu sledijo

v lovišču.
Starešina lovske družine Sv. Jurij v Slov.
gor. je zadovoljen z dobrim sodelovanjem
med lovci in kmetovalci oz. lastniki zemljišč.
Po njegovem mnenju so dobri odnosi v kraju
pripomogli tudi k temu, da lovska družina ne
beleži zahtevkov za povrnitev škode na kmetijskih zemljiščih, nastale zaradi divjadi. V zahvalo za dobro sodelovanje so lovci pogostili
občane s tradicionalnim srnjakovim golažem.
D. K.

Pokal Dobrave v Negovo

N

a strelišču Lovske družine (LD) Dobrava v Slovenskih goricah je bilo tradicionalno tekmovanje v streljanju na
glinaste golobe za pokale »Dobrave«. V ekipni

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

konkurenci so prepričljivo zmagali člane zelene bratovščine iz Negove pred Lovsko družino Vitomarci in Strelskim društvom Velka.
V ekipi zmagovalcev je nastopil tudi radgonski župan Stanko Rojko, še vedno
zagret lovski strelec. V posamični
konkurenci je v lovski disciplini slavil Davorin Toš iz LD Trnovska Vas,
v športni disciplini Tadej Kostanjevec iz Strelskega društva Vitomarci
in med veterani legendarni lovski
in športni strelec Ivan Bezjak iz
LD Dobrava. Vodja tekmovanja in
strelski referent LD Dobrava Srečko
Hojnik je bil s potekom tekmovanja
zelo zadovoljen, saj je minilo v izjemno športnem razpoloženju.
M. T.

Prireditev VTU 2017

Štefka Donik iz Trotkove ima stroj za
čiščenje zrnja

J

esen je čas setve ozimnih žit. V še ne tako
davni preteklosti so kmetje uporabljali
za setev doma pridelano seme. Vedeli so,
da je le iz najboljšega zrnja mogoče pridelati
več in kvalitetnega zrnja. Zato so zrnje »prebirali«, čistili, ali kot so rekli, »pucali«. To so
opravljali s posebnimi čistilnimi stroji, ki so
jim rekli »pucmašina«. Danes večina kmetovalcev semensko zrnje kupuje v trgovinah, saj
so tako zajamčeni pridelki. So pa taki, ki še kaj
dajo na domača semena. V Negovi, v zaselku
Negovski Vrh, smo pri čiščenju zrnja s strojem srečali 75-letnega Antona Lončariča: »Še
vedno sejemo različna žita, katerih semen pa
ne kupujemo. Iz mladosti se spominjam, da
so starši sejali doma pridelano zrnje. Zrnje so
pred setvijo »spucali«, odbrali najlepša semenja s strojem, ki so mu rekli »pucmašina«. Tak
stroj, ki je bil za tiste čase zelo drag, so imeli redki v vasi. Stroj so uporabljali tudi drugi
okoliški kmetje, ki so sejali ozimna žita. Tega,
ki ga vidite, sem si sposodil od Štefke Donik
iz Trotkove. To je kakih 100 let star stroj, ki je
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še vedno uporaben. Stroj je bil zgrajen za ročni pogon, jaz sem pa ga priredil na pogon z
elektromotorjem. Čeprav je star, odlično služi
svojemu namenu. Naj še povem, da so nekoč
kmetje zrnje za seme izmenjavali. S tem so
nekako obdržali rodnost in kvaliteto pridelka.
Kot vidite, danes čistim ječmen, bom pa še
očistil pšenico, ki jo tudi sejemo.«
Ludvik Kramberger
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Z NARAVO

ZA OHRANJENJE SPOMINOV

Pri Kranvoglovih v Voličini lepo uspevajo
zimzeleni

Dr. Marjan Toš

razkošnih zimzelenov, ki dom krasijo že preko
50 let. Usedli smo se za okroglo mizo v večnamenskem prostoru, ki daje toplino. Mama Štefanija šteje 90 let, ki jih dobro skriva. Z možem
Francem sta pred leti praznovala diamantno
poroko (65 let), a sedaj je vdova. Prisedli so sin
Srečko z ženo Ireno ter Julijana Fekonja.
V prijetnem pogovoru in uživanju gostoljubnosti smo se zadržali kar nekaj časa. Srečko
in Irena sta poročena že
preko 30 let. Mama Štefanija je podedovala čut
in veliko pozornost do
rož od svoje mame in ga
prenaša na mlajše. Delo
na kmetiji je obsežno,
vedno bolj strokovno in zahtevno, ki pa
predvsem gledano skozi ceno mleka ni prava
vrednota. Poniknila so
nekdanja žlahtna druženja na kmetijah, moderen čas življenja je vse
Od leve: Julijana Fekonja ter Štefanija, Srečko in Irena Kranvogel
bolj prisoten.
Stare jablane nam
najinega prihoda na dvorišče lepo urejenega
sporočajo, da jih je gospodar na zaščiteni kmetiji Kranvoglovih znal dobro vzdrževati, saj je
okolja naju niso prezrle krave, pomembne na
od njih vedno korist. To je lep zgled za ohranikmetiji za prirejo mleka. Pogled se ustavi na
tev kulturne krajine v Slovenskih goricah.
mogočni dobro vzdrževani kmečki hiši iz leta
1923. In na pročelju hiše se razkazuje petnajst
Slavko Štefanec

GOSPODARJENJE ZA NARAVO

Ravnanje z odpadno
električno in elektronsko
opremo
Pri delu v službi ali doma, pri preživljanju prostega časa ali drugih aktivnostih, ki
se jih lotevamo, uporabljamo različne električne in elektronske aparate ter naprave.
Žal pa je življenjska doba vseh omenjenih
aparatov omejena, bodisi zaradi njihove
dotrajanosti, uničenja ali pa zaradi tehnološke zastarelosti. Ob koncu življenjske
dobe postane vsak aparat odpadek (v nadaljevanju OEEO), s katerim je potrebno
ravnati v skladu s predpisi.
V Sloveniji smo že leta 2006 dobili Uredbo
o ravnanju z odpadno električno in elektronsko opremo, ki je določala pravila ravnanja s
to opremo z namenom preprečevanja nastajanja odpadne električne opreme in zagotavljanja njene ponovne uporabe, recikliranja
in drugih načinov predelave. Na podlagi
nove evropske Direktive o odpadni električni in elektronski opremi iz leta 2012 je Vlada
Republike Slovenije izdala novo Uredbo o
odpadni električni in elektronski opremi, ki
je bila objavljena v Uradnem listu Republike Slovenije, št. 55/2015. Bistvene novosti in
spremembe novega predpisa, glede na obstoječi sistem ravnanja z odpadno električno in
elektronsko opremo, so: namesto dosedanjih
10 razredov električne in elektronske opreme (EEO) se po novem uvaja razdelitev v 6
razredov in namesto dosedanjega enotnega
cilja 4 kg zbrane OEEO iz gospodinjstev letno na prebivalca je novi cilj določen glede
na količine, dane EEO na trg
v preteklih letih.
Tako se mora postopno v
letih od 2016 do 2021 letno
zbrati količino OEEO, ki
znaša od 45 do 65 % dane
EEO na trg v preteklih treh
letih. Prav tako se za 5 % zvišujejo predpisani deleži ponovne uporabe, recikliranja
in predelave za posamezne
razrede EEO … Določeni so
tudi novi razredi električne
in elektronske opreme, ki so:
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1. Oprema za toplotno izmenjavo (hladilniki, zamrzovalniki, naprave, ki avtomatsko izdajajo hladne proizvode, oprema
za klimatizacijo, oprema za razvlaževanje,
toplotne črpalke, oljni radiatorji in druga
oprema za toplotno izmenjavo, v kateri se
uporabljajo druge tekočine kot voda).
2. Zasloni, monitorji in oprema z zasloni, katerih površina je večja od 100 cm2
(zasloni, televizijski sprejemniki, LCD
okvirji za fotografije, monitorji, prenosni računalniki, notesniki …).
3. Sijalke (fluorescentne sijalke, visoko intenzivnostne sijalke, svetleče diode …).
4. Velika oprema (katera koli zunanja
dimenzija, večja od 50 cm - gospodinjski
aparati, oprema za IT in telekomunikacije,
oprema za zabavno elektroniko, svetilke,
oprema za reproduciranje zvoka ali slik,
glasbena oprema, električno in elektronsko
orodje, igrače, oprema za prosti čas in šport,
medicinski pripomočki, instrumenti za spremljanje in nadzor, avtomati, oprema za proizvajanje električnega toka ...).
5. Majhna oprema (nobena zunanja dimenzija ni večja od 50 cm - gospodinjski
aparati, oprema za zabavno elektroniko,
svetilke, oprema za reproduciranje zvoka ali
slik, glasbena oprema, električno in elektronsko orodje, igrače, oprema za prosti čas in
šport, medicinski pripomočki, instrumenti
za spremljanje in nadzor, avtomati, oprema
za proizvajanje električnega
toka …).
6. Majhna oprema za IT
in telekomunikacije (nobena zunanja dimenzija ni
večja od 50 cm - mobilni
telefoni, GPS, žepni kalkulatorji, usmerjevalniki, osebni
računalniki, tiskalniki, telefoni …).
Za več informacij lahko
pokličete na 02/620 23 00
in 02/620 23 01 ali pišete na
odpadki@saubermacher.si.

2. del

Dr. Milan Gorišek – slovenski narodnjak,
Maistrov podpornik, sokolski starosta, liberalni politik,
lenarški župan in društveni delavec
(ob 60-letnici smrti)

J

ulijana Fekonja iz Sv. Trojice v Slov. gor.
pravi, da so s Kranvoglovimi dobri prijatelji. In vsled tega obiska je nastal ta prispevek.
Zaščitena kmetija se nahaja v Spodnji Voličini 118 ali po domače »Pod gradnom«,
saj vedo povedati, da je tod stal grad. V času
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II. Lenarški župan, sokolski starosta, gospodarstvenik in društveni
delavec
Po ustanovitvi nove države SHS je kmalu sledilo razočaranje, zlasti zaradi agrarne
reforme, saj so Nemci še naprej imeli v lasti
veliko zemlje in mnogo vinogradov, ki so jih
obdelovali slovenski viničarji. Gospodarske
razmere niso bile ugodne, socialni položaj
večine podeželskega prebivalstva pa se je
nenehno slabšal, saj je bilo celotno območje
izrazito agrarno. Dr. Gorišek je bil vnet podpornik nove jugoslovanske države in je kmalu postal nosilec liberalne politike v trgu in
njegovi okolici. Ostal je najbolj vpliven in vodilni sokolski funkcionar. Med obema vojnama je dal trgu Sv. Lenart svojstven pečat tudi
kot lenarški župan. Skrbel je za razvoj trga in
njegove okolice6. Trg Sv. Lenart je relativno
zgodaj dobil elektriko, čeprav so elektrifikaciji pod Goriškovim vodstvom mnogi tržani nasprotovali, češ »da bo pobrala preveč
denarja«. Skrbel je tudi za gradnjo in vzdrževanje cest in pri tem
večkrat naletel na velik
odpor kmetov, ki so bili
lastniki zemlje in niso dovolili, da bi ceste razširili.
Tudi zaradi tega so bile
mnoge ceste in javne poti
zelo ovinkaste, saj so se
morale izogniti ograjenih
pašnikov za živino. Dr.
Gorišek je bil izvoljen za
župana leta 1925, potem
ko je njegova lista zmagala na volitvah za občinski
odbor (današnji občinski
svet). Od 140 volivcev, ki
so oddali svoj glas, jih je
66 volilo za Goriškovo listo, 36 pa za listo obrtno-delavske stranke, katere
nosilec je bil sicer Goriškov podpornik, trgovec Srečko (Feliks) Krajnc. Goriškova lista
je dobila 6 odbornikov (poleg dr. Goriška so
bili v občinski odbor izvoljeni še gostilničar
Recer7, sodnik Čemer, Franc Žigert, Ignac
Gumze in Anton Domšek). Krajnčeva lista je
dobila tri odbornike (poleg Krajnca še Henrik Toplak in usnjar Peter Pernek)8. Za župana je bil izvoljen dr. Gorišek, za podžupana
pa Srečko Krajnc. V čast novemu županu je
bila 30. novembra 1925 v trgu Sv. Lenart baklada. Naslednje volitve v občinski odbor bi
morale biti januarja 1929, vendar do njih ni
prišlo zaradi napetega političnega položaja v
državi. Kljub temu so bile za občinske volitve
pripravljene kandidatne liste in začela se je
celo predvolilna agitacija. Večinsko mnenje
je bilo naklonjeno aktualnemu županu dr.
Gorišku. Kronisti so zabeležili, da se je v času

njegovega županovanja »pokazal vsestranski
napredek v trgu. Sprehajališče, olepšano sejmišče, obsežni občinski vrtovi, zeleni nasadi,
poti in seveda električna razsvetljava. To so
najboljši in najbolj vidni rezultati županovanja dr. Goriška. To so uvideli tudi njegovi
politični nasprotniki«9. Za nosilca liste proti
Gorišku se je trški opoziciji ponujal nekdanji župan Karol Aubl, ki pa po »prepričanju
ni bil Slovenec«. Kljub temu so ga nekateri
novi člani SLS10 podpirali in menili, da bi bil
ravno Aubl najprimernejši Goriškov protikandidat. In »bojno sredstvo« zoper naprednjake v trgu, posebno zoper Goriška. Ko je
septembra 1935 prišla odločitev o komasaciji
majhnih občin, je Gorišek vneto zagovarjal
samostojnost trške občine Sv. Lenart. Sredi
septembra 1935 je bil pri Lenartu ljudski tabor s shodom nove stranke JRZ11. Tega shoda
se je udeležil minister brez listnice dr. Miha
Krek. Na shodu je spregovoril tudi bivši narodni
poslanec Franjo Žebot,
udeleženci pa so glasno in
odločno kritizirali ravnanje pristašev jugoslovanskega režima, še posebej
dr. Goriška in dr. Senekoviča. Na njun račun so
bili vsi govorniki še posebej kritični12. Župansko
funkcijo je Gorišek opravljal do marca 1936, ko ga
je takratni ban Dravske
banovine (jugoslovanske
Slovenije) dr. Marko Natlačen te funkcije razrešil.
To je Goriška prizadelo
in užalilo in zato bana
Natlačena med njegovim
kasnejšim obiskom v Slovenskih goricah ni
želel niti pozdraviti, kaj šele, da bi se z njim
rokoval. V imenu lenarškega Sokola ga je
pozdravil njegov sin Milan. Kljub razrešitvi
je Gorišek še naprej politično deloval in to
v JNS13, zaradi osebne prizadetosti in užaljenosti pa se maja 1937 ni hotel udeležiti
slovesnosti v počastitev 20-letnice Majniške
deklaracije. To obletnico so pri Lenartu svečano proslavili z veliko povorko po trgu vse
do Škrjančkovega gaja (gostilna Kirbiš) in
do pokopališča, kjer je bilo veliko kresovanje. Svečani del je bil v središču Lenarta, kjer
je množico nagovoril zdravnik dr. Ludvik
Kramberger. Med kresovanjem pri pokopališču so se dolgo v noč razlegali klici »Živio
dr. Korošec in Živio Slovenija«.14
Nadaljevanje prihodnjič!

Marjan Toš, Gonilna sila sokolskega društva, v : Večer, Maribor, 19. 1. 1995, str. 14. Takratni trg Sv. Lenart
v Slovenskih goricah ni spadal med važnejša središča na Štajerskem, bil pa je upravno središče za osrednje
Slovenske gorice.
7
Franc Recer je bil znani lenarški gostilničar in je vodil gostilno Lovski rog (kasnejšo gostilno »pri Jošku«)
in jo je 8. januarja 1924 uredil celo kot hotel. Pred prvo svetovno vojno je bil Recer nekaj časa oskrbnik v
graščini Hrastovec, ocenjen kot »vrli Slovenec, zelo simpatičnega značaja:
8
Ilaunig, 250–252. Kot piše kronist Ilaunig, SLS na teh volitvah ni imela kandidata, ker se niso mogli sporazumeti okoli nosilca liste. Dr. Gorišek je bil po ustanovitvi nove Kraljevine SHS v Lenartu predsednik Jugoslovanske demokratske stranke (JDS), po političnem prepričanju je ostajal izrazit liberalec, tudi rojalist, naklonjen novi jugoslovanski državi in njenemu oblastnemu ustroju. JDS – Jugoslovanska demokratska stranka,
ki so jo tvorili v glavnem liberalci iz nekdanje Narodno-napredne stranke. Po razcepu JDS leta 1924 se je
večina liberalcev pridružila Pribičevićevi stranki, ki se je imenovala Samostojna demokratska stranka (SDS).
Med njimi je bil do ustanovitve Jugoslovanske narodne stranke – JNS tudi dr. Milan Gorišek iz Lenarta.
9
Ilaunig, 301 in Koroški Slovenec št. 7, 1929. Kot na prejšnjih volitvah se tudi tokat niso mogli uskladiti in
poenotiti glede nosilca liste.
10
Slovenska ljudska stranka – SLS je nastala leta 1905, ko se je Katoliška narodna stranka (KNS) 27. novembra tega leta preimenovala v Slovensko ljudsko stranko. Njen vodilni ideolog je bil dr. Ivan Šušteršič
(1863–1925), ki je veljal tudi za mojstra parlamentarne taktike v dunajskem državnem zboru pred prvo
svetovno vojno in je vseskozi odklanjal sodelovanje s slovenskimi liberalci zaradi svetovno nazorskih razlik.
Po majskih državno zborskih volitvah leta 1907 je bil med štajerskimi poslanci SLS tudi veleposestnik Ivan
Rošker iz Malne v Slovenskih goricah. Z Goriškom sta se dobro razumela.
11
JRZ –Jugoslovanska radikalna zajednica, politična stranka, ki jo je jeseni 1934 izoblikoval predsednik jugoslovanske vlade Milan Stojadinović. V njo se je vključila večina politikov SLS.
12
Ilaunig, 367.
13
Sedež te stranke pri Lenartu je bil v gostišču Lovski rog ( kasneje »pri Jošku«), (Prim. Ilaunig 403). JNS –
Jugoslovanska narodna stranka, ki je dobila to ime leta 1933, do takrat se je imenovala Samostojna kmetijska
stranka – SKS in je predstavljala stranko slovenskih liberalcev na podeželju.
14
Ilaunig, 400.
6
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MED LJUDMI

Zlatoporočenca Lešnik iz Selc

Ovtarjevo opozorilo

V

Obledela spominska
plošča
Dom kulture v središču Lenarta krasi velika spominska plošča. Postavili so jo v spomin vsem Slovencem,
ki so v revolucionarnem letu 1848 podpisali peticijo za
program Zedinjene Slovenije. Žal pa je zob časa naredil
svoje, zato se besedila na spominski plošči kljub vsem
naporom ne da več prebrati, kar dokazuje tudi naša fotografija. Da bi ponovno služila svojemu plemenitemu
namenu, jo bo očitno treba obnoviti.
T. K.

alter in Ana Lešnik sta 19. avgusta praznovala 50. obletnico poroke. Valter
se je rodil 1. decembra 1943 v Zavrhu
očetu Jakobu in mami Katarini, javnosti poznani kot Maistrova Katrca. Ima še sestri Jožico in Emo. Po osnovni šoli v Voličini se je
vpisal v srednjo šolo v Velenju za rudarja, nato
pa se zaposlil v avtobusnem podjetju Certus

95 let Avguste Krivec

V

Sp. Gasteraju se je 27. avgusta 1922 rodila Avgusta Krivec, rojena Šnofl. Ob
njenem praznovanju 95. rojstnega dne
jo je obiskal župan Občine Sv. Jurij v Slov. gor.
Peter Škrlec. Ob tej priložnosti ji je izročil sim-

bolično darilo in ji zaželel še veliko zdravih in
srečnih let.
Gospa Avgusta, ki od rojstva živi v Sp. Gasteraju, je skupaj z možem Francem kmetovala na srednje veliki kmetiji. V zakonu sta se
jima rodila hčerka Avgusta in sin Franc.
Kljub visoki starosti se Avgusta še vedno
zelo dobro spomni življenjskih zgodb iz
preteklosti, katere tudi zelo rada pripoveduje. Ob tem pa poudarja, da je bilo
za preživetje potrebnega veliko trdega
dela, poleg tega pa ji je bila skrb za družino vedno na prvem mestu. Kljub temu
da življenjska pot ni bila vedno posejana
z najlepšimi rožicami, pa je Avgusta pri
95-ih še vedno dobre volje, vitalna in
nasmejana. Prav tako pa ji dobro služi
tudi zdravje, čeprav bi si, kot pravi sama,
želela, da bi bile noge malce hitrejše. Veliko veselja pa ji danes prinašajo tudi
vnuki in pravnuki.
D. K.

Zlata poroka zakoncev Fanedl

V

soboto, 26. 8. 2017, je v župnijski cerkvi svetega Jurija v Slovenskih goricah
potekala zahvalna maša za 50 let skupnega življenja zakoncev Ivana in Marice Fanedl iz Zg. Partinja.
Marica in Ivan Fanedl sta na skupno življenjsko pot stopila 26. 8. 1967. Takrat sta si
obljubila, da bosta z roko v roki premagovala
vse ovire, skupaj delila radost, veselje in srečo,
pa tudi žalost in tegobe, ki jih prinese življe-

Zlatoporočno slavje Riharda in Terezije Pšajd

V

soboto, 5. avgusta 2017, sta v krogu
domačih in prijateljev praznovala 50
let zakonskega življenja Rihard in Terezija Pšajd iz Spodnjih Žerjavcev. Svojo »večno zaobljubo« sta opravila v cerkvi sv. Lenarta
v Lenartu, kjer je civilni del obreda opravil
župan Občine Lenart mag. Janez Kramberger,
cerkvenega ob zahvalni maši pa častni naddekan gospod Martin Bezgovšek.
Rihard Pšajd se je rodil 22. 4. 1944 v Spodnjih Žerjavcih mami Mariji in očetu Antonu.
Bilo je šest otrok, tri sestre in trije brati. Živeli

so v Zgornjem Porčiču. Osnovno šolo je obiskoval v Gradišču v Slovenskih goricah (Sveta
Trojica). Izučil se je za ključavničarja v podjetju Klemos v Lenartu. Leta 1964/65 je odslužil
vojaški rok v Užićki Požegi. Po prihodu domov se je zaposlil v ključavničarskem poklicu
v Mariboru.
Terezija Pšajd, rojena Fridau, se je rodila 13.
9. 1946 v Spodnjih Žerjavcih materi Matildi in
očetu Ferdinandu. V majhni viničarski hiški je
odraščalo šest otrok, med njimi je bila druga
po vrsti in edino dekle. Osnovno šolo je obiskovala v Lenartu in se po končani osemletki
vpisala na Srednjo vzgojiteljsko šolo v Maribo-
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ru. Po petih letih je z odličnim uspehom opravila maturo in se zaposlila v občini Ljutomer v
Vrtcu Stročja vas.
Terezija in Rihard sta se spoznala že leta
1962 na zelo romantični poti, ki vodi iz Lenarta proti Žerjavcem in Porčiču.
Poročila sta se 5. avgusta 1967. Družina se je
povečala aprila 1968, ko se je rodila hči Matejka, in septembra 1970 z rojstvom sina Aleša.
Mnoge mlade družine so se takrat srečevale
s problematiko bivanja, zato sta se leta 1970
preselila na Švedsko. Zagotovljeno jim je bilo
stanovanje in zaposlitev v metalni industriji. Po nekaj letih
dodatnega truda v učenju
tujega jezika pa sta se uspela
zaposliti v poklicih, kjer sta
že imela predhodno znanje iz
domovine. Avgusta 1976 se je
rodila še hči Natalia. Sledila
so leta dodatnega izobraževanja in pridobila sta si vsak
svojo sanjsko, a zahtevno zaposlitev. Rihard se je zaposlil
kot šef razvoja in kvalitete v
podjetju, Terezija pa je bila
sprva vzgojiteljica, kmalu pa
je postala upravnica predšolskih ustanov. Otroci so medtem eden za drugim zaključili
osnovno šolo, gimnazijo in si
pridobili poklic. Ustvarili so si družine in leta
1996 sta prvič postala dedek in babica. Leta
1997 je napočil čas za nove izzive, ker je Terezija že delala na mestu ravnateljice osnovne
šole, je morala ponovno sesti v šolsko klop in
si pridobiti izobrazbo ravnatelja.
Že nekaj let sta si med njunimi dopusti gradila hišo na hribčku, kjer so Terezijine bose
noge v otroštvu premerile vsak pedenj zemlje.
Leta 2007 pa sta se dokončno odločila, da se
vrneta v domovino. V Švedski so ostali vsi trije
otroci z družinami, osmerica vnukov pa rada
prihaja k dedku in babici.
Tadeja Radovanovič

Maribor. Anica (rojena Caf) se je rodila 20.
julija 1948 očetu Francu in mami Frančiški.
Ima še brata Franca ter sestro Marico. Osnovno šolo je obiskovala najprej v Voličini, nato
pa v Lenartu. Nadaljnja pot šolanja jo je vodila
v srednjo trgovsko šolo v Mariboru. Kasneje
se je zaposlila v trgovskem podjetju Koloniale
v Mariboru. Poročila sta se 18. avgusta 1967
v Voličini. V zakonu sta se
jima rodila sin Renato in
hčerka Jasna. Imata vnuke
Danajo, Davida, Tajo, Mitja in Denisa ter pravnuka
Riana. Dolga leta sta živela
v Zavrhu, jesen življenja
pa preživljata v Selcih. Zlato poroko sta praznovala v
krogu svojih najdražjih na
Zavrhu, kjer je zakonsko
zaobljubo ponovno potrdil
župnik Tonček Fras.
D. R.

nje. V zakonu sta se jima rodila sinova Ivo in
Drago, ki sta v družino pripeljala snahi Tanjo
in Klavdijo, v jeseni življenja pa babici in dediju družbo delajo vnuki Boštjan, Matej, Sara,
Tilen in Jan.

Zlatoporočenca Marica in Ivan sta bila ob
delu na partinjski zemlji aktivna tudi v različnih društvih v domačem kraju. Ivan je bil
do upokojitve zaposlen v Mariborski livarni,
ob delu v službi in doma pa je bil in je še predan udejstvovanju v Prostovoljnem gasilskem
društvu Sveti Jurij. Marica pa je ob vsakdanjih
domačih opravilih svoj prosti čas namenjala
sodelovanju v organizaciji Rdečega križa Sveti
Jurij, v župnijski Karitas, v Kulturnem društvu Ivan Cankar Jurovski
Dol, ne smemo pa pozabiti,
da je s svojimi kuharskimi
dobrotami obogatila marsikatero poroko ali drugo slovesnost. Oba sta z veseljem
sodelovala tudi na različnih
dogodkih, ki so prikazovali
ohranjanje domačih običajev našega kraja.
Po končani mašni slovesnosti sta se zlaporočenca
Marica in Ivan ob zakuski
v gostišču Špindler družila s
svojimi domačimi, brati, sestrami in njihovimi družinami. Seveda pa bo potekalo tudi pravo zlatoporočno
slavje, saj bo Marica to jesen praznovala tudi
70. življenjski jubilej in ob tej priložnosti bosta
Marica in Ivan slovesno obeležila tudi jubilej
zlate poroke.
Vida Ornik, foto: Maksimiljan Krautič

Zlata poroka zakoncev Šuman

V

soboto, 2. septembra 2017, sta Kristina in Ivan Šuman iz Jurovskega Dola
59 slavila zlato poroko. V župnijski
cerkvi sv. Jurija v Slov. gor.
sta 50. obletnico skupnega
zakonskega življenja v krogu družine proslavila z obnovo zakonske zaobljube.
Kristina in Ivan sta se spoznala leta 1963 na konjskih
dirkah v Lenartu. Svojo ljubezen sta nadgradila 4 leta
kasneje, ko sta v cerkvi sv.
Lenarta sklenila zakonsko
zvezo. Po poroki sta sprva
živela na Ivanovi domačiji
v Jurovskem Dolu 54, nato
pa sta si nov dom ustvarila
v bližini, v Jurovskem Dolu
59, kjer živita še danes.
Družinsko veselje sta jima prinesla sinova
Janko in Milan. Ivan je do upokojitve služboval v Tovarni avtomobilov v Mariboru, Kristina pa je ob delu na kmetiji skrbela za svojo
družino.
Kot pravita sama, sta zelo ponosna dedek
in babica vnukinji Martini in vnuku Andreju.

Zelo pa sta se razveselila tudi rojstva pravnuka
Matica, ki se je rodil v preteklem letu.
Civilni obred je opravil župan Občine Sv.

Jurij v Slov. goricah Peter Škrlec, ki je zlatoporočencema poleg čestitk izročil zlatoporočno
listino ter darilo občine. Cerkveni obred v cerkvi sv. Jurija v Slov. gor. je daroval farni župnik
Janko Görgner.
D. K.
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Zlata poroka zakoncev Nikl iz Zg.
Ščavnice

V

soboto, 16. septembra 2017, sta
v krogu domačih, prijateljev
in sosedov praznovala 50 let
zakonskega življenja Franc in Marija
Nikl iz Zg. Ščavnice 1. V avli Antona
Fašinga je zakonsko zvezo svečano
obnovil župan Občine Sveta Ana Silvo
Slaček. Tako sta zakonca postala zlatoporočenca Občine Sveta Ana. Cerkveni obred je v cerkvi sv. Ane slovesno
daroval domači naddekan Anton Fras.
Za skupno pot sta se odločila in si
obljubila večno zvestobo 16. septembra 1967 na Zg. Velki.
Oba sta rojena leta 1945, pred koncem 2. svetovne vojne. Edinka Marija
je otroška leta preživela na Zg. Ščavnici z mamo in stricema, kjer je obiskovala tudi 1. in 2. razred OŠ. Nato
se je z mamo preselila v Ceršak, kjer
se je po končani OŠ najprej vpisala v
Srednjo ekonomsko šolo, bila odlična
učenka, vendar ji je zbolela mama in je
bila primorana pozabiti šolanje in se zaposliti
v tovarni sokov in alkoholnih pijač APIS Šentilj. Očeta nikoli ni poznala, ker je v času vojne
emigriral in se nikoli ni vrnil.
Pri 21 letih je spoznala Franca, pristnega
kmečkega fanta iz Sp. Velke, prvorojenca v
družini šestih otrok, ki je OŠ obiskoval na Zg.
Velki, nato pa si je od 17. leta skupaj z očetom
služil denar v Avstriji, kamor je odhajal 12
let, vse do leta 1975. Pri 22 letih sta se odločila poročiti in se preseliti na Marijin dom na
Zg. Ščavnico, kjer je čakal stric z bolno ženo
in brez otrok. Na veji Špindlerjevega drevesa
je bila edina potomka, in tako je bila njej in
možu zaupana velika preizkušnja takratnih
težkih časov – prevzem in ohranitev Špindlerjeve domačije na Zg. Ščavnici.
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Ludvik Kramberger – po 80. letu še vedno
zvest pisanju in bralcem!

D

opisnik številnih slovenskih časopisov,
tudi našega, Ludvik Kramberger, je 19.
avgusta praznoval 80. rojstni dan. Rodil se je kot 9. otrok v sicer 11-članski viničarski družini v Ženjaku pri Benediktu. Najprej
kovač, nato strojni tehnik se je posvečal mnogoterim dejavnostim.
Kleni slovenskogoriški korenini se leta ne
poznajo, ne po videzu ne po njegovi zvestobi ljubiteljskemu novinarskemu poslanstvu,
ki ga je v svojem življenju leta 1971 postavil
v ospredje. Pisal je in piše ter fotografira za
številne časopise, njegovi prispevki gredo v
mnoge tisoče. Danes sicer nekoliko manj, a
ne misli odnehati, ker ga ljudje kličejo, naj jih
obišče. Poleg obveščanja javnosti pa si Ludvik
s pisanjem krajša čas in, kot pravi, se "dodatno
izobražuje", saj vedno doživlja nekaj novega,
prijetnega in koristnega.
Kot kolegu, katerega prispevkov smo vedno veseli in spoštujemo njihovo dragoceno
dokumentarno vrednost, snemamo klobuk

Franc je z vnemo oral polja, iskal napredne rešitve v strojni opremi, gradil hleve in
novi dom. Velikokrat pozabljal na sebe in se
razdajal za otroke, sosede, prijatelje in druge,
pomoči potrebne. Ko je nastopila kriza, je spet
odšel po dodaten zaslužek v Avstrijo, tudi v
Nemčijo.
V zakonu sta povila 4 otoke: Marinko,
Marjeto, Silva in Romana, ki se še danes radi
vračajo domov s svojimi družinami. Zakonca
Nikl sta svetel vzgled medgeneracijskega življenja, ki ga v moderni družbi tako radi poudarjamo, a ne znamo več živeti po njem. Še
danes je tako, ko se vsak iz svojega gnezdeca,
že vsi poročeni, z enajstimi vnuki, veseli in
srečni zbirajo ob domači mizi.
AR, MNT, foto: Marjan Dvoršak

(sam je znan po njem) in izražamo globoko
spoštovanje njegovemu reporterskemu delu in
zapisovanju dragocenih informacij iz slovenske lokalne in nacionalne dediščine. Še mnoga
zdrava in ustvarjalna leta!
Uredništvo Ovtarjevih novic

VAB I LO
Območni odbor Maribor

V okviru Večerov hospica vabimo na srečanje v oktobru.
Večer hospica z naslovom

»Zadnji tedni in dnevi z demenco«
bo v torek, 3. oktobra 2017, ob 17. uri na sedežu odbora v Mariboru, Partizanska c. 12/II.
Z nami bo Valentina Goršak Lovšin, mag. zdr. nege.
Le redko spregovorimo o umiranju v demenci. Osebe z demenco v zadnjem stadiju bolezni ne
izkazujejo večjih potreb po človeški bližini, komunikaciji, lastni fizični ali umski dejavnosti. Podoba je, da potrebujejo zelo malo. Ali poznamo dejanske potrebe bolnikov v globoki demenci? S
kakšnimi težavami se srečujejo svojci? Kaj se sploh dogaja? Kako pomagati bolniku in sebi?
Prijazno vabljeni!
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Iztekel se je 11. LEN-ART
LEN-ART je bil zabaven, sproščujoč, poživljajoč in nasmejan. Družila nas je pozitivna
energija, dobra volja, uživali smo ob glasbi,
plesu, gledaliških predstavah, lutkah. Zvrstilo
seje je 22 dogodkov, ki si jih je ogledalo mnogo gledalcev vseh generacij. Imeli smo se lepo.
Poleg slovenskih izvajalcev smo gostili nastopajoče iz Kanade, ZDA, Romunije in Bolgarije.

Hvala 47 sponzorjem za naklonjenost kulturi, ker so s sponzorskimi prispevki pripomogli k uspešni izvedbi poletnih kulturnih
prireditev.
LEN-ART. Občinstvu hvala, ker ostaja zvesto prireditvam.
Na snidenje na LEN-ARTU 2018!
Darja Ornik

39. državno srečanje »Sosed tvojega brega
2017« z naslovom Travnik besed pri Sv. Ani
Letos je JSKD, OE Lenart z vodjo Bredo
Slavinec organiziral 39. državno srečanje Sosed tvojega brega, kjer so se predstavili številni
avtorji, ki živijo in ustvarjajo v Sloveniji: Petra
Aleksić, Milan Aničić, Seiko Araki Gerl, Josip

Foto utrinki z letošnjega LEN-ART-a
Koncert revijskega
orkestra Konservatorija za glasbo in balet
Maribor s solisti v Mestnem parku dr. Jožeta
Pučnika, foto Miran
Stergulec

Nastop Folklorne skupine
Mladi glas iz Toronta in
Ansambla Saša Avsenika,
foto Žiga Strmšek

Ditka & Feri Lainšček,
ne bodi kot drugi, foto
Žiga Strmšek

Martin Krpan XXI. stoletja

Marko Črnec »Ruthenia Quartet«, foto Žiga
Strmšek

Kulturno-gledališko društvo Reciklaža je v
soboto, 9. septembra, v Sveti Trojici v Slov. goricah priredilo že šesti celodnevni zaključek vseslovenskega literarnega natečaja s svečano razglasitvijo nagrajencev in literarnega zavetnika,
imenovan Zlet literarnih zavetnikov. Letošnja
natečajna tematika je bila Martin Krpan XXI.

Kreacija dotika
V mesecu septembru v Avli Jožeta Hudalesa
v zgradbi Občine Lenart razstavlja svoja dela
svobodna umetnica, terapevtka naravnega
zdravljenja, dipl. vzgojiteljica Rhiannon Rose
Jelen.
»Praznino« v mozaiku njenega življenja je v
zadnjem obdobju zapolnil nov delček: poma-
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Bačić-Savski, Sonja Cekova Stojanoska, Miloš
Đonović, Jure Drljepan, Marie-Helene Esteoule-Exel, Biserka Filipan Kraljić, Dijana Harčević Ćatić, Rick Harsch, Vida Herga, Zdravko
Koki Kokanović, Petranka Kostadinova, Anto
Kovačević, Zlatko Kraljić, Marko Krezić, Nataša Kupljenik, Franjo Magaš, Enesa Mahmić,
Dragana Marosević, Štefka Mesarić, Olga
Moroz, Tanja Ocelić, Željko Perović, Mirjana
Rampre Rako, Senada Smajić, Jordan Stavrov,
Milica Steković, Zoran Stojisavljević, Miomira
Šegina, Katica Špiranec, Velimir Turk, Vladimir Vekić, Ramiz Velagić, Mila Vlašić, Radenko Vučkovac.
Na JSKD so prejeli besedila v desetih jezikih, in sicer: v angleškem, francoskem, japonskem, bosanskem, hrvaškem, srbskem,
črnogorskem, srbohrvaškem, makedonskem
in ukrajinskem. Izbrana besedila vseh avtorjev
bodo izšla v elektronski 21. številki revije Paralele. Drugo leto izidejo jubilejne, natisnjene
Paralele.
Celodnevno srečanje
pri Sveti Ani so začeli v
čajnici pri Kolaričevih,
kjer so prebirali pesmi,
poskusili odlične čaje,
nadaljevali so druženje
na Grafonževi domačiji,
se okrepčali s kosilom,
zvečer pa se je v Avli
Antona Fašinga začel
literarni večer, kjer so
izbrani avtorji predstavili svoje pesmi občinstvu. Sledila je podelitev
priznanj JSKD, ki jih je
podelil direktor mag.
Marko Repnik in je na
prijetno presenečenje
udeležencev srečanja
ter občinstva prebral
tudi svojo pesem Beseda. Srečanje in druženje so nadaljevali v
vinski kleti občine, kjer
so spoznali delček turistične ter vinogradniške
ponudbe, nad katero so
bili udeleženci navdušeni, saj so prišli domala
iz vseh krajev Slovenije.
Naslednje leto bo 40.
jubilejno srečanje potekalo v Velenju.
SReBr

gati ljudem. »Ja, pomagati s pridobljenim znanjem ter s svojimi izkušnjami in »prebujenim«
prirojenim darom manipuliranja z energijo.
Energijske slike vplivajo na naše počutje in
naše zaznavanje, prav tako pa vnašajo v sam
prostor pozitivne vibracije, ki vplivajo na počutje. Enostavno bi lahko rekla, da so podpora
za to, kar v tem trenutku
najbolj potrebujete. KAKO
priti iz določenega energetskega prijema? Tukaj sem,
da bomo skupaj naredili
premik naprej.«
www.kreacija-dotika.si
E. P., foto: Mirko Kojc

stoletja, na katerega se je s kratkimi zgodbami
in pesnitvami odzvalo 85 piscev s 87 prispevki.
V strokovni žiriji so bili pisateljica in pesnica
Aleksandra Kocmut, pesnik Gregor Grešak in
etnolog dr. Ambrož Kvartič. Ob tej priložnosti
je izšel tudi tiskani zbornik najboljših kratkih
zgodb in pesnitev, v elektronski različici zbornika pa bo objavljena
celotna natečajna bera.
V okviru celodnevnih
dogodkov je potekala
tudi otvoritev razstave
diplomirane
slikarke
Tine Konec Portreti in
sledi slovenskih mojstrov peresa, literarni
nastop gledališkega in
filmskega igralca Bojana Maroševiča Večer z
velikimi mojstri peresa
in slavnostna razglasitev nagrajencev ter
literarnega
zavetnika
Sama Petančiča, ki smo
ga s tablico z njegovim
S plaketo v rokah letošnji literarni zavetnik Samo Petančič, okrog njega
imenom in podpisom
pa (od leve proti desni) žiranta Gregor Grešak in Aleksandra Kocmut,
ustoličili na našem Knjivoditelja Milan Ljubec in Rene Škrlec, tretjenagrajenec Marjan Žiberna,
žnem kamnu v Sv. Troprejemnica dodatne nagrade Marta Merkač, prejemnica druge nagrade
jici.
Mirjam Furlan Lapanja in prejemnica dodatne nagrade Nina Kremžar.
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Prvonagrajenec oziroma literarni zavetnik je
postal Samo Petančič, drugonagrajenka je Mirjam Furlan Lapanja, tretjenagrajenec pa Marjan Žiberna. Prejemnici dodatnih nagrad: Nina
Kremžar in Marta Merkač. Prejemniki knjižnih

nagrad: Boštjan Klajnščak, Milena Miklavčič,
Breda Pugelj Otrin, Mirjam Gostinčar, Milojka B. Komprej, Marinka Marija Miklič, Nataša
Skušek in Mateja Mahnič.
Sara Špelec, foto: Bojan Emeršič

Skupinska fotografija ob Knjižnem kamnu

Veseli mladi udeleženci 12. mednarodne
poletne likovne delavnice Krk-Lenart
Letos julija je potekala
pod motom »Slike iz moje
duše in srca«. Učenci so se
v likovni delavnici Galerije
Krajnc in Likovnega društva Lajči Pandur v 8 letih
naučili osnovnih principov
skladanja likovnih elementov, vključno s perspektivističnimi sredstvi, kompozicijskimi principi ter barvno
in linearno perspektivo, kar
se danes pozitivno odraža
v nastalih likovnih delih.
Dela izražajo samostojni likovni tekst.
Učencem čestitam za njihovo ustvarjalnost in
prizadevnost, saj je skupaj nastalo 130 likovnih
del.
Sodelovali so: Tjaša
in Nika Gamser, Laura
Hohnjec, Jana Zorko,
Tjaša in Karin Rojko,
Tina in Miha Pliberšek
in Zoja Lorber.
Vabim vse na ogled
razstave, ki bo novembra v okviru občinskega praznika v Galeriji
Krajnc v Lenartu.
Konrad Krajnc

Odprtost knjižnice in njenih oddelkov
S septembrom prehaja Knjižnica Lenart na standardni odpiralni čas: vsak dan od 8.–18. ure,
v petek od 8.–15. ure in v soboto od 8.–12. ure. Oddelek v Voličini je odprt v ponedeljek od
12.– 16. ure, v četrtek pa od 10.–14. ure.
V Cerkvenjaku je enota odprta v torek od 12.–14. ure in v četrtek od 16.–18. ure.
Na Sveti Ani je nekaj sprememb in prilagamo letak.
Marija Šauperl

Mladinska FS Jurovčan na Srečanju v moji
domovini

KNjigolAndiJa
V prejšnji številki smo objavili fotografijo,
na katero smo dobili dve prisrčni pismi:
»Ob fotografiji, objavljeni v avgustovskih
Ovtarjevih novicah, nam je poskočilo in se zasmejalo srce, ko smo prepoznale našega atija,
Karla Damiša. Zelo ponosen se je rad pohvalil,
da je bil v svojih rosno mladih letih, ob svojem očetu, kinooperater v Lenartu. Prav z veseljem ga je bilo poslušati, ko je pripovedoval,
kako je v Lenartu vrtel prve filme, kam vse so
se vozili po te filme, katere filme so vrteli in
kakšna gneča ljudi se je trla pred današnjim
Domom kulture v Lenartu. V tistem času. Po
pripovedovanju sodeč mislim, da je pri tem
sodelovala prav vsa družina; babica Danica, če
se prav spomnim, bi naj trgala karte. Posnetek,
na katerem smo prepoznale atija, je narejen v
»kabini« v kinodvorani v Lenartu. Danes mislim, da te kabine ni več. Skratka, naš ati je oral
ledino filmske dejavnosti v Lenartu. Letnice
dejavnosti ne poznam, ampak nekje med leti
1962-1967 morda?! Hvala za tako lep spomin
na našega atija. Se že veselimo nove zgodbe v
naslednjih Ovtarjevih novicah.
Petra, Tina in Ivanka Damiš«
Drugi je od naše »stare Lenarčanke« Lenke
Meke (Banič): »Kino v Lenartu - Na sliki je
Karl Damiš v sobi za predvajanje filmov v kinodvorani, v današnjem Domu kulture. Zlati
stari časi, ko se je v Lenartu še vsako nedeljo
vrtel film. Doma smo pobrskali po predalih in
žepih, nabrali denarja za eno karto in šli kar
trije v kino (kako smo prišli noter z eno karto,
pa ne povem!). Včasih smo imeli tudi kazen,
da nismo smeli v kino. Ampak, kar je prepovedano, je najslajše. Med predstavo je prišel ata v
kinodvorano, zakašljal pri vratih in mi : 'Joj ata
je tu' in že smo se splazili pod klopmi do stranskega izhoda. Doma smo bili pred njim, pridni
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in poslušni otroci. Naša mama je vedno rekla:
'Ko bodo naši otroci nehali hoditi v kino, bo
v Lenartu kino propadel'. In tako je tudi bilo.
Takrat nas je bilo v "trgu" kar nekaj družin s po
5, 6, 8, 10 in 12 otrok. Generacija je šla po svoje
in kino tudi. Lep pozdrav! Lenka Meke«
In novi izziv?

Mladinska folklorna
skupina Jurovčan je 13.
avgusta 2017 nastopila na 22. tradicionalni
prireditvi
»Srečanje
v moji domovini«, ki
so jo letos organizirali
Kulturno društvo Slovenija e.V in Slovenska
župnija Stuttgart, ki to
srečanje organizirata že
od leta 1996, ter letošnja
gostiteljica, Župnija Košaki.
Srečanje poteka vsako leto v drugem kraju.
Organizacijo prevzamejo posamezni člani
društva v “svojem domačem” slovenskem kraju. Udeležujejo se ga zdomci iz širše okolice
Stuttgarta in tisti, ki so se že vrnili nazaj v Slo-

venijo, ter njihovi prijatelji in znanci. Srečanja
se je udeležilo okrog 200 udeležencev.
Miroslav Breznik

KD Delavec Lenart
vabi
vse starejše od 15 let, vse tiste, ki imate radi ples, dramo, lutke,
dobro družbo in gostovanja, da se nam pridružite.
Za informacije smo dosegljivi na kd.delavec.lenart@gmail.com,
/www.facebook.com/KD.Delavec.Lenart/

Foto utrinek:

Zadnji izdihljaji kmečkih opravil iz kar
nekaj desetletij nazaj. Pri katerem kmetu je
to? Kaj in kdo je na sliki. Vsak spomin bo
zanimiv!
Pošljite na Knjižnica Lenart, Nikova 9,
2230 Lenart ali marija.sauperl@lenart.sik.si
Marija Šauperl

20 let KD Babičina
skrinja - Kluba
likovnikov Lenart
Člani Kluba likovnikov Lenart pri
ustvarjanju
Z. Š.
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IZ KULTURE

Twirling, plesni in mažoretni klub Lenart
odlično na svetovnem pokalu v twirlingu
V avgustu, ko nas je večina že bila na dopustu, so naša dekleta še pridno vadila, saj so se
sredi avgusta pomerile na svetovnem pokalu
v twirlingu v Poreču. V slovensko ekipo se je
uvrstilo 6 deklet našega kluba. V solo kategorijah so zastopale Slovenijo Špela Kovačič,
Hana Vauda Lorenčič in Tjaša Fišer Emerih.
Prav tako smo imeli na tekmovalnem parketu
še dva para. V kategoriji junior pari sta se pomerili sestri Hana in Nika Vauda Lorenčič, v
kategoriji senior pari pa Tadeja Grabušnik in
Tineja Ornik.
Tekmovanje je skorajda otvorila Špela Kovačič, saj je nastopila že zjutraj prvi dan tekmovanja. Na tekmovalni parket je stopila
kot druga in v zelo močni kategoriji zasedla
odlično 22. mesto. Prav tako sta se prvi dan
pomerila tudi oba para in si priborila vstop v
naslednji krog tekmovanja. Kategorija junior
pari je bila zelo močna, a Hana in Nika Vauda
Lorenčič sta tekmovalni nastop opravili zelo
dobro in tekmovanje končali na odličnem 12.
mestu. Tadeja Grabušnik in Tineja Ornik sta
tekmovali starostno kategorijo višje in zaplesali tudi v finalu, kar jima je prineslo odlično
8. mesto. Oba para sta tekmovala v kategoriji

Artistic B. Še višje, na 5. mestu, je v finalu zaključila tekmovanje Tjaša Fišer Emerih v kategoriji Artistic B senior.
Da smo na tekmovanju slišali slovensko
himno, je z odličnim nastopom poskrbela
Hana Vauda Lorenčič. Stopila je na najvišjo
stopničko in domov prinesla zlato medaljo v
kategoriji Artistic B junior. Tudi sicer je celotna slovenska ekipa odlično zastopala barve
Slovenije, tako da smo slovensko himno na
podelitvi slišali večkrat.
Dekletom še enkrat čestitke ob uspešnih
nastopih, zahvala pa seveda tudi trenerki Taji
Magajni Pečuh, ki je letošnjo sezono skupaj
z dekleti krepko podaljšala. Zahvala gre tudi
sponzorjem in staršem, ki so omogočili udeležbo na tekmovanju.
Novo šolsko leto je tukaj in s tem tudi pridobivanje novih spretnosti, veščin, izkušenj,
spominov in prijateljstev! Če so ti všeč ples, gimnastika in te mika vrtenje palice, te vabimo v
naše vrste, kjer je zraven naštetega tudi veliko
smeha in zabave! Pridružiš se nam še lahko v
tem šolskem letu!
TPMK Lenart

Ruperška pravljična urica
V četrtek, 14. 9. 2017, je kulturno društvo
Rojs Srečko Niko Voličina pripravilo pravljič-

no urico s palčkom Pohajalčkom. 26 otrok je v
družbi palčka Pohajalčka in njegovih prijateljev na vso moč uživalo.
Prisluhnili so pravljici
Brigitte Weninger Palček Pohajalček, si zapeli
njegovo pesmico, spoznali in posnemali njegove živalske prijatelje,
se igrali s kapo velikanko in si izdelali lesene
živalce. Vsi skupaj smo
se imeli zelo lepo.
Simona Čuček

Z VAMI
IN ZA VAS

podarite NAJLEPŠE DARILO vašim najdražjim
PODARITE

DARILNI BON
Tel: 02/72 90 280

za studijsko
fotografiranje

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

*

Philips
50PUS6162
24 x 13,54 €
ali 325,00 €*

Lenovo
Tab4 10 WiFi
24x sds

24 x 3,96 €
ali 95,00 €*

* 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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ŠPORT
NOGOMET
3. SNL SEVER - NK Ajdas Lenart v lovu na prve točke
Nogometaši NK Ajdas Lenart še naprej lovijo
svojo prvo zmago v letošnji sezoni v 3. SNL
– sever. Tokrat je bila na njihovem domačem
igrišču za njih usodna tretjeuvrščena Kety
Emmi Bistrica. Hladen tuš so domači igralci
doživeli že v tretji minuti srečanja, ko so gostje z zadetkom Mihe Topiča povedli 0:1. V 29.
minuti pa so z zadetkom Roka Horvata svojo

vodstvo še povečali. Upanje domačim je z zadetkom iz 11-metrovke vlil Mitja Marko. Žal
pa lenarškim nogometašem ni uspelo zadeti še
v drugo, tako da se je tekma končala z rezultatom 1:2 v korist gostov iz Slovenske Bistrice.
Prihodnjo domačo tekmo bodo Lenarčani odigrali v soboto, 7. 10. 2017, ob 15.30 proti ekipi
Mons Claudius.

FUTSAL
1. SFL - Benedikt po vodstvu 0:2 iz Kopra brez točk
Benediški futsalerji so se kljub vodstvu 0:2 iz
Kopra vrnili brez točk. Za Benedičane sta v 6.
in 13. minuti zadela Marcel Vindiš in Rok Buzeti. Benediško slavje v Kopru pa so v nadaljevanju preprečili domači igralci s tremi zadetki
in tako vse tri točke obdržali doma. Benedičani, ki v letošnji sezoni nastopajo pod imenom

Benedikt Avtodeli Džauš, ostajajo po uvodnih
dveh tekmah brez točk med slovensko futsal
elito. Priložnost za prvo zmago pa bo že ta petek (29. 9. 2017) v domači benediški dvorani,
ko prihaja v goste ekipa Siliko Rem Power iz
Vrhnike. Tekma se bo pričela ob 20. uri.

ODBOJKA
Z Zojo v novo sezono

Na področju UE Lenart pri dekliški odbojki
vodilno vlogo izobraževanja in razvoja mladih
odbojkaric prevzema društvo Zoja. Ustanovitev kluba sega v 2005 leto in se ponaša z dobrimi rezultati in uspešnimi tekmovalkami.

Klub v zadnjih letih vodi Darko Zimič z dobro ekipo trenerjev v zasedbi: Igor Smonkar,
Tjaša Stipanovič, Gregor Polanec, Tadeja Damiš in Iris Štelcar. Klub je v sezoni 2016/17
dosegel lepe rezultate. Tako so bile v pretekli
sezoni najuspešnejše deklice v Mali odbojki,
ki so uvrstile v finalno skupino na državnem
prvenstvu.
Sam trening, zraven veliko gibanja, spoznava-

nja odbojke, razvijanja motorike ter razvoja
lastne osebnosti, ponuja tudi druženje. Načela,
ki jih vzpodbujamo pri Zoji so: spoštovati in
sprejemati vse ostale člane in članice, takšne
kot so, upoštevati pravila in navodila in vedno dajati ekipi vse, kar znaš
in zmoreš, ter se zavedati, da je
ekipa močna ravno toliko, kot
je močan njen najšibkejši člen.
V prihajajoči sezoni 2017/18
bodo Zojo predstavljale: Starejše deklice ( 8 , 9. razred), Mala
odbojka (6,7 razred) in Mini
odbojka, (deklice do 5 razreda). Treningi potekajo dva do
trikrat tedensko, odvisno od
starostne skupine, v Športni
dvorani Lenart. V svoje vrste
vabimo dekleta v starostnem
obdobju od 8–13 let, ki jih veseli odbojka. Vpis
malih odbojkaric bo mogoč v prvi polovici
meseca oktobra, pred pričetkom treningov v
torek in sredo ob 16.30.
Kot vemo, je odbojka eden najprimernejših
športov za celosten razvoj in je primeren za
vsa starostna obdobja.
Podpredsednik IOK ZOJA Igor Smonkar,
foto: Darko Zimič, Maksimiljan Krautič

BALINANJE
Porčič zmagovalec poletnega pokala Slovenskih goric
Balinarji Balin kluba Porčič so letošnji zmagovalci poletnega pokala Slovenskih goric v
balinanju. Po napetem zaključku, ki je potekal v Voličini, so s 14 osvojenimi točkami za
1 točko ugnali drugouvrščeno ekipo Voličino.

3. mesto je osvojila ekipa Boljšec iz Sv. Ane, 4.
Lenart, 5. Benedikt in 6. Zavrh, ki je bil organizator letošnjega tekmovanja. Prihodnjo leto
bo organizator tekmovanja ekipa Porčiča.
Dejan Kramberger

STRELSTVO
Zmaga v streljanju z zračno puško za ŠD Selce
S tradicionalnim tekmovanjem v streljanju z
zračno puško se je odvila prva v vrsti prireditev ob krajevnem prazniku KS Voličina. Za
organizacijo letošnjega tekmovanja, ki je pote-

Selce 2017: najuspešnejše ekipe in posamezniki
v streljanju z zračno puško

kalo na strelišču v Selcah, je poskrbelo ŠD Voličina. Za najnatančnejše strelce so se izkazali
člani ŠD Selce, ki so s 457 krogi osvojili 1. mesto. Za zmagovalno ekipo so nastopili Marinka Širovnik, Petra Zorman in Slavko Zorman.
2. mesto s 450 krogi je osvojila ekipa ŠD Voličina (Mirko Kurnik, Srečko Poštrak in Igor
Vogrin). 3. mesto so s 448 krogi osvojili člani
Društva upokojencev Voličina (Vlado Vogrin,
Ivan Širec in Milena Štuklek). Med posamezniki je 1. mesto osvojil Srečko Poštrak, ki je
zadel 164 krogov. Najbolj se mu je približal
Davorin Vogrin, ki je zaostal zgolj za 2 kroga.
V ženski konkurenci je 1. mesto ponovno pripadlo Marinki Širovnik (153 krogov), 4 kroge
za njo je zaostala Petra Zorman.
D. K.

KONJENIŠTVO
Pepi 27. lovorjev venec

Na ljubljanskem hipodromu v Stožicah je bila
osrednja dirka letošnje tekmovalne sezone za
kasače, 27. slovenski kasaški derbi. Pripravil
jo je KK Stožice in na tribune privabil ne-
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ZA RAZVEDRILO

verjetno veliko število gledalcev. Na zahtevni
2.600 metrski dirki je slavila štiriletna kobila
Pepa na vajetih prekaljenega ljutomerskega
voznika Marka Slaviča s kilometrskim ča-

som 1:18,8. To je bila po devetih sušnih letih
že četrta zmaga Marka Slaviča v slovenskem
kasaškem derbiju, ki pomeni vrhunec vsake
tekmovalne sezone za kasače. Marko je tako
vnovič dokazal, da še vedno sodi v sam vrh
voznikov kasaških konj. Tradicijo Slavičevega
rejskega in tekmovalnega hleva v Ključarovcih
pri Ljutomeru je dopolnil sin Mitja Slavič,
saj se je na drugo mesto uvrstila ljutomerska
kobila Izabela na njegovih vajetih s kilometrskim časom 1:18,9. Tretji je bil Lori na vajetih
Romana Jerovška iz Komende s kilometrskim
časom 1:19,3.
Tekmovanje v Stožicah je spremljalo tudi veliko ljubiteljev kasaškega športa iz Lenarta, med
vozniki iz KK Slovenske gorice Lenart pa so

HUMORESKA

Ljutomersko zmagoslavje v Stožicah

tokrat nastopili Boštjan Plečko, Franc Lovrenčič, Longo Cristian (italijanski tekmovalec, ki
vozi za lenarški klub) in Žarko Debelak.
M. T.

Orkan

»Fanta, ali sta videla, kako je divjala Irma,«
je šivilja Marica pred dnevi pri malici povprašala rezkarja Petra in mizarja Toneta.
»Ne, to pa ne,« je odvrnil Peter. »Že teden
dni pa doma gledam svojo ženo, kako divja,
ker sem prejšnji vikend namesto doma preživel najprej v Tonetovi, nato pa še v Marjanovi
zidanici, kjer smo s prijatelji kuhali šnops.«
»Zaradi tega presnetega šnopsa je tudi
moja divja,« je dodal Tone. »Škoda, da sam
tega jesenskega opravila nisem preložil na
naslednji vikend, ko gre moja žena v zdravilišče.«
»O kakšnem kuhanju šnopsa in divjanju
govorita?« je presenečeno in zgroženo povprašala Marica.
»No, saj pri kuhanju šnopsa nismo tako
divjali, kakor je bilo videti na prvi pogled in
kakor se je slišalo iz zidanice,« je dejal Peter.
»Samo zapeli smo malo …«
»Res pa je, da tudi tiho nismo bili, ne v
moji in ne v Marjanovi zidanici,« je dodal
Tone. »Žganje šnopsa je pač takšno opravilo,
da se lahko moški ob njem malce tudi poveselimo, ali ne?«
»Ljuba fanta, kaj je z vama,« se je za glavo
prijela Marica. »Jaz vaju sprašujem, ali sta videla, kako je orkan Irma divjal in uničeval po
Floridi in Karibskih otokih, kjer je povzročil
več milijardno škodo in veliko smrtnih žrtev,
vidva pa mi govorita o nekakšnem divjanju
pri kuhanju žganja.«

»Hm, hm, a tako. Veš Marica, odkar smo
začeli kuhati žganje, še nisem poslušal radia
ali gledal televizije, zato nič ne vem, kaj se je
dogajalo po svetu,« se je opravičil Peter in
malce tudi zardel.
»Oprosti Marica, tudi sam nisem na tekočem, kaj se dogaja doma in po svetu,« je
dodal Tone. »V teh dneh sem imel preveč
dela s kuhanjem šnopsa, pa še sode sem moral pripraviti za trgatev, da bomo imeli mošt
kam vlivati.«
»Najhuje je, da smo ljudje ogrevanje ozračja in podnebne spremembe, ki so privedle
do divjanja strašnega orkana Irma, povzročili sami s svojim neodgovornim ravnanjem in
z onesnaževanjem zraka,« je dejala Marica.
»V zrak spuščamo preveč ogljikovega dioksida in drugih prašnih delcev ter hlapov.«
»No vidiš Tone, sem ti rekel, da je tudi pri
nas nekaj v zraku, kar povzroča divjanje,« je
vzkliknil Peter.
»Bo držalo,« je dodal Tone. »Samo zaradi
šnopsa ne bi tako divjali, saj je ta zdravilen.«
»Ah, fanta, vidim, da vidva danes nista za
noben resen pogovor in da od vaju ne bo nič
pametnega,« je zamahnila z roko Marica.
»Očitno sta pod vplivom nekega drugega orkana, ki v teh jesenskih dneh divja po naših
krajih ….«
»Bo držalo,« sta v en glas vzkliknila Peter
in Tone. »Nič celih pet odstotka tega orkana
pa je pri nas že v zraku.«

Smeh je pol zdravja
Prepir

Dedci so se v gostilni sporekli.
»Ti si nor,« je zakričal prvi.
»Ti boš meni govoril, da sem nor, ko si po
vsem telesu kosmat kot opica.«
»To je res, da sem povsod kosmat. Ni pa
lepo, da tvoja žena to govori naprej ….«

Opravljivki

Dve sosedi sta opravljali tretjo sosedo.
»Povej mi še kaj o njej,« je rekla prva.
»Ne morem. Že doslej sem ti povedala o
njej mnogo več, kot vem.«

Vprašanje

»Žena, ali si si kdaj zaželela, da bi bila pravi moški,« je mož po seksu vprašal ženo.
»Ne. Pa ti?«

Znanec

»Ati, zakaj za nekatere ljudi praviš, da so
tvoji znanci. Kdo je znanec?«
»Sinko, znanec je človek, ki ga poznaš
dovolj dobro, da bi si od njega sposodil
denar, in premalo, da bi mu ga ti posodil.«

Koza

Piše: Tomaž Kšela

»Žena, ali verjameš, da so ljudje bili v
prejšnjem življenju živali?«
»Seveda, jaz sem bila včasih koza.«
»Kako si to ugotovila?«
»Če ne bi bila koza, se ne bi poročila s
tabo.«

Pripravlja T. K.

Tehtna ugotovitev

Žena zrelih let stoji pred ogledalom in se
kritično opazuje.
Čez čas nezadovoljno odkima, nato pa se
obrne proti možu in reče: »Sicer pa si kaj
boljšega niti ne zaslužiš.«

Domača zdravila

Na Štajerskem je babica vnukinji in vnuku
pojasnjevala, kako se zdravi z domačimi
zdravili: »Kadar me je bolel želodec, sem
spila šilce slivovke, pa mi je bilo bolje. Ko
sem dojila otroke, sem pila pivo. Kadar
sem bila utrujena, pa sem si privoščila
vino.«
»Babica, si kdaj pila tudi vodo?« je radovedno povprašal vnuk.
»Ne, ne, tako hudo bolna pa še nisem
bila.«

Visoka temperatura

Zdravnik je pacientu položil roko na čelo
in dejal: »Zelo se vam je dvignila temperatura.«
»Saj se mi je zdelo, da mi je šla temperatura gor, ker me v noge zebe,« je odvrnil
pacient.

Nesreča

»Gospod zdravnik, v ambulanti je moški,
ki mu je žaga odrezala obe nogi,« je
medicinska sestra razburjeno privihrala v
ordinacijo.
»Naj takoj pride naprej,« je vzkliknil
zdravnik.
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Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje

Uspešna predstavitev na AGRI!
mačo ponudbo predstavili v hali
C3, kakor prejšnja leta. Na sejemskem prostoru so predstavljali in
prodajali svoje izdelke: slovenjegoriško gibanico, ročna dela in svojo
vinsko kapljico, skozi celoten sejem
pa je bilo poskrbljeno za razvedrilo
in zabavo, ki so ju pričarali harmonika, Ovtar in tudi prikaz nekaterih
domačih obrti. Zainteresiranim
posameznikom smo vse dni sejma
predstavljali možnost prijave na 2.
javni poziv LAS Ovtar Slovenskih
goric - sklad EKSRP.

Vabilo na strokovno ekskurzijo v Piran
Društvo za razvoj podeželja Ovtar Slovenskih goric v sodelovanju z LEŠNIK & ZEMLJIČ, d. o.
o., vabi svoje člane na jesensko strokovno ekskurzijo v Piran, ki bo v sredo, 11. oktobra 2017.
Program:
Z avtobusne postaje v Lenartu se bomo odpravili ob 6. uri in se podali na Primorsko na ogled
dobre prakse razvoja vasi Padna, ki sodi v Občino Piran. Namen ekskurzije je predstavitev
primera dobre prakse razvoja vasi kot turistične destinacije, animacija in motivacija vaščanov,
obiski s potniških ladij, od vizije do izvedbe javno zasebnega partnerstva Razpršen Hotel Padna (RH Padna).
Gostitelji nas bodo pričakali z dobrodošlico - Istrska supa (oljčno olje, domač kruh in refošk).
V vasi se bomo seznanili s tipično istrsko arhitekturo in zanimivim stavbnim fondom, vključili
obisk Studenca pod vasjo (Revitas) in Galerije Božidarja Jakca. Ogledali si bomo marmorni
podstavek iz 9. st. pod kropilnikom v cerkvi sv. Blaža ter se povzpeli na razgledno točko.
Obiskali bomo KTIC (kulturno-turistični info center), bodočo recepcijo RH Padna, Kulturni
dom B. Jakca – prenovljen v letu 2014 preko EU projekta HERA ter si ogledali stiskalnico
oljčnega olja Torkla v Padni. Že rahlo utrujeni se bomo okrepčali z istrskimi kulinaričnimi
dobrotami: narezek (pršut, sir in kruh), domačo koruzno mineštro (bobiči), sladico in domače
vino (refošk, malvazija).

Tudi letos je LAS Ovtar Slovenskih goric skupaj s ponudniki obiskovalcem predstavil
svojo pristno domačo Ovtarjevo ponudbo na 55. tradicionalnem kmetijsko-živilskem sejmu
AGRA v Gornji Radgoni, ki je
potekal od 26. do 31. avgusta
2017. Ponudniki so svojo do-

Ekskurzijo bomo nadaljevali z ogledom mesta Piran, kjer bomo imeli 2 uri časa za prosti sprehod po mestu in ogled znamenitosti: Tartinijev trg, cerkev sv. Jurija, mestno obzidje … Nekaj
pa bo časa za sladoled in morebiti za skok v morje (za najbolj pogumne!).
Odhod avtobusa: sreda, 11. oktobra 2017, ob 6. uri z avtobusne postaje Lenart (vrnitev v Lenart predvidoma ob 21. uri).
Prijave sprejemamo do petka, 6. oktobra 2017, oz. do zasedbe mest na sedežu društva ali po
telefonu: 059 128 773 ali 051 660 865. Delno stroške ekskurzije članom krije društvo, udeleženci doplačajo 17,00 EUR za 1 osebo.
Lepo vabljeni, da se nam pridružite!
Sejemski prostor LAS Ovtar Slovenskih goric je obiskalo in se ob
njem tudi ustavilo veliko število
ljudi iz območja LAS, ljudi iz celotne Slovenije kakor tudi tujcev,
predvsem Avstrijcev. Velika večina
obiskovalcev je bila z Ovtarjevo ponudbo zelo zadovoljna in marsikdo
je obljubil, da nas drugo leto ponovno obišče.
M. G.

1. seja Razvojnega sveta Društva Ovtar
V četrtek, 7. septembra 2017, je potekala 1.
redna seja članov Razvojnega sveta Društva za
razvoj podeželja Ovtar Slovenskih goric v novi
sestavi. Najprej je potekala predstavitev sku-

pnega projektnega predloga Ovtar pod kozolcem, v katerem je eden izmed partnerjev tudi
naše društvo. Dr. Matej Požarnik je izpostavil
pomen projekta za promocijo Slovenskih goric in sodelovanje z lokalnim prebivalstvom. V nadaljevanju so člani
razpravljali o prireditvi, ki bo obeležila 10. obletnico delovanja društva
in bo potekala 5. 12. 2017 v Centru
Slovenskih goric. Potrjeni so bili
tudi program jesenske strokovne
ekskurzije v Padno (občina Piran)
ter nekatere aktivnosti društva
(Slovenski zajtrk v VDC Mravlja,
udeležba predsednika na 4. slovenskem podeželskem parlamentu in 3.
evropskem podeželskem parlamentu na Nizozemskem, Praznik regij,
vrnitev obiska v LAS Češky les).
M. G.

Povabilo na Praznik regij
Ponudba Slovenskih goric se bo 28. in 29. oktobra 2017 že tretjič predstavljala na Prazniku regij (Fest der Regionen) v Zehnerhaus v Bad Radkersburgu (Avstrijski Radgoni). Obiskovalcem bo Ovtarjeva ponudba predstavljena na skupnem razstavnem prostoru Društva za
razvoj podeželja Ovtar Slovenskih goric. Na voljo bo pestra in kakovostna domača ponudba:
sveža in dišeča slovenjegoriška gibanica, vrhunsko vino in različne dobrote. Za popestritev
dogajanja pa bodo poskrbeli mojstri domače obrti in veseli muzikanti. Vabljeni!
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Navadni hmelj (Humulus lupulus)
Hmelj je trajna ovijalka iz
družine konopljevk, ki pomladi iz močne korenine požene
nekaj raskavih stebel s plezalnimi laski. Stebla hitro rastejo
in lahko dosežejo 6 do 8 m. V
obliki urnega kazalca se ovijejo
po grmovju, drevesih gozdnega
roba, živih mejah. Listi rastejo
drug naproti drugemu, so krpati, grobi, imajo nazobčan rob. Hmelj, ki mu
po domače rečemo tudi falon, je dvodomna
rastlina in spada med vetrocvetke. Cveti od 8.
do 9. meseca. Moški cvetovi so viseča latasta
socvetja. Ženske rastline imajo storžke, sestavljene iz majhnih zeleno-rumenih luskin,
na dnu katerih so žleze z lepljivimi izločki.
Ustreza mu globoka, bogata zemlja, rad ima
zaščito pred vetrom. Za potrebe pivovarske
industrije ga gojijo pri nas največ v Savinjski
dolini, imenujejo ga tudi zeleno zlato. Pivu
daje značilno grenkost, hkrati pa je tudi konzervans.
V zdravilne namene uporabljamo ženske
storžke, ki jih nabiramo v drugi polovici 8. in
v začetku 9. meseca, ko so lepe rumeno-zelene barve. Z njimi ravnamo izredno nežno, da
ne razpadejo, posušimo jih na hitro v senčnem, zračnem prostoru, lahko tudi umetno
do temperature 60 stopinj. Posušene shranimo v temnem, suhem prostoru, storžke zdrobimo tik pred uporabo. Uporabni so eno leto.
Zdravilne učinkovine hmelja delujejo pomirjujoče, sproščajo krče, pospešujejo prebavo. Uporabljamo jih pri vseh oblikah nemira,
občutku strahu, motnjah spanja, nervozi, razdražljivosti, slabem teku. V ljudski medicini
tudi za spodbujanje menstruacije. Čaj: za pomirjanje pripravimo poparek iz 2 žličk hmeljevih storžkov na 2,5 dcl vrele vode. Pustimo
stati 10 minut, pijemo 2 do 3 skodelice dnevno po požirkih, zadnjo pred spanjem. Kot želodčni čaj pa pripravimo hladni namok, ki ga
pijemo pred jedjo. V čajih hmelj najpogosteje
mešamo z meliso, baldrijanom, šentjanževko. Primer čajne mešanice: 30 g hmelja, 30

g korenine baldrijana, 40g
listov melise. Tinktura: 20
g hmeljevih storžkov prelijemo s 100 ml tropinovca.
Tinkturo precedimo po
30 dneh in uživamo po 10
do 20 kapljic v pol kozarca
vode ali na kocki sladkorja
pred spanjem. Blazinica: v
bombažno vrečko damo tri
pesti hmelja, blazinico položimo pod blazino
za boljši spanec. Uporabimo jo lahko tudi pri
otrocih. V blazinico lahko dodamo še meliso,
sivko, baldrijan in šentjanževko. Mladi poganjki: pomladi nabiramo mlade poganjke
za čiščenje telesa. Pripravimo jih kot beluše.
Večjim živalim damo hmelj v krmo, če so nemirne, nervozne in imajo zaradi tega prebavne motnje. Za male živali uporabimo blazinice. Hmelj je varna rastlina, če jo uporabljamo
v predpisanih količinah, ljudje z depresijo,
nosečnice in doječe matere naj se pred uporabo posvetujejo z zdravnikom. Včasih so iz
stebel hmelja pletli košare, izdelovali celulozo
za papir in vlakna za tkanine. Hmelj uporabljamo tudi v kozmetiki. Hmeljev šampon
deluje proti prhljaju, proti izpadanju las in
pri občutljivem lasišču. Namesto utrjevalca
za lase lahko uporabite pivo, ki ga nalijete v
pršilko in popršite po laseh. Čaj uporabljamo
kot dodatek h kopeli pri stresu ali za parno
kopel za čiščenje kože. Na kožo hmelj deluje
vlažilno, antiseptično, še posebej je primeren
za suho kožo. Lahko si naredite tudi oljni namok in ga uporabite kot dodatek pri izdelavi
negovalne kreme.
Ste vedeli, da so v Nemčiji v 12. stoletju
sprejeli zakon, da mora biti pivo narejeno
iz hmelja, vode, kvasa in slada? Pa še namig
za pomlad: ob pergolo ali senčnico lahko
posadite hmelj, dobijo se tudi okrasne pisanolistne sorte. Tudi rastlinski šotor za otroke
lahko ozelenite s hmeljem in ga popestrite z
visokim fižolom.
Marija Čuček
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