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Časopis osrednjih Slovenskih goric

Poštnina plačana pri pošti 2000 Maribor
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Za parcele v POC Cerkvenjak ne bo treba plačati
novega nadomestila

okratni kolegij županov šestih občin iz
območja Upravne enote Lenart je bil
sklican 10. oktobra na Sv. Ani. Dnevni
red, ki ga je podal predsedujoči, župan Silvo
Slaček, je bil znova poln zanimivih tem, ki so
narekovale skupne odločitve.
Po pregledu zapisnika in realizacije sklepov
prejšnjega kolegija je problematiko nabave avtobusa za krvodajalske akcije županom predstavil prim. Gregor Pivec, dr. med, direktor
UKC Maribor, s svojo ekipo. Normativne spremembe znotraj EU namreč narekujejo UKC
reorganizacijo dosedanjih krvodajalskih akcij
na terenu. Po novem boste lahko kri oddali v
ustrezno opremljenem avtobusu, ki bo s trans-

T

fuzijsko ekipo mobilen na območju celotne SV
Slovenije. Ker UKC za potrebno reorganizacijo ni prejel dodatnih finančnih virov, se je po
pomoč zatekel k občinam. Župani so si bili
enotni, da je s strani države nekorektno prenašati tovrstna bremena na občine, ki za konkretno zadevo niso pristojne; hkrati pa so
izpostavili velik pomen in nujnost krvodajalstva za našo družbo. Tako so sprejeli sklep, da
predlog UKC, po katerem bi vsaka občina za
nakup avtobusa odštela pol evra na prebivalca,
podajo v obravnavo na občinske svete.
V nadaljevanju kolegija je bila županom s
strani Razvojne agencije Slovenske gorice in

društva »LAS OVTAR Slovenskih goric« predstavljena problematika nadaljevanja projekta
signalizacije, ki bo v fazi izdelave in postavitve
presegel začrtane finančne okvire. Župani so
se odločili za izvedbo skupnega javnega naročila, s čimer pričakujejo pridobitev najugodnejših ponudb za izvedbo. Oblikovali so se
tudi nekateri predlogi za skupne projekte
občin, ki se bodo pripravili za prijavo na razpis LAS-a za leto 2012.
Nato so se župani seznanili s predlogom
skupne medijske platforme Local PRESS in se
dogovorili za skupno delavnico, na kateri se
projekt predstavi konkretnim uporabnikom in
se nato tudi izvede za poskusno obdobje.
Zatem so zavrnili pristop k
projektu prenove javne razsvetljave, saj Ministrstvo za
gospodarstvo v javnem raz-
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PROGRAM PRIREDITEV
ob prazniku občine Lenart 2011

8. seja občinskega sveta občine Lenart
bčinski svet občine Lenart je na 8. seji,
ki je potekala v četrtek, 27. oktobra, po
poročilu župana in po pobudah in
vprašanjih svetnic in svetnikov občinskega
sveta v 1. obravnavi razpravljal o predlogu
odloka o ustanovitvi organa skupne občinske
uprave Medobčinski inšpektorat in redarstvo
Maribor. Sklepal je o ustanovitvi, sestavi in
imenovanju komisije za poimenovanje naselij
in ulic v občini Lenart in o imenovanju predstavnikov občine v Svet zavoda osnovne šole
Voličina. Sprejel je sklep o podelitvi priznanj
občine Lenart za leto 2011, ki bodo podeljena
na osrednji slovesnosti ob letošnjem občinskem prazniku. Občinske svetnice in svetniki
so obravnavali tudi informacijo o programu
vzdrževanja občinskih javnih cest in vzdrževanja prometnih površin, objektov in naprav
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na, ob ali nad vozišči državnih cest, ki so namenjene urejanju prometne ureditve oziroma
varnemu odvijanju prometa skozi naselja. Prav
tako so obravnavali informacijo o Dokumentu
identifikacije investicijskega projekta in Investicijskem programu vzdrževanja občinske
javne gospodarske infrastrukture za odvajanje
in čiščenje komunalne in padavinske odpadne
vode.
V potrditev so dobili Dokument identifikacije investicijskega projekta tematske poti »Po
poti čarovniških procesov v Slovenskih goricah« in Lokalni energetski koncept občine Lenart.
Podrobneje bomo o razpravi in sklepih lenarškega občinskega sveta poročali v naslednji številki Ovtarjevih novic.
E. P.

Informacija
o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta za del NPIC I
Podjetje Urbis d.o.o. Maribor izdeluje za občino Lenart Občinski podrobni prostorski načrt (OPPN) za del poslovno - industrijske cone v Lenartu v Slovenskih goricah
(NPIC I).
Ureditveno območje leži v severnem delu ureditvenega območja naselja Lenart, na levem
bregu Velke, zahodno od državne ceste Lenart-Gornja Radgona in obsega del širšega stavbnega zemljišča, pretežno proizvodnega območja. Velikost območja OPPN je okoli 11 ha.
Območje predvidene širše poslovno industrijske cone bo dostopno preko povezovalne
ceste (med cesto Lenart-Gornja Radgona in cesto Lenart-Trate), katere del s prečnima cestama in s priključkom na regionalno cesto Lenart-Gornja Radgona je že zgrajen v skladu z
veljavnim načrtom za prvi del poslovno industrijske cone. Za načrtovano pozidavo z OPPN
je potrebno zgraditi podaljšek povezovalne ceste in prečno nanjo še dostopni cesti, ki omogočata dostop v notranjost območja OPPN. Parkiranje se uredi na površinah funkcionalnih
zemljišč, skladno s potrebami oziroma normativi za posamezno dejavnost.
Pozidava se razteza ob dostopnih cestah. Princip je, da so ob vsaki dostopni cesti levo in
desno parkirišča in v nadaljevanju v notranjost objekti. Območja med dostopnimi cestami
je možno razdeliti na poljubno velike gradbene parcele oziroma funkcionalne enote, odvisno od potreb bodočih investitorjev.
Tlorisne dimenzije in oblike objektov so lahko različne znotraj območja pozidave in v
skladu s potrebami investitorjev. Višina objektov je 15,0 m, posamezni objekti lahko imajo
višje anekse ali višinske poudarke v poslovnem delu, ki naj bo praviloma ob dostopni cesti.
Objekti so lahko tudi nižji, odvisno od funkcionalnih potreb. Objekti so lahko locirani kjerkoli znotraj območja pozidave, obvezna je gradbena linija proti dostopni cesti. Objekti različnih investitorjev (sosednji objekti) so lahko med seboj združeni ali razmaknjeni.
Predvideno zazidavo je možno vezati na obstoječe infrastrukturno omrežje.
Na območju OPPN ni naravnih vrednot, zavarovanih območij ali območij za biotsko raznovrstnost, prav tako se nahaja izven zavarovanih in varovanih območij kulturne dediščine.

Spoštovani!
V času občinskega praznika praznuje farni zavetnik sv. Lenart.
Ob tej priložnosti se spomnimo vsega, kar je bilo storjeno, običajno
pozitivnih stvari. Krizo, ki jo je čutiti v državi, občutimo tudi v občini Lenart, saj po obdobjih hitrega razvoja pride čas, ko razvoj
zaradi splošnih razmer v državi in širše v Evropi za nekaj časa zastane, temu pa sledijo obdobja razvoja. V občini Lenart si vselej
prizadevamo, da delamo v dobro občanov in v dobro javnega interesa, naj bo to na področju gradnje komunalne infrastrukture,
kot so ceste, vodovodi in drugo, na področju družbenih dejavnosti
ter na vseh ravneh življenja, ki zadevajo skupnost.
Gotovo ste tudi vi, drage občanke in občani, bili uspešni in
ustvarjalni v zasebnem življenju. Vabim vas na prireditve in na
prijetna druženja, ki smo jih pripravili za vas.
Mag. Janez Kramberger, dr. vet. med.,
župan
PETEK, 28. OKTOBER
Ob 19. uri, Kulturni dom Voličina
Koncert Kulturnega društva Slovenskogoriški glasovi pod vodstvom Lojzeta Peserla
Organizator: KD Slovenskogoriški glasovi
SOBOTA, 29. OKTOBER
Ob 9. uri, Trg osvoboditve v Lenartu
Pohod po občini Lenart
Organizator: Občina Lenart in Planinsko društvo Lenart
Ob 9. uri, Športna dvorana Lenart
4. tradicionalni turnir v malem nogometu
Organizator: Športna zveza Lenart
Ob 17. uri, Kulturni dom Voličina
Zoopotniki, predstava za otroke, Lutkovno gledališče Pupilla
Organizator: Občina Lenart
ČETRTEK, 3. NOVEMBER
Ob 10. uri, Kulturni dom Voličina
Proslava ob 60-letnici Društva upokojencev Lenart
Organizator: DU Lenart
PETEK, 4. NOVEMBER
Ob 18. uri, Kulturni dom Voličina
Proslava ob občinskem prazniku in podelitev priznanj občine Lenart
Organizator: Občina Lenart
SOBOTA, 5. NOVEMBER
Ob 9. uri, ŠRC Polena
Balinarski turnir 3+1
Organizator: Športni klub za vse generacije
V primeru slabega vremena prireditev odpade!

Navedeni OPPN je javno razgrnjen v času od 12. oktobra do 14. novembra 2011 v prostorih Občine Lenart, Trg osvoboditve 7, 2230 Lenart v Slovenskih goricah, soba 10/I, v
času uradnih ur občinske uprave. Namen javne razgrnitve dopolnjenega osnutka OPPN
je seznanitev javnosti s predlaganimi ureditvami.

Ob 9.30 uri, Center Slovenskih goric
Degustacija in razstava gibanic
Organizator: Društvo kmečkih žena Lenart in Kmetijska svetovalna služba Lenart
Razstava bo na ogled v soboto od 9. do 14. ure in v nedeljo od 9. do 12. ure

Javna obravnava bo potekala v sredo, 9. novembra, ob 17. uri v prostorih občine Lenart, sejna soba 21/I. V času javne razgrnitve lahko zainteresirana javnost mnenja in pripombe k dopolnjenemu osnutku OPPN daje do vključno 14. 11. 2011 pisno na naslov:
Občina Lenart, Trg osvoboditve 7, 2230 Lenart v Slovenskih goricah, na elektronski naslov:
obcina@lenart.si, pri čemer se v rubriki »Zadeva« navedejo ključne besede »OPPN za NPIC
I v Lenartu«, jih kot zapis vpiše v knjigo pripomb na kraju razgrnitve ali jih poda ustno na
javni obravnavi.

Ob 11. uri, Trg osvoboditve v Lenartu
Martinovanje
Organizatorji: Občina Lenart, Društvo vinogradnikov Lenart in TIC Lenart

4. Maistrov pohod za spomin in druženje
rganizatorji letošnjega Maistrovega
pohoda iz Melja do Zavrha (iz kar treh
Maistrovih društev, Maribora, Lenarta
in Zavrha) so na ploščadi pred Maistrovim razglednim stolpom na Zavrhu poskrbeli za
sproščeno tovariško srečanje s prigrizkom in za
prijetno druženje ob zvokih harmonike. Za vse
udeležence pohoda in obiskovalce zaključne
prireditve je bila v soboto, 22. oktobra, odprta
tudi Maistrova spominska soba v završkem
domu kulture. Podelili so dvoje priznanj zaslužnim organizatorjem in podpornikom prireditve, ki je še en iskren izraz globokega
spoštovanja do Maistra in njegovih borcev za
severno slovensko mejo v odločilnih dogodkih prelomnega leta 1918. Sicer pa so organi-
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zatorji ob zaključku pohoda na Zavrhu posebej
poudarili, da je ta manifestacija, ki so jo že lani
izvedli ob izdatni pomoči planincev, posvečena
generalu in pesniku ter tisočem njegovih prostovoljcev, ki so mu sledili, ker jim je to narekovala narodna zavest in kulturna zaveza
maternemu jeziku. Ali, kot je znal poudariti
pokončni in odločni general Maister: »Če v
onem času ne bi bilo nas, še večji kos slovenske
zemlje bi odtrgal plaz.« Gre torej za veliko manifestacijo slovenskega domoljubja, ki je pomenila svojevrsteni uvod v sicer tradicionalne
Maistrove spominske prireditve na Zavrhu 18.
novembra.

NEDELJA, 6. NOVEMBER
Ob 10.30 uri, cerkev sv. Lenarta
Slovesna sv. maša in žegnanje

Maistrove prireditve 2011 in 50-letnica
TD Rudolf Maister Vojanov
etošnje tradicionalne Maistrove prireditve bodo v petek, 18. novembra, na tradicionalnem prizorišču na Zavrhu.
Ob 15. uri bo v kulturnem
domu okrogla miza, po njej pa odprtje razstave ob 50-letnici Turističnega društva Rudolf Maister
Vojanov. Po svečanosti pred Maistrovim obeležjem s položitvijo
vencev in slovesno postavitvijo
Slovenske vojske bo v Lovskem
domu Voličina družabno srečanje.

L

Z Maistrovih dnevov 2010

M. T.
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15.000 nasutih metrov biomase za ogrevanje

Sveti Jurij v Slovenskih goricah

odkupujemo od lokalnih lastnikov gozdov.
esto Lenart je lani uvedlo enega najOcenjujemo, da se lastniki gozdov še niso
sodobnejših in okoljsko najprijaznejpovsem vključili v proces gospodarjenja z gozših sistemov ogrevanja. Meščani se
ogrevajo z lesno biomaso, ki je
v Sloveniji med obnovljivimi
energetskimi viri sicer še vedno
premalo izkoriščena. Pogodbenik za dobavo lesne biomase za
toplarno Lenart je Mitja
Krajnc iz Viničke vasi:
»Naše podjetje, KGS Krajnc,
d.o.o., zagotavlja lesno biomaso
za potrebe daljinskega ogrevanja v občini Lenart. V kotlarno
tako dobavljamo lesno biomaso
in upravljamo s samim sistemom, oziroma skrbimo za nemoteno delovanje kotlarne.
Drobljenje lesa – s prikaza na sejmu KOS 2011 na Poleni
Okrogel les kupujemo od več
dobaviteljev. Naš glavni dobavitelj je Gozdno Gospodarstvo Maribor, imamo
dovi in koriščenja lesne biomase. Načrtujemo,
pa tudi več manjših dobaviteljev lesa.
da bomo za kurilno sezono 2011/2012 potrebovali okoli 15.000 nasutih metrov
lesne biomase.«
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Deponiji v Močni

Okrogel les najprej skladiščijo v
kraju Močna. S skladiščenjem
okroglega lesa zagotovijo naravno
sušenje lesa, s tem pa kasnejšo zahtevano kvaliteto lesne biomase.
Nato v zimskem času les zmeljejo in
sekance prepeljejo v samo kotlarno.
Sistem daljinskega ogrevanja na
lesno biomaso v Lenartu je v Sloveniji vzorčen primer okoljsko ozaveščenega in smotrnega ogrevanja.
Je tudi cilj ogledov obiskov delegacij iz tujine, tako nedavno tudi obiskov vladnih delegacij iz Srbije in
Črne gore.

Les poskušamo zagotavljati predvsem iz domačega okolja, tako da manjvreden les tudi

E. P.

Novosti v sprejemu in registraciji pacientov v
Zdravstvenemu domu Lenart
času prizadevanj za skrajšanje čakalnih
vrst in čakanja na zahtevnejše zdravstvene storitve se tudi v ZD Lenart trudijo za ureditev in skrajšanje čakanja v
njihovih ambulantah. Na vratih ambulant oz.
čakalnic so nameščeni registratorji. O delovanju sistema direktor ZD Lenart Jožef Kramberger, dr. med., spec. spl. med.:
»V začetku leta 2011
smo se v Zdravstvenemu domu Lenart
odločili, da našim pacientom ponudimo nov
način registriranja njihovih prihodov v čakalnico, čas bivanja v
čakalnici in čas, ki ga
bolnik in zdravnik potrebujeta za obravnavo
bolnikovega zdravstvenega stanja.
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Pacient ob prihodu v čakalnico vstavi svojo
kartico zdravstvenega zavarovanja v »registrator«. Njegova registracija se zabeleži na računalniškem zaslonu pri medicinski sestri.
Izpišejo se podatki o pacientu in čas njegovega
prihoda v čakalnico. V nujnem primeru se na

računalniškem zaslonu zabeleži oznaka
»nujno«.
Ko medicinska sestra pokliče čakajočega pacienta v ordinacijo zdravnika, medicinska sestra ta čas zabeleži v računalniški program.
Začne teči čas, ki ga bolnik porabi za obisk pri
zdravniku v ordinaciji. Če želimo, da sistem
dobro deluje, se morata tako zdravnik kot pacient držati predvidenega termina. Tudi odhod
iz ordinacije zabeleži medicinska sestra.«
Z novim načinom registriranja pacientov v
ZD Lenart dobijo vrsto podatkov, uporabnih
za načrtovanje in organizacijo dela: čas čakanja bolnika v čakalnici, ujemanje termina s
terminom, ki ga je pacient dobil v trenutku naročanja, čas, potreben za obravnavo pacienta,
čas, potreben za obravnavo po določenih diagnozah, in čas, ki ga zdravnik porabi za določenega pacienta v koledarskem letu itd.
Direktor ZD Lenart o prvih rezultatih:
»Prve analize so pokazale, da se je čas čakanja
v čakalnicah zmanjšal. Tudi termin obravnave
pacientov v ordinacijah se je zelo približal terminu, ki ga je pacient dobil, ko se je naročil za
pregled. Za ostale parametre, ki jih merimo,
pa je še prekratek čas, da bi jih lahko verodostojno opisali.«
E. P.

Novo vodstvo lenarških socialnih demokratov
a programsko-volilnem zboru lenarških socialnih demokratov 28. septembra so za novo predsednico izvolili Darinko Čobec, za podpredsednika pa
Zdravka Lipovža iz Lenarta in Slavka Bezjaka
iz Voličine. Izvolili so člane predsedstva občinske organizacije in razpravljali o pripravah
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na državnozborske volitve. Zavzeli so se za povezovanje in sodelovanje z ljudmi in poudarili
večjo skrb za pravno državo in socialno pravičnost. Zbora lenarških socialnih demokratov
se je udeležil tudi podpredsednik Socialdemokratske stranke Slovenije dr. Patrik Vlačič.
M. T.

Jesenski meseci v znamenju odpiranja vlog,
prispelih na javne razpise
bčinska uprava občine Sv. Jurij v Slovenskih goricah se trenutno poleg
sprotnih vsakodnevnih obveznosti
ukvarja s preučevanjem prispelih vlog na javne
razpise za dodelitev nepovratnih finančnih obveznosti. Tako sta se že zaključila javna razpis
za kmetijstvo 2011 in razpis za dodelitev finančnih nagrad dijakom in študentom. Na
razpis za dodelitev nepovratnih finančnih
sredstev za kmetijstvo 2011 je prispelo 11 vlog
(lansko leto je bilo število prispelih vlog 10,
leto pred tem 9), ki bodo v skladu z razpisno
dokumentacijo pregledane v naslednjih dneh.
Občina Sv. Jurij v Slov. gor. je temu razpisu v
proračunu namenila 25.400 €, do katerih so
upravičeni kmetje za naložbe v rastlinsko pridelavo na kmetijskih gospodarstvih in naložbe
v živinorejsko proizvodnjo na kmetijskih gospodarstvih. Prav tako pa so bila ta sredstva
namenjena zagotavljanju tehnične podpore v
kmetijskem sektorju, denarni pomoči pri zaokroževanju posesti in naložbam v predelavo in
trženje kmetijskih proizvodov na kmetijskih
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gospodarstvih. Po besedah Franca Beleta iz
občinske uprave Sv. Jurij v Slov. gor. so prav vse
vloge naslovljene razpisanemu ukrepu za naložbe v živinorejsko proizvodnjo na kmetijskih
gospodarstvih. Prav zaradi tega bo prišlo znotraj samega razpisa do prerazporeditve sredstev, ki so bila namenjena za preostale ukrepe.
Po zagotovilih Beleta bo predvidenih 25.400 €
v celoti razdeljeno med prijavljene vloge.
Upravičenci pa lahko izplačila pričakujejo v
prvi polovici meseca decembra, ko bodo končani vsi postopki in morebitni pritožbeni roki.
Jasna Senekovič iz občinske uprave občine
Sv. Jurij v Slovenskih goricah pa nas seznani,
da je letos več vlog prispelo tudi na razpis za
dodelitev finančnih nagrad dijakom in študentom. Preteklo leto se je namreč na omenjen
razpis prijavilo 8 upravičencev, med tem ko je
letos občina prejela 15 vlog. Slednje bo Odbor
za družbene dejavnosti skrbno preučil in mednje razdelil 2550 €, kolikor je bilo predvidenih
za omenjeni razpis.

Župan zadovoljen s potekom obnove
vaškega jedra
aško jedro v osrčju občine Sv. Jurij v
Slovenskih goricah, v središču Jurovskega Dola, iz dneva v dan dobiva novo
podobo. Osrednji del trga je že bil tlakovan s
predvidenim rdečim kamnom, okrog katerega
bo prišel kamen v temno sivem odtenku. Z videnim je zadovoljen tudi župan občine Sv. Jurij
v Slovenskih goricah, Peter Škrlec, ki pogosto
zaide na trg, kjer si ogleda napredovanje obnove. V tem času je novo asfaltno prevleko dobila tudi povezava za pešce med trgom in
športno rekreacijskim centrom v Jurovskem
Dolu, tako da po besedah župana dela na trgu
potekajo po časovnem planu. K preureditvi
podobe vaškega jedra je pristopila tudi župnija
Sv. Jurij v Slov. gor., ki bo s svojimi sredstvi deloma prenovila okolico župnišča in cerkve ter
na ta način zaokrožila obnovitvena dela v Jurovskem Dolu. Jurovčani pa se lahko nadejajo
tudi novega parkirnega prostora, ki ga bo ob
vaškem jedru uredila lastnica gostilne ŠpindŽupan občine Sv. Jurij v Slov. gor. ob ogledu poler, gostilne z dolgoletno tradicijo v Jurovskem
teka del obnove vaškega jedra
Dolu.
Kljub težavam, ki jih občinam pri investicijah povzroča 23. člen zakona o
sofinanciranju občin, o čemer
smo pisali že v prejšnji številki
Ovtarjevih novic, so se na občini Sv. Jurij v Slov. gor. uspeli
dogovoriti s Cestnim podjetjem
Murska Sobota (slednje deluje
znotraj podjetja Pomgrad) o
pričetku del na 1630 m dolgem
cestnem odseku cesti MočnaZg. Partinje-Jakobski Dol.
Župan občine Sv. Jurij v Slov.
goricah zagotavlja, v kolikor bo
vreme v prihodnjem mesecu
kolikor toliko vzdržalo, se bodo
uporabniki te ceste lahko še v
tem letu zapeljali po novi asfalPovezovalna potka od osrednjega trga do športnega centra v Jutni podlagi.
rovskem Dolu je že dobila novo podobo
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8. seja jurovskega občinskega sveta
a 8. seji občinskega sveta občine Sv.
Jurij v Slov. gor., ki je včeraj (27. 10.
2011) potekala v sejni sobi občine, so
občinski svetniki pozdravili združitev Medobčinskega redarstva z inšpektoratom, saj se na
ta način nadejajo tudi zmanjšanja stroškov
omenjene službe. Člani občinskega sveta pa so
se podobno kot tudi v drugih slovenskogori-
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ških občinah seznanili s strategijo razvoja
turizma v podravski regiji. V prvi obravnavi
pa je bil sprejet tudi pravilnik o sofinanciranju
društev in organizacij, ki se ne financirajo iz
občinskega proračuna, na podlagi razpisov na
področju kmetijstva, turizma, športa in kulture.
Dejan Kramberger
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AKTUALNO IZ OBČIN
Benedikt

Uredili bodo infrastrukturo in cestne
povezave v treh naseljih
bčina Benedikt je pred novo, pomembno investicijo. Člani občinskega sveta
so namreč na seji občinskega sveta v
začetku oktobra potrdili »Dokument identifikacije investicijskega projekta za ureditev infrastrukture in cestnih povezav v naseljih
Benedikt, Sveti Trije Kralji in Štrajngova«, ki
je podlaga za novo investicijo. Izdelal ga je
Ekonomski inštitut v Mariboru.
V okviru omenjenega projekta nameravajo
obnoviti 2170 metrov cest v naseljih Benedikt,
Sveti Trije Kralji in Štrajngova, kjer promet v
zadnjem času hitro narašča. Na območju cestnih odsekov, ki jih nameravajo obnoviti, živi
namreč 175 prebivalcev, mnogi med njimi pa
se vsakodnevno vozijo v službo, da o prevozih
otrok v šolo niti ne govorimo. Projekt je usklajen z državnim razvojnim programom do leta
2013.

O

Foto: E. P.
Sicer pa je v občini Benedikt nekaj več kot
71,5 kilometrov cest (okoli 29 kilometrov je lokalnih cest, nekaj več kot 42 kilometrov pa javnih poti). Okoli 18,5 kilometra cest je še vedno
makadamskih.

Občina bo s projektom za ureditev infrastrukture in cestnih povezav v teh naseljih
kandidirala na javnem razpisu ministrstva za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (za Ukrep
322). Vrednost investicije po tekočih cenah
znaša 478.888 evrov, v kar je že vštet tudi
davek na dodano vrednost. Investicijo nameravajo izvesti od začetka leta 2012 do konca
leta 2013.
Občina Benedikt namerava za ureditev infrastrukture in cestnih povezav v treh naseljih
zagotoviti 139.675 evrov lastnih sredstev, iz
državne oziroma evropske blagajne pa pričakujejo dodatnih 339.212 evrov.
Projektno dokumentacijo je izdelalo podjetje IKONS iz Murske Sobote, investicijsko dokumentacijo pa E-zavod za celovite razvojne
rešitve iz Ptuja.
V okviru ureditve infrastrukture in cestnih
povezav bodo obstoječa vozišča preplastili in razširili
na 4 metre, deloma pa na
3,5 metra. Poleg tega bodo
zgradili pločnik širine 1,2
metra in na enem od odsekov tudi podporno steno za
brežino. Zgradili bodo tudi
asfaltno muldo za odvodnjavanje in meteorno kanalizacijo, pod asfalt pa bodo
položili cevi za javno razsvetljavo.
Nova investicija bo velika
pridobitev za vsa tri naselja
in občino Benedikt v celoti,
saj ne bo prispevala samo k večji prometni
varnosti, pač pa bo izboljšala tudi kakovost življenja in prispevala k ustvarjanju možnosti za
hitrejši razvoj.
T. K.

Varnostne razmere v Benediktu
Več primerov kršenja temeljnih pravic delavcev
arnostne razmere v Benediktu se v zadnjem času niso izboljšale, temveč nekoliko poslabšale. To je ena od
temeljnih ugotovitev, ki izhaja iz informacije o
varnostni situaciji na območju občine Benedikt, ki so jo pred nedavnim obravnavali člani
občinskega sveta občine Benedikt. Informacijo
so pripravili na Policijski postaji v Lenartu.
Podatki kažejo, da so v
letošnjem prvem polletju
na območju občine Benedikt obravnavali 46 kaznivih dejanj, medtem ko so ji
v istem obdobju lani samo
26. Na področju kriminalitete so se razmere poslabšale zlasti zaradi obravnave
dvanajstih kaznivih dejanj s
področja temeljnih pravic
delavcev (šlo je za neplačevanje prispevkov). Poleg
tega so v prvi polovici leta
obravnavali 24 kaznivih dejanj zoper premoženje (od
Foto: E. P.
tega 11 velikih tatvin, 7 tatvin ter tri poškodovanja
tuje stvari). Policisti so obravnavali tudi eno
kaznivo dejanje nasilja v družini, medtem ko
so lani v prvem polletju obravnavali štiri primere družinskega nasilja.
Policisti so ugotovili, da je bilo v prvem poletju največ velikih tatvin in tatvin v Benediškem vrhu in v Spodnji Bačkovi. Druga
kazniva dejanja pa so razpršena po vsej občini.
Na področju javnega reda in miru ter splošne varnosti ljudi in premoženja so policisti v
prvem polletju obravnavali 19 primerov, v
enakem obdobju lani pa 4. Stanje na tem področju se je v prvi polovici letošnjega leta sicer
nekoliko poslabšalo, vendar policisti ocenjujejo, da je stanje še vedno ugodno in ni zaskr-
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bljujoče.
Na področju prometne varnosti so policisti
na območju občine Benedikt v prvem polletju
obravnavali devet prometnih nesreč, v katerih
se je poškodovalo sedem ljudi. Na srečo v prometnih nesrečah na območju občine smrtnih
žrtev ni bilo. Policisti so zaznali tudi nekoliko
povečan promet tovornih vozil, zaradi česar so

poostrili nadzor nad upravičenostjo vožnje po
regionalni cesti. V istem obdobju lani so
obravnavali dve prometni nesreči več.
V prvi polovici letošnjega leta so policisti na
območju občine Benedikt zabeležili tudi dva
požara in dva samomora. Slednji podatek pa
je zaskrbljujoč, saj samomorilnost v Sloveniji
narašča. Kot pravijo strokovnjaki, k temu prispevajo tudi stresi, ki jih ljudje doživljajo zaradi sedanjih kriznih razmer. Vsekakor pa bo
družba v celoti morala več storiti za ustvarjanje takšnih pogojev za delo in življenje, da se
ljudje ne bodo samouničevali in dvigovali roke
nad sebe.
T. K.

Tudi občina Benedikt v ustanovi dr. Antona
Trstenjaka
ako kot domala
vse občine iz Slovenskih goric,
Prlekije in Haloz se bo
tudi občina Benedikt
polnopravno vključila v
Ustanovo dr. Antona
Trstenjaka, ki štipendira nadarjene mlade ljudi in nasploh skrbi za
hitrejši razvoj gričevnatega sveta med Dravo
in Muro ter bližnjih Haloz in celotne Slovenije.
Člani občinskega sveta v Benediktu so v zvezi
s tem že sprejeli ustrezen sklep. Dejansko je
občina Benedikt že doslej sodelovala v tej ustanovi, vendar zaradi njenega statuta ni mogla
postati polnopravna članica nobena občina.
Kot pojasnjuje izvršni direktor Ustanove dr.
Antona Trstenjaka Dušan Gerlovič, so letos
člani te ustanove posvetili veliko časa temu, da
so spremenili svoj statut in občinam omogočili članstvo v ustanovi. V statutu je sedaj določeno, da občine iz področja Slovenskih
goric, Haloz in Prlekije lahko postanejo članice ustanove na ta način, da o vstopu razpravlja in sprejme sklep občinski svet, nato pa
predstavnik občine podpiše listino o članstvu
in plača članarino. S tem občine dobijo pravico
do črpanja sredstev iz Trstenjakovega sklada
in kandidiranja svojih predstavnikov v organe
fundacije, ki je v preteklosti že veliko prispevala k šolanju nadarjenih ljudi in hitrejšemu
razvoju v tem manj razvitem delu Slovenije.
Med drugim je fundacija doslej štipendirala
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tudi tri mlade iz občine Benedikt.
Ustanova dr. Antona Trstenjaka je prva
novodobna fundacija v Republiki Sloveniji.
Filozofija njenega poslanstva temelji na znanstvenem in humanističnem izročilu svetovno
znanega akademika prof. dr. Antona Trstenjaka. Svoje poslanstvo Ustanova dosega z različnimi dejavnostmi od štipendiranja
podiplomskega študija (specializacije, magisteriji, doktorati) do sofinanciranja inovativnih in razvojnih projektov, sofinanciranja
znanstvenih in strokovnih simpozijev in kongresov, navezovanja stikov z naprednimi znanstvenimi, razvojnimi, izobraževalnimi in
poslovnimi institucijami v Sloveniji, EU in
svetu, promocije Trstenjakove filozofije »človek človeku človek« in podobnih dejavnosti.
Kot so zapisali na svoji spletni strani, želi Ustanova dr. Antona Trstenjaka s svojim delovanjem zagotavljati visoke moralne, znanstvene
in splošne družbene standarde, ki vodijo v
dolgoročni in kvalitetni vsestranski razvoj
Slovenije.
T. K.

Sveta Trojica

Sprejeli so rebalans občinskega proračuna
lani občinskega sveta v občini Sveta
Trojica so sprejeli rebalans občinskega
proračuna. Poglavitni razlogi za to tičijo v drugačnih gibanjih proračunskih prihodkov in odhodkov, kot so jih prvotno
načrtovali. Na podlagi ocene realizacije za leto
2011 so na občini ugotovili, da določeni prihodki in odhodki v letošnjem letu ne bodo
realizirani oziroma bodo realizirani v manjšem obsegu.
Z rebalansom proračuna so načrtovane prihodke občine zvišali iz 2.830.425 evrov na
2.934.821 evrov, kar je povišanje za 3,7 odstotka. Do povišanja je prišlo zaradi višjih prihodkov od davka na nepremičnine, od davka
na dediščine in darila in od davka na promet
nepremičnin. Med nedavčnimi prihodki so se
spremenili prihodki od najemnin, prihodki od komunalnih
prispevkov in transferni prihodki, ki so se znižali.
V strukturi prihodkov občine znašajo davčni prihodki 51
odstotkov, nedavčni 23 odstotkov, kapitalski 5 odstotkov,
transferni 20 odstotkov, en odstotek pa odpade na vračilo
danih posojil in prodajo kapitalskih deležev.
Odhodki občinskega proračuna so se z rebalansom zvišali
iz 2.747.776 evrov na 2.852.172
evrov. Najpomembnejši razlog
Foto: E. P.
za povečanje odhodkov je sprememba dinamike financiranja
izgradnje infrastrukture v Slovenski ulici v Sveti Trojici, saj se je financiranje
projekta iz leta 2011 in 2012 v celoti preneslo
v leto 2011. Prav tako mora za financiranje
tega projekta občina zagotoviti lastna sredstva
iz proračuna, saj sofinancerskih sredstev za ta
projekt ne načrtujejo več.
Za modernizacijo in rekonstrukcijo cest je
bilo potrebno v občinskem proračunu dodatno zagotoviti 14.589 evrov, za komunalno
opremljanje stavbnih zemljišč pa 4.800 evrov.
Za ureditev komunalne infrastrukture je bilo
treba povečati sredstva za 14.050 evrov.
Med odhodki za leto 2011 so načrtovali tudi
odhodke za projekt dopolnilnega kanalizacij-
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skega omrežja v višini 300.561 evrov. Te odhodke so znižali na 97.770 evrov, preostanek
odhodkov pa prenesli v leto 2012.
V proračunu za letošnje leto prav tako ne
načrtujejo več odhodkov za vodovod, kanalizacijo in cesto v Zgornji Senarski-jug, za kar
so načrtovali 74.500 evrov. Tudi to investicijo
so prenesli v naslednje leto, ker so na pristojnem ministrstvu z urejanjem dokumentacije
zamujali. Manjše spremembe so naredili tudi
na nekaterih drugih postavkah proračuna.
Kljub rebalansu je proračun občine Sveta
Trojica ostal investicijsko naravnan, saj predstavljajo investicijski odhodki 48 odstotkov
vseh odhodkov, investicijski transferji pa 2 odstotka. Natanko polovica občinskega proračuna gre še vedno za investicije, kar je gledano

z vidika razvoja občine zelo ugodno. Res pa je,
kot pravi župan občine Sveta Trojica Darko
Fras, da se tako kot domala v vseh občinah v
Sloveniji tudi v občini Sveta Trojica iz leta v
leto povečujejo tekoči stroški, zlasti zaradi povečevanja socialnih transferjev in zaradi tega,
ker država z zakonodajo občinam nalaga
vedno nove naloge brez dodatnih virov financiranja. Poleg tega pa občinam stroške povečujejo tudi velikokrat nesmiselne in nepotrebne spremembe v zakonodaji.
T. K.
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AKTUALNO IZ OBČIN
Cerkvenjak

Velika prednost parcel v cerkvenjaški POC
Župan

OBVESTILO O JAVNEM RAZPISU
za dodelitev štipendij Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah
v šolskem oz. študijskem letu 2011/12
Župan Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah je dne 12. 10. 2011 objavil Javni razpis za
dodelitev štipendij Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah v šolskem oz. študijskem letu
2011/12.
Celotno besedilo javnega razpisa in vloga sta dosegljiva osebno v tajništvu občine ali na
spletni strani Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah: www.sv-trojica.si.
Vloge lahko oddate do vključno 15. novembra 2011 do 12. ure osebno v tajništvi občine ali
na naslov: Mariborska cesta 1, 2235 Sveta Trojica v Slovenskih goricah.
Župan
Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah
Darko FRAS, univ. dipl. prav., l.r.

Sveta Ana

5. redna seja občinskega sveta Sv. Ana
začetku oktobra je potekala redna seja
občinskega sveta. Sprejeti so bili sklepi
4. redne seje občinskega sveta, prav
tako so bili potrjeni sklepi 1. dopisne seje občinskega sveta Sv. Ana. Na sami seji je bil
podan predlog o članstvu v Ustanovi dr. Antona Trstenjaka, svetniki pa so župana pooblastili za podpis listine o članstvu. Ustanova
je namenjena širitvi slovenske kulturne, znanstvene in druge ustvarjalnosti, štipendiranju
ter varovanju kulturne in naravne dediščine.
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Prva preplastitev ceste v naselju Lokavec

Lokavec je bila potrjena tudi sistemizacija delovnih mest v predšolski vzgoji. Sicer je letos v
vrtec vpisanih 95 otrok od prvega do drugega
starostnega obdobja. Občinski svet je na seji
sprejel tudi odlok o rebalansu proračuna za
leto 2011, ki se odloča v naslednjih zneskih:
3.259.268 je prihodkov, odhodkov pa je za
3.332.492. Svetniki so z županom na čelu razpravljali tudi o programu prodaje in nakupa
finančnega in stvarnega premoženja v letu
2011, in sicer se bo prodalo okoli 26.000 m2
zemljišč v približni vrednosti
400.000 evrov, kupilo pa okoli
12.500 m2 že formalno določenih površin ter nekaj parcel
samo delež, cene se bodo oblikovale na podlagi cenitve. Občinski svet je prav tako sprejel
sklep o višini uporabnine za
uporabo javnih površin za postavitev stojnic in kioskov. Na
področju zbiranja, ločevanja in
odvoza komunalnih odpadkov
je občinski svet sprejel pomembno spremembo veljavnega
odloka, ki ureja zbiranje, ločevanje in odvoz odpadkov. Dosedanji odlok je narekoval, da
so v sistem ravnanja z odpadki
vključeni samo tisti, ki imajo v
občini stalno prebivališče. Ugotovljeno pa je
bilo, da nekateri občani nimajo urejenega statusa prebivališča in se tako uspešno izogibajo
plačilu za objekte v občini, ki jih koristijo za
redno ali začasno prebivanje. S to spremembo

Prav tako je bil podan predlog za sprejem strategije razvoja turizma na območju občin zgornjega Podravja (osrednja Štajerska) do leta
2020. Strategijo razvoja turizma je izdelal
Zavod za turizem Maribor, občina Sv. Ana pa
je strategijo razvoja dopolnila z
naslednjimi ključnimi investicijami: obnova vaškega jedra
Sv. Ana in Lokavec, ureditev
kmečke tržnice v centru Sv.
Ane, ureditev Grafonževe domačije, ureditev Evangeličanskega pokopališča, ureditev
vinogradniškega muzeja, ureditev kovaškega muzeja, ureditev
športne infrastrukture v občini,
postavitev razglednega stolpa
pri Sv. Ani in Lokavcu, ureditev
pohodniške in kolesarske poti
»Po poteh čarovniških procesov
v Slov. goricah«,Vinogradniška
pot po sledeh Franca Postiča, Otroci z vzgojiteljicami in učiteljicami so prijetno poživili jesenski
ureditev drugih učnih, temat- čas pred podružnično šolo v Lokavcu, kjer obiskujejo vrtec oz. šolo
skih in kolesarskih poti v občini
in postavitev turistične signalizacije ter infrastrukture. Na področju zagotaje bila dana zakonska podlaga za vključitev teh
vljanja kakovosti storitev, razvoj kadra in
uporabnikov v sistem ravnanja z gospodinjprojektov je bila predlagana nadgradnja storiskimi odpadki. Vsi predlogi so bili sprejeti.
tev in infrastrukture TIC Sv. Ana. Zaradi povečanega vpisa otrok v vrtec v enoti Sv. Ana in
Suzana R. Breznik
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ljub sedanjim kriznim časom je občini
Cerkvenjak v svoji poslovno-obrtni coni
v Brengovi uspelo prodati že sedem parcel od dvanajstih. Kot nam je povedal direktor
občinske uprave mag. Vito Kraner, en kupec
že gradi svoj poslovno proizvodni objekt, medtem ko vsi drugi še urejajo dokumentacijo in
čakajo na vsa potrebna dovoljenja za pričetek
gradnje.
»Parcele v naši poslovno obrtni coni imajo
veliko prednost – lastnikom, ki bodo na njih
gradili objekte, ne bo treba plačati odškodnine
za spremembo namembnosti zemljišča,« pravi
Kraner.
Na drugih zemljiščih, ki sedaj
niso pozidana, bodo morali bodoči graditelji plačati odškodnino za spremembo namembnosti zemljišča iz kmetijskega v
gradbenega, četudi je zemljišče
že sedaj opredeljeno kot zazidalno. Kriterij za to, kaj je kmetijsko zemljišče in kaj ne, sedaj
namreč niso več prostorski dokumenti, temveč stanje na zemljišču. Če je denimo nekdo na
začetku letošnjega leta za 25.000
evrov kupil parcelo na zazidalnem območju, na
kateri raste trava, bo moral zaradi spremenjene
zakonodaje pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja sedaj plačati še od 10.000 do 20.000
evrov odškodnine za spremembo namembnosti zemljišča iz kmetijskega v gradbenega.
»Zaradi takšnih sprememb v zakonodaji, ki
jih je sprejel državni zbor, so mnogi graditelji
ogorčeni in razočarani,« pravi Kraner. To bo
zelo prizadelo mlade družine, ki si želijo zgraditi svoj dom, saj jim bo odškodnina za spremembo namembnosti zemljišča v teh kriznih
časih krepko podražila gradnjo. Veliko jih bo
zato odstopilo od namere, da bi gradili, da o
tem, kako bo ta ukrep prizadel podjetnike-investitorje, niti ne govorimo. Tudi za male občine, ki imajo demografske probleme in se želijo
širiti, predstavlja nova zakonska ureditev pravo
katastrofo.
»Na srečo lastnikom parcel v naši poslovnoobrtni coni ne bo treba plačati odškodnine za
spremembo namembnosti zemljišča,« poudarja
Kraner.

K

Nekateri so že naredili simulacijo. Za gradnjo na parceli, kakršna je parcela v cerkvenjaški
poslovno-obrtni coni, bi moral investitor na
drugi lokaciji plačati okoli 60.000 evrov odškodnine za spremembo namembnosti.
Po tem, ko je prodana že večina parcel v poslovno obrtni coni, se že zarisuje njena podoba.
Eden od podjetnikov, ki so kupili parcelo v poslovno obrtni coni, se bo ukvarjal z avtokleparsko in avto-servisno dejavnostjo. Drugi bo
zgradil velik skladiščni prostor. Ukvarjal se bo z
logističnimi in še nekaterimi storitvami. Eno od
podjetij, ki je kupilo več parcel, pa bo na njih

zgradilo objekt za proizvodnjo solarnih sistemov. Na parceli tik za čistilno napravo pa bo
zrasla avtopralnica, ki bo nudila tudi vulkanizerske in še nekatere servisne storitve. Domačini in vsi tisti, ki mimo Cerkvenjaka drvijo po
avtocesti, bodo lahko v cerkvenjaški obrtno-poslovni coni odlično poskrbeli za svoje jeklene
konjičke, saj bosta zanje v coni skrbela najmanj
dva podjetnika. Še posebej ju bodo veseli tisti, ki
bodo na dolgi poti po avtocesti imeli kakšne težave z avtomobilom.
Za Cerkvenjačanke in Cerkvenjačane je zelo
obetavna tudi investicija v proizvodnjo solarnih
sistemov. Investitor naj bi namreč za to proizvodnjo spočetka potreboval dvajset, nato pa štirideset delavcev. Zagotovo pa bodo delavke in
delavce potrebovali tudi drugi investitorji.
Občina prodaja v poslovno obrtni coni še
štiri parcele, saj namerava eno zadržati zase. Za
vse proste parcele vlada med kupci precejšnje
zanimanje, saj se zavedajo, da jim za gradnjo na
njih ne bo treba plačati odškodnine za spremembo namembnosti zemljišča.

Poskusno obratovanje razširjene čistilne naprave
občini Cerkvenjak je ob koncu oktobra
začela poskusno obratovati razširjena
čistilna naprava, na katero so na novo
priključili več kot 30 individualnih hiš iz Cerkvenjaka, Andrencev in Stanetincev. Po besedah direktorja občinske uprave Vita Kranerja
so za to investicijo namenili 980.000 evrov.
Naložbo je s 470.000 evri sofinancirala Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni
razvoj. Razširjena čistilna naprava ima sedaj
1700 populacijskih enot.

V

Zemeljska dela pri izgradnji ŠRC se končujejo
ahvaljujoč lepemu jesenskemu vremenu gredo zemeljska dela pri izgradnji športno rekreacijskega centra v
Cerkvenjaku h koncu. V letu dni nameravajo
v tem centru za mlade športnike in rekreativce od blizu in
daleč zgraditi in urediti normalno nogometno igrišče z dimenzijami 68 krat 105 metrov,
ki bo nogometašem omogočalo nastopanje v ligaških
prvenstvih. V centru bodo
uredili tudi pomožno igrišče,
pokrito tribuno s 300 sedeži,
dve igrišči za tenis, atletsko
stezo, igrišče za odbojko na
mivki, parkirišče za 200 vozil
in še nekatere objekte.
Novi oziroma razširjeni
športno rekreacijski center se
bo raztezal na dveh hektarih

Z

površin in bo pomembno obogatil tudi turistično ponudbo občine Cerkvenjak.
Tomaž Kšela
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udi največji skeptiki so tokrat morali utihniti: Podravsko-Ptujsko-Ormoška
regionalna destinacijska organizacija (RDO), ki so se ji v letošnjem
poletju priključile tudi občine
osrednjih Slovenskih goric, ni samo
črka na papirju. Projekt je prešel od
besed k dejanjem.
Najprej smo lahko ob naših prometnicah opazili velike plakate, ki
oglašajo RDO, vključno z našimi
Slovenskimi goricami. Potem se je
4. oktobra zgodil še en velik dogodek. Odprlo se je prodajno-promocijsko mesto RDO v pritličju City Parka v
Ljubljani, enem največjih in najbolj obiskanih
nakupovalnih središč v naši prestolnici, ki se
nahaja na Šmartinski cesti, v kompleksu BTC
City.

T

Prodajno mesto enakovredno predstavlja
vse štiri geografske znamke, ki se razvijajo v
okviru RDO: Ptuj, Jeruzalem-Ormož, Haloze
in Slovenske gorice. Pomembno je, da ne gre
zgolj za promocijsko akcijo, ki predstavlja našo
ponudbo končnim kupcem, ampak za pravo
prodajno mesto. Na njem obiskovalci in mimoidoči pridobijo številne turistične informa-

avna agencija RS za podjetništvo in tuje investicije, gospodarsko ministrstvo in The
Slovenia Times so v sklopu FDI Summit
2011 izbrali najboljše tuje naložbenike. Nagrado FDI Award Slovenia, ki jo je v Ljubljani
13. oktobra podelil zunanji minister, ki opravlja tekoče posle, Samuel Žbogar, so prejeli
Saubermacher Slovenija, Julon in Ertl Glas Steklo. Posebno priznanje je komisija izrekla podjetju Goodyear Dunlop Sava Tires.
Strokovna komisija je pri izbiri najboljših
tujih naložbenikov upoštevala podjetja, ki
imajo več kot 10 odstotkov kapitala iz tujine, ki

J

a območju občine Benedikt je konec leta
2009 delovalo 81 podjetij, v katerih je bilo zaposlenih
260 delavcev. Omenjena podjetja so skupno ustvarila 10,8 milijona evrov prihodkov.
Sicer pa je v občini 1.025 delovno aktivnih prebivalcev (podatek je iz aprila 2011), 91 oseb
pa je brezposelnih. Stopnja
brezposelnosti je 8,1 odstotna.
Povprečna mesečna bruto plača
na zaposlenega v občini znaša
1.358 evrov in povprečna neto
plača 910 evrov, kar je za 8,5
odstotka manj od slovenskega povprečja.

N

T. K.

so v letu 2010 poslovala pozitivno in so imela
več kot milijon evrov celotnih prihodkov in
več kot 10 zaposlenih.
Podjetje Saubermacher Slovenija (njegov za-

cije o območju, hkrati pa lahko kupijo lepa in
praktična darila, ki vključujejo izdelke naših
domačih pridelovalcev, vključno s turističnim
programom (paketom). Sami programi in darila so prilagojeni ciljnim skupinam, kot na
primer: za babice in vnuke,
za romantične
pare, za mlade
družine, itd. Na
ta način želijo v
okviru projekta
RDO spodbuditi za obisk
Slovenskih goric individualne goste, ki so
sicer v svojih pričakovanjih bolj zahtevni,
hkrati pa so za njihovo izpolnitev pripravljeni
odšteti več.
Če vas torej pot zanese v naše glavno mesto,
si vzemite čas tudi za ogled Slovenskih goric v
Ljubljani. Z njimi je Ljubljana postala (še)
lepša!
Tanja Hrastnik

OVTARJEVE NOVICE
bogato kulturno dediščino, številnimi vrhunskimi kulturnimi in športnimi prireditvami ter
možnostmi za rekreacijo. Za oblikovanje celostne turistične in gastronomske ponudbe je
pomembno tudi, da ima turistično območje
svoj vinorodni okoliš in kakovostno kulinarično ponudbo.

Zgornje Podravje obišče vsako leto več turistov

Strategija razvoja turizma na območju zgornjega Podravja je zajela poleg ciljev posameznih občin tudi glavne smernice lokalnih
akcijskih skupin (LAS) na področju turizma,
med drugim tudi LAS Ovtar Slovenskih goric,
ki vidi v turizmu enega ključnih nosilcev razvoja na podeželju v občinah Benedikt, Cerkvenjak, Lenart, Sveta Ana, Sveti Jurij v
Slovenski goricah in Sveta Trojica.
Ob pripravi strategije so primerjali turistično območje zgornje Podravje s sosednjima
turističnima območjema. Izkazalo se je, da
imajo na območju Zagreba in zagrebške županije dvakrat več ležišč (8.915), na avstrijskem
Štajerskem pa kar 27-krat več (119.657). V
zgornjem Podravju imamo letno okoli 300.000
nočitev, v zagrebški županiji 1,2 milijona, na
avstrijskem Štajerskem pa 10,5 milijona. Po

ZNANJE ZA RAZVOJ
vseh kazalnikih je turistično območje zgornje
Podravje, ki so mu zaradi boljše prepoznavnosti in lažje promocije nadeli ime Maribor-Pohorje, 12-krat manjše od turističnega območja
avstrijske Štajerske in 2,5-krat manjša od zagrebškega turističnega območja.
Po smernicah iz enotne strategije razvoja bi
veljalo do leta 2020 turistično destinacijo Maribor-Pohorje razvijati
tako, da bi bila zelena, ekološko
ozaveščena in primerna za sprostitev in aktivni odmor, za doživljanje
kulturne tradicije, za raziskovanje
podeželja, za uživanje ob vinih in
pristni kulinariki ter za doživetje
štajerskega gostoljubja.
Poleg tega načelnega cilja prinaša
strategija tudi kopico konkretnih
ciljev. Mednje sodi povečanje števila ležišč na 7.500, od tega 1.600
izven Maribora in Pohorja; povečanje števila turistov za 80 do 100 odstotkov, od tega vsaj 60 odstotkov
tujcev; povečanje števila nočitev za
100 odstotkov; podaljšanje dobe bivanja na tri dni in povečanje števila
dnevnih obiskov za 100 odstotkov na 2 do 2,5
milijona obiskov letno.
Pri razvijanju bodo imeli pred očmi tri območja: Maribor s Pohorjem, Slovenske gorice
in Dravsko polje. Raznolika turistična ponudba na teh območjih (subdestinacijah) se
namreč čudovito dopolnjuje. Strategija podrobno razčlenjuje tudi turistične programe
in produkte ter ponuja predloge za tržno
znamko, s katero bi promovirali turistično ponudbo turističnega območja Maribor-Pohorje.
Če bodo občine strategijo dokončno sprejele,
bodo za izvedbo upravljanja destinacije Maribor-Pohorje vzpostavili regionalno destinacijsko organizacijo. To naj bi bil Zavod za
turizem Maribor.
T. K.

Priznanja Društva pedagogov dr. Antona
Trstenjaka
ruštvo pedagogov dr. Antona Trstenjaka, ki združuje pedagoške delavce
iz večjega dela osrednjih Slovenskih
goric, je na slavnostni akademiji 5. 10. 2011 na
Sveti Ani podelilo priznanja pedagogom, ki so
v lanskem letu oziroma s svojim celotnim delovnim prispevkom obogatili osnovno šolstvo
in predšolsko vzgojo v tem delu Severovzhodne Slovenije. Na prireditvi v kulturnem
domu Sveta Ana so že peto leto zapored podelili priznanja najzaslužnejšim.

D

Komisija za podelitev priznanj Društva pedagogov dr. Antona Trstenjaka v sestavi Antonija Divjak, Marjana Farasin in Anton Goznik

je na podlagi prispele dokumentacije in zapisanih obrazložitev sklenila, da priznanja
prejme 14 kandidatov; tako so podelili 3 priznanja I. stopnje, 9 priznanj II. stopnje in 2
plaketi.
Priznanja I. stopnje so prejele Lidija Kocbek – OŠ Sv. Ana, Emica Jelatancev – OŠ Lenart in Regina Dobaja – OŠ Voličina.
Priznanja II. stopnje so prejele Irena
Druzovič – OŠ Cerkvenjak – Vitomarci, Magdalena Franc – OŠ Benedikt, Andreja Kramberger – OŠ Lenart, Vesna Pintarič
– OŠ Negova, Breda Forjanič –
vrtec Manka Golarja Gornja Radgona, Marjeta Belna – OŠ Cerkvenjak – Vitomarci, Antonija Zorko –
OŠ Benedikt, Kristina Titan – OŠ
Lenart in Majda Vrbnjak – OŠ
Sv. Ana.
Plaketi za življenjsko delo sta
prejeli Jožica Korenjak iz osnovne
šole Sv. Trojica in Marija Divjak iz
Osnovne šole Jožeta Hudalesa Jurovski Dol.
Priznanja je s priložnostnim nagovorom podelil prof. Mirko
Žmavc, predsednik društva, slavnostni govornik pa je bil mag. Aco Prosnik.
E. Pukšič, foto: Boris Mlakar

Brezplačni program za razvoj podeželja
letu 2011 smo pri Izobraževalnem centru Slovenske gorice pričeli z izvajanjem brezplačnega programa iz Načrta
izvedbenih projektov 2011 LAS Ovtar Slovenskih goric: Izobražujemo generacije za razvoj podeželja. Program je namenjen trem
generacijam prebivalcev Slovenskih goric in je
v celoti brezplačen zaradi sofinanciranja Evropskega kmetijskega sklada – Evropa inve-
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stira v podeželje. Zajeti so osnovnošolci, odrasli in starejši. Za vsako skupino je pripravljen
poseben sklop izobraževanj, vsem pa je
skupno spoznavanje domačega kraja in ozaveščanje o kulturni dediščini.
Brezplačni program za odrasle bo ponujal
znanja za zagon oz. vodenje lastnega podjetja.
Glavni poudarek tega programa je na ponudbi
vsebin, ki so združene na enem mestu. Ta zna-

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja:
Evropa investira v podeželje

nja so iz področja osnov podjetništva, poslovne komunikacije, trženja, ustanavljanja podjetij, e-uprave, bančnega poslovanja in
zavarovalništva. Vse zainteresirane vabimo k
vpisu. Za vse informacije in prijave se oglasite

na Izobraževalnem centru, na Nikovi 9, ali po
telefonu 02/ 720 78 88. Predavanja se pričnejo
28. 11. 2011 ob 17. uri pod imenom Podjetništvo za razvoj podeželja, trajala bodo 40 ur.

Univerza za tretje življenjsko obdobje Lenart
V mesecu oktobru je ponovno
pričela z delom Univerza za tretje
življenjsko obdobje. Še vedno je
možen vpis v študijske skupine za
učenje tujega jezika. Letos se učimo
nemščine in angleščine. Vse starejše odrasle, ki se želite učiti tujega
jezika na sproščen in zabaven
način, vabimo, da se nam pridružite. Prav tako bomo izvajali ročnodelske delavnice, organizirali
kakšne zanimive izlete in oglede filmov. Za vse informacije in prijave
se oglasite na Izobraževalnem centru, na Nikovi 9 ali po telefonu 02/ 720 78 88.

Tečaji tujih jezikov
Pri Izobraževalnem centru Slovenske gorice
zbiramo prijave za začetni tečaj nemščine in
angleščine. Tečaj bi bil v zimskem času. Za vse

informacije in prijave se oglasite na Izobraževalnem centru, na Nikovi 9, ali po telefonu 02/
720 78 88.

Predavanje: Zdravila in samozdravljenje
V sodelovanju z Lekarno Lenart vas vabimo
na predavanje, na katerem nam bodo predstavili samozdravljenje, kdaj se zanj odločimo,
katere zdravstvene težave so primerne za samozdravljenje ter razlike med zdravili in pre-

hranskimi dopolnili. Predavanje bo v ponedeljek, 14. 11. 2011, ob 17. uri v učilnici
Izobraževalnega centra.
Izobraževalni center Slovenske gorice

Računalniško opismenjevanje starejših
občini Cerkvenjak je od
10. do 21. oktobra potekal računalniški tečaj v
okviru projekta RDO (Računalniška in digitalna pismenost
za odrasle), ki ga izvaja Regionalni sklad dela Podravje (ustanova za izvajanje aktivne
politike zaposlovanja na območju občin Podravja) pod
vodstvom gospoda Vasje Bajdeta.
Glavni cilj programa je pospeševanje oz. izboljšanje računalniške in digitalne pismenosti, s katero bodo
lahko udeleženci enakovredno komunicirali s
širšim okoljem. Projekt želi zmanjšati digitalni
razkorak v družbi ter povečati usposobljenost
oseb, ki se prilagajajo strukturnim spremembam v razvoju informacijske družbe.

V

Ciljna skupina so bili odrasli brez izkušenj
z računalniško in digitalno tehnologijo, a jim
to znanje pride prav v vsakdanjem življenju in
pri poklicnem delu.
Damjana Kmetič

Simbioza tudi v Lenartu – v Knjižnici Lenart
Sloveniji je potekala akcija približanja
računalnika starejšim. Tudi Knjižnica
Lenart je bila s svojo računalniško Eknjižnico (6 računalniških mest) ena izmed
takšnih točk. Vseslovenski zavod, ki je projekt
poimenoval kar simbioza in enotno zbiral tako
prijave udeležencev kot tudi prostovoljcev, je
dobro opravil svojo nalogo.
V Knjižnici Lenart smo zadovoljni z udeležbo, saj je bila
naša večnamenska dvorana tri
dni polna dopoldne in popoldne. Kar pa še bolj preseneča, je to, da so se našli tudi
prostovoljci. Čeprav imen sicer
naj ne bi izdajali, gre za tako
prizadevno delo mladega prostovoljca Danila Ferlinca iz
Svete Trojice, ki je vse dni opravljal kvalitetno pedagoško delo,
da ga je potrebno javno pohvaliti. Pomagala pa mu je tudi
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Barbara Lorber iz Jurovskega Dola. Seveda pa
smo sodelovale tudi knjižničarke, predvsem
računalniška informatorka Petra Kranvogel.
Velja ponoviti in nadgraditi.
Marija Šauperl
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MLADI

Teden otroka 2011 – Pojdiva s knjigo v svet!
ruštvo prijateljev mladine Slovenske
gorice je v tednu otroka od 3. do 7.
oktobra izvedlo ustvarjalne delavnice
na osnovnih šolah Cerkvenjak, Sv. Trojica, Benedikt, Sv. Ana, v knjižnici OŠ Voličina ter v
društvenih prostorih v Lenartu. Vseh delavnic
se je skupaj udeležilo 133 otrok.

D

Otroci so na delavnicah izdelovali
knjižne kazalke v različnih tehnikah –
s filcanjem, s t.i. servietno tehniko, pa tudi z
risanjem z lesenimi barvicami, flomastri in
voščenkami. Delavnice so jih tako pritegnile,
da si mnogi niso želeli niti domov.

sredo, 5. 10. 2011, je bilo na OŠ Benedikt zelo veselo in praznično vzdušje.
Ta dan ni bil samo praznik učiteljev in
delavcev šole, ampak zelo pomemben dan za
29 naših prvošolk in prvošolcev. Učenci in učitelji smo jim namreč pripravili slovesen sprejem v šolsko skupnost. Sedmošolki Dona in
Nuša sta jim ob tej priložnosti sestavili himno,
ki so jo pod mentorstvom učiteljev Helene
Kotnik in Darijana Kocmuta sedmošolci tudi
zapeli. Sledile so plesne in športne naloge, ki
so jih prvošolci ob pomoči razredničark z lahkoto izpolnili ter nato izrekli svečano prisego.
Tako so bili slovesno sprejeti v šolsko skupnost
učencev, ob čemer so dobili tudi skromno darilo.

V

Ob sprejemu v šolsko skupnost so prvošolke
in prvošolci dobili tudi ˝velike brate oz. velike
sestre˝. To so učenke in učenci 9. razredov, ki
svoje ˝male brate˝ oz. ˝male sestre˝ obiskujejo
pred poukom ali po
njem. Z njimi se
igrajo, jim pomagajo pri domačih
nalogah ter pri urejanju šolskih potrebščin. Skupaj
berejo in pripovedujejo zgodbice,
predvsem pa se
igrajo in družijo.
Osnovni namen
tega pa je, da veliki
bratje/sestre svojim
malim bratom/sestram nudijo roko
prijateljstva ter jim
pomagajo pri vključevanju v šolsko dogajanje.
Devetošolci so prvošolcem tudi slovesno
obljubili, da bodo gradili skupno zaupanje,
prepodili vse nevšečnosti ter se skupaj z njimi
igrali, zabavali in peli. Podarili so jim tudi sto-
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Z novo delavnico vas ponovno pričakujemo
v jesenskih počitnicah. Potekala bo v prostorih
društva v četrtek, 3. 11. 2011, med 10. in 12.
uro. Vabljeni!

Otroci na delavnici v OŠ Cerkvenjak in
OŠ Sv. Ana

redstavniki družbe Butan plin so obiskali več kot 40 slovenskih osnovnih šol
in vrtcev ter jim razdelili več kot 3.000
odsevnih teles. Med drugimi so predstavniki
družbe obiskali tudi štajersko regijo, ki statistično beleži eno višjih stopenj prometnih nesreč, zato je poučevanje otrok o varnosti v
prometu še toliko bolj pomembno. V sklopu
akcije so razveselili otroke OŠ Gorišnica in OŠ
Benedikt, kjer so donirali več kot 280 odsevnih
teles in s tem naredili korak k večji varnosti
najmlajših udeležencev v prometu. Akcija je
potekala v sklopu tedna otroka.
Na policijski postaji Lenart so v prvem polletju 2011 obravnavali manj prometnih nesreč
kot lani v enakem obdobju. Kljub izboljšani
varnosti v prometu Štajerska sodi med regije s
slabšo prometno varnostjo v Sloveniji, zato je
poučevanje otrok o varnosti v prometu ključnega pomena.
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Tomaž Grm, generalni direktor družbe
Butan plin: »V štirih letih smo skupno donirali že več kot 5.700 odsevnih teles, ki so ključni pri zagotavljanju varnosti otrok v prometu.
Zahvale šol, ki jih prejmemo vsako leto, potrjujejo, da je skrb za varnost naših najmlajših
več kot dobrodošla, zaradi česar bomo s projektom nadaljevali tudi v prihodnje.«

Trojiški šolarji na obisku v lenarškem Saubermacherju
Mojca Perič, sekretarka društva,
foto: Nika Arnuš

pinje, ki bodo prvošolce simbolno vodile po
pravi poti.
Da prvošolci dobijo velike brate oz. velike
sestre, je na naši šoli ustaljena praksa že četrto
leto, odkar na šoli deluje tudi šolska vlada
učencev. Le-to smo ustanovili v okviru inovacijskega projekta Tudi moj glas šteje. Vlado sestavljajo 4 ministrstva (za splošne zadeve, za
medsebojne odnose, za pomoč učencem ter za
varnost in promet), v katera so vključeni predstavniki vseh oddelkov od 4. do 9. razreda.
Vsako od njih vodi minister oz. ministrica. V
letošnjem šolskem letu so učenci znotraj ministrstev izvolili naslednje ministrice: Alenko
Senekovič, Ano Breg, Pio Juršnik in Tino
Damiš. Na čelu šolske vlade pa je predsednik,
ki ga učenci izvolijo na volitvah. Tako smo v torek, 4. 10.
2011, najprej izvedli volitve za
predsednika oz. predsednico
šolske vlade učencev. Učenci so
se na volitvah odločali med
kandidati, ki so jih sami predlagali. Rezultate volitev pa smo
razglasili na prireditvi ob sprejemu v šolsko skupnost. Letos
so učenci za predsednika izvolili devetošolca Tadeja Horvata.
Nadeli smo mu slavnostna
oblačila, v katerih je tudi zaprisegel, da bo zavzeto zastopal vse
učence in se trudil, da bo čim več njihovih
predlogov uslišanih. Predsednik in ministrice
so se vsem učencem in zaposlenim tudi predstavili in povedali, za kaj si bodo v tem šol-

krog 77 učencev in učenk
Osnovne šole Sveta Trojica
si je ogledalo center za ravnanje z odpadki Saubermacher Slovenija v Lenartu. Ekskurzija je
potekala v okviru eko dneva na njihovi šoli. Otroci so si najprej ogledali center, sledila pa je tudi
strokovna predstavitev na šoli pod
naslovom Ločeno zbiranje odpadkov. Otroci so bili podrobneje seznanjeni s pravilnim ločevanjem
odpadkov na šoli. S predstavitvijo
in ogledom so bili zadovoljni, saj so
si pridobili veliko novega koristnega znanja.

O

Sprejem novorojenčkov
Sv. Trojica
kulturnem domu pri Sv. Trojici v Slovenskih goricah je v ponedeljek, 3. oktobra, na svetovni dan otroka, potekal
sprejem novorojenčkov pri županu Darku
Frasu. Nanj so bili povabljeni novorojenčki, ki
so se rodili v času od septembra 2010 in do
konca septembra 2011. V tem času se je v občini Sv. Trojica v Slovenskih goricah rodilo 15
otrok, od tega 11 deklic in 4 dečki. Srečanje, ki
ga je vodila Tatjana Padovnik, se pričelo z nastopom otrok iz vrtca. Starše z dojenčki je nagovoril
župan
Darko Fras, ki je
med drugim dejal:
»Zavedamo se, da
moramo otrokom
omogočiti varstvo
in šolanje, vendar
največje
breme
pade na starše. Bon
za 150 evrov je le
simbolično prizna-

V

nje občine k vaši odločitvi. Želim, da bili otroci
kakor starši zdravi in zadovoljni občani. Srečanje z dojenčki in starši je najlepši dogodek
mojega županovanja.« Sledila je izročitev darilnega bona, priložnostnega darilca in šopka
rož, ki jih je ob pomoči Barbare Cvetko podeljeval župan. Po končani izročitvi je župan povabil vse navzoče na pogostitev in druženje v
avli Kulturnega doma.
B. C.

Cerkvenjak
upan občine Cerkvenjak Marjan
Žmavc, ki je v svoj predvolilni program
zapisal, da želi spremeniti negativne demografske trende v občini, je v sredo, 5. oktobra, pripravil sprejem za vse novorojence,
rojene v tem letu. Nanj so povabili 15 malčkov
v spremstvu s ponosnimi starši. Zanje so pripravili kulturni program, ki so ga izvedli otroci
tretje skupine iz
vrtca in nekateri
učenci Osnovne
šole CerkvenjakVitomarci. Kot so
nam sporočili iz
občine, so novorojenci in njihove
mamice od občine
Cerkvenjak prejeli
»majhno pozornost«, ki sta jim jo

Ž

skem letu prizadevali.
Veselo in praznično vzdušje pa smo nadaljevali s športnim dnevom in peko kostanjev.
Renata Celcar, Helena Kotnik

izročila župan Marjan Žmavc in »babica« Marija Firbas. Po prisrčni prireditvi so za vse udeležence pripravili še pogostitev.
Marsikdo od prisotnih je dejal, da je bila to
ena od najbolj prisrčnih prireditev, na kateri je
v zadnjem času sodeloval. Novorojenci so naša
(edina) bodočnost, ali ne?
T. K.
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Posebnosti pri negi mladega vina letnika 2011
ot smo letos že večkrat poročali, bo letnik vina 2011 izjemen. To lahko sedaj
tudi že potrdimo, čeprav bodo končno
oceno dala ocenjevanja vin. Takšni letniki pa
zahtevajo od kletarja, da se maksimalno potrudi v kleti. Letošnji letnik bo primeren tudi
za arhiviranje vina, saj vemo, da za staranje vin
niso primerni vsi letniki, slednje velja še zlasti
za vina iz prezrelega grozdja (nad 90 °Oe) in
posebne kakovosti.
In katere posebnosti in težave zasledimo
letos?
1. V letošnjem letu imamo po dolgem času
izražene vinske barve, to je zaradi velikega števila sončnih dni, še zlasti v avgustu in septembru, in popolno zdravega grozdja. Mnogi so se
prestrašili in so že posumili na oksidacije. Vendar je to odlika odličnih vin in tako moramo
vina tudi prezentirati.
2. Pri mnogih vinogradnikih vino še ni odvrelo, kar je lahko posledica visokih sladkornih stopenj, nismo dodali kvalitetnega
vrelnega nastavka ali pa smo prežveplali mošt.
Mnogi pa opravijo razsluževanje, pa ne dodajo
vrelnega nastavka. V tem primeru priporočamo dvig temperature mošta in dodatek selekcioniranih kvasovk, ki so sposobne
fermentirati v težjih pogojih. Pomemben je
tudi dodatek hrane za kvasovke.
3. Zaradi visokih sladkornih stopenj, nizkih
kislin in visokega pH, lahko letos pričakujemo
bogata vina na telesu, nekoliko manj arome.
To še zlasti velja pri tistih kleteh, kjer ni bilo
mogoče uravnavati temperature v času fermentacije.
Zaradi omenjenih karakteristik vsekakor
priporočamo hiter pretok po zaključeni fermentaciji in kontrolo žvepla po pretokih. Pretoki naj bodo usmerjeni na naše cilje in
zahteve posamezne sorte. Aromatične sorte
zahtevajo brezzračne pretoke (priporočamo
uporabo suhega leda) in nekoliko višje žveplanje. Zaradi višje vrednosti pH je tudi večja
potreba po žveplu, vendar ne na pamet, dožveplamo le na podlagi analize.
4. Zasledimo tudi težave z boekserji ali vonj
in okus po zelenjavi, česnu, gumi ali gnilih jajcih. V takšnem primeru velja, da mora kletar
čim prej ukrepati s pretokom in morebitnim
dodatkom enološkega sredstva (antiboekser).
To napako lahko pričakujemo pri vzorcih vina,

K

katerih vinogradniki niso opravili razsluževanja oz. pretoka po 24 urah. Pa tudi pri vinih,
kjer smo prežveplali mošt in pri nepravilnem
žveplanju mladega vina.
5. Pojavljajo se tudi razni nečisti vonji in nevinski priokusi (etilacetat …), ki je posledica
nezdravega grozdja (poškodbe od insektov) in
raznih mikrobioloških delovanj. V tem primeru priporočamo hiter prvi pretok in dodatek ustreznih enoloških sredstev za čiščenje in
bistrenje mladega vina.
6. Harmonizacija vin. Letošnji letnik bo vsekakor primeren za pridelavo suhih vin, le v
primeru visokih sladkornih stopenj morda
polsuhih. Prvi pretok po končani fermentaciji
opravimo čim prej, nato pa mlado vino pustimo na finih drožeh in ne s previsokim žveplom med 25 in 35 mg prostega žvepla, ker
tako dobimo bolj stabilna vina z izraženo
sadno aromo. V letošnjem letniku izjemoma
lahko tudi korigiramo vinsko kislino. Za ta
ukrep se odločimo vsekakor na podlagi analize in praktičnega testa in ne na pamet.
7. Vrtenja vina na drožeh. Pri negi vina ločujemo grobe in fine droži. Grobe droži predstavljajo veliko nevarnost za kakovost vina,
zato jih je smiselno čim prej odstraniti s pretokom. Za fine droži pa se ocenjuje, da po fermentaciji ostane od 30 do 100 g kvasovk/L . To
predstavlja pomemben vir polisaharidov, manoproteinov, estrov, kar se kasneje potencira v
aromi, vonju in okusu vina, seveda ob predpostavki, da so droži zdrave. V kolikor se odločimo za mešanje na drožeh, moramo paziti, da
ob mešanju ne prihaja do vnosa zraka v vino
(smiselna uporaba suhega leda). Mešanje
opravljamo prvih 14 dni na vsake tri dni, kasneje postopoma 1 x tedensko, 1 x mesečno. Pri
vinih z nizkim pH in pri suhih vinih je dovolj
20 mg prostega žvepla, pri aromatičnih in z
ostankom nepovretega sladkorja pa nekoliko
več (35 mg) in ne pretiravajmo. Pri mešanju
vina na drožeh je pomembno, da imamo
zdrave droži in neobremenjene z enološkimi
sredstvi (bentonit, želatina …). V letošnjem
letu bo smiselno zaključiti vrtenje na drožeh
prej kot v lanskem letu, to se odločimo na podlagi pokušanj. Zdrave fine droži pa lahko s pridom uporabimo za čiščenje ostalih vin (stara,
oksidirana, prisotnost rahlega etilacetata …).
Vina, ki jih bomo potrebovali naslednje leto
junija in kasneje, pa lahko brez
skrbi pustimo obležati na finih drožeh do maja, opravimo še samo
vmesni pretok ter uporabimo bentonit pred filtracijo vina.
Glede na pokušine vina lahko z veseljem opazimo, da se rojevajo odlična
vina, morda ne tako tipično štajerska,
vendar izvrstna

Andrej Rebernišek,
univ. dipl. ing. kmet.

Vinski letnik 2011 bo v vseh pogledih vrhunski
Vse sorte bodo dosegle fenolno zrelost
»Letošnja letina v vinogradih je v vseh pogledih izjemna, tako po količini kot po kakovosti,« pravi vrhunski vinogradnik in vinar
Radovan Šuman, ki je tudi predsednik društva
vinogradnikov in vinarjev v občini Lenart.
»Greh bi bil, če takšne letine, ki nam jo je dala
narava, ne bi izkoristili. Letos lahko vina vseh
sort dosežejo vrhunsko kakovost.«
Po besedah Šumana je grozdje v osrednjih
Slovenskih goricah letos v tehnološkem smislu po vsebnosti sladkorja v grozdnih jagodah
dozorelo že v začetku septembra. Ker pa je vegetacija še trajala, je grozdje zorelo naprej in
doseglo tako imenovano polno ali fenolno zrelost, ki zagotavlja vinom vrhunsko kakovost.
Marsikdo se sprašuje, kakšna je razlika med
tehnološko in polno ali fenolno zrelostjo. Kot
nam je na našo prošnjo malce po domače pojasnil Šuman, grozdje doseže fenolno zrelost,
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ko do konca dozorijo tudi semena in kožica
grozdja, ki nato izločijo svoje bogate sestavine,
ki se v tekočini v grozdnih jagodah povežejo v
stabilne spojine. Kot pravi Šuman, dosegajo
štajerska vina vrhunsko kakovost ob fenolni
zrelosti. Zato zrelosti grozdja ne gre ugotavljati
samo po sladkorni stopnji, temveč je treba
ugotoviti tudi, ali so zrela tudi semena in kožica. Dokler so grozdne koščice trpke, grozdje
še ni doseglo popolne zrelosti. S trgatvijo velja
počakati, dokler koščice ne postanejo tako
krhke, da kar počijo v ustih, hkrati pa imajo
lešniku podoben okus.
Pri zorenju grozdja do fenolne zrelosti se
dviguje tudi vsebnost sladkorja v grozdnih jagodah. Res pa je, da se zmanjšuje tudi količina.
Mošta iz polno zrelega grozdja je nekoliko
manj, zato pa je toliko bolj kakovosten. »Letos
ni bilo treba nobenemu vinogradniku dodajati

Radovan Šuman: Letos bodo v Slovenskih goricah vrhunska vina vseh sort

sladkorja v mošt. Vino se mora delati iz
grozdja, iz sladkorne pese pa se delajo zvarki.
Tisti, ki ob takšnih letinah mošt sladkajo, ne
delajo škode samo sebi, temveč vsem dobrim
vinogradnikom in vinarjem v vinskem okolišu, saj na koncu potrošniki vse mečejo v isti
koš,« pravi Šuman.

večji vročini. Tako so ohranili najvišjo kakovost arome.«
Sicer pa Radovan Šuman in njegova družina
pridelujejo grozdje na desetih hektarih. V njih
je devet sort belega grozdja in ena sorta rdečega. »Naša kmetija je ekološka. Grozdje pridelujemo na povsem naraven način, enako pa
velja tudi za negovanje vina v kleti,« poudarja
Šuman.
Dandanes veliko vinogradnikov postavlja
na prvo mesto, na žalost, ceno, sledijo kakovost in embalaža. Šele nato razmišljajo o ekologiji in zdravju. Pri Šumanovih je obratno. Na
prvem mestu sta ekologija in zdravje. Zaradi
tega je tudi pridelek manjši – pol kilograma
vrhunskega ekološko pridelanega grozdja na
trs. Seveda ima naravno proizvedeno vino iz
takšnega grozdja tudi svojo ceno. Kljub temu
Šumanovi s prodajo nimajo težav, saj je vse več
ljudi, ki znajo takšno vino ceniti.
Sicer pa se lahko vsakdo sam prepriča, kako
kakovostno je ekološko pridelano vino, saj Šumanovi na Zavrhu za skupine pripravljajo tudi
degustacije, njihovo vino pa je mogoče dobiti
tudi v vinoteki v Lenartu in v trgovinah z ekološko pridelanimi živili.

Letos je bilo na trgatvah povsod veselo, saj je
vinska trta v osrednjih
Slovenskih goricah tokrat obilno obrodila izjemno
kakovostno
grozdje. Naš posnetek
je z vesele trgatve pri
predsedniku lenarškega
društva vinogradnikov
in vinarjev Radovana
Šumana, pri katerem so
brači letos obrali grozdje na desetih hektarjih
vinogradov.
Katere vinske sorte bodo letos v osrednjih
Slovenskih goricah najboljše? »Prav vse sorte
in vsi tipi vin lahko ob takšni letini, kot smo
jo imeli letos, dajo najvišjo možno kakovost.
Seveda pa to terja tudi strokovno delo v kleti,«
pravi Šuman. »Edini problem so letos predstavljale visoke temperature ob trgatvi, zato so
ravnali prav tisti, ki so trgali zjutraj in ne v naj-

Radovan Šuman pa ne prideluje samo
vrhunskih vin, temveč preko društva veliko
stori tudi za izobraževanje vinogradnikov in
ljubiteljev vina. »To je osnova za vrhunsko kakovost vin in za visoko kulturo pitja,« pravi.
T. K.

Čolnikova trta je obrodila 92 grozdov
ako kot vsako jesen so
tudi letos na začetku oktobra v Benediktu pripravili trgatev Čolnikove trte, ki je
potomka najstarejše trte na
svetu na mariborskem Lentu.
Na njej so se na povabilo gospodarja trte župana Milana
Gumzarja zbrali številni
ugledni gostje, ki so pomagali
pri trgatvi, kar dokazuje tudi
naša fotografija.
Kot nam je zaupal občinski
viničar Zlatko Borak, je trta
letos obrodila 92 velikih grozdov, ki so skupaj tehtali 32 kilogramov, iz njih pa so na preši stisnili 15 litrov
mošta s sladkorno stopnjo 72 oekslov.

T

T. K.

Obrali so Johanezovo trto
Na začetku oktobra so v središču Cerkvenjaka pripravili trgatev Johanezove trte, ki je
potomka najstarejše trte na svetu na mariborskem Lentu. Pred trgatvijo so najbolj zaslužnim posameznikom in društvom za njeno rast
podelili protokolarno vino iz njenega grozdja.
Po tem ko so trto obrali, so jo ob prisotnosti številnih gostov in obiskovalcev tudi zmleli
in stisnili na preši, kar dokazuje tudi naša fotografija. Po besedah gospodarja Johanezove
trte cerkvenjaškega župana Marjana Žmavca
in občinskega viničarja Ivana Janeza Pučka je
bil pridelek s potomke najstarejše trte na svetu
letos obilen in kakovosten.
T. K.
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DOGODKI IN DOGAJANJA

Simpozij o Poti svetega Martina Tourskega
azvojna agencija Slovenske gorice je v
okviru projekta VIA SAVARIA organizirala mednarodni simpozij o Poti svetega Martina Tourskega. Simpozij je potekal
26. oktobra 2011 v Centru Slovenskih goric v

R

Lenartu. Organiziran jen bil v sklopu Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija –
Madžarska 2007 – 2013.
O simpoziju bomo podrobneje poročali v
naslednji številki.

Razstava o izgnancih s področja Lenarta in
širših Slovenskih goric v času od 1941 do 1945
razstavišču v Centru Slovenskih goric,
na Trgu osvoboditve 9 v Lenartu, je
bila od 26. 9. do 7. 10. 2011 na ogled
razstava o izgnancih iz Slovenije, slovanskih
dežel, s področja Lenarta in širšega območja
Slovenskih goric v času II. svetovne vojne od
leta 1941 do 1945. Razstava je nastala na pobudo Krajevnega odbora Društva izgnancev
Slovenije Lenart pod vodstvom predsednika

V

Ivana Godca. Po podatkih Muzeja narodne osvoboditve Maribor je bilo od junija do septembra 1941 s 33 transporti izgnanih 334 oseb
iz območja Slovenskih goric, izseljeni so bili v
Srbijo, Hrvaško in Bosno. Razstava na panojih je v besedi in sliki predstavila tragično obdobje slovenske zgodovine in usode izgnancev.
Izgon Slovencev in drugih slovanskih narodov
je bil genocidno dejanje zoper človečnost
in mednarodno humanitarno
pravo. Nasilje nad Slovenci je
izvajalo 4017 nemških in 2518
italijanskih vojnih zločincev.
Razstava gostuje po vsej Sloveniji. Prvič je predstavljen prikaz fašističnega in nacističnega
nasilja tudi nad drugimi slovanskimi narodi – Poljaki, Rusi,
Čehi, Slovaki, Ukrajinci, Srbi in
Hrvati.
Učenci Osnovne šole Jožeta Hudalesa Jurovski Dol in ravnatelj
Stanislav Senekovič na ogledu
razstave

Društvo diabetikov Lenart na izletu na Pohorju
ruštvo diabetikov Lenart je v ponedeljek, 3. oktobra, pripravilo enodnevni
izlet na Pohorje. Poln avtobus izletni-

D

kov se je na čudovit sončen dan podal preko
Slivniškega Pohorja na Andrejev dom. Najprej
so bili deležni »šilčka dobrodošlice«, nato
pa Pohorskega piskra.
Ogledali so si nekatere
znamenite pohorske
točke, med drugimi
tudi zg. postajo vzpenjače s čudovitim razgledom, Areh s cerkvico iz leta 1246 in Framski slap. Izlet je članom
društva, ki skrbi za
obolele z vedno bolj
razširjeno sladkorno
boleznijo, vzpodbuda
za nadaljnje dobro delo.
Rudi Tetičkovič

MED LJUDMI
Upokojeni nadškof metropolit živi polno življenje

75 let dr. Franca Krambergerja
V petek, 7. oktobra, je upokojeni nadškof
metropolit dr. Franc Kramberger, častni
občan občine Lenart, praznoval 75. rojstni
dan. Za Ovtarjeve novice smo ga obiskali
na njegovem domovanju v prostorih nadškofije na Slomškovem trgu v Mariboru.
Zaradi vnaprejšnjega dogovora nas je počakal v predprostoru Slomškove kapele,
sicer bi bil verjetno kje zunaj po opravkih,
ki jih kljub upokojitvi ni malo.
Msgr. dr. Franc Kramberger se je rodil 7.
oktobra 1936 pri Lenartu. Leta 1954 je maturiral na Prvi gimnaziji v Mariboru in se
vpisal na ljubljansko Teološko fakulteto;
mašniško posvečenje je prejel 29. junija 1960
v mariborski stolnici. Leta 1965 je postal
prefekt Slomškovega dijaškega semenišča v
Mariboru, leta 1972 pa ravnatelj tega zavoda. Naslednje leto je doktoriral na Teološki fakulteti v Ljubljani. 10. novembra 1980
ga je papež Janez Pavel II. imenoval za rednega mariborskega škofa; posvečen je bil 21.
decembra v mariborski stolnici. 7. aprila
2006 je bila mariborska škofija povzdignjena
v nadškofijo, tako je postal prvi nadškof.
Hkrati je bila ustanovljena tudi metropolija
Maribor in je prevzel tudi dolžnost metropolita. Upokojen je bil 3. februarja letos.
Leta 2005 je bil imenovan za častnega
občana občine Lenart. Leta 2006 ga je predsednik Slovenije dr. Janez Drnovšek odlikoval z zlatim redom za izjemne zasluge
Republike Slovenije. Istega leta je po mnenju mariborskih novinarjev postal naj Mariborčan.

Med prijetnim klepetom sem ga povprašal, kaj
počne zdaj, ko je časa najverjetneje nekoliko
več, tudi za stvari, za katere ga prej ni bilo.
»2. februarja, na svečnico, sem prejel novico,
da je papež Benedikt XVI. ugodil moji želji,
me razrešil škofovske službe in upokojil. Par
dni zatem je prevzel mojo nalogo novi nadškof
dr. Marjan Turnšek. Od takrat naprej se je
moje delo nekoliko spremenilo, ne po vsebini,
bolj po odgovornosti. Še naprej opravljam tista
dela, ki sem jih prej opravljal: udeležujem se
vseh slovesnosti v župnijah in v okviru škofovske konference, kjer še naprej vodim komisijo za liturgijo ali bogoslužje, sem tudi v
drugih organih slovenske škofovske konference in naše škofije, tako da delo ostaja naprej. Glavna odgovornost pa je vendar na
novem nadškofu ordinariju. Sem mu na voljo,
tudi med letom; ko bodo prišle birme, bom
prav tako birmal in se udeleževal pastoralnih
tečajev, konferenc ali tudi katehetskih srečanj
med duhovniki in podobno. Glavna sprememba je pač v odgovornosti.«

Predvidevam, da imate kakšen konjiček, za
katerega prej ni bilo časa ali pa ga je bilo manj.

Obudili so spomin na stare Rimljane v
Slovenskih goricah
arheološkem parku v Anželovem
gozdu v Brengovi pri Cerkvenjaku, kjer
so rimske gomile, so v okviru dnevov
evropske kulturne dediščine pripravili turistično prireditev, imenovano »Po poteh starih
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Rimljanov«. Na njej so obudili spomin na stare
Rimljane, ki so pred okoli dva tisoč leti živeli v
osrednjih Slovenskih goricah in svoje pokojne
pokopavali v gomilna grobišča.
Prireditev je v arheološki park pritegnila veliko domačinov in obiskovalcev
iz drugih krajev, ki so izvedeli
marsikaj novega o življenju v
Slovenskih goricah v starih
časih. Poleg članov turističnega
društva v Cerkvenjaku, ki so,
odeti v rimska oblačila, prikazali, kako so stari Rimljani pokopavali svoje pokojnike, so
veliko pozornost pritegnile članice Društva žena in deklet iz
Hajdine na čelu s svojo predsednico Marijo Pulko ter dobrote, ki so jih pripravile po
receptih starih Rimljanov.
T. K.

»Brez dvoma mi zdaj ostaja nekoliko več
časa za osebne zadeve ali pa za tiste, ki so bile
v načrtih, pa jih nisem dokončal. V mislih
imam predvsem delo s kanonizacijo blaženega
škofa Antona Martina Slomška. Temu delu
sem se posvetil s še posebno pozornostjo, sedaj
imam nekoliko več časa in imam tudi zveze s
pristojno kongregacijo v Rimu, tako da se
temu vprašanju posebej posvečam. Prav tako
se posvečam študiju teoloških stvari, teoloških
knjig, ki jih prej nisem utegnil tako absorbirati, pa se sedaj vračam v to sfero teološkega,
duhovnega in duhovniškega poglabljanja.«

Od leta 2005 ste častni občan občine Lenart,
ste lenarški rojak, rodili ste se v lenarški župniji. Je kaj časa priti v domače kraje?
»Zdaj nekoliko več. Prej sem bolj redko
hodil, vsako leto sem se udeleževal farnega žegnanja; kadarkoli je bila v Lenartu birma, sem
jo opravil jaz kot odrinarij in tudi tu in tam
kdaj obiskal domače, predvsem sestro ali pa
bratove doma, v Šetarovi. Zdi se mi, da bo zdaj
to nekoliko bolj pogosto. V Lenartu sem že bil
na zlati poroki nekdanje sovaščanke, ki sem jo
poročil že kot novomašnik, sedaj pa kot zlato-

mašnik. Upam, da bo ostalo več časa in možnosti za srečanja z Lenarčani, kar me vedno
zelo veseli. Domači kraj je pač najbolj priljubljen in privlačen kraj, čeprav sem bil marsikje
po svetu, ampak v Lenart grem najraje.«

Domačija je v Šetarovi?
»Rojen sem bil v Lenartu, na Cmureški cesti,
takrat je bila številka 4, zdaj je 9, tam je moja
rojstna hiša. V začetku druge svetovne vojne
pa smo se s starši zaradi vojnih razmer preselili v Šetarovo, kjer je oče kupil majhno posestvo. Zaradi varnosti smo odšli vsi v Šetarovo,
obdržali pa smo tudi lenarško domačijo. Z namenom, da se bomo po vojni vrnili nazaj v Lenart. Ampak do vrnitve ni prišlo, tako da smo
ostali v Šetarovi in svojo mladost sem preživljal tam s sovaščani. Ko se je sestra poročila,
je prevzela lenarško domačijo.«

Kot častni občan Lenarta sodelujete na vseh
večjih prireditvah, tudi na otvoritvi muzeja
Zedinjena Slovenija. To pomeni, da ste z Lenartom ves čas povezani.
»Vedno sem bil povezan in to tudi želim
ostati. Kar se tiče razstave in muzejskega oddelka, sem bil izredno presenečen nad eksponati in nad vsebino, ki jo je avtor tako
strokovno predstavil. Posebej sem zadovoljen,
da je med te pomembne osebnosti uvrščen
tudi naš Slomšek, ki je bil povezan z idejo o zedinjeni Sloveniji preko svojih nekdanjih sodelavcev v Celovcu. Avtor razstave je bil z vsem
tem na tekočem, česar sem zelo vesel. Zelo
presenečen sem bil nad temi Slovenci, ki so
prav iz slovenskogoriškega okolja, tako da je
to okolje dalo veliko veliko zaslužnih ljudi za
slovensko zgodovino, za slovenski narod pa
tudi ne nazadnje za Cerkev na Slovenskem.«

Kot upokojenec ste nam nekoliko bližje, čeprav
ste zadržali vse naslove v rimskokatoliški Cerkvi. Vozite avto, kolesarite?
»Ko sem poslal kaplan, ni bila navada, da bi
imel kaplan avto, čeprav sem vozniški izpit
opravil že v zadnjem letniku bogoslovja. Rektor nam je svetoval, naj vsi opravimo izpite.
Postavljen sem bil za kaplana v Maribor in si
ne bi mogel privoščiti avtomobila, ker sem
delal med ljudmi od ulice do ulice. Tudi drugi
kaplani niso imeli avtomobilov. Potem sem bil
nastavljen kot prefekt in ravnatelj v malem semenišču, kjer pa tudi ni bilo mogoče vzdrževati avtomobila, pa tudi potreboval ga nisem,
ker sem se ves čas ukvarjal s pedagoškim
delom. Potem so vsa dovoljenja propadla in
sem pozabil na njih. Pozneje nisem nikoli vozil
avtomobila, tudi kot škof ne. Že po naših kanonih ali pravilih škof ne sme voziti avtomobila, čeprav ga nekateri kljub vsemu vozijo.
Imel pa sem veliko veselja s kolesarjenjem.
Prekolesaril sem domala vso Slovenijo in tudi
kaj drugega.«

Ko se znanci in prijatelji srečamo, se vprašamo
tudi po zdravju. Kako ste kaj zadovoljni z
zdravjem? Vam dobro služi?
»Sem lahko kar zadovoljen. Obvarovan sem
bil kakšne večje bolezni. Le tu in tam je bila
kakšna malenkost. Tudi zdaj se počutim kar

ŠT. 9 | 28. OKTOBER 2011

OVTARJEVE NOVICE

MED LJUDMI
zdravega. Zdaj bolj redno hodim na sprehode,
prej tega nisem delal, ker tudi ni bilo časa, zdaj
pa se temu bolj posvečam.«

Ko ob 75 letih gledate nazaj, kako ste zadovoljni s svojim življenjem, s svojim delovanjem?
»Osebno sem zelo zelo zadovoljen, ker sem
vedno želel postati duhovnik. Tudi v otroških
letih, čeprav v začetku nisem čisto zares mislim na duhovniški stan, ampak se je to kasneje izoblikovalo v edini cilj. Ko sem ga
dosegel, sem bil srečen. In tudi pozneje. S tem
se mi je izpolnila moja želja.V ničemer se ne
čutim prikrajšanega, kajti dosegel sem to, kar
sem želel.«

Ko še niste mislili, da boste postali duhovnik,
ste imeli v mislih kakšen drug poklic?
»Ja, dolgo časa, v srednji šoli posebej, sem
mislil na medicino. Na študij medicine v Zagrebu. Tam sem imel nekaj poznanih ljudi in
svetovali so mi, naj se vpišem na študij tam. V
zadnjih počitnicah sem to svojo odločitev
spremenil in se vpisal na teologijo v Ljubljani.«

RKC danes, vaš pogled nanjo, ali ima Cerkev
v Slovenskih goricah še drugačen položaj, drugačno poslanstvo, drugačno vlogo; v podeželskem okolju drugačno kot v mestnem?
»V Sloveniji težko govorimo o ruralnem ali
urbanem okolju, saj je naša država že skoraj
globalizirana vas in smo tako rekoč vsi enaki.
Ni tistih velikih razlik. Ko sem kot škof hodil
od župnije do župnije, sem sicer še opažal razlike. Do izraza pride večja dimenzija kmečkega, ruralnega življenja, ali pa gosto
naseljenega, v glavnem pa je Slovenija tako izenačena, da ni kakšnih velikih razlik. Kar se tiče
Cerkve, pa je le razlika med Cerkvijo v mestih
in med Cerkvijo na deželi. V mestih je obisk
bogoslužja manjši, na podeželju je kar lep. To
se vidi na raznih slovesnostih in podobno. Razlike so tukaj, življenje ljudi pa je več ali manj
postalo enako.«

nekaj mesecev po upokojitvi, o finančnih težavah, v katere je tudi zaradi kriznih okoliščin
zašla mariborska nadškofija.
»Kar se tiče kriz, ki jih doživljamo vsi, v Cerkvi ali zunaj nje, ali tudi kar zadeva težave Cerkve v Mariboru, lahko rečem, da sem že leta
2000 preložil vprašanja gospodarstva, ekonomije in finančnih zadev na vsakokratnega pomožnega škofa, da so oni vodili gospodarski
svet, imeli svoje seje, čeprav sem bil vedno
navzoč. Vendar pa sem vodstvo tega dela ali
poslanstva izročil pomožnim škofom. Ne da bi
s tem hotel kakorkoli zvračati krivdo na kogar
koli drugega, nikakor ne, kajti poslednji podpisi pa so bili vsi moji. Imeli smo sicer najboljše namene, da bi tudi Cerkvi zagotovili
tisto potrebno materialno ozadje za njeno pastoralno delo, vendar pa glede na vse stvari, ki
so se dogajale v svetu, v Evropi pa tudi v Sloveniji, smo zašli v to krizo. Kar se tiče vloge
Cerkve kot take, pa bi podčrtal, da prvenstvena vloga Cerkve seveda ni gospodarstvo,
ekonomija in finančništvo. Prvenstvena vloga
je vedno pastoralno delo, delo verskega, duhovnega značaja. To so prave dimenzije pastoralnega dela. Vendar pa vse to le ne gre brez
nekega materialnega ozadja. Tam se je pač nekako zalomilo. Ne bom rekel, da ravno toliko
po krivdi mojih sodelavcev, saj si nobeden ni
nagrabil bogastva. Nikakor ne bi mogel reči,
da je šlo za kakšno tajkunstvo, delal bi krivice
vsakemu. Tu smo bili pač žrtev vseh teh stvari,
ki so se pojavile. Kdaj pa kdaj pa je morda le
bilo kaj še premalo strokovno premišljeno in
dognano in posvetovano, zato je potem prišlo
do takih anomalij.«

Cerkev se ne more izločiti iz splošnega dogajanja, ne more biti na strani, biti mora aktivni subjekt. V splošnem utripu svetovnih in
tudi državnih dimenzij …
»Cerkev ni samo stavba, organizacija,
ampak je nekaj živega, iz ljudi in je vpletena v
vse dimenzije življenja, tudi v politično, socialno in v kakršnokoli drugo dimenzijo. Cerkev mora biti na neki
način povsod navzoča, ne zaradi
kakršne koli klerikalizacije, daleč
od tega. Cerkev je integralni, sestavni del javnega življenja, tudi
človekovega osebnega življenja.«

Ob imenovanju za škofa, 6. novembra 1981, ste dali v svoj grb
upodobiti gričevnat svet Slovenskih goric ter dodali »Andrejev«
križ, znamenje glavnega zavetnika škofije, ter mladiko vinske
trte in grozd. V grb ste zapisali
svoje škofovsko geslo: Zgodi se
tvoja volja. Kakšna misel o motu
in kakšna misel za slovenskogoriškega človeka?
Mnogo ste delali z mladimi, tudi kot vodja
malega semenišča. Mladi danes in Cerkev?
Menite, da bi moral katerikoli od subjektov v
družbi storiti kaj drugače ali več za mlade?
»Za mlade ni nikoli dovolj storjeno; so naša
prihodnost, naše veselje, upanje. Mladi pa
lahko postanejo tudi naša obsodba, če jim
nismo dali tistega, kar bi jim morali dati. Vsekakor ima tukaj odločno vlogo šola. In zdi se
mi, da naša šola mladim ne da tistega, kar bi
jim morala. In zato je bila tudi vedno napetost
med državo in Cerkvijo, ker smo vsi čutili, da
mladina v šoli ne dobi tistega, kar bi človek
pričakoval in kar šola daje pri drugih narodih.
Ne mislim tukaj samo, da v naši šoli ni verskega pouka, ampak tudi drugače. To so idejne
in ideološke stvari, ki so prevzele oblast nad
šolo. Politična nota se nekako povsod vrine
tudi v pedagoško delo. Razumljivo je, da bi
vsak rad imel mlade, naj je to Cerkev ali kakšna druga organizacija ali država kot taka.
Zato je mladina tisto stičišče, kjer bi morali biti
vsi enotni, bodisi Cerkev, država ali tisti, ki
vzgajajo, ki pišejo učbenike, da bi mladina postala zdrava in da bi imeli v mladih zagotovilo
prihodnost našega naroda.«

Svet je v krizi, tudi Slovenija. O krizi mnogo
vemo in govorimo. Z aktualnim dogajanjem
povezujemo tudi Cerkev. Vaši občutki zdaj,
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»Ko sem postal škof, so me z Radia Trst
vprašali, zakaj sem si izbral te besede: Zgodi se
tvoja volja. Najprej zato, ker je te besede najprej izgovorila Mati Božja pri oznanjenju v
Nazaretu in je pristala na Božji načrt, da bo
postala Božja mati. Tudi sam sem pristal na
načrt, ko sem sprejel škofovsko poslanstvo.
Drugič zaradi tega, ker je te besede izgovoril
tudi sam Kristus na veliki četrtek, ko je bil na
Oljski gori in ko je bilo pred njega postavljeno
trpljenje; takrat je trikrat rekel: tvoja volja naj
se zgodi. In tudi v očenašu samem nas je učil
Kristus ponavljati besede - zgodi se tvoja volja,
kakor v nebesih tako na zemlji. Celotno vsebino življenja in poslanstva sem videl v teh besedah. Tudi sedaj, v tem kritičnem času,
največkrat ponavljam ta moto. Ne da bi hotel
kakor koli pasivno stati ob strani, češ, naj se
zgodi, kar se mora, ampak zaradi predanosti
in v tej predanosti tudi sodelovanja v rešitvah.
Misel za domače: Naj bodo zelo veseli vsi,
da so v Slovenskih goricah, kjer je veliko naravno bogastvo, pa tudi duhovno bogastvo našega naroda. Slovenskogoriški človek je bil
vedno preprost, skromen, ampak do kraja pošten in je imel oči vedno odprte za sočloveka.
To želim vsem bralcem Ovtarjevih novic in
njihovim ustvarjalcem!«
Edvard Pukšič

Zavod Hrastovec odprl Center starejših Hodoš
nedeljo, 18. septembra, je Socialnovarstveni zavod Hrastovec na Hodošu svečano odprl novo bivalno enoto Center starejših Hodoš. Direktor zavoda, mag.
Josip Lukač, je ob odprtju poudaril: »Svoj novi
dom dobiva 60 naših stanovalcev. Del kapacitet smo namenili tudi za potrebe starostnikov
iz lokalne skupnosti. Preko dvajset domačinov
v domu dobiva zaposlitev, kar je velika pridobitev za njih in kraj. S svojo dejavnostjo pa
bomo kraj bogatili tudi na drugih področjih
družbenega življenja.«

V

Otvoritvene svečanosti se je udeležilo veliko
število domačinov, zavodskih delavcev, predstavnikov lokalne skupnosti, evangeličanske
cerkve, župani okoliških občin, predstavniki
centrov za socialno delo, župan občine Hodoš
in poslanca državnega zbora. Iz pozdravnih
nagovorov je izstopala misel: Sanje so nujne.
Mag. Lukač: »V zaostrenih socialno ekonomskih razmerah je apatičnost in čakanje na
boljše čase velika ovira. Smelo uresničevanje
sanj, kot je realizacija doma na Hodošu in drugih zavodski projektov, pa je lahko zgled, kako
kljub težkim časom slediti napredku.«
Dom na Hodošu je bil zgrajen za institucionalno varstvo starejših, gradnjo
sta sofinancirali cerkvena občina in lokalna skupnost. V Upravljanje pa ga je
država dala Socialnovarstvenemu zavodu Hrastovec. Direktor Lukač: »Za
starejše bi zadostoval dom z dvajsetimi
ali tridesetimi posteljami, s šestdesetimi
pa je ob mnogih, ki so nenadzorovano
zrasli v okolici, prevelik. Sem privrženec tega, da sprejemamo izzive, vendar
z domišljenimi rešitvami. Poskušamo
uresničiti sanje v korist vseh: menedžerjev, stanovalcev, krajanov, cerkve in
lokalne skupnosti.«
Mag. Josip Lukač je v času vodenja zavoda
medicinski obravnavi ljudi, ki imajo težave z
duševnim zdravjem in duševnim razvojem,
postavil protiutež v socialni obravnavi. Zavod
je v organizacijskem in strokovnem smislu
utrdil sloves vodilne ustanove v tem delu Evrope, saj kljub pritiskom kriznih časov in krhanja vrednot uspeva razvijati humane oblike
skrbi in namestitve za ljudi, ki potrebujejo
stalno pomoč in oporo. Vrata je odprla že štiriindvajseta enota zavoda. Skupaj s Hodošem
zunaj zidov zavoda zdaj biva že 300 ljudi.
»Dom na Hodošu je predan v upravljanje
Hrastovcu izključno za njegove potrebe, če pa
se pokažejo potrebe za domsko varstvo starejših iz lokalnega okolja, jim bomo ponudili

enake razmere kot drugje. Morda širšemu prostoru ni znano, da Hrastovec ljudem veliko ponuja za isto ali manjšo oskrbno ceno, saj se da
veliko privarčevati s skrbnostjo in transparentnostjo ter javnimi naročili. Izvajali bomo
pomoč na domu, ponudili prehrano na domu
in pri nas in še veliko drugega. Vrata bodo
vedno odprta!« pravi direktor Lukač.
Na Hodošu sta redno zaposleni dve diplomirani medicinski sestri, ki vodita dom, vsak
dan pa prihaja tudi kak strokovnjak iz Hrastovca, socialni delavec, defektolog, psiholog,
psihiater, nevrolog, kakor je pač
potreba. Vse enote so povezane
z internetom, kar omogoča
hitro izmenjavo informacij in
dostopanje v bazo podatkov.
»Vzpostavili bomo tudi splošno
ambulanto, saj imamo koncesijo. Splošni zdravnik prihaja
enkrat na mesec, in če bo nujno
potrebna zdravstvena pomoč v
kraju, bomo ponudili tudi to
storitev,« dodaja Lukač.
Stanovalci so ljudje, ki so že
v Hrastovcu in stari nad petdeset let, prihajajo pa iz vse Slovenije. Želijo si,
da bi se vrnili Prekmurci, in tudi pri novih
sprejemih bodo gledali, da jih sprejmemo na
Hodoš. Seveda nihče ne bo šel tja, če si tega ne
želi, in če jim novi dom ne bo ustrezal, jih
bodo vrnili nazaj. Bistveno pa je, da če bo kateri stanovalec moteč za kraj zaradi svojega načina izražanja, obnašanja, ga bodo prav tako
sprejeli nazaj. »Vabim vse krajane kadarkoli
med nas, če prinesejo nasmeh in dobro voljo,
so naši prijatelji, naši sosedje,« potrjuje odprtost zavoda in doma na Hodošu mag. Josip
Lukač.

Finančno breme nosi zavod sam. Imajo
ceno oskrbnega dne kot drugi domovi. »Naša
cena ni najvišja, ponujamo pa dosti, veliko več.
Finančno bo zadeva vzdržna. Vsi vodstveni in
vodilni delavci to sprejemamo kot izziv in kot
nekaj novega. Na Hodošu bomo zagotovili
tudi dvojezičnost, kakor veleva zakonodaja,
vendar vsega ne moremo narediti čez noč. Stanovalci so začeli prihajati septembra v manjših skupinah. To so ljudje z odprtim duhom,
ki še mravlje ne bi pohodili, so najbolj ranjena
skupina ljudi iz različnih razlogov. A s svojim
nasmehom in dobrosrčnostjo nas bogatijo,« je
zaključil pogovor naš sogovornik.
Edvard Pukšič

VDC Polž in stanovalci Doma sv. Lenarta
četrtek, 13. 10. 2011, je bila v
Domu sv. Lenarta odprta
razstava likovnih del, v kateri
so sodelovali uporabniki VDC Polž
Maribor - enote Lenart, stanovalci
Doma sv. Lenarta ter domači likovni
umetniki. Pevski zborček enote Lenart je pripravil lep kulturni program pod mentorstvom Karmen
Rojs in Milene Konrad. Likovna dela
uporabnikov enote Lenart so nastala
pod mentorstvom Jasne Šosterič in
Bojane Komperšak. Prireditev je
obiskalo veliko število ljudi, razstavo
pa je odprla Marija Zlodej, podžupanja občine Lenart.
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Jesenski izlet v Negovo
sredo, 28. septembra, so se stanovalci
Doma sv. Lenarta podali na jesenski
izlet v Negovo in okolico. Da bi lahko
uživali ob pogledih na lepoto jesenske pokrajine, ki je v času trgatve in spravila letine najlepša, so se do cilja podali po stranskih cestah.
Že od daleč je mogočna negovska graščina sijala v vsej svoji lepoti. V zadnjem času je bil
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grad delno obnovljen in poleg njega urejen še
zeliščni vrt. Podobo gradu in grajskega življenja sta jim na slikovit način prikazali vodička
Dragica Starovasnik in predsednica Turističnega društva Negova – Sp. Ivanjci Alenka
Šiško. Ogledali so si tudi Marijino cerkev in
sramotilni kamen. V Ivanjševcih so se odžejali
ob izvirih slatine in se sprostili v prijetnem
okolju, ki sta ga prevevala šumenje
reke Ščavnice in vonj po širnih koruznih poljih. Dalje jih je pot vodila
do turistične kmetije Firbas v Cogetincih, kjer so jih prijazni gostitelji sprejeli z domačo viljamovko in
grozdjem ter postregli z domačim
kosilom. Idilično kmečko okolje,
urejeno v jesenski podobi, jih je povsem prevzelo: buče, orehi, koruza
na štantih, sadovnjaki, zelenjavni
vrt, konji, razstavljeni stari kmečki
stroji in orodja ter posoda, …
Polni lepih vtisov in vonja po jeseni so se iz Cogetincev skozi Osek
vrnili nazaj v Lenart.

1. oktober - mednarodni dan starejših
eta 1990 je generalna skupščina Združenih narodov 1. oktober razglasila za
mednarodni dan starejših. Od takrat je
na ta dan po svetu in tudi v Sloveniji namenjena glavna pozornost starejšim. Tudi v Sloveniji
se na ta dan opozarja na odnos
do starejših.
V Domu sv. Lenarta je 30. 9.
2011 v počastitev praznika ob
10. uri nastopil Ženski pevski
zbor DU Malečnik, ki deluje
pod okriljem KD France Marolt Malečnik.
Pevke so prepevale pesmi o
naravi, prijateljstvu in ljubezni
ter o svojem kraju. Nastop so
popestrile z recitalom o jeseni.
Na koncu pa so spodbudile sta-
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novalce, da so skupaj zapeli venček poskočnih
in šaljivih.

letu 2004 je v Sloveniji stekel projekt
Starejši za višjo kakovost življenja
doma, ki ga preko prostovoljcev izvajajo društva upokojencev. Projekt je humanitarnega značaja, financiran je s strani
Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve in ZDUS-a. Namen projekta je poiskati
ustrezno pomoč tistim starejšim, ki živijo v
svojih gospodinjstvih ali skupaj z otroki, ne
glede na to, ali so člani društva upokojencev
ali ne.
V tem letu je k izvajanju projekta pristopilo tudi Društvo upokojencev Lenart. Preko
prostovoljcev želimo v lokalni skupnosti uveljaviti medsebojno pomoč starejšim nad 69
let, da bodo lahko čim dalj časa živeli kakovostno v svojem domačem okolju. Na terenu
bomo poskušali najti vse starejše, ugotoviti,
kako ti živijo, kaj potrebujejo in kako zadovoljiti njihove potrebe. Izkazane potrebe starejših bomo nato prenašali v ustrezne javne
zavode in druga humanitarna društva (centri
za socialno delo, zdravstveni domovi, Rdeči
križ, Karitas, …), ki jih bodo v okviru svojih
pristojnosti reševali. Na ta način bomo izboljšali socialno osveščenost in občutljivost
za položaj starejših v lokalni skupnosti.
Da bi projekt potekal čim bolj kakovostno,
so tako koordinator projekta kot prostovoljci
z izobraževanjem pridobili ustrezna znanja.
Osnovna naloga prostovoljcev je, da preko izvedbe ankete poizvejo pri vseh krajanih, starejših od 69 let v našem okolju, o njihovih
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soboto, 1. oktobra, so se na lenarškem pokopališču poslovili od Friderika Lešnika, dolgoletnega obrtnika
in člana Območne obrtno-podjetniške zbornice Lenart. Več kot 33 let je bil obrtnik oziroma samostojni podjetnik in tudi potem, ko
je svoje uspešno poslovanje predal sinovoma
Edvardu in Friedrichu, je še naprej, vse do
zadnjega, aktivno sodeloval v družinskem
podjetju.

V

Polona Šporin

Jesen na vasi - ličkanje, sončnice in še kaj

T
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Koordinatorka projekta DU Lenart:
Ida Bulatović
Predsednik DU Lenart: Leopold Hameršak

( 1942-2011)

Č

IKIC Zelena centrala in
TD »Dediščina« sta popestrila jesen na vasi. V
nedeljo, 9. oktobra, je popoldan
v Jurovskem Dolu minil v spominu na trganje koruze, ličkanje in »klofanje« sončnic.
Dogajanje je bilo zanimivo za
otroke in mladino, ki so jim že
od 13. ure dalje nudili možnost,
da poskusijo ta opravila, se naučijo česa o njih, o izdelkih iz
koruzne slame, o jesenskih pridelkih in izdelkih iz njih. Po 14.
uri pa so bili pod kostanje sredi
vasi vabljeni vsi, na popoldan
»po domače«. Jesen na vasi se nadaljuje s »pušlšanki« v novembru!

potrebah po pomoči na domu; dobijo pisno
dovoljenje starejšega, da lahko njegovo ime,
priimek in naslov ter potrebo prenesemo
preko koordinatorja službam in društvom, ki
mu lahko pomagajo; človeka, ki so mu poizkusili najti pomoč, ponovno obiskati in preveriti, ali je pomoč dobil in kako je bil z njo
zadovoljen.
Vsak prostovoljec tudi podpiše izjavo, s katero se zavezuje, da bo ohranil pridobljene
podatke o anketirani osebi.
V septembru smo na skupnem sestanku s
projektom seznanili predstavnike Centra za
socialno delo, Zdravstvenega doma, Območno združenje Rdečega križa, župane občin
Lenart, Sv. Ana in Sv. Trojica, predsednike
vseh društev upokojencev Zveze društev
upokojencev Slovenskih goric in predstavnike Zveze društev upokojencev Slovenskih
goric. Projekt je bil pri vseh udeležencih v celoti sprejet in podprt.
Vsem starejšim v jeseni njihovega življenja ponujamo roko pomoči z željo, da tudi
preko nas najdejo delček sreče in zadovoljstva v domačem okolju. Prav zato jih prosimo, da sprejmejo našega prostovoljca, se
z njim pogovorijo o tem, kako živijo in kaj
potrebujejo, da bi se kvaliteta njihovega življenja izboljšala.

Poslovil se je Friderik Lešnik iz Zg. Žerjavcev

Družabno srečanje stanovalcev, starih 90 let in več
etrtega oktobra smo v
Domu sv. Lenarta pripravili srečanje stanovalcev, ki so dopolnili 90 let in
več. Takšnih stanovalcev je 18,
trije med njimi so že dosegli
starost 98 let.
Dogodek so s pesmijo in
svojo dobro voljo popestrile
ljudske pevke iz Lenarta, ki so
zanje priredile tudi posebno
pesem. Zbranim je čestital direktor Zlatko Gričnik in jim ob
častitljivem jubileju poklonil
vrtnico. Nato pa je ob pogostitvi, ki so jo pripravili v domski kuhinji, potekalo druženje jubilantov z zaposlenimi in
pevkami.

Novo!
Starejši za višjo kakovost življenja doma

E. P.

Ne le da je bil do konca zvest svojemu
stanu in bil skozi vsa ta leta, pravzaprav desetletja dejaven obrtnik, še celo več, bil je
med najuspešnejšimi obrtniki in podjetniki
svoje stroke in po svojih izdelkih znan širom
po Sloveniji in tudi onstran njenih meja.
Svoje bogate poklicne izkušnje si je nabiral
tudi v tujini. Tudi tam so ga spoštovali in cenili njegovo delo, toda navezanost na rodno
zemljo ga je privedla nazaj domov, kjer je
davnega leta 1976 pričel s kovinarsko obrtjo,
ki je pod njegovim vodstvom prerasla v današnjo sodobno in uspešno firmo Lešnik Lenart, d.o.o.
Zmeraj si je prizadeval, da bi tukajšnja
obrt in njeni obrtniki imeli tisto veljavo, ki
jim po vsej pravici pripada, saj na njihovih
plečih sloni dobršen del slovenskega gospo-

darstva. Gotovo je bil to razlog, da je skozi
vsa leta plodovitega poslovanja z vso zavzetostjo deloval tudi v zborničnih organih,
zlasti v upravnih odborih Območne obrtnopodjetniške zbornice Lenart in se zmeraj z
veseljem udeleževal izobraževalnih dogodkov strokovnih sekcij ter se vključeval v družabne aktivnosti zbornice. Večkrat je na
zborničnih sestankih opozarjal na krivice, ki
se dogajajo slovenskim obrtnikom, in z zanimanjem so mu prisluhnili, ko je pripovedoval, kako obrtniške probleme rešujejo
drugod.
Njegova inovatorska žilica je pripomogla
k temu, da je v svoje delo in izdelke vključeval številne novosti in izboljšave, zaradi česar
so se obiskovalci na sejmih, ki se jih je redno
udeleževal, radi ustavljali na njegovem razstavnem prostoru.
V vsakem trenutku je vsakemu brez izjeme priskočil na pomoč, ni poznal besed:
''ne zmorem'', ''ne morem'', ''nimam časa'',
''ne znam'', ''nočem'', ... Spoštoval je vse poštene ljudi, ne glede na njihov socialni položaj. Bil je zelo občutljiv na krivice, ki se
dogajajo soljudem.
Rad je delal, ni maral lenobe. Zanj je bil
izziv vsak dan izdelati nekaj novega, kjer je
lahko sproščal svojo ustvarjalno moč. Največji izziv so mu zmeraj bili problemi, s katerimi se je srečeval pri delu. Ni poznal
besede ''ne gre''.
Zadnja leta je bil izjemen vrtnar. Rad je
delal in znal se je tudi nagraditi za svojo pridnost. Rad je raziskoval, zato je prepotoval
skoraj ves svet.
Zaradi dejavnega vključevanja v delo na
Območni obrtno-podjetniški zbornici Lenart in zaradi zaslug na področju obrti in
podjetništva je leta 2002 prejel priznanje
častnega člana - najvišje priznanje zbornice,
leta 2006 pa mu je občina Lenart za sodelovanje s številnimi domačimi in tujimi podjetji ter za uspešno nastopanje na evropskem
trgu podelila najvišje občinsko priznanje zlati lenarški grb.
Po zapisu OOZ Lenart in družine povzel
E. P.
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DEDIŠČINA
Občina Sv. Ana, Zgodovinsko društvo Slovenske gorice,
krajevna društva in vinogradniki
vabijo

na srečanje ob 150-letnici smrti
zdravnika, sadjarja in vinogradnika Franca Postiča.
V soboto, 29. 10. 2011, ob 10. uri bosta na Sv. Ani v Slovenskih goricah
izšli priložnostna občinska znamka z motivom trte, imenovane postič,
in priložnostni ovitek (kuverta) z motivom o Postiču.
Na voljo bo priložnostni poštni žig. Ob obletnici bo v avli občine Sv. Ana
odprta tudi filatelistična razstava in razstava o delu in življenju Franca Postiča.
Na razstavi se bomo spomnili tudi 170-letnice izida
Trummerjeve knjige o popisu sort vinske trte na Štajerskem in 10-letnice izida
Zbirke ampelografskih upodobitev Vinzenza in Conrada Kreuzerja v Mariboru.

Vinska trta postič ali Blaue Postitschtraube
ali pinot meunier
170-letnica izida Trummerjeve knjige o
popisu sort vinske trte na Štajerskem in 10letnica izida knjige Zbirka ampelografskih
upodobitev Vinzenza in Conrada Kreuzerja v Mariboru.
red 170 leti je izšla
znamenita
knjiga
Franca
Xaverija
Trummerja (1800-1858)
Systematische Classification und Beschreibung der
im Herzogthume Steiermark vorkommenden Rebensorten , Gradec, 1841, v
kateri je sistematično popisal 282 vinskih sort, ki so
rasle v takratnem Vojvodstvu Štajersko. Dr. Puff
(1859) pa poroča, da je
imel Franc Postič pri Sv.
Ani tudi zasajenih skoraj
300 različnih sort vinske
trte v svojem vinogradu.
Knjiga je za zgodovino
vinogradništva in slovenskega jezika izredno
pomembna, kajti Trummer je v vseh naših vinorodnih krajih zapisal tudi slovenska imena
vinskih sort. Sveta Ana na Kremberku se s svojimi imeni vinskih sort omenja med najpogostejšimi kraji kar 22 krat in še dvakrat
Kremberg (zapisi slovenskih in nemških lokalnih imen - sinonimov).
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Temelji, klet, kletni portal, zidovi pritličja brez
prizidka so ostanki Postičeve hiše iz leta 1848

Cesarsko kraljevska kmetijska družba na
Štajerskem, ki jo je obnovil in takrat vodil nadvojvoda Janez, je želela posodobiti tudi vinogradništvo in vinarstvo na južnem Štajerskem.
Izmed mnogih sort vinske trte so želeli izbrati
najkvalitetnejše in uvajati nove za posamezne
lege. Lotili so se popisovanja sort, izdelave
gvašev (tehnika slikanja z vodnimi barvami) posamezne
vinske trte v naravni velikosti
(grozd, obe strani lista) in kartiranja vinorodnih leg. Med
leti 1835 in 1839 je Franz X.
Trummer večkrat potoval po
štajerskih vinogradih in po
metodologiji L. pl. Baba in I.
Metzgerja napravil kvaliteten
popis vinskih sort (1841). Njegovi knjigi še mnogi strokovnjaki danes štejejo za začetek
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natančnega in sistematičnega opisovanja vinskih sort.
Najzanimivejša je varianta lokalnega imena
sorte pinot meunier, ki izvira od Sv. Ane in je
verjetno prvič zapisana v
Trummerjevem popisu
kot „Blaue Postitschtraube“ (postič). Postitschtraube se še danes
pogosto uporablja v Avstriji in delu Švice. Slovensko varianto imena
trte postič je po do sedaj
najdenih podatkih prvi
zapisal Matija Vertovec v
knjigi Vinoreja, Ljubljana, 1844 (prva slovenska
knjiga
o
vinogradništvu); od tu
pa je prišla v Pleteršnikov
slovar. Franc Postič je po
do sedaj znanih podatkih
ena izmed prvih oseb v
svetu, s katere priimkom
se imenuje trta od leta
1841 dalje (dve trti sta se takrat imenovali še
po Trummerju in nadvojvodi Janezu (šipon).
V dopolnitvi svojega popisa, ki ga je F. X.
Trummer izdal leta 1855 (Nachtrag zur systematischen Classification und Beschreibung
der im Herzogthume Steiermark vorkommenden Rebensorten, Landwirtschafts Gesellschaft in Steiermark, Graz, 1855), pa je že
postalo modno dajati trtam imena po priimkih zaslužnih vinogradnikov. Na vinogradniškem kongresu na Dunaju je bila leta 1873
ustanovljena mednarodna ampelografska komisija, ki je za ime trte predlagala tisto ime, ki
ga ima trta v kraju, od koder izvira, vsa ostala
imena pa so sinonimi. Poročila mednarodne
ampelografske komisije so od leta 1873 izhajala v Mariboru. Vinogradniški strokovnjaki,
ki so živeli v Gradcu, Mariboru in v Slovenskih goricah, so v 19. stoletju imeli pomembno
vlogo pri razvoju ampelografske znanosti.
Igor Zemljič o nastanku imena postič pri Sv.
Ani razmišlja: »Morda so prav s stiki s francosko vojvodinjo, ki je preživljala poslednja leta
svojega begunskega življenja na gradu Brunsee pri Cmureku, ali s krogom njenih spremljevalcev iz Bordeuxa, omogočili Postiču, da si
je med številnimi trtami zasadil tudi pinot
meunier, ki je v Franciji ena najpogostejših in
hkrati nujna sestavina šampanjcev. Postič je to
pri nas zelo redko sorto, ki je mutant modrega
pinota, očitno precej razširjal po Štajerskem,
da se je zanjo med vinogradniki začelo uporabljati njegovo ime oz. »Blaue Postitschtraube«,
ki še danes velja za eno pogostejših variantnih
imen.«
Direktor Štajerske deželne
sadjarsko-vinarske šole v
Mariboru Hermann Goethe
(daljnji sorodnik znanega
književnika J. W. Goetheja) je
imel po letu 1872 tudi velike
zasluge za razvoj, širjenje in
reševanje vinogradništva na
Štajerskem. V svojih strokovnih delih je povzel po Trummerju slovenska imena trt in
jih mednarodno razširil. Ce-

sarsko kraljevska kmetijska družba na Štajerskem je mariborski šoli podarila kot učno gradivo unikatno naslikane skoraj vse sorte trt, ki
jih je opisal Trummer, in zemljevide vinorodnih leg Štajerske. Zemljevidi so bili pred tem
razstavljeni na svetovni razstavi na Dunaju.
Zbirko gvašev sta izdelala akademska slikarja
Vinzenz in Conrad Kreuzer iz Gradca.

Izredno dragocena zbirka gvašev vinskih trt
se je delno ohranila v Mariboru in je bila pred
desetimi leti natisnjena v knjigi Zbirka ampelografskih upodobitev Vinzenza in Conrada
Kreuzerja. Maribor: Umetniški kabinet P.
Premzl, 2001. V tej zbirki je upodobljenih tudi
23 sort trte, ki imajo lokalna imena, zapisana
pri Sveti Ani v Slovenskih goricah.
Janez Ferlinc

V spomin Lojzetu Slaku
ilo je davnega leta 1970, ko je na mojo
pobudo izšla prva številka revije za domačo zabavno glasbo Festival. Na naslovnici smo objavili fotografijo Ansambla
Lojzeta Slaka (prvi z desne), ki je bil že tedaj
zelo priljubljen med poslušalci, kar je pokazala tudi anketa, ki smo jo objavili v isti številki. Na vprašanje, kateri ansambel je najbolj
popularen v Sloveniji, jih je kar 1248 poslušalcev lokalnih radijskih postaj in bralcev 658
odgovorilo, da Ansambel Lojzeta Slaka. Na
drugo mesto se je z 244 odgovori uvrstil Ansambel Toneta Kmetca, katerega vodja je,
tako kot Lojze Slak, pred kratkim umrl.
Pod naslovom Fantje, ki so vžigali srca, je
novinarka Ria Bačer v isti številki uvodoma
napisala: »Kadar Slaki igrajo, se spomnimo
zelenih gričev, belih brez, srčkastih listov trt,
kmečke neveste, lestve, prislonjene pod okno,
belih konjičev, zvonov čez dobrave, rdečih lic
in zvonkega smeha deklet ter prešernega
žvižga fantov.«
Bačerjeva tudi piše, da je Lojze Slak zagledal luč sveta 23. julija 1932 v vasi Jordan Kal
pri Mirni peči. Je pristen Dolenjec in ponosen na svoje poreklo. Za harmoniko je
menda prijel prej kot za svinčnik, prvi glasbeni pouk pa mu je dal stric, vaški godec
Ludvik Barbo. Kot mlad fant je največ igral
na ohcetih, kasneje pa je s tremi brati ustanovil kvartet. Vsa Dolenjska jih je poznala.
Leta 1958 je nastopil v oddaji RTV Pokaži,
kaj znaš ter osvojil prvo mesto. Potem je neprenehoma vadil, njegova glasba pa je postala vse bolj priljubljen gost v domovih
naših ljudi. Kmalu so Slaki gostovali v Italiji,
Avstriji in Nemčiji, leta 1970 pa so se prvič
odpravili v Ameriko, kjer so imeli okoli 30
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koncertov.
V naslednjih letih se je sestav Slakovega
ansambla spreminjal. V zadnjih letih je nastopal skupaj z ubranimi Fanti s Praprotna,
ki so skupaj s Slakom ponesli po vsem svetu
slovensko narodnozabavno glasbo in tako
dostojno predstavljali svojo domovino Slovenijo.

Naslovnica prve številke revije za domačo zabavno glasbo iz leta 1970 s fotografijo Ansambla Lojzeta Slaka

Tone Štefanec

Shana tova 5772 – Bodi zapisan za ugodno leto!
Judje so praznovali Roš Hašano in se veselili vstopa v novo leto 5772
udje po vsem svetu so slovesno vstopili v
novo leto 5772. Judovsko leto se začne s
prvim Tišrijem (september – oktober) in se
praznuje prvi in drugi dan tega meseca. To je
datum, ko je Bog ustvaril Adama, prvega človeka. Zato nekateri poudarjajo, da je to tudi
rojstvo človeka. Po tradicionalnem izročilu je
namreč do stvarjenja prišlo prvega dne judovskega meseca Tišrija, ki ga danes poznamo kot
novo leto ali Roš Hašana (kar v hebrejščini pomeni glava leta). Tega dne se odprejo tri knjige:
prva je za krivične, druga je za resnično pravične, tretja pa je za tiste nekje vmes. Judje si po
stari šegi voščijo novo leto: »Bodi zapisan za
ugodno leto!« ali tudi »Naj ti bo vpisano
dobro leto!« Veselo praznujejo v najboljših
oblekah, da bi pokazali zaupanje v Gospodovo
usmiljenje. V sinagogah prevladuje bela barva,
simbol čistosti; hazan (sinagoški uradnik,
vodja molitev, zlasti ob šabatu in praznikih, ki
lahko tudi bere sefer toro in poučuje otroke iz
skupnosti) in rabin (posvečen učenjak, izročilno poklican, da odloča o vprašanjih judovskega obredja; danes pa so to v glavnem
sinagoški nameščenci z obsežnimi pridigarskimi in pastoralnimi dolžnostmi ) sta odeta v
kitel (jud. belo oblačilo; ima precej simbolnih
pomenov, ki nam pomagajo razumeti njegovo
rabo. Bela barva je simbol čistosti in božjega
odpuščanja, torej primerna tako za novoletni
praznik kakor za ženina, saj se mu ob poročnem obredu odpustijo vsi grehi). Trobljenje v
šofar (ovnov rog, ki se v judovstvu uporablja v
raznih verskih obredih kot glasbilo) naj bi
spodbudilo grešnike h kesanju in hkrati
zmedlo Satana, da ne bi mogel nastopati v vlogi
tožnika Izraelcev. Posebne praznične jedi, od-

J

brane zaradi svoje dobrodejne simbolike, naznanjajo srečo v prihodnjem letu.
Sicer pa se na večer Roš Hašane (ali tudi Roš
Ha - šona) sinagoge napolnijo z možmi in ženami vseh starosti. Po obredu v sinagogi odidejo domov, kjer se posvetijo praznični večerji.
Po kidušu (obred molitev in blagoslovov nad
čašo vina v začetku šabata in praznikov, pa tudi
po koncu dopoldanske molitve) se večerja prične s tem, da prisotni namočijo košček jabolka
v med. To dejanje pomeni izraz želje za sladko
prihodnje leto: »Bodi Gospodova volja, da
nas prenovi za leto, ki bo dobro in sladko.«
Nato družina prepeva praznične pesmi in preide na drugi del obroka, ki sestoji iz stročjega
fižola in testenin z mesom, kar simbolizira blagostanje. Pojesti pa je treba tudi živalsko ali
ribjo glavo, da boš v prihodnjem letu »glavni«.
Prvi dan Roš Hašane je namenjen predvsem
molitvi. Judje se ponovno zberejo po sinagogah, molijo in prisluhnejo oglašanju šofarja. Po
kosilu se mnogi odrasli skupaj z otroki oblečejo v svečane obleke in se odpravijo k najbližji
reki ali jezeru. Tam opravijo obred, imenovan
tašlih, pri katerem ob izrekanju molitvic izpraznijo svoje žepe ali zmečejo v vodo koščke
kruha. Na ta način simbolično odvržejo svoje
grehe. Sicer pa se v Tori Roš Hašana imenuje
dan spominjanja in tudi dan trobljenja v šofar.
Z njo se prične deset dni trajajoče duhovno poglabljanje in preizkušanje samega sebe. Roš
Hašano in kasnejši Jom Kipur (dan sprave, s katerim se konča desetdnevna pokora) praznujejo tudi slovenski Judje, saj sta oba praznika
med Judi po celem svetu izjemno spoštovana.
V Izraelu je Roš Hašana državni praznik.
Dr. Marjan Toš
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IZ KULTURE

JSKD Lenart

Učenje basa pri ljudskih pesmih v Jurovskem Dolu
Regijski seminar na temo
Učenje basa pri ljudskih pesmih je potekal v soboto, 1. oktobra 2011, od 9. do 14. ure v
kulturnem domu v Jurovskem
Dolu. Vodila ga je Adriana Gaberščik, strokovna spremljevalka revij ljudskih pesmi v
naslednjem triletnem obdobju.
Udeleženke seminarja, ki so
prišle iz Jakobskega Dola, Gorišnice, Svete Trojice v Slovenskih goricah, Moškanjcev,
Cirkovc, Zavrča in Lenarta, so
zelo dobro ocenile izvedbo in
ugotovile, da so takšni seminarji več kot dobrodošli, saj jim približajo uporabno znanje,
ki ga potrebujejo pri svojem delu.
Seminar je izvedla Zveza kulturnih društev
Slovenskih goric v sodelovanju z Javnim skla-

dom RS za kulturne dejavnosti Območna izpostava Lenart, soorganizatorstvo pa je prijazno sprejelo KD Ivan Cankar Jurovski Dol.

Izdelava marionet – lutk na nitkah pri Sveti Trojici
Lutkarska delavnica za mentorice in člane
odraslih lutkovnih skupin bo potekala v soboto, 5. novembra 2011, na osnovni šoli v
Sveti Trojici. Delavnico bo vodil Slavko Rakuša Slavinec, strokovni spremljevalec lut-

karskih revij na medobmočni ravni izpostav
JSKD Lenarta, Ormoža, Ptuja in Slovenske
Bistrice. Več o razpisu na www.jskd.si. ali
breda.rakusa@jskd.si.

Folklorni seminar - Ljudsko izročilo skozi igro, pesmi in
ples v Cerkvenjaku
Regijski seminar bo potekal v soboto, 12.
novembra 2011, v kulturnem domu Cerkvenjak. Namenjen je mentoricam otroških folklornih skupin. Vodili ga bosta Mojca
Kmetec, strokovna spremljevalka revij otroških folklornih skupin UE Lenart (DIČI DIČI
DIČA), in Saša Veler, strokovnjakinja za postavljanje ljudskih iger na oder.
O temi seminarja je Mojca Kmetec povedala: »Kulturna dediščina in ohranjanje tradicionalnih ljudskih običajev predstavljata
nenadomestljivo vrednoto pri razvijanju
osebnosti otrok in ljubezni do ljudskega izročila. Vsaka enota kulturne dediščine, ki je po-

škodovana ali uničena, je, žal, izgubljena, zato
jo je smiselno vključiti v aktivno vsakodnevno življenje že v zgodnjem otroštvu. Izročilo
se ohranja le ob posredovanju znanja in izkušenj mlajšim generacijam, pri čemer je
vzor pomembno vzgojno sredstvo.
Ljudski ples je del slovenske kulturne dediščine, zato je primerno, da ga kot posebno
vrednoto spoznajo tudi otroci. V njem se izražajo duša, značaj in temperament človeka,
številne različice pa odkrivajo njegovo
ustvarjalnost. Ni razloga, da naša preteklost
izgublja pomen«. Več o razpisu na
www.jskd.si ali breda.rakusa@jskd.si.

Koncert Slovenskogoriških glasov v Voličini

40. obletnica srečanj pesnikov in pisateljev
začetnikov Slovenije pri Sveti Trojici
Konec septembra je na pobudo predsednika
KD Ernest Golob-Peter Sveta Trojica, Draga
Lipiča, v sejni sobi občine Sveta Trojica potekal sestanek organizacijskega odbora za praznovanje jubilejne obletnice. Na sestanek so bili
povabljeni Darko Fras, župan, Breda Rakuša
Slavinec (JSKD in ZKD), Marija Šauperl (Knjižnica Lenart),
Slavko Štefanec (član društva),
Nina Polanec (ZKD) in Janez
Voglar, podžupan. Omenjeno
društvo je bilo glavni organizator literarnih gibanj (srečanj in
kolonij), ki so 15 let potekala
pri Sveti Trojici (takratnem
Gradišču) in so bila republiškega značaja. Spregovorili so,
na kak način bi potekalo praz-

Na Krku o sodobni keramiki in mladih v
likovnih delavnicah
Galerija Krajnc in likovno društvo Lajčija
Pandurja bogatita kulturno ponudbo Županje in občine Dobrinj na otoku Krku –
Za kulturni praznik razstava pri Lenartu.

V petek, 7. oktobra, je v Avli Jožeta
Hudalesa potekala otvoritev razstave 2.
likovne kolonije Umetniki za Dom sv.
Lenarta. Dela je predstavila likovna
kritičarka prof. Jadranka Šumi, razstavo pa je odprla podžupanja Marija
Zlodej.
Dogodek sta popestrila Anja Kožuh
in Žan Trobas z zvoki harfe in harmonike. Otvoritve so se udeležili tudi številni slikarji, varovanci Varstveno
delovnega centra iz Starš ter mnogi
drugi.

Filip in Marko Matko Ficko na Sv. Ani

Plesna delavnica na Sveti Ani
Valentan, strokovna spremljevalka plesnih
revij Plesne meglice v obdobju 2011-2014.
Več o razpisu na www.jskd.si ali breda.rakusa@jskd.si

Razstava štirih nagrajencev lanskega trojiškega likovnega
ex-tempora
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vsemu so optimistični in so ustvarili več izvirnih del, ki bodo razstavljena v Krajnčevi galeriji pri Lenartu za slovenski kulturni praznik
prihodnje leto. Kot nam je povedal galerist in

Potem ko je lenarška galerija
Krajnc v Županji na otoku
Krku izvedla prvi slikarski extempore in popestrila poletno
kulturno dogajanje v tej slikovito vasici iz občine Dobrinj, je
neutrudni organizator Konrad
Krajnc s sodelavci uspešno organiziral še likovni simpozij.
Na njem so priznani strokovnjaki govorili o različnih tehnikah likovnega ustvarjanja in se
dalj časa zadržali pri keramiki
in njeni umetniški oz. sporočilni vrednosti. Veliko so raz- Udeleženci likovnih snovanj na Krku so (pre)polni načrtov
pravljali o sodobnih in
prijaznejših pristopih do mladih, ki se udeležujejo različnih likovnih delavslikar Konrad Krajnc, lahko govorimo o pranic. Udeleženci simpozija iz Slovenije in
vih lenarških likovnih snovanjih, ki dobivajo
Hrvaške, ki so jih vodili mentorji Andreja
veljavo in pomen tudi zaradi širokega poslanŠtancer, Nika Arnuš, Andrej Berger in Konrad
stva na poti zbliževanja in sodelovanja dveh
Krajnc, so spregovorili tudi o možnostih za
občin - Dobrinja na Krku in Lenarta v Slovenrazstavljanje del in o finančnih podporah, ki
skih goricah.
so za to dejavnost vedno skromnejše. Kljub
Marjan Toš

Nastop Slovenskogoriških glasov
na Orfejevi pesmi 2011

Odprtje samostojne razstave štirih nagrajencev 12. likovnega ex-tempora 2010, ki je
potekal v Sveti Trojici, Danija Ferlinca
Danny- ja, Jožice Ploj, Nike Arnuš in Andreje
Štancer z naslovom Prostori med nami, bo v
petek, 11. novembra 2011, ob 19. uri v avli

Breda Rakuša Slavinec

Umetniki za Dom sv. Lenarta

Slovenskogoriški glasovi
pod vodstvom Lojzeta Peserla
vabijo na samostojen koncert,
ki bo v petek, 28. 10. 2011, ob
19. uri v kulturnem domu v
Voličini. Program bo raznolik,
tako, da bo vsak poslušalec
našel nekaj zase.
Izvedbo koncerta, ki bo potekal kot ena izmed prireditev
ob občinskem prazniku občine
Lenart, sta omogočila občina
Lenart in JSKD Lenart.

Za vse vodje in članice otroških in mladinskih plesnih skupin pripravljajo na JSKD Lenart plesno delavnico, ki bo potekala v
soboto, 26. novembra 2011, v Kulturno turističnem centru Sveta Ana. Vodila jo bo Tina

novanje visoke obletnice, kakšne bi bile sočasne aktivnosti in o možnostih iskanja nove lokacije, kamor bi preselili razstavo, ki je nastala
ob praznovanju 25. obletnice srečanj.

Jožeta Hudalesa v prostorih občine Lenart.
Odprtje pripravljata JSKD Lenart in občina
Lenart.
Breda Rakuša Slavinec,
fotografije: arhiv JSKD Lenart

V nedeljo, 2. oktobra, ob 18. uri so v občinski avli na Sv. Ani odprli razstavo likovnih del
slikarjev Filipa Matka Ficka in njegovega 10letnega sina Marka iz Radencev. Oče Marko,
leta 1948 rojeni Mariborčan, ki zdaj živi
v pokrajini ob Muri, se je v likovnem
svetu utrdil po upokojitvi. Udeležuje se
različnih likovnih srečanj, ustvarjalno
je tesno povezan z Zg. Dražen Vrhom
in Sv. Ano. Prvo samostojno razstavo
(skupaj s sinom) je imel septembra v
DOSOR-ju, Domu starejših občanov
Radenci, druga razstava je na Sveti Ani,
v novembru pa pripravlja tretjo samostojno razstavo v galeriji Studenček v
Mariboru.
Marko, učenec 5. razreda osnovne

šole, je že sodeloval na raznih likovnih natečajih in razstavah in bil nagrajen. Tokrat prvič
predstavlja tudi slike na platnu.
E. P., foto: V. K.
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V Methansovi kleti
Na Zg. Dražen Vrhu 36 je znamenita Methansova hiša. Na ogled je etnološka zbirka v
zgornjih prostorih stavbe, v pritličju je likovna
galerija, kjer razstavljajo številni slikarke in slikarji, tu organizirajo tudi likovne kolonije.
Letos poleti pa se je Leopold Methans resno
lotil še obnove kletnih prostorov stavbe.
Osrednji kletni prostor je spremenjen v pravo
galerijo za kiparje. Za enkrat so razstavljene
skulpture Leopolda Methansa in njegovih prijateljev, v bodoče pa je pričakovati kiparske
razstave priznanih mojstrov dlet.

Da likovna umetnost pri Sv.
Ani res nekaj velja, zopet dokazujejo umetniki, ki so se zbrali pri
Sv. Ani, da na temo sv. Martina
ustvarijo nekaj imenitnih slik v
različnih tehnikah. Zbralo se je
devet umetnikov iz Slovenije in
Madžarske. Gonilna sila kolonije
je Danijel Ferlinc, ki obljublja, da
bo ob martinovem, ko bo otvoritev razstave v občinski avli, res
prava paša za oči kot mnogokrat
doslej.

V nedeljo, 23. oktobra 2011, ob 15.
uri je v kulturnem domu v Jurovskem
Dolu nastopil Jurovski oktet s svojim
koncertnim programom. Kulturni
program so sooblikovale Gartrože,
ljudske pevke DU Sveti Jurij v Slovenskih goricah.
M. Breznik

OVTARJEVE NOVICE

Benediške odbojkarice sezono odprle z zmago
Benediške odbojkarice so novo sezono
(2011/2012) začele na najlepši možen način, z
zmago, ki so jo prinesle z gostovanja pri ekipi
Kostak Elmont. Benedičanke so domačo ekipo
Elmonta gladko nadigrale, saj so tekmo dobile
z rezultatom 3:0. Žal pa jim ni šlo vse po načrtih na prvi domači tekmi, v 2. krogu, ko so
gostile sicer močno ekipo iz Braslovč. Zmanjkalo pa je tudi nekaj športne sreče, saj so 1. in
3. niz izgubile z najmanjšo možno razliko,
torej za dve točki. Po izgubljenem prvem nizu
(24:26) so se sicer vrnile v igro (25:22), a kot že
rečeno, so po tretjem nizu (23:25) ponovno
povedle Braslovčanke, ki so z dobljenim
4. nizom (19:25) iz Benedikta odnesle vse

Učenci OŠ Lenart so na področju
športa zelo uspešni. Še posebej lansko šolsko leto so dosegli izjemne
uspehe na področju nogometa, košarke, plesa in še bi lahko naštevali.
V ta namen smo učencem šole pripravili posebno presenečenje. V
petek, 14. 10. 2011, smo na šolo povabili igralca slovenske košarkarske
reprezentance Sama Udriha. Z veseljem se je odzval našemu povabilu.
V Športni dvorani Lenart je učencem odgovarjal na vprašanja o svoji
nadaljnji poklicni poti, jim dal nekaj
koristnih nasvetov, delil podpise ter
z njimi vrgel tudi na koš. Navdušenje učencev
je bilo veliko. Ob koncu srečanja si je Samo
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tri točke.
V tretjem krogu 2. DOL, ki so ga odbojkarice Benedikta minuli konec tedna odigrale v
gosteh proti odbojkaricam Zreč, so se domov
vrnile s polnim izkupičkom, saj je bil končni
rezultat 1:3 za gostje iz Benedikta. Benedičanke so nemočne gostiteljice najbolj nadigrale prav v zadnjem, 4. nizu, ki so ga dobile z
rezultatom 25:10.
Benediške odbojkarice pa gostujejo tudi v 4.
krogu, ko bodo iskale novo zmago proti odbojkaricam OK ATK Grosuplje. Tekmo bo
odigrana jutri (29.10). Za prvo slavje pred domačo publiko pa se bodo Benedičanke potegovale prihodnji konec tedna proti ekipi TPV
Novo mesto. Tekma v športni dvorani v Benediktu se bo začela ob 18. uri.
Dejan Kramberger

SPOROČILA

ribližno leto in pol je od ustanovitve
Moto kluba Ruperški voli, ki povezuje in
združuje ljubitelje »konjička« na dveh
kolesih, in že se člani društva lahko pohvalijo
s svojo zastavo, ki so jo razvili ta mesec v Voličini. Razvitja se je pred sedežem kluba v gostilni in pizzeriji Vinska trta udeležilo

P

Udrih odtrgal tudi nekaj časa za izčrpen intervju.
Nadja Ferk
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ZA RAZVEDRILO

Od Lenarta do Vladivostoka in nazaj
Nadaljevanje in konec
rkutsk, prelepo mesto ob reki Angari, 60
km od jezera Bajkal, sta si Jože in Egon podrobno ogledala. Ob reki in jezeru rastejo
številni novi hoteli in turistični
kompleksi, ki pa kažejo tudi
drugo sliko. Ljudje so slabo
ekološko ozaveščeni in mečejo
odpadke povsod, tako da so
plaže in obala kristalno čistega
jezera pravo smetišče. Zato pa
sta povsod bila deležna izredno
lepega sprejema, druženja,
prave pojedine posebej pripravljenih rib iz jezera in seveda
odličnega ruskega piva Baltika
3 ali 7 in vodke. “Pravo doživetje je bilo taborjenje v znani
vasi Baturino, nekje na sredini
vzhodne obale jezera, kjer je
tudi nacionalni park. Novi znanci so naju povabili na ribjo juho iz najbolj znane jezerske
ribe omulj, ki je bila prava poslastica. Noč ob
jezeru je bila zelo mrzla, zjutraj je pihal leden
veter. Ulan Ude, industrijsko mesto z veliko
smoga, naju ni preveč zanimalo, zato pa sva
obiskala budistični center Ivolginsk Datsan.
Burjati, tukajšnji prebivalci, naj bi v preteklosti sprejeli tudi budistično vero, na kar spominjajo številne pagode, stupe in drugi objekti iz
tibetanskega budizma. Od tukaj naprej pelje
zanimiva cesta med planjavami in pašniki
proti Mongoliji”.
Čita je mesto z mogočnim zgodovinskim
centrom, lepimi trgovinami, restavracijami in
drugimi lokali, ki so vsaj nekateri zelo dragi
(rezina torte + kava = 12,5€). V večini velikih

I

ruskih mest je zelo drago, še najdražja je seveda Moskva. Od Čite do Habarovska (pribl.
4.000 km) pelje nova cesta, zgrajena pred leti.
Pokrajina je podobno gričevnata kot pri nas,
naselja so redka, postojanke ob cesti prav tako,
tistih nekaj je pa na evropskem nivoju. Velikokrat sta zavila v kakšno manjše mesto, kjer se
jim je že zdavnaj ustavil čas, ulice obupno
slabe, nič, razen nekaj trgovin in bednih stanovanjskih blokov. Lepo doživetje je bilo srečanje s sibirskimi čebelarji, ki so imeli svoje
panje nedaleč od ceste. Kot vedno so ju tudi
tukaj lepo sprejeli, seznanili s svojim delom in
ju pogostili s svežim lipovim medom, direktno
iz panja, ki je bil prava poslastica. Po vožnji
skozi monotono tajgo vzhodne Sibirije in
omenjenih mest sta prispela do Habarovska na
reki Amur. To je lepo urejeno mesto s številnimi atraktivnimi bulvarji, spomeniki, cer-

3. del

kvami, razkošnimi trgovinami, moderniziranimi gostinskimi lokali in pogledom na mogočno reko Amur. Med sprehodom po mestu
sta srečala ljudi, ki so bili celo bolje in bolj

modno oblečeni kot marsikje pri nas v EU.”
“Dekleta, tudi malce starejše dame, so se nosile po najnovejši modi z obveznimi visokimi
petami. Zvečer sva malo pokukala med nočne
lokale, kjer so DJ-i vrteli moderno glasbo. Zanimivo, da so prevladovala dekleta, ki so uživala v plesu, pa tudi mize so bile bogato
obložene. Lokale, pred katerimi so stali razkošni avtomobili, sva si pustila za kako drugo
priložnost. Zanimivo, da ruski avtomobili izginjajo iz prometa. Na daljnem vzhodu sva
srečala le japonske, korejske in nemške avtomobile najdražjih znamk. Med podeželjem in
mestom je seveda obupna razlika. Ker je blizu
Kitajska, je na robu mesta ogromen nakupovalni center, pravzaprav tržnica ali boljši
sejem, kjer prodajajo dobesedno vse, prevladuje pa modni tekstil. Na zadnjem odseku poti po Sibiriji (pribl. 1.000 km)
sva prenočila v manjšem kraju. V veliki
dvorani so mladi in otroci vadili nastop
za prireditev naslednji dan. Midva pa
sva se podala v restavracijo sredi mesta,
kjer naju je uglajen gospod prosil za cigareto. Ker ne kadiva, mu je Egon kupil
kar cel zavojček. Za zahvalo nama je
novi prijatelj, ki je bil vrhunski pianist,
priredil pravi klavirski koncert. Kako
lep večer. Zadnji del poti je potekal ob
reki Ussuri, ki je tudi mejna reka med
Rusijo in Kitajsko. Ob cesti je bilo veliko
stojnic, kjer so prodajali med, sadje in
zelenjavo. Posebni hit so bile jagode in
borovnice. Na razmetanih gričkih, polotokih, otokih je mesto Vladivostok, eno najbolj atraktivnih mest v vsej Rusiji. Za časa
najinega obiska je mesto slavilo 150-letnico
ustanovitve. Vrstile so se številne prireditve
tako v dvoranah kot na prostem. Vse je bilo na
vrhunski ravni. Kar nisva mogla verjeti, kaj vse
zmorejo domači umetniki. Na odprtem turnirju v badmintonu - Russia Open - sva navijala za naša tekmovalca, ki sta uspešno
nastopala med svetovno elito. Šnukija, na katerega sva se zelo navezala, sva se »znebila«.
Ostal nama je še polet do Moskve. Aeroflot z
A-330 naju je varno pripeljal čez Sibirijo (na
letalu je poleg cigaret prepovedan tudi ves alkohol) do Moskve, kje sva v tem čudovitem,
pa tudi dragem mestu, ostala še nekaj dni”, je z
zadovoljstvom razlagal Jože Ornik, ki že snuje
načrte za novo potepanje.
Oste Bakal

OVTAR varuh vinogradov,
varuh Slovenskih goric
Beseda “ovtar” (tudi outar ali otar) v
vzhodnoslovenskih narečjih pomeni "čuvar
vinogradov z zrelim grozdjem".
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NE NAZADNJE

Projekti v Načrtu izvedbenih projektov
LAS Ovtar za 2011

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje

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 2012.

Predmet javnega poziva
Predmet javnega poziva je nabor projektnih
predlogov za leto 2012, ki predstavljajo izvajanje Lokalne razvojne strategije (LRS) lokalne
akcijske skupine »LAS Ovtar Slovenskih goric«
(LAS) v okviru ukrepa LEADER (4. os PRP
2007-2013) za območje občin: Benedikt, 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:
1. Razvoj podjetništva, zagotavljanje novih delovnih mest, izobraževanje in dejavnosti na
podlagi razvoja lokalnih potencialov s prioriteto zaposlovanja žensk, mladih, starejših in ljudi s posebnimi potrebami.
2. Spodbujanje kmetijstva in sonaravnega
kmetovanja.
3. Pospešen razvoj turistične ponudbe podeželja.
4. Ohranjanje naravnega okolja in razvoj naselij.
5. Izboljšanje infrastrukturnih pogojev za delo
in bivanje na podeželju.
6. Spodbujanje obnove in oživitev vaških jeder
ter kulturne dediščine podeželja.
Izbrani projektni predlogi bodo vključeni v
Načrt izvedbenih projektov (NIP) »LAS Ovtar
Slovenskih goric« za leto 2012, ki ga mora LAS
posredovati LEADER pisarni - Ministrstvo za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) v
dokončno potrditev.

- 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 LEADER pisarne - MKGP prejme
odločbo o potrditvi posredovanega NIP-a.
V primeru zavrnitve projekta s strani
MKGP nosilec projekta – prijavitelj s partnerji
- sam krije nastale stroške, povezane z izvedbo
projekta.
Projekt se zaključi, ko projektni 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. Izjemoma so projekti lahko tudi večletni, vendar je to potrebno posebej utemeljiti.

Območje
Območje LAS Ovtar Slovenskih goric - občine: Benedikt, Cerkvenjak, Lenart, Sveta Ana,
Sveta Trojica v Slovenskih goricah in Sveti Jurij
v Slovenskih goricah

Višina sofinanciranja
Razpisana sredstva
Okvirna višina nepovratnih sredstev, namenjenih za sofinanciranje izvajanja projektov za
leto 2012, je 120.000,00 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 2012 (84.000,00 EUR), za
individualne projekte pa 30 % sredstev
(36.000,00 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 upravičenem 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% skupnih upravičenih stroškov projekta).
- Stroški promocije in obveščanja javnosti o
projektu (do vključno 20% skupnih upravičenih stroškov projekta).
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Do 85% upravičenih stroškov projekta.

Datum objave

28. 10. 2011

Datum zaključka

30. 11. 2011

Kontakt
Dokumentacijo poziva lahko interesenti
dvignejo na naslovu LAS:
Društvo za razvoj podeželja »LAS Ovtar
Slovenskih goric«, Trg osvoboditve 9, 2230
Lenart v Slovenskih goricah.
Dodatne informacije v zvezi z razpisom pri
upravljavcu LAS:
Razvojna agencija Slovenske gorice,
Trg osvoboditve 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, 9. 11. 2011, 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 01/2012
Lenart, 28. 10. 2011

a Javni poziv LAS Ovtar Slovenskih
goric za leto 2011 je skupaj prispelo
12 projektnih predlogov.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano jih je oktobra 2011 potrdilo 11.

N

Karl Vogrinčič, Čebelarstvo in apiterapija
Postavitev slovenskega čebelnjaka z dograjenimi novimi spoznanji apiterapije - inhalacijska komora, opazovalnica življenja in dela
čebel, razstrupljanje telesa z medeno masažo
v čebelnjaku; obenem, skrb za ohranitev naše
avtohtone krajnske sivke in širitev turistične
ponudbe.

Občina Lenart, Poimenovanje ulic Lenarta
Aktivnosti poimenovanja in označitve ulic
in naselij območja občine Lenart. Za projekt
prve označitve ulic se predvideva vključitev
36 ulic v mestu Lenart ter dopolnitev pomanjkljive označbe naselij.
KGZ Ptuj, KSS Lenart, Slovenskogoriška
gibanica – bogastvo, ki ga ne želimo pozabiti
Da načini priprave tradicionalne domače
gibance ne bodo šli v pozabo, bodo po ustnem izročilu kmečkih gospodinj po vaseh
zbrani in v knjižici zapisani tradicionalni recepti. Izvedena celovita analiza načinov peke slovenskogoriške
gibanice v izvedbi DKŽ Lenart.

KGZ Ptuj, KSS Lenart, Kakovostno pridelana krma, osnova za
gospodarno prirejo mleka in
mesa
V okviru formiranega strojnega
krožka se bodo izvajala strokovna
izobraževanja-delavnice s poudarkom na kvaliteti krme. Izračuni
krmnih obrokov na podlagi opraFoto Z. Kokol
vljenih analiz za vsako kmetijo
posebej. V organizaciji Govedorejskega društva Slovenske gorice bo izveden
RASG – Izobraževalni center Slovenske
tudi praktični prikaz siliranja. Nabava račugorice, Izobražujemo generacije za razvoj
nalniške opreme za delo na terenu za izračun
podeželja
krmnih obrokov in vlagomera za določitve
Projekt za tri generacije. Osnovnošolcem
primerne vlage pridelka za spravilo.
možnost kvalitetnega preživljanja prostega
časa, seznanitev z naravnimi in kulturnimi
značilnostmi domačega kraja. Odraslim znaLAS Ovtar Slov. goric, Učeče se kmetije
nja za zagon oz. vodenje lastnega podjetja iz
2011
področja poslovne komunikacije, trženja,
Analiza območja z ugotovitvijo obstoječih
ustanavljanja podjetij, bančnega poslovanja
izvajalcev domače obrti, kulinarike, poljedelidr. Starejšim omogočiti dejavnosti, s katestva iz preteklosti (lan, ajda, pira idr.). Prenos
rimi se vključujejo v dogajanje lokalnega
tradicionalnih znanj domače obrti, obrtniokolja, izdelovanje različnih izdelkov in teških/kmečkih del (delavnice) z vzpostavitvijo
matsko druženje.
mreže »Učečih se kmetij« na mlajše generacije. Predstavitveni film z brošuro.
Vinogradništvo in vinarstvo Pučko, VinoLAS Ovtar Slovenskih goric, Oblikovanje
toč Pučko 2011
Ureditev vinotoča: položitev stenske kerain promocija novega turističnega promike, položitev keramike na stopnišču, vrata,
dukta na podeželju – Agatine skrivnosti
vrata v hodniku, držalo na stopnišču, stenske
Gledališka uprizoritev Agatine zgodbe (sosvetilke; nabava: klime v vinski kleti, novih
delovanje domačih amaterskih gledaliških
miz in stolov ter elektroinštalacijska dela.
skupin) na 3 različnih lokacijah v dveh (predvidoma zaporednih) vikendih, jeseni 2012.
Spremljajoča ponudba prireditve: prikaz doNataša Fluher s.p., Ureditev okolice hotela
mačih obrti, starih običajev, kulinaričnih poKaliska
sebnosti našega območja idr. Ponatis knjige
Ureditev okolice garni hotela Kaliska, ki
Črni križ pri Hrastovcu.
zajema ureditev: neposredne parkovne ureditve pred objektom, pred vhodom in ureditev parkirišča, drevored, ki bo povezoval
RASG, Projekt usmerjevalne signalizacije
hotel in gostilno, živo meje med cesto in
na območju LAS Ovtar Slovenskih goric –
samim posestvom ter postavitev otroškega
II. del
igrišča. Obenem bo vzpostavljena povezoRazvojna agencija Slovenske v okviru provalna pot med gostilno Šiker in hotelom.
jektov iz LIN 2010 že izvaja projekt signalizacije. Za celovito zaokrožitev projekta bo v
nadaljevanju potrebno izdelati še elaborat za
Občina Cerkvenjak, Turistični objekt v
obvestilne table za vinske in sadjarske poti.
Arheološkem parku
Postavitev manjših razlagalnih tabel (v sloObčina bo v bližini Arheološkega parka
venskem in angleškem jeziku) na posamezne
uredila manjši objekt oz. prostor, v katerem
varovane objekte.
bodo vsem obiskovalcem na razpolago inforProjekti so že v teku, želimo jim uspešno
macije in promocijski materiali ter spominki,
realizacijo.
značilni za to okolje. Na voljo bodo sanitarije
in prostor za počitek oz. zavetje pred neugodnimi vremenskimi vplivi.
Renata Vajngerl

Nov delovni čas v TIP Cerkvenjak
Turistična informacijska pisarna v Cerkvenjaku je od 13. oktobra 2011 dalje odprta po
naslednjem urniku:
Četrtek: od 8.00 do 15.30 ure
Petek: od 8.00 do 15.30 ure
Sobota: od 8.00 do 13.00 ure
TIP najdete v centru Cerkvenjaka v stavbi
Kulturnega doma.
Kontakt in informacije: 02/729 57 07,
tip@cerkvenjak.si

Vabljeni, da nas obiščete!
ŠT. 9 | 28. OKTOBER 2011

