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politike ne bo mogoče izvajati in bo zaščita 
kmetijskih zemljišč ostala samo pri velikih 
besedah in malo dejanjih. 

 »Popolnoma odprto torej po mojem 
mnenju ostaja vprašanje učinkovite zaščite 
kmetijskih zemljišč. Prepričan sem namreč, 
da je bila teza o plačilu odškodnine kot učin-
kovitem instrumentu za zaščito kmetijskih 
zemljišč popolnoma zgrešena. Prvič se ne s 
prejšnjo ne s to ureditvijo v ničemer ne ščiti 
najboljših kmetijskih zemljišč, saj se odško-
dnina dejansko plačuje le od že za gradnjo 
opredeljenih, se pravi nezazidanih stavb-
nih zemljišč. Če bi želeli odškodnino ščititi 
kmetijska zemljišča, bi le-to morali zahtevati 
od lastnika ali pobudnika v trenutku spre-
membe namenske rabe zemljišča. Pa še v 
tem primeru bi morala biti odvisna tudi od 
vrednosti zemljišča, če bi hoteli, da bi pred-
stavljala resno oviro za pozidavo v primerih, 
ko si investitor glede na pričakovane koristi 
ali stroške gradnje lahko privošči več sto 
evrov stroškov na kvadratni meter zemljišča 
in mu tudi 20 evrov na kvadratni meter ne 
predstavlja nobene ovire, prej nasprotno. 
Drugič pa se mi zdi plačilo odškodnine za 
pozidavo najboljšega kmetijskega zemljišča 
približno isto, kot če bi želeli z odškodnino 
zaščititi kakšno redko vrsto živali in bi jo po-
tem proti plačilu odškodnine lahko uplenili. 

Podobnega instituta kot orodja za zaščito 
ne pozna skoraj nobena primerljiva država, 
s katerimi se vedno tako radi primerjamo,« 
poudarja Fras.

 »Učinkovito zaščito kmetijskih zemljišč 
bo po moje mogoče doseči le na sistemski 
način, ki mora temeljiti na medresorskem 
(varstvo kmetijskih zemljišč, prostorsko na-
črtovanje, davčna politika) usklajevanju na 
vladnem nivoju in vključevanju strokovne 
javnosti in lokalnih skupnosti. Pri tem bo 
moral biti poudarek na opredelitvi trajno 
varovanih kmetijskih zemljišč in njihovem 
varovanju pred morebitnimi spremembami 
osnovne namenske rabe. Seveda pa bo pri 
tem potrebno upoštevati načela trajnostne-
ga razvoja, ki pa bi moral biti naš skupni cilj. 
Kakor koli, prepričan sem, da bo tako od-
škodnina kot seveda tudi vprašanje zaščite 
kmetijskih zemljišč na dnevnem redu poli-
tičnih, upam pa da tudi strokovnih razprav. 
Občine bomo kot nosilke urejanja prostora 
in najbližji nivo odločanja tako državljanom 
kot tudi poslovnim subjektom igrale po-
membno vlogo in nosile tudi precejšnji del 
odgovornosti za dejansko stanje. Zato bi bilo 
prav, da nam zakonodajalec še malo bolj pri-
sluhne ob morebitnih naslednjih spremem-
bah ureditve,« pravi Fras.

Tomaž Kšela

V sredo, 4. julija 2012, je potekal 
obisk Vlade RS v Podravski regiji, 
in sicer na območju Maribora, Pe-

snice, Slovenske Bistrice in Lenarta. Člani 
Vlade RS so imeli delovne obiske tudi v 
Lenartu.

Minister za zunanje zadeve Karl Erjavec 
je obiskal podjetje TBP Tovarna bovdenov 

in plastike, d.d., Lenart, kjer je imel razgo-
vore z direktorjem Stanislavom Loncner-
jem. Minister za zdravje Tomaž Gantar se 
je v Zdravstvenem domu Lenart srečal z 
direktorjem ZD Jožefom Krambergerjem. 

V Centru Slovenskih goric je potekala ti-
skovna konferenca predsednika Vlade RS 
Janeza Janše, ki sta se je udeležila tudi mag. 
Radovan Žerjav, minister za gospodarski 
razvoj in tehnologijo, in Zvone Černač, 
minister za infrastrukturo in prostor.

V Domu kulture Lenart je potekalo sre-
čanje Vlade Republike Slovenije z župani, 
gospodarstveniki, poslanci in svetniki DS 
RS z območja Lenarta in Pesnice. Srečanja 
so se udeležili Karl Erjavec, minister za 
zunanje zadeve, Franc Bogovič, minister 

za kmetijstvo in okolje, 
Zvone Černač, minister za 
infrastrukturo in prostor 
in Matjaž Longar, državni 
sekretar v Uradu Vlade RS 
za zamejce in Slovence po 
svetu. Srečanja se je udele-
žilo precej gospodarstve-
nikov, županov, predstav-
nikov političnih strank in 
druge zainteresirane jav-
nosti. 

»Superminister« Žiga Turk je obiskal 
Cerkvenjak. Predstavili so mu razvojna 
prizadevanja. Minister si je ogledal osnov-
no šolo, vrtec in gradbišče ŠRC v Kadren-
cih.

E. P.

Obisk vlade v Slovenskih goricah
V Lenartu …

… in Cerkvenjaku 

Od junija lani so morali vsi, ki so že-
leli graditi na zemljiščih, ki so bila 
po dejanski rabi kmetijska, pred 

pridobitvijo gradbenega dovoljenja plačati 
odškodnino za spremembo namembnosti 
zemljišča. Odškodnine za spremembo na-
membnosti kmetijskih zemljišč so sicer uki-
nili leta 2003, lani pa so jih ponovno uvedli. 
Ker so bile odškodnine zelo visoke in so jih 
morali graditelji plačati za celotno parcelo, 
ne pa samo za tisti del, na katerem naj bi stal 
objekt, je povzročila ponovna uvedba od-
škodnin veliko jeze in nezadovoljstva med 
ljudmi. Za gradnjo hiše na okoli 700 metrov 
veliki parceli so morali lastniki plačati tudi 
do 15.000 evrov odškodnine, čeprav so pred 
tem parcelo kupili kot gradbeno.

Letos poleti je državni zbor sprejel spre-
membo zakona, ki je bolj življenjski in po 
katerem bodo odškodnine poslej nižje, po-

leg tega pa bodo investitorji plačali odško-
dnino za spremembo namembnosti kmetij-
skega zemljišča samo za površino, na kateri 
bo dejansko stal objekt. 

Zato, da je do te prepotrebne spremem-
be prišlo, se je močno angažiral tudi član 
državnega sveta in župan občine Sveta 
Trojica Darko Fras. »Z novo uveljavljeno 
ureditvijo se brez dvoma razbremenjuje in-
vestitorje, ki bodo odslej oproščeni ali pri-
morani plačati bistveno nižje odškodnine za 
gradnjo na nezazidanih stavbnih zemljiščih, 
kar bo, upam, ponovno pospešilo gradnjo 
na teh za gradnjo že opredeljenih zemlji-
ščih,« pravi Fras. Hkrati pa opozarja, da se 
bo po drugi strani namenski vir za pripravo 
in izvajanje ukrepov kmetijske zemljiške po-
litike verjetno precej zmanjšal in bo torej za 
to potrebno zagotavljati dodatna sredstva v 
proračunu ali pa ukrepov aktivne zemljiške 

V Lenartu so 3. avgusta s podpisom 
pogodb z izvajalci in nadzorom pro-
jekta Celovita oskrbe severovzho-

dne Slovenije s pitno vodo - SZ Slovenske 
gorice omogočili nadaljevanje projekta, ki 
se je začel že junija 2010. Po preteklih teža-
vah z izvajalci bodo sedaj lahko nadaljevali 
z izvajanjem projekta ter dela zaključili v 
predvidenih rokih. Prva faza projekta, ki bo 
dvanajst občin s področja Slovenskih goric 
vključil v sodoben sistem vodooskrbne in-
frastrukture, s katero bo zagotovljena ne-
motena oskrba s kvalitetno pitno vodo, bo 
zaključena še v letošnjem letu. 

Junija 2010 je bila podpisana pogodba z iz-
vajalci projekta Celovita oskrba severovzho-
dne Slovenije s pitno vodo - SZ Slovenske 
gorice. Občina Lenart je nosilec projekta, v 
katerega je vključenih dvanajst občin: Le-
nart, Benedikt, Cerkvenjak, Duplek, Gor-
nja Radgona, Kungota, Maribor, Pesnica, 
Sv. Ana, Sv. Jurij, Sv. Trojica v Slovenskih 
goricah in Šentilj. Udeležene občine si pri-
zadevajo za ureditev novega vodooskrbne-
ga sistema in da bi na javni vodovod prešla 
večina gospodinjstev, kar pa trenutno zaradi 
preobremenjenosti 
obstoječe infrastruk-
ture ni mogoče. 

V občini Lenart je 
bilo ob zagonu pro-
jekta na javni vodo-
vod priključenih le 
75 odstotkov obča-
nov, v krajevni sku-
pnosti Voličina pa 
celo manj kot polovi-
ca prebivalcev. Celo-
ten projekt vključuje 
gradnjo in obnovo 53 
kilometrov cevovo-
dnega sistema, sku-
paj s prečrpališči in 
dvema vodohramoma. 
Po projektantski oceni 

18,5 milijonov evrov vreden projekt je del-
no sofinanciran iz evropskega Kohezijskega 
sklada, ki bo prispeval približno 71,35 od-
stotkov sredstev, 12,59 odstotkov bo prispe-
vala država, medtem ko morajo približno 
16,06 odstotkov občine zagotoviti same.

Občine so imele z izbranimi izvajalci pre-
cej težav, saj so vsi končali v stečaju. Kljub 
temu si prizadevajo, da bi bila dela zaklju-
čena pravočasno in v predvidenih rokih, 
kar naj bi omogočil podpis pogodbe z novo 
izbranimi izvajalci del za nadaljevanje izva-
janja projekta Celovita oskrba severovzho-
dne Slovenije s pitno vodo - SZ Slovenske 
gorice.

V letošnjem letu naj bi zaključili s prvo 
fazo projekta, ki vključuje ureditev nove-
ga vodooskrbnega sistema ter priključitev 
na javni vodovod večine gospodinjstev na 
območju Slovenskih goric. Druga faza pro-
jekta, ki bo poskrbela za zaščito obstoječih 
vodnih virov, nove vodne vire in izgradnjo 
magistralnih in regionalnih vodov v Mari-
boru z okolico, pa bo končana v naslednjih 
letih.

Dialog Company, E. P.

Župan občine Lenart, koordinatorice projekta za 12 občin, mag. Janez Kramber-
ger: »Na koncu tunela se je končno prikazala svetloba – projekt se nadaljuje in bo naj-
verjetneje končan v predvidenih rokih. Končna izvedbena cena bo, kot kaže, nižja od pro-
jektantske vrednosti projekta, ki znaša 18,5 milijonov evrov. Na javnih razpisih dosežene 
cene izvedbenih del celotnega projekta SZ Slovenske gorice bodo najverjetneje znašale 
okrog 15 milijonov evrov.«

Spremembe zakona o kmetijskih 
zemljiščih

V SV Sloveniji sodoben vodovod

Podpisniki pogodbe: Igor Banič, član uprave Pomgrad, d. d.; Marjan 
Bračko, direktor Komunale Slovenske Gorice, d. o. o.; mag. Janez Kram-
berger, župan občine Lenart, in Marjan Štuber, prokurist Nigrad, d. d.

OSREDNJE SLOVENSKE GORICE
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čim več znanja in da bi razvili dobro medge-
neracijsko sodelovanje, saj so občani občine 
Benedikt po povprečni starosti med »naj-
mlajšimi« v državi. Na koncu je vsem zaželel 
vse dobro in se še enkrat zahvalil za prisrčen 
sprejem.

Po tem ko so zbrani zaploskali tako pri-
jaznemu in spodbudnemu pismu predse-
dnika države, je udeležencem županovega 
večera spregovoril župan občine Benedikt 
Milan Gumzar. Tako kot je v Benediktu že 
v navadi, je župan poročal o opravljenem 
delu in opozoril na naloge, ki čakajo občino 
v prihodnje. O tem, kaj so v občini Benedikt 
dosegli v minulem letu in kakšni so njihovi 
načrti za naprej, smo v Ovtarjevnih novicah 
obširno poročali v prejšnji številki na osnovi 
pogovora z županom Milanom Gumzarjem. 
Kljub temu velja še enkrat omeniti investi-
cijo v izgradnjo regionalnega vodovoda v 
Slovenskih goricah. Gre za investicijo večje-
ga števila občin iz Slovenskih goric, v kate-
ri sodeluje tudi občina Benedikt. Veliko je 
občina storila tudi za razvijanje komunalne 
infrastrukture za potrebe gospodarstva in 
gospodinjstev, za modernizacijo cestnega 
omrežja, za izboljšanje pogojev za izobraže-
vanje ter športno in kulturno dejavnost, zla-
sti mladih, za povečanje prometne varnosti 
in nasploh za razvoj na številnih področjih. 
V naslednjem letu bo zaradi gospodarske 
krize po županovih besedah investicij manj, 
to pa še ne pomeni, da si v občini ne bodo 
še naprej prizadevali za čim hitrejši razvoj, 
seveda v okviru možnosti.

Na koncu se je župan zahvalil vsem, ki 
so prispevali k izvedbi bogatega programa 
občinskega praznika, pri organizaciji kate-
rega so sodelovale domala vse organizacije, 
društva in klubi v občini. Še posebej pa se 
je zahvalil Mirku Šijancu, predsedniku klu-
ba krvodajalcev Benedikt, ki je organiziralo 
razstavo »Humanost in kultura Benedikt 
2012«. Ta razstava je predstavila vredno-
te, na katerih 
je zasnovano 
sožitje med 
ljudmi v ob-
čini Benedikt 
in osrednjih 
Slovenskih go-
ricah.

Bogat kul-
turni program 
so na leto-
šnjem župano-
vem večeru na 
izjemno visoki 
umetniški in 
kulturni rav-
ni pripravili 
in izvedli čla-
ni »glasbene 
družine« Fras. 
Njihovo petje 
je bilo ubrano, 

umetniška raven pa izjemna. S svojim vzo-
rom uspešnosti, ki izhaja tudi iz družinske 
sloge, so dali celotni prireditvi poseben, dra-
gocen pečat.

Tako kot vedno se je županov večer ura-
dno končal s čudovitim ognjemetom, ude-

leženci večera pa so se ob zvokih žive glasbe 
družili še dolgo po njem.

Dan po županovem večeru so se dopol-

dne v Benediktu zbrali starodobniki v orga-
nizaciji Kluba starodobnikov iz Slovenskih 
goric, zvečer pa je prireditveni šotor pred 
Športno dvorano napolnil ansambel Klapo-
vühov. Prireditve ob občinskem prazniku so 
se končale v nedeljo, 8. junija, z budnico v 
izvedbi KD MOL in slavnostno mašo v po-
častitev farnega zavetnika sv. Benedikta, ki ji 
je sledilo »farno žegnanje«.

Tomaž Kšela 

Prireditve ob 13. prazniku občine Bene-
dikt, ki so letos potekale od 27. junija 
do 8. julija, so 6. julija dosegle vrhu-

nec z županovim večerom, na katerem so se 
zbrali vsi »mladi in stari« iz občine. Zares je 
bilo lepo videti občane, ki so tako složno, kot 
skupaj delajo in razvijajo svojo občino, tudi 
praznovali njen praznik. 

Med udeleženci županovega večera so 
bili tudi častni občan občine Benedikt Ivan 
Zanjkovič, stoletna občanka Zofija Bernjak, 

župnik Marjan Rola, ravnatelj osnovne šole 
Marjan Gabrovec, člani občinskega sveta, 
predsedniki društev in organizacij iz Bene-
dikta ter drugi najbolj aktivni občani. S svo-
jo udeležbo so županov večer počastili tudi 
župani sosednjih in prijateljskih občin.

Na županov večer so letos povabili tudi 
predsednika države Danila Türka, ki je za-
radi nujne zadržanosti občino obiskal v do-
poldanskih urah, županovega večera pa se ni 
mogel udeležiti. Zato pa je vsem zbranim na 

njem po povratku 
v Ljubljano napisal 
pismo, ki so ga na 
županovem veče-
ru prebrali. Pred-
sednik države se je 
najprej opravičil, 
ker se županovega 
večera ni mogel 
udeležiti, nato pa 
se je zahvalil za 
prisrčen sprejem, 
ki so mu ga pripra-
vili v občini Bene-
dikt nekaj ur pred 
tem. Kot je zapisal 
Türk, se je v občini 
Benedikt seznanil 
z okoljem, dejav-
nostmi in okolj-
skimi načrti ter 
z dobro voljo in 
navdušenjem ob-
čanov Benedikta 
kakor tudi s pri-
zadevanji za vzpo-
stavitev dobrega 
poslovnega okolja 
za razvoj različ-
nih gospodarskih 
dejavnosti. Po 
oceni predsedni-
ka države imajo v 
Benediktu veliko 
priložnosti in mo-
žnosti za razvoj in 
uporabo naravnih 
danosti ter pred-
nosti, ki jim jih 
nudi geotermalna 
energija. 

Zelena energija 
je po prepričanju 
predsednika dr-
žave naša priho-
dnost, hkrati pa 
ponuja možnosti 
za razvoj turizma, 
izboljšuje možno-
sti za samooskrbo 
z zelenjavo in la-
stnimi proizvodi 
po načelu — iz 
domačega vrta na 
domačo mizo. 

Ob ogledu raz-
stave »Humanost 
in kultura 2012« 
pa se je predse-
dnik države po 
lastnih navedbah 
sam prepričal, da 
imajo naši drža-
vljani dobro pred-
stavo o tem, kaj je 
humanost ter da je 
solidarnost temelj 
naše kulturnosti. 
V pismu občanom 
Benedikta se je za-
vzel tudi za to, da 
bi mladi pridobili 

Benedikt

Bogat občinski praznik

Bogat kulturni program so na zavidljivi ravni izvedli člani »glasbene družine« Fras, 
ki so jih udeleženci nagradili z viharnim aplavzom.

Županovega večera se je udeležila tudi najstarejša 
občanka - več kot sto let stara Zofija Bernjak.

Na županovem večeru v Benediktu se je zbralo »mlado in staro«.

Predsednik RS na obisku v Benediktu
Foto: E. P.

Pogovor z vodstvom občine

V športni dvorani je dr. Danila Türka sprejela množica domačinov.

Pogovor s predstavniki gospodarstva, društev in organizacij

Predsednik Türk se je seznanil s projektom Terme Benedikt.

AKTUALNO IZ OBČIN
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stanovitnemu vremenu ni bilo nič drugače. 
Katja Kavčič je s svojim ansamblom privabi-
la na plesišče še tiste 
najbolj zadržane. 

Teden se je nada-
ljeval z merjenjem 
moči in kondicije v 
malem nogometu, 
namiznem tenisu, 
nogometnih tekmah 
med veterani, bad-
mintonu med zaselki, 
športnim ribolovom 
in streljanju z zrač-
no puško. Za športne 
dosežke v Aninem 
tednu so ob koncu 
podelili pokale in 
priznanja. 

Mladinska kulturna zadruga je medse po-
vabila novinarko Zoro Štok, ki je pripravila 
predavanje o Turkmenistanu in Uzbekista-
nu, ki je bilo dodobra podkrepljeno s tam-
kajšnjo glasbo, plesi in kulinaričnimi dobro-
tami. 

Ker je tematika o 
malih čistilnih na-
pravah aktualna, 
je predavanje na to 
temo pripravil Dra-
go Weinhandl. Za 
nostalgike in radove-
dneže je bilo poskr-
bljeno s predavanjem 
o podobi Svete Ane 
in slovenskih goric v 
revolucionarnem letu 
1848/49. V četrtek, 
26. julija, na sam pra-
znik farne patrone, 
je v cerkvi potekalo 
slovesno bogoslužje s pomožnim škofom dr. 
Jožefom Smejem. 

V petek, 27. julija, je potekala slovesna 
otvoritev čistilne naprave s kanalizacijo v 

Lokavcu. Projekt je vreden 684.000 EUR 
in je delno (85 % upravičenih stroškov - 

476.475,26 EUR) sofinanciran iz Evrop-
skega sklada za regionalni razvoj. Velikost 
ČN je 2 x po 210 PE, položenih je 2.847 m 
fekalnih cevovodov in 1.290 m meteornih 

cevovodov. Na ČN bo v prihodnjih dveh 
letih priključeno 36 gospodinjstev iz nase-

lja Lokavec. Glavni izvajalec je IPI d.o.o. iz 
Rogaške Slatine. Podizvajalec pa Komunala 
Slovenske gorice, d. o. o.

Zvečer istega dne pa je potekalo tek-
movanje v kuhanju štajerske kisle juhe pri 

okrepčevalnici Šenk. Ob tem kulinaričnem 
tekmovanju so zbirali prostovoljne prispev-
ke, ki so bili podarjeni šolskemu skladu OŠ 
Sveta Ana.

Predzadnji dan ob-
činskih prireditev je, 
kot je že leta v navadi, 
potekala postavitev 
klopotca, ki nazna-
nja skorajšnjo jesen. 
Letos so sodelovali 
občani zaselkov Fro-
leh in Zg. Bačkova. 
V popoldanskih urah 
pa so se odvijale šalji-
ve športne igre med 
zaselki.

Na žegnanjsko ne-
deljo, ko na trgu in 
pločnikih Sv. Ane 
kraljujejo stojnice z 

raznoraznimi bolj ali manj pomembnimi 
drobnarijami, igračami ter lectovimi srci, 

je slovesni praznik 
popestril mimohod 
godbe na pihala 
MOL Lenart, ver-
niki pa so se lahko 
zbrali pri treh sve-
tih mašah. Slovesno 
pozno mašo je poleg 
farnega župnika in 
drugih somašnikov 
daroval upokojeni 
nadškof dr. Franc 
Kramberger.

Za zaključek 
Aninega tedna so 
poskrbeli gasilci z 
veselico v šotoru v 

centru Sv. Ane. Prepoln šotor je pozno v noč 
zabaval ansambel Štrk. 

Suzana Rejak Breznik

Občina Sveta Ana je kot domala vsa 
leta zapored začela občinsko pra-
znovanje z nadvse svečano kulturno 

prireditvijo »Tu sem doma«, ki je potekala 
v KTC Sveta Ana in na kateri so nastopa-
li domačini, in sicer šolarji OŠ Sveta Ana, 
Cerkveno-prosvetni mešani pevski zbor KD 

Sveta Ana, popestrili pa so ga Završki fantje. 
Župan Silvo Slaček je poudaril pomemb-
nost zavedanja pripadnosti mali občini in 
spomnil na dosežke in projekte v občini, ki 
dajejo svojevrsten pečat življenju v sloven-
skih goricah ter dvigujejo kakovost bivanja. 
Na prireditvi so bile podeljene tudi občin-
ske nagrade in priznanja najzaslužnejšim za 

prepoznavnost občine bodisi na kulturnem, 
izobraževalnem, znanstvenem ali športnem 
področju.

Ob koncu prireditve, ki jo je odprla in 
zaključila godba na pihala MOL Lenart, so 
bili vsi prisotni povabljeni na pogostitev v 
občinsko avlo, kjer so se mize šibile pod do-
brotami izpod rok Društva kmečkih žena in 
deklet Sv. Ana, ki se že vrsto let ob vseh ob-

činskih prireditvah potrudijo, da se ne na-
pasejo samo oči, ampak, da so potešeni tudi 
želodčki. O žlahtni kapljici, ki je poznana 
daleč naokrog, pa ne gre izgubljati besed.

Med Aninim tednom, ki se je začel 20. 
julija z likovno kolonijo 6. Anina paleta in 
kiparsko delavnico kiparja Vlada Cenclja, 

so se odvijale že tradicio-
nalne in nadvse raznovr-
stne prireditve v občini. 
Glede na to, da jo je vmes 
zagodlo deževno vreme, 
so bile prireditve precej 
dobro obiskane.

Tako slabo vreme ni 
pregnalo zagrizenih 
odbojkarjev z lokavške 
mivke, saj so drugi dan 
prireditev v občini zgo-
daj začeli s posameznimi 
odbojkarskimi dvoboji. 
Prav tako je bil zaradi 
deževnega vremena sko-
rajda pod vprašajem 10. 

pohod po Anini poti Društva konjenikov 
srebrni jezdec, a se to ni zgodilo, saj je 30 
km dolgo pot na konjskih hrbtih prejezdilo 
17 konjenikov občine Sveta Ana in Šentilj. 
Najmlajša med njimi je štela 13, najstarejši 
pa 55 let. Konji pa so šteli od 5 do 23 let. S 
štartom izpred turistične kmetije Mihelič so 
začeli okoli 10. ure, na pogostitev na kme-

tiji Gundel-Šenveter pa 
so prijahali okoli 17. ure. 
Prav nič utrujenih obra-
zov, sicer premočeni, so 
se ob dobri jedači in pi-
jači družili še kar nekaj 
časa. 

Lovci lovske družine 
Sveta Ana so upraviče-
no ponosni na svoj novi 
lovski dom na novi loka-
ciji, tako so v Zg. Ščavni-
ci, kjer zdaj »domujejo«, 
uspešno izpeljali otvo-
ritev lovskega doma in 
pogostitev občanov.

Nedelja, 22. julija, je 
obiskovalce Aninega tedna povabila na raz-
stavo del slikarjev in kiparjev v občinsko 
avlo, kjer so si mimoidoči lahko pošteno na-
pasli oči na likovnih umetninah, kasneje pa 
so bili vsi povabljeni na Grafonževo doma-
čijo, kjer je sledilo druženje ob ljudski glasbi 
in plesu ter prikazu mlačve žita na mlatilnici 
na parni pogon. Prireditev vsako leto poža-
nje veliko zanimanja in tudi letos kljub ne-

Sv. Ana

»Tu sem doma« ob začetku 14. 
Aninega tedna od 20.  do 29. 7. 2012

AKTUALNO IZ OBČIN

Tu sem doma, Foto Tone

Šaljive igre, foto: V. Kapl

 Prikaz mlačve, foto: V. Kapl

Likovna kolonija, foto Anita Rojko

Osvojitev pokala, foto: V. Kapl

Otvoritev ČN Lokavec, foto: V. Kapl

Denarne nagrade 
so prejeli dijaki 
in študenti: Anja 
Špindler, Miha 
Vrbnjak, Valerija 
Zemljič, Mateja 
Hazl, Simon Horvat, 
Urban Rajter, 
Davorin Duh, Aleš 
Rola, Žan Rola, 
Tjaša Lea Simonič 
in Katja Breznik.
Denarni nagradi 
športniku 
posamezniku za 
športne uspehe: 
Aleksandra Šnajder in Klemen Knedl. Srebrni grb Občine Sveta Ana: Društvo kmečkih 
žena in deklet Sveta Ana; Bronasti grb: Bernarda Potočnik; Plakete občine Sveta Ana: 
Društvo konjenikov Srebrni jezdec, Danijel Ferlinc in Feliks Berič.
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V okviru Aninega 
tedna je bilo izvede-
no predavanje Draga 
Weinhandla »Male 
čistilne naprave na 
področju razpršene 
gradnje«. Zakono-
daja zavezuje, da vsa 
gospodinjstva do 
konca leta 2017 reši-
jo problem čiščenja 
odpadnih voda, tista 
v povirju Ščavnice pa 
do konca leta 2015. 
Možne rešitve so: pri-
ključitev na javno ka-
nalizacijsko omrežje, lastna čistilna naprava 
ali nepretočna greznica. Predstavljene so bile 
tehnologije bioloških čistilnih naprav, lagun 
in rastlinskih čistilnih naprav - RČN. Za 
Oceno obratovanja je poleg izgleda prečišče-
ne vode potrebno za biološko čistilno napra-
vo pridobiti izjavo o skladnosti, za RČN pa 

rezultate prve meritve. Prednost RČN se na 
drugi strani pokaže v ceni. Izvedba vam omo-
goča osebno zadoščenje in za 90% zmanjšano 
okoljsko dajatev. Kazen za tiste, ki do roka ne 
bo imel opravljene ocene, je vsaj 300 €. Spod-
buda so tudi nepovratna sredstva občine.

D. W.

Že dlje časa se je po Lenartu in okolici 
šušljalo, da bo nekdanji Hotel Črni les 
ponovno začel obratovati. Nekdanji 

ponos slovenskogoriške-
ga turizma, v katerega je 
bilo v preteklosti polože-
nih veliko upov za razvoj 
turizma, je tako po osmih 
letih nedelovanja končno 
našel nekoga, ki bo vrnil 
življenje v Črni les. In 
kdo je nov upravljavec 
Črnega lesa, katerega 
lastnica še naprej ostaja 
Probanka? Ambiciozne-
ga projekta Črni les se 
je lotil znani slovenski 
kuharski obraz Zoran Ri-
stič, ki ga nekateri zaradi 
kuharske drznosti in no-
vitet, ki jih je vpeljal v svet priprave hrane, 
primerjajo kar s svetovno znanim Jamiem 
Oliverom. Nekdanji obraz kuharskih oddaj 
na slovenskih televizijskih postajah bo tako 
na drzen in tudi nekoliko drugačen način 
privabljal goste v Restavracijo Črni les. Do-
daten čar dinamični kulinarični ponudbi bo 
dala bogata izbira vin iz domačega okolja. 
Ob vsem tem pa Zoran Ristič, ki bo kar sam 
poskrbel, da bodo gostje uživali v različnih 
kulinaričnih užitkih, dodaja, da bodo cene 
v Restavraciji Črni les zelo ugodne in dosto-
pne vsem. Poleg gostinske ponudbe v Čr-
nem lesu bo gostom na voljo tudi nov sodo-
ben športni center s fitnesom, ki je do sedaj 
obratoval v prostorih nekdanje hladilnice v 
Lenartu pod imenom Fitnes Lenart. V špor-
tnem centru se bodo izvajale tudi različne 

skupinske vadbe, kot so zumba, bodyshape, 
powershape, pilates.

V Črnem lesu tudi turistično-
informacijska točka

Sočasno z odprtjem Restavracije Črni les 
pa v samem objektu odpira vrata tudi turi-
stično-informacijska točka, kjer bodo gostje 
poleg naravnih in družbenih znamenitosti 
seznanjeni tudi s kulinarično ponudbo Slo-
venskih goric. Poleg informacij o Slovenskih 
goricah bo ta prostor namenjen tudi pro-
daji domačih slovenskogoriških pridelkov 
in spominkov z motivi Slovenskih goric. 
Gostom bo tako na voljo raznovrstna pa-
leta slovenskogoriških vin, domačih sokov, 
medu in drugih čebelarskih izdelkov, bučne-
ga olja, domačega sira itd. 

Dejan Kramberger

V prejšnjih Ovtarjevih novicah sem pisal, 
da nam je uspelo uvesti red na ekoloških oto-
kih. Občani so vzeli otoke za svoje in skrbijo, 
da so urejeni, predvsem so nehali odlagati 
odpadke, ki na ekootoke ne sodijo. Vendar pa 
smo ugotovili, da nekaj posameznikov v času 
počitnic nima pravega dela in so se odločili za 
vandalizem, ki je lahko zelo nevaren. Namreč 
1.100-litrski kontejnerje za steklo so spustili 
po klancu navzdol po cesti, kjer se je z veliko 
hitrostjo prevrnil v obcestni jarek. S tem de-
janjem so uničili kontejner, razsipali steklo in 
ogrozili druge udeležence v prometu.

Prav bi bilo, da nekateri starši povprašajo 
svojo otroke, kako preganjajo dolgčas v času 

počitnic, med tem ko so oni v službi.
Viktor Kapl

V okviru občinskega praznika Svete Ane 
je potekalo 2. tekmovanje v kuhanju Štajer-
ske kisle juhe. Ob pomoči nekaterih drugih 

društev in organizacij sta ga pripravila KO 
RK Lokavec in Okrepčevalnica Šenk, ki sta 
na tekmovanje pritegnila 16 ekip. Komisija 

(Jože Cipot, Marija 
Lončarič in Marjeta 
Ajhmajer) je soglasno 
odločila, da so naj-
boljšo juho skuhale 
Šolnice iz OŠ Sv. Ana 
(Julijana Merklin, 
Marina Ferlinc), ki 
so slavile pred Smrkci 
(Petra Polanec, Simon 
Sirnik) in Sončno 
upravo, s. p. (Ivo Dra-
gar, Erik Ferk). Vse 
ostale ekipe so zasedle 
4. mesto. 

Besedilo in foto: O. B.

Male čistilne naprave

Še o ekoloških otokih …

Črni les ponovno obratuje
Je poletni poljub prebudil spečo Agato?

Šolnice pred Smrkci in Sončno upravo

Investicija družbe PC Izbira iz Maribora 
med Mariborsko cesto in ŠRC Polena v 
Lenartu je sredi junija stekla. Na obse-

žnem gradbišču potekajo dela, ki jih izvaja 
Trgograd Inženiring iz 
Maribora. Predstavnik 
PC Izbira Mitja Barbič: 

»Objekti, ki bodo stali 
na Poleni, so trgovski lo-
kal z živili Eurospin, go-
stinski lokal, diskontna 
trgovina s tekstilom KIK 
tekstil, trgovina s tehnič-
no opremo Pal Media in 
trgovina Tedi. 90 % po-
vršin od cca 3 tisoč m2 je 
že oddanih, dva lokala v 
izmeri 150 m2 sta še na 
trgu, torej na voljo upo-
rabnikom.

V sklopu te investicije 
bosta izgrajena tudi dva vila bloka, po 15 
stanovanj v vsakem, s podzemnimi garaža-

mi. Objekta bosta nadstandardna z vgraje-
nimi toplotnimi črpalkami, kar bo stanoval-
cem ob višji kakovosti bivanja omogočalo 
tudi manjše stroške. 

Poslovni del naložbe naj bi bil zgrajen do 
konca letošnjega novembra, z vzporednim 

opdprtjem krožišča 
na Mariborski cesti. 
Stanovanjski del pa 
naj bi bil izgrajen ju-
nija prihodnje leto, 
ko bodo stanovanja 
pripravljena za pro-
dajo.

Investicija je ta 
čas ena večjih, če ne 
največja v Podravju, 
v Lenartu zagotovo. 
Ocenjena je na okrog 
5 milijonov evrov.«

Edvard Pukšič

Lenart

Nov trgovski center že raste

AKTUALNO IZ OBČIN

za življenja vredno okolje

Slovenija

HVALA, 
ker skupaj z nami 
skrbite 
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Doslej so v občini Sveta Trojica 
zgradili že 2110 metrov sekundar-
nega kanalizacijskega omrežja. Na 

kanalizacijskem omrežju je potrebno izve-
sti še nekaj hišnih priključkov ter po uspe-
šnem dokončanju meritev tesnosti pričeti 
z prevezavami hišnih priključkov. Na to 
omrežje in čistilno na-
pravo bo priklopljena 
glavnina prebivalcev v 
naselju Sveta Trojica.

Prestavitve in rekon-
strukcije vodovodnega 
omrežja so izvedli v 
Cvetlični ulici, Kratki 
ulici, Cafovi ulici in na 
Poti v Dobravo. Dela 
so se sicer vzporedno 
z gradnjo kanalizacije 
izvajala že v lanskem 
letu tudi v Cankarje-
vi, Brnčičevi in delu 
Cafove ulice. Gre za 
obsežne in tehnično 
zelo zapletene prestavitve, saj je obstoječe 
dotrajano vodovodno omrežje potekalo 
po zelo različnih trasah in koridorjih izven 
javnih površin in je bila navezava vodovo-
dnih hišnih priključkov toliko težja. Ob 
tem velja pohvaliti tako izvajalca gradbe-
nih del Komunalo Slovenske gorice kot 
izvajalca montažnih del Mariborski vo-
dovod na čelu z Darkom Mirom, ki si po 
svojih najboljših močeh prizadevata, da so 
dela izvedena kar se da strokovno in kva-
litetno. 

Poleg vodovodnih inštalaterjev pa je na 
ulicah Svete Trojice opaziti tudi veliko iz-
vajalcev Elektra Maribor, Telekoma Slove-
nije ter izvajalce javne razsvetljave. Potreb 
je sicer še veliko več, vendar bo glede na 

razpoložljiva sredstva navedenih podjetij, 
ki izvajajo rekonstrukcije javne infrastruk-
ture, kot tudi občine Sv. Trojica v Cvetlični 
in delu Kratke ulice in Stare poti, najver-
jetneje potrebno dela rekonstrukcije ostale 
javne infrastrukture prestaviti na naslednje 
leto. Ko bo končana vgradnja vseh komu-

nalnih vodov, sledijo na določenih odse-
kih cest samo povrnitve v njihovo prvotno 
stanje, v glavnini pa so sočasno predvide-
ne tudi rekonstrukcije cest.

Konec avgusta izvajalci izvajajo zemelj-
ska dela za rekonstrukcijo preostanka Ca-
fove ulice, sledijo dela na Kratki ulici, ki je 
bila do sedaj še v makadamskem stanju. 
Nekoliko se bosta razširila tudi Pot v Do-
bravo ter odsek Slovenske ulice. Moderni-
zirani bosta tudi Cvetlična in Studenčna 
ulica. Potrebno bo še obnoviti pločnik ob 
Mariborski cesti. Predvidena je še tudi 
preplastitev s finim asfaltnim slojem v 
Cankarjevi ulici, Brnčičevi ulici in delu 
Cafove ulice.

Jože Žel

cest in ureditvi javne razsvetljave v naseljih, 
zlasti v Oseku, Porčiču, Gočovi in še nekate-

rih, prioritetno pa bomo morali nadaljevati 
tudi z izgradnjo vodovoda v Gočovi,« pravi 
Fras. »Tudi rekon-
strukcije obstoječih 
cest in vodovoda bodo 
potrebne.«

Sekundarno kana-
lizacijsko omrežje in 
druge inštalacije bodo 
položili do sredine 
septembra, ko imajo 
izvajalci rok za dokon-
čanje del. Vsaj na naj-
bolj prometnih cestah 
pa naj bi asfalt položili 
že do začetka nove-
ga šolskega leta, da bi 
imeli otroci čim bolj 
varno pot do šole.

Sicer bodo jeseni 
posvetili veliko pozornosti varnosti otrok 
na začetku šolskega leta. Svet za preventivo 
v cestnem prometu se je že sestal. Na njem so 
se dogovorili za prenovo cestne signalizacije, 

prvi teden šolskega leta pa bodo za varnost 
otrok v prometu skrbeli tudi prostovoljni re-

ditelji.
Po županovih be-

sedah občina inten-
zivno dela tudi na 
pripravi občinskega 
prostorskega načrta. 
Od pristojnih mi-
nistrstev in drugih 
organov so že preje-
li poročilo o presoji 
vplivov na okolje. Če 
bo vse po sreči, bodo 
septembra osnutek 
načrta javno razgrnili, 
nato pa bodo mesec 
dni zbirali pripombe 
občanov. Ko se bo 

občina do njih opredelila in načrt uskladila 
s pristojnimi ministrstvi in agencijami, bo 

občinski svet načrt lahko sprejel. Na občini 
upajo, da bo občinski prostorski načrt sprejet 
do konca leta.

Tomaž Kšela

Poletje so v občini Sveta Trojica izkori-
stili za gradnjo sekundarnega kanaliza-
cijskega omrežja. »Že predlani in lani 

smo zgradili primarne kanalizacijske vode in 
čistilno napravo ob meji z Verjanami,« pravi 
župan občine Sveta Trojica Darko Fras. »Lani 
pa smo začeli tudi z izgradnjo sekundarnega 
kanalizacijskega omrežja po ulicah do hišnih 
priključkov.«

Lani so izvedli prvi del izgradnje sekun-
darnega kanalizacijskega omrežja v Slovenski 
ulici in severno od nje. Letos pa so se lotili 
izgradnje tega omrežja ob Mariborski cesti in 
južno od Slovenske ulice. »Pri izgradnji se-
kundarnega kanalizacijskega omrežja ne gre 
samo za polaganje kanalizacije do vsake hiše, 
temveč bodo zaradi gospodarnosti na novo 
položili tudi vse druge instalacije - vodovo-
dno, električno in telekomunikacijsko, obno-
vili pa bodo tudi meteorno kanalizacijo. Na 
istem gradbišču dela pet izvajalcev del, kar 
zahteva zelo natančno koordinacijo,« poja-
snjuje župan.

Glavni izvajalec del je Komunala Sloven-
ske gorice, na gradbiščih pa dela izvajajo 
tudi delavci Mariborskega vodovoda, Elektra 
Maribor, Telekomove hčerinske družbe GVO 
in firma Erjavec, ki gradi javno razsvetljavo. 
Dela tako velikega števila izvajalcev del na 
enem gradbišču ni lahko uskladiti, še zlasti, 
ker morajo vsi dela izvajati po svojih pred-
pisih. Tako mora biti, denimo, kanalizacija 
atestirana, preden lahko začnejo polagati 
vodovodne cevi ali električne kable. Za to, da 
jo preizkusijo, pa morajo nanjo nasipati ze-
mljo. Zato se kljub koordiniranemu delu ni 
mogoče izogniti temu, da ne bi za polaganje 
različnih vodov in kablov večkrat prekopavali 
cest. »Omenjena dela je še toliko bolj zahtev-
no koordinirati, ker zagotavljamo prevoznost 
ulic, na katerih potekajo dela, v jutranjih urah 
in zvečer,« pravi Fras.

Nekoliko lažje bo graditi sekundarno ka-
nalizacijsko omrežje in druge inštalacije na 
lokaciji bodočega novega stanovanjskega 
kompleksa Trojica-jug, saj jim tam v času 
gradnje ne bo treba skrbeti tudi za normalno 
oskrbo gospodinjstev z vodo, elektriko, tele-
komunikacijami in podobno. V vseh drugih 
ulicah pa je izvajanje omenjenih del zahtevno 
še zlasti zaradi tega, ker morajo občanom ob 
gradnji redno zagotavljati vse, kar potrebuje-

jo za normalno življenje.
 »Zahvaljujem se vsem Trojičankam in 

Trojičanom za razumevanje in za strpnost, ki 
so jo doslej pokazali v času izgradnje kana-
lizacije in vseh drugih inštalacij,« pravi Dar-
ko Fras. »Res pa je, da bomo s to investicijo 
zgradili prepotrebno infrastrukturo za 30 let 
za nazaj, saj je bila stara nezadostna in zelo 
iztrošena, ter za vsaj toliko let naprej. Kar se 
tiče standarda infrastrukture, bo tako Sveta 
Trojica poslej imela enak standard kot me-
sta. Želimo si samo še optično telekomuni-
kacijsko omrežje. Cevi za njegovo namestitev 
bomo položili. Nadejam se, da bomo v bližnji 
prihodnosti prišli tudi do tega.«

Nova komunalna infrastruktura bo pri-
spevala tudi k dvigu kakovosti bivanja v 
Sveti Trojici, zaradi česar se bo zahvaljujoč 
omenjeni investiciji dvignila tudi cena nepre-
mičninam v kraju. K vse večji vrednosti ne-
premičnin pa prispeva tudi kakovostno delo 
vrtca in šole, saj tudi zaradi njiju postaja Sve-
ta Trojica čedalje bolj zanimiva za mlade dru-
žine. Da o tem, kaj za kraj in občino pomeni 
izgradnja avtoceste od Maribora do Lendave, 
niti ne govorimo. Na občini pričakujejo, da se 
bo zaradi tega povečal tudi interes za doselje-
vanje in gradnjo hiš v Sveti Trojici.

 »Zaradi omenjenih investicij smo bili v 
minulih letih prisiljeni upočasniti moderni-
zacijo in rekonstrukcijo cest, saj za vse pre-
prosto ni bilo na voljo dovolj sredstev. To si 
bomo prizadevali nadomestiti v naslednjih 
letih, ko bomo dali prednost modernizaciji 

Samostojni poslanec Ivan Vogrin je v 
sredo, 22. avgusta, izstopil iz stranke 
Državljanska lista, predsednika držav-

nega zbora in DL Gregorja Viranta pa pozval 
k odstopu. Vogrin ne bo odstopil s poslanske 
funkcije, prav tako zaenkrat ne obstaja mo-
žnost, da bi se pridružil kateri drugi stranki.
Predsedniku stranke Virantu očita, da je po 
volitvah podpisal koalicijsko pogodbo z dve-

ma političnima opcijama, danes, ko sedanji 
koaliciji ne kaže dobro, pa jo z napadi na ko-
alicijske partnerje še dodatno slabi. Vogrin 
poudarja, da Virant »nenehno daje lekcije 
poslancem in nas poziva k odstopu«. A če je 
kdo neprimeren za poslanca, je to najbolj Vi-
rant sam, je prepričan. 

E. P.

V času, ko je večina po-
slancev slovenskega 
državnega zbora odšla 

na počitnice, državnozbor-
ski poslanec Ivan Vogrin seli 
svojo poslansko pisarno iz dr-
žavnega zbora tudi na teren, 
v središče Slovenskih goric, 
torej bliže ljudem. Prebivalci 
UE Lenart se bodo lahko s 
svojimi predlogi, pripomba-
mi ali težavami oglasili v novi 
poslanski pisarni na zname-
nitem Elblovem klancu, kjer 
že vrsto let potekajo volitve 
tako na občinski kot tudi na 
državni ravni, vsak torek 
med 8. in 10. uro.

D. K.

Nova poslanska pisarna v občini Lenart

Vogrin iz DL, a ostaja v DZ

Sveta Trojica

Sveta Trojica postaja mesto
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Potem ko je občina Sv. Jurij v Slovenskih 
goricah morala na odgovor Agencije 
RS za kmetijske trge in razvoj pode-

želja v zvezi s sofinanciranjem obnove kul-
turnega doma čakati vse do februarja leto-
šnjega leta in so dobili negativen odgovor z 
obrazložitvijo, da je vloga nepopolna, so na 
občini, vedoč, da so storili vse tako, kot je od 

njih zahtevala razpisna dokumentacija, vlo-
žili pritožbo na sklep. Ugotovili so namreč, 
da je bila vloga zavrnjena zaradi administra-
tivne napake na upravnem organu, ki izdaja 
gradbena dovoljenja. Po pričakovanjih je 
bilo njihovi pritožbi tudi ugodeno, tako da 
je občina Sv. Jurij v Slov. goricah s strani 
Agencije RS za kmetijske trge in razvoj po-

V juniju je občina Cerkvenjak prejela 
odločbo za sofinanciranje projekta 
»Komasacija kmetijskih zemljišč na 

območju Andrenci« s strani Ministrstva za 
kmetijstvo in okolje iz ukrepa 125: Izbolj-
šanje in razvoj infrastrukture, povezane z 
razvojem in prilagoditvijo kmetijstva, v vi-
šini 208.046,25 EUR. Sofinanciranje s strani 
ministrstva je v 100 %, strošek DDV pa je 
strošek, ki ga nosi občina in znaša 41.609,25 
EUR. Celotna vrednost projekta komasacije 
skupno znaša 249.655,50 EUR. Komasacijsko 
območje zajema 94,56 ha površine in glede 
na svojo razdrobljeno in razpršeno parcel-
no strukturo na območju, ki je primerno za 
kmetijsko pridelavo, predstavlja še ne opti-
malno izkoriščen kmetij-
ski potencial. Z izvedbo 
komasacije kmetijskih ze-
mljišč se odpirajo možno-
sti za učinkovitejšo kme-
tijsko pridelavo, pri tem 
pa se ohranja krajinska 
identiteta. Na komasacij-
skem območju Andrenci 
se bo izvedla komasaci-
ja kmetijskih zemljišč z 
namenom racionalizaci-
je ekonomskega vidika 
kmetijske proizvodnje, saj 
s komasacijo zmanjšamo 
razdrobljenost in razprše-
nost zemljišč ter ustvari-
mo ugodnejše razmere za 

obdelavo zemljišč, s tem pa se tudi izboljša 
kvaliteta pridelave in poveča proizvodnja. 
Po izvedbi postopka komasacije je potrebno 
zagotoviti možnost optimalne uporabe no-
vih kmetijskih površin. Projekt komasacije 
se bo nadaljeval s projektom »Agromelio-
racija na območju Andrenci«, s katerim se 
bodo uredile poljske dostopne poti, manjša 
odvodnjavanja, planiranje terena in odstra-
nitev drevja in grmičevja. Skupno agrome-
lioracija na območju Andrenci obsega 17,92 
ha. Občina pripravlja dokumentacijo, ki je 
potrebna za prijavo na razpis Ministrstva za 
kmetijstvo in okolje, ki je predviden v teh 
mesecih.

Damjana Kmetič

Občina v sodelovanju z OŠ in Vrtcem 
že nekaj let aktivno pripravlja vse 
potrebno za prepotrebno posodo-

bitev (novogradnjo) vrtca v Cerkvenjaku. 
Obstoječi objekt nikakor ne ustrezna novim 
normativom za delovanje vrtcev, prav tako 
se je pokazala resna in dolgoročna potreba 
po razširitvi vrtca na vsaj 5 oddelkov. Tre-
nutno so delujoči trije oddelki in sicer dva 
v vrtcu in en v prostorih OŠ. Po zadnjih 
pridobljenih prijavah staršev otrok v vrtec, 
ko je bilo zavrnjenih 12 otrok iz naše obči-
ne, prav toliko otrok iz občine Cerkvenjak 
pa obiskuje vrtce v ostalih občinah (to nas 
stane preko 40.000 EUR letno) se bo oči-
tno še nadaljeval trend povečanja potreb po 
mestih v vrtcu. Vse to je zagotovo razlog za 
realizacijo investicije, ki jo Cerkvenjak v bli-
žnjem obdobju morda še najbolj potrebuje. 
Novi vrtec bo sicer umeščen neposredno na 
mesto obstoječega, ki bo v času gradnje v 
celoti porušen. V času gradnje novega vrtca 
bo tako dejavnost vrtca začasno preseljena 
na ustrezno nadomestno lokacijo.

V začetku meseca marca 2011 je bil s stra-
ni takratnega Ministrstva za šolstvo in šport 
tudi odprt razpis za sofinanciranje projektov 
izgradnje vrtcev in OŠ. Občina je izvedla 
prijavo in bila na razpisu med konkurenco 
preko 90 projektov uvrščena na odlično 7 
mesto od 11 izbranih ter s sklepom o sofi-
nanciranju pridobila 807.197 EUR. 

Po zadnji veljavni investicijski dokumen-
taciji ter v občinskem proračunu se načrtu-
je, da bi bila najkasneje v letu 2013 gradnja 

novega vrtca pričeta ter poleti 2014 dokon-
čana. S tem bi bil vrtec pripravljen za vseli-
tev in uporabo s strani najmlajših občanov 
občine Cerkvenjak ob pričetku šolskega leta 
2014/2015. Terminski plan izgradnje objekta 
se bo predvsem zaradi poglobitve finančne 
krize in večjih varčevalnih ukrepov vlade RS 
pričel z zamikom, šele v letu 2013 izključ-
no zaradi realizacije izplačil sofinancerskih 
sredstev s strani države in EU. 

Zaradi velikega deleža s sredstev države 
in EU (cca 1,04 mio EUR) sta pričetek in 
dokončanje projekta pogojena s terminsko 
in finančno realizacijo sofinanciranja, ki pa 
je, na žalost, zaradi razmer na političnem in 
gospodarskem področju v državi zelo nego-
tova.

Občinska uprava, župan, občinski svet ter 
vodstvo OŠ in Vrtca Cerkvenjak vlagajo vse 
napore v to, da bo prepotrebna investicija 
realizirana v najkrajšem možnem času, ob 
čemer pa je potrebno upoštevati zelo veliko 
investicijsko vrednost samega projekta. 

Pri vodenju občinskih investicij, ki jih 
izvajamo ob sofinanciranju države ali EU, 
vedno bolj občutimo omejevanje pri realiza-
ciji sofinancerskih sredstev. Vse to kaže na 
realno dejstvo, da se bodo projekti v priho-
dnjem obdobju pretežno izvajali nič drugače 
kot le po realnih zmožnostih zagotavljanja 
tako državnih in EU investicijskih sredstev 
ter seveda posledično tudi občinskih prora-
čunskih sredstev.

mag. Vito Kraner

Po prireditvah v okviru občinskega pra-
znika občine Cerkvenjak, ki so poteka-
le od 8. junija do začetka julija, v ob-

čini Cerkvenjak ni zavladalo poletno zatišje, 
pač pa so vsi odgovorni na občini, na čelu z 
županom Marjanom Žmavcem in direktor-
jem uprave Vitom Kranerjem, nadaljevali z 
aktivnostmi, saj so vse poletje intenzivno in 
nemoteno potekala dela pri izgradnji Špor-
tno rekreacijskega centra (ŠRC) Cerkvenjak 
v Kadrencih.

 »Če bo potekalo vse tako, kot je načrto-
vano, bodo dela pri izgradnji ŠRC končana 
po 20. septembru letos,« pravi kar malce 
ponosno župan Marjan Žmavc, saj bodo z 
izgradnjo tega objekta vse generacije Cer-
kvenjačank in Cerkvenjačanov, še zlasti pa 
mladi, dobili sodobno infrastrukturo za ra-
zvoj športa in rekreacije, za kar so si v kra-
ju in občini prizadevali več kot dvanajst let. 
Poslej bodo mladi v Cerkvenjaku imeli vsaj 
približno enake možnosti za uspešno špor-
tno udejstvovanje kot mladi v urbanih sredi-
ščih, starejšim pa bo ŠRC zagotovil ustrezne 
pogoje za rekreacijo in zdravo preživljanje 
prostega časa. Sedaj se lahko mladi v Cer-
kvenjaku družijo v glavnem samo po lokalih, 
saj drugih možnosti praktično nimajo. Po 
dokončanju pa bo ŠRC mladim in starejšim 
ponudil možnosti za druženje pri športnih, 
rekreativnih in družabnih aktivnostih, poleg 

tega pa bo primeren tudi za različne kulturne 
ter društvene prireditve in srečanja.

V drugi polovici avgusta so na gradbišču 
ŠRC že pokrivali tribuno, končali so s pola-
ganjem inštalacij in ometov ter izvajali dela 
pri polaganju tlakov in keramike. 

Konec avgusta so položili tudi travno 
preprogo na glavnem nogometnem igrišču. 
Na tribuni pa bodo začeli montirati sedeže. 
Uredili bodo tudi tenis igrišča in pomožno 
nogometno igrišče. Na koncu bodo uredili 
še okolje, tako da bo ŠRC tudi na pogled v 
ponos kraju in občini.

Na občini načrtujejo, da bodo cerkvenja-
ški nogometaši otvoritveno tekmo v ŠRC 
odigrali z NK Maribor. O tem so se že do-
govorili s športnim direktorjem tega najbolj-
šega nogometnega kluba v Sloveniji Zlatkom 
Zahovičem. Vprašanje pa je, ali jim bo po 
tem, ko so se mariborski nogometaši tako 

dobro odrezali v kvalifikacijah za evropsko 
ligo prvakov, uspelo najti ustrezen termin za 
že dogovorjeno tekmo.

 »Ne glede na to, kdaj se bodo pomerili z 
ekipo NK Maribor, se cerkvenjaški nogome-
taši pod vodstvom novega trenerja Nenada 
Dolgova, ki je bil med drugim tudi vodja 
mladinske nogometne šole pri NK Mura, že 
intenzivno pripravljajo na tekmo in nasploh 
na novo sezono,« pravi Žmavc. Članska eki-
pa NK Cerkvenjak se je namreč uvrstila v 
prvo medobčinsko nogometno ligo Maribor, 
kjer ne bo imela lahkih nasprotnikov.

Sicer pa je občino Cerkvenjak obiskal tudi 
poslovni sekretar Nogometne zveze Sloveni-

je Aleks Štolfa, ki so mu ob tej prilo-
žnosti podrobno predstavili projekt 
izgradnje ŠRC, ogledal pa si je tudi 
gradbišče. Predstavnik slovenske 
nogometne zveze se je z gostitelji 
dogovoril za sodelovanje po konča-
ni izgradnji ŠRC, saj gre za objekt, 
ki ne bo zanimiv samo za domače 
nogometaše, temveč tudi za mnoge 
druge.

V Arheološkem parku v Cerkve-
njaku pa gradijo turistični objekt, v 
katerem bodo turisti in drugi obi-
skovalci lahko kupili spominke ter 
pridobili informacije o turistični 
ponudbi na območju občine in Slo-
venskih goric. Sredstva za izgradnjo 
tega objekta, brez katerega arheolo-

ški park ne more v celoti in polno zaživeti, je 
zagotovil LAS Ovtar Slovenskih goric skupaj 
z ministrstvom za kmetijstvo in okolje.

Občina je pred kratkim tako na ministr-
stvo za kmetijstvo in okolje kot na ministr-
stvo za infrastrukturo in prostor poslala v 

potrditev tudi osnutek OPN ali ob-
činski prostorski načrt, ki ga je na 
podlagi vlog občanov in smernic 
ustreznih občinskih organov in služb 
pripravil Zavod za urbanizem Mari-
bor. Poleg tega pa občina pridobiva 
za dokončno pripravo tega načrta 
smernice tudi od drugih direktora-
tov in vladnih služb, ki morajo sode-
lovati pri njegovi pripravi. Postopek 
za sprejem občinskega prostorskega 
načrta je zelo zapleten in dolgotrajen. 
»Kljub temu pričakujemo, da bomo 
odgovore dobili v nekaj mesecih in 
da bo nato občinski prostorski načrt 
javno razgrnjen,« pravi Žamvc. V 
času javne razgrnitve lahko dajo ob-

čani nanj pripombe, ki jih proučijo ustrezni 
organi, na koncu pa ta pomembni dokument 
sprejme občinski svet.

Jeseni bodo v občini Cerkvenjak izvedli 
tudi predvidene investicije v modernizacijo 
cestne infrastrukture, prav tako pa name-
ravajo odkupiti tudi dodatna zemljišča za 
potrebe vrtca. Začasno bodo uredili tudi 
prepotrebno parkirišče pri pokopališču, 
medtem ko nameravajo zemljišča zanj trajno 
pridobiti oziroma odkupiti naslednje leto.

Tomaž Kšela 

Cerkvenjak

Bogata investicijska jesen

Sveti Jurij

Že letos obnova Kulturnega doma?

AKTUALNO IZ OBČIN

Komasacija in agromelioracija

Kdaj gradnja novega vrtca?

Celotno komasacijsko območje
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Gradbeni stroji so na cesti JP 703 391, 
oz. t. i. Lešnikovem klancu, pričeli s prvimi 
deli, s katerimi bodo popolnoma obnovili 
že dotrajano cestišče. Izvajalec projekta je 
Cestno podjetje Murska Sobota, d. d., s ka-
terim je pred dnevi župan občine Sv. Jurij v 
Slov. gor. Peter Škrlec 
podpisal pogodbo za 
izvedbo projekta »Re-
konstrukcija občin-
skih cest 2012-2013 
– ZFO« v pogodbeni 
vrednosti 378.866,98 
EUR. 

Projekt zajema po-
leg že omenjene ceste 
obnovo cest JP 705 
340 in JP 705 342 – 
Malna- Zelenko ter 
cest JP 703 471, JP 
703 472 in JP 703 473 
– Sp. Gasteraj-Belna, 
Bračič in Fras. Re-
konstrukcija Lešni-

kovega klanca bo končana jeseni, dela na 
preostalih cestnih odsekih bodo tudi stekla 
v tem letu in bodo končana v prihodnjem. 
Dveletni projekt bo financiran tako iz prora-
čuna občine kot tudi proračuna države. 

Oktobra bo 35 let, kar se podjetje 
Lentherm-invest, d. o. o, Lenart 
ukvarja s proizvodnjo izdelkov 

za ogrevanje sanitarne vode in podporo 
ogrevanju prostorov. V svojem razvoju se 
uspešno prilagaja uporabi okolju prija-
znejših in v skladu s trajnostnim razvojem 
primernejših obnovljivih virov energije. 
V 2. polovici avgusta so končali montažo 
novega najsodobnejšega laserja za razrez 
pločevine in poskusno zagnali novo so-
dobno linijo.

Direktor Lentherma Lenart Anton Jančič, 
univ. dipl. oec., na kratko o razvoju družbe:

»Lentherm-invest je kot nekdanji obrat 
TVT Boris Kidrič Maribor nastal v letu 1977 
z mednarodnim pa-
tentom vakuumskega 
emajliranja bojlerjev, 
kar je bila novost. V 
80-tih letih smo za-
čeli s proizvodnjo 
solarnih bojlerjev in 
to dejavnost vseskozi 
razvijali vse doslej. 
Jo še razvijamo in 
smo prepoznavni na 
domačem in tujih tr-
gih.«

Lentherm ima ta 
čas za proizvodnjo 
grelnikov vode na 
razpolago 3400 kva-
dratnih metrov de-
lovnih površin, 300 
m² zaprtih skladišč in 420 m² pokritih odla-
galnih površin. Sedanja organizacija dela in 
tehnološka oprema omogočata pri 80 do 90 
zaposlenih v eni izmeni letno proizvodnjo 
20.000 grelnikov vode in 4.000 zalogovnikov 
različnih tipov.
Kako uspešni ste na domačem in tujih trgih?

»Naša proizvodnja je bila od vsega začet-
ka namenjena evropskemu trgu. Na samem 
začetku smo izvažali od 80 do 90 odstotkov 
proizvodnje. Sčasoma smo vedno bolj pri-
sotni na domačem trgu, tako da imamo v 
tem času nekaj več kot polovico proizvodnje 
v izvozu, manj kot polovico pa prodamo 
na domačem trgu. Domači trg je tudi tisti 
del prodaje, ki se plasira preko Mercatorja 
in Merkurja po bivših jugoslovanskih trži-
ščih.«
Sedanjost, prihodnost, perspektive …

»Lentherm-invest je 30 let aktiven v pro-
izvodnji in razvoju solarnih naprav. To je 
naša prednost. Že več kot 25 let intenziv-
no razvijamo to dejavnost in smo vodilni 
v nekaterih proizvodih v tem delu Evrope. 
Zelo razpoznaven je izdelek solarni supe-
ravtomat, inovativni izdelek, ki pokriva 
predvsem solarne naprave ter bi-solarne 
naprave za razliko od fotovoltaičnih naprav, 

ki so danes zelo razširjene. Gre za izkorišča-
nje obnovljive energije v višini 35 odstot-
kov, kar je neprimerljivo z zgolj 6-odstotno 
produktivnostjo fotovoltaičnih naprav. To je 
velika razlika. V naših solarnih paketih, ki 
jih dobavljamo, imamo amortizacijsko dobo 
tri leta, medtem ko je doba odplačila ali 
amortizacije za fotovoltaik sisteme današnje 
tehnološke faze 20 let in še več. Tu je naš po-
men za razvoj zelo velik. Gre v tej smeri, da 
v doglednem času ponudimo trgu kombini-
rane solarne kolektorje, ki bodo vsebovali 
tako varianto fotovoltaik kot tudi varianto 
solarthermi. Hlajenje je namreč bistveni se-
stavni del modernih fotovoltaičnih naprav, 
ki pa se pri nas, na žalost, še ne vgrajujejo, 

čeprav je evropski razvoj na tem področju v 
svetu že nekaj let vodilen.«
Zagnali ste nov investicijski in z njim razvojni 
ciklus ...

»Letos smo delovno oziroma investicijsko 
naravnani. Ta naložbena dejavnost pri nas 
je prelomna, saj začenjamo 2. fazo moder-
nizacije. Uvajamo najnovejšo tehnologijo, ki 
se uporablja pri rezanju in preoblikovanju 
pločevin. Pločevine letno predelamo okrog 
2 tisoč ton. Zaokrožili smo investicijo v fi-
ber laser in potrebne spremljajoče objekte 
vrednosti 780 tisoč evrov. Fiber laser Salva-
gnini, vreden 450 tisoč evrov, je v Sloveniji 
tretja takšna najsodobnejša naprava za reza-
nje pločevine. Predzadnji avgustovski teden 
smo začeli s poskusnim obratovanjem. Na-
ložbo financiramo s pomočjo Nove KBM. 
Za ta projekt, žal, nismo mogli pridobiti 
evropskih sredstev ali sredstev iz razpisov 
podjetniškega, pomurskega ali Ribniškega 
sklada, ker občina Lenart ne izpolnjuje po-
trebnih pogojev. Škoda, ker tudi v prihodnje 
načrtujemo več investicij v nujno opremo in 
nove proizvode s področja obnovljivih ener-
gij. To, da ne moremo kandidirati za sredstva 
različnih razpisov, je za nas velika zavora.«

Edvard Pukšič

Kmetijska zadruga Lenart s 53 člani 
in prav toliko zaposlenimi sodeluje 
z več kot 2000 poslovnimi partnerji 

v Sloveniji in tujini. Na občnem zboru 29. 
junija sta o delu in načrtih poročala direktor 
zadruge Janko Hajdinjak in predsednik Janez 
Rajšp. Zbora sta se ob članih zadruge udele-
žila tudi direktor Zadružne zveze Slovenije 
Bogdan Štepec in predsednik Govedorejske-
ga društva Lenart Alberto Kocbek. Poslova-
nje v letu 2011 je bilo po besedah direktorja 
uspešno, saj je zadruga po podatkih iz bilan-
ce poslovala z nekaj dobička. Zelo razvejana 
dejavnost je pripomogla k temu, da so skoraj 
na vseh področjih presegli zastavljene cilje 
in tako presegli realizacijo prejšnjega leta za 
5,42 odstotka. Prizadevajo si ohraniti status 

proizvodne zadruge, zato so se vlaganja v te 
dejavnosti pozitivno obrestovala. Proizvo-
dnja hrane je bila in bo tudi v bodoče nujno 
potrebna panoga v vseh sistemih, ne glede 
na stanje v gospodarstvu. 

V razpravi so se dotaknili tudi načrtova-
nih investicij in odprodaje zadružnega pre-
moženja, tudi problema mlekarstva, zlasti 
dokapitalizacije Ljubljanskih mlekarn. Iz 
vrst članov zadruge pa je bilo postavljeno 
vprašanje glede primanjkljajev v trgovskih 
poslovalnicah in bencinskih servisih zadru-
ge, zlasti v največji trgovini v Lenartu. Kot 
je povedal predsednik zadruge Janez Rajšp, 
imajo sprejete ustrezne pravilnike in v skla-
du z njimi izvajajo potrebne aktivnosti.

Ludvik Kramberger

Lentherm-invest v nov razvoj

KZ Lenart lani pozitivno

Občina Sv. Jurij v Slov. gor. ima odprte tri javne razpise
Na spletnem naslovu občine Sv. Jurij v Slovenskih goricah so objavljeni trije javni razpisi, 

na katere se lahko prijavijo posamezni občani za nepovratna proračunska sredstva. Občani Sv. 
Jurija v Slov. gor. se lahko tako prijavijo na:

Javni razpis o finančni pomoči za pospeševanje razvoja malega gospodarstva in samoza-1. 
poslovanja v občini Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2012
Javni razpis za dodelitev pomoči za programe razvoja podeželja v občini Sv. Jurij v Slov. 2. 
goricah za leto 2012
Javni razpis za dodelitev finančnih nagrad dijakom in študentom za šolsko/študijsko leto 3. 
20111/2012

Več podrobnejših informacij o zahtevanih pogojih za pridobitev nepovratnih sredstev iz 
navedenih javnih razpisov dobite na občinskem spletnem naslovu www.obcinajurij.si.

Medtem ko se na eni strani končuje ob-
nova kanalizacijskih vodov in vodovoda v 
Jurovskem Dolu, kjer se cestišče in pločniki 
že pripravljajo na preplastitev, se je na drugi 

strani tudi že pričela obnova zidu okoli sta-
rega dela pokopališča. Sočasno s preplasti-
tvijo cest in pločnikov bo v strnjenem delu 
naselja zasvetila nova razsvetljava. 

Nov videz iz Lenarške 
smeri pa bo Jurovski Dol 
dobil z obnovo zidu oko-
li starega pokopališča, ki 
je sicer v opuščanju. V 
sklopu teh del, ki bodo 
končana še v tem letu, bo 
odstranjena tudi zgrad-
ba, ki je nekoč služila kot 
mrliška vežica. Vrednost 
celotne investicije znaša 
35.000 €. K celotni novi 
podobi jedra kraja pa bo 
ob že končanem trgu ve-
liko doprinesla že napo-
vedana obnova kulturne-
ga doma.

Dejan Kramberger

Jurovski Dol dobiva novo podobo

IZ GOSPODARSTVAAKTUALNO IZ OBČIN

Nov videz ob vstopu v Jurovski Dol bo dalo na novo urejeno obzidje okoli 
starega dela pokopališča.

Direktor Anton Jančič ob novi pridobitvi

Na Lešnikovem klancu so dela za rekonstrukcijo ceste že stekla

Rekonstrukcija »Lešnikovega klanca« 

deželja že dobila novo odločbo o zagotovitvi 
sofinancerskega deleža v višini 388.000 €. K 
temu jih bo približno 100 tisočakov morala 
primakniti še občina. 

V tem času je bil tudi že opravljen razpis 

za izbiro izvajalca, ki 
se bo lotil projekta ob-
nove kulturnega doma 
v Jurovskem Dolu. 
Skupaj se je prijavilo 9 
izvajalcev. Po preverbi 
ustreznih zahtev, ki 
sledijo razpisni doku-
mentaciji, bo izbran 
najugodnejši ponu-
dnik. Vrednost naj-
nižje ponudbe znaša 
484.000 €, kar je še v 
okvirih predvidevane 
proračunske postavke. 
Najdražje ponudbe pa 
so presegale znesek 

600.000 €. Dveletni projekt se bo pričel izva-
jati že meseca oktobra, zgradba pa bo novo 
podobo in večjo funkcionalnost dobila v 
roku 1 leta, torej nekje do zgodnje jeseni. 

Prihodnje poletje bo Kulturni dom v Jurovskem Dolu že v novi preobleki.
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bodo pili žlahtna vina iz cerkvenjaških goric 
pa umno pokušanje in pitje.

Na slovesnosti je predsednik društva vi-
nogradnikov in ljubiteljev vina Ivan Janez 
Pučko razglasil tudi rezultate desetega oce-
njevanja cerkvenjaških vin za leto 2011. Po 
njegovih besedah so strokovnjaki ocenili 
59 vzorcev, od tega 53 vzorcev belega vina 
in šest vzorcev rdečega. Skupna ocena vseh 
ocenjenih vzorcev znaša 17,99 točke. Oce-
njevalci, ki jih je bilo pet (predsednik Andrej 
Rebernišek in člani Anton Vodovnik, Miran 
Reberc, Terezija Meško in Klavdija Topolo-
vec – Špur) so podelili 24 zlatih medalj, 30 
srebrnih ter pet priznanj. 

Za najkletarja so razglasili Ivana Satlerja, 
ki je pridelal visokokakovostni traminec, ki 
je prejel rekordno oceno 18, 43 točke, kar je 
bila najvišja ocena. Prvaki po sortah pa so 
postali: za zvrst Veberič-Kozar (18,23), za 
laški rizling Jože Žel (18,26), za beli pinot 
Ivan Satler (18,06), za chardonnay izletniška 
kmetija Breznik (18,30), za renski rizling Vi-
narstvo Druzovič in Stanko Žmavc (18,13), 
za sauvignon Jože Gregorec (18,13), za tra-
minec Ivan Satler (18,43), za rumeni muškat 
družina Kokol (18,20), za modro kavčino 
Vinogradništvo Pučko (17,66) in za caber-
net sauvignon Ivan in Karl Ploj (18,10).

T. Kšela

Društvo vinsko turistične ceste sre-
dnje Slovenske gorice (VTC 13) 
je 30. maja organiziralo 9. grajsko 

ocenjevanje vin, na katerem so sodelovali 
tudi vinogradniki iz Društva vinogradni-
kov Sveta Trojica. Na tem ocenjevanju lah-
ko sodelujejo vina, ki so bila že ocenjena na 
društvenem ocenjevanju vin in so dosegla 
predpisano število točk. Priznanja so bila 
podeljena v okviru 9. grajskega vinskega 
praznika 23. junija 2012. V tem času so se 
odvijale tudi grajske igre v organizaciji Dru-
štva Cesarsko-kraljevi Ptuj.

Trojičani so sodelovali s šestimi vzorci vin, 
za katere so prejeli tri srebrne in tri zlate me-
dalje. Edvard Fekonja je prejel za sauvignon 
oceno 18,38 in diplomo z zlatim znakom, 
za rumeni muškat pa 17,94 točke. Franc 
Rojko je za beli pinot prejel oceno 17,84 
točke, Milan Šalamun pa za zeleni silvanec 
oceno17,80. Diplomo z zlatim znakom z 
oceno 18,10 je prejel laški rizling prideloval-
ca Branka Žela in diplomo z zlatim znakom 
z oceno 18,20 chardonnay pridelovalca Pe-
tra Leopolda. 

Johanezova trta v 
središču Cerkve-
njaka, ki je po-

tomka najstarejše trte 
na svetu z maribor-
skega Lenta, je letos 
lepo obrodila. Da bi 
jo zaščitili pred ptiči, 
je Društvo vinogra-
dnikov in ljubiteljev 
vina Cerkvenjak sredi 
avgusta na plato pred 
gasilskim domom 
po starih običajih 
postavilo klopotec. 
Vinogradnikom in 
vinarjem je klopotec 
pomagal postaviti župan občine Cerkvenjak 
Marjan Žmavc, ki je zbranim tudi spregovo-
ril ter jim kot zgodovinar orisal zgodovino 

postavljanja klopotcev na Štajerskem. Ude-
ležence prireditve je pozdravila tudi cerkve-
njaška vinska kraljica Tina Rajh, ki je vino-
gradnikom zaželela dobro letino, vsem, ki 

Letošnja, že deseta postavitev klopotca je 
potekala v soboto, 28. junija, pri družini Roj-
ko v Oseku. Gostitelji so poskrbeli za jedačo 
in pijačo, številne go-
spodinje, predvsem  
članice, pa so prosto-
voljno prispevale ku-
linarične dobrote.

Gospodar Franc 
Rojko je s pomočjo 
domačinov dele klo-
potca prinesel do 
vinograda, kjer so 
posamezne dele se-
stavili, najbolj kora-
jžen in močan Slavko 
Šilak pa ga je po lestvi 
odnesel na vrh dro-
ga, kjer ga je pritrdil. 
Za prijetno vzdušje 
je poskrbel harmonikar Karlek Družovič iz 
Gočove, kateremu so se pri petju pridružili 
številni udeleženci prireditve, ki se jih je na-
bralo preko sedemdeset. 

Proti večeru je zapihal tudi močnejši ve-
ter, ki je premaknil krila klopotca in macleki 

so lepo zapeli klopotčevo pesem. 
Ko govorimo o vinogradu in klopotcu, je 

prav, da se spomnimo tudi vinskih svetnikov. 

Prvi je 25. maja sv. Urban, ki blagoslavlja 
vinsko trto, ko cveti. Drugi je 11. novembra 
sv. Martin Tourski, ki blagoslavlja mošt, ko 
postane vino. Tretji je 27. decembra sv. Janez 
Evangelist, ki blagoslavlja vinski letnik.

Tekst in foto: Peter Leopold

Tik ob godovanju sv. Jakoba in sv. Ane, 
ki nekako naznanjata prihajajočo je-
sen, so se 27. julija zbrali sosedje in 

prijatelji na idilični domačiji Jožeta Dvor-
šaka v Zg. Partinju pri Jurovskem Dolu. 
Klopotec večjega tipa je strokovno izdelal 
Peter Dvoršak, brat Jožeta, ki je tudi pravi 
lesarski mojster, saj je bil med drugim dolga 
leta tudi mentor na lesarski šoli v Mariboru. 
Krila ali vetrnice merijo 5,50 metra, kot je 
povedal mojster Peter, pa je v tem klopotcu 
7 vrst lesa.

Najprej so dvignili okvir (jarem), zatem 
gred s kladivci (maclji), nato desko iz uleža-
ne češnje in še nato tri vetrnice, ki sestavljajo 
6 krakov. Ob dviganju teh naštetih delov, je 
ob zvokih harmonike donela domača ljud-
ska pesem, še bolj je bila izrazita, ko je lahki 
veter pognal klopotec.

Po opravljenem delu so se preselili v že 
pripravljen prostor ob hiši in se ob kulina-
ričnih dobrotah ter rujni kapljici, seveda ob 
zvoku harmonike, veselili dolgo v noč.

Rudi Tetičkovič

50. mednarodni kmetijsko-živilski sejem 
v Gornji Radgoni je praznoval svoj visoki 
jubilej od sobote, 25., do četrtka, 30. 8. 2012. 
Tradicionalno največji sejem kmetijstva in 
živilstva v Sloveniji ter v sosedski regiji šti-
rih držav je postregel s številnimi novostmi, 
z bogato mednarodno udeležbo in s pestrim 
dogajanjem. Hkrati s sejmom AGRA 2012 je 
potekal bienalni mednarodni sejem embala-
že, tehnike pakiranja in logistike INPAK. Na 
razstavnem prostoru v skupni izmeri 68.300 
m2 se je predstavilo 1.720 razstavljavcev iz 
32 držav.

Izpostavljene sejemske vsebine so bile: 
mednarodno leto zadrug in 140 let zadru-
žništva v Sloveniji; 50 let skupne evropske 
kmetijske politike in 50 let kmetijskih sej-
mov v Gornji Radgoni; izdelki, ki so v EU in 
v Sloveniji zaščiteni po geografskem poime-
novanju; slovenske blagovne znamke živil; 
ekološko kmetijstvo; prehranske oskrbne 
verige in zaščita kmetijskih površin s ciljem 
večje samooskrbe Slovenije. Posebna pozor-
nost je bila namenjena sodelovanju z Rusko 
federacijo – sejemsko državo partnerico.

E. P.

Lokalna društva, šola, cerkev in krajani 
KS Voličina bodo tudi letos poskrbe-
li, da se bo v čast godovanja farnega 

zavetnika župnije sv. Ruperta v KS Voličina 
odvila cela vrsta različnih kulturnih, glasbe-
nih, športnih in družabnih prireditev. Prire-
ditve bodo letos potekale vse od 7. pa do 29. 
septembra, ko bo na Zavrhu potekala trga-

tev. Osrednja proslava v sklopu krajevnega 
praznovanja bo v petek, 21. septembra, ob 
18. uri. Tradicionalno Ruperško žegnanje s 
svečano sveto mašo in vrtno veselico v go-
stilni in pizzeriji Vinska trta bo v nedeljo, 
23. septembra. Podrobnejši program bodo 
gospodinjstva KS Voličina dobila po pošti. 

D. K.

Prav posebna trgatev, Trgatev na Za-
vrhu 2012, se bo odvila v soboto, 29. 
septembra. Prireditev, ki je letos na 

sporedu tretjič, se je v prvih dveh krstnih 
letih med domačini zelo dobro prijela. Glas 
o zanimivi etnološki prireditvi z bogato in 
raznoliko vinsko in kulinarično ponudbo 
pa se je razširil tudi izven meja Slovenskih 
goric. Tako letos pričakujemo tudi goste iz 
tujine, ki so že najavljeni na ta veseli in po-
memben slovensko-goriški dogodek. 

Prireditev se bo pričela ob 9. uri z zbira-
njem »bračev« pri Maistrovem stolpu, kjer 
se bodo v dopoldanskem času zbrali tudi 
motoristi moto kluba Ruperški voli, vsi želj-
ni vožnje po Slovenskih goricah v jesenski 
preobleki. Poskrbljeno pa bo tudi za vse ti-
ste, ki se ne bodo odpravili v vinograde ali 
na vožnjo z motorjem. Na osrednji točki 
pri Maistrovem stolpu se bodo na stojni-
cah predstavljali domači ponudniki, od vi-
nogradnikov, sadjarjev, čebelarjev, oljarjev, 
domačih kmetij do društev itd. Poleg bogate 
slovenskogoriške kulinarične in vinske po-
nudbe na stojnicah bo prireditev zanimiva 
tudi za otroke. Po Zavrhu bo ponovno vozil 

nepogrešljivi vlakec Jurček. Za otroke bodo 
pripravljene tudi zanimive otroške delavni-
ce. Ljubitelji konj pa se bodo lahko posku-
sili v jahanju. Završke in Selške kleti bodo 
ponovno odprla svoja vrata vsem, ki se radi 
prepustijo čarom vinske kapljice. Podobno 
kot pretekla leta bodo prireditev popestrili 
člani Lovskega društva Voličina, Goste pa 
bosta z veseljem sprejela tudi zakonca Kran-
vogel, ki sta na Zavrhu iz nekdanje viničarije 
uredila kmečki muzej, zanimiv za vse gene-
racije. Za srednjeveški pridih na Zavrhu pa 
bodo poskrbeli člani Društva Cesarsko-kra-
ljevi Ptuj in Herberstenova konjenica.

Na osrednjem prizorišču se bo čez dan 
zvrstilo več glasbenih gostov. V večernih 
urah pa bosta za veselo družbo skrbela an-
sambla Proti toči in Štajerski fakini. 

Vsi, ki bi želeli sodelovati na prireditvi kot 
ponudniki na stojnicah ali »brači« v vino-
gradih, lahko za več informacij pokličejo na 
telefonsko številko 031/579-674 ali pa pišejo 
na elektronski naslov trgatev.zavrh@gmail.
com.

D. K.

AGRA 2012

KS Voličina ob godu sv. Ruperta 

Trgatev Zavrh 2012

Uspešni trojiški vinogradniki

Rezultati ocenjevanja vin in 
postavitev klopotca v Cerkvenjaku

Klopotec pri Sveti Trojici

Klopotec v Zg. Partinju

DOGODKI IN DOGAJANJA
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Naselje Radehova je olepšano z neo-
gotsko cerkvico iz 15. stoletja. Ob 
rimski cesti Ptuj-Radgona so od-

kopane rimske gomile.
Vas se prvič omenja okoli leta 1160 kot 

last šentpavelskega samostana. Znana je 
iz reformacijske dobe, ko je imela tu sekta 
skakačev in bičarjev 
med leti 1599 in 1622 
glavno postojanko. V 
Radehovi so skaka-
či leta 1599 pozidali 
na mestu prejšnjega 
gradu leseno kapelo 
božjega groba, češ da 
so božji grob iz Jeru-
zalema prenesli ange-
li. Protireformacijska 
komisija je leta 1600 
kapelo razstrelila, a 
so jo skakači znova 
postavili. Na skakače 
še danes spominja 
krajevno ime »Perka 
fara« med Lenartom 
in Radehovo. 

Danes je »Radehova« cerkvica nad jeze-
rom. Postavljena je na mesto, od koder je 
izjemen pogled na Pesniško dolino, na Po-
horje in avstrijske gore in seveda tudi na 
Zavrh. Arhitekturno vas nima posebnih 
znamenitosti, kot dokaz starega bivanja in 
vztrajanja domačinov na rodni zemlji je v 
izvirnem slogu vzdrževana Fišerjeva doma-
čija. Radeško jezero ni pomembno samo za-
radi vodnih ptic, ampak tudi zaradi drugega 
vodnega živalstva.

Večina vaščanov Radehove (Radeščarjev) 
je aktivno vključenih v delo Turističnega 
društva, ki je bilo ustanovljeno v februarju 
leta 2000, ob 840-letnici prve omembe vasi. 
Svoje domovanje je društvo dobilo v prosto-
rih Vedernjakove domačije, kjer je pred hišo 
urejen prostor za družabne prireditve, kot so 
izdelava presmeca, priprava žingrla in sple-
tanje krancev za okrasitev cerkve ob rade-
škem in lenarškem žegnanju. Prav tako je na 
tem mestu vsakoletni občni zbor društva. 

Turistično društvo izvaja kar nekaj aktiv-
nosti. Takoj po ustanovitvi sta bila posta-
vljen studenec ob radeški cerkvi in urejen 
park (klopce, potke in cvetoče grmovnice). 
V cerkvi je bil na mestu dotrajanega zgrajen 
novi kor za pevce. Ob pomoči nekdanjega 
kaplana pri Lenartu, g. Počivavška, smo sku-
paj z donatorji iz Lenarta kupili orgle, tako 
da so sedaj svete maše, poroke, krsti in dru-
ge prireditve v cerkvi blagoslovljene tudi s 
tem darom. Prav tako v našo cerkvico vsako 
leto odnesemo k blagoslovu košare z veliko-
nočnimi jedmi. 

Nadalje smo, prav tako z donatorji, zame-
njali lestence in postavili na novo izdelano 
spovednico. Obnovljeni so bili vsi kipi sve-
tnikov v cerkvi. 

Za predstavitve zgodovine vasi in delova-
nja društva smo izdali zloženko in izdelali 
spominke. Za predstavitev domače hrane 

ob radeškem in lenarškem žegnanju so bili 
izdelani ženski »furtohi« ter nabavljene mo-
ške »furtošnice«. 

Na cvetno nedeljo odnesemo k farni cer-
kvi k Lenartu presmec, s katerim okrasimo 
del cerkve pri zvoniku. Tega tradicionalnega 
dela se udeleži večina vaščanov, ki prinesejo 
veliko različnega zelenja, s katerim naredi-
mo en večji presmec, ki ga odpeljemo na ko-
lesih v Lenart, in enega manjšega, s katerim 
okrasimo cerkev v Radehovi.   

Ob Marijinem vnebovzetju, 15. avgusta, 
vsako leto s slavolokom pred radeško cer-
kvijo z napisom,vžganim v les, ter lastno iz-
delanimi naprsniki z vrtov naših gospodinj, 
slavimo: Marija, vse k tebi hiti. 

V božičnem času se 24. decembra zbere-
mo v prostorih društva in se skupaj podamo 
z baklami proti farni cerkvi. Spotoma se sre-
čamo z verniki drugih far, ki prav tako odha-
jajo k polnočnici. 

Društvo je obnovilo dotrajani most čez 
staro strugo Velke, obnovili smo fasado na 
sedežu društva. Enkrat letno se tudi odpe-
ljemo po naši prelepi Sloveniji z avtobusom. 
Športna sekcija društva nas povabi na kole-
sarske izlete po bližnji in daljni okolici. Tako 
smo spoznali že mnogo skritih kotičkov po 
Slovenskih goricah. Kar nekaj let zapored 
smo sodelovali na pustni povorki v Lenar-
tu, kjer smo za izvirno izdelane maske do-
bili tudi prve nagrade. Sodelovali smo na 
zaključni prireditvi na Kmetijsko-živilskem 
sejmu v Gornji Radgoni, kjer smo prikazali 
»gostüvanje« nekoč. Sodelovali smo na »Ok-

dom Baričem iz Izlak. Strelci so se pomerili 
še v nagradnem tekmovanju, v katerem je 
zmagal Andrej Marhold iz Kungote pred 
Davorinom Tošem iz Trnovske Vasi in Stan-
kom Rojkom iz Negove.

Strelsko tekmovanje, ki je del bogate tra-
dicije LD Dobrava vse od njenih začetkov 
v letu 1954, so obogatili s srečanjem kme-
tovalcev in lastnikov zemljišč na območju 
LD Dobrava. Vse so postregli z okusnim 

srnjakovim golažem. 
Tekmovanje se je od-
vijalo na povsem pre-
urejenem strelišču 
LD Dobrava, ki se 
počasi že pripravlja 
na praznovanje 60-
letnice ustanovitve in 
uspešnega delovanja 
na področju varstva 
narave in gospodar-
jenja z divjadjo.

M.T.

Člani upravnega in nadzornega odbo-
ra Zveze društev upokojencev Slo-
venskih goric so se 26. junija zbrali 

v prostorih Društva upokojencev Sveta 
Ana. Seji so prisostvovali še podpredsedni-
ca ZDUS Slavica Golob, članici upravnega 
odbora DU Sv. Ana in župan občine Sveta 

Ana Silvo Slaček. Pred uradnim delom so 
udeležence nagovorili predsednik DU Sveta 
Ana Milan Bauman, župan Silvo Slaček ter 
predsednik Zveze društev upokojencev Slo-
venskih goric Anton Kolman. 

Med pomembnimi točkami je bila kratka 
ocena opravljene skupščine zveze in opre-
deljene naloge ter tradicionalno srečanje 
upokojencev Slovenskih goric v sklopu pri-
reditev Agatine noči na Poleni. Tajnik zve-
ze Ivan Črnčec je podal poročilo o izvršitvi 
sklepov, sprejetih na 18. redni seji. Prisotni 

so v razpravi na kratko poročali o dogajanjih 
v društvih in prizadevanjih pri izvajanju po-
sameznih nalog, še posebej pri pomembnem 
projektu Starejši za starejše. Pri nekaterih je 
ta projekt dobro stekel, še posebej pri DU 
Sv. Trojica. Podpredsednica ZDUS Slavica 
Golob je med drugim pohvalila dejanja in 

prizadevne aktivnosti v 
zvezi. V nadaljevanju je 
prisotne seznanila o delu 
ZDUS, ki naj vpliva na 
ustavitev posegov, kot 
so že pridobljene pravice 
zdravstvenih storitev, ni-
žanje pokojnin in drugih 
denarnih pomoči. Mar-
sikje so starejši na robu 
preživetja, je poudarila 
Golobova. V razpravi so 
sodelovali še predsedniki 
DU zveze: Stanko Kran-
vogel, Milan Bauman, 
Marija Klobučar in Rudi 
Tetičkovič. V jesenskih 

mesecih društva načrtujejo naslednje aktiv-
nosti: DU Sv. Trojica že znani piknik v Do-
bravi, DU Sv. Jurij tekmovanje v streljanju z 
zračno puško, DU Lenart tekmovanje v stre-
ljanju z zračno puško, DU Sv. Ana v okviru 
praznovanj občinskega praznika rekreativ-
no kolesarjenje po Anini poti. Zveza društev 
upokojencev Slovenske gorice pa organizira 
16. srečanje upokojencev na Poleni pri Le-
nartu.

Besedilo in foto: Rudi Tetičkovič

Na Poleni je bilo 11. avgusta 16. sre-
čanje upokojencev iz Slovenskih 
goric, ki ga je pripravila Zveza dru-

štev upokojencev iz Upravne enote Lenart. 
Srečanja so se udeležili tudi predsednica in 
podpredsednica Zveze društev upokojencev 
Slovenije Mateja Kožuh Novak in Slavica 
Golob ter župani oziroma podžupani vseh 
šestih občin iz osrednjih Slovenskih goric. 

Mateja Kožuh Novak se je v pozdravnem 
nagovoru udeležencem zavzela za boljši 
ekonomski položaj upokojencev ter za med-
generacijsko sodelovanje in solidarnost med 
aktivno populacijo in upokojenci.

Na srečanju se je zbralo blizu tisoč upoko-
jencev, ki so ob živi glasbi tudi veselo zaple-

sali. Kot nam je povedal tajnik Zveze društev 
upokojencev iz Lenarta Ivan Črnčec, je letos 
na srečanje prišlo nekoliko manj upokojen-
cev kot prejšnja leta, saj tudi številni upoko-
jenci še kako občutijo krizne čase. 

Po besedah Črnčeca deluje na območju 
upravne enote Lenart sedem društev upo-
kojencev (vsaka od šestih občin ima svoje 
društvo, prav tako pa imajo svoje društvo 

v Voličini), v katere je 
včlanjenih 2540 članov. 
Mnogo upokojencev v 
osrednjih Slovenskih go-
ricah je močno prizadela 
nova socialna zakonoda-
ja, po kateri so upokojen-
ci z nizkimi pokojninami 
izgubili pravico do var-
stvenega dodatka. Sedaj 
lahko prosijo za social-
no pomoč, vendar tega 
velika večina ni storila, 
ker ne želijo, da bi se jim 
država vpisala na nepre-
mičnine, ki jih imajo v 
lasti. Sedaj upokojenci z 

nizkimi pokojninami raje zategujejo pas, kot 
da bi obremenili svoje premoženje s hipote-
ko. Kot pravi Črnčec, se to odraža tudi pri 
društveni dejavnosti, saj imajo upokojenci 
na razpolago manj sredstev za izlete, sreča-
nja in druge aktivnosti.

Tekst in foto: T. Kšela 

V počastitev dneva državnosti je bilo 
na strelišču lovske družine (LD) 
Dobrava pri Sveti Trojici v Sloven-

skih goricah tradicionalno tekmovanje v 
streljanju na glinaste golobe. V ekipni kon-
kurenci so slavili strelci iz LD Negova pred 
domačini iz Dobrave in LD Vurmat z Duha 

na Ostrem Vrhu. V tekmovanju veteranov 
je zmagal Anton Korošak iz Negove pred 
Brankom Fidlerjem iz Hotinje Vasi in do-
mačinom Ivanom Bezjakom iz Dobrave. V 
pokalnem tekmovanju za pokal dneva dr-
žavnosti je slavil Andrej Marhold iz Kungote 
pred Markom Cepcem iz Vurmata in Vla-

Z 19. seje predsedstva ZDU Slov. g.

Srečanje upokojencev na Poleni

Delovno Turistično društvo Radehova

V Dobravi najboljši Negovčani

DOGODKI IN DOGAJANJA

Ekipa pobratene LD Vurmat iz Duha na ostrem Vrhu v Dobravi

15. avgusta je v cerkvi v Radehovi maševal upokojeni nadškof in metro-
polit dr. Franc Kramberger.
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Župnija sv. Benedikta vsako leto sve-
čano zabeleži praznik velike maše ali 
praznika Marijinega vnebovzetja 15 

avgusta. Temu prazniku so posvečene maše, 
ki jih duhovniki darujejo pri stranskem 
Marijinem oltarju v prostorni podružnični 
cerkvi Sv. Treh Kraljev. Letos je že dan pred 
praznikom, 14. avgusta, ob 19. uri, daroval 
sveto mašo upokojeni mariborski nadškof 
in metropolit dr. Franc Kramberger. Ob tej 
priliki je potekala tudi procesija z lučkami, 
svečano sv. mašo pa je z igranjem popestril 

pihalni orkester MOL iz Lenarta.
Na sam praznik sta bili darovani dve sv. 

maši, ob 7. in 10. uri, ki ju je je ob somaše-
vanju domačega sedanjega in upokojenega 
župnika Marjana Rola in Ivana Zanjkoviča 
daroval magister Simon Anušič, župnik v 
Hotedršici pri Ljubljani. Po končani maši 
so na oltar prinašali darove narave bodoči 
zakonski pari, ki se pripravljajo na poroko. 
Bogoslužje je s svojim ubranim petjem pod 
vodstvom pevovodkinje in organistke Anite 
Kralj popestril Župnijski pevski zbor sv. Be-

nedikta. 
Ob tej priložnosti 

je potekal tudi bla-
goslov čajev in rož, 
ki jih pripravljajo 
članice Kulturnega 
društva Benedikt, ki 
ga vodi Metka Erjavc. 
Po maši so za vse 
udeležene pozne slo-
vesne maše pripravili 
pogostitev.

Ludvik Kramberger

Študentski klub Slovenskih goric je bil ak-
tiven tudi v vročini letošnjega poletja. 24. 
6. 2012 je ŠKSG v sklopu praznika občine 
Cerkvenjak organiziral tradicionalni tek za 
moške na 7 km in za ženske na 3,5 km. Naj-
boljše tri smo nagradili z 
medaljami in denarnimi 
nagradami. Uradni rezul-
tati teka so objavljeni na 
ŠKSG facebook strani. 

30. 6. 2012 se je naša 
ekipa udeležila tekmova-
nja v odbojki na mivki na 
Poleni, ki ga je organizira-
lo Društvo mladih do kra-
ja. Na tekmovanju je eki-
pa ŠKSG zasedla odlično 
3. mesto. 6. 7. 2012 smo 
organizirali avtobusni 
prevoz na prireditev Ba-
zeni energije. Prireditev 
vsako leto organizira Klub ptujskih študentov 
v Termah Ptuj. Na bazenih in ob njih potekajo 
različne igre. Fantje iz našega kluba so osvojili 
1. mesto v vleki vrvi, k temu pa so pripomo-
gli tudi ostali člani ŠKSG-ja z bučnim navija-
njem. V večernih urah smo se udeležili tudi 
zabave z DJ-i in se v poznih urah z avtobusom 
varno vrnili domov. 

Letos smo se odločili, da v poletje skoči-
mo z novim projektom, in sicer ŠKSG gre na 
morje. V Koper smo se odpravili 12. 7. 2012, 
kjer smo preživeli 4 dni, polne zabave, sonca, 
smeha in dobre družbe. V obe smeri smo se 
peljali z vlakom, saj smo želeli poizkusiti ne-
kaj drugačnega, novega. Udeležba in odzivi 
na ta projekt so bili odlični, zato smo prepri-
čani, da podoben projekt izpeljemo tudi na-
slednje leto.

Še vedno je vsem članom omogočeno brez-
plačno igranje tenisa in odbojke na mivki. 

Kot že leta poprej so vam na voljo igrišča v Sv. 
Trojici ob Gostilni na griču. Igrišče je za naše 
člane rezervirano vsak četrtek med 16. in 18. 
uro za tenis in vsak ponedeljek med 18. in 20. 
uro za odbojko na mivki. 

ŠKSG pa nikoli ne počiva, zato že pripravlja 
nove projekte. Novost v našem klubu je član-
ski popust v vrednosti 25 % na vso dodatno 
opremo v Simobil Halo centru Lenart. 

1. 9. 2012 ob 20. uri bo v Domu kulture 
Lenart stand up predstava »Tadej Toš v živo« 
v izvedbi priljubljenega stand up komika Ta-
deja Toša. Vljudno vabljeni na zajetno dozo 
smeha. Tradicionalni projekt našega kluba je 
športni dan v Voličini, ki bo potekal 8. 9. 2012 
s pričetkom ob 14. uri. V popoldanskih urah 
bodo potekale različne igre z žogo, v večernih 
urah pa se bomo zabavali z skupino MAMa 
Rekla. Vse dodatne informacije lahko najde-
te na našem facebook profilu, na naši spletni 
strani: www.sksg.org ali nas obiščete ob ura-
dnih urah, ki potekajo v naših prostorih na 
Trgu osvoboditve 9 v Lenartu, in sicer vsako 
soboto od 10. do 11.30 ure.

Nina Fekonja

Ustanova akademika dr. Antona Trstenjaka objavlja

Razpis štipendij in sofinanciranja projektov za leto 2012
Predmet razpisa1. : štipendije za magistrski in doktorski študij, sofinanciranje projektov s 
področja: založniške, znanstvene, umetniške in kulturne dejavnosti.
Upravičeni prijavitelji2. : za sofinanciranje podiplomskega študija in projektov se lah-
ko prijavijo kandidati (fizične in pravne osebe) s stalnim bivališčem oz. sedežem na 
območju Prlekije, Slovenskih goric in Haloz. Za sofinanciranje podiplomskega študija 
se lahko prijavijo tudi kandidati, ki nimajo stalnega bivališča na omenjenem območju, 
če njihovo delo prispeva k splošnemu razvoju območja Prlekije, Slovenskih goric in 
Haloz.
Prijava na razpis mora vsebovati3. : izpolnjen prijavni obrazec z zahtevanimi prilogami 
(dosegljiv na spletni strani www.trstenjak.org); priporočila lokalnih skupnosti, držav-
nih organov, gospodarskih subjektov in mentorjev; prijavni obrazec v elektronski obliki 
(CD ali ključek). Dodatne informacije o prijavi lahko kandidati dobijo po telefonu na št. 
031 835 742 ali e-pošti klaus.dieter.pozgan@trstenjak.org .
Merila za izbor4. : prednost pri dodelitvi sredstev bodo imeli kandidati, katerih podi-
plomski študij oz. dela in projekti izkazujejo večji prispevek in koristnost za razvoj in 
promocijo območja Prlekije, Slovenskih goric in Haloz, ter kandidati iz občin, ki so 
plačale članarino za tekoče leto.
Rok in način prijave5. : prijavo na razpis je potrebno poslati s priporočeno pošto najka-
sneje do 15. septembra 2012 na naslov: Ustanova akademika dr. Antona Trstenjaka, 
Glavni trg 3/a, 9240 Ljutomer, s pripisom »Razpis 2012«.

Prepozno prispele in nepopolne vloge ne bodo obravnavane. Kandidati, ki bodo prejeli 
sredstva za leto 2012, bodo o izboru pisno obveščeni najkasneje do 31. oktobra 2012. S 
kandidati, ki bodo izbrani na razpisu, bodo podpisane pogodbe o sodelovanju in pogojih 
porabe sredstev za leto 2012.

Ob cesti, ki pelje skozi zaselek Gomi-
le v Ihovi, stoji kapela, ki jo je leta 
1955 v zahvalo za srečno vrnitev 

iz nemške vojske in ujetništva dal postaviti 
tedanji gospodar Janez Kralj. Ker je kapelo, 
ki je posvečena Srcu Jezusovemu, načel zob 
časa, sta lani za obnovo poskrbela sedanja 
lastnika nekdanje Kraljeve domačije in po-
sesti Tončka in Marjan Kralj. Tedaj so pri 
obnovi na kapelo dozidali zvonik, v katerega 
so letos namestili tudi zvon, ki so ga izde-
lali v livarni v Žalcu. Za nabavo zvona sta 
poskrbeli družini Kralj in Hvalec. Slovesna 
blagoslovitev in maziljenje zvona, ki je po-

svečen Srcu Jezusovemu, tehta pa 105 kilo-
gramov, sta potekala v nedeljo, 12. avgusta, 
popoldne. V času zbiranja vernikov je na 
novem zvonu pritrkaval ali klenkal Franc 
Horvat. Na svečanosti ob darovanju sv. maše 
in blagoslovu zvona se je zbralo okrog 400 

vernikov od blizu in daleč. Svečano mašo, ki 
jo je pod vodstvom Anite Kralj s petjem po-
pestril Župnijski pevski zbor sv. Benedikta, 
je ob domačem župniku Marjanu Roli daro-
val mariborski pomožni škof dr. Jožef Smej, 
ki je ob blagoslovitvi zvona pohvalil družino 
Kralj, da tako lepo skrbi za kapelo: »Zvon, ki 
ga blagoslavljamo, bo odslej vabil k molitvi, 
naznanjal pa bo, kot je navada, tudi odhod 
krajanov v večnost.« 

V imenu družine Kralj in Hvalec je o zgo-
dovini kapele in nabave zvona spregovorila 
gospodarjeva žena Tončka Kralj. Župnik 
Marjan Rola se je družinama zahvalil za slo-

vesnost, ki je privabi-
la tako veliko število 
domačinov in drugih 
udeležencev. Dejal 
je tudi, da bo odslej 
kapela nekaka po-
družnica cerkve sv. 
Benedikta in bo zvo-
njenje njenega zvona 
vabilo vernike tudi v 
župnijsko cerkev.

Kakor je navada, 
so po blagoslovu 
zvona najprej »pri-
trkali« škof dr. Jožef 
Smej, župnik Marjan 

Rola ter botri zvona župan Milan Gumzar, 
Jože Tomažič in Ignac Kralj. Po blagoslovu 
so ga za to usposobljeni delavci namestili v 
zvonik, prvič pa je novi zvon zazvonil med 
svečano mašo.

Tekst in foto: Rudi Tetičkovič

Ob veliki maši pri Sv. Treh Kraljih

Študentski klub Slov. gor. poleti

Obnovljena kapela dobila zvon

DOGODKI IN DOGAJANJA ZNANJE ZA RAZVOJ

toberfestu« v Lipnici, tudi na prireditvah v 
Lenartu ob Martinovem in na božično-no-
voletnih sejmih.  

Z redno košnjo trave, zalivanjem enole-
tnih rož in trajnic skrbimo tudi za urejeno 
okolje in lep videz kapele pri Breznikovih. 
Tam smo na tlakovani podlagi postavili tudi 
mizo in klopi ter koš za odpadke, ki števil-
nim potnikom skozi naselje služijo kot po-
čivališče. Tudi tukaj so bila obnovljena vrata 
in ograja okrog cvetličnih gredic.

Vodilo našega društva je »Veselje in smeh 
v naši vasi ni greh«. Z napisom na majicah, 
ki so jih delno sponzorirali podjetniki iz 
naše vasi, smo letos povabili k sodelovanju 

prav vse vaščane Radehove. Odzvalo se je 
še nekaj novih družin, katerih ideje bodo 
dobrodošle pri delovanju društva in ob pro-
mociji vasi. 

Zahvala vsem vaščanom ob pričakovanju 
novega leta je tradicionalno zbiranje ob pra-
zniku sv. Štefana na »Štefanovem plesu« v 
gostilni Švarc.

 Za uresničitev programa TD Radehova 
so potrebne prav vsake roke v vasi, pa tudi 
dobronamerna kritika. V slogi je moč! Pre-
bivalci Radehove lahko to potrdimo – z be-
sedami in dejanji.

Predsednica TD Radehova
mag. Helena Dolajš

Odlični mladi modelarji in konstruktorji

Mladi tehniki se na tekmovanjih 
srečujejo že vrsto let. Vsak učitelj, 
ki se z modelarstvom ukvarja, se 

sčasoma specializira za eno ali dve panogi. 
Na OŠ Lenart že ves čas izvajajo tiste, ki so 
cenovno najugodnejše (zmaji, rakete ter čol-
ni in avtomobili za vožnjo v cilj). V teh pa-
nogah so vseskozi v regijskem in državnem 
vrhu. Vsako leto se z državnih tekmovanj 
vračajo z nekaj medaljami. Tudi letos je bilo 
tako. Vseh letošnjih medalj so izredno veseli 
in nanje ponosni. Seveda pa znajo ceniti ti-
sto, v katero je vloženega daleč največ dela, 

znanja in natančnosti. Mitja Ketiš je svoj 
avtomobilski model pričel snovati in pripra-
vljati že ob koncu lanskega šolskega leta. Ob 
koncu počitnic je bil skelet že narejen. Med 
šolskim letom ga je bilo potrebno prekriti in 
izdelati podvozje. Kvalitetno izdelano pod-
vozje in mirni živci so najpomembnejši za 
uspešen dosežek. Mitja je bil letos že četrtič 
na državnem tekmovanju. Pred štirimi leti je 
tekmoval s škatlastim zmajem in bil drugi. 
Potem ga je zagrabila avtomobilska strast. 
Po petem in četrtem mestu je letos užival v 
slavi zmagovalca. To je bila tudi prva zmaga 
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v tej panogi za OŠ Lenart.
Tudi Rok Špandl, ki letos zapušča osnov-

nošolske klopi, je bil letos že četrtič na držav-
nem tekmovanju. Vseskozi je zvest raketam. 
Pri delu upošteva nasvete Mitje Žgajnerja, ki 
je vrhunski modelar, tekmovalec in zmago-
valec tekem za svetovni pokal. Rok se je sku-
paj z njim udeležil že nekaj mednarodnih 
tekem. Prvič, pred štirimi leti, je ob pomoči 
mentorja postal državni prvak v raketi s pa-
dalom. Naslednji 2 leti zračni tokovi njego-
vim »izstrelkom« niso bili naklonjeni. Lani 
je obtičal na četrtem mestu. Letos se je od-
ločil za raketo s trakom. Zaradi odsotnosti 
mentorja je bil na tekmovanju popolnoma 
sam. Rok pa je z rezultatom pokazal, kaj se 
je v teh letih naučil in da ni potrebno vsak 
trenutek bdeti nad njim.

Žiga Pukšič končuje šesti razred. Na dr-
žavnem tekmovanju pa je bil že tretjič. Pred 
dvema letoma je bil drugi s ploščatim zma-
jem, lani pa s škatlastim. Letos se je odločil, 
da bo model spremenil. Ta sprememba se je 
pokazala za zelo dobro. 

Modeli čolnov so v zadnjih letih osvaja-
li medalje, letos pa niso prinesli nobenega 
odličja. Največji problem je, da v širši okoli-
ci ni primernega bazena, v katerem bi lahko 
vadili in modele preizkusili. Tako so spusti 
na regijskem tekmovanju tudi prvi preizkusi 
modelov. To pa za vrhunski rezultat ni do-
volj. 

Ob zaključku tekmovanja so najboljši 

prejeli medalje in simbolične nagrade. Po-
vabljeni pa so bili tudi na zaključno priredi-
tev z naslovom ZOTKINI talenti, kjer so se 
zbrali najboljši osnovnošolci in srednješolci 
z državnih tekmovanj, ki so potekala pod 
okriljem Zveze organizacij za tehnično kul-
turo Slovenije. Na slovesno razglasitev rezul-
tatov so bili v nedeljo, 10. junija, v Galluso-
vo dvorano povabljeni tekmovalci skupaj z 
mentorji. Dvorana, ki lahko sprejme 1700 
obiskovalcev, je bila napolnjena. V ponos 
Osnovni šoli Lenart in lenarški občini pa so 
med vsemi na oder stopili tudi Mitja Ketiš, 
Žiga Pukšič in Rok Špandl z mentorjem Da-
nielom Divjakom.

Tadeja Kurnik Hadžiselimović

V času poletnih počitnic je od pone-
deljka, 2. 7. 2012, do srede, 4. 7. 2012, 
trajal poletni Jurčkov tabor, v katere-

ga so se lahko brezplačno vključili učenci OŠ 
Jožeta Hudalesa Jurovski Dol. Vodja tabora je 
bila učiteljica Alenka Dominik. Učitelji, ki so 
še sodelovali na taboru, so bili: Ana Šuster, 
Darinka Senekovič, Martina Škrlec, Cvetka 
Škrlec, Silvija Špindler, Karmen Polič, Lavra 
Bukšek Kreft, Milena Kokol, Barbara Wald-
hűtter in ravnatelj Stanislav Senekovič. 

Na taboru so potekale dejavnosti, ki so 
se dogajale v šoli, v 
bližnji okolici šole 
in na terenu v Juro-
vskem Dolu. Otroci 
so dve noči prespali 
v šotorih, ki so bili 
postavljeni na zele-
nici ob osnovni šoli. 
V program tabora so 
bile vključene različ-
ne dejavnosti: tenis, 
mali nogomet, noč-
ni pohod, odbojka, 
športne igre, gasilske 
igre, kolesarjenje, 
rolanje, spoznavanje 
taborniških veščin 
ob tabornem ognju, likovna delavnica, lut-
kovna delavnica, plesna delavnica, tehnična 
delavnica, ustvarjalna delavnica, glasbena de-
lavnica, večerni ples - disko. Otroci so si tri-
dnevni tabor popestrili tudi s peko palačink, 
z večerjo ob tabornem ognju, kjer so si pekli 
hrenovke in jabolka na palici ter imeli peče-
no prilogo s krompirčkom in korenčkom. V 
spremstvu PD Hakl iz Sv. Trojice so otroci 
izvedli nočni pohod po okolici Jurovskega 
Dola. Dejavnosti na taboru so popestrili tudi 

različni gostje. Gospa Martina Berlič je imela 
potopisno predavanje o Indiji. S seboj je pri-
nesla tudi pisane obleke iz Indije in na koncu 
predavanja so otroci naredili modno revijo. 
Gospa Luz Soto Bravo pa je predavala o Pe-
ruju in o svojem življenju v Sloveniji. Z njo 
je bil tudi njen štiriletni sin Osho. Gospa Luz 
je s seboj prinesla mila in kreme iz naravnih 
materialov ter otrokom oblikovala zanimive 
pričeske. Člani gasilskega društva Sv. Jurij iz 
Jurovskega Dola so za otroke pripravili raz-
lične gasilske igre, ki so bile zaradi vročih dni 

prava osvežitev. Jurčkov tabor je obiskal tudi 
predstavnik Slovenske vojske iz Maribora, ki 
je otrokom na zanimiv način predstavil po-
klic vojaka. Zadnji dan so si otroci privoščili 
piknik s pečenjem na žaru, pripravili pa so 
tudi kratek kulturni program ob zaključku 
tabora in se na predstavi Pokaži, kaj znaš 
predstavili z dejavnostmi, ki so se jih naučili 
med dnevi tabora. Zapeli so pesmi, zaigrali 
na inštrumente, zaplesali, risali … 

Alenka Dominik   

Zakon o spremembah in dopolnitvah 
Zakona o prevozih v cestnem pro-
metu je obveznost subvencioniranja 

prevozov dijakov in študentov v šolskem 
letu 2012/2013 prenesel na Ministrstvo za 
infrastrukturo in prostor. O subvencijah ne 
odločajo več centri za socialno delo, temveč 
Ministrstvo za infrastrukturo in prostor. 

Upravičenec je vlagatelj, ki ima bivališče 
najmanj 5 km oddaljeno od kraja izobra-
ževanja in ima status dijaka, udeleženca 
izobraževanja odraslih, ki se izobražuje po 
javno veljavnih programih poklicnega, sre-
dnjega in višjega strokovnega izobraževanja, 
če ni v delovnem razmerju, ni prijavljen 
kot brezposelna oseba ali se ne izobražuje 
v skladu s predpisi o urejanju trga dela do 
dopolnjenega 26. leta starosti ali študenta, 
ki ni zaposlen. 

Do sprejetja ustreznih podzakonskih 
predpisov bodo upravičenci plačali mesečno 
vozovnico po enotni subvencionirani ceni, 

glede na razred oddaljenosti, in sicer:
 razred oddaljenosti – do vključno 60 1. 
km, cena vozovnice 20,00 EUR, 
 razred oddaljenosti – več kot 60 do 2. 
vključno 90 km, cena vozovnice 30,00 
EUR
 razred oddaljenosti – več kot 90 km, 3. 
cena vozovnice 50 EUR. 

Novost, ki jo zakon prinaša, je tudi sub-
vencionirana kuponska vozovnica, ki bo 
omogočala 10 voženj na mesec, za katerega 
je bila izdana, v vrednosti 15 evrov (ne glede 
na dolžino relacije).

Vloge za pridobitev pravice do subvenci-
onirane vozovnice, ki morajo biti potrjene 
s strani izvajalca vzgojno –izobraževalnega 
programa, so na razpolago od 23. 8. 2012 na 
spletnih straneh prevoznika in pristojnega 
ministrstva. Pri Veolii Transport Štajerska se 
je prodaja subvencioniranih vozovnic začela 
27. 8. 2012. 

Jasna Senekovič

Društvo prijateljev mladine Lenart 
je od 4. do 9. julija vključilo v ak-
tivne počitnice 11 otrok iz Lenar-

ta, Cerkvenjaka, Sv. Ane in Sv. Trojice. Pod 
vodstvom socialne delavke Jasne Lipovž se 
namreč trudi kljub pomanjkanju virov fi-
nanciranja čim večjemu številu otrok omo-
gočiti kvalitetno in aktivno preživljanje 
prostega časa. Letos se je ponudila možnost 

vključiti skupino otrok v otroško kolonijo na 
Pokljuki. V okviru projekta Gibanje v srcu 
narave je Zavarovalnica Triglav s partnerji, 
ki so letos  »donirali« sredstva, omogočila 
101 otroku iz socialno ogroženih družin ak-
tivno preživljanje počitnic. 

Nastanitev s polnim penzionom v Ho-
telu Center, program 
aktivnosti, razdeljen v 
module, ter strokovno 
vodenje so bili zade-
tek v polno. Skupaj je 
v tej skupini letovalo 
38 otrok. Preostali so 
bili iz enot DPM Ce-
lje in Zagorje ob Savi. 
Naravno okolje Tri-
glavskega narodnega 
parka je nudilo vse, da 
so se otroci lahko se-
znanili s posebnostmi 
in biotsko pestrostjo, 
z morebitnimi posle-
dicami onesnaževanja okolja ter pomenom 
obvarovanja naravnih virov. Vsak dan so se 
udeleževali krajših pohodov v okolico Ru-
dnega polja. Ob zaključku so povečano psi-
hofizično zmožnost dokazali s pohodom do 
Blejske koče. Sprva težko predstavljiv cilj je 
ob pogledu na dolino iz višine 1630 metrov 
prinesel nepopisno veselje. 

Z obiskom sta nas počastila predsednik 
države dr. Danilo Türk in bivši predsednik 
Milan Kučan z ženo. Otroci so bili veseli 
obiskov, kar se je videlo ob spontanem sre-

čanju, na katerem so predstavili, kako preži-
vljajo počitnice, ter pokazali nekatere svoje 
izdelke. Med njimi je bil tudi Urban Vidovič, 
katerega izdelek je bil predsedniku Türku 
še posebej zanimiv. Krepitev samopodobe 
otrok je bila iz dneva v dan bolj zaznavna, 
tako so nekateri otroci samozavestno izvedli 
TV intervju in sodelovali pri drugih aktiv-
nostih. Stkala so se nova prijateljstva in sle-

hernemu udeležencu je bila skrb za drugega 
na prvem mestu.

V posebno veliko veselje je bila slovenska 
biatlonska reprezentanca, ki se je pripravlja-
la na prihajajoče svetovno prvenstvo. Otroci 
so bili v vsakodnevnem stiku z  reprezentan-
ti, z nekaterimi opravili intervjuje, skupin-

sko slikanje ter se seznanili s skrivnostmi bi-
atlonske steze na Pokljuki. Nekaj otrok se je 
udeležilo streljanja z zračno puško. Strokov-
no jih je vodil nekdanji vodja reprezentance 
Matej Kordež. 

Otroci Triglava, kot so jih poimenovali 
gostitelji, so varno in uspešno zaključili del 
svojih počitnic. Za njih je bilo dobro poskr-
bljeno, saj smo za njihovo varnost 24 ur skr-
beli mentorji - prostovoljci. 

mag. Andrej Kociper, prostovoljec

Jurčkov tabor na OŠ Jožeta Hudalesa

Subvencionirani prevozi za študirajoče

Gibanje v srcu narave - Otroci Triglava

V prihajajočem šolskem letu Izobraževalni center Slov. g. vabi k vpisu v naslednje štu-
dijske skupine: učenje angleščine, učenje nemščine, računalniško izobraževanje, oblikova-
nje vrta in zeliščarstvo, ročne spretnosti (vezenje in kvačkanje), potujemo in ogledujemo.

Za vpis se osebno oglasite v informacijski pisarni vsak dan med 9. in 14. uro. Prijave za 
posamezne študijske skupine bomo sprejemali do 20. 9.2012, z izobraževanjem pa začne-
mo v mesecu oktobru.

Za vse dodatne informacije smo dosegljivi na telefonski številki 02 72 07 888.
Izobraževalni center

Univerza za tretje življenjsko obdobje

ZNANJE ZA RAZVOJ MLADI

ZOTKINI talenti iz Lenarta
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Dan koruze v Lenartu v četrtek, 13. 9. 2012
Program: 
10.00 Center Slovenskih goric, Trg osvoboditve 9, Lenart, predavalnica

 Uvod, pridelava koruze v Slov. goricah (Franci Ornik, KGZ Ptuj) -
 Rastni pogoji koruze v letu 2012 (Draga Zadravec, KGZ Maribor) -
 Talni škodljivci — koruzni hrošč, strune (Marjeta Miklavc, KGZ  -
Maribor)
 Predstavitev sortnega poskusa koruze (mag. Milan Repič, Žipo  -
Lenart d. o. o.)

12.00 Ogled sortnega poskusa 40-ih hibridov koruze na njivi Žipo Lenart,  
 parcela “Kerec” v Sp. Porčiču (ob novi cesti Lenart-Radehova, za pod- 
 jetjem Saubermacher)

Predstavitev hibridov koruze s predstavniki semenarskih firm. -

Strokovno predavanje in ogled poskusov šteje tudi za obvezno izobraževanje kme-
tijsko okoljskega programa (KOP za leto 2013).

Vabljeni!
KGZS, Zavod Ptuj      
Kmetijska svetovalna služba Lenart   Žipo Lenart, d. o. o.

Člani Govedorejskega društva Sloven-
ske gorice iz Lenarta so pred kratkim 
v sodelovanju s Kmetijsko svetoval-

no službo Lenart in Turistično agencijo LE-
ZE iz Sv. Trojice obiskali Bosno. V severnem 
delu Bosne so pri mestu Odžak obiskali eno 
večjih kmetij, ki se ukvarja s prirejo mleka. 
Izmenjava izkušenj in primerjava slovenskih 
in bosanskih razmer v kmetijstvu je bila 

nadvse zanimiva, gostitelji pa so se izkazali 
s pristno gostoljubnostjo. V nadaljevanju so 
obiskali še kulturno in zgodovinsko zanimi-
vo prestolnico Sarajevo, v dolini Neretve so 
si ogledali znameniti most iz „bitke za ra-
njence“, se sprehodili po vročem Mostarju, 
ob povratku pa se pomudili še v romarskem 
Medžugorju. 

F. O.

Brazde in plug so bili že nekoč simbol 
podeželja, kmetstva, simbol preži-
vetja in pridelave hrane. To funkcijo 

ima oranje še danes, kljub temu da sodob-
na tehnika omogoča že tudi „alternativna“ 
poljedelska opravila, ki do neke mere nado-
meščajo ta zelo star in tradicionalen način 
obdelave zemlje. Oranje velja že dolgo za 
veščino, ki prerašča v neke vrste umetnost 
obdelave tal. Vrhunec te veščine pomeni 
tekmovanje oračev, ki se vsako leto pomeri-
jo na regijskih, državnih in svetovnih prven-
stvih. Regijsko tekmovanje oračev Podravja 
je bilo avgusta v Staršah, kjer so uspešno so-
delovali tudi orači Strojnega krožka Klas Le-
nart. Pri ocenjevanju oranja na tekmovanjih 

sodniki ocenjujejo kar 13 elementov, kot so 
odpiranje brazd, izdelava krone, priprava 
setvenice, razdrobljenost in naleglost brazd, 
ravnino oranja, izdelavo razora, enakomer-
nost vhodov in izhodov na parcelo …, vse 
skupaj pa tvori skupno oceno posameznega 
tekmovalca. 

Svetovna organizacija World Ploughing 
Organization (WPO), katere članica je tudi 
Slovenija, vsako leto organizira tekmovanje 
najboljših oračev posameznih držav celo-
tnega sveta. Največji dogodek za orače v 
letošnjem letu je svetovno prvenstvo, ki bo 
14. in 15. septembra v sosednji Hrvaški v Bi-
ogradu na moru. 

F. O.

V Lovski družini (LD) Dobrava iz 
Svete Trojice v Slovenskih goricah 
namenjajo posebno skrb izvajanju 

lovnega turizma, s katerim se vključujejo v 
celovito turistično ponudbo tega dela Slo-
venskih goric. Za lov 
v njihovih revirjih je 
veliko zanimanje, tako 
da je povpraševanje po 
trofejnih srnjakih veliko 
večje od ponudbe. V LD 
namreč zasledujejo viso-
ke etične in gospodarske 
standarde ter učinke lov-
nega turizma, s katerim 
zagotavljajo tudi znaten 
del finančnih sredstev 
za uresničevanje strate-
ških nalog na področju 
gospodarjenja z divjadjo, 
urejanja lovišča in upra-
vljanja z lovsko-gospo-
darskimi objekti in napravami. Zaradi večle-
tne popolne zaščite male divjadi v dobršnem 
delu lovišča prihajajo tuji lovci samo na lov 
trofejnih srnjakov. Imajo dve ustaljeni sku-
pini gostov iz sosednje Avstrije, eno iz Lipni-
ce in drugo iz Insbrucka. Avstrijski lovci so s 
ponudbo in vodenjem zelo zadovoljni, letos 
pa se jim je konec julija darežljivo nasmeja-
la še boginja Diana. Med šestimi srnjaki so 
namreč uplenili enega srebrnega in enega 
bronastega srnjaka, za nameček pa je enemu 
od gostov uspelo upleniti zelo redko trofejo, 

pravilnega »osmeraka«, je povedal gospodar 
LD Dobrava Vlado Šteinfelser. Zato so bili 
gostje po lovu več kot zadovoljni in hvaležni 
za izvrstno organizacijo lova in obljubili, da 
bodo tudi prihodnje leto prišli v Slovenske 

gorice. Dobra organizacija in izvedba lovne-
ga turizma je dragocen prispevek k promo-
ciji slovenskega turizma, še posebej pa turiz-
ma v Slovenskih goricah, ki počasi dobiva 
pomembnejšo vlogo v programih lokalnih 
skupnostih. V občini Sveta Trojica med dru-
gim veliko stavijo prav na lovni turizem, ki 
je lahko skupaj z ribiškim in verskim turiz-
mom eden od stebrov bodoče še celovitejše 
turistične ponudbe.

M. T.

Slovenskogoriški govedorejci v Bosni

Tekmovanje oračev Podravja 2012 Bogata bera lovnega turizma v Dobravi

Rezultati tekmovanja oračev Podravja 2012:

Z NARAVO

Plugi krajniki
Ime in Priimek Ekipa Točke
1 Jernej Divjak SK Orač 1 207,67
2 Vlado Divjak SK Orač 1 202,67
3 Matej Pungartnik Kapun 199,33
4 Matjaž Rožman Lenart 194,33
5 Timotej Horvat Pesnica 193,00
6 Branko Pungartnik Kapun 186,00
7 Aleksander Belšak BŠ Ptuj 185,67
8 Jure Horvat Pesnica 182,00
9 Filip Erhatič SK Ormož 177,00
10 Tomaž Trop SK Ormož 173,67
11 Mirko Kolmanič Lenart 159,33
12 Zvonko Habjanič BŠ Ptuj 157,67

Obračalni plugi
Ime in Priimek Ekipa Točke
1 Janko Matičič SK Orač 2 239,00
2 Mihael Reznik SK Orač 3 231,67
3 Bojan Elbl Lenart 231,33
4 Simon Dobaj SK Orač 2 225,00
5 Jernej Klemenčič Kmetija Klemenčič 220,67
6 Matej Flašker Lenart 215,00
7 Korent Robi SK Posestnik 213,67
8 Dejan Gašparič Kmetija Klemenčič 212,00
9 Robert Mohorič SK Posestnik 204,67
10 Branko Sagadin SK Orač 3 178,67

Lenarška orača 
Mirko Kolmanič in 
Matjaž Rožman

V kategoriji obračalnih plu-
gov sta orala Matej Flašker 
in Bojan Elbl

Na praznik Marijinega vnebovzetja 
je bil v Voličini blagoslov zelišč, ki 
ga je letos že tretjič opravil domači 

župnik Jože Muršec. Na predvečer praznika 
smo domačinke ob pomoči članic društva 
Melisa iz Korene izdelovale zeliščne šopke. 
Še pred tem pa se podale na travnike, saj so 
bili šopki povezani iz travniških in vrtnih 

zelišč ter cvetja. Izdelava šopkov je bilo res 
prijetno in dišeče opravilo. 

Po sv. maši je zbrane nagovoril podžupan 
občine Lenart Franci Ornik, ki je predstavil 
projekt Učni vrtovi pri sv. Rupertu. Predse-
dnica društva Melisa Irena Lenič je obudi-
la spomin na znanega domačega zeliščarja 
Korošca in njegovim svojcem predala šopek 
za grob. Pred cerkvijo je bilo prijetno dru-
ženje ob čaju, zeliščnih likerjih, zeliščnih 
kruhih, pecivu in pogovoru o uporabi in 
vzgoji zelišč. Pripravljene so bile tudi sadike 
ameriškega slamnika, ki so jih obiskovalci z 
veseljem sprejeli. Zeliščni šopki, pripravljeni 
za vse prisotne, naj bodo dišeč spominček 
na »zeliščni praznik«, ki se je v Voličini že 
»prijel«. 

Marija Čuček   

Blagoslov zelišč v Voličini
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Petek, 27. julij, Žetev 2012. Gospodinja 
Zefika in gospodar Nacek sta svoje delav-
ce povabila, da so pripravili vse potrebno. 
Postavili smo tudi klopotec, ki ga je izdelal 
mojster Jože Korošec, pri postavljanju pa sta 
pomagala Drago in Vili.

Sobota, 28. julij: Žetev 2012. Žito ein-
korn, ki smo ga v marcu posejali v sodelova-
nju z EKD Vrbovec, Ekološko kmetijo Župn-
ca iz Bele krajine, občino 
Sveti Jurij in Društvom 
kmečkih gospodinj Sveti 
Jurij in seveda TD »De-
diščina«, Tikic Zelena 
centrala, smo v ena-
ki zasedbi tudi poželi. 
Gospodar Nacek iz TD 
»Dediščina« in Ivan Fa-
nedl sta pripravila »beče-
esko«, gospodinja Zefika 
pa ekipo in je padalo žito 
snop za snopom. Skrbno 
smo postavili snope v 
»stave«, saj smo name-
ravali žito pustiti 14 dni, 
da se posuši za mlatitev z 
mlatilnico ter za »škopanje«.

Uspešno žetev smo zaključili z doma-
čimi glasbeniki in pravo kmečko južino. 
Predvsem pa smo veseli obiskovalcev, tudi 
domačinov in domačink, ki so se pridružili 
delu na njivi ter tako opogumili »staro eki-
po« žanjcev, da ima svoje naslednike. Prikaz 
starih običajev nima vrednosti, če jih ne pre-
našamo na mlajše in če jih ne pride pogledat 
občinstvo. Tako pa so prišli domačini, gostje 
iz širše okolice in celo obiskovalci iz Italije.

Petek, 10. avgust: stara mlatilnica je za-
pela v spomin na Slavka Predana. Mlatci 
TD »Dediščina« so pognali stroj in najprej 
omlatili snope za »škope«. Ženske so se od-
pravile k »fajmoštru« in »kuharci« in pričele 
s »škopanjem«. Kaj hitro so imele pomočni-
ke iz gledalcev. Postopka bi se radi naučili 
številni prisotni; celo Marjan Šrimpf je po-
skusil ter preizkus prestal. 

Škope so se vrstile in recept naših dedov 
s preprostimi, doma izdelanimi pripomoč-
ki iz lesa za izdelavo prepotrebnih izdelkov 
za pokrivanje strehe, izdelavo košar, vezanje 
v vinogradih, itd. je šel naprej … preprosto 
si lahko pomagamo sami; ni treba vedno v 
Baumax ali Spar in Hofer, da bi dobili kva-
liteten produkt. Poskusimo z domačimi pri-
delki.

Marija Šauperl

Dogajanje je bilo pestro, sodelovali 
so TD »Dediščina«, TIKIC Zelena 
centrala in Hiša kruha in sonca ter 

veliko zainteresiranih posameznikov, od 
najmlajših do starejših. 

Sobota, 21. julij, od 15. ure naprej: dan 
odprtih vrat, Polne vreče zgodb. Na posestvu 
Zelene centrale v Hiši kruha in sonca so ak-
tivno predstavljali projekt Polne vreče zgodb 
tistim, ki ga nemara še ne poznajo. Vrteli so 
dokumentarni film, ki ga je o projektu po-
snela RTV Slovenija, in pripravili prodajno 
razstavo izdelkov. Predvsem pa so na ta dan 
sprejemali rabljeno blago in zgodbe, pove-
zane z blagom. Ljudje od vsepovsod, tudi iz 
Maribora, so prinesli blago, povedali svoje 
zgodbe in iz rabljenega blaga bomo sešili 
prelepe vreče, polne zgodb. Pisateljica Nata-
ša Kramberger je skrbno beležila zgodbe in 
pripovedovala, kako je prišlo do projekta.

Živahno poletje na Zeleni centrali. Ves 
teden od 23. do 28. julija smo na posestvu 
ob njivi, v stari hiši in na dvorišču stare hiše 
prirejali zanimive delavnice, izobraževanja, 
družabne igre in delovne akcije za otroke, 
mladino in odrasle. Arhitekturne zanimivo-
sti, sadovnjak, voda, kulturna dediščina je le 
nekaj izhodišč, ki nas zanimajo. Z nami so 
bile prijazne mentorice: Nina, Anja, Nika, 
Nataša in zanimivi gostje: Jože, Drago, Na-
cek, Ivan, Zefika, Pepek in drugi. Nastajala 
je razstava o vseh 23 žetvah, v mnogih pogo-
vorih je bilo ugotovljeno, da je najpomemb-
nejše to, da prenašamo veščine in vrednote 
dela na mlade, da jih pritegnemo in tako 
prenašamo naše početje naprej.

Torek, 24. julij, ob 18. uri: zeleni piknik, 
ustanovitev prostovoljne skupine »Zelenč-
ki«. Zelena centrala je s pomočjo Slovenske 
filantropije ustanovila posebno skupino, ki 
bo spodbujala in izvajala prostovoljno delo 
učencev, dijakov, štu-
dentov in odraslih, 
skratka vseh, ki jih 
prostovoljstvo zani-
ma. Začeli smo kar z 
delom na Zeleni cen-
trali, ekologijo, med-
generacijsko solidar-
nostjo, ohranjanjem 
kulturne in naravne 
dediščine ter mnogi-
mi drugimi zanimi-
vimi dejavnostmi, ki 
nam bodo natrosile 
obilico izkušenj in 
lepih dni. 

Kljub dežju smo se 
zbrali v lepem številu. Zelenčki so ustano-
vljeni in tudi dodobra preizkušeni, nekate-
ri bolj, drugi manj. Največ prostega časa so 
prebili v tem poletju gotovo Ignac, Danica 
in Robi, takoj za njimi pa mentorice Nika, 
Anja in Nina, Jože, Drago, Vili, Nataša, Da-
niele pa ekipa Primož, Linda, Denis, Slavica, 
Anja, skupina Zefike, Ivana, Naceka, Mila-
na, Mimike, Pepike, Štefke in Rudija. Kar ne 

neha se z imeni, ki še obstajajo in sodelujejo 
v tradiciji, da ne bi zamrla. Morda pa »nas to 
vkup drži«! 

Sreda, četrtek, petek, 25.-27. julij, ob 10. 
uri: šiviljski tečaj - kako zašijemo vrečo in 

obleko. Tri dni zapored 
smo na Zeleni centrali 
izvajali šiviljski tečaj, kjer 
so tečajniki – predvsem 
tečajnice preko praktič-
nega dela naučili osnov 
šivanja – pomagali smo 
jim, da so si sami sešili 
nakupovalno vrečo iz ra-
bljenega blaga in en kos 
oblačila zase. Udeležba je 
bila presenetljivo dobra. 
Slišali so nas preko Radia 
Maribor in preko naših 
letakov ter ob zanimivi 
zgodbi reciklaže prišli 
na tečaj. Tečaj je vodila 

naša šivilja Nina Logar. Tečaj so »odslužili« s 
popoldanskim delom za projekt Polne vreče 
zgodb (dopoldne so se učili šivanja, po ko-
silu pa svoje znanje že uporabili za šivanje 
gumbkov, etiket in majhnih žepkov na vreče 
iz projekta Polne vreče zgodb). Nastale so 
čudovite vreče in manjši izdelki, navdušenje 
je bilo popolno!

Sreda, 25. julij, ob 18. uri: okrogla miza 
- Cimprana hiša in njena prihodnost. Kaj je 
cimprana hiša? Kakšna je njena prihodnost? 
Zakaj se v tujini študenti na univerzi lahko 
učijo slamokrovstva, v Sloveniji pa ne? Kdo 
še zna s slamo pokrivati hišo? Je to težko? 
Kako se tega naučiti pri nas? Lahko svojo 
hišo pokrijemo kar sami? Zakaj je cimpra-
na hiša – hiša iz lesa in ometana s slamo in 
ilovico, lahko hiša prihodnosti? Na ta vpra-
šanja še vedno odpiramo odgovore, ker ve-
dno premalo vemo o teh rečeh. Pri obnovi 
stare hiše bo prišlo vse prav. Mnogo naših 
občanov se oglasi s svojim znanjem, ki ga ni 
malo, in s ponosom ga bomo uporabili, da bi 
bil rezultat skupno delo.

Četrtek, 26. julij, ob 19. uri: literarno 
branje v sadovnjaku - Kaki vojaki na hru-
ški. Pisateljica Nataša Kramberger je v po-
sebni družbi godbe Neuvirtovih Štajercev 
brala iz svojega romana Kaki vojaki. Roman 
je sestavljen iz samih rim in na mnogih lite-
rarnih gostovanjih so bralci izrazili željo, da 
bi poslušali, kako avtorica bere/krili/inter-
pretira svojo knjigo. Želja se jim je izpolnila 
v četrtek ob sedmih zvečer, ko so Zeleno cen-
tralo okupirali Kaki vojaki. Ker v Jurovskem 
Dolu kakija nimamo, smo jih posadili kar na 

hruško. Zelo kvalitetno in obiskano Gleda-
lišče na kmetiji je doživelo svojo premierno 
predstavo. Bralni spektakel je trajal uro in 
pol. Domača pisateljica je recitirala, kot če 
bi bila sredi Berlina. Domači zrak ji je napel 
pljuča in vsi smo bili ponosni. Branja so se 
udeležili tudi sodelavci Večera, ilustratorka 
Katja, predstavnica založbe Litera in različni 
sponzorji ter literarni prijatelji.

Ob cesti iz Gočove proti Voličini lah-
ko pozoren opazovalec opazi več 
bolj ali manj ohranjenih bunkerjev. 

Redko kdo ve, da so ti objekti ostanki t. i. 
Rupnikove linije.

Leta 1934 je vojaški vrh kraljevine SHS 
presodil, da je potrebno zgraditi obramb-
no linijo, ki bi ščitila 
pred nenadnim ita-
lijanskim napadom. 
Tako so leta 1937 
začeli z utrjevanjem 
meje z Italijo na petih 
odsekih.

Po priključitvi Av-
strije k Nemčiji 1938 
se pojavi nova gro-
žnja in potreba po 
utrditvi meje. Zato je 
bilo sklenjeno, da se 
ustanovi VI. odsek, 
ki bi zajemal obmo-
čje od Črne na Koro-
škem do Markovcev 
pri Ptuju. Za dodatno zavarovanje komu-
nikacij in strateške pomembnosti povezave 
med Mariborom in Ptujem sta bili zgrajeni 
dodatni zaščitni liniji. Prva po dolini reke 
Pesnice, z drugo pa so dodatno utrdili od-
prto območje Dravskega polja. Glavna dela 
so potekala v letih 1939-40 in so se zavlekla 
vse do začetka 2. sv. vojne leta 1941. Veliko 
objektov ni bilo nikoli dokončanih. Na t. i. 
severni fronti je bilo zgrajenih več kot 600 
fortifikacijskih objektov različnih dimenzij.

Dela pri gradnji utrdb je vodil divizijski 
general Leon Rupnik, zato se je linije opri-
jelo neuradno ime Rupnikova linija. Leon 
Rupnik je vojaško kariero začel v cesarsko-
kraljevi vojski monarhije Avstro-Ogrske. 
Kot edini Slovenec je dosegel čin generala v 
vojski kraljevine SHS. Med drugo svetovno 
vojno je bil župan mesta Ljubljana in leta 
1946 ustreljen zaradi sodelovanja z domo-
branskim gibanjem.

Obrambna linija je obsegala več vrst 

objektov - bunkerjev. Najštevilčnejša so bila 
»lahka« puškomitralješka gnezda. Manj je 
bilo mitraljeških gnezd in protitankovskih 
gnezd s protitankovskimi topovi kal. 47 
mm. Obstajali so tudi težji utrjeni objekti, ki 
so imeli stene debeline 1 m armiranega be-
tona in 5 m višine.

V gozdu v Gočovi ob cesti proti Voličini 
je več dobro ohranjenih objektov iz tega ob-
dobja. Tako lahko zasledimo protitankovsko 
gnezdo za top kal. 47 mm, ki je s strelskim 
jarkom povezano s puškomitralješkim gnez-
dom. Iz tega protitankovskega gnezda vodi 
oskrbovalni jarek v zaledje. Ob cesti nepo-
sredno nasproti Matjašičeve domačije kra-
ljuje ogromno mitralješko gnezdo, ojačano 
z železom, iz katerega vodita levo in desno 
dva strelska jarka. Po enem od teh jarkov 
pridemo do naslednjega puškomitralje-
škega gnezda. Tik ob stari strugi Pesnice je 
naslednje puškomitralješko gnezdo in malo 
naprej na drugi stani ceste spet eno. Teh 
»lahkih« gnezd lahko opazimo še več, če pot 
nadaljujemo po tej cesti v Voličino. Dve do-
bro ohranjeni lahki puškomitralješki gnezdi 
sta v gozdu tik pred tablo občine Sveta Troji-
ca. Nekaj jih je tudi na travnikih in njivah za 
vasjo Gočova in naprej južno pod Bišem.

Večina objektov Gočovi najverjetneje ni 

Žetev 2012 v Jurovskem Dolu

Ostanki Rupnikove linije v Gočovi
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Židov na rob zgodovin-
skega spomina. Kajti šlo 
je v bistvu za ostanke 
ostankov, ki so bili po-
stopoma iz zgodovin-
skega spomina izbrisani 
in bili na svojstven način 
žrtve antisemitizma v lo-
kalnem okolju. Preživeli 
Židje sprva niso želeli 
vnovič obujati spomina 
na preživele čase. Še ve-
dno jih je bilo strah go-
voriti o holokavstu. Tako 
se omenjeno delo vpenja 
v uveljavljene histori-
ografske teme, kakor 
tudi v antropološko ali 
antropologizirano historiografijo etničnosti 
in nacionalizma. Dokazana je teza, da je bil 
spomin na prekmurske in druge deportirane 
Žide in židovske družine v Sloveniji po letu 
1945 potisnjen čisto na rob ter skoraj pov-
sem izkoreninjen in da kontinuirana krip-
tična prisotnost Židov predstavlja eno od 
značilnosti slovenskega tipa antisemitizma 

vsaj od sredine 19. stole-
tja, ki je v obstoječi litera-
turi označen kot »antise-
mitizem brez Judov«. Toš 
v svojem delu ugotavlja, 
da so Židje pustili veliko 
trajnejših sledi, kot jim je 
to doslej priznavalo lokal-
no in širše okolje. V tem 
spominu pa se dotakne 
prav tako antisemitizma 
v novi slovenski državi po 
letu 1991. Prikaže global-
ni, nacionalni in lokalni 
vidik antisemitizma. 

Že na podlagi teh nekaj 
poudarjenih značilnosti 
je bilo razpravo priporo-

čljivo natisniti, da se bo čim širša javnost 
seznanila o tistih, ki so nekoč bili med nami, 
sooblikovali naš prostor in čas, a jih sedaj ni 
več med nami, ostali pa so sadovi njihovega 
dela. 

Knjiga naj bo tako mrtvim v spomin – ži-
vim v opomin! 

mag. Franc Kuzmič

Petdeset članov Kluba Starodobnik Slo-
venske gorice iz Benedikta in njihovih 
prijateljev se je v soboto, 7. 7. 2012, 

popeljalo s starodobnimi vozili po domačih 
krajih v počastitev 13. občinskega prazni-
ka občine Benedikt in 10-letnice delovanja 
Kluba Starodobnik Slovenske gorice. 

Udeleženci so si lahko v Športni dvorani 
Benedikt najprej ogledali razstavo »Huma-
nost in kultura Benedikt 2012«. Plakata Klu-
ba Starodobnik o pripravi Muzejske zbirke 
starih traktorjev in druge kmetijske tehniške 
dediščine sta bila ob vhodu na osrednjem 
prostoru razstave. Tudi predsednik Republi-
ke Slovenije dr. Danilo Türk si je 6. 7. 2012 
razstavo z zanimanjem ogledal. 

Po zajtrku je sledilo izobraževanje članov 
s praktično predstavitvijo čiščenja kovinskih 
delov starodobnih vozil s tehniko peskanja s 
sodo, ki jo v Sloveniji prva uporablja družba 
Blast Tehnik, d. o. o., iz Novega mesta (www.
blasttehnik.com ).

Kolona starodobnih motorjev, avtomobi-
lov in traktorjev je krenila po dolini Drvanje 
na Froleh do Ide Senekovič, ki vodi turistič-
no kmetijo z vinotočem (Froleh 9, 2233 Sv. 
Ana, tel. (02) 703 22 00, (031) 749 201). Po-
nudili so odlično gibanico s skuto in razne 
hladne pijače. 

Udeleženci promocijske vožnje so se od-
peljali nazaj v Drvanjo do domačije Stanka 
Bernjaka, ki je skupaj z družinskimi člani 
postregel potnike z obilno malico in razno-
vrstno pijačo. Stanko Bernjak, znani gradbe-
ni podjetnik, je prijazno pokazal lepo vzdr-
ževano in ohranjeno staro leseno prešo, ki jo 
vsako leto uporablja za prešanje mošta. Preša 
je podkletena. Prava znamenitost pa je nje-

gova več kot sto let stara družinska kmečka 
hiša z originalnimi od 80 do 85 cm debelimi 
zunanjimi stenami, ki jo je zelo kvalitetno 
obnovil. Hiša je energetsko in klimatsko iz-
redno varčna.  Klub večdnevni vroči sončni 
pripeki iz vseh strani je bilo v notranjosti 
hiše prijetno hladno. Del poti je vožnjo sta-

rodobnikov spremljal 
tudi Milan Gumzar, 
župan občine Bene-
dikt.

Pozno popoldne 
so se udeleženci od-
peljali do lovskega 
doma Benedikt, kjer 
jim je skuhal dolgole-
tni prijatelj Kluba Ja-
nez Čeplaki izbrane 
okusne specialitete 
in pripravil še degu-
stacijo dveh svojih 
vrhunskih vin. Pred-
sednik Kluba Franc 
Lasbaher je podelil 

vsem udeležencem pokale, priznanja in 
kape. 

Mag. Tomaž Poje, strokovnjak za kmetij-
sko tehniko, Jože Mejač, pobudnik ustanovi-
tve sekcije za starodobno kmetijsko tehniko 
pri Društvu za kmetijsko tehniko Slovenije 
ter lastnik zasebne muzejske zbirke kmetij-
skih strojev, in Feliks Berič, strokovnjak za 
ocenjevanje in restavriranje starih vozil, so 
ocenili po tri najbolje ohranjene ali vzdr-
ževane starodobne motorje, avtomobile in 
traktorje ter jim podelili spominske plake-
te. Ocenjevanje je namenjeno vzpodbujanju 
kvalitetnega tehniškega vzdrževanja in re-
stavriranja starih vozil. 

Na koncu pa je predsednik Kluba Franc 
Lasbaher podelil še posebne spominske 
plakete z zahvalami ob 10-letnici delovanja 
Kluba Starodobnik Slovenske gorice ustano-
viteljem in najaktivnejšim članom. Zahvale 
so prejeli: Anton Zupanec, Bojan Maurič, 
Janez Razlag, Franc Fekonja, dr. Jožef Kram-
berger, Roman Kranvogl, Rudi Bunderla in 
Feliks Berič. 

Več fotografij o letošnjih jubilejnih prire-
ditvah Kluba Starodobnik Slovenske gorice 
je na spletni strani Zgodovinskega društva 
Slovenske gorice http://www.slovenskegori-
ce.eu/ in na Napovedniku http://www.napo-
vednik.com/galerija/index.php?gid=1803 .

Tekst in foto: Janez Ferlinc

Povojna usoda prekmurskih Židov je 
bila premalo raziskana. Večina jih je 
sicer tragično končala v koncentra-

cijskih taboriščih, peščica preživelih pa se 
je vrnila domov na izropane domačije. Kar 
je ostalo še nepremičnin, pa jim je vzela na-
cionalizacija. Razočarani so se številni med 
njimi potlej napotili v novo nastalo državo 
Izrael ali k sorodnikom v Ameriko.

In prav to, do sedaj še neobdelano plat 
židovstva, je poskušal raziskati in obdelati v 
svoji doktorski disertaciji dr. Marjan Toš. Z 
disertacijo je poskušal vnovič osvetliti histo-
rični vidik židovske prisotnosti v Prekmurju 
in tudi širše v Sloveniji, predvsem pa dolgo-

ročne posledice zloglasnih deportacij prek-
murskih Židov. Iz tega v bistvu izhaja obrav-
navana tema, ki poskuša zaokrožiti tudi 
nekaj širših slovenskih iztočnic o zgodovin-
skem spominu na Žide po letu 1945 nasploh. 
Po kratkem historičnem prikazu se je avtor 
osredotočil na spomin na prekmurske Žide. 
Obravnava Žide v Prekmurju v povojni so-
cialistični Sloveniji in dogodke, povezane z 
aktualnim družbeno-političnim dogajanjem 
v obravnavanem prostoru. Potem obravna-
va Žide v Prekmurju v luči nove samostoj-
ne slovenske države, in sicer po letu 1991. 
Poleg teoretskih osvetlitev je želel opozoriti 
na evidentne pojave potiskanja preživelih 

Zgodovinsko društvo Atlantida raj 
slave je nastalo 12. 12. 2011 na po-
budo več kot 30 občanov Benedikta, 

ki želijo promovirati znamenite arheološke 
spomenike iz Slovenskih goric. Glavni cilji 

in naloge društva so: povečanje zanimanja 
krajanov in turistov za arheološko praz-
godovinsko in antično dediščino domačih 
krajev, zbiranje in širjenje ustnega izročila o 
najstarejši dobi in o takratni mitologiji, pro-
učevanje literature, sodelovanje s strokov-
njaki in ljubitelji, pisanje in pripovedovanje 
zgodb, tudi znanstvenofantastičnih, pripra-

va virtualnega muzeja najstarejših časov Slo-
venskih goric na internetni strani z odprtim 
forumom mnenj, priprava »arheološke poti 
oziroma arheološkega parka (na več lokaci-
jah) v občini Benedikt«, njeno reklamiranje, 
trženje in vzdrževanje. 

Predsednik društva Anton Mlasko in 
podpredsednik Janez Ferlinc sta si letos 
spomladi skupaj z županom občine Bene-
dikt Milanom Gumzarjem ogledala nekaj 

najznačilnejših prazgodovinskih in antičnih 
gomil ter drugih arheoloških znamenitosti. 
Dogovorili so se tudi o zbiranju predlogov 
trase za arheološko pot. Začetek arheološke-
ga parka in poti je lepo prezentiran prerez 

antične gomile z informativnimi panoji v 
gozdu na severu benediškega pokopališča.

Občina Benedik ima mnogo arheoloških 
kulturnih spomenikov, najznamenitejše pa 
je najdišče negovskih čelad v Ženjaku, ozi-
roma sedaj blizu hiše na naslovu Na klancu 
5, Benedikt. 

Pomembna posebnost iz Benedikta pa je 

tudi v Sloveniji najlepše ohranjen fosil mla-
diča miocenskega kita, ki je star okoli 13 
milijonov let. Našli so ga ob nadelavi ceste 
od Benedikta proti Radgoni. Dokler ga niso 
strokovno obdelali in shranili za študijske 
namene v Katedri za geologijo in paleonto-
logijo Univerze v Ljubljani, je bil v depoju 
Pokrajinskega muzeja Maribor in poimeno-
van »štajerski aligator«. 

Janez Ferlinc

S Starodobnikom po okolici Benedikta

Zgodovinski spomin na prekmurske Jude
Doktorska disertacija Marjana Toša izšla v knjižni obliki pri 
ZRC SAZU v Ljubljani

Bogata arheološka dediščina v 
Benediktu

DEDIŠČINA

bila nikoli uporabljenih. Večina jih je bila 
še v fazi izgradnje, o čemer pričajo ostanki 
lesenih opažev v objektih.

Kot zanimivost je treba omeniti, da je 
takratna oblast za izgradnjo obrabne linije 

najela ogromen kredit in če ne bi takratna 
država razpadla, bi verjetno ta kredit odpla-
čevali še danes.

Izidor Ploj

Prerez gomile - premalo znana arheološka znamenitost za pokopališčem pri Benediktu

Zgodovinsko društvo Atlantida raj slave je 6. 7. 2012 tudi predsedniku Republike Slovenije predstavilo 
svoje delo.
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Ivanka in Jožef Vreča iz Spodnjega Porči-
ča sta 23. junija praznovala zlato poroko. 
Cerkveni in civil-

ni obred sta poteka-
la v lenarški cerkvi. 
Župan občine Lenart 
mag. Janez Kramber-
ger jima je izročil zla-
toporočno listino in 
darilo občine, tajnica 
Metka Vurcer pa je 
spregovorila o njuni 
skupni poti. Cerkve-
ni obred je opravil 
naddekan Martin 
Bezgovšek. Ob civil-
nem obredu so jima 
pred oltarjem zapele 

Ljudske pevke Društva upokojencev Lenart, 
ob cerkvenem pa je na koru zapel cerkveni 

V Društvu gluhih in naglušnih Po-
dravja Maribor uresničujemo 
potrebe gluhih, naglušnih in glu-

hoslepih ljudi. Izvajamo posebne socialne 
programe in nudimo strokovno pomoč 
vsem invalidom sluha, ki prebivajo na ob-
močju delovanja in imajo posreden ali ne-
posreden stik z gluhoto, naglušnostjo ali 
gluhoslepoto v vseh življenjskih situacijah, 
ne glede na plačano članarino. Z izvajanjem 
programov omogočamo gluhim, naglušnim 
in gluhoslepim ljudem enakopravnejše 
vključevanje v življenje in delo v družbi, kar 
je tudi v skladu z Akcijskim načrtom Sveta 
invalidov Mestne občine Maribor in Mestne 
občine Ptuj, v katerih aktivno sodelujemo. 
Društvo je edina invalidska organizacija na 
območju svojega delovanja, ki prebivalcem 
ne glede na funkcionalno okvaro sluha nudi 
vse informacije.

Društvo GNP Maribor deluje kot inva-
lidska organizacija in ima status društva, ki 
deluje v javnem interesu na področju soci-
alnega varstva, ki smo ga leta 2001 dobili s 
sklepom Ministrstva za delo, družino in so-
cialne zadeve. Društvo GNP Maribor deluje 
na področju 41 občin in mest v Podravju.

 Člani društva aktivno sodelujejo v šte-
vilnih aktivnostih v okviru sekcij društva: 

družabništvo, kultura, informatika, raču-
nalništvo, izobraževanje, učenje slovenskega 
in znakovnega jezika gluhih, foto in video, 
dopisništvo, upokojenci, šport in rekreacija, 
sociala in medsebojna pomoč, pomoč osta-
relim invalidom sluha na domu, mladinci, 
naglušni, ohranjevanje zdravja v lastni poči-
tniški prikolici, tehnični pripomočki, učenje 
težje razumljivih besed in ročnih delavnic.

Od leta 2000 izhaja interni brezplačni 
društveni časopis Naš glas, v katerem so 
predstavljene številne aktivnosti in zgodbe 
članov društva in podružnice iz življenja 
v svetu tišine. Časopis je dostopen tudi na 
spletni strani http://www.dgnp-mb.si. 

Milan Kotnik, strokovni delavec-sekretar

Oba sta velik del življenja posvetila 
delovanju v gasilskih vrstah.

Anica in Roman Muršec sta s so-
rodniki in prijatelji 4. avgusta praznovala 60 
let skupnega življenja. Oba bisernoporočna 
obreda, cerkveni in civilni, sta potekala v 
cerkvi sv. Lenarta v Lenartu. Civilni del sta 
opravila župan občine Lenart mag. Janez 
Kramberger, ki jima je izrekel nekaj lepih 
besed ter jima ob izročitvi darila občine izro-
čil bisernoporočno listino, in tajnica Metka 
Vurcer, ki je ob poročnem obredu predsta-
vila življenjsko zgodbo zakoncev. Cerkveni 
obred je ob zahvalni maši opravil naddekan 
Martin Bezgovšek. V svojem nagovoru je 

zakoncema čestital ob njunem jubileju ter 
jima zaželel trdnega zdravja. Ob cerkvenem 
obredu jima je na koru zapel Cerkveni pev-
ski zbor pod vodstvom organista Lojzeta 
Peserla. 

Anica Muršec, rojena Senekovič, se je 
rodila 17. 7. 1925 kot hči pokojnih staršev 
Rudolfa in Marije Senekovič, posestnikov v 
Lenartu. Leta 1936 se je brat Ivan med služe-
njem vojaškega roka pri skupinskem kopa-
nju utopil v reki Moravi v Srbiji. Leta 1938 je 
umrl oče, kar je otežilo njihovo življenje, saj 
ni bilo dohodka za preživljanje, razen iz po-
sestva, ki pa je zahtevalo težko delo. Anica 
je končala osnovno in meščansko šolo. Ker 
je obvladala nemški jezik, je bila med voj-
no zaposlena na občini, v administraciji, pri 
razdeljevanju živilskih nakaznic. Septembra 
1944 je bila poslana na prisilno delo v Rot-
tenman v Avstriji, kjer je delala v tovarni kot 
varilka vse do konca vojne. Po vrnitvi do-
mov je pomagala pri raznih delih v gospo-
dinjstvu in na posestvu in se ponovno zapo-
slila na občini Lenart kot administratorka, 
ostala brez zaposlitve, se spet zaposlila kot 
administratorka v Veterinarski ambulanti v 
Lenartu, ponovno na občini in nazadnje v 
upravi trgovskega podjetja Mercator in se 
leta 1980 upokojila.

Roman Muršec se je rodil 30. 7. 1926 v 
Spodnjih Žerjavcih pokojnim staršem Fe-

liksu in Ivani, rojeni Kos. Osnovno šolo je 
končal v Lenartu, nato pa se je pri mizarske-
mu mojstru Andreju Krambergerju v Lenar-
tu izučil za mizarja. Leta 1943 je obiskoval 
obrtno šolo v Mariboru. Maja 1944 je bil na-
silno mobiliziran v nemško vojsko, iz katere 
se je vrnil 9. 8. 1945. Ponovno se je zaposlil 
pri mizarju Krambergerju, kjer je 1946. leta 
opravil pomočniški izpit. Marca leta 1948 je 
odšel za 20 mesecev v Beograd na služenje 
vojaškega roka, kjer je končal podoficirsko 
sanitetno vojaško šolo. Po vrnitvi se je de-
cembra 1949 zaposlil v Tovarni avtomobilov 
(TAM) Maribor, kjer je leta 1952 prevzel 
mizarski obrat in bil poslovodja do upoko-

jitve 1984. Opravil je 
delovodsko šolo in 
leta 1956 izpit za vi-
soko kvalifikacijo ter 
leta 1957 izpit za mi-
zarskega mojstra in s 
tem pridobil srednje-
šolsko izobrazbo.

Roman je od leta 
1946 član PGD Le-
nart. Ves svoj prosti 
čas je namenil delu v 
gasilskih vrstah, saj je 
v operativi delal pol-
nih 52 let. V tem ob-
dobju je bil 25 let po-

veljnik Občinske gasilske zveze Lenart, sedaj 
pa je častni poveljnik Gasilske zveze Lenart. 
15 let je bil tudi predsednik PGD Lenart, se-
daj pa je častni predsednik. Največje zado-
voljstvo mu je, da so v tem obdobju zgradili 
nov gasilski dom v Lenartu, katerega sta leta 
1994 odprla tedanji župan Jože Škrlec in 
Roman Muršec. Roman je tudi višji gasilski 
častnik III. stopnje in nosilec najvišjega re-
publiškega gasilskega odlikovanja Matevža 
Haceta. Prejel je tudi zlato značko Matevža 
Haceta. Tudi Anica je bila članica Gasilskega 
društva Lenart od leta 1949, kjer je vrsto let 
delala kot referent za kulturo in prosveto.

Anica in Roman sta se spoznala na dru-
žabni prireditvi in se zaljubila ter se 25. 5. 
1952. leta poročila v Lenartu.

Nekaj časa sta živela v hiši pri Aničini 
mami na Mariborski cesti v Lenartu. Pozne-
je sta si na Jurovski cesti v Lenartu zgradila 
hišo, v kateri preživljata jesen življenja. Njun 
zakon sta obogatila sinova Roman in Janko, 
ki sta si ustvarila družini in ju obdarila z 
dvema vnukoma in vnukinjo ter tremi prav-
nuki in tremi pravnukinjami. Njuna otroka 
in vnuki s svojimi družinami jima z obiski 
polepšajo jesen življenja. Ko smo ju vprašali, 
kaj ju je toliko let vezalo v zakonu, sta dejala: 
»Nič ne skrivava, to je bila ljubezen, medse-
bojno zaupanje, potrpljenje in odpuščanje.« 

Metka Vurcer

Območno združenje Rdečega križa Lenart

Prošnja za humanitarno pomoč
V noči s torka na sredo, z 2. na 3. julij 2012, so ognjeni zublji ponovno vzplamteli, tokrat 
na domačiji Stanislave in Zlatka Črepinka v Zgornji Voličini. Požar je uničil ostrešje 
stanovanjske hiše, hlev in drvarnico. 
Zakonca Črepinko se že v normalnih razmerah težko preživljata, zato po tem tragičnem 
dogodku prosita za denarno pomoč pri obnovi domačije.
Vse, ki lahko pripomorejo k obnovi njunega doma, prosimo, da nakažejo sredstva na 
bančni račun Območnega združenja Rdečega križa Lenart, Nikova 9, 2230 Lenart,
št. 0410 2000 0252 769, namen: ČREPINKO, sklic (referenca): SI 99

Za pomoč se najlepše zahvaljujemo.
Predsednik OZRK Lenart,

mag. Milan Repič

Zlatoporočno slavje zakoncev Vreča

Spomladanska krvodajalska akcija v OŠ 
Lenart v sredo, 13. junija 2012, je bila 
nekaj posebnega. Med zaposlenimi s 

transfuzijskega oddelka mariborske bolni-

šnice in prisotnimi aktivisti KO RK Lenart 
je bilo kljub običajnemu delovnemu vzdušju 
čutiti vznemirjenost, saj so pričakovali po-
sebnega krvodajalca. Čakali so, da pride na 
stoti odvzem Jože Zemljič iz Ulice Ele Kristl 
v Lenartu. 

Prišel je v spremstvu najdražjih, ki so bili 
ob njem na stotem odvzemu krvi in so se z 
njim veselili na tradicionalnem pikniku po 
odvzemu. Vsi so se požrtvovalnemu krvo-

dajalcu želeli zahvaliti in mu stisniti dlan: 
dr. Erika Kavaš z oddelka za transfuziologijo 
mariborske bolnišnice je poudarila, kolikim 
je s svojo krvjo pomagal, saj je v tem času 

daroval približno 50 li-
trov te življenjske tekoči-
ne, Karolina Divjak pa se 
mu je zahvalila v imenu 
KO RK Lenart, da je kri 
daroval v domačem oko-
lju in znal to prenesti na 
svoje najbližje. 

V kratkem pogovoru, 
ki ga je z njim opravila 
učenka Andreja Ketiš 
Radič iz 8. razreda, je po-
vedal, da je kri prvič da-
roval v vojski, saj je slišal, 
da bo zaradi tega lahko 
šel prej domov. Čeprav 
se to ni zgodilo, je kri da-

roval tudi drugič in tretjič in ostal zvest kr-
vodajalec vse življenje. Svojo pripravljenost 
pomagati drugim z najdragocenejšim, kar 
ima, je uspel prenesti tudi na svoji hčerki in 
njuni družini. Če bo zdrav, je povedal, bo kri 
še daroval, pa tudi vse mlade nagovarja, naj 
gredo po njegovi poti. 

Spoštovanemu jubilantu želimo trdnega 
zdravja in mu kličemo stokrat hvala!

Karolina Divjak

Društvo GNP Maribor, Trubarjeva ulica 
15, (2. nadstropje), telefon: 02/252 21 82, 
e-pošta: dgn.maribor@guest.arnes.si, 
spletna stran: http://www.dgnp-mb.si, 
http://www.facebook.com/drustvo.maribor
Uradne ure: 
ponedeljek 9.00-12.00, sreda 9.00-12.00 in 
16.00-18.00 
Družabništvo: 
sreda in petek 16.00-22.00

Jože Zemljič že stokrat daroval kri

Razumeti in biti razumljen!

Bisernoporočenca Muršec iz Lenarta

MED LJUDMI
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Dan pred 80. rojstnim dnevom se je 
iztekla življenjska pot spoštovane Le-
narčanke Jelke Firbas

Jelka Firbas, rojena Knuplež, se je rodila 
2. 7. 1932 v Lenartu. Odraščala je v 8-član-
ski delavski družini. Družinske vrednote s 
privzgojeno delavnostjo, poštenostjo in 
skromnostjo so oblikovale njeno osebnost 
in čut za spoštovanje drugih ljudi. Njena 
prva zaposlitev je bila v Kemolaborantski 
šoli v Rušah, kjer je delala kot vzgojiteljica. 
Kasneje je delala v občini Lenart, v OŠ Le-
nart in družbenopolitičnih organizacijah. 
Ob delu je študirala na Višji šoli za social-
ne delavce v Ljubljani. Bila je predsednica 
skupnosti otroškega varstva, socialnega 
skrbstva in zdravstvene skupnosti. S svo-
jim delovanjem je pripomogla k ustano-

vitvi prvega kmečkega vrtca v Sloveniji, v 
Selcih leta 1969. Bila je tudi predsednica 
skupščine socialnega varstva Slovenije, 
kjer si je posebej prizadevala za varstvo 
telesno in duševno prizadetih otrok. Ob 
naporih za blaginjo ljudi je velikokrat po-
zabila nase. Tako je prišla bolezen, ki jo je 
pripeljala do invalidske upokojitve. Tudi 
tedaj ni poznala počitka. Kar 21 let je bila 
predsednica Društva invalidov Lenart.

Veliko je bilo opravljenih pomembnih 
del, pod katerimi je zapisano njeno ime. 
Sejala je ljubezen do sočloveka in s svojo 
dobroto prinašala svetlobo v domove lju-
di, ki jih je življenje tako ali drugače za-
znamovalo in prikrajšalo. Njeno delo ni 
bilo prezrto. Ob koncu mandata 2003 ji je 
Društvo invalidov Lenart podelilo naziv 
častne predsednice društva. Še prej je ob 
20-letnici društva leta 2000 prejela pri-
znanje Zveze delovnih invalidov Slovenije. 
Prejela je še več drugih priznanj in zahval, 
med njimi posebno priznanje župana ob-
čine Lenart ob občinskem prazniku leta 
2003. Še lepše priznanje njenemu delu 
je bila množica, ki se je kljub delovnemu 
dnevu in dopoldanskemu času prišla po-
klonit njenemu spominu.

V veliko pomoč so ji bili pred tremi leti 
umrli mož Alojz ter sin Bojan in hčerka 
Jasna, ki sta starša razveselila z dvema 
vnukoma in vnukinjo.

K večnemu počitku je bila položena v 
sredo, 4. julija 2012.

Franc Bratkovič

MED LJUDMI

Triindvajsetega junija sta praznovala 
zlato poroko Stanko in Julijana Špin-
dler iz Kraigherjeve 1 v Lenartu. Juli-

jana se je rodila 6.2.1940 v Sp. Žerjavcih. De-

lala je v Elektrokovini v Mariboru, kjer se je 
tudi upokojila. Stanko se je rodil 14.5.1938 
prav tako v Sp. Žerjavcih. Zaposlen je bil v 
tovarni TAM v Mariboru in nato v Avstriji, 

vse do upokojitve. V 
zakonu se jima je ro-
dil sin Dušan, sedaj 
pa sta ponosna babi-
ca in deda vnukoma 
Klemnu in Urški. 
Cerkveni obred je bil 
opravljen v cerkvi sv. 
Martina na Bledu v 
krogu najbližjih. Že-
limo jima še veliko 
skupnih, zdravih let 
in se že veselimo bi-
serne poroke.

Klemen Špindler

Poletje so v Domu sv. Lenarta preživeli 
ne samo vroče in sproščeno, ampak 
tudi zelo pestro. 

Še pred uradnim začetkom poletja so se 
stanovalci, svojci in zaposleni zabavali na 

tradicionalnem pikniku z živo glasbo. Že 
naslednji dan so jih obiskali prostovoljci 
Nadškofijske Karitas Maribor, ki so roma-
li po Slovenskih goricah. 18. junija pa so v 
goste prišli dijaki Dijaškega doma Antona 
Martina Slomška in skupaj s stanovalci na 
t. i. medgeneracijskem taboru preživeli tri 
vesele in prijetne dni, polne medsebojnega 
druženja in dobre volje. Najprej so skupaj 
zasadili zelenjavni vrt, preživeli popoldan ob 
potopisnem predavanju o Balkanu, plesali in 
vriskali na sladolednem pikniku, druženje 

pa zaključili s sveto mašo. Otroci in vzgoji-
teljice iz sosednjega vrtca so jih povabili na 
njihovo novo čutno pot, ki so jo stanovalci 
doživljali predvsem s spomini na bosa otro-
ška leta, ko zaradi težkih časov niso imeli 

prave obutve. V po-
letje so v času kresne 
noči vstopili ob plesu 
Kulturno-folklorne-
ga društva Vrisk iz 
Apač. 

Avgusta so stano-
valci uživali na kon-
certu fantovske vo-
kalne skupine Il divji, 
ki so jih preprosto 
očarali. Avgusta je v 
domu svoje razisko-
valno delo opravljala 
etnologinja iz ptuj-
skega muzeja, ki se je 
s stanovalkami pogo-

varjala predvsem o pravi »slovenskogoriški 
gibanci« ter o navadah in običajih okoli nje. 

Na delovni terapiji so si stanovalci postre-
gli tudi z zelenjavo z domačega vrta, skuhali 
okusne marelične cmoke in spekli več vrst 
štrudlov.

Domsko avlo so skozi poletje krasila likov-
na dela, nastala v 3. likovni koloniji »Ume-
tniki za Dom sv. Lenarta«. Skozi vse poletje 
so stanovalci radi posedali na klopcah pred 
domom ali na terasi in v vrtni utici. 

Polona Šporin

Zlatoporočenca Špindler

Poletje v Domu sv. Lenarta

V spomin Jelki Firbas
(2. 7. 1932–1. 7. 2012)

Zahvala gasilcem Sv. Ane, ki so sodelovali v akciji 18. 7. 2012
V neurju je bilo poškodovano staro orehovo drevo, ki je grozilo, da bo padlo na streho 
stanovanjske hiše in povzročilo večjo škodo. Z intervencijo so gasilci drevo uspešno 
odstranili. Za požrtvovalno dejanje se jim najlepše zahvaljujemo!

Družina Pirc – Volavšek, Rožengrunt 20, Sv. Ana

OSNOVNIH SREDSTEV

pevski zbor pod vodstvom organista Lojzeta 
Peserla.

Jožef Vreča se je rodil 1. 2. 1937 v Dražen 
Vrhu, kjer je otroštvo preživljal na kmetiji s 
tremi brati – Ernestom, Martinom in Tonč-
kom. Ernest je že pokojen. Osnovno šolo je 
obiskoval pri Sveti Ani. Po odsluženju vo-
jaškega roka se je zaposlil v Tovarni dušika 
Ruše, nato v kmetijski zadrugi v Selnici ob 
Dravi kot traktorist. Vpisal se je v kmetijsko-
mehansko šolo v Mariboru in jo uspešno 
končal. Zadnjih petindvajset let je bil samo-
stojni prevoznik pri Ferothermu v Selnici ob 
Dravi, kjer je služboval do upokojitve leta 
1992.

Ivanka Vreča, rojena Celcer, se je rodi-
la 15. 1. 1944 v Limbušu, bila je posvojena 
v družino Plohl. Ima dve sestri, Jožico in 
Lojzko, ter tri brate, Petra, Ota in Milana. 
Oto in Peter sta žal že pokojna. Po Plohlovi 
družini ima tudi sestro Rožo in brata Mila-

na. Osnovno šolo je obiskovala v Limbušu, 
pozneje v Rušah. Po končani osnovni šoli se 
je izučila za prodajalko. Nekaj časa je delala 
v trgovini v Selnici ob Dravi, nato v Rušah 
v samopostrežnici, zadnjih štirinajst let pa 
v Jeklotehni v Mariboru kot blagajničarka, 
kjer se je leta 1991 upokojila. 

Jožef in Ivanka sta se spoznala in se zalju-
bila v Selnici ob Dravi, kjer sta bila sostano-
valca. Poročila sta se 23. junija 1962 v Mari-
boru. V zakonu so se jima rodili trije otroci: 
Nevenka, Damjan in Mojca. Razveseljujejo 
ju tudi vnuki: Aleš, Matej, Sanja, Eva in Jan. 

V Selnici sta si zgradila svoj dom, kjer sta 
živela z družino trideset let. Sedaj pa že triin-
dvajset let živita v Sp. Porčiču 11, na majhni 
kmetiji, kjer z veseljem obdelujeta vrt, njivo 
in sadovnjak. 

V veliko veselje jima je, ko se zbere vsa 
družina, saj si imajo vedno veliko povedati. 

M. V.



 TEMAOVTARJEVE NOVICE

ŠT. 7 | 31. AVGUST 201218 | 

Na predlog Krajevnega združenja 
borcev za vrednote NOB Voličina 
in sorodnikov talcev Druzovičevih 

so v soboto, 4. avgusta 2012, ob 13. uri pri 
spominski plošči pred Kulturnim domom 
Selce pripravili dan spomina na tragedijo 
Druzovičevih v Selcah pred 70 leti 
in srečanje sorodnikov in še živeče 
nemške interniranke, preživele iz 
Auschwitza, Jožice-Pepce Druzo-
vič.

Največja tragedija v osrednjih 
Slovenskih goricah med drugo 
svetovno vojno se je zgodila pole-
ti leta 1942, ko so Nemci 13. julija 
aretirali Druzovičeve v Selcah in 
očeta Gregorja, mater Marijo in 
hčerko Antonijo 30. julija istega 
leta ustrelili v Celjskem Starem pi-
skru, ob aretaciji pa domačijo pož-
gali. Hčerko Jožico so kot mladole-
tno izgnali v taborišče Auschwitz, 

od koder se je po vojni vrnila. Sestra Marija 
je vojno preživela na Ptuju, brat Frančišek pa 
je odšel k partizanom, 14. oktobra 1944 je 
skupaj z 42 soborci padel na fronti pri Žu-
žemberku v spopadu z domobranci. 

Počastitev spomina ob 70-letnici so s svo-
jo prisotnostjo zabeležili tudi župan občine 
Lenart mag. Janez Kramberger, Ivan Vrbnjak 
in Ludvik Pušnik za Lackov odred in Edo 
Zorko, predsednik KZB za vrednote NOB 
Voličina, govornik na svečanosti. V kultur-
nem programu so nastopili pevci iz KOZB 
Cerkvenjak in KOZB Voličina, Terezija No-
vak in Nina Vuzem, ki je prebrala pesem Ru-
dija Druzoviča iz Cerkvenjaka o dogajanju 
pri Druzovičevih v NOB; na harmoniko je 
zaigral Karl Druzovič. 

Slavko Štefanec

Trije mladi zdravniki smo julija 2011 kre-
nili proti Papui Novi Gvineji (PNG). Z me-
šanimi občutki, kaj nas tam čaka, kakšni so 
ljudje, kaj bomo lahko za njih naredili, ali je 
država res tako nevarna, kot poročajo svetov-

ni mediji, smo se v Benetkah vkrcali na prvo 
letalo. In čez približno 36 ur, po zaporedni 
menjavi štirih letal, smo prispeli v glavno 
mesto PNG Port Moresby. Že prvi pogled iz 
letala je bil nadvse zgovoren. Pod sabo smo 
zagledali neprehoden tropski gozd, brez cest 
ali vidne civilizacije. Popolnoma druga sli-
ka kot nad najbližjo Avstralijo. Šele tik nad 
letališčem smo zagledali nekaj bornih hiš, 
makadamske ceste in prelepo obalo.

Pred odhodom smo se poučili, da v PNG 
živi slabih šest milijonov ljudi, ki izvirajo iz 
več kot tisoč različnih plemen in govorijo 
700 in več različnih jezikov. Iz te države tudi 
izvirajo zadnja poročila o še živečih ljudo-
žercih. Pismenih je le nekaj odstotkov ljudi, 
ki večinoma živijo v plemenskih vasicah 
sredi džungle in nimajo stika med sabo, saj 
je edini možen premik peš. Preživljajo se s 
primitivnim kmetovanjem brez mehanizaci-
je, kljub temu pa je država ena največjih sve-

tovnih proizvajalk čaja in kave. Poleg ogro-
mnega bogastva v tropskem gozdu pa se še 
večje neizkoriščeno bogastvo skriva pod 
površino, kjer se nahajajo ogromne zaloge 
nafte, zemeljskega plina, zlata, bakra, platine 

… Nismo torej vede-
li, kaj pričakovati. 

Na letališču nas je 
pričakal Rex, edini 
Papuanec, s katerim 
smo se predhodno 
pogovarjali preko e-
mailov in ki nam je 
pomagal pri organi-
zaciji naše odprave. 
Naložili smo škatle, 
polne zdravil, kirur-
ških instrumentov, 
raznih oblog za rane, 
skratka vsega medi-
cinskega materiala, 
ki smo ga zbrali pre-
ko donacij v Sloveni-

ji. V mestu smo dokupili še nekaj zdravil in 
nujnega materiala, zamenjali denar in orga-
nizirali nadaljnje potovanje do vasi, v katero 

70 let tragedije Druzovičevih v NOB

Medicinska humanitarna odprava 
Papua Nova Gvineja

1. Padli borci in sodelavci NOV in žrtve 
nacističnega nasilja

Nadaljevanje seznama!

66. Milan Ploj
 Osek, bil ubit 4. 1. 1944 v Lehnu na Po-

horju. Očitali mu plavogardizem in da je 
vrinjenec v partizane. Gre za žrtev “pohor-
ske afere”. 
67. Milan Majhen

Voličina, bil ubit 4. 1. 1944 v Lehnu na Po-
horju. Očitali so mu plavogardizem in da je 
vrinjenec v partizane. Gre za žrtev “pohor-
ske afere”. 
68. Janez Vogrin

Zg. Duplek, padel kot obveščevalec Lack-
ovega odreda 4. 1. 1945 v Sp. Voličini v Slo-
venskih goricah. 
69. Anton Ules

Rojen 1922, Zg. Voličina. Padel 6. 4. 1945 
pri Brčkem kot borec 1. jugoslovanske peho-
tne brigade, ustanovljena v ZSSR. 
70. Franc Šuman

Rojen 1924, Lenart. Padel 2. 11. 1944 pri 
Čačku. 
71. Alojz Muršec

Rojen 14. 4. 1885, Črmljenšak. 14. marca 
1945 so ga obesili Nemci. 
72. Marjan Božič

Trije Kralji pri Benediktu. Padel aprila 
1945 v Bosni. Drugih podatkov ni. 
73. Franc Gomilšek

Rojen 14. 12. 1872 na Ptuju, župnik v Be-
nediktu, ki so ga Nemci aretirali 29. julija 
1941. leta. Franc Gomilšek je prišel za kapla-
na v Benedikt leta 1903, nato je služboval na 
Sv. Barbari v Halozah, 1. maja 1919 leta je 
znova prišel v Benedikt in 1. 9. 1932 leta po-
stal dekan lenarške dekanije. Umrl je 27. 10. 
1943 leta v Dobrniču na Dolenjskem, kjer so 
ga ustrelili Nemci. Posredoval je namreč ob 
aretacijah domačinov v Knežji vasi na Do-
lenjskem, ki jim je hotel pomagati. 
74. Adolf Kocuvan

Trotkova, Benedikt. Po izjavi soborca Zu-
pančiča padel na sremski fronti 17. 1. 1945. 
75. Stanko Rihterič

Rojen 1921, Ihova, Benedikt. Po navedbah 
KO ZZB Benedikt padel 12. 2. 1944 v Račah 
pri Mariboru.
76. Jožef Vurcer

Rojen 1905, Zg Ročica. Po navedbah KO 
ZZB Benedikt umrl 20. 9. 1941 kot vojni uje-
tnik v Büdingen-Templinu.
77. Kondrad Bernjak

Rojen 1913, Drvanja, Benedikt. Umrl ja-
nuarja 1945 v Dachau. 
78. Mirko Harl

Rojen 1909, Drvanja, Benedikt. Umrl ja-
nuarja 1945 v Dachau.
79. Jurij Kerec

Rojen 1883, Trotkova, Benedikt. V se-
znamu borčevske organizacije je zabeležen 
datum smrti 6. 6. 1944 v kraju Jabukovac-
Petrinja.
Borci NOB, doma izven območja Upravne 
enote Lenart, vendar so med NOB padli na 
območju Lenarta v Slovenskih goricah.
1. Leopold Ban

Mokronog, padel v spopadu v Sp. Žerjav-
cih pri Lenartu v Slovenskih goricah 26. 4. 
1944. leta. 
2. Kondrad Škrofič – Krušnik iz Maribora

Padel v spopadu v Sp. Žerjavcih 26. 4. 1944. 
leta. Bil je med prvimi pohorskimi partizani. 
Kondrad Škrofič, ki je dobil v Pohorski četi 

ime Krušnik, ker je bil po poklicu pek, je bil 
rojen 31. julija 1914 v Šentilju v Slovenskih 
goricah. Do začetka okupacije je bil zaposlen 
pri peku Scherbaumu v Mariboru, kjer je bil 
v službi tudi Miloš Zidanšek. Ta ga je prite-
gnil v partijo, in sicer v celico pekov. Škrofič 
je bil pred vojno znan športnik, težkoatlet 
pri pekovskem društvu. Ob začetku vojne 
so ga Nemci ujeli kot rezervista, vendar je iz 
ujetništva ušel, nekaj časa prebival pri bratu 
in svakinji na Vojašniškem trgu v Mariboru, 
potem pa menda preko javke pri vrtnarju 
Pavšiču na Koroški cesti šel v partizane. 
3. Franc Bric

Mokronog, padel v spopadu z orožniki 11. 
2. 1945 v Radehovi pri Lenartu v Slovenskih 
goricah. 
4. Avgust Jeršek

Ljubljana, padel v spopadu z orožniki 11. 
2. 1945 v Radehovi pri Lenartu v Slovenskih 
goricah. 
Sestreljeni ameriški piloti
1. Guss Bryan
2. Melbourne M.Spencer
3. James R. Peters
4. George Wade
5. Luther F. Shipley
6. Donald S. Morrison, kopilot 

Ameriški piloti, ki so s svojim bombni-
kom 19. 3. 1944 strmoglavili na Vanetini pri 
Cerkvenjaku v Slovenskih goricah. Starost 
pilotov se zaradi močne izmaličenosti trupel 
ni mogla ugotoviti. Pokopali so jih v sku-
pnem grobu na cerkvenjaškem pokopališču, 
po vojni pa so njihove posmrtne ostanke 
prepeljali v ZDA. Zavezniška bombardiranja 
Maribora v začetku leta 1944 so odmevala 
tudi po Slovenskih goricah. Sestrelitev nad 
Vanetino so preživeli ameriški piloti Tho-
mas A. Inman, radijski operater in nosilni 
strelec; Homer F. Roland, bombardir; Harry 
G. Squires, strelec v repu letala, ki mu je po 
povelju pilota še v zadnjem trenutku uspelo 
izskočiti, in Lynn M. Ripley, bočni strelec, ki 
je skočil iz letala pred eksplozijo. Preživele 
letalce so po zajetju priprli v cerkvenjaški 
žandarmeriji in jih po dokaj nasprotujočih 
si izjavah domačinov tam niso zasliševali. 
Pregledali so jim osebne predmete in jih še 
isti dan z avtomobilom odpeljali na Ptuj. 
Posmrtne ostanke ubitih so izvlekli iz letala 
in jih skupaj položili v večji leseni zaboj ter 
pokopali na pokopališču v Cerkvenjaku. 1. 
novembra 1947 so jih izkopali in prepeljali 
v ZDA. Na Vanetini imajo spominsko obe-
ležje.

Zavezniška letala so se večkrat vračala v 
svoje baze preko Cerkvenjaka. Na tem ob-
močju je prišlo večkrat do zračnih bitk z 
nemškimi lovci. Dve zavezniški letali so 
nemški lovci sestrelili že v drugi polovici 
marca 1944. Štiri člane posadke so Nemci 
ujeli, pet pa se jih je ubilo. Imena ubitih niso 
znana. Oktobra 1944 je bilo sestreljeno za-
vezniško letalo pri Dupleku. Pilote, ki so iz-
skočili s padalom, je veter odnesel proti Vo-
ličini, kjer sta jih našla Miloš Čuček in Ivan 
Fantič. Skrila sta jih v skedenj, nato pa so jih 
preko kurirske zveze odpeljali na Kozjak. 
7. Janez Neifred

Februarja 1945 je na Ločičkih travnikih 
pri Vitomarcih prisilno pristal bombnik, iz 
katerega so v Sp. Čagoni pri Cerkvenjaku 
izskočili trije letalci. Janezu Neifredu pa se 
padalo ni odprlo.

Se nadaljuje! 

Dr. Marjan Toš:

Žrtve vojne 1941–1945 v osrednjih 
Slovenskih goricah
II. ŽRTVE VOJNE 1941–1945

MED LJUDMI

Lokalno pleme v tradicionalni opravi pred plemensko dolgo hišo
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smo se namenili, Pimago. Kot se je izkazalo, 
je država res nevarna, še posebej mesta, ki 
se vsa uvrščajo v deseterico najnevarnejših 
mest na svetu. Tako smo bili prisiljeni v skri-
vanje za dvometrskimi ograjami z bodečo 
žico, ki so prepredena čez celotno mesto, za 
okni z rešetkami in s prepovedjo izhoda brez 
spremstva domačinov. Nekak tropski raj, kot 
bi ga gledali iz zapora.

To se je hitro spremenilo, ko smo prispeli 
v našo vas Pimaga. Do tja smo ponovno le-
teli, ker je v državi le ena cesta, katero smo 
nato še skoraj v celoti prevozili v osmih urah. 
Po naporni vožnji smo se tako znašli sredi 
džungle, nekje v centru države, v hribovju 
na približno 800 metrih nadmorske višine. 

Okolica vasi je bila čudovita. Obkrožale so 
nas ogromne »seigo« palme, za katere smo 
izvedeli, da so kruh tamkajšnjih ljudi, saj 
iz njihovega debla pridobivajo škrob, ki je 
edino osnovno živilo v vasi. Novica, da smo 
prispeli beli zdravniki, se je kljub slabim po-
vezavam bliskovito razširila in še isti dan so 
nas številni domačini prišli pozdravit in nam 
v znak dobrodošlice prinesli prve kokose.

Takoj naslednje jutro smo odšli v bolni-
šnico. Tam so nas že navsezgodaj čakali prvi 
bolniki, tako da smo odprli škatle z zdravili 
ter hitro poiskali sobo, ki nam je služila kot 
ambulanta. Tudi bolniki, ki so ležali v bolnici 
na improviziranih posteljah, so nas nestrpno 
čakali, proti večeru pa smo pridno pričeli s 
čiščenjem, saj je bilo vse zaprašeno ter uma-
zano. Zgradba bolnišnice je bila sicer lepa 
(zgradili so jo Avstralci), ampak neprimerno 
vzdrževana in brez zdravnika. Zaposlene so 
le medicinske sestre, ki po najboljših močeh 
pomagajo bolnikom, vodijo porode in po la-
stnem občutku delijo zdravila. Kot so nam 
povedali, se je z našim prihodom obseg dela 
naenkrat močno povečal. Vsak dan smo 
pregledali približno 30-60 bolnikov, od tega 
8-10 kirurških primerov z vrezninami, vse-

kaninami, zlomi, krvavitvami, kroničnimi 
golenskimi razjedami, gnojnimi vnetji, vra-
ščenimi nohti, tujki pod kožo, opeklinami 
… Najpogostejše težave pa so bile kronične 
bolečine, malarija, pljučnice, epilepsije, že-
lodčne težave, kožne bolezni, astma, driske, 
vnetja oči, spolne bolezni itd. 

Zdravljenje v PNG se zelo razlikuje v pri-
merjavi z delom zdravnika v Sloveniji, saj ni 
možnosti preiskav, imeli smo le naše znanje 
in izkušnje. Na začetku smo oklevali, a že v 
nekaj dneh smo ugotovili, da lahko tudi brez 
moderne tehnike v medicini obvladamo in 
pomagamo skoraj vsem. Le nekaj bolnikov, 
ki so potrebovali obsežnejšo zdravstveno 
oskrbo, kot smo jo lahko v vaški bolnišnici 

nudili mi, smo posla-
li v najbližjo mestno 
bolnišnico. Te bolni-
ke smo kasneje tudi 
obiskali ter se srečali 
z njihovimi zdravni-
ki. Tako smo v dveh 
mesecih srečali veli-
ko dobrih in prepro-
stih ljudi, ki so nam 
hvaležnost za izka-
zano skrb in pomoč 
vračali na najlepši 
možen način, s pri-
srčnim nasmehom in 
stiskom roke.

A tudi med na-
pornim delovnim ur-

nikom se je našel čas za potep po džungli, 
sprehod do sosednjih vasi, izlet po reki in 
jezeru z deblaki … in na vsakem koraku so 
nas spremljali prijazni domačini. Razkazali 
so nam plemenske hiše, se oblekli v plemen-
ske oprave, nam zapeli in zaplesali, pripove-
dovali zgodbe, nas učili šivanja tradicional-
nih torbic, plezanja na palme itd., skratka 
postali smo njihovi prijatelji. 

Dva meseca sta tako prehitro minila. Do-
mačini so nam v slovo pripravili tradicional-
no gostijo, s kamni pečenega nezačinjenega 
vietnamskega pujsa. Povabljeni so bili vsi 
in res se je zbrala vsa vas. Težkega srca smo 
odšli, a z upanjem, da smo naredili nekaj 
dobrega, predvsem pa, da smo tamkajšnje 
medicinsko osebje tudi kaj naučili. Saj bo le 
tako tudi v prihodnje poskrbljeno za zdravje 
domačinov.

Za konec se moramo v našem imenu in 
v imenu domačinov Pimage zahvaliti vsem 
donatorjem, ki so nam omogočili medicin-
sko humanitarno odpravo v PNG. Seznam 
donatorjev, slike, prihajajoče predstavitve 
odprave in še kaj si lahko pogledate tudi na 
naši spletni strani: http://png.drmaja.com.

Klavdija Slaček, Matjaž Zimic

Prireditve LEN-ART 
se bližajo h koncu. Od 
17. junija do 1. septem-
bra se bo zvrstilo okrog 
25 prireditev — folklo-
re, komedij, koncertov 
najrazličnejših glasbenih 
zvrsti, prireditev za otro-
ke, zabavnih prireditev.

Letošnje prireditve so 
pri občanih naletele na 
ugoden odziv in poziti-

ven odnos, saj so bile zelo 
dobro obiskane. Tudi 
vzdušje na prireditvah je 
bilo zelo pozitivno, obi-
skovalci so nastopajoče 
sprejeli z navdušenim 
aplavzom. Izbor priredi-
tev je bil zelo pester, saj 
so nastopili znani, v Sloveniji in v tujini uve-
ljavljeni izvajalci. 

Kulturni dogodki pritegnejo prebivalstvo 
iz širšega območja Slovenskih goric in Ma-
ribora. Pester in raznovrsten program je bil 
namenjen različnim družbenim in staro-
stnim skupinam, zato je bila tudi struktura 
obiskovalcev mešana — otroci, mladi in sta-
rejši.

Vse prireditve so potekale v Domu kulture 
Lenart, kjer je na voljo najsodobnejša scen-
ska in tonska tehnika, ki prispeva h kvalite-
tni izvedbi predstav in koncertov.

 Doseženi so namen in cilji, zaradi kate-
rih prireditve organiziramo: Lenart je postal 
osrednje mesto kulture v Slovenskih goricah; 
Povečanje kulturne ponudbe in višja dosto-
pnost kulturnih dobrin za lokalno prebival-
stvo; Vključevanje vseh družbenih skupin: 
otrok, mladine, starejših, kmečko prebival-
stvo …; Ustvarjanje prebivalcem prijaznejše 
podobe Lenarta, zlasti v poletnih mesecih, 
ki so veljali za obdobje »kulturnega mrtvi-

la«; Promocija in prepoznavnost Lenarta 
in Slovenskih goric; Ustvarjanje pogojev za 
kulturno ustvarjanje; Širjenje medkulturne-
ga dialoga in multikulture; Poleg gospodar-

ske razvitosti območja je pomemben tudi 
kulturni razvoj in »duhovna« ponudba kra-
ja. Poletne prireditve so k temu prav gotovo 
prispevale.

Izkušnje letošnjih poletnih prireditev so 
pozitivne, zato je smiselno, da jih v podob-
ni programski zasnovi organiziramo tudi v 
prihodnje.

Darja Ornik

MED LJUDMI IZ KULTURE

2012

Pisca članka z vaškimi otroki …

Petek, 31. 8. 2012, ob 20. uri, Dom kulture 
Lenart
RADIO YU-TUP- N'kol' ni prepozn' za slavo
Produkcija: Glas Haus v koprodukciji s Cankarje-
vim domom
Pojeta in igrata: Nika Vipotnik in Rima Rampre
Scenarij in režija: Vesna Hauschild in Nika Vipo-
tnik
Sobota, 1. 9. 2012, ob 20. uri, Dom kulture 
Lenart
Organizator: Študentski klub Slovenskih goric
TADEJ TOŠ »V ŽIVO«

P RO G R A M  P R I R E DI T EV  L E N - A RT  2 0 1 2

GodArt

Klapa Lanterna

Vsi moji moški, Marija Mitič

 

Izbrani za nastop na regijskih revijah 
in državno srečanje

V letošnji kulturni sezoni, ki je trajala od 
januarja do junija 2012, je OI JSKD Lenart 
izvedla deset območnih revij za področja 
otroških in odraslih folklornih skupin, ljud-
skega petja, otroških in odraslih gledaliških 
skupin, lutkovnih skupin, vokalnega petja 
otroških, mladinskih in odraslih pevskih 
zborov in malih vokalnih skupin ter ple-
snih in mažoretnih skupin po vseh šestih 
občinah v Upravni enoti Lenart. S tem ko 

se skupine udeležijo območnih revij, imajo 
poleg strokovnega svetovanja za kvalitetno 
delo v prihodnosti tudi možnost, da so zara-
di kvalitetnih nastopov izbrane za nastop na 
regijskih revijah. Regijske revije se odvijajo v 
organizaciji območij JSKD Lenarta, Ormo-
ža, Ptuja in Slovenske Bistrice.

Letos so se na regijske revije uvrstile na-
slednje skupine:otroška folklorna skupina 
Šlekapac OŠ Jožeta Hudalesa iz Jurovskega 
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V petek, 1. junija 2012, je v kulturnem 
domu v Jurovskem Dolu potekal že tretji 
zaporedni letni koncert pevskih zborov, fol-
klornih skupin, vokalne skupine in šolskega 
ansambla Osnovne šole Jožeta Hudalesa. Z 
njim so sklenili delo v šolskem letu, pri če-
mer se je na odru med nastopajočimi zvrstilo 

več kot sto otrok. Ko je zadnjič padla zavesa, 
so Metka Caf (mentorica zborov, vokalne 
skupine in ansambla), Barbara Waldhütter 
(mentorica otroške folklorne skupine Šle-
kapac) in Cilka Neuvirt (mentorica mlajše 
otroške folklorne skupine Knofeki) upravi-
čeno poslušale pohvale in hkrati zahvale za 

vložen trud, otro-
ci pa so se veselili 
navdušenja števil-
nih obiskovalcev 
v stari jurovški 
dvorani. Razšli so 
se dobre volje in z 
velikimi načrti za 
prihodnjo sezono, 
ki jo bo ponovno 
sklenil tradicio-
nalni skupni kon-
cert.

D. W.

Svojo prvo povsem samostojno razstavo 
je Edvard Ketiš s Kobilščaka nad Radenci 
pripravil v galerijskih prostorih Methansove 
hiše v Zgornjem Dražen Vrhu. Je član Li-
kovnega društva Gornja Radgona, njegova 
umetniška posebnost pa je izdelovanje in-
tarzij. Zadnja leta se je z njimi predstavljal 
na društvenih razstavah, v duetu z Marijo 
Mileno Reščič pa je letos junija razstavljal 
v DOSOR-ju, Domu starejših občanov Ra-

denci.
Razstavo intarzij so odprli v petek, 3. 

avgusta, na ogled pa bo najmanj do konca 
meseca. O umetniku in njegovem delu je 
spregovorila predsednica Likovnega društva 
Gornja Radgona Tatjana Mijatović, prisotne 
pa sta nagovorila predsednik KUD Gabrijel 
Kolbič Zgornja Velka Anton Friš in lastnik 
Methansove hiše Leopold Methans iz Spo-
dnje Velke.

Trije mladi člani 
folklorne skupine 
Kulturnega društva 
Sveta Ana v Sloven-
skih goricah Mateja 
in Matija Šenveter 
in Žan Rola so zape-
li tri pesmi, kar je bil 
prvi tovrstni nastop 
mladih folkloristov 
kot pevcev pred jav-
nostjo.

Besedilo in foto: 
Filip Matko

Mojca Grandovec državna pr-
vakinja v teku na 3000 metrov

Državno prvenstvo v atletiki, ki je julija po-
tekalo v Kopru bo za lenarško atletinjo Mojco 
Grandovec nepozabno. V teku na 3000 metrov je 
namreč s časom 10.39 ugnala vso konkurenco in 
osvojila naslov državne prvakinje. S tem je Mojca 
popravila svoj dosežek, ki ga je dosegla dan prej 
v teku na 5000, ko je zaostala zgolj za našo leto-
šnjo olimpijko Žano Jereb in z novim osebnim 
rekordom (18.12) osvojila 2. mesto. Da Mojca v 
svojih nogah skriva še ogromno, pove podatek, 
da sprva v teku na 3000 metrov sploh ni name-
ravala nastopiti, saj te discipline ne trenira, am-
pak so jo v klubu kljub vsemu prijavili tudi na to 
razdaljo, kar se je na koncu izkazalo za pravilno 
potezo. Kljub temu da Mojca poudarja, da je nje-
no ukvarjanje z atletiko še vedno bolj rekreativ-
no, pa v letošnji sezoni sodi v svojih disciplinah 
(3000 m, 5000 m in 10000 m) v sam slovenski 
vrh, kar je poleg že omenjenega državnega pr-
venstva dokazala na atletskem pokalu Slovenije, 
ko je postala pokalna podprvakinja v teku na 
5000 m. Kljub dobrim rezultatom pa Mojca še 
ni točno odločena, kam jo bodo noge ponesle v 

Jurovski Dol: pelo in zaplesalo je več 
kot sto otrok

Intarzije pri Methansu in mladi pevci 
z Ane

ŠPORTIZ KULTURE

NOGOMET - ŠTAJERSKA LIGA

1. MNZ MARIBOR

FUTSAL 1. SFL

ATLETIKA

Lenarški nogometaši krstni 
nastop v Štajerski ligi pričeli z 
visoko zmago

Ponujeno priložnost, ki so jo nogometaši NK Le-
nart dobili za popolnitev Štajerske lige, so v taboru 
Lenarta odlično izkoristili ter z napredovanjem v 
višji rang tekmovanja izpolnili načrte izpred pretekle 
sezone. V prestopnem roku so klub okrepili: povra-
tnik v moštvo Dejan Ploj, Blaž Roškar, ki je prišel 
na posojo iz ptujske Drave, Jure Breznik iz Juro-
vskega Dola ter Jure Rajšp, ki je nazadnje igral pri 
NK Tezno. Prav Tezno pa je minulo nedeljo bil prvi 
nasprotnik Lenarčanov v uvodnem krogu Štajerske 
lige. Lenarški nogometaši so v tekmo krenili izjemno 
motivirano in odločno ter že ob polčasu zabili 3 gole 
ob enem prejetem. V 2. polčasu so dodali še dva za-
detka ter prvo tekmo v Štajerski ligi dobili z visokim 
izidom 5:1.

Prvo domačo tekmo v ŠRC Polena gosti NK Le-
nart že jutri proti ekipi Pohorja. Premierna tekma 
pred domačimi gledalci v tem rangu tekmovanju se 
bo pričela ob 17. uri. O pričakovanjih in ciljih pred 
novo sezono so bili v klubu dokaj molčeči. Predse-
dnik kluba Robert Ketiš je tako povedal, da bo po-
trebnih nekaj krogov, da spoznajo konkurenco v tej 
ligi, in takrat bo tudi več znano o dometu lenarške 
ekipe v Štajerski nogometni ligi. Kapetan ekipe Miha 
Čuček ob tem dodaja, da je v prvi sezoni v tej ligi 
pomembno, da si ekipa zagotovi obstanek, v lov na 
višja mesta pa se bodo podali v prihodnjih sezonah. 
Poleg članske ekipe pa bodo v Lenartu veliko pozor-
nosti še naprej posvečali delu z mlajšimi selekcijami, 
tako vabijo vse mlade športnike, željne žogobrca, da 
se pridružijo njihovi mladinski šoli, ki je namenjena 
otrokom od 5. leta.

NK Jurovski Dol cilja visoko v 1. 
MNZ Maribor 

Z nogometnim plesom so pričeli tudi v 1. MNZ 
Maribor. Tretjeuvrščena ekipa minule sezone v 1. 
MNZ Maribor NK Jurovski Dol cilja tudi v sezoni 
2012/2013 na sam vrh ligaške razpredelnice. . Visoke 
cilje so potrdili že na prvi tekmi, ki so jo v gosteh 
proti ekipi Brunšvika dobili z rezultatom 3:1.

Klub je sicer v poletnem prestopnem roku za-
pustil Breznik, ki je okrepil sosednji Lenart, in Sa-
gadin, ki je odšel k Pesnici. Na drugi strani pa sta 
klub okrepila Rene Toplak in Darko Brunček. Je-
dro ekipe ostaja bolj ali manj enako kot v pretekli 
sezoni, tako da predsednik in hkrati trener članske 
ekipe Robert Črnčec povsem smelo računa na vrh 
ligaške razpredelnice. Ob tem je potrebno dodati, da 
je ekipa Jurovskega Dola ob sicer izkušenih nogome-
taših, kot so David Šnofl, Srečko Črnčec in Damjan 
Kurnik, zelo mlada. In prav izkušnje in mladost so 

v pretekli sezoni že prinesle kvalitetne rezultate. Že 
v nedeljo pa čaka nogometaše Jurovskega Dola prva 
domača tekma, ki jo bodo odigrali proti Kungoti. 
Če smo v pretekli sezoni lahko v tej ligi spremljali 
slovenskogoriške derbije med Jurovskim Dolom in 
Lenartom, bomo v tej sezoni priča dvobojem med 
Jurovskim Dolom in Cerkvenjakom oz. NK Gostišče 
pri Antonu. Prvi tovrstni obračun bo na vrsti zadnjo 
septembrsko nedeljo v Jurovskem Dolu. 

NK Gostišče pri Antonu 
Novinci v letošnji 1. MNZ Maribor so nogome-

taši Cerkvenjaka, ki bodo prve štiri kroge odigrali v 
gosteh. V tem času bo namreč končano novo nogo-
metno igrišče v Cerkvenjaku. S prvega gostovanja v 
sezoni pri mariborskem Železničarju so se Cerkve-
njačani vrnili s porazom 3:0. Prve točke bodo tako 
iskali ta konec tedna na gostovanju v Prevaljah proti 
Korotanu.

Iz tabora KMN Slovenske gorice 
pred krstom v 1. SFL

Po temeljitem premisleku so se pri KMN Sloven-
ske gorice odločili, da bodo ne glede na ne najbolj 
rožnato stanje v klubski blagajni izkoristili priložnost 
in kot edini predstavnik pod okriljem mariborske 
medobčinske zveze zaigrali v 1. SFL ligi. Žreb je 
novincem v ligi namenil dokaj težak začetek prven-
stva, saj že v prvem krogu (14. 9. ob 20. uri) prihaja 
v Benedikt, kjer bodo zaradi premajhne dvorane v 
Voličini Slovenske gorice gostile domače tekme, eki-
pa Tolminskega Puntarja, ki sodi v vrh slovenskega 
futsala. Po gostovanju v Nazarju pa bodo Slovenske 
gorice v 3. krogu 1. SFL gostile aktualnega državnega 
prvaka in edinega letošnjega slovenskega predstav-
nik v Evropi, ekipo Litije. Ta tekma bo na sporedu 
28. septembra ob 20. uri. 

Glavni cilj kluba, ki se sicer sooča z nemalo teža-
vami pri zagotavljanju finančnih sredstev, je seveda 
obstanek v 1. SFL. Ekipa v primerjavi z lansko se-
zono ni doživela večjih sprememb, pa so se članom 

priključili nekateri igralci iz mladinskega pogona, ki 
bodo barve kluba zastopali tudi v 1. SFL v konku-
renci U-18 in U-21. Poleg teh dveh selekcij bo klub 
ponovno nastopal tudi v konkurenci do 13 let. 

Selekciji KMN Slovenske gorice 
U-12 in U-10 do 3. in 4. mesta na 
mednarodnem turnirju v Raki-
čanu

V močni mednarodni konkurenci na nogome-
tnem turnirju v Rakičanu sta selekciji Slovenskih 
goric do 12 in 10 let prišli do dveh odmevnih rezul-
tatov. Prvi dan turnirja je ekipa do 10 let po streljanju 
kazenskih strelov klonila proti vrstnikom iz Međi-
murja ter osvojila končno 4. mesto. Dan kasneje pa 
je njihovo uvrstitev še izboljšala selekcija do 12 let, 
ki je po sicer nesrečno izgubljeni polfinalni tekmi 
proti Muri osvojila končno 3. mesto po zmagi nad 
Međimurjem. 

Dola, ki jo vodi Barbara Waldhűtter; lut-
kovna skupina OŠ Sveta Trojica, ki jo vodi 
Tanja Cekovski; lutkovna skupina Deteljice 
OŠ Benedikt, ki jo vodita Valerija Kukovec 
- Potrč in Mihaela Ruhitel; otroška gledali-
ška skupina iz OŠ Voličine, ki jo vodi Petra 
Caf ; gledališka skupina OŠ Cerkvenjak-Vi-
tomarci, ki jo vodi Andreja Černel; odrasla 
folklorna skupina Jurovčan KD Ivan Cankar 
Jurovski Dol, ki jo vodita Cilka Neuvirt in 
Darinka Kramberger; Cerkveno prosvetni 
pevski zbor KD Sveta Ana, ki ga vodi Na-
talija Šijanec, in ljudski godci Kulturnega 
društva Pod lipo Lenart, ki jih vodi Stanislav 

Puhner.
Otroška folklorna skupina Šlekapac OŠ 

Jožeta Hudalesa iz Jurovskega Dola, ki jo 
vodi Barbara Waldhűtter, je bila izbrana za 
uvrstitev na državno srečanje otroških fol-
klornih skupin – RINGARAJA, ki je poteka-
lo v Šentjerneju 26. maja 2012. 

Na državno srečanje lutkovnih skupin, ki 
je bilo v Šmartnem ob Paki 5. junija 2012, je 
bila izbrana tudi lutkovna skupina OŠ Sveta 
Trojica, ki jo vodi Tanja Cekovski. 

Breda Rakuša Slavinec
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13. športnega dneva v Voličini 
se je spet udeležilo veliko število 
športnikov 

Športni dan, glede na razsežnost bi ga lah-
ko poimenovali športni vikend, v Voličini, ki 
ga je že 13. leto zapored organiziralo Špor-
tno društvo Voličina, je še enkrat več minil 
ob velikem odzivu športnikov iz Slovenskih 
goric in tudi širše. 131 ekip in približno 500 
športnikov se je pomerilo v različnih špor-
tnih disciplinah, ki so potekale v petek, 17., 
in soboto, 18. avgusta. 

Predsednica športnega društva Voličina 
Cvetka Bezjak, ki je imela v dnevih pred 
športnim dnevom polne roke dela, ugota-
vlja, da poleg množičnosti, ki jo ta športni 
dogodek pridobiva iz leta v leto, lahko ugo-
tovimo, da športni vikend v Voličini postaja 
tudi vse kvalitetnejši. Seveda brez pomoči 
sponzorjev in donatorjev praktičnih nagrad 
za srečelov pri tako obsežnem športnem 
projektu brez vstopnine ne bi šlo, zato se jim 
v imenu ŠD Voličina predsednica društva is-
kreno zahvaljuje. 

V moškem balinanju je bila najboljša eki-
pa Cimosa pred ekipama Lenart 1 in Lenart 
2. Najboljše balinanje med ženskami so pri-
kazale balinašice Voličine, ki so osvojile 1. in 
2. mesto pred ekipo Lenarta. V močnem ko-
šarkarskem turnirju trojk je v finalnih obra-
čunih slavila ekipa None Lenart pred ekipo 
»Željota«in veteransko ekipo None Lenart. 
Letošnji nogometni turnir, ki je štel že za 35. 

pokal Slovenskih goric, je pripadel lansko-
letnim braniteljem naslova, ekipi Lormanja, 
ki so v finalni tekmi ugnali ekipo Slovenskih 
goric. 3. mesto je osvojila ekipa Športni park 
Slanič. V veteranski konkurenci je slavila 
prva ekipa Slovenskih goric pred Zavrhom 
in še eno ekipo Slovenskih goric oz. Voliči-
ne. V vedno popularni odbojki na mivki je 
slavila ekipa »Nevarni tigri« pred ekipama 
»Sportblly« in Jurek. Nogomet na mivki je 
pripadel ekipi Mihec pred Team MTM in 
Virtuozi. Novost med letošnjimi disciplina-
mi je bila vleka vrvi, katere se je udeležilo 
8 ekip. Največ moči je pokazala ekipa Bar 
Ornik iz Selc. 2. mesto je zasedla XXL eki-
pa, 3. pa Rokoborci. Med bolj napete športe, 
ki si ga tudi ogleda veliko gledalcev, spada 
tenis. V ženski konkurenci dvojic sta slavi-
li Dida Zakelšek in Neva Čuček pred Petro 
Cvikl Marušič in Anito Rojko ter Sanjo Jo-
vanovič in Ksenijo Ekselenski. Napet finalni 
obračun v moških dvojicah je pripadel Žanu 
in Alenu Horvatu v dvoboju z Andrejem Ša-
lamunom in Boštjanom Belšakom, ki sta na 
turnirju v Voličini vedno v vlogi favorita. 3. 
sta bila Bojan Skok in Silvo Simonič. Stre-
ljanja z zračno puško se je letos udeležilo 24 
ekip. Najnatančnejšo in najmirnejšo roko so 
imeli v ekipi Maistrovih borcev, 2. mesto je 
pripadlo ŠD Zavrh in 3. Društvu upokojen-
cev Voličina.

D. K.

BE iz Krškega pred Vincennes na vajetih Darje Judež 
iz Šentjerneja in PlayCatch na vajetih Darje Trontelj 
Dolinšek iz Ljubljane, lanskoletne zmagovalke za 
Agatin pokal v Lenartu. Dekleta so pokazala odlič-
no znanje in veliko hrabrost, tako da so požela velik 
aplavz hvaležnega občinstva. V dirki za pokal ge-

nerala Rudolfa Maistra je imel domači predstavnik 
Franc Lovrenčič, sicer dvakratni zmagovalec tokra-
tnih dirk na Poleni, težave z 
opremo in se je za las spretno 
izognil nesreči ter seveda od-
stopil. Zmaga je tako zaslu-
ženo odšla v Ljubljano, saj je 
slavila MonCherie Peška na 
vajetih Marka Gorenca pred 
Rambom Branka Seršena iz 
Ljutomera in Izmirjem na 
vajetih Maše Habjan iz Ko-
mende. 

Sicer pa so bili na lenarški 
Poleni najuspešnejši domači 
tekmovalci iz Lenarta, ki so 
zmagali trikrat, dvakrat so 
bili uspešni tekmovalci iz Lju-
bljane, po enkrat pa vozniki iz 
Komende in Krškega. V prvi 
dirki je zmagala BumbleBlue 
HČ na vajetih Tineta Jagodi-
ca iz Komende s kilometrskim 
časom 1:23,4; v drugi je slavil 
Apollo na vajetih domačina Franca Lovrenčiča s 
kilometrskim časom 1:19,4; v tretji dirki za Agatin 
pokal pa Iztok Be na vajetih Maše Habjan iz Krškega 
s kilometrskim časom 1:18,6. Četrto dirko je suve-
reno dobil domači predstavnik Perry Joe na vajetih 
Franca Lovrenčiča s kilometrskim časom 1:18,0; v 

peti dirki za pokal generala Maistra je slavila Mon-
Cherie Peška na vajetih Marka Gorenca iz Ljubljane 
s kilometrskim časom 1:19,9; v šesti dirki pa domača 
kobila Daisy na vajetih Gorazda Plečka iz lenarškega 
KK Slovenske gorice s kilometrskim časom 1:21,8. 
Poslastica dneva je bila zadnja, sedma dirka, v ka-

teri so se na Poleni brez-
kompromisno »udarili« 
odlični domači in uvo-
ženi konji. Po pričakova-
njih je zmagal slovenski 
rekorder Angel Sirrius na 
vajetih Marka Gorenca 
iz Ljubljane z najboljšim 
časom dneva 1:16,9 pred 
Vic Attackom na vajetih 
Jerneja Slaviča in Leo-
nidasom OZ na vajetih 
Reneja Hanžekoviča, oba 
Ljutomer.    

Velikošmarnske kasa-
ške dirke je podprla tudi 
občina Lenart, obiskoval-
ce pa je pozdravil župan 
mag. Janez Kramberger. 
Povedal je, da je Polena 
primerno stičišče različ-
nih družabnih prireditev, 
kar dokazuje tudi doga-

janje ob velikem šmarnu, ko se srečajo upokojenci, 
se poveselijo na Agatini noči in za konec uživajo v 

merjenju moči iskrih kasačev. Dotaknil se je tudi 
kmetijsko-obrtniškega sejma, ki bo po njegovem 
ostal kot del lenarške promocije. Vsem tekmovalcem 
je zaželel veliko športnih uspehov.

Tekst in foto: M. T.

Eva Skaza v Velenju do naslova 
državne prvakinje v triatlonu

Članica KK TBP Lenart Eva Skaza je potrdila 
dobro pripravljenost 
iz junijskih tekem v 
triatlonu in v Velenju 
osvojila naslov držav-
ne prvakinje v tej tež-
ki športni preizkušnji. 
Boj za najvišja mesta 
je napovedala že v 
plavanju, ko je bila 
ves čas v ospredju, 
prav tako se je vodil-
ne skupinice držala v 
kolesarskem delu tek-
me, po hitri menjavi 
s kolesa na tek pa je 
suvereno opravila tudi 

s tekom ter ugnala vso žensko konkurenco, s čimer 
je osvojila naslov državne prvakinje.

Dejan Kramberger

211 lipovih listov za zeleno 
Slovenijo

Kolesarski ultramaratonec Hilarij s svojimi ek-
stremnimi podvigi širi okoljsko zavest. Septembra 
bo zeleno sporočilo iz srca Slovenije na kolesu pri-
peljal v vsako od 211 slovenskih občin.

Kolesarski podvig »211 lipovih listov za zeleno 
Slovenijo« bo potekal od 31. avgusta do 14. septem-
bra 2012. Zaključek projekta s sprejemom ultrama-
ratonca bo v petek, 14. septembra, v Geometričnem 
središču Slovenije, kjer se bodo tistega dne zbrali 
tudi župani vseh slovenskih občin. Pri organizaciji 
dogodka bosta sodelovali Združenje občin Slovenije 
in Skupnost občin Slovenije, ki bosta za župane pri-
pravili strokovni posvet.

Zeleno povezovanje slovenskih občin je pomemb-
no za vso Slovenijo, zato je občina Lenart s ponosom 
podprla Hilarijev najnovejši podvig. Sodelovala bo 
pri tehnični podpori projektu, koordinaciji dogod-
kov in obveščanju javnosti. Verjame namreč, da je 
ohranjanje naravnega okolja ključ za boljšo kakovost 

življenja na vseh ravneh, zato sodeluje tudi v drugih 
projektih, ki gradijo na »zelenih vsebinah«.

Župan občine Lenart mag. Janez Kramberger bo 
sprejel zeleno sporočilo iz srca Slovenije na kolesu 
11. septembra 2012 ob 10.50 uri na ploščadi pred ob-
činsko zgradbo na Trgu osvoboditve v Lenartu.

L. Š.

Bračič in Raner 
odlična na pesku

V Žalcu je bilo 7. julija 
državno prvenstvo v ro-
koborbi na pesku. Znova 
se je izkazal Jože Bračič in 
pri kadetih dosegel prvo 
mesto. Z lahkoto je zmagal 
v vseh treh borbah. Mladi 
rokoborec Sebastjan Ra-
ner je bil tretji. Rokobor-
ba na pesku je vedno bolj 
popularna, atraktivna in 
primerna za poletje.

Tomi Jagarinec

Tudi na Poleni najhitrejši Angel 
Sirrius – 1:16,9

Agatino dirko dobila Maša Habjan, Maistrov 
pokal pa MonCherie Peška

Na hipodromu Polena so bile 12. avgusta tradici-
onalne velikošmarnske kasaške dirke, ki jih je v so-
delovanju z Zvezo društev kasaške centrale Slovenije 
zgledno organiziral domači KK Slovenske gorice iz 
Lenarta. Na 1600-metrski dobro pripravljeni stezi 
so nastopili številni dobri konji iz vseh slovenskih 
klubov in društev, ki so vnovič naskakovali novi re-
kord Polene, a jim tudi tokrat ni uspelo. Avgustovsko 
dobro pripravljeno prireditev, ki je potekala v okvi-

ru letošnjega 13. tekmovalnega dneva po programu 
Zveze društev kasaške centrale Slovenije, je v pre-
krasnem poletnem vremenu pospremilo okoli 1500 
zadovoljnih gledalcev od blizu in daleč. V ospredju 
je bila Agatina dirka, na kateri so se pomerile pred-
stavnice nežnejšega spola, in zanimiva dirka najbolj-
ših slovenskih konjev za prestižni pokal generala 
Maistra. Lenarški organizatorji so jo pripravili po 
nekajletnem premoru in napovedali, da bodo vnovič 
združili organizacijske sile in moči z ostalimi sloven-
skimi klubi, da bi Maistrova tradicija ostajala tudi 
na hipodromskih stezah. Agatino dirko je po pone-
srečenem štartu domače favoritinje Nine Lovrenčič 
z La Vie zasluženo dobila Maša Habjan z Iztokom 

ŠPORT

ROKOBORBA

KONJENIŠTVO

DAN ZA ŠPORT

TRIATLON

KOLESARSTVO

prihodnjih sezonah. Zagotovo se bo podala na eko-
maraton in tradicionalni maraton v Ljubljani. Glede 
na dejstvo, da sodi v sam slovenski vrh, smo jo pov-
prašali, ali se morebiti čez 4 leta lahko spogleduje z 
olimipijado. Mojca, ki se z atletiko nekoliko resneje 
ukvarja šele dve leti in je v tem času osebni rekord že 

krepko popravila, pravi, da za olimpijsko normo še 
vedno zaostaja približno 3 minute. 3 minute je v teku 
na 5 kilometrov resda veliko, a glede na hiter Mojčin 
napredek se nikoli ne ve. 

Dobitnica Maistrovega pokala MonCherie Peška na vajetih Marka 
Gorenca iz Ljubljane

Zmagovalka Agatine dirke Maša Habjan z Iztokom BE

Zmagovalec Jože Bračič - drugi z leve
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Zid ob stopnicah, ki vodijo od Mercatorja 
proti lenarški tržnici oz. nadalje proti ob-
činski zgradbi, že od preteklega leta krasijo 
mozaiki likovne umetnice Ane Šuster. V 

tem mesecu je mozaično podobo dobila tudi 
klopca pod že obstoječimi mozaiki. 

Koliko kamenčkov je bilo potrebnih za 
vse mozaike na steni in na klopci? To je na-

gradno vprašanje za 
vse, ki si boste vzeli 
nekaj minut in sku-
šali te kamenčke pre-
šteti. Trije, ki bodo 
najbližje točnemu 
številu, bodo nagra-
jeni s praktičnimi na-
gradami. Vaše odgo-
vore pričakujemo na 
elektronski naslov: 
ovtarjeve.novice@
rasg.si najkasneje do 
petka, 14. septembra. 

Uredništvo

ZANIMIVOSTI

Anini mozaiki krasijo Lenart

Tomaž Lovrec iz Andren-
cev se je spomladi odločil, 
da bo posekal vinograd in 
parcelo zasejal s sončnicami. 
Odločitev se mu je obresto-
vala, saj je bil pridelek sonč-
nic odličen. Ker je sončnice 
pravočasno razredčil, so 
bile vse, ki so zrasle, zelo 
velike. Na svoj račun pa so 
prišli tudi Andrenčani, saj 
so se po dolgem času zopet 
začeli družiti tako kot v sta-
rih časih – pri »klopfanju« 
sončnic.

Tekst in foto: T. K.

Veri Rajh iz Cerkvenjaka, ki že vrsto let 
goji paradižnik iz lastnih semen, je letos 
uspel svojevrsten podvig — pridelala je 
paradižnik, velik kot žoga. Njegov obseg je 
znašal 56 centimetrov, težek pa je bil kar 
1,604 kilograma. Pri pridelavi zelenjave v 
rastlinjaku na domačem vrtu ji pomaga tudi 
hčerka Barbara, ki končuje višjo šolo za hor-
tikulturo in vizualne umetnosti.

Tekst in foto: T. K.

V Jurovskem Dolu je mnogo lepih rož, pa 
vendar smo sredi poletne vročine obiskali 

eno lepših hiš, kjer so okna neverjetno oblo-
žena z lepimi domačimi pelargonijami. 

Nekoč smo radi rekli: hiša Zr-
nečeve Regine. Danes tam živi 
še Vlado, za hišo pa skrbi Ma-
rija Urbanič. To pomeni, da so 
njena skrb tudi okolica in rože. 
Marija je povedala: »Lepo, da 
to nekje objavite. Nikoli ne veš, 
kako dolgo bodo cvetele. Mor-
da jih naslednje leto ne bo več.« 
Prepričani smo, da bodo, pa 
vendar – čestitke skrbni ljubite-
ljici cvetja na oknih svoje hiše!

Marija Šauperl

»Klopfanje« sončnic zbližuje sosede

Gigantski paradižnik težak 1,604 kg

Rože na oknih povedo ...

Zgodovinsko društvo Slovenske gorice 
skupaj s partnerji (občine Benedikt, Cerkve-
njak, Lenart, Sveta Ana, Sveti Jurij v Sloven-
skih goricah) pripravlja projekt Zgodovina, 
etnologija in kultura pristne (avtentične) 
prehrane v Slovenskih goricah (Pristna hra-
na 2012) v okviru projektov LAS Ovtar Slo-
venskih goric za leto 2012.

Vljudno vas vabimo, da nam sporočite 
podatke o starih sadnih drevesih in starih 
trtah na naslov: Zgodovinsko društvo Slo-
venske gorice, Nikova 9, 2230 Lenart ali na 
e-naslov: zgodovinsko.drustvo.slov.gor@
gmail.com ali janez.ferlinc@gmail.com ali 
GSM 041 240 242. Več podatkov je na in-
ternetni strani društva http://www.sloven-
skegorice.eu/.

Janez Ferlinc

Zavarujmo stara sadna drevesa in 
stare trte!

Roženkravt
Da je lipa simbol slovenskega naroda, to 

veste vsi! Ali veste, da je slovenski šopek 
povezan iz roženkravta, rožmarina in na-
geljna? Za roženkravt sem se navdušila na 
obisku pri Polančevi Mimiki iz Strme gore 
pred nekaj leti. Vsa ponosna mi je pokazala 
svoje cvetno bogastvo (fajglje, roženkravt, 
rožmarin). Iz podarjenega potaknjenca sem 
si vzgojila svojo rastlino. Ravno danes, ko 

pišem ta prispevek, Mimika praznuje 85 
let in vesela sem, da sem ji lahko podari-
la potomca njenega roženkravta, ki naj jo 
razveseljuje še mnogo zdravih let. Ne le pri 
Mimiki, tudi okna drugih hiš je v prejšnjih 
časih krasil roženkravt. 

Roženkravt umeščamo k dišečim pelargo-
nijam. Je večletna zimzelena rastlina, ki ima 
rada sončne zavetne lege. Ker je občutljiva 
na mraz (izhaja iz južne Afrike) prezimu-
je v notranjih 
prostorih. Ima 
zelene dlanasto 
deljene liste, ki 
so na zgornji 
strani dlakasti. 
Imajo močan 
vonj, ki spomi-
nja na mešanico 
vrtnic in začimb. 
Cvetovi so drob-
ni, bledo rožnati 
s črticami vijo-
lične barve. Iz 
cvetov se razvije 
seme. Najlažje 
roženkravt raz-
množujemo s 
potaknjenci, ki 
se zakoreninijo 
v treh tednih. 
Ni zahtevna ra-
stlina, rada ima 
prst, ki ne vse-
buje apnenca in 
je vedno vlažna, 
zato jo poleti, 
v vročini, zali-
vamo vsak dan. 
Zaradi močnega 
vonja je škodljiv-
ci ne marajo. 
Včasih so rožen-
kravt v ljudskem 

zdravilstvu uporabljali za zdravljenje srca in 
božjasti. Danes se uporablja eterično olje, 
ki ga dodajamo masažnim oljem za lajša-
nje predmenstrualnih težav, zastoja tekočin 
v telesu, dermatitisu, herpesu, ekcemih in 
suhi koži. Liste dodajamo masažnemu olju 
za krepitev živčnega sistema. Eterično olje je 
sestavina parfumov in krem za obraz. Popa-
rek listov pa čisti kožo, spodbuja obtok in 
odpravlja bledico. Posušene liste dodajamo 
v dišeče mešanice in blazinice. Vonj rožen-

kravta, ki je najmočnejši zjutraj, 
odganja mrčes. Če se želite ob-
varovati komarjev, se natrite z 
zmečkanimi listi in komarji se 
vas bodo ognili. V kulinariki 
sveže liste uporabljamo za diša-
vljenje sadnih solat, sladoleda, 
peciva in napitkov, marmelad 
(dodamo tik pred koncem ku-
hanja). Če želite dišeč biskvit, 
obložite pekač s peki papirjem, 
na katerega položite sveže liste, 
vlijete testo, ki se med pečenjem 
nadišavi. Ko je biskvit ohlajen , 
liste odstranimo. Tudi sladkor 
lahko dišavimo z listi rožen-
kravta.

Dišeče pelargonije so postale 
»modne rastline«, dobite jih v 
pokončni ali povešavi obliki, 

pisano listne, tudi rdeče cvetoče in z vonjem 
po limoni, oranži, pepermintu, popru, mu-
škatu …

Predstavljajte si, da vas pri vhodnih vratih 
s svojim vonjem pozdravi rastlina, ki je lepa, 
odganja mrčes in je povrhu še nezahtevna. 
Poskusite udejaniti to predstavo in pridite 
po potaknjence. 

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

Ujma in ločitev
»Kaj imata skupnega ujma in ločitev?«
»Ne vem.«
»V obeh primerih lahko hitro izgubiš pre-
moženje.«

Stranišče in pokopališče
»Kaj imata skupnega stranišče in pokopali-
šče?«
»Tega pa ne vem.«
»V obeh primerih nimaš kaj razpravljati: ko 
je treba iti, je treba iti.«

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

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

Moder nasvet
»Ata, kdaj se je končala prva svetovna 
vojna?«
»Hm, to pa sem že pozabil.«
»Ata, kdaj se je začela druga svetovna 
vojna?«
»Ne vem natančno.«
»Ata, kdo je bil največji francoski vojsko-
vodja?«
»Tega pa ne vem.«
»Ata, ali ti gre na živce, ker te toliko sprašu-
jem?«
»Kje pa sinko, ti le sprašuj, drugače ne boš 
nikoli nič znal.«

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

Alibi
»Zakaj vedno, kadar tvoja žena prepeva, 
stojiš pred hišo?«
»Zato, da ljudje ne bi mislili, da jo prete-
pam.«

V parku
Po parku se sprehaja mladi očka z vozičkom, 
v katerem je otrok, ki joče.
Očka vsakih nekaj minut pogleda v voziček 
in reče: »Samo mirno, Peter, samo mirno.«
Mimo pride starejša gospa in očku svetu-
je: »Gospod, dajte Petru kaj piti, morda je 
žejen, ker je tako vroče.«
»Peter sem jaz, moji hčerkici pa je ime 
Suzana.«

Strah
»Zakaj ne ješ kosila?«
»Strah me je, da se bom zredil.«
»Potem pa je najbolje, da popiješ šilce 
žganja.«
»Ali žganje prepreči, da bi se zredil?
»Ne, strah prežene.«

Kruh
Možakar je v časopisu prebral, da je najbolj-
še zdravilo proti impotenci domači kruh. 
Takoj je odšel v pekarno in naročil deset kil 
domačega kruha.
»Kaj boste s takšno količino kruha. Postal bo 
trd,« je dejal pek.
»Če je tako, pa mi ga dajte dvajset kil.«

Svež zrak
»Hudo mi je za hčerko, ker mora poslušati, 
kako se z možem prepirava,« je dejala mlada 
mamica svoji kolegici.
»Midva z možem pa sva previdna – predno 
se začneva prepirati, sina vedno pošljeva na 
vrt.«
»Saj se tvojemu sinčku vidi, da je veliko na 
svežem zraku.«

Koza
»Moja žena je prava koza.«
»Ali se nisi ti poročil s tisto mačko iz modne 
agencije?«
»Seveda sem se. Pred poroko je bila mačka, 
po poroki pa se je izkazalo, da je koza.«

Smeh je pol zdravja Pripravlja T. K.

 »Letos poleti smo vsi, ki se zanimamo 
za šport, zares prišli na svoj račun,« je pred 
dnevi pri malici dejal rezkar Peter. »Najprej 
smo lahko spremljali evropsko nogometno 
prvenstvo, nato pa še olimpijske igre. Sedaj 
pa lahko spremljamo evropske tekme nogo-
metašev Maribora.«

»Sam nisem zamudil nobene nogometne 
tekme z evropskega prvenstva, ki jo je pre-
našala televizija,« je dejal mizar Tone.

»Jaz bi vsa ta evropska in podobna nogo-
metna prvenstva ukinila, saj zaradi nogo-
meta dedci cele dneve poležavate po kavčih 
pred televizijami, ženske pa moramo same 
delati na njivah in opravljati druga doma-
ča dela,« je povzdignila glas šivilja Marica. 
»Moj je letos celo poletje buljil v televizijo 
in pil pivo.«

»No, no, Marica, tako hudo pa zopet ni,« 
jo je poskušal umiriti Tone. »Res je, da si 
moški radi ogledamo kakšno dobro nogo-
metno tekmo, vendar pa po njej delamo z 
večjim elanom, še zlasti, če so zmagali ta 
pravi.«

»No, Tone, ko že govoriš o zmagah, mo-
ram reči, da sem prišel do zanimivih ugoto-
vitev,« je povzdignil glas Peter. »Bolj kot je 
država v finančnem pogledu na psu, več da 

za nogomet in boljše nogometaše ima.«
»Kako to misliš?« je nejeverno povprašal 

Tone.
»Poglej, na evropskem nogometnem pr-

venstvu je zmagala Španija, ki je pred ban-
krotom. V finalu se je pomerila z nogome-
taši iz Italije, ki ji tudi preti finančni zlom. 
Včasih so bili evropski prvaki nogometaši 
iz Grčije, ki brez tuje finančne pomoči ne 
more več preživeti. Skratka, bolj kot je drža-
va brez denarja, boljše nogometaše ima, ker 
za nogomet več da.«

»Popolnoma prav imaš, Peter,« je vzkli-
knil Tone. »Odkril si zlato pravilo: čim 
hujša je finančna kriza v določenem okolju, 
tem boljše nogometaše imajo. To velja tudi 
v Sloveniji – nogometaši iz obubožanega 
Maribora so veliko boljši od nogometašev 
iz bogate Ljubljane.«

»Fanta, čeprav se ne zanimam za nogo-
met, vama moram reči, da je vajina teorija 
popolnoma zgrešena,« je odločno dejala 
Marica.

»Če bi držala, bi se morala v finale evrop-
skega prvenstva v nogometu uvrstiti tudi 
Slovenija,« je z dvignjenim prstom dejala 
Marica.

HUMORESKA

Zlato pravilo

CENIK oglasnega prostora v 
Ovtarjevih novicah

1/16 strani 40 x 124 mm 80,0 €

1/8 strani 84 x 124 mm 100,0 €

1/4 strani 124 x 173 mm 180,0 €

1/2 strani 253 x 173 mm 280,0 €

Cela stran 253 x 350 mm 480,0 €

K navedenim cenam se prišteva 20% 
DDV

D o p i s n i k o m  O v t a r j e v i h  n o v i c !
Vsebino Ovtarjevih novic soustvarja vse več občanov (dopisnikov). Uredništvo 
nenapovedane in nenaročene prispevke uporabi v celoti ali skrajšane (s prilagojen-
im naslovom) ali jih ne uporabi. Zadnji rok za oddajo prispevkov je 14 dni pred 
izidom. Obseg prispevka je praviloma 20 vrstic in ena fotografija, če bistveno 
dopolnjuje prispevek. Pri pomembnejših dogodkih so možna vnaprej dogovorje-
na odstopanja. Objave lokalne skupnosti ali društev lahko obsegajo 30-50 vrstic. 
Prispevki naj bodo v Wordu (Times New Roman, velikost 12, razmik 1,5), fo-
tografije morajo biti najmanj 1600x1200 pixlov, poslane v posebni datoteki. Izbor 
fotografij opravi uredništvo. Naslednja številka izide 28. septembra!

Uredništvo

ZA RAZVEDRILO
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Program SIP TV se v sistemu KKS 
LENART nahaja na kanalu S 30 - 
frekvenca 375,25 MHz, v program-
ski 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

Piše: Tomaž Kšela

OVTAR - 
varuh vinogradov,  

varuh Slovenskih goric

Beseda “ovtar” (tudi outar ali otar) 
v vzhodnoslovenskih narečjih pomeni 

»čuvar vinogradov z zrelim grozdjem«.

- izdelava nožev za freze
- izdelava rezervnih delov za pluge (lemeži, 
deske, predplužniki, blažilci za plug- 
peresa, menjalne konice lemežev …)
- popravila in obnove plugov (Kverneland, 
Vogel&Noot, Rabe-Werk, Lemken, 
Regent …)
- popravila in obnova bagerskih žlic
- popravila kompresorskih konic
- razrez pločevine do 100 mm
- klešče za les, snežni plugi, vijaki za pluge, 
vijaki za plužna telesa, strižni vijaki, 
konice za studence ...
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Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje

V četrtek, 12. julija 2012, je v Zg. Parti-
nju potekala praktična delavnica za izdelavo 
značilne „Slovenjegoriške gibance“, ki smo jo 
organizirali na KGZS - Kmetijski svetovalni 
službi Lenart skupaj z Društvom kmečkih 
žena Lenart. Delavnica je bila izvedena kot 
aktivnost projekta LAS Ovtar z naslovom 
„ Slovenjegoriška gibanca – bogastvo, ki ga 
ne želimo pozabiti“ in je bila namenjena 
ponudnikom in bodočim ponudnikom tega 
domačega peciva iz krušne peči. Projekt je 
sofinanciran s strani Evropskega kmetijske-
ga sklada, Evropa investira v podeželje. Cilj 
projekta je predstaviti gibanco širšemu kro-
gu ljudi in jo narediti 
še bolj zanimivo in 
prepoznavno za po-
nudnike in potrošni-
ke.

Delavnico je vodila 
Teja Kramberger, ki 
ima na svoji domačiji 
registrirano dopol-
nilno dejavnost peke 
kruha in peciva na 
tradicionalni način, 
kar pomeni peciva 
iz krušne peči. Pri-
kazala nam je prak-
tični potek priprave 

od surovin do pečene gibance in povedala 
marsikatero podrobnost, ki zelo vpliva na 
kvaliteto končnega izdelka. Prisotnih je bilo 
20 udeležencev, ki so tudi sodelovali pri iz-
delavi gibanc. Pripravile so se tri skutine in 
ena orehova, ki so jih kasneje spekli v krušni 
peči. Pečene so bile izredno lepo, z značilno 
okroglo obliko, prav tako so se po organo-
leptični oceni izkazale za zelo okusne. De-
lavnica je potekala v prijetnem delovnem 
vzdušju, udeleženci so si medsebojno izme-
njevali izkušnje in mnenja, tako da smo bili 
na koncu vsi prisotni zadovoljni.

Cvetka Bogdan, KSS Lenart

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje

Društvo za razvoj podeželja »LAS Ovtar 
Slovenskih goric« se je z Ovtarjevo ponudbo 
produktov podeželja in s prikazom tradicije 

Slovenskih goric letos prvič s ponudniki 
predstavljal na 50. tradicionalnem sejmu 

kmetijstva in živilstva AGRA 2012 v Gornji 
Radgoni.

Na 20 m2 razstavnega prostora v hali C3 
se je upoštevaje sejem-
sko temo dneva zvrsti-
la ponudba na stojnici 
(domače dobrote, kruh, 
mesni izdelki, gibanice, 
produkti čebelarstva, 
olja, kisi, vina, sokovi 
…). Liki ovtarja, dedka 
in babice so s ponud-
bo izdelkov tradicije in 
domače obrti zapolnili 
osrednji babičin kotiček, 
kjer so posebne pozor-
nosti zagotovo bili dele-
žni mojstri in mojstrice 
prikazov že skoraj poza-
bljenih znanj: pletenja iz 

šibja in slame, sodarstva, predenja, filcanja, 
gospodinjstva, zeliščarstva in drugih ročnih 

del. Nevsiljivo so se na 
zaslonu TV in info pultu 
v sliki in besedi dnevno 
predstavili izpeljani pro-
jekti LAS in zbrano pro-
mocijsko gradivo.

Ovtarjev prostor je 
obiskovalcem zares 
omogočal nakup dobrot, 
degustacijo, pašo za oči, 
polnitev želodca in uma 
ter krepitev telesa; vse ob 
pristni slovenskogoriški 
besedi druženja. 

Renata Vajngerl, 
foto: Zmago Kokol

LAS OVTAR Slovenskih goric prvič 
na AGRI

Delavnica za pripravo 
„Slovenjegoriške gibance“

Številka: JP 01/2013
Lenart, 31. 8. 2012
Lokalna akcijska skupina: Društvo za razvoj podeželja »LAS Ovtar v Slovenskih goric«, 
Trg osvoboditve 9, 2230 Lenart v Slovenskih goricah, objavlja:

JAVNI POZIV 
za nabor projektnih predlogov za izvajanje Lokalne razvojne strategije »LAS 

Ovtar Slovenskih goric« občin: Benedikt, Cerkvenjak, Lenart, Sveta Ana, Sveta 
Trojica v Slovenskih goricah in Sveti Jurij v Slovenskih goricah za leto 2013.

Predmet javnega poziva
Predmet javnega poziva je nabor projektnih predlogov za leto 2013, ki predstavljajo izva-
janje Lokalne razvojne strategije (LRS) lokalne akcijske skupine »LAS Ovtar Slovenskih 
goric« (LAS) v okviru ukrepa LEADER (4. os PRP 2007-2013), za območje občin: Be-
nedikt, Cerkvenjak, Lenart, Sveta Ana, Sveta Trojica v Slovenskih goricah in Sveti Jurij v 
Slovenskih goricah.
Predlogi projektov naj prispevajo k izvajanju LRS, ki je razdeljena na šest ključnih prioritet 
razvoja podeželja in dela:

 Razvoj podjetništva, zagotavljanje novih delovnih mest, izobraževanje in dejavnosti na 1. 
podlagi razvoja lokalnih potencialov s prioriteto zaposlovanja žensk, mladih, starejših 
in ljudi s posebnimi potrebami. 
 Spodbujanje kmetijstva in sonaravnega kmetovanja.2. 
 Pospešen razvoj turistične ponudbe podeželja.3. 
 Ohranjanje naravnega okolja in razvoj naselij.4. 
 Izboljšanje infrastrukturnih pogojev za delo in bivanje na podeželju.5. 
 Spodbujanje obnove in oživitev vaških jeder ter kulturne dediščine podeželja.6. 

Izbrani projektni predlogi bodo vključeni v Načrt izvedbenih projektov (NIP) »LAS Ovtar 
Slovenskih goric« za leto 2013, ki ga mora LAS posredovati LEADER pisarni - Ministrstvo 
za kmetijstvo in okolje (MKO) v dokončno potrditev do 31. 10. 2012.
Razpisana sredstva
Okvirna višina nepovratnih sredstev, namenjenih za sofinanciranje izvajanja projek-
tov za leto 2013, je 60.000,00 EUR.
Najnižji delež podpore za posamezen projekt je 7.000,00 EUR, najvišji pa 30.000,00 EUR. 
Projekti se po svojem učinku ločijo na individualne in skupinske. 
Za skupinske projekte je predvidenih 70 % vrednosti skupnega zneska razpoložljivih 
sredstev LAS za leto 2013 (42.000,00 EUR), za individualne projekte pa 30 % sredstev 
(18.000,00 EUR).
Upravičeni prijavitelji in partnerji

fizična oseba z dejavnostjo (s. p., kmet, dopolnilna dejavnost, osebno dopolnilno delo  -
ipd.);
 pravna oseba (gospodarska družba); -
 javne institucije in nevladne organizacije (ustanove, društva, zavodi). -

Prijavitelji in partnerji morajo imeti stalno prebivališče ali registriran sedež na upraviče-
nem območju delovanja LAS (UE Lenart).
Upravičeni stroški

 Stroški koordinacije in vodenja projekta - , stroški dela za izvajanje projektnih aktivnosti 
(stroški dela za namen koordinacije in vodenja projekta do vključno 10 % skupnih 
upravičenih stroškov projekta).
  - Stroški materiala, opreme in storitev, nastalih z izvedbo projekta.
  - Prispevek v naravi (mogoč samo pri projektih, ki vključujejo naložbo — do 15 % sku-
pnih upravičenih stroškov projekta).
  - Stroški promocije in obveščanja javnosti o projektu (do vključno 20 % skupnih upravi-
čenih stroškov projekta).
  - Splošni stroški, neposredno povezani z izvedbo projekta (študije izvedljivosti, strategije, 
honorarji arhitektom, inženirjem, svetovalcem, stroški pridobivanja dokumentacije in 
dovoljenj — do vključno 10 % skupnih upravičenih stroškov projekta).

Obdobje izvajanja projekta
Projekti se lahko pričnejo izvajati od datuma oddaje NIP-a na MKGP. 
LAS sklene s prijaviteljem pogodbo o sofinanciranju izvedbenega projekta potem, ko s 
strani MKO prejme odločbo o potrditvi posredovanega NIP-a. Projekt se zaključi, ko pro-
jektni partnerji zaključijo zadnjo fazo projekta, izvedejo zadnje plačilo in predložijo zadnji 
zahtevek (z vsemi prilogami in dokazili) za povrnitev sredstev LEADER. Projekt ne sme 
biti zaključen pred izdajo odločbe o potrditvi NIP s strani MKGP. Projekti so praviloma 
enoletni ali dvoletni.
Območje upravičenosti: območje LAS Ovtar Slovenskih goric — občine: Benedikt, Cer-
kvenjak, Lenart, Sveta Ana, Sveta Trojica v Slovenskih goricah in Sveti Jurij v Slovenskih 
goricah

Višina sofinanciranja: do 85 % upravičenih stroškov projekta. 

Datum objave: 31. 8. 2012

Datum zaključka: 1. 10. 2012, na naslovu LAS do 12. ure.

Kontakt
Dokumentacijo poziva lahko interesenti dvignejo na naslovu LAS. Dodatne informacije v 
zvezi z razpisom pri upravljavcu LAS: Razvojna agencija Slovenske gorice, Trg osvobodi-
tve 9, 2230 Lenart v Slovenskih goricah; kontaktna oseba: Renata Vajngerl, GSM 051 660 
865. Vprašanja v pisni obliki pošljite na rasg.si@gmail.com ali info@lasovtar.si.
V sredo, 19. 9. 2012, ob 10. uri bo za vse zainteresirane organizirana brezplačna delavnica 
s podrobno predstavitvijo javnega poziva in obrazložitvijo priprave vloge. 
Vse zainteresirane vabimo, da se delavnice udeležijo. 

  Društvo za razvoj podeželja „LAS Ovtar Slovenskih goric“
                  Vida Šavli, l. r., predsednica
Številka: JP 01/2013
Lenart, 31. 8. 2012


