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Vlada pripravlja ukrepe za spodbujanje gospodarstva

»Drugi paket« ukrepov

S

prvim, »varčevalnim« zakonom, so poslanci spremenili nekatera določila v 39
drugih zakonih ter na ta način zmanjšali obseg nekaterih pravic, ki smo jih imeli
doslej. Zato bodo izdatki iz državnega proračuna temu primerno nižji. S sprejemom
»drugega paketa« ukrepov (program ukrepov za spodbujanje gospodarstva) pa želi
vlada del privarčevanih sredstev nameniti za
hitrejši gospodarski razvoj in odpiranje novih delovnih mest, da bi spremenili ali odpravili nekatera določila v vrsti zakonov, ki
zaradi administrativne zapletenosti zavirajo
hitrejši gospodarski razvoj in podjetniško
pobudo. Program vsebuje tudi druge ukrepe, od javnih razpisov do načrtov financiranja različnih dejavnosti za spodbujanje
gospodarstva.
V »drugem paketu« ukrepov je vlada najprej spomnila na tiste, ki so že bili sprejeti
ali izvedeni. Med drugim je že spremenila
šest pomembnih zakonov - o prevzemih, o
davku od dohodkov pravnih oseb (postopno
znižanje davčne stopnje z 20 na 15 odstotkov,
povišanje olajšave za investiranje s 30 na 40
odstotkov investiranega zneska v opremo in
neopredmetena sredstva, ukinitev zgornjega
praga koriščenja olajšave, povečanje splošne
davčne olajšave za vlaganja v raziskave in
razvoj s 40 na 100 odstotkov zneska investicije), o dohodnini, o dohodnini od dohodkov pravnih oseb, o davčnem postopku in o
uravnoteženju javnih financ. Z zadnjim je,
kot rečeno, spremenila 39 drugih zakonov.
Med drugim je dvignila mejo med drugim
in tretjim razredom za plačevanje dohodnine v višini 41 odstotkov iz 15.681,03 evra
na 18.534 evre in uvedla nov dohodninski
razred za plačevanje dohodnine v višini 50
odstotkov nad 69.313 evrov. Prav tako je že
doslej sprejela več finančnih spodbud in objavila javne razpise za podporo razvoju Pomurja, za garancije sklada za bančne kredite, za subvencije za zagon novih inovativnih
podjetij, za učinkovito rabo energije in za financiranje tehnološko-razvojnih projektov.
Vlada bo v »paketu številka dva« v naslednjem obdobju pripravila spremembo 16
zakonov, ki bodo zajemali 75 ukrepov.
Za oživitev gospodarske aktivnosti bo preko javnih razpisov dodatno namenila 377,5
milijona evrov, od tega 148,5 milijonov evrov
za subvencije, 50 milijonov evrov za garancije in 179 milijonov evrov za izvajanje javnih
investicij. Prav tako paket zajema ukrepe za
blažitev kreditnega krča in ugodnejše financiranje slovenskega gospodarstva.
Med drugim bo vlada predlagala spremembe zakona o gospodarskih družbah.
V členu, ki ureja nasprotje interesov, bodo
odpravili nejasnosti, rok za izbris samostojnih podjetnikov iz poslovnega registra bodo
skrajšali s 15 na 3 dni, članom nadzornega
sveta bodo naložili dolžnost, da se na skupščini predstavijo, zmanjšali bodo globe za
tiste, ki AJPES-u ne bodo predložili letnega
poročila in drugih dokumentov.
Velike spremembe nameravajo narediti v
obrtnem zakonu. Članstvo v Obrtno-podjetniški zbornici ne bo več obvezno. Članarine ne bo več mogoče izterjati po davčnem
postopku. Poklicno izobraževanje ne bo
več financirano iz sredstev članarine. Obrtni register bo v bodoče vodilo ministrstvo,
pristojno za obrt. Prav tako bo ministrstvo
izdajalo in odvzemalo obrtna dovoljenja.
V zakonu o poroštvih za financiranje investicij gospodarskih družb se bo delež poroštva za investicije povečal na 80 odstotkov
kredita. Maksimalni skupni delež vseh kreditov za obratna sredstva pa bo poslej lahko
znašal 20 odstotkov letnega prihodka.
Vlada bo spremenila tudi insolvenčno
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zakonodajo. Poenostavila bo prisilno poravnavo za samostojne podjetnike in mikro
podjetja, postopek pa bo bistveno cenejši in
hitrejši. Za boljše varstvo upnikov bo vlada
odprla tudi možnost za omejitev organov
insolventnega dolžnika v postopku prisilne
poravnave.
Pri plačilni nedisciplini in zamudi pri
plačilih bo vlada s spremembami zakona
o preprečevanju zamud pri plačilih uvedla
izvršnico, nov instrument za neposredno
izterljivost dolga. Izvršnica vsebuje nepreklicno pooblastilo podpisnika banki, da
izvršnico plača iz sredstev na kateremkoli
računu dolžnika, in imetniku izvršnice, da
se poplača iz sredstev na računu dolžnika.
Obvezni večstranski pobot namerava vlada
ohraniti.
Eden od ukrepov za izboljšanje stanja v
bančnem sistemu je novela zakona o hipotekarni in komunalni obveznici, da bo izdajanje omenjenih obveznic v Sloveniji dejansko
zaživelo. Zakon bo bankam omogočil izdajo
teh obveznic in jim omogočil lažje refinanciranje v zaostrenih razmerah na finančnih
trgih. Sredstva, zbrana s prodajo hipotekarnih obveznic, bodo banke lahko namenjale
kreditiranju in sproščanju kreditnega krča,
institucionalni investitorji pa bodo dobili
možnost, da svoje premoženje vlagajo v dolgoročne in varne finančne instrumente.
S spremembo zakonodaje na področju
ravnanja s stvarnim premoženjem namerava vlada odpraviti ovire pri nefleksibilnosti prodaje zemljišč v industrijsko-obrtnih
conah, ki so v lasti občin. Zemljišča se na
podlagi obstoječe uredbe lahko prodajo le
kupcu z najvišjo ceno na podlagi prej izvedene cenitve tržne vrednosti. Občina nima
nobenega instrumenta, da bi resno preprečila špekulativne nakupe. Še manj, da bi z
zanimivo ceno in plačilnimi pogoji pritegnila investitorje, ki so za občino še posebej
zanimivi. S spremembo zakonodaje bo vlada lokalnim skupnostim naložila, da morajo
poleg ponujene cene za nakup pri prodaji ali
oddaji zemljišč upoštevati tudi kriterije, ki
so po programih občin pomembni za njihov
razvoj (število novih delovnih mest, razvoj
za lokalno skupnost pomembnih gospodarskih panog, visoka dodana vrednost investicij, vpeljava novih tehnologij, inovacij, večja
konkurenčnost in podobno). Z namenom
preprečitve zlorab bo celoten koncept temeljil na transparentnem, javnem postopku in
bo vezan na razvojne programe in soglasja
organov občin.
Na področju zemljišč namerava vlada
ukiniti plačilo odškodnine za spremembo
namembnosti kmetijskih zemljišč.
Vlada namerava spremeniti tudi zakon o
kmetijstvu, zakon o varstvu okolja, zakon o
vodah in vrsto drugih zakonov.
Pri gradnji objektov namerava vlada odpraviti obveznost pridobitve projektnih
pogojev, skrajšati namerava roke za izdajo soglasij, ukinila bo možnost prekinitve
postopka izdaje gradbenega dovoljenja v
primeru izdaje soglasja po preteku roka,
poenostavila bo pravila glede sodelovanja
stranskih udeležencev v postopku izdaje
gradbenega dovoljenja z namenom pospešitve postopkov. Spremembe zakona naj bi
omogočile tudi gradnjo stavb, ki se samooskrbujejo in podobno.
S spremembami zakona o prostorskem načrtovanju pa želi vlada poenostaviti postopke in omogočiti hitrejše umeščanje posameznih posegov v prostor. Prav tako namerava
spremeniti zakon o umeščanju prostorskih
ureditev državnega pomena v prostor.
Vlada pripravlja tudi spremembe na področju visokega šolstva ter razvojno razi-

skovalne dejavnosti, pripravlja pa tudi vrsto
različnih javnih razpisov za spodbujanje
gospodarskega razvoja. Pripravlja nov koncept upravljanja s premoženjem države, ki
predvideva preoblikovanje sedanjih AUKN,
SOD, KAD, DSU in drugih družb v državni
lasti z ustanovitvijo krovne družbe - holdinga. Nov koncept agencije sloni na koncentraciji kapitalskih naložb Republike Slove-

nije in enotnem upravljanju ter bo v skladu
z OECD smernicami za korporativno upravljanje podjetij v državni lasti.
Vlada je »drugi paket« ukrepov dala v
razpravo na začetku junija, poslanci v državnem zboru pa naj bi o njem razpravljali
in ga sprejeli še pred parlamentarnimi počitnicami.
T. K.

Obisk vlade v Slovenskih goricah

V

lada Republike Slovenije je ob svojem obisku na širšem mariborskem
območju obiskala tudi osrednje
Slovenske gorice. Zaradi zaključka redakcije in tiska Ovtarjevih novic o obiskih in
pogovorih posameznih članov vladne ekipe ne moremo poročati, zato zgolj navajamo načrtovana srečanja in pogovore članov
vladnega kabineta, kot so bili navedeni v
programu vladnega obiska.
V sredo, 4. julija 2012, popoldne si je
minister za izobraževanje, znanost, kulturo
in šport Žiga Turk v Cerkvenjaku ogledal
gradbišče ŠRC in se seznanil z načrtovano
gradnjo novega vrtca. Tomaž Gantar, minister za zdravje, je obiskal Zdravstveni dom
Lenart. Minister za zunanje zadeve Karl
Erjavec je obiskal podjetje TBP Tovarna
bovdenov in plastike, d. d., Lenart. V Centru Slovenskih goric je bila zatem tiskovna

konferenca predsednica Vlade RS Janeza
Janše, ki sta se je udeležila tudi mag. Radovan Žerjav, minister za gospodarski razvoj
in tehnologijo, in Zvone Černač, minister
za infrastrukturo in prostor. V Domu Kulture Lenart je nato pozno popoldne potekalo srečanje delegacije slovenske vlade z
župani, gospodarstveniki, poslanci in svetniki DS RS z območja Lenarta in Pesnice.
Srečanja so se, kot je zapisano v programu
obiska, udeležili Karl Erjavec, minister za
zunanje zadeve, Franc Bogovič, minister za
kmetijstvo in okolje, Zvone Černač, minister za infrastrukturo in prostor, ter Matjaž
Longar, državni sekretar v Uradu Vlade RS
za zamejce in Slovence po svetu.
O srečanjih in pogovorih bomo podrobneje poročali v naslednji številki Ovtarjevih novic.
E. P.

Bilateralna konferenca županov

V

sredo, 13. junija, je v Centru Slovenskih
goric
potekala 3.
bilateralna županska
konferenca, ki se je
je udeležilo 30 udeležencev, med katerimi
so bili župani z območja Slovenskih goric (območje Upravne enote Lenart in
drugi), okraja Bad
Radkersburg, Anton
Gangl, poslanec parlamenta
avstrijske
Štajerske, dr. Alexander Majcan, okrajni

glavar Bad Radkersburga, predstavniki
LAS Ovtar in Razvojne agencije Slov.
goric, predstavniki
ministrstev, ARSO in
drugi.
Župan
občine
Lenart mag. Janez
Kramberger je v uvodu predstavil območje Slovenskih goric.
Poslanec parlamenta
avstrijske Štajerske
Anton Gangl je spregovoril o projektu

gradnje železniškega
mostu preko Mure,
oziroma o železniški
povezavi med Gornjo
Radgono in Bad Radkersburgom. Župan
občine Šentilj Edvard
Čagran je prisotne
seznanil z uspešnim
projektom povezave
z brodom na Muri
med Sladkim Vrhom
in
Weitersfeldom.
Predstavljen je bil
tudi uspešen model
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šolstva v Bad Radkersburgu Europa Campus ter projekt varstva pred poplavami na
reki Muri.
Udeleženci konference so ugotovili, da obmejne kraje in občine povezuje veliko skupnih projektov, ki jih kaže nadaljevati tudi

v prihodnje in poglobiti sodelovanje. Udeleženci konference so si ob koncu ogledali
cerkev Sv. Trojice, samostansko knjižnico in
Protokolarno-razstavni center sv. Martina v
samostanski kleti.
D. O.

Socialna demokracija in mi

S

ocialni demokrati iz Območne organizacije Lenart so 25. maja v Centru
Slovenskih goric v Lenartu pripravili
okroglo mizo Socialna demokracija in mi.
Tanja Fajon, evropska poslanka in kandidatka za podpredsednico SD, je jedrnato opisala
dogajanje v Evropi s poudarkom na sociali,
ki ji skoraj vsepovsod jemljejo pomen. Dejan Židan, poslanec SD v Državnem zboru
in kandidat za podpredsednika SD, je zelo
slikovito opisal delovanje našega kmetijstva
skozi prizmo socialnih razmer v Sloveniji in
Evropi. Igor Lukšič, kandidat za predsednika SD, je razložil politični pogled na dogajanje socialne države v Sloveniji, dotaknil pa
se je tudi držav, ki so
v hudi krizi. Patrick
Vlačič, kandidat za
predsednika SD, je
skozi možnosti, ki
jih imamo, poudaril,
kako pomembno bi
bilo razrešiti našo veliko priložnost, ki se
nam ponuja z ureditvijo infrastrukture,
predvsem z izgradnjo
drugega tira. Uroš Jauševec, tajnik SD in
kandidat za tajnika,
je zelo slikovito opi-

sal razmere med političnimi strankami v
Sloveniji in uvrstil Socialne demokrate med
najmočnejše stranke in v prihodnosti spet
na vodilno pozicijo. Marko Kastelic, predsednik Mladega foruma, je skozi oči mladih
opisal stanje, v katerem smo, poudaril, da
svet še vedno stoji na mladih in predvsem v
tem videl možnosti za nadaljnji razvoj socialne države in socialne demokracije.
Vsi govorniki so odgovarjali tudi na vprašanja prisotnih, vprašanj ni bilo malo, in
razprava je bila pestra in dolga. V prihodnosti bodo Socialni demokrati iz Lenarta še
pripravili podobna srečanja.
Rastko Hafner

V koš z anonimkami!
Tu in tam pride na naslove novinarjev ali
uredništev kakšno nepodpisano pismo, v
katerem neznani pisec po dolgem in počez
neusmiljeno udriha po kakšnem znanem
ali manj znanem človeku, ki se mu je, kdo
ve, zakaj, zameril. Na anonimnih pismih so
pečati zdaj iz ene zdaj iz druge občine, žrtev anonimke pa je lahko pravzaprav vsak.
Neznanka piše možu, da ima žena ljubčka. Anonimni pisec piše novinarjem, da
ta ali oni politik ali poslovnež krade in
goljufa. Nepodpisana skupina »poštenih
državljanov« obvešča javnost o tej ali oni
domnevni nepravilnosti ali krivici.
Pameten človek se z anonimkami in s tistim, kar piše v njih, ne ukvarja, temveč jih
preprosto raztrga, vrže v koš in nanje čim
hitreje pozabi. Besed, za katerimi ne stoji
človek iz mesa in krvi s svojo zgodovino in
osebno integriteto, pravzaprav ni – so kot
fatamorgana, ki se pokaže v puščavi, nato
pa izgine.
Marsikaterega pisca anonimnih pisem
so prizadeti v preteklosti že izsledili. Običajno je šlo za osebnostno motene ljudi ali
za politične špekulante in zdraharje, ki so
poskušali škodovati političnim konkurentom. Marsikdaj so pisci tudi ljudje, ki gojijo kakšno osebno zamero do žrtve, ki jo

v anonimkah obdelujejo. Pred leti je neki
mladenič z anonimnimi pismi celo poskušal osvojiti ljubljeno dekle. Mislil je, da bo
on zanjo edina možnost, če jo bo v anonimnih pismih ožigosal kot lahko punco.
Če človeka, ki v anonimnih pismih pljuva po drugih, izsledijo, zanj to ni prijetno.
Če gre za hujše žalitve, lahko konča tudi
na sodišču, v vsakem primeru pa je izpostavljen javnemu posmehu. Zato je pisanje
anonimnih pisem tudi nevarno. Res pa je,
da se pametnim ljudem s tem, kdo pisari
anonimke in jih lepi na vidna mesta, ne da
ukvarjati. Raje počakajo, da se anonimnež
utrudi in sam odneha. V hujših primerih
pa nekateri na pomoč pokličejo tudi za to
pristojne državne organe.
Pri vsaki anonimki je najbolj pomembno
to, kakšen odnos imajo do te fatamorgane
tisti, ki jo prejmejo ali vidijo na javnem
mestu. Vsako ukvarjanje z njo je napaka, ki
človeka povleče v klopčič intrig, ki jih nekdo za očmi vseh drugih želi splesti za neke
svoje, drugim neznane, nečedne cilje. Pisci
anonimk poskušajo svojo srečo zgraditi na
nesreči drugih. Zato v koš z anonimkami.
To je najboljši način, da si človek z njimi ne
umaže rok in vesti.
Tomaž Kšela

OBVESTILO O ZAČETKU POSLOVANJA

V Lenartu v Slovenskih goricah posluje nova odvetniška pisarna
odvetnice Ksenije Zadravec na naslovu Jurovska cesta 14 c (v pritličju
oranžnega bloka pri pokopališču).
Poslovni čas za stranke je:
Ponedeljek in sreda: od 8.30 do 12. ure in od 15. do 17. ure
Torek in četrtek: od 8.30 do 12. ure
Telefonska številka za stranke je: 051 250 222.
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Sveta Trojica

6. praznik občine Sveta Trojica
Ustanovitev samostojne občine se je obrestovala
»Ustanavljanje takšnih občin, kot je naša,
je bilo zelo pomembno, ker je bil to edini način, da je prišlo do hitrejšega razvoja podeželja. Do tega brez manjših, samostojnih občin
ne bi nikoli prišlo, ker bi vedno prevladovale
prioritete in projekti urbanih središč. Še bolj
pomembno pa je bilo ustanavljanje samostojnih občin zato, ker so ljudem ponudile
možnost, da postanejo
bolj aktivni in kreativni
pri razvoju svojega kraja
in okolja,« je na osrednji
proslavi ob 6. prazniku
občine Sveta Trojica v
Slovenskih goricah dejal
njen župan Darko Fras.
Slavnostni govornik na
proslavi pa je bil poslanec v evropskem parlamentu Milan Zver. Med
drugim je opozoril, da si
nekateri prizadevajo za
ukinitev malih občin, kar
ni dobro. To dokazuje
tudi primer občine Sveta
Trojica, ki se kot samostojna občina vse hitreje razvija.
Kot je dejal Zver, občani v malih občinah
bolj čutijo pripadnost svoji občini in kraju,
zato tudi bolj poprimejo za delo v skupno
dobro. Če bi v Sloveniji imeli samo dva centra, Ljubljano in Maribor, kar si nekateri želijo, to ne bi bilo dobro, saj je že sedaj preveč
vsega centraliziranega v Ljubljani.
Proslave in prireditve ob 6. prazniku občine Sveta Trojica so se začele že 19. maja s
posaditvijo cepiča potomke najstarejše trte
na svetu pri stari preši v središču Svete Trojice, končale pa so se 17. junija z zanimivo revijo pevskih zborov društev upokojencev v
kulturnem domu. V tem času se je zvrstilo v
Sveti Trojici 28 različnih prireditev, ki so jih
pripravila društva in organizacije iz občine.
KDG Reciklaža je pripravilo zaključno prireditev literarnega natečaja »Kratka zgodba
Akakij Akakijevič v plašču sodobnosti«.
KMN Sveta Trojica je pripravil nogometni turnir med zaselki, ŠD pa ribiški turnir
med zaselki in turnir v
balinanju. PGD Osek se
je izkazalo z organizacijo tekmovanja v košnji,
Društvo vinogradnikov
pa je pripravilo razglasitev protokolarnega vina
in dan odprtih vrat v
samostanski kleti. Veliko obiskovalcev je pritegnila tudi tradicionalna
Trojiška nedelja, da o
zanimanju za orgelski
koncert Anite Kralj z gosti v cerkvi Svete Trojice
niti ne govorimo. Če bi
to dovoljeval prostor, bi
lahko našteli še veliko zanimivih prireditev.
Prav vse so bile dobro obiskane.
Vrhunec pa je praznovanje doseglo 1. junija, ko je bila v športni dvorani osrednja
proslava ob občinskem prazniku. Na njej
so se poleg domačinov zbrali številni gostje,
med katerimi so bili tudi poslanec v evropskem parlamentu dr. Milan Zver, poslanec
Franc Breznik, župani občin z območja lenarške upravne enote, podžupan občine Trnovska vas in predstavnik samostana pater
Matej Papež.
Na proslavi je župan Darko Fras opozoril,
da je občina Sveta Trojica ena od najmlajših
v Sloveniji, saj so z njeno ustanovitvijo ujeli
še zadnji vagon na vlaku. Ob tem je spomnil

na težave, ki so spremljale ustanavljanje samostojne občine.
»In kje smo danes, po šestih letih dela, ko
se drugi mandat občine preveša v drugo polovico?« se je vprašal Fras. »Kaj smo uspeli
narediti in v kolikšni meri smo uspeli izpolniti pričakovanja naših občanov in upravičiti njihovo zaupanje? Veliko jih meni, da

smo bili in smo na tej poti uspešni. Zlasti
nas tako ocenjujejo drugi, predvsem tisti, ki
naš kraj obiščejo in nas ocenjujejo objektivno, od zunaj. Domačini so seveda praviloma
bolj kritični, kar je do neke mere tudi logično. Zdrava in konstruktivna kritika je vedno
dobrodošla, saj nas opozarja in spodbuja k
še boljšemu delu in je nujna za napredek
in razvoj. Zaviralna in negativno delujoča
pa je kritika, zlasti kadar se pod njo tisti, ki
kritizira, ne upa podpisati - praviloma se je
poslužujejo ljudje, ki sami ne upajo prevzeti
odgovornosti niti za svoje besede, kaj šele za
svoja dejanja.«
Fras je ocenil, da je bila občina v prvih šestih letih svojega delovanja uspešna.
Spomnil je, da je občini v letih od 2006 do
vključno 2012 uspelo v investicijske projekte
vložiti preko 8,3 milijona evrov oziroma v
povprečju več kot 2 milijona evrov letno, kar
je zares impozantna številka. Od tega so na
občini uspeli kar 3,4 milijona evrov pridobiti iz proračuna Evropske unije in države.

»Tako smo lahko v tem kratkem obdobju
realizirali številne prioritetne projekte, kot
so prenovljena in razširjena osnovna šola
in vrtec, športna dvorana, zunanja igrišča,
parkirišča, prva čistilna naprava in kanalizacijsko omrežje, rekonstrukcija vodovodnega
omrežja, obnovljene številne ceste in ulice
in tako dalje in tako naprej. Omeniti moram
tudi projekte na področju turistične infrastrukture. Najbolj pomembna je bila obnova samostanske kleti. Nabavili smo tudi dve
novi gasilski vozili in veliko opreme. Seveda
smo se za takšen investicijski tempo tudi zadolževali, v okviru dopustnih možnosti. Vsi
ti krediti so bili uporabljeni namensko za financiranje izgradnje omenjene infrastruktu-
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re in objektov,« je poudaril župan in dodal,
da je občina v vseh teh letih zagotavljala tudi
sredstva za redno financiranje z zakonom
določenih nalog na številnih področjih, od
predšolske in osnovnošolske vzgoje in izobraževanja ter sociale do kulture, športa,
vzdrževanja in upravljanja komunalne in
druge infrastrukture, požarne varnosti, civilne zaščite in še nekaterih področij.
»Da smo uspeli vse to uresničiti in doseči,
je zasluga vseh nas, ki
tukaj živimo,« je poudaril župan Fras. Kot
je dejal, pa v občini
kljub vsemu še zdaleč
niso uspeli uresničiti
vsega, kar so načrtovali. »Zavedam se, da
so številna upravičena
pričakovanja in želje
občanov še neizpolnjeni. Dejstvo pa je, da se
danes nahajamo v zaostrenih ekonomskih
in gospodarskih razmerah, ki se odražajo
tudi na delovanju občin. Tako smo soočeni
na eni strani z upadanjem nekaterih prihodkov, na drugi strani pa s povečevanjem na
področju tekočih odhodkov. Večina povečanja odhodkov izhaja iz sprejemanja ali spreminjanja predpisov na državnem nivoju, na
kar imamo zelo omejen vliv, velikokrat pa
ga sploh nimamo. Tako se nam iz leta v leto
zmanjšuje delež razpoložljivih sredstev za
investicije in razvojne projekte. Tako se
nam je manevrski
prostor za razvojno
politiko zelo zožil, saj
kljub temu da so pripravljeni, nekaterih
projektov ne moremo pričeti izvajati ali
z njimi kandidirati za
dodatna sredstva, ker
ne moremo v večji
meri zagotavljati potrebnih lastnih sredstev. Žal bomo tako
številne načrtovane
projekte
prisiljeni
ponovno zamakniti za kakšno leto naprej v
prihodnost, čeprav že več let čakajo na izvedbo,« je dejal Fras. »V veliki meri bo hitrost nadaljnjega razvoja podeželskih občin
odvisna od državne politike in smeri razvoja
lokalne samouprave v Sloveniji nasploh.«
Ob tem je Fras opozoril, da se vsega ne
da postoriti samo z denarjem, pa tudi meriti se ne da vsega samo v denarju. »Projekti in programi, ki jih izvajamo v občini, so
v veliki meri zrasli iz idej posameznikov,
društev ali organizacij v kraju in so ljudi
ne samo aktivirali, temveč tudi ustvarjalno
povezali med seboj. Tako je, denimo, nastal
športno-rekreacijski center v Zg. Porčiču na
kmetiji Postružnik, igrišče v Gočovi, uredile
so se sanitarije in čistilna naprava ob hišici
TD pri jezeru, obnovile so se brajde na vrtu
pred samostansko kletjo, nastala je zbirka
etnoloških predmetov, orodja in stara preša
v trgu. Razstava jasli in velikonočna razstava sta postali pravi uspešnici daleč naokrog.
Številni koncerti, kulturne, športne in druge
prireditve bistveno pripomorejo k dopolnitvi turistične ponudbe. Vse to se zahvaljujoč prostovoljnemu delu, inovativnosti in
kreativnosti posameznikov in društev organizira z zelo majhnimi sredstvi in na visokem, velikokrat tudi profesionalnem nivoju.
Tako so nastali tudi turistični spominki in
informacijska pisarna, ki jo skupaj z občino
odpira TD Sv. Trojica. Zelo pomembni za
dopolnitev ponudbe in za našo prepoznavnost so tudi številni drugi projekti društev,
od protokolarnega vina, ponudbe domačega
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kruha, peciva in drugih dobrot do programov ljudskih pevk, pevskih zborov, dramske
in gledališke dejavnosti, folklore in še in še
bi lahko našteval. In prav to je naš kapital.
Naša dodana vrednost ni v stenah ali denarju, temveč v ljudeh, v njihovih idejah, kreativnost in iznajdljivosti, predvsem pa tudi
v pripravljenosti za aktivno sodelovanje,« je
poudaril župan Fras.
Na proslavi so podelili tudi priznanja in

nagrade. Župan Darko Fras je ob jubilejih
podelil priznanja društvom: za 60 let delovanja ga je prejelo Kulturno društvo Ernest
Golob – Peter Sv. Trojica, za 40 let delovanja
Društvo upokojencev Sv. Trojica in za 30
let delovanja Športno-kulturno društvo Sv.
Trojica.
Župan je podelil tudi priznanja in nagrade
za uspehe pri izobraževanju in študiju. Pri-

znanje sta prejela dijaka Franci Žöks in Mitja Dvoršak ter študent Nejc Jensterle. Poleg
tega so prejeli priznanje diplomanti Nataša
Žmavc, Nataša Srt in Bojan Vindiš. Za uspešno opravljen doktorat znanosti pa je prejel
priznanje Zlatko Nedelko.
Predsednik trojiškega turističnega društva
Marjan Klobasa pa je za dolgoletno uspešno
delo v društvu podelil priznanje Jožetu Ploju.
Proslavo so popestrili z bogatim kulturnim programom, v katerem so sodelovali
Skupina osnovnošolk OŠ Sv. Trojica Orfika,
recitatorki Veronika Kukovec in Eva Babič,
Mešani pevski zbor KD Sv. Frančišek pod
vodstvom Andreja Dvoršaka in Folklorna
skupina Sv. Trojica.
T. K.
Slavek Sinič z Dražen Vrha 45 a je v
svojem sadovnjaku našel gobo šampinjon (Linum usitatissimum), ki meri v
premeru 30 cm.
V. Kapl

Modernizacija ulic in nova
razsvetljava

Č

lani občinskega sveta v občini Sveta
Trojica so potrdili tako imenovani
»dokument identifikacije investicijskega projekta« za naložbo »Modernizacija
cest v ureditvenem območju Sveta Trojica
(ulice) v letu 2012«. Gre za takšno vrsto investicijske dokumentacije, ki se uporablja za
načrtovanje pred izvedbo investicije, saj vsebuje opise tehničnih, tehnoloških ali drugih
prvin in je podlaga za odločanje o nadaljnji

investicijski dokumentaciji.
Po navedbah direktorja občinske uprave
Srečka Aleksandra Padovnika je na območju naselja Sveta Trojica več krajših odsekov
ulic, potrebnih modernizacije, oziroma asfaltiranja ali preplastiti. V Letošnjem načrtu
modernizacije je več odsekov ulic v skupni
površini 1500 kvadratnih metrov: odseki na
Kratki ulici, zahodni povezovalni krak Brnčičeve ulice, del Studenčne ulice in del Cafove ulice. V občini se zavedajo, da je potreb
po modernizaciji cest in ulic še več. Glede
na omejena finančna sredstva in zaostrene
možnosti financiranja investicije pa se te potrebe lahko zadovoljujejo samo postopoma.

Vrednost investicije po tekočih cenah znaša
45.918 evrov – 8 tisoč evrov naj bi zagotovili
iz občinskega proračuna, nekaj več kot 37 tisoč evrov pa iz državnega.
Prav tako je občinski svet potrdil »dokument identifikacije investicijskega projekta«
za naložbo »Javna razsvetljava Sveta Trojica
v letu 2012«, ki je vreden okoli 40.500 evrov.
Nekaj manj kot 34 tisoč evrov naj bi zagotovili iz državnega proračuna, nekaj več kot 6
tisoč evrov pa iz občinskega. Letos načrtujejo
postavitev 27 stebrov
javne razsvetljave in
odstranitev neustrezne
obstoječe razsvetljave.
Postavili bodo svetila z
LED tehnologijo moči
30 W. Na ta način bodo
za stroške razsvetljave
prihranili letno okoli
1300 evrov. Nove svetilke bodo postavili zlasti
na Cankarjevi, Cafovi
in Brnčičevi ulici ter
na odseku Slovenske
ulice, na delu Sodarske poti in Nove ulice.
Javna razsvetljava na območju naselja Sveta
Trojica je neustrezna iz funkcionalnih, varnostnih in zakonskih vidikov, poleg tega pa
je stroškovno potratna. V glavnem so postavljeni od 2,5 do 3 metra visoki stebri s tako
imenovanimi »bučkami« in žarnicami moči
125 W. Na občini se sicer zavedajo, da je
potreb po javni razsvetljavi na območju občine še več, vendar bodo začeli tam, kjer je
gostota poselitve največja, učinki investicije
pa čim hitrejši. Z izvedbo te investicije bodo
zaključili dela na prometni in komunalni infrastrukturi na omenjenem območju.
T. K.

Rekonstrukcija magistralnega
vodovoda v zaključni fazi

O

projektu »Celovita oskrba severovzhodne Slovenije s pitno vodo
– SZ Slovenske gorice« smo že poročali. Naj spomnimo, da gre za ogromen in
izjemno pomemben projekt za oskrbo pitne
vode v Slovenskih goricah. Na več sklopov
razdeljen projekt vsebuje rekonstrukcijo regionalnega vodovodnega cevovoda od Pesnice do Lenarta, rekonstrukcijo magistralnega cevovoda Lenart–Benedikt z odcepom
za Gornjo Radgono, rekonstrukcijo vodovoda Lenart–Voličina in še določene manjše odseke. Projekt je financiran s pomočjo
evropskih sredstev, svoj delež pa prispevajo
tudi občine, ki se oskrbujejo z navedenega
vodovodnega sistema.
Kot za ostale občine je tudi za občino
Sveta Trojica v Slovenskih goricah projekt
izrednega pomena, saj zagotavlja boljšo
kvaliteto vode in pa predvsem varnost in

stabilnost oskrbe s pitno vode
za v bodoče. Na območju naše
občine je rekonstrukcija zajemala rekonstrukcijo vodohrama
v Zg. Porčiču pri Peklarju ter
rekonstrukcijo
magistralnega
vodovoda in hišnih priključkov,
ki potekajo po občinski cesti LC
203 111 v Zg. Porčiču do meje
z občino Lenart. Glede na to da
predhodno niso bila rešena lastninska razmerja zemljišč, na
katerih je zgrajen vodohram pri
Peklarju, je bilo potrebno tudi odkupiti zemljišča oz. ta razmerja urediti.
V teh dneh je teklo asfaltiranje 600 m odseka občinske lokalne ceste na območju naše
občine ter asfaltiranje 500 m iste lokalne ceste, ki leži na območju občine Lenart in je
za našo občino enakega pomena, saj se z njo
navezujemo na državno regionalno cesto.
Glede na to da je vodovodni cevovod, ki se je
rekonstruiral, potekal pod cesto, se je konec
lanskega leta, ko je bila izvedena položitev
magistralnega vodovoda, izvedla samo preplastitev asfalta tistega dela ceste, kjer cevovod dejansko poteka. V začetku letošnjega
leta so se na cesti izvedla sanacijska dela, saj
je zaradi gradnje prišlo do številnih poškodb
na cesti, zaradi katerih sta bili potrebni izravnava in preplastitev celotnega cestišča.
Jože Žel
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Cerkvenjak

14. praznik občine Cerkvenjak

Š

e naprej delajmo skupaj ali, kot je dejal
akademik dr. Anton Trstenjak, »vkup
držmo!« je zbranim na osrednji proslavi od 14. prazniku občine Cerkvenjak v
dvorani kulturnega doma dejal župan občine Cerkvenjak Marjan Žmavc in za te svoje
besede požel močan aplavz. Slavnostni govornik na tej proslavi pa je bil predsednik
Skupnosti občin Slovenije Leo Kremžar.
Opozoril je na velik pomen občin za zadovoljevanje potreb ljudi in zavrnil trditve, da
so majhne občine predrage in nepotrebne.
Po njegovih besedah tudi primer občine
Cerkvenjak, podobno kot izkušnje drugih
novih občin, kaže, kako koristne so občine
in kaj vse lahko storijo za svoje občane in razvoj na svojem območju.
Prireditve in slovesnosti ob cerkvenjaškem
občinskem prazniku so se začele že 8. junija s svečano sejo ob 80-letnici tamkajšnjega
prostovoljnega gasilskega društva, s predstavitvijo zbornika o gasilstvu v Cerkvenjaku
in s koncertom mešanega pevskega zbora
Kulturnega društva Cerkvenjak, nato pa so
se vrstile kot po tekočem traku do 25. junija.
Med drugim so v okviru občinskega praznika predali svojemu namenu novo gasilsko
vozilo in odkrili skulpturo likovnega ustvarjalca Iva Lorenčiča, pripravili so razstavo
motornih koles nekoč in danes, izvedli tradicionalno otroško likovno kolonijo Maksa
Kaučiča, izvedli Zormanov turnir v malem
nogometu, pripravili predavanje dr. Milojke
Fekonja o trajnostni lokalni oskrbi, pripravili pohod po severni meji občine, organizirali
kulturni večer pod Lipo samostojnosti in še
in še bi lahko naštevali. Posebej množična
pa je bila udeležba na tradicionalni Antonovi noči, ki jo vsako leto pripravi Gostišče pri
Antonu.
Med najbolj atraktivnimi prireditvami je
bil zagotovo »Letalski dan«, ki ga je ob svoji

10-letnici pripravil Aero klub Sršen iz Cerkvenjaka. Ob tej priložnosti so na vzletišču
Cerkvenjak v Čagoni slovesno odprli nov
40.000 evrov vreden hangar za 10 do 12 malih letal. Na slovesnosti so se poleg mnogih
domačinov zbrali številni ljubitelji letalstva
iz vse Slovenije in tujine, med katerimi je bil
tudi direktor Pipistrela Ivo Boscarol. Na cerkvenjaškem vzletišču je pristalo več kot 35
malih letal ter veliko motornih zmajev. Svoje
modele so predstavili tudi številni modelarji. Podelili so tudi priznanja ustanoviteljem
kluba z Ivanom Divjakom na čelu.
Praznovanje občinskega praznika je doseglo vrhunec v nedeljo, 17. junija, ko je po
svečani maši Turistično društvo Cerkvenjak
pripravilo povorko »Obudimo stare čase«
skozi kraj. V povorki so se predstavili posamezni kraji s starimi opravili ter starodavnimi šegami in običaji. Povorka, ki je bila
skrbno pripravljena, je privabila v občinsko
središče številne domačine ter druge obiskovalce od blizu in daleč.
Po povorki se je v kulturnem domu začela
osrednja proslava, na kateri so se poleg do-
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mačinov zbrali številni gosti, med katerimi
so bili tudi župani sosednjih in še nekaterih
občin, poslanec Franc Breznik in župnik
Janko Babič.

Tako kot je že običaj, je na osrednji proslavi župan občine Cerkvenjak Marjan Žmavc
v svojem nagovoru orisal dosežene rezultate

v občini v minulem letu ter predstavil načrte
za naprej. Najprej je poudaril, da se je odločitev za samostojno občino izkazala za pravilno in koristno, nato pa
je spomnil na investicije, ki
so jih dokončali v minulem
letu. Med drugim je omenil
dokončanje čistilne naprave v Kadrencih za okrog
1500 do 1700 populacijskih enot in položitev 2,2
kilometra kanalizacijskega
voda. Na novo napravo so
na novo priključili 32 gospodinjstev, z asfaltom pa
so na novo preplastili vse
cestne odseke, ki so bili pri
gradnji kanalizacije poškodovani. Vrednost investicije je znašala nekaj manj kot milijon evrov, od
tega je bilo nekaj več kot polovica evropskih
sredstev.
Druga večja naložba je izgradnja Športnorekreacijskega centra Cerkvenjak (ŠRC), ki
so jo začeli že lani septembra, dela pa se
že prevešajo v drugo polovico. Novi center
bodo odprli predvidoma jeseni. Kot je dejal
Žmavc, je investicijo spremljalo kar nekaj težav, od delno pomanjkljivih popisov količin
predvidenih del, prostorske utesnjenosti glede na zahteve NZS zaradi licenciranja nogometnih igrišč, višinske razlike med skrajno
vzhodno in zahodno točko (okoli 4 metre)
do prenosa in vgradnje velikih količin zemlje, ki po zadnjih podatkih dosegajo okoli 40.000 kubičnih metrov. Ob gradnji se je
sprožil tudi zemeljski plaz na južni strani, ki
bi lahko ogrozil bodoča tenis igrišča. Investicijska vrednost projekta se je s predvidenih 890.000 evrov z dodatnimi deli, sanacijo
plazu in drenažiranjem glavnega in pomožnega igrišča povzpela na 1.025.000 evrov.
Omeniti velja, da je bila prvotna ocena za
vsa opravljena dela na ŠRC s strani morebi-

tnih izvajalcev ocenjena na nekaj čez 1,5 milijona evrov, vendar se je občini uspelo glede
na obstoječa proračunska sredstva in delež
sofinanciranja s strani SVLR, Fundacije za
šport in NZS dogovoriti za racionalizacijo.
»Menim, da bo ŠRC velika pridobitev za vse
mlajše in starejše generacije v naši občini in
za vse, ki se bodo tu rekreirali ali pa družili
na nogometnih tekmah kot
gledalci ter vneto navijali
za domačine,
ki dosegajo
lepe uspehe
znotraj MNZ
Mar ib or.
Zato je to
d ol goro č n a
naložba, ki se
bo z leti tudi
obrestovala,«
je dejal župan.
Z majskim
rebalansom
proračuna je občina zagotovila tudi dodatna sredstva
za delovanje sekcij KD Cerkvenjak, za 25.
jubilejni festival Slovenskogoriški klopotec, ki bo
letos v začetku oktobra, za
izvedbo pripravljalnih del
na območju komasacije
in agromelioracije v dolini Andrenskega potoka,
za dodatno modernizacijo
cest, za opremo krajevne
knjižnice v osnovni šoli, za
izgradnjo pomožnega turističnega objekta v arheološkem parku in za ureditev
razglednega stolpa na stolpu gasilskega doma.
Kot je dejal Žmavc, so
jeseni nameravali pričeti z izgradnjo petoddelčnega nizkoenergetskega vrtca, ki ga nujno potrebujejo, vendar bodo lahko zaradi
dinamike prilivov že odobrenih sredstev z
ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport z investicijo pričeli šele v naslednjem letu. Investicijska vrednost novega
vrtca v Cerkvenjaku je ocenjena na 1,7 milijona evrov, od tega je dobrih 1,1 milijona državnih ter evropskih sredstev za regionalni
razvoj. Veliko v Cerkvenjaku stavijo tudi na
nova delovna mesta v poslovno-obrtni coni
v Brengovi – prvi poslovni subjekt Avto Anželj v tej coni že obratuje. V njegovi neposredni bližini pa že raste novi objekt podjetja
Knuplež. Po zagotovilih pristojnega ministrstva pričakujejo tudi, da bodo v prihodnjem
letu začeli z urejanjem pločnikov in ulične
razsvetljave skozi kraj v dolžini okoli 2,2 ki-

lometra. Država pa bo po besedah Žmavca
sanirala oziroma preplastila ob gradnji avtoceste poškodovano regionalno cesto v smeri
proti Sv. Juriju ob Ščavnici.
Po bogatem kulturnem programu, v katerem so sodelovali številni ustvarjalci in
skupine, sta župan Marjan Žmavc in predsednik komisije za nagrade in priznanja Jože
Gregorec podelila priznanja in nagrade občine Cerkvenjak.

Zahvalo občine je dobila soustanoviteljica
aktiva in kasneje društva kmečkih deklet in
žena Cvetka Kuri. Prav tako je dobil zahvalo
občine Milan Perkovič, eden od ustanoviteljev NK Cerkvenjak. Zahvalo občine je dobil
tudi Aeroklub Šršen ob 10-letnici delovanja.
Bronasti grb je prejela Zdenka Bradač, ki je
skoraj 36 let zaposlena na osnovni šoli, kjer
poučuje glasbeno vzgojo. Srebrni grb občine Cerkvenjak sta prejela soustanovitelj in
predsednik Aerokluba Sršen Ivan Divjak in
slikar ter umetniški fotograf Ivo Lorenčič za
štiri desetletja umetniškega dela. Zlati grb
občine pa je prejel Feliks Fekonja, ki je že od
mladih nog vsestransko aktiven v številnih
društvih v kraju in občini.
Županova priznanja so prejeli PGD Cerkvenjak, ŠD Cerkvenjak, NK Cerkvenjak,
Jože Hauzer, Avto Anželj in priznani slovenski geograf in pedagog univerzitetni profesor dr. Jurij Kunaver, ki je dejaven v Slovenskogoriškem forumu.
Priznanja so prejeli tudi učenci, ki so v
času osnovnošolskega šolanja dosegli izjemne dosežke: Anita Košar, Nika Blažič, Sara
Grdja in Blaž Govedič.
Denarne nagrade občine za izjemne dosežke pri študiju na fakultetah, visokih in
višjih šolah pa so prejeli Zlatka Markovič,
Mateja Žmavc, Petra Čeh, Polona Markovič, Anja Roškar, Jure Čuček, Marcel Žerdin,
Miha Pukšič, Miro Budja, Gregor Ploj in
Mirko Žmavc, ki je magistriral in pridobil
znanstveni naziv magister znanosti.
T. K.

80 let PGD in 41. dan gasilcev GZ
Sprejem novega vozila GVC 16/25

P

etek, 8. junij, in sobota, 9. junij, sta
bila velika dneva za cerkvenjaške in
slovenskogoriške gasilce in za občino
Cerkvenjak. V okviru prireditev ob občinskem prazniku so hkrati z 80-letnico PGD
Cerkvenjak proslavili tudi 41. dan gasilcev
GZ Lenart.
V petek so pripravili gasilsko vajo pri
osnovni šoli, slavnostno sejo s podelitvijo

priznanj PGD Cerkvenjak in GZ Lenart,
predstavitev zbornika ob 80-letnici in premierni ogled filma o zgodovini PGD Cerkvenjak.
Sobota, 9. junij, ob 14-ih veličastna parada
domačih in gostujočih gasilcev iz GZ Lenart
in prijateljskih društev iz Nove Gorice in
Tolmina s prapori in vozili. Na prireditvenem prostoru pred gasilskim domom nato
slovesnost ob prisotnosti številnih gostov,
tudi poslanca DZ Franca Breznika, z govori
predsednika PGD Cerkvenjak Petra Šafariča, predsednika GZ Lenart Gregorja Nudla,
podpredsednika GZS mag. Janeza Merca in
cerkvenjaškega župana Marjana Žmavca.
V kulturnem programu nastopijo godba
na pihala MOL Lenart in mladi gasilci in
učenci OŠ. Zaslužni prejmejo državna priznanja in odlikovanja ob 41. dnevu gasilcev
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GZ Lenart, mladi domači gasilci pa zahvale.
Botrom novega vozila MAN GVC 16/25 in
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donatorjem izročijo plakete kot znak zahvale za
njihove prispevke. Vrhunec svečanosti sta bila
blagoslovitev vozila, ki jo
je opravil domači župnik,
tudi gasilec, Janko Babič,
ter prerez traku in predaja ključev avtomobila
gasilcem, kar je opravil
župan Žmavc.
Sledilo je odkritje
skulpture, ki jo je domačim gasilcem in požrtvovalnosti gasilcev nasploh
namenil domači umetnik
Ivo Lorenčič – Loren.
E. P.

1. samostojni koncert MePZ

V

petek, 8. junija,
je Mešani pevski
zbor KD Cerkvenjak po številnih nastopih doma in drugod
pripravil prvi samostojni
celovečerni koncert. Pevci in zborovodja Marjan
Krajnc so navdušili z
raznolikim programom,
tudi z inovativnimi zahtevnimi vložki. Koncert
je domiselno povezala
Marjana Zorko.
E. P.

Odprtje poslanske pisarne

V

soboto, 16. junija, ob 19. uri so v
okviru cerkvenjaškega občinskega praznika v prostorih občine v
poslopju cerkvenjaškega kulturnega doma
odprli
poslansko
pisarno Franca Breznika (SDS). To je
po lenarški, ki jo je
odprl prejšnji poslanec Marjan Bezjak,
druga poslanska pisarna SDS, poslanec
Breznik pa je najavil
odprtje še tretje v
Murski Soboti. Trak
so ob odprtju prerezali župan občine
Cerkvenjak Marjan
Žmavc, predsednik

OOSDS Cerkvenjak Jože Gregorec in poslanec Franc Breznik.
E. P.

Upokojenski turnir v Cerkvenjaku

V

sredo, 20. junija, je v
domu upokojencev v
Cerkvenjaku v okviru
Zveze društev upokojencev Slovenske gorice potekal šahovski
turnir, ki ga je ob cerkvenjaškem
občinskem prazniku pripravilo DU Cerkvenjak. Sodelovali
so upokojenci – šahisti iz vseh
društev upokojencev v občinah
na območju UE Lenart. Najboljši trije so prejeli pokale.
S. K.

Župan Marjan Žmavc, predsednik DU Cerkvenjak Martin Rojko, zadaj direktor občinske uprave mag.
Vito Kraner, tajnik ZDU Ivan Črnčec in najboljši trije šahisti: 1. Alojz Karlo, DU Lenart 2. Anton Kolman, DU Sv. Ana, in 3. Jože Šinko, DU Sv. Jurij v Slov. gor.
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Benedikt

Občina uspešno uresničuje svoje
poslanstvo

Pogovor z županom občine Benedikt Milanom Gumzarjem ob
13. občinskem prazniku

S

lovenke in Slovenci smo lahko ponosni,
da imamo svojo državo, ki je enakopravna članica Evropske unije. Zavedati se
moramo, da moramo za to našo državo tudi
kaj narediti, ne pa samo pričakovati, da bo
ona kaj storila za nas. Svojo državo moramo
imeti radi in jo spoštovati. Če bomo znali pozabiti na razlike in ne glede na barvo oblasti
stopiti skupaj, bomo še veliko dosegli, drugače
pa ne bo dobro, je pred občinskim praznikom
občine Benedikt, ki so ga v tej občini začeli
praznovati le nekaj dni po dnevu državnosti,
v pogovoru za Ovtarjeve novice dejal župan
občine Benedikt Milan Gumzar.

Kot pravi Gumzar, so na občini tako kot
vsako leto tudi letos, ko že trinajstič praznujejo praznik svoje samostojne občine, pripravili bogat program prireditev ob občinskem
prazniku, v katerem sodelujejo domala vsa
društva, klubi in druge organizacije v občini. Te prireditve, ki so se začele 27. junija
z lutkovno delavnico v vrtcu ter 29. in 30.
junija ter 1. julija nadaljevale s koncertom
»Pozdrav obnovljeni cerkvi« oziroma »Športnimi igrami med naselji« in pohodu po občini, imenovanem »Spoznavajmo svoj kraj«,
bodo dosegle vrhunec v petek, 6. julija, ko
bo zvečer ob 20. uri v prireditvenem šotoru
ob Športni dvorani Benedikt v središču kraja
tradicionalni »Županov večer«. Na ta večer,
na katerem po bogatem kulturnem programu župan vsako leto občanom spregovori o
opravljenem delu in pridobitvah v minulem
letu ter jih seznani z načrti za naprej, so letos
povabili tudi predsednika države dr. Danila
Türka.
»Ker predsednik države zaradi nujne zadržanosti na osrednjo prireditev ob 13. občinskem prazniku ne bo mogel priti, smo se
z njim dogovorili, da bo našo občino obiskal
dopoldan pred prireditvijo. Takrat mu bomo
predstavili, kaj smo v občini dosegli, seznanili pa ga bomo tudi s problemi, ki težijo
ljudi v osrednjih Slovenskih goricah,« pravi
Gumzar, ki dosedanji razvoj kraja in občine, pa tudi vse probleme v zvezi z njunim
nadaljnjim razvojem zares dobro pozna, saj
si za razvoj osrednjih Slovenskih goric prizadeva že več kot 40 let.
V prizadevanjih za razvoj teh krajev je
Milan Gumzar začel ljudi povezovati najprej
kot predsednik mladine v Benediktu, nato je
bil 20 let tajnik takratne Krajevne skupnosti
Benedikt, sedaj pa je že tretji mandat župan
občine Benedikt. Poleg tega pa si je za razvoj osrednjih Slovenskih goric v prejšnjem
mandatnem obdobju prizadeval tudi kot poslanec v državnem zboru.
So lahko občanke in občani Benedikta
ponosni na to, kar so dosegli pri razvijanju

kraja in občine? »Seveda. Ko smo bili še
mladici, si nismo upali niti sanjati o tem, kar
imamo danes v občini Benedikt. Sanjali pa
smo o tem, da bi tudi v Benediktu imeli vse
tisto, kar so imeli v Lenartu, pri Sveti Trojici in v drugih bolj razvitih krajih. Danes
imamo v naši občine vse, kar imajo v drugih
občinah, tu in tam pa še kaj več. Naša občina v razvoju v ničemer ne zaostaja za drugimi občinami v Slovenskih goricah in širše,
ustvarili pa smo tudi dobre temelje za njen
še hitrejši nadaljnji razvoj, zlasti na področju
turizma, ki lahko postane generator razvoja tudi na področju kmetijstva, gostinstva,
obrti in podjetništva.
Skratka,
prednost
naše občine Benedikt je tudi v tem, da
ima dobre razvojne
perspektive,« pravi
Gumzar. »Pri razvoju
kraja in občine smo s
skupnimi napori veliko dosegli. Seveda
pa bi bil vesel, če bi
nam uspelo asfaltirati
še kakšen kilometer
cest več – do vsake
domačije.«
Da županove besede držijo, priča tudi
podatek, da sodi občina Benedikt po starostni strukturi prebivalstva med najmlajše
občine v Sloveniji. Po navedbah Gumzarja
živi v občini Benedikt okoli 2500 prebivalcev, od tega jih je okoli 500 mlajših od 16
let. V osnovni šoli se izobražuje okoli 260
učencev, v otroški vrtec pa je vključenih 95
otrok. Precej otrok starši vodijo tudi v vrtce
v sosednjih občinah. »Lahko smo veseli, da
imamo v Benediktu veliko mladih in otrok,
ki bodo skrbeli za razvoj kraja. Oni so naša
največja perspektiva. Seveda pa si želim, da
bi bilo v naši občini otrok še več,« pravi smeje župan.
Po njegovih besedah imata za to, da je
v občini veliko mladih, veliko zaslug tudi
obratovalnica Gradbenik Stanko Bernjak,
s. p., in podjetje Juven, ki je v lasti Branka
Valha in Jožice Bratuša. Obe podjetji skupaj
sta v zadnjih desetih letih zgradili v Benediktu okoli 200 stanovanj, v katerih prebivajo v glavnem mlade družine. Občina pa
je seveda obema investitorjema pomagala z
ažurnim urejanjem prostorskih aktov in vse
druge potrebne dokumentacije.
Občina Benedikt je v zadnjih letih naredila veliko tako za mlade kot za vse druge
občanke in občane – da bi imeli primerljive
možnosti za izobraževanje, delo in bivanje
ter za kulturno, športno in družabno življenje kot prebivalci v urbanih središčih. Vseh
investicij v šolo, komunalno infrastrukturo
za potrebe gospodinjstev in gospodarstva,
modernizacijo cestnega omrežja, urejanje
prometno bolj varnih krožišč, izgradnjo
pločnikov, športno dvorano in druge objekte zaradi omejenosti prostora preprosto ni
mogoče našteti. Bilo pa jih je veliko.
»Gospodarska kriza je podobno kot vse v
državi prizadela tudi našo občino. Zato bo
letos investicij manj kot v prejšnjih letih.
Izvedli bomo samo najnujnejše, druge pa
bodo morale počakati,« pravi Gumzar. Trenutno občina skupaj s številnimi drugimi
občinami investira v izgradnjo regionalnega vodovoda v Slovenskih goricah. Po nje-
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govi izgradnji bo na vodovod priključenih
95 odstotkov gospodinjstev. Na občini pa
pripravljajo tudi vse potrebno za izgradnjo
novega vrtca. Trenutno končujejo s pripravo
idejnega projekta in tehnične dokumentacije. Župan pa že naprej razmišlja o izgradnji
pločnikov in kolesarskih poti, ki bi povečali
prometno varnost na širšem območju Benedikta.
Ko govori o razvoju Benedikta, župan
ne pozablja na pomemben prispevek obrtnikov in podjetnikov, saj posluje v občini
15 podjetij in 62 samostojnih podjetnikov,
ki zagotavljajo delo in zaposlitev okoli 200
delavcem. Seveda vsi ne izvajajo del samo v
domači občini, temveč na precej širšem območju. Veliko delavcev iz Benedikta pa se
vozi tudi na delo v bližnja središča: Lenart,
Gornjo Radgono in Maribor. Ker je Avstrija
blizu, so si nekateri poiskali delo tudi pri severnih sosedih. »Za socialne razmere v osrednjih Slovenskih goricah, ki niso rožnate, je
trenutno najbolj pomembno, da kljub krizi
uspešno poslujeta podjetji TBP in Prevent
Halog v Lenartu. Iz vsake tretje hiše v Benediktu je vsaj en zaposlen v enem od teh dveh
podjetij,« pravi Gumzar.
Investicija v izgradnjo Term Benedikt, ki
predstavljajo eno od najbolj perspektivnih
naložb v osrednjih Slovenskih goricah, pa
je v rokah podjetja CMC Celje. Tako kot
domala vsa večja gradbena podjetja pri nas
se tudi to podjetje ni izognilo krizi. Potek
investicije je trenutno odvisen od njenega
razpleta. V Benediktu je za začetek gradnje

vse nared.
»Ko govorimo o razvoju, si želim predvsem dve stvari: da bi bilo v občini čim manj
brezposelnih in da bi naši kmetovalci uspešno pridelovali in po primerni ceni uspeli
prodajati zdravo, ekološko neoporečno hrano. Potem bi vsi bolje živeli,« pravi Gumzar.
Na občini pa ne pozabljajo na tiste, ki so
ostali brez dela in zaslužka ali so se kako
drugače znašli v socialni stiski. Pomagajo
jim, kolikor jim zakoni in proračunska sredstva omogočajo. Marsikateri občan v stiski
pa se k Milanu Gumzarju na občino ne zateče kot k županu, temveč kot k prijatelju. Povedo mu, kar jim je javno neprijetno ali nerodno govoriti, na občini pa jim pomagajo
po svojih močeh. »Marsikdo doživlja hude
čase, čeprav dela. Nekateri po več mesecev
ne dobijo plač. Mnogi imajo premajhne plače za najem kredita. Nekaterim delodajalci
ne plačujejo prispevkov. Marsikdo se je znašel v težavah tudi zaradi nove socialne zakonodaje, ki je uperjena proti špekulantom,
zaradi slabosti v informacijskem sistemu pa
povzroča težave tudi tistim, ki so pomoči zares potrebni. Tu in tam pa mi ljudje zaupajo
tudi popolnoma osebne težave, da si olajšajo
dušo,« pravi župan občine Benedikt. In prav
je tako, saj imamo občine zaradi tega, da služijo in pomagajo ljudem ter skrbijo za razvoj
na svojem območju. Občina Benedikt že 13
let uspešno uresničuje to svoje pomembno
poslanstvo.
Tomaž Kšela

Obnovili so cerkev Sv. Benedikta
8. julija bodo cerkev na novo posvetili

C

erkev sv. Benedikta, ki je bila prvič
posvečena pred več sto leti, so lani
in letos tako temeljito obnovili, da
jo bo mariborski nadškof 8. julija na novo
posvetil. »To bo zelo pomemben dogodek,«
pravi župnik pri Sv. Benediktu Marjan Rola.
»Veseli smo tudi, da bomo lahko v daritveni oltar vgradili relikvije blaženega Antona
Martina Slomška. Poleg nje bo v oltar vgrajeno tudi pismo nadškofije v latinščini, ki
potrjuje avtentičnost relikvije, za katero sem

nadškofijo že pred časom zaprosil.«
V okviru obnove so v cerkvi sv. Benedikta
odstranili 60 centimetrov tal in položili nove
estrihe, talno gretje in kamen brački sivac.
V cerkev so namestili nove klopi, nov krstni
kamen, nov daritveni oltar in novo spovednico, medtem ko so staro povečali. V cerkvi
so v celoti zamenjali tudi električno napeljavo, uredili ozvočenje in montirali alarmno
napravo. Cerkev so na novo prepleskali,
zamenjali nekaj oken, prepleskali kor in za
njim uredili prostor za pevce. Orgle iz 1970.
leta, ki so bile doslej pnevmatske, bodo spremenili v elektromagnetne, s čimer bodo na
koru pridobili nekaj prostora za pevce. Zamisel, da bi kor povečali, namreč ni dobila
zelene luči Zavoda za spomeniško varstvo iz
Maribora, ki je budno bdel nad obnovo.
V nekdanjem seniku ob cerkvi so pozidali
odprtine, položili nove estrihe in uredili klet,
v katero so namestili novo peč na biomaso, s
katero bodo pozimi greli cerkev in vse druge
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cerkvene objekte, energijo pa bodo lahko po
zmernih cenah ponudili tudi drugim morebitnim porabnikom v okolici. V bližini peči
so uredili tudi zalogajnik za 220 kubičnih
metrov sekancev.
Zamisel o obnovi cerkve sv. Benedikta je
zorela že v času Rolinega predhodnika zlatomašnika Ivana Zanjkoviča, vendar je zaradi
svojih častitljivih let ni mogel uresničiti. Lani
spomladi pa so sedli skupaj župnik ter člani
župnijskega gospodarskega sveta, zavoda za
spomeniško varstvo, izvajalci, nadzorniki in
dva predstavnika nadškofije in se dogovorili
ter uredili vse, kar je bilo potrebno. Obnove
ni bilo enostavno zasnovati, saj je najstarejši
del cerkve, zvonik, iz leta okoli 1400. Zato so
morali upoštevati stroga navodila zavoda za
spomeniško varstvo.
Predračunska vrednost prenove je znašala
333.000 evrov. Spočetka so v župniji računali na sredstva, ki so jih privarčevali v nadškofijski interni banki še v časih prejšnjega župnika, žal pa jih zaradi hude finančne krize
niso mogli koristiti.
Kljub temu da bo posvetitev 8. julija, vsa
dela še niso povsem končana. Tako trije
stranski oltarji še čakajo na obnovo, v zakristijo pa bo treba namestiti še omaro.
»Kljub temu da smo cerkev skrbno obnovili, nismo v ničemer pretiravali. Tudi silili
nismo nikogar, naj za obnovo cerkve prispeva, pač pa je v teh težkih časih vsakdo prostovoljno prispeval, kolikor je lahko. Nekaj
sredstev pa smo v župniji že imeli, pa tudi
nekaj zemlje smo prodali,« pojasnjuje Rola.
»Sicer pa moramo v župniji še marsikaj postoriti, vendar si bomo morali pred tem po
velikih investicijah malo odpočiti.«
Pod vodstvom župnika Marjana Role so
namreč v Benediktu leta 2010 obnovili tudi
cerkev Sv. Treh kraljev. V njej so na novo
uredili elektriko, nabavili nova svetlobna telesa, v zakristiji zamenjali pod in okna ter v
južni ladji obnovili omet. Celotna investicija
je takrat znašala okoli 35.000 evrov.
T. K.

Pozdrav obnovljeni cerkvi

V

petek, 29. junija,
zvečer je v Športni dvorani Benedikt potekal koncert
Pozdrav obnovljeni cerkvi, ki ga je organizirala
Župnija sv. Benedikta.

Foto: T. K.

Množica nastopajočih je nastopila pred
množico gledalcev.

Športne igre med naselji občine

V

sklopu 13. praznika občine Benedikt
je Klub malega nogometa Benedikt v soboto, 30. junija, organiziral
športne igre med naselji.
Osem ekip se pomerilo
za skupnega zmagovalca
v malem nogometu, štafetnem teku z ovirami,
vleki vrvi ter prostimi
meti na koš. Po zelo napetih dvobojih v vseh disciplinah je z 32 točkami
3. mesto osvojila ekipa
Benedikt desni brejg, s
35 točkami je na 2. mestu končala Štajngrova in
z enakim številom točk
končni zmagovalec Nasipna ulica!
Igre si je ogledalo veli-

ko obiskovalcev, župan Milan Gumzar pa je
najboljšim podelil pokale.
Andrej Šijanec

Foto: Igor Barton

Spoznavajmo
svoj kraj

D

ruštvo vinogradnikov Benedikt
je v nedeljo, 1.
julija, popoldne organiziralo pohod po občini
Spoznavajmo svoj kraj.

Prireditve ob 13. prazniku občine Benedikt
Prireditve so se začele v sredo, 27. 6., z izdelavo namiznega lutkovnega gledališča (več
na strani 22). V petek, 29. 6., je bil koncert – Pozdrav obnovljeni cerkvi; v soboto, 30. 6.,
športne igre med naselji; v nedeljo, 1. julija, pohod Spoznavajmo svoj kraj; v ponedeljek,
2. 7., turnir v balinanju; v torek, 3. 7., otvoritev razstavnega salona Humanost in kultura
Benedikt 2012; v sredo, 4. 7., izredna krvodajalska akcija in streljanje z zračno puško in
v četrtek, 5. 7., kolesarjenje po občini.
Petek, 6. 7. 2012

ob 10. uri obišče občino Benedikt predsednik Republike Slovenije dr. Danilo Türk, ob 20.
uri pa se v šotoru začne Županov večer.
Sobota, 7. 7. 2012

ob 10. uri izpred športne dvorane: S Starodobnikom po občini Benedikt, ob 18. uri v šotoru veselica s Klapovühi.
Nedelja, 8. 7. 2012

ob 8. uri budnica MOL in ob 10. uri slavnostna maša.
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Sveta Ana

Investicija v Lokavcu se zaključuje

V

občini Sveta Ana se v teh dneh zaključuje ena večjih investicij na
področju odvajanja in čiščenja odpadnih voda v Lokavcu. Investicija je bila
vredna 684.286,03 EUR. Z investicijo se
je občina prijavila na delno financiranje
Evropske unije, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v
okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje
2007–2013.
Iz Evropskih skladov bo občina prejela
476.475,26 EUR. Velikost čistilne naprave
je 2 x 210 PE. V naslednjih dveh letih bo
potrebno zadostiti kriteriju priključitve 36
gospodinjstev v naselju Lokavec. Torej bo

priključitev obvezna za vse krajane.

Razpisi občine Sv. Ana

Program Aninega tedna 2012
PET, SOB, NED, 20., 21. in 22. JULIJ 2012
Likovna kolonija »6. Anina paleta« s kiparsko
delavnico kiparja Vlada Cenclja (organizator:
Likovna sekcija TD Sveta Ana in Občina
Sveta Ana)

V naselju Lokavec se je v teh dneh začela
nova investicija, ki bo kraju prinesla lepšo
podobo in 58 novih parkirnih mest. Nova
bo tudi javna razsvetljava in vsi komunalni
vodi bodo položeni v zemljo. Z omenjeno
investicijo se je občina Sveta Ana v letu 2011
prijavila na javni razpis pri tedanjem MKGP
iz naslova Ukrep 322 »Obnova in razvoj
vasi«. Za investicijo bo občina iz Evropskega
kmetijskega sklada prejela 336.996,26 EUR.
Investicijo izvaja izvajalec Komunala Slovenske gorice, d.o.o. Rok dokončanja investicije je 10. 8. 2012.

Urejeni ekološki otoki
S ponosom lahko zapišem, da se nam je
takratna kritika nevestnih občanov v Ovtarjevih novicah in umik tistih posod, ki jih
imajo vsa gospodinjstva doma, obrestovala.
Danes so naši ekološki otoki v občini Sveta
Ana urejeni in pozdravljajo turista v pozitivnem pomenu.
Foto in tekst V. Kapl

Sprejem novorojencev pri županu

V

prostorih občine Sveta Ana je bil
v četrtek, 14. junija 2012, sprejem
novorojencev s starši pri županu
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pogostitev in druženje v prijetni družbi novorojenčkov.
Petra Golob

V mesecu maju so bili objavljeni razpisi občine; ker do zaključka redakcije še ni bilo odpiranja
ponudb, bomo rezultate razpisa objavili v naslednji številki.
Številčno lahko posredujemo samo tole: za področje kmetijstva je prispelo 8 vlog, za malo čistilno napravo 1 vloga, za trajnostno gospodarjenje z divjadjo 2 vlogi, dijaki in študenti so oddali 14
vlog, za področje športa je prispelo 14 vlog, za področje kulture 2 vlogi.
SReBr

Lepša podoba in nova parkirna mesta

V letu 2011 sem objavil prispevek »Pozdrav turistu« na temo neurejenosti okrog
ekoloških otokov. Iz takratne fotografije je
bilo razvidno, da so postali ekološki otoki
pravo smetišče vseh vrst odpadkov. Takrat
smo napovedali, da bomo zaradi nereda
na ekoloških otokih v prihodnje določene
posode z otokov umaknili. V občini Sveta
Ana smo v mesecu maju z ekoloških otokov
umaknili vse posode, razen posod za steklo.
Posode za steklo pa smo zamenjali z večjimi
1.100 l kontejnerji.
Prav tako pa je občina Sveta Ana s spremembo Odloka o načinu izvajanja gospodarskih javnih služb zbiranja in prevoza
komunalnih odpadkov na območju občine
Sveta Ana uvedla obvezno vključitev vseh
lastnikov objektov na območju občine Sveta Ana ne glede na kraj stalnega prebivališča v reden odvoz komunalnih odpadkov.
Lastniki objektov so dolžni imeti minimalni standard, to sta črna vrečka in vrečka za
plastiko.

ter jim podaril simbolično darilo. Vsak novorojenec prejme s strani občine enkratno
denarno pomoč v vrednosti 150,00 EUR. Po
končanem uradnem delu sta sledila manjša

Silvu Slačku. Vabljeni so bili novorojenčki,
ki so se rodili od decembra 2011 do konca
maja 2012. V tem času se je v občini Sveta
Ana rodilo 16 otrok, od
tega 8 deklic in 8 fantov:
Neja Vetršek, Gal Krušnik, Tjaš Svržnjak, Ana
Murko, Naja Rogina, Ela
Jančar, Tia Tanit Šnofl, Metod Šijanec, Maja
Breznik, Timi Urbanič,
Patrik Purgaj, Zoja Žižek, Jakob Breznik, Emil
Pučnik, Boštjan Šober
in Corrina Brus.
Starše z dojenčki je
nagovoril župan Silvo
Slaček in jim ob veselem
dogodku izrekel čestitko

PETEK, 20. JULIJ 2012
OB 19.00, KULTURNO-TURISTIČNI
CENTER SVETA ANA
Kulturna prireditev ob občinskem prazniku
»Tu sem doma« (organizator: Občina Sveta
Ana)
OB 21.00, ŠPORTNI PARK SVETA ANA
Nočno gasilsko tekmovanje, moška in ženska
desetina (organizator: PGD Sveta Ana)
SOBOTA, 21. JULIJ 2012
OB 8.00, ŠPORTNO IGRIŠČE V LOKAVCU
Turnir v odbojki na mivki za ženske med
zaselki občine Sveta Ana (organizator: ŠD
Sveta Ana)
OB 9.00, ZBIRALIŠČE PRI TURISTIČNI
KMETIJI MIHELIČ
Pohod konjenice po poteh Svete Ane
(organizator: Društvo konjenikov Srebrni
jezdec)
OB 10.00, ŠPORTNO IGRIŠČE V
LOKAVCU
Turnir v odbojki na mivki za moške med
zaselki občine Sveta Ana (organizator: ŠD
Sveta Ana)
OB 11.00, PRED GASILSKIM DOMOM
Panoramska vožnja s kočijo po občini Sveta
Ana (organizator: Društvo konjenikov
Srebrni jezdec in Vlado Kolman)
OB 15.00, KULTURNO-TURISTIČNI
CENTER SVETA ANA
Lutkovna predstava z naslovom: Zverjasec
(organizator: vrtec Sveta Ana)
OB 18.00, ŠPORTNI PARK SVETA ANA
Turnir v malem nogometu med zaselki
občine Sveta Ana (organizator: ŠD Sveta
Ana)
OB 18.00, NOVI LOVSKI DOM V ZG.
ŠČAVNICI
Pogostitev občanov (kmetovalcev in
lastnikov zemljišč) ter prijetno druženje z
lovci Lovske družine Sveta Ana (organizator:
LD Sveta Ana)
OB 21.00, ŠPORTNI PARK SVETA ANA
Nogometna tekma med veteranskima ekipa
Svete Ane in Lokavca (organizator: ŠD Sveta
Ana)
NEDELJA, 22. JULIJ 2012
OB 7.00, PRI KOLMANOVEM RIBNIKU V
KREMBERKU
Ekipno in posamično tekmovanje v
športnem ribolovu, zbirališče ob ribniku ob
6.30 uri (organizator: KORK Sveta Ana)
OB 12.00, AVLA OBČINE SVETA ANA
Otvoritev razstave likovne kolonije »6. Anina
paleta« (organizator: Likovna sekcija TD
Sveta Ana, Občina Sveta Ana)
OB 14.00, GRAFONŽEVA DOMAČIJA V
ZG. ŠČAVNICI
Druženje ob ljudski glasbi, plesu in prikazu
kmečkih opravil iz preteklosti (organizator:
TD Sveta Ana in družina Urbanič)
OB 19.00, ŠPORTNO IGRIŠČE V
LOKAVCU
Povratna nogometna tekma med
veteranskima ekipama Lokavca in Svete Ane
(organizator: ŠD Sveta Ana)
PONEDELJEK, 23. JULIJ 2012
OB 17.00, ŠPORTNA DVORANA SVETA
ANA
Turnir v namiznem tenisu med zaselki
občine Sveta Ana – ekipno in posamično
(organizator: ŠD Sveta Ana)
OB 20.00, KULTURNO–TURISTIČNI
CENTER SVETA ANA
Potopisno predavanje novinarke Zore Štok:
Dva obraza Srednje Azije: Turkmenistan
in Uzbekistan. Predavanje bo začinjeno s
tamkajšnjo glasbo, plesi in kulinaričnimi
dobrotami (organizator: MKK Mladinska
kulturna zadruga)

TOREK, 24. JULIJ 2012
OB 17.00, ŠPORTNA DVORANA SVETA
ANA
Turnir v badmintonu med zaselki
občine Sveta Ana – ekipno in posamično
(organizator: ŠD Sveta Ana)
OB 20.00, AVLA OBČINE SVETA ANA
Predavanje: Male čistilne naprave na
območju razpršene gradnje (organizator:
Drago Weinhandl)
SREDA, 25. JULIJ 2012
OB 16.00, STRELIŠČE PRI BREZNIKU V
KREMBERKU
Ekipno in posamično streljanje z zračno
puško (organizator: DU Sveta Ana)
OB 20.00, AVLA OBČINE SVETA ANA
Pogovor: Slovenske gorice in Sveta Ana v
letu 1848/1849 (organizator: Zgodovinsko
društvo Slovenske gorice)
ČETRTEK, 26. JULIJ 2012
OB 6.00, PARKIRIŠČE NAD
TELOVADNICO
Dvig z balonom Balonarskega kluba Oblak s
Ptuja (organizator: Balonarski klub Oblak)
OB 7.00 maša v cerkvi Svete Ane
OB 9.00 maša v cerkvi Svete Ane
OB 11.00 maša v cerkvi Svete Ane
OB 17.00, ŠPORTNI PARK SVETA ANA
Turnir v ulični košarki med zaselki občine
Sveta Ana (organizator: ŠD Sveta Ana)
OB 20.00 Prelet občine Sveta Ana z balonom
(organizator: Balonarski klub Oblak)
PETEK, 27. JULIJ 2012
OB 9.00, ZBIRALIŠČE PRI PREŠI V
CENTRU SVETE ANE
Kolesarjenje po poteh občine Sveta Ana
(Organizator: DU Sveta Ana)
OB 14.00 LOKAVEC (PRI ČISTILNI
NAPRAVI)
Otvoritev čistilne naprave s kanalizacijo
(organizator: Občina Sveta Ana)
OB 18.00, OKREPČEVALNICA ŠENK
Tekmovanje v kuhanju štajerske kisle
juhe (organizator: KORK Lokavec in
Okrepčevalnica Šenk). Zbrani prostovoljni
prispevki bodo podarjeni šolskemu skladu
OŠ Sveta Ana.
SOBOTA, 28. JULIJ 2012
OB 9.00, ŠPORTNI PARK SVETA ANA
Športno šaljive igre za otroke (organizator:
ŠD Sveta Ana)
OB 14.00, CENTER SVETE ANE
Postavitev klopotca (organizator: TD Sveta
Ana in naselji Zg. Bačkova in Froleh)
OB 17.00, ŠPORTNI PARK SVETA ANA
Šaljive igre med zaselki Občine Sveta Ana
(organizator: ŠD Sveta Ana in TD Sveta Ana)
OB 19.00, ŠPORTNI PARK SVETA ANA
Podelitev pokalov in priznanj ob prireditvah
v Aninem tednu (organizator: Občina Sveta
Ana in ŠD Sveta Ana)
ŽEGNANJSKA NEDELJA, 29. JULIJ 2012
OB 7.00 maša v cerkvi Svete Ane
OB 9.00 maša v cerkvi Svete Ane
OB 10.00 mimohod godbe na pihala
OB 10.00 ŠOTOR NA PARKIRIŠČU NAD
TELOVADNICO
Družabno srečanje z gasilci (organizator:
PGD Sveta Ana)
OB 11.00 slovesna maša v cerkvi Svete Ane
OB 18.00, ŠOTOR NA PARKIRIŠČU NAD
TELOVADNICO
Tradicionalna gasilska veselica s srečelovom,
igra ansambel Štrk (organizator: PGD Sveta
Ana)
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Lenart

Otvoritev Doma kulture Lenart

V

torek, 19. junija, ob 19. uri so z veličastno slovesnostjo odprli obnovljeni Dom kulture
Lenart. Rekonstrukcija je bila sicer končana že v marcu, ko je bil opravljen tehnični in
kvalitetni prevzem, 30. marca je bila izvedena tudi primopredaja, prireditve v obnovljenem domu pa so se začele že v drugi polovici aprila. Z otvoritvijo so počakali do proslave
ob dnevu državnosti.
Z rekonstrukcijo
dotrajanega kulturnega doma v Lenartu
neto površine 838,60
m2 je pridobljen primeren objekt za izvajanje kulturnih prireditev, izobraževanj,
simpozijev, srečanj
društev in drugih dogodkov. Objektu se je
le nekoliko spremenila zunanja podoba zaradi celovite obnove
fasade in zamenjave
kritine. Za uporabo
pa so ob prenovljeni veliki dvorani z balkonom in lutkovni sobi na voljo tudi novi dodatni
društveni prostori, ločene garderobe s sanitarijami za nastopajoče in občinstvo ter zunanje
javne sanitarije z
vhodom z avtobusne
postaje. V dvorani sta
302 nova in udobna
sedeža, od tega je 99
sedežev na balkonu.
Notranjost je bistveno bolj privlačna in
akustična. Sodobno
je urejena nova scenska in odrska tehnika
z osvetlitvijo, na novo
je urejeno daljinsko
ogrevanje na lesno
biomaso in prezračevanje vseh prostorov.
Občina Lenart je
glavni nosilec projekta, za katerega je bilo gradbeno dovoljenje pridobljeno že maja leta 2009
in zagotovljeno sofinanciranje v letu 2010 iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v vrednosti 1,165.502,57 EUR. Prvotno izbrani izvajalec Gradis, gradbeno podjetje gradnje Ptuj,

d. d., je aprila 2011 pristal v stečajnem postopku, zato je občina morala izvesti ponovni javni
razpis. Novo izbrano podjetje Knuplež, d. o. o, iz Zgornje Velke je vsa dela dokončalo po
terminskem planu, od avgusta 2011 do konca
marca 2012.
Končni znesek obnove je več kot milijon
200 tisoč evrov, naložba pa je bila v več kot 60
% podprta z evropskimi sredstvi.
Na prireditvi so nastopili: Pihalni orkester
MOL lenart, otroški pevski zbor Osnovne
šole Lenart pod vodstvom Marine Zimič, plesna skupina plesnega krožka OŠ Lenart pod
vodstvom Eme Jelatancev, učenci Konservatorija za glasbo in balet Maribor, Podružnična šola Lenart: 1. razred baletne šole, mentorica Martina Kramer; trio trobent (Matija
Kramberger, Blaž Trobas, Niko Peserl), mentor Simon Štelcer; duo harmonik (Domen in
Ben Šnajder), mentor Kristijan Brus, vokalna
skupina Amista pod vodstvom Anite Grajfoner Petrič, Aleksandra Bajde, vokal in Zsofi
Klacsmann, čelo ter Denis Čuček in Peter Še-
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nekar, vokal in kitara.
Župan občine Lenart mag. Janez Kramberger je v nagovoru orisal potek obnove in pomen
pridobitve. »Kultura pomeni nasprotje sovraštvu, pohlepu in egoizmu. Ob odprtju obnovljenega doma kulture želim, da bi ta prostor vzpostavil ustvarjalni dialog preko srečevanja v
umetnosti in kulturi in da bi tukaj iskali skupne točke v dobro vseh nas, ki tukaj prebivamo,«
je poudaril.
Slavnostna govornica, podpredsednica
Društva slovenskih
pisateljev, pisateljica
Janja Vidmar pa je v
slavnostnem govoru
izrazila nestrinjanje z
državno politiko do
kulture, ukinitve avtonomnega ministrstva
in ozkega varčevanja.
Država zapira vrata

kulturi; lenarška pridobitev pa je odgovor in dokaz,
da smo kultura - ljudje.
Dom kulture je z nagovorom o pomenu strpnega
sobivanja in kulturnega dialoga blagoslovil naddekan

Martin Bezgovšek.
Edvard Pukšič

Ob dnevu državnosti in koncu
šolskega leta na OŠ Lenart
Prireditev ob dnevu državnosti in zaključku šolskega leta je bila v Športni
dvorani Lenart v četrtek,
21. junija. Pripravili sta
jo občina in osnovna šola
Lenart. Lenarški učenci
so pripravili odlično pripravljen, bogat in vesel
kulturni program. Udeležence prireditve je nagovoril župan mag. Janez
Kramberger, ki je poudaril pomen izobraževanja
in 21 let slovenske državne samostojnosti.
Ravnatelj Marjan Zadravec je podelil pri-

znanja učencem, ki so bili uspešni na tekmovanjih iz znanja
in v športnih tekmovanjih na različnih
ravneh. Župan Janez
Kramberger je podelil županova priznanja učencem in njihovim mentorjem za
doseženo 1., 2. ali 3.
mesto v tekmovanjih
iz znanja in na športnih tekmovanjih na
državnem nivoju.
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Sv. Jurij v Slov. goricah

Investicije se nadaljujejo
Dela na obnovi vodovoda in kanalizacije v Jurovskem Dolu v
polnem mahu

P

o ponovnem razpisu dela na obnovi
vodovoda in izgradnji kanalizacijskega omrežja potekajo v Jurovskem Dolu
že približno 2 meseca. Projekt v vrednosti
dobrih 450.000 € zajema menjavo vodovodnih cevi v dolžini 1,5 km od Jurovskega
Dola proti Lenartu. Tako bo celotni center

Župan Škrlec si pogosto ogleda potek del na terenu.

Jurovskega Dola dobil novo vodovodno
omrežje, skupna dolžina novih cevi znaša
cca 3000 metrov. Po besedah župana občine

Petra Škrleca je bila naložba v ta projekt že
več kot potrebna saj so bile stare cevi že dodobra dotrajane, poleg tega pa so z naložbo
v ta projekt na občini ujeli še enega zadnjih
vlakov, ko so še lahko izkoristili sofinanciranje iz evropskih sredstev v višini 85 %.
»Sočasno s polaganjem novih vodovodnih
cevi poteka v delu naselja, kjer to še ni bilo urejeno, polaganje cevi za
meteorne vode v dolžini
približno 1000 metrov. S
tem bo odslej ločena kanalizacija od meteornih
voda. Na ta način smo
rešili tudi kanalizacijsko
težavo v najgosteje naseljenem delu občine,« opisuje dela na trenutno najpomembnejšem projektu
v občini Peter Škrlec, ki
poudarja, da se sočasno
z izgradnjo novega vodovodnega in kanalizacijskega omrežja polagajo
cevi tudi za optični kabel,
tako da v prihodnosti ne bo potrebno cest in
pločnikov ponovno razkopavati. Omenjen
projekt vključuje tudi izgradnjo nove razsvetljave in pločnika, ki
bo potekal ob glavni cesti. V sodelovanju občine
z direkcijo RS za ceste bo
novo asfaltno prevleko
dobila tudi glavna cesta,
ki poteka skozi Jurovski
Dol. S tem projektom
bo občina tako za nekaj
let rešila osnovno komunalno infrastrukturo v
središčnem in najgosteje
naseljenem delu.

Začetek obnove kulturnega doma vendarle že v tem letu?
O obnovi kulturnega doma v Jurovskem
Dolu je bilo v našem časopisu že veliko
napisanega. Na javni razpis ministrstva za
kmetijstvo RS, javni razpis 322 »Obnova in
razvoj vasi«, s katerim so želeli v občinski
upravi občine Sv. Jurij v Slov. gor. pridobiti
sofinancerska sredstva za obnovo kulturnega doma, so se na občini prijavili že sredi
preteklega leta. Na odgovor so morali čakati
vse do 22. 2. 2012, ko so dobili od ministr-

Dinamika plačevanja investicij,
sofinanciranih iz evropskih sredstev, povzroča
občinam nemalo nevšečnosti

Ž

upan občine Sv. Jurij v Slovenskih
goricah je eden tistih, ki zna glasno
opozoriti na nekatere pomanjkljivosti določenih zakonov, ki jih v hramu
naše politike včasih sprejmejo bolj tako na
levo roko. Peter Škrlec je tako že v lanskem
letu poročal o negativnih učinkih lani
sprejetega zakona o kmetijskih zemljiščih,
ki uvaja plačilo odškodnine zaradi spremembe namembnosti kmetijskega zemljišča v zazidljivo - stavbno zemljišče. Prav
tako pa Škrlec odločno nasprotuje čedalje
glasnejšim idejam, da naj bi se občine v
Sloveniji ponovno združevale. Več o tem
smo poročali v majski številki Ovtarjevih
novic.
V tokratnem pogovoru z županom nam
le-ta razkriva težave, s katerimi se občine
soočajo v zvezi s financiranjem iz evropskih skladov oz. dinamiko plačevanja
sredstev, ki jih morajo za poplačilo investicij zagotoviti občine. »Težava se pojavlja
v tem, da morajo občine najprej investitorju v celoti plačati celotno vrednost investicije, šele nato lahko občina odda zah-

del še vedno višja kot občinska proračunska
sredstva, je občina pogajanja vnovič ponovila. Po tem krogu je Cestno podjetje Murska Sobota ponudilo najnižjo ceno v višini
378.000 €, s čimer so ustrezali naši proračunski postavki,« opisuje potek izbire izvajalca za obnovo občinskih cest župan Peter
Škrlec. Občina je glede na 23. člen zakona o
sofinanciranju občin s strani države dobila
dvakrat po 131.000 €. Gre namreč za dvoletni projekt, tako da občina dobi v letu 2012
131.000 €, drugo polovico pa v prihodnjem
letu, v kolikor bo seveda državni proračun
še vedno predvideval sofinanciranje v tovrstnem deležu. S tem projektom bo občina z
asfaltno prevleko preplastila 3.300 metrov
gramoziranega cestišča v Malni in Sp. Gasteraju. Še letos pa bo v dolžini 450 metrov
novo asfaltno prevleko dobil Lešnikov klanec.

tevek za izplačilo sofinancerskega deleža.«
Škrlec ob tem poudarja, da imajo lokalne
skupnosti nemalokrat težave že z zagotovitvijo njihovega deleža, kaj še le s tem, da
morajo zagotoviti preostanek investicije
v deležu cca 70 %. Zaradi tega so lokalne skupnosti primorane vzeti posojila pri
banki, kar pa je v tem času gospodarske
krize in posojilnega krča seveda precej
oteženo. Na ta način je tudi onemogočeno oz. je precej oteženo črpanje denarja
iz evropskih sredstev. Škrlec pa ob tem
še doda: »Kljub vsemu pa vodilni lobiji v
državi govorijo o oživljanju gradbeništva
in gospodarstva na splošno, med tem ko z
nekaterimi nerazumljivimi zakoni in odloki razvoj le-tega zavirajo, namesto da bi
ga vzpodbujali.« Naš sogovornik v upanju,
da se bo na tem področju v Sloveniji kaj
kmalu premaknilo na bolje, zaključuje, da
so v tem trenutku v Sloveniji prav lokalne
skupnosti tiste, ki z investicijami še nekako blažijo propad gradbenega sektorja.
D. K.

Šport špas
2012

Cestno podjetje Murska Sobota bo preplastilo ceste v Malni in Spodnjem Gasteraju
O načrtih za obnovo oz. asfaltiranje posameznih cestnih odsekov v občini Sv. Jurij v
Slovenskih goricah smo poročali že v prejšnjih številkah Ovtarjevih novic. Tokrat pa
nam je župan posredoval še nekaj podrobnejših informacij v zvezi z razpisom za izbiro izvajalca.
»V občinskem proračunu je za izgradnjo
občinskih cest za to in prihodnje leto planiranih 380.000 €. Dodatnih 80.000 € je namenjenih sofinanciranju zasebnih cest. Na javni
razpis za izbiro najugodnejšega izvajalca so
se prijavili štirje izvajalci. Vsi štirje izvajalci
so postavili ceno, ki je presegala namenjena
občinska sredstva. Občina je nato vse investitorje pozvala k pogajanjem, po katerih sta
dva izvajalca še vedno postavila višjo ceno
od proračunske postavke, namenjene temu
projektu. Druga dva izvajalca sta pogajanja
izpustila. Ker je bila vrednost izvedbenih

stva negativen sklep. Po besedah župana Petra Škrleca so na občini mnenja, da je bila
zavrnitev njihove vloge neutemeljena, zaradi
česar so se na negativni sklep pritožili. Župan tako pričakuje, da bo prevladal razum
in da bo pritožbi ugodeno, tako da se občani
lahko nadejajo začetka obnove kulturnega
doma v Jurovskem Dolu že v tem letu.
Dejan Kramberger

Utrinek iz letošnjega
Šport špasa v Jurovskem Dolu, katerega
se je udeležilo veliko
število ljudi, predvsem
mladih
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Obnova zidu na starem delu pokopališča
Ob že omenjenih investicijah v cestno,
vodovodno in kanalizacijsko omrežje bo v
drugi polovici leta novo podobo dobilo tudi
staro pokopališče v Jurovskem Dolu. Škrlec
ob tem opozori na zanimivost, da je občina
Sv. Jurij v Slov. gor. ena redkih v Sloveniji,
ki ima kar dve pokopališči. Kljub temu da je
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starejše pokopališče v opuščanju, je po besedah našega sogovornika potrebno zanj še
naprej skrbeti že zaradi podobe samega kraja. Tako bo občina v tem letu obnovila zid
okoli pokopališča, prav tako pa bodo podrli
nekdanjo mrliško vežico.

5FM
JOGP!GPUPUPOFTJ

ŠT. 6 | 6. JULIJ 2012

OVTARJEVE NOVICE

IZ
TEMA
GOSPODARSTVA

KOS 2012 zelo uspešno

Z

adnji vikend v maju se je v ŠRC Polena v Lenartu odvijal drugi Kmetijsko-obrtniški sejem KOS 2012. Prav
je, da analiziramo posamezne segmente sejma, z namero še boljše izvedbe naslednjega.
Največji dosežek sejma je prav gotovo tri dni
lepega vremena, no-ja, to ni zasluga sejma,
ampak koga drugega … Posledično pa je seveda bil temu primeren obisk, s katerim smo
več kot zadovoljni. Ocenjujemo, da je v vseh
treh dneh sejem tako ali drugače obiskalo
cca 15.000 obiskovalcev.

Pa poglejmo sejem po posameznih segmentih.
Razstavljalci – bilo jih je več kot lansko
leto, predvsem pa je bilo več razstavne kvadrature. Razstavljali so nekateri večji trgovci kmetijske mehanizacije, seveda na čelu z
»našim« Agroremontom iz Svete Trojice. V
tem delu se moramo drugo leto potruditi

pridobiti še nove, »večje« trgovce.
Obrt – ta del razstave je bil v mejah lanskega. Opažamo, da je mali odziv prav iz lokalnega okolja, kar predvidevamo, da se bo
spremenilo. Sami si bomo prizadevali trend
preobrniti v več.
Dopolnilne dejavnosti – ta del sejma je
pravzaprav naš »lajtmotiv«. Sami ugotavljamo, da je od lanskega leta v tem delu veliki
napredek, tudi zaradi sodelovanja LAS Ovtar
in ostalih. Bilo je nekaj malih napak, ki pa
jih lahko z lahkoto popravimo. Analizo smo
opravili in enotni
smo si, da je potrebno drugo leto vložiti
še več energije.
Male živali – popestritev sejma, vsaj
za mlade obiskovalce. Gojitelji malih živali nam ponujajo za
drugo leto še pestrejši program.
Drobnica – v tem
delu nas drugo leto
čaka tudi veliko dela,
da se bomo približali
naši osnovni ideji o
republiškem prikazu
drobnice. Promocija striženja je bila prijetna
popestritev sejma, pa tudi zanimanja je bilo
veliko. Društvo za rejo drobnice Haloze, ki
je sodelovalo na sejmu, nam za drugo leto
predlaga, da poskušamo v tem segmentu ponuditi tudi kulinarične dobrote.
Ocenjevanje vin – ocenjujemo, da je odločitev, da pritegnemo tudi vinogradnike,

dobra.
Naša naloga je, da drugo leto zajamemo še
širše področje ocenjevanja. Ocenjevanje vin
na sejmu /ponudba sejma/ pa je ob podelitvi
priznanj dobrodošla popestritev.
Obsejemske dejavnosti oz. dogodki –
največji odmev je prav gotovo doživela oddaja Radia Slovenske gorice »Preko zelenih
gričev« v petek proti večeru. Dogovor z radiom, da je v času sejma kot »sejemski radio«
lokacijsko na sejmu, ocenjujemo za zelo dobro.
Kuhanje štajerske kisle župe oz. svetovno
prvensko – odmeven
dogodek sejma. Odzvalo
se je 10 ekip, kvaliteta je
bila po ocenah komisije
zelo dobra; ta dogodek
bo ostal tudi vnaprej.
Strokovne prezentacije strojev – žal so bile
izvedene le delno, ker je
bil teren za prikaz premoker.
Srečanja poslovnih
partnerjev – s Kmetijsko
zadrugo Lenart smo se
dogovorili, da je za svoje
zaposlene in partnerje priredila v času sejma
sprejem na sejmu. To prakso bi radi v bodoče razširili še na ostale večje partnerje in
bi morala postati sestavina sejemskega dogajanja.
Strokovni del sejma se v obliki, kot smo ga
ponujali do sedaj, ni obnesel; v času do tretjega sejma moramo najti način, predvsem
pa obliko, kako ljudi zainteresirati za obisk.
Na sejmu je sodelovala tudi Osnovna šola
Lenart s posebnim programom. Za drugo
leto bi želeli, da se osnovna šola bolj vključi
v otvoritvene slovesnosti.
Utrip sejma so popestrili tudi ljudski god-

ci in pevci, ki so vselej dobrodošli. V spremenjenih pogojih /radio/ jim moramo najti
pravo vključitev v dinamično sejemsko dogajanje.
Na sejmu so sodelovali tudi študenti Slovenskih goric. Vključili so se sicer zadnji
moment, zato bodo prav gotovo bolj opazni
drugo leto. Svoje sodelovanje drugo leto pa
najavlja tudi Društvo podeželske mladine.
V petek zvečer smo priredili tudi sprejem
za razstavljavce, kar bo naša praksa tudi vnaprej. Mala pozornost z naše strani, predvsem

pa prilika, da na neformalen način izmenjamo poglede, dobimo povratne informacije
in, česar smo najbolj veseli, vrsto novih predlogov za naprej.
Veseli smo, da nam je v celoti sejem zelo
dobro uspel. Zahvala za to gre sodelavcem,
partnerjem, soorganizatorjem in prijateljskim občinam. V imenu organizacijskega
odbora vsem hvala. Na koncu pa povabilo
– vidimo se na tretjem KOS 2013, zadnji vikend v maju 2013.
F. Lovrenčič
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20 let Društva vinogradnikov Lenart

S

kupina vinogradnikov takratne
občine Lenart je
20. marca 1992 ustanovila Društvo vinogradnikov Lenart, ki
je povezovalo vinogradnike celotne občine. Prvi predsednik
društva je postal Milan Eder, poleg njega
se med ustanovnimi
člani društva pojavljajo še: Jože Šuman,
Franc Kovačič, Franc
Kuri, Milan Roškarič, Janez Brancelj, Roman Moleh ml., Anica Bauman, Mirjana Škof, Franc Rojko in
Jože Padovnik. Društvo je sicer v kratki, a
aktivno bogati preteklosti, doživelo številne
spremembe. Do večjih sprememb je prišlo
z nastankom novih občin, ki so posledično
prinesle tudi drobitev vinogradniškega društva na več manjših. Kljub vsemu je Društvo
vinogradnikov Lenart obstalo, kar se posledično odraža na velikem številu pestrih prireditev, ki so se odvile skozi vsa ta leta. Danes lahko mirno rečemo, da je prav Društvo
vinogradnikov Lenart eden pomembnih nosilcev razvoja turizma na območju celotne
občine Lenart. Velike zasluge za to imajo vsi
trije predsedniki skupaj s preostalimi člani
upravnih odborov, ki so se izmenjali v teh
20 letih. Poleg že omenjenega prvega predsednika Milana Edra, ki je društvo vodil od
leta 1992 do 1995, je društvo med leti 1995
in 2007vodil predsednik z najdaljšim stažem
Franc Kovačič in od leta 2007 naprej sedanji
predsednik Radovan Šuman.
Ob praznovanju 20-letnice je društvo
izdalo spominski bilten ter se s kulturnim
programom na osrednji prireditvi na Poleni zahvalilo vsem dosedanjim članom in
tistim, ki so pripomogli k razvoju društva.
Kulturnemu programu je sledilo zabavno
druženje z ansamblom Modrijani, ki se ga
je po ocenah organizatorja udeležilo okoli
2.500 obiskovalcev. Ob tej priložnosti so člani Društva vinogradnikov Lenart ponujali
društveno vino, ki so ga poimenovali Slovenjegoričan, in s tem nakazali morebitno mo-

žnost sodelovanja več vinogradnikov pod
skupno blagovno znamko, s katero bi lahko
prodrli na širši slovenski prostor.

20. ocenjevanje vin Društva
vinogradnikov Lenart v povezavi s KOS Lenart 2012
Jubilejno 20. ocenjevanje vina je potekalo
v sodelovanju s Kmetijsko-obrtniškim sejmom, ki v letu 2012 poteka konec meseca
maja. Komisija v sestavi Andrej Rebernišek, predsednik, Sebastjan Rojs, Lidija Veber, Roman Štabuc in Simona Hauptman je
imela letos veliko dela, saj je bilo potrebno
oceniti kar 131 vzorcev. Skupna povprečna
ocena vseh ocenjenih vzorcev za leto 2012
znaša 18,07. Podelitev priznanj je potekala
v sklopu KOS v Lenartu, kjer so bili proglašeni tudi prvaki posameznih kategorij. Laskave naslove prvakov so dobila vina dveh
pridelovalcev, in sicer Mirko Šenveter iz Sv.
Ane za sauvignon med suhimi vini in traminec med polsuhimi in polsladkimi vini
ter Ekovino Šuman za prvaka med rdečimi
vini (cabernet-sauvignon) in sivi pinot, suhi
jagodni izbor, med predikati. Organizatorji
sejma so zadnji sejemski dan izbirali vino,
ki je bilo proglašeno za sejemsko vino 2012.
10-člansko komisijo je najbolj prepričal rumeni muškat Marka Šebarta iz Lormanja.
Dejan Kramberger

10. obletnica Kluba Starodobnik
Slovenske gorice

O

b velikem navdušenju večine obiskovalcev, prisotnih članov Kluba
Starodobnik Slovenske gorice in
njihovih prijateljev iz sloveskih, avstrijskih,
hrvaških in madžarskih klubov in društev
se je pozno popoldne v soboto, 16. junija,

uspešno in varno zaključilo jubilejno 10.
Srečanje ljubiteljev starodobnih vozil in
kmetijske tehnike v Športnem centru Polena
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pri Lenartu.
Na srečanju se je zbralo in predstavilo 243
traktorjev, vozil, motorjev in drugih strojev.
Benediški gasilci so z okoli 100 let staro ročno bizgalno prikazali gašenje požara. Člani
Turističnega društva Sv. Ana so predelovali
volno in prodajali izdelke. Svoje unikatne izdelke pa je ponujal mojster
domače obrti IvanVajngerl iz Zg. Porčiča, ki ima
za večino svojih izdelkov
(leseni ročaji, pletarstvo
…) podeljene znake kakovosti »Rokodelstvo art
& craft Slovenija«.
Večina razstavljenih
vozil in strojev je navduševala s kvalitetno obnovo ali originalnostjo.
Največ zanimanja pa so
poželi: delujoča lokomobila iz leta 1922, traktorji
Landini 1954, dva Lanz Bulldoga (zelo originalen iz leta 1944 in vrhunsko obnovljen
iz leta 1939), vsi z žarilnimi glavami. Pouč-

na sta bila prvi kombajn iz leta 1956 in ob
njem najsodobnejši. Vedno je občudovan
predelan traktor na lesni plin. Tudi lastniki
stabilnih motorjev in osebnih vozil so bili
upravičeno ponosni na svoje varovance.
Ob 11. uri je bila slavnostna otvoritev srečanja. Za slavnostno vzdušje je poskrbela
Pihalna godba MOL. Predsednik Kluba Starodobnik Slovenske gorice Franc Lasbaher
je pozdravil vse prisotne in se zahvalil vsem
članom, partnerjem, sodelujočim, organizatorjem ter sponzorjem. Pozdrave in čestitke
sta izrekla še župana Benedikta Milan Gumzar in Lenarta mag. Janez Kramberger, ki
je še izpostavil pomembnost iskanja prostorov za nastajajoči Muzej starih traktorjev
in kmetijske tehnike v Slovenskih goricah.
Prisotne je razveselila popularna glasbena
skupina Klapovühi. Srečanje je pozdravil
predsednik DKTS mag. Jože Dular, ki je klubu čestital ob obletnici. Govoril je o pomenu
ohranjanja, varovanja in restavriranja tehniške dediščine in predvsem ohranjanja stare
kmetijske tehnike. Član jubilejnega kluba
Anton Vidovič je s svojimi prijatelji zapel
nekaj ljudskih pesmi. Srečanje in vse stroje
pa je ob koncu slavja blagoslovil naddekan
in lenarški župnik Martin Bezgovšek, ki je

tudi orisal pomen razvoja tehnike za napredek človeštva.
Zanimiva je bila parada starodobnikov.
Kmetijsko tehniko je komentiral mag. Tomaž Poje, osebna vozila pa Edvard Pukšič.
Tudi vsak voznik je povedal kakšno zanimivost o svojem zgodovinskem vozilu.
Slavnostni in zabavni del srečanja sta povezovala Larisa Pšajd in Edvard Pukšič. Za
ozvočenje in glasbo pa je poskrbel dolgoletni član Kluba »Štajerski Mišo« s svojimi
prijatelji. Po zabavnih igrah klubov je sledila
podelitev priznanj, plaket, pokalov in spominskih skulptur vozil. Člani so se s posebnimi priznanji zahvalili za desetletno prostovoljsko delo v Klubu predsedniku Francu
Lasbaherju, tajniku Rudiju Bunderli in Romanu Kranvoglu, odgovornemu za tehnične
predpise in potrdila.
Po jubilejni torti je
na koncu sledilo žrebanje glavnih dobitkov. Navdušeni dobitniki starodobnega
traktorja, osebnega
avta in mopeda se
bodo tudi včlanili v
klube starodobnikov
v svojih krajih. Dobitnikom zgodovinskih vozil je čestital
tudi glavni sponzor
jubilejne prireditve
župan občine Sveta
Ana Silvo Slaček.
Pred desetimi leti, februarja 2002, so Anton Zupanec, Bojan Maurič, Janez Razlag,
Roman Kranvogel, Rudi Bunderla in Franc
Lasbaher ustanovili Klub Starodobnik Slovenske gorice. Najprej je združeval ljubitelje stare kmetijske tehnike, kmalu pa so se
začeli včlanjevati tudi ljubitelji starodobnih

avtomobilov in motorjev. Število članov, starodobnih vozil, traktorjev in strojev je hitro
naraslo, da so lahko pričeli prirejati vsakoletna srečanja in odmevne predstavitvene vožnje zgodovinskih vozil po krajih v srednjih
Slovenskih goricah.
Klub Starodobnik Slovenske gorice so
ustanovili z glavno nalogo, da organizirano
ohranjajo in razvijajo tehniško kulturo na
področju kmetijske tehnike, avtomobilov in
motorjev. To nalogo vseh deset let uspešno
izvajajo z raznimi dejavnostmi. Pomembno
je sodelovanje z Društvom kmetijske tehnike Slovenije (DKTS) in Zvezo slovenskih
društev ljubiteljev starodobnih vozil (SVS),
preko nje pa z Mednarodno zvezo za starinska vozila (FIVA). Najpomembnejše pa
je sodelovanje in povezovanje kluba s sorodnimi društvi doma in na tujem. Vseh deset
let so s starodobnimi vozili in stroji redno
prisotni na njihovih srečanjih.
Prizadevajo si za visoko strokovno raven
dela članov. Spodbujajo strokovno izpopolnjevanje in skrbijo za njihovo izobraževanje
in varnost. Vsako leto med drugim pripravijo strokovno ekskurzijo, kjer skupno spoznavajo zgodovino vozil, tehniške in druge
kulturne dediščine. V bližnji in daljni okolici so obiskali večino
muzejev in zasebnih
muzejskih zbirk tehniške in druge dediščine. Potovali so po
vsej Sloveniji, bili so
v Avstriji, na Hrvaškem in v Srbiji. Ob
muzejih so si ogledali
še naravne znamenitosti, elektrarne,
premogovnik in tovarno za predelavo
odpadne
plastike.
Zanimal jih je tudi
zgodovinski, turistični in moderni razvoj
obiskanih krajev.
Zadnji dve leti so se člani kluba lotili strokovne in teoretične priprave muzejske zbirke
starih traktorjev in druge kmetijsko- tehniške dediščine v osrednjih Slovenskih goricah.
Kmetijsko-tehniško dediščino želijo vplesti
v širše okvire: strokovne, gospodarske, turistične in izobraževalne s stvarnimi koristnimi pobudami. S tem je bila zaključena teoretična faza projekta, delno financiranega z
EU sredstvi (LIDER) v okviru LAS Ovtar.
Partnerja projekta sta bila občina Benedikt
ter Zgodovinsko društvo Slovenske gorice.
Sedaj intenzivno iščejo ustrezen prostor
in partnerje za postavitev muzejske zbirke,
saj imajo evidentiranih več kot 60 starih
traktorjev, vozil in kmetijskih strojev. Med
njimi je nekaj zelo redkih in edinstvenih pri-

merkov v Sloveniji, nekateri pa so zelo lepo
ohranjeni ali obnovljeni. Z muzejsko zbirko
imajo velike načrte, saj v Sloveniji sploh nimamo muzeja o kmetijstvu.
Janez Ferlinc
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Trojiška kvaternica za razvoj turizma

Na mednarodni konferenci v Pisi

V

Z

nedeljo, 3. junija, je pri Sveti Trojici potekala tradicionalna trojiška
pomladanska kvaternica, značilno
romanje, ki je v Trojico že od nekdaj privabljalo ljudi od daleč in blizu. Pisni viri navajajo, da se je nekoč tudi do 15.000 tisoč
vernikov udeležilo sicer običajno še bolje
obiskane jesenske kvaternice. S takšnim obiskom se trenutno seveda ne moremo pohvaliti, razmišljamo pa, da se bomo s pravilnimi
pristopi lahko morda nekoč zopet približali
tej številki. V Sv. Trojici je v zadnjem času
vse večje število avtobusov, tudi čez teden,
predvsem pa ob vikendih. Kraj je v 18.,19. in
20. stoletju dejansko živel od romarjev, zato

se je temu primerno dograjeval trojiški trg
ter seveda mogočna cerkev z ogromnim samostanom in kletmi. Lahko smo ponosni na
to kulturno dediščino, zato se trudimo, da bi
jo čim bolje izkoristili. Lahko se pohvalimo,
da poskušamo s sinergijo župnijske cerkve
oz. patrov frančiškanov, občine ter različnih
društev, predvsem turističnega, vinogradniškega, kmečkih žena in kulturnega ustvariti

primerne pogoje, vzdušje ter programe, ki
bodo privabili ljudi. Ne nazadnje predstavlja
Trojiška kvaternica v nizu številnih prireditev in dogodkov vrhunec občinskega praznika.
Na to kvaternico je ob 9. uri pri maši prepeval otroški pevski zbor KD sv. Frančišek
pod vodstvom Anite Kralj. Slovesno sv. mašo
je daroval predstojnik slovenskih frančiškanov, provincial p. Stane Zore, z ubranim petjem pa so jo spremljali Pevski zbor sv. Frančiška pod vodstvom Andreja Dvoršaka, prof.
Jože Vagner na orglah in godalni kvartet. V
sklopu kvaternice je bilo organiziranih več
prireditev in različnih dogodkov: nastopi
pihalne godbe MOL
iz Lenarta, pri stari
preši prikaz starih rokodelskih del članov
turističnega društva,
za izbrano kapljico
je poskrbel predsednik vinogradnikov
Peter Leopold, kmečke žene in dekleta
so obložile stojnico
kmečkih dobrot. V
novo odprti INFO
točki je bilo možno
kupiti spominke, v
samostanski kleti je
bila razstava ročnih
del vezenja in kvačkanja skupine Svetlice,
pokušina protokolarnih vin občine, vina
Trojičan ter Trojiške penine. Na trojiškem
trgu je bila pestra domača gostinska ponudba, na številnih stojnicah pa se je našlo vse,
kar se rabi in ne rabi. Jesenska kvaternica bo
30. septembra.
Jože Žel

Prvenstvo lenarškega LGB

N

a povsem preurejenem strelišču
Lovske družine (LD) Dobrava je
bilo letošnje prvenstvo lenarškega
lovsko-gojitvenega bazena (LGB) v lovski
kombinaciji. Nastopilo je 30 strelcev iz LD
Benedikt, Dobrava, Lenart, Voličina, Sveti
Jurij in Sveta Ana v Slovenskih goricah. Pomerili so se v streljanju na glinaste golobe v
»lovskem stavu« ter na tarčo srnjaka in lisice
z MK puško.
V ekipni konkurenci je prepričljivo zmagala domače ekipa LD Dobrava v sestavi Vlado
Šteinfelser, Dominik Slekovec, Ivan Bezjak,
Vinko Kocuvan in Ivan Turčin. Zbrala je 651
točk in prepričljivo ugnala vse konkurente.
Na drugo mesto se je uvrstila LD Voličina,
ki je zbrala 562,33 točk, in na tretje Lenart s
530,66 točkami. Četrti so bili člani LD Sveti

Jurij (508,67), peti Benedičani (482,00) in
šesti, člani LD Sveta Ana (457,66).
V posamični konkurenci je po pričako-
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vanjih in napovedih že enajstič zapored
zmagal Vlado Šteinfelser iz LD Dobrava, ki

godovinsko društvo Slovenske gorice je član Evropskega združenja za
interpretacijo dediščine. Na letošnji
konferenci Skrb za naravo in kulturo: interpretacija kot menedžersko orodje od 19.–22.
maja 2012 v Pisi in v Naravnem parku Migliarino San Rosore Massaciuccoli sva sodelovala dva člana, vseh pa nas je bilo 73 iz 21
držav (tudi Avstralija in ZDA). Osmerica iz
Slovenije je izvirno predstavljala državo. Slovenske gorice sva predstavila z načrtovanim
projektom »Pozabljena zgodba o trti postič
je zaščitila staro viničarijo pred rušenjem«.
Ob izdatni pomoči Janje Sivec in Lili Mahne
je bila tudi degustacija dveh vin in tradicionalne hrane iz Slovenskih goric. Postregli
smo suho vino ranfol ali štajersko belino,
eno najstarejših evropskih vin, avtohtono

vino iz Haloz in nekoč iz Slovenskih goric, ki
nam ga je podarila Ptujska klet. Pridelajo ga
2.000 buteljk in se dobi v njihovi vinoteki na
Ptuju (tel. 02 787 98 27). Odlična jed k temu
vinu je bilo meso iz tunke, zaseka in rženi
kruh z Vinotoča Kramberger (Sp. Partinje,
tel. 031 486 972). Iz 65 let starega vinograda
pri Sv. Ani sta nam Marinka in Marjan Polič
(tel. 02 703 22 62) poklonila izjemno kvalitetno sladko vino rdeči traminec. Za sladico
k temu vinu smo ponudili orehovo potico,
pripravljeno po starem receptu. S hrano so
bili vsi degustatorji zadovoljni, o vinih pa so
imeli različna mnenja. Italijanski udeleženki
je bilo vino tako všeč, da je z velikim navdušenjem povedala, da je bil najboljši dogodek
na konferenci vino iz Slovenije.
Janez Ferlinc

Letna konferenca in podpis donatorstva

V

Jurovskem Dolu so v okviru redne
letne konference OO SDS Sv. Jurij
v Slov. goricah pregledali delovanje
odbora v preteklem letu in sprejeli plan za
vnaprej. Med aktivnostmi, ki so jih izvedli z
namenom druženja in čim boljšega sodelovanja med člani lokalnega odbora in odborov iz sosednjih občin in drugih ljudi dobre
volje, sta bila tudi organizacija in izvedba
športnih iger septembra lani. Prehodni pokal je osvojila ekipa športnih navdušencev
iz Benedikta. Uspešno sta bila izvedena
tudi Evropski večer z dr. Milanom Zverom
in okrogla mizo o kmetijstvu – marca letos.
Druge športne igre, ki naj bi postale tradicionalne, bodo letos organizirane pri Sv. Trojici v začetku septembra. K sodelovanju bodo
organizatorji povabili tekmovalce s širšega
območja štajerske regije, iz vseh novonastalih občin bivše skupne občine Lenart, vse do
Pesnice, Šentilja in Kungote.
Na konferenci v Jurovskem Dolu je bil

prisoten poslanec DZ Franci Breznik, ki se
je prisotnim med drugim zahvalil za podporo na zadnjih državnozborskih volitvah. Ob
tej priliki je bila podpisana tudi donatorska
pogodba, s katero se je Breznik pogodbeno obvezal preko rednih mesečnih nakazil,
zaenkrat za obdobje enega leta, pomagati
številčni družini s petimi otroki iz občine
Sv. Jurij. Družina je bila izbrana na predlog
vodstva osnovne šole v Jurovskem Dolu.
Slavnostni podpis donatorske pogodbe so
prisotni pozdravili z aplavzom. Ni namreč
pogosto, da bi slovenski poslanci začutili
notranjo potrebo po dobrodelnosti in željo,
da bi od svoje poslanske plače prispevali za
lepše otroštvo katerega od naših otrok. V
interesu varovanja zasebnosti je bil soglasno
sprejet dogovor, da se ime otroka in družine
v javnosti ne omenja.
H. K.

Izlet kmečkih žena na Pohorje
je zbral 185,33 točk, pred Brankom Lončaričem iz LD Benedikt (160,67) in Dominikom
Slekovcem iz Dobrave (159,33). Na četrto
mesto se je uvrstil veteran Ivan Bezjak iz LD
Dobrava (157,67) in na peto David Rojs iz
LD Voličina (157,33). Pokale sta podelila
predsednik lenarškega LGB Franc Krivec in
starešina LD Dobrava dr. Marjan Toš. Zanimiv dogodek, ki je bil organizacijsko in tehnično izvrstno pripravljen in vrhunsko izveden (celo s popolno računalniško podporo),
je bil prvi, ki ga je LD Dobrava organizirala na preurejenem in pokritem strelišču v
povsem na novo urejenem okolju lovskega
doma v Spodnji Senarski. Med obiskovalci je
bil tudi župan občine Sveta Ana, sicer včasih
tudi uspešen strelec na golobe, Silvo Slaček.
M. T.

K

mečke žene Sv. Ane so se 21. junija
odpravile na izlet v botanični vrt Pivola ter nadaljevale na Mariborsko
Pohorje, kamor so se povzpele z gondolo in
si z razgledne ploščadi
ogledale Maribor. Pot so
nadaljevale na Koroško
proti Ribniškemu Pohorju, kjer so se ustavile na

Ribnici na kmetiji Gosak, kjer redijo purane,
zatem pa so se okrepčale na bližnji turistični
kmetiji s poznim kosilom.
SReBr
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DOGODKI IN DOGAJANJA
TEMA

S Čuki v organizaciji PGD Gočova

D

ogajanje v soboto, 2. junija, v sklopu trojiškega občinskega praznika
je bilo zelo pestro. Dopoldan so
pohodniki pod vodstvom Planinskega društva Hakl krenili po Trojiški pohodni poti.
Popoldansko dogajanje se je začelo z otvo-

ritvijo INFO točke pri stari preši in nadaljevalo z igrami »Oj, lepo je res na deželi« v
organizaciji Turističnega društva Sveta Trojica. Vrhunec dneva je bil na šolskem igrišču v šotoru, kjer je potekal Trojiški večer s

Čuki. V sodelovanju z občino je prireditev
organiziralo PGD Gočova. Župan Darko
Fras je podelil tudi pokale, ki so jih prejeli številni zaslužni posamezniki za dosežke
na različnih športnih tekmovanjih v sklopu
občinskega praznika. Čuki so svoj program
začeli z nekaj pesmimi
za najmlajše in nato ves
večer stopnjevali tempo
in vzdrževali prijetno
vzdušje. Temu primerno se je stopnjevala tudi
udeležba obiskovalcev, ki
so poleg šotora napolnili
tudi igrišče ter uživali v
glasbi, plesu in prijetnem
druženju do zgodnjih
jutranjih ur. Člani PGD
Gočova so bili deležni
pohval za dober izbor
skupine, ki je pritegnila
ogromno ljudi, za postrežbo,
organizacijo
vzdrževanja reda na prireditvenem prostoru
in parkiriščih ter še za kaj ...
Tekst in foto: Aleksander Blažič

16. tekmovanje koscev v Oseku

V

nedeljo, 27. maja, se je v okviru 6.
praznika občine Sv. Trojica ob gasilskem domu v Oseku odvilo 16.
tradicionalno tekmovanje koscev. Med obiskovalci je bil tudi poslanec Franc Breznik.
16 koscev, med njimi so bile tudi ženske, je
v imenu organizatorja PGD Osek nagovoril

predsednik društva Franc Rojko, v imenu
občine Sv. Trojica pa podžupan Peter Leopold. Za uvod v tekmovanje so poskrbele
Gasilske ljudske pevke.
Kosci posamezno do 60 let: 1. Stanislav
Šilak – PG Osek, 2. Jože Majer – Zg.Velka
in 3. Franc Rajšp – Zg. Velka. Kosci posamezno nad 60 let starosti: 1.
Alojz Knuplež, 2. Janez
Žižek in 3. Konrad Maher. Ženske posamezno:
1. Irena Fekonja – PGD
Osek, 2. Slavica Knuplež – Sv. Trojica in 3.
Herta Rajšp – Zg. Velka.
V ekipnem tekmovanju
koscev je prvo mesto dosegla ekipa PGD Osek v
postavi Stanislav Šilak,
Jože Kukovec in Srečko
Poštrak.
Ludvik Kramberger

ŠTD Smolinci – Župetinci

Š

portno-turistično društvo Smolinci–
Župetinci organizira vsako leto dva
večja dogodka, ki pripomoreta k večji
prepoznavnosti občine Cerkvenjak in samih
dveh krajev. Prvi večji dogodek je tradicio-

Dan odprtih vrat čebelarskih društev

D

an odprtih
vrat slovenskih čebelarskih društev 15. 6.
2012 je izvedlo tudi
ČD Sveta Ana v Slov.
goricah.
Čebelarji
smo obiskovalcem
pripravili
zanimiv
program, v katerem
smo jim predstavili
našo kranjsko čebelo in pomen čebel za
naše življenje. Obiskovalci so si lahko
ogledali pravo čebeljo družino in njene člane skozi opazovalni panj. Na ogled je bilo nekaj čebelarske
opreme in pripomočkov, ki jih uporabljamo
za delo v panjih in pri pridobivanju medu.
Obiskovalcem smo pripravili tudi pokušino
medenih dobrot: medu, medenjakov in medenega likerja.

L
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Zbrali smo se v soboto, 31. marca, na ŠRC
Polena v Lenartu. Po kratki predstavitvi prisotnih mladinskih odsekov smo se odpravili
na pohod po Franckovi poti, ki vodi okrog
jezera Komarnik. Ob poti smo videli mnogo
živali in rastlin, grad Hrastovec, v daljavi pa
se je bohotilo Mariborsko Pohorje.
Po končanem pohodu
smo na Poleni mladinskim odsekom podelili
zahvale za sodelovanje
na srečanju, nato pa smo
čas zapolnili z družabnimi igrami. Na koncu
smo se vsi veseli in polni
doživetij vrnili domov.
Potihem pa se sprašujemo, kje neki nas bo vodila pot naslednje leto.
Sanja Peklar, Planinsko društvo Lenart

Čebelarsko razstavo so si ogledali mimoidoči. Še posebej smo ponosni, da smo se
predstavili otrokom OŠ Sv. Ana in najmlajšim iz vrtca. V ČD Sv. Ana smo zadovoljni s
prikazom društvene aktivnosti in si želimo
takšnih predstavitev tudi v prihodnje.
Andrej Zemljič

Delavnica o zdravilnih rastlinah

V

juniju je na Sv. Ani potekala delavnica o zdravilnih rastlinah, ki jo je
vodil Borut Cerkvenič. Zeliščarji
so ob koncu dneva pripravili tudi razstavo
zdravilnih rastlin iz Brencljevega travnika.
Suzana Rejak Breznik

Mladi planinci Podravja in Pomurja
etošnje srečanje je organiziralo Planinsko društvo Lenart, udeležilo pa se ga
je 191 planincev iz planinskih društev
Lovrenc na Pohorju, Ruše, Maribor Matica,
Drava Maribor, Gornja Radgona, Hakl, Lenart in KPD Hej, gremo naprej.

nalno kresovanje in postavitev mlaja pri več
kot 300 let starem hrastu v Župetincih, ki je
bilo letos že četrtič. Letošnjega se je udeležil
tudi poslanec Franc Breznik, ki je skupaj z
županom Marjanom Žmavcem prižgal kres.
Drugi večji dogodek
je tradicionalni nogometni turnir na
travi ZORMAN, ki je
9. in 10. junija potekal že sedmič. Poleg
članskega turnirja, ki
se ga vsako leto udeleži 25 in več ekip,
potekata še veteranski turnir in najbolj
atraktiven in gledan
ženski turnir. Dogodek vedno pritegne
več kot 500 obiskovalcev.
Sandra Soko

Sl ovenija
za življenja vredno okolje

Mi recikliramo. Tudi vi?
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ZNANJE
TEMA ZA RAZVOJ

Tri gimnazije na jezeru Komarnik

I

deja, da se med
seboj povežemo
tri mariborske gimnazije in izpeljemo
skupno terensko delo,
je nastala spontano
na eni od študijskih
skupin Prenove gimnazij. Mag. Helena
Lonjak, Prva gimnazija, Katja Holnthaner Zorec, prof. biologije, II. gimnazija,
in mag. Brigita Horvat, III. gimnazija,
smo se dogovorile,
Priprave na delo, usklajevanje kemikov
da v sodelovanju z
zunanjimi sodelavci,
priznanimi strokovnjaki, v soboto, 9. junija,
pa smo se družili in spoznavali ob pikniku
organiziramo terensko delo in vodeni strona Poleni. Vtisi dijakov so bili nadvse pozikovni ogleda jezera Komarnik pri Lenartu.
tivni. Ostalo nam je še poročanje skupin s
Ideja je navdušila še vse ostale mentorje in
terenskega dela in evalvacija dela z mentorji
sodelavce.		
ter z zunanjimi sodelavci, kar smo izvedli
Namen sodelovanja je, da se družijo in
med 13.00–14.00 uro.
spoznajo gimnazijci, mentorji, tudi zunaJezero Komarnik prof. dr. Alenka Gabernji, pa si ob delu izmenjamo izkušnje
in poglobimo svoje
znanje.
Terensko delo je
potekalo dve učni
uri. Sodelovalo je 60
dijakov, razdeljenih
v šest skupin, v vsaki so bili dijaki vseh
treh gimnazij. 1.
skupina: mag. Slavko Lapajne in Aleš
Lednik (z Zavoda za
zdravstveno varstvo
Maribor) in mag. Simona Posel Pečnik Ali smo pravilno določili, prof. dr. Alenka Gaberščik?
(III. gimnazija) je
raziskovala kemizem
vode; 2. skupina: Katja H. Zorec, dipl.biolog,
ščik strokovno spremlja že 12 let, prof. dr.
prof. biol. (II. gimnazija) – analiza združbe
Mateja Germ pa 6 let. Občasno prihaja tudi
vodnih nevretenčarjev; 3. skupina: mag. Heprof. dr. Mihael Jožef Toman kot limnolog.
lena Lonjak in Miha Knehtl, prof. biol, zgod.
V okviru Rotaracta Maribor kot sponzorja
(Prva gimnazija) – značilne rastline ob jezeso se našega terenskega dela udeležili tudi
ru in travniku – metoda transekta; 4. skupiotroci in mladostniki Mladinskega doma
na: mag. Brigita Horvat (III. gimnazija) in
Maribor. Za avtobusni prevoz dijakov so
Andreja Senčar, dipl.biolog, prof. biol. (Prva
poskrbele matične šole, za prijetno druženje
gimnazija) – značilne rastline v jezeru in na
na pikniku pa Rotary klub Lenart-Slovenske
obrežju – metoda transekta; 5. skupina: Izgorice, Rotaract Maribor in občina Lenart.
tok Erjavec, univ. dipl. biolog, in Viktor Škof
Krog ljubiteljev narave se širi. V njem smo
– vidra na Komarniku in 6. skupina: Darko
vsi, ki se zavedamo, kakšno vlogo imamo
Lorenčič, varuh gorske narave pri PZS, in
pri ohranjanju naravne in kulturne dediščiMatjaž Premzl – ptice Komarnika.
ne. Izredno hvaležni smo vsem, ki so nam
Sledil je vodeni strokovni ogled jezera z
omogočili delovno srečanje ob Komarniku
znanstvenicami Biotehniške fakultete v Ljuin nam pri njem pomagali!
bljani: prof. dr. Alenko Gaberščik, prof. dr.
Tekst in foto: mag. Brigita Horvat
Matejo Germ in dr. Urško Kuhar, po njem

ŠKSG in pomladne aktivnosti

Š

tudentski klub Slovenskih goric je
bil aktiven tudi v pomladnih mesecih. V začetku aprila smo si v Planetu
Tuš ogledali film Ameriška pita: Obletnica. Ogleda se je udeležilo kar 60 članov in
simpatizerjev. Sredi aprila smo v prostorih
ŠKSG-ja v Centru Slovenskih goric izvedli
izredni občni zbor in spremenili sedež kluba, ki se sedaj nahaja na naslovu Trg osvoboditve 9, 2230 Lenart. Sprejeli smo novo
oblikovan in dopolnjen paket pravilnikov.
Člani so prispevali veliko zanimivih in inovativnih idej.
Od meseca maja je vsem članom omogočeno brezplačno igranje tenisa na igrišču
v Sv. Trojici ob Gostilni na griču. Igrišče je
rezervirano vsak četrtek med 16. in 18. uro.
V poletnih mesecih pa bo organizirano tudi
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igranje odbojke na mivki.
V začetku maja smo se tradicionalno
udeležili 15. Škisove tržnice v Ljubljani, ki
je reprezentativni projekt Zveze študentskih klubov Slovenije z dolgoletno tradicijo.
Namenjena je srečanju študentskih klubov,
druženju, spoznavanju ter izmenjavi dobrih praks klubskega delovanja. Glavni del
programa predstavljajo klubske stojnice. Na
naši smo brezplačno ponujali domače slovenskogoriško kapljico, ocvirkovo in sirovo
pogačo. Škisove tržnice se vsako leto z veseljem udeležimo, saj je odlična priložnost za
predstavitev kluba in vseh občin iz Upravne
enote Lenart. Škisova tržnica je med drugim
tudi prva in največja ekoprireditev na prostem pri nas – ''zeleni otok sredi mesta''.
Ob petkih so naši člani še vedno pridno

obiskovali tečaj nemščine v prostorih ŠKSGja v Centru Slovenskih goric v Lenartu. Sredi
maja je ŠKSG poskrbel za rekreacijo naših
članov in jim tudi letos omogočil nastop na
Maratonu treh src v Radencih. Udeležilo
se ga je kar 40 članov v različnih kategorijah. Konec maja smo organizirali paintball
na poligonu v Selnici ob
Dravi. ŠKSG je sodeloval
na sejmu KOS 2012 na
Poleni v Lenartu. Tam
smo imeli postavljeno
svojo stojnico vse tri dni,
da smo bili dostopni za
različne informacije o
delovanju, članstvu in
ostalih ugodnostih kluba. Obiskovalci so se
lahko poskusili v hoji
po vrvi (stackline). V
okviru sejma smo kot
edini predstavniki mlade populacije sodelovali

v tekmovanju kuhanja štajerske kisle župe.
V okviru praznika občine Cerkvenjak smo
priredili 8. rekreativni tek.
Informacije o ŠKSG-ju lahko najdete na
našem facebook profilu ali na naši spletni
strani: www.sksg.org.
Nina Fekonja in Jernej Titan

Živahno v Izobraževalnem centru
Osvojili smo
računalniška
znanja
Začetno učenje računalništva

Pogovarjali smo
se v angleškem in
nemškem jeziku

Angleška študijska
skupina

Naredili načrt
za oblikovanje
vrta ter obiskali
sejem v Celju
Sejem Flora

Teden
vseživljenjskega
učenja v maju

Uporaba zdravilnih
zelišč

V novem šolskem letu vabimo vse, ki si želite osvojiti nova znanja, da se nam pridružite.
RASG d.o.o., Izobraževalni center, Nikova 9, Lenart, tel. 02 72 07 888.
Izobraževalni center, Alenka Špes
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40 let vrtca in zaključek šolskega leta

V

športni dvorani pri Sveti Ani je 21.
junija potekala zaključna prireditev
ob koncu šolskega leta. Dogajanje
je sovpadalo s 40. obletnico vrtca. Začetek
vrtca je bil leta 1972 na takratni Zg. Ščavni-

ci z eno igralnico, spalnico in kuhinjo. Leta
1990 sta začeli v tem vrtcu delovati dve skupini različnih starostnih stopenj, pred 13 leti
vrtec postane samostojna enota, v šolskem
letu 2007/08 so odprli štiri oddelke zaradi
večjega števila otrok. Prvi september leta
2009 pa bo ostal zapisan z zlatimi črkami v
zgodovini šolstva pri Sv. Ani, saj so dobili
nov, sodoben vrtec, je v svojem pozdravnem
govoru še poudaril ravnatelj Boris Mlakar.
Župan Silvo Slaček pa je izrazil zadovoljstvo
in upanje, da bi bilo vedno toliko otrok pri
Sveti Ani, saj se tako za prihodnost šolstva
ni bati. Ravnatelj je še izrazil zadovoljstvo ob
vpisanih 242 učencih v naslednjem šolskem
letu ter 13 otrocih v vrtec Lokavec, ki bo čez
dve leti obeležil svoj 40. jubilej.
Program so sooblikovali otroci vrtca in
osnovnošolci, oboji so se zelo izkazali. Otro-

ci iz vrtca in njihove vzgojiteljice so zaigrali
zanimivo predstavo o zelo lačni gosenici.
»Odločili smo se, da se predstavimo s plesno dramatizacijo po vsem poznani in otrokom razumljivi pravljici Zelo lačna gosenica.
Otroci so se predstavili po
skupinah od najmlajših:
Lunice, ki so v pravljici
predstavljale jajčka, Sončki, ki so se prestavili kot
gosenice, Zmajčki, ki so z
delovnim zanosom nosili
nam vsem poznane sadeže (jabolko, hruško, slivo,
jagodo) in nato gosenici,
ki se je najedla, ponudili
še list. Miki Miške so se
predstavile kot metulji, ki
so se na koncu naše prireditve od vseh otrok in
vzgojiteljic poslovili s himno Mini-maturantov in
»odleteli« novi šolski poti naproti.«
Tako so zapisale vzgojiteljice in dodale:
»Naš namen je bil, da občinstvo začuti utrip
vrtčevskega življenja. Tako, kot v naravi poteka razvojni krog metulja, rastejo tudi naši
otroci. Iz malih jajčk zrastejo gosenice, ki
delajo svoje prve odločne korake do metulja,
ta pa odleti v svojo mavrično prihodnost. Za
prav vsakega izmed njih si želimo, da na koncu mavrice najde svoj zaklad.«
Pevski zbor OŠ je zapel nekaj pesmi, za
konec je zaigral še šolski »band«. Najuspešnejši učenci so dobili priznanja za svoje dosežke in izjemen učni uspeh.
Zaključni prireditvi je sledil piknik na platoju ob športni dvorani, ki se ga je udeležilo
okrog petsto ljudi.
Suzana R. Breznik in Cvetka Emeršič

Generacija 2003-2012 odhaja

P

o devetih letih deljenja večine naših
dni je zdaj čas, da se razidemo. Vsak v
iskanju svoje poti, svoje želje in sanje.
Z učitelji in ostalimi delavci šole smo skupaj
preživeli ogromno, si delili nepopisno število izkušenj in s svojim trudom pridobili tudi
mnoga priznanja.
Valeta. Na ta večer smo se pripravljali vse
letošnje šolsko leto, v uradnem delu smo str-

nili vseh devet let in nekaj najbolj odmevnih
stvaritev in dogodkov, ki nam jih je s pomočjo naše razredničarke gospe Sonje Schmirmaul uspelo uresničiti, ponosno delili z gledalci v dvorani.
V čast vsega tega pa se je na valeti za
klavirjem znašel naš maestro in navdušil
občinstvo. Vzeli smo si tudi nekaj minut
za zahvale, ki so bile v nas in smo jih poskusili ubesediti, s svojim govorom pa sta nas
razveselila tudi ravnatelj
Boris Mlakar in župan
Silvo Slaček. Občinstvu
smo pokazali tudi plesne
korake, ki smo se jih posebej za ta večer naučili
pod budnim očesom gospe Alenke Čufar. Po zaključenem uradnem delu
je skupina sedemnajstih
veseljakov z valeto nadaljevala v gostilšču Eder.
Iz zapisa Sabine
Majerič

Zaključek tekmovanja za čiste zobe

A

kcija za čiste zobe ob zdravi prehrani je tokrat potekala že 29. leto.
Vključenih je bilo vseh 9 šol, učenci
razredne stopnje, približno 42 razredov in
750 otrok. V akcijo so bili tudi vključeni vsi
učenci s prilagojenim izobraževalnim programom.
Namen akcije je kolektivna skrb za ustno
zdravje in higieno. Pravilno in redno ščetkanje zahteva veliko motoričnih spretnosti in
discipline, ki jo otroci do 10. leta sami težko
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dosežejo, zato potrebujejo podporo in nenehno spodbujanje staršev, zobozdravstvenih delavcev, vzgojiteljev, učiteljev.
Vsako leto ZD Lenart pomaga sponzorirati zaključno prireditev, kjer se zbere okrog
270 otrok. Letos smo zmagovalcem v razredu za nagrado odvrteli film Alvin in veveričke III. Veliko platno, dobro ozvočenje,
zatemnitev prostora in kokice so pričarali
filmsko vzdušje. Kot vstopnico so dobili medalje in priznanja. Nagrajence iz OŠ Lenart

pa smo povabili v Kulturni dom, kjer so si
po podelitvi medalj in priznaj ogledali poučno in zabavno gledališko predstavo Hop v
pravljico dramske skupine OŠ Voličina.
Pozitivni rezultati zobnega zdravja
otrok so plod dolgoletnih prizadevanj
vseh vključenih v
preventivni program.
Z uspešnimi akcijami
moramo nadaljevati, da lahko otroci
do pubertete pridejo
brez kariesa ter tako
nadaljujemo z rezultati, ki so dokaz, da
smo se tako eni kot
drugi akcije proti

kariesu in za vzgojo otrok lotili pravilno in
uspešno.
Zobozdravstvena preventiva,
Branka Grah

Športniki med najuspešnejšimi

Ž

upan občine Benedikt je 12. junija
2012 pripravil svečan sprejem za 8 devetošolk in devetošolcev, ki so v vseh
letih osnovnega šolanja v Osnovni šoli Benedikt dosegli odlični učni uspeh oz. povprečje

ocen 4,5 ali več. V skupini nagrajencev so
tokrat prevladovale odbojkarice in nogometaši, zato jih je župan v nagovoru spodbudil,
da naj ob vstopu v nov svet znanja, ki naj ga
v bodoče prinašajo nazaj v svoj kraj, uspešno nadaljujejo tudi
začete športne poti.
Nagrajenci Alenka
Senekovič, Rebeka
Dobaja, Larisa Kokol,
Pia Juršnik, Patricija
Šraj, Gašper Vogrin,
Amadej Maurič in
Jaša Žiger so prejeli
slavnostne listine in
knjižne nagrade.
Besedilo: S. Š.
Foto: Igor Barton

Županov sprejem odličnjakov

T

radicionalnega sprejema odličnjakov,
ki ga ob koncu šolskega leta pripravi župan občine Sv. Jurij v Slov. goricah Peter Škrlec za najuspešnejše učence,
so se letos udeležili štirje učenci Osnovne
šole Jožeta Hudalesa, ki so vse osnovnošolske razrede zaključili z odličnim uspehom.

Skupaj s starši, ravnateljem Stanislavom Senekovičem in z razredničarko Ireno Kocbek
so se ga udeležili Katja Emeršič, Doroteja
Križan, Nejc Planer in Matic Zarnec. Župan
je osnovnošolcem čestital za doseženi uspeh
ter jim zaželel še veliko nadaljnjih šolskih
uspehov. Prav tako je župan velik pomen
za uspešno šolanje
pripisal staršem in
učiteljem, ki so skozi
vsa šolska leta pripomogli k uspešnemu
šolanju mladih občanov občine Sv. Jurij v
Slov. gor. Po podelitvi
praktičnih nagrad se
je prijetno druženje
nadaljevalo s pogostitvijo v bližnji gostilni.
D. K.

Ekošola kot način življenja

O

snovna šola Sveta Trojica je že od
leta 2003 v nacionalnem projektu ekošole, kar pomeni, da otroke

vzgajamo v duhu zdravega odnosa do narave
in bližnje okolice. Tako si ekokoordinatorji
vsako leto zastavimo nove naloge iz predno-
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stnih področij, kot so VODA, ODPADKI in
ENERGIJA. Prav tako izvajamo dodatne dejavnosti, kot so zbiranje starega papirja, tonerjev in kartuš, ekostraže, ekodetektivi itd.
Letošnje leto smo bili še posebej uspešni na
dveh natečajih. Na natečaju Svetlobno onesnaženje je 1. nagrado za likovno delo »Ob
luči« s tehniko tempere prejela učenka Tade-

je Bičan, 8.r., pod mentorstvom prof. Metke
Amon Beber.
Učenci v oddelku podaljšanega bivanja
1. razreda so pod mentorstvom prof. Marte
Jemenšek v projektu Mladi v svetu energije
iskali odgovore na vprašanje: Od kod pride
elektrika v naše domove?
Marta Jemenšek

Otroci vrtca Lenart na Maratonu
Treh src in kolesarskem maratonu

V

eselje do gibanja prav rado preraste v
željo po potrditvi. Tako smo gibanje
otrok v Rumeni in Modri igralnici
Vrtca Lenart usmerili in se kot aktivni športniki načrtno pripravljali na sodelovanje na
32. Maratonu Treh src – na Veveričkinem
teku. Ni manjkal tekaški dnevnik, kjer smo
si zapisovali treninge, prav tako smo sodelovali z vodjo prehrane
Natalijo Červek. Tudi
s športniki smo sodelovali in celo imeli
posebno afriško pesem za razgibavanje
– Kyekyekuley, ki
smo jo vsak dan skupaj zapeli v garderobi, na igrišču in tudi
drugje, kjer smo se
pripravljali na tek.
Končni
rezultat
priprav je pomenil
sodelovanje na 32.
Maratonu Treh src.
Vsak, ki je pretekel progo oz. pot 250 m, je prejel medaljo.
Čeprav tek pri tej starosti ni tekmovalnega
značaja, so otroci iz našega vrtca spet blesteli, saj so osvojili kar dve prvi mesti in eno
tretje. Moto maratona Treh src pravi: »Tekmuj sam s seboj. Vsak je zmagovalec.« In
resnično so bili zmagovalci vsi, ki so tekli na
Veveričkinem teku.
Sledil je kolesarski maraton na ŠRC Polena, kjer so v soboto, 2. 6. 2012, sodelovali
otroci in starši Zelene, Modre, Rdeče in Rumene igralnice. Pripravile smo ga strokov-

ne delavke v sodelovanju s KK TBP Lenart.
Idejni vodja maratona je bil športni direktor
Jože Senekovič, ki je otroke na tovrstno preizkušnjo dlje časa pripravljal v okviru šole
kolesarjenja skozi vse leto.
Na maratonu je otroke in starše (ki so tudi
kolesarili) bodril Mr.Bo, (maskota), ki je
spremljal tudi podelitev kolesarskih diplom

P

letju veliko na temo voda, sadno drevje in
sadovnjaki, slama in izdelki iz nje, naravna
domača hrana, ekološko vrtnarjenje in še
kaj.
16. junija je organizirala tudi izlet v Belo
krajino in Kočevje. Ogledi dobrih praks
niso samo priložnost za druženje s prijatelji,
ampak tudi možnost za ideje, kako drugi z
dopolnilnimi dejavnostmi, načinom dela na
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Upravni odbor govedorejskega društva Slovenske gorice Lenart poziva lastnike
psov in drugih domačih živali, da pri sprehodih v naravnem okolju, predvsem na
obdelovalnih kmetijskih površinah, zlasti na travnikih in pašnikih, poskrbijo za odstranitev iztrebkov, ki jih na teh površinah odložijo njihovi štirinožni prijatelji.
Iztrebi so namreč pogosti vir okužbe krme, ki je namenjena prehrani domačih žvali,
predvsem goveda in drobnice. Pasji iztrebki so lahko tudi prenašalci raznih kužnih bolezni ter črevesnih zajedavcev. V skrbi za pridelavo zdrave hrane za ljudi je higiena krme
za govedo in druge rejne živali izrednega pomena.
Naj spomnimo, da je prosto gibanje psov in onesnaževane z njihovimi iztrebki prepovedano na vseh urejenih javnih zelenih površinah, prav tako pa ne želimo onesnaževanja zasebnih kmetijskih površin.
UO Govedorejskega društva Slovenske gorice Lenart, Alberto Kocbek, predsednik

Slovenskogoriški kmetje v Srbiji

Č
vsakemu otroku, opravil malo šolo kolesarjenja in sodeloval na maratonu. Podelitev je
opravil Jože – naš trener. Na maratonu sta
sodelovala tudi predsednik uprave TBP-ja
Stanislav Loncner in direktorica financ Tatjana Lorenčič.
Tako smo področje gibanja okronali z
dvema pomembnima dogodkoma, ki sta
otrokom dala možnost potrditev in preizkušenj, predvsem pa veselja do gibanja.
Helena Klobasa, dipl. vzg.

kmetiji izboljšujejo svoje življenje; s čim vse
se je možno ukvarjati in turistom predstaviti
svoj košček slovenske raznolikosti.
Tako so si udeleženci izleta, zaslužni jurovski aktivisti, ogledali zasebno muzejsko
zbirko orožja v Sodjem vrhu pri Semiču, doživeli ekološko
kmetijo Župnca na
Cerovcu, si ogledali
postopek
predelave lanu v Rimu pri
Adlešičih na kmetiji
Raztresen ter končali
svojo poučno pot na
Vrbovcu v muzeju
v naravi, sredi kočevskih gozdov ob
energetskih točkah,
starih objektih, postavljenih na kamnitem gozdnem pobočju, namenjenih turistični rabi in ob dobri
kočevski kulinariki. Dovolj za motivacijo,
kako narediti kakšno dobro zgodbo o Slovenskih goricah.
Morda pa jo že znamo; eden takih je gotovo naš vrhunski gostinski in turistični
delavec, domačin Aljaž Toplak. Kaj vse zna
pripraviti na celovitem dogodku, smo lahko
doživeli pred kratkim na sicer zasebnem do-

kovnjake, tudi doma, v neposredni bližini, le
opazimo jih ne.
Marija Šauperl

Poziv rejcev govedi in drobnice lastnikom psov

lani Govedorejskega društva Slovenske gorice in Strojnega krožka Klas
iz Lenarta so pred kratkim v sodelovanju s Kmetijsko svetovalno službo Lenart,
Kmetijsko zadrugo Lenart in Turistično
agencijo LE-ZE iz Sv. Trojice obiskali Srbijo. V Novem Sadu so bili gostje Inštituta za
semenarstvo, od koder prihaja tudi v Slovenijo precej semen najrazličnejših kmetijskih
kultur. Ogledali so si mednarodni kmetijski

Novice iz TIKIC Zelena centrala

oletje je tu. Čas žetve, čas počitnic in
priložnost za kreativno preživljanje
prostega časa. Tikic Zelena centrala
skrbi za številne delavnice za mlade in malo
manj mlade, ki jih bo tudi v letošnjem po-

godku, a je pravi užitek biti deležen vrhunskih jedi in postrežbe.
Zakaj pišemo o tem? Pomembno je na
glas povedati, da imamo znanje, dobre stro-

sejem, ki velja za enega največjih v tem delu
Evrope. V srbski prestolnici so si poleg mestnih znamenitosti ogledali še tovarno traktorjev IMT Beograd, ki je bila nekdaj glavni
oskrbovalec kmetij s kmetijsko mehanizacijo ter ponos bivše Jugoslavije. Ob povratku
je bil zanimiv tudi ogled Vukovarja, ki še
kaže ostanke srbsko-hrvaške vojne.
F. O.

Zdrava prehrana s kmetije

K

metija Slaček je pri Sv. Ani precej dobro poznana, ker pa se v medijih malodane dnevno srečujemo s problemom nizke samooskrbe, sem sklenila o tem
povprašati Damijana Slačka, ki od letošnje
zime sodeluje s kmetijsko zadrugo Dobrina.
Seveda med pogovorom nisva mogla mimo
začetkov zelenjadarstva na tej kmetiji. Kmetija meri vsega 17 ha, od tega je 11 ha obdelovalne površine. Za vrtnine je namenjeno
1,2 ha zemlje, medtem ko glavno dejavnost
še vedno predstavlja prašičereja. Zelenjadarstvo pri Slačkovih ni samo modna muha, saj
sta se s to dejavnostjo ukvarjala že Damijanova starša, Milika in Jože, tega pa je že skorajda 30 let. Letošnjo zimo je zadruga Dobrina, zadruga za razvoj trajnostne lokalne
preskrbe, Damijana povabila k sodelovanju.
Tako k zabojčku zelenjave prispeva sezonsko
zelenjavo: solato, redkvico, kolerabo, peteršilj, korenček, fižol, … Tako polni zabojčki z
različnimi vrstami zelenjave, sadja, sokov in
drugih proizvodov iz kmetijske dejavnosti
kmetov iz Slovenskih goric romajo na odjemno mesto v Mariboru, kjer lahko kupci
ta zabojček kupijo. Ko Damijana povprašam
o položaju slovenskega kmeta na tržišču,
slednji opozori na težek obstoj na trgu, saj
so vedno v ospredju grosisti, ki narekujejo
cene in lobirajo za svoje dobavitelje v prodaji. Tudi pri preboju v obrate javne prehrane
je razmeroma zelo težko, saj npr. šole lahko
okoli 10% hrane dobivajo od drugih proizvajalcev, večinski delež zopet pripada grosistu.
V Sloveniji pri padcu cene ni zaščiten. Kme-

tje pa bi po Slačkovem mnenju kvalitetno
doprinesli k razliki izpada, če bi država zakonsko omejila uvoz sadja in zelenjave. Pove
še, da se kmetije z integrirano pridelavo hrane tudi počasi preusmerjajo v ekološki način
pridelave kultur. Damijan Slaček še doda, da
ljudje še vedno raje kupujejo v trgovinah kot
pri proizvajalcih, za kar je verjetno krivda v
prehitrem tempu življenja in tudi miselnosti
ljudi, ki se zelo počasi spreminja. Sam z zaupanjem pravi, da bi se v prihodnosti morda
usmeril v ekološko kmetovanje, vendar je
tak način kmetovanja naših starih staršev
zelo počasen in neučinkovit pri zatiranju
škodljivcev, ki napadajo zelenjavo, ter glede
na tempo življenja nekonkurenčen. Zato je
v prihodnosti pričakovati, da bodo kmetije,
ki sodelujejo pri zadrugi Dobrina, dobile kot
delovno silo t.i. »prekrškarje«, ki bodo svoje
ure oddelali na kmetiji.
Suzana R. Breznik
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»Mama je moj poklic!«

P

onosno in iskreno pove mamica
Natalija Šijanec iz Sv. Ane, ki s
pomočjo moža Sandija vzgaja šest
otrok, kljub temu predano vodi pevski
zbor ter se angažira še na drugih področjih
kulture, obenem pa kot iz rokava strese
dobrohoten nasvet o vzgoji otrok, še
posebej, če je otrok bolan. Vsekakor ji gre
priznati izkušenost, predanost in srčnost,
tako sva izkoristili sodobno tehniko in se
zapletli v pogovor.
Kaj pomeni biti mama? Kaj pomeni materinstvo v »sodobni družbi«, kjer je pravzaprav
ideal matere izbrisan in se prikazujejo večinoma podjetne in uspešne ženske?
Vsako novo rojstvo je čudež, zato je biti
mama zame blagoslov, vrednota, veliko veselje in zadovoljstvo, pa tudi velika odgovornost in skrb. Z veseljem in brez sramu
povem, da je to moj poklic. V sodobnem
svetu in družbi se pripisuje »titulam« zelo
velik pomen in marsikateri ženski je napredovanje velik izziv, zato se ta vrsta žensk za
materinstvo odloči zelo pozno ali pa zaradi kariere misel na materinstvo kar opusti.

Mislim, da je materinstvo v današnjem času
zagotovo premalo cenjeno in spoštovano.
Družina kot steber družbe; ali je družina
še skupnost, kjer se ohranjajo vrednote, pomembne v življenju odrasle osebe?
Mislim, da je tradicionalna družina (oče,
mama, otroci) pravi steber družbe, čeprav
včasih to ni mogoče. Velikokrat se vrednote v družini (spoštovanje, ljubezen, medsebojno zaupanje …) izgubljajo. Najpogosteje
lahko krivdo za to pripišemo sebi.
Sodoben način življenja, moderna družba in
hiter tempo dogajanja. Kako vplivajo na družino? Kako na otroke? Je vzgoja zaradi vsega
tega napornejša?
Sodoben način življenja, nenehno hitenje,
drvenje, vedno manj prostega časa, oziroma
prosti čas, namenjen nepomembnim, včasih
celo neprimernim stvarem, stres …, vse to

vpliva na družino in otroke zelo negativno. Za vse to smo v veliki meri krivi sami,
vendar zaradi tega vzgoja otrok ne bi smela
biti v drugem planu. Za svojega otroka moramo najti dovolj časa, čeprav je težko, toda
vez med starši in odraščajočim človekom je
osnova za življenje, navsezadnje so otroci
kopija staršev, zato je nujno, da damo otrokom kar se da najboljši original.
Kaj misliš o povezanosti otrok v družini, je to
že redkost, ker starši nimajo dovolj časa zaradi službe itd. ali je to le izgovor? Ste vi kot
družina zelo povezani med sabo?
Otrokom delamo starši medvedjo uslugo
s tem, ko jim nudimo vse, vse, za kar mislimo, da smo morda bili mi v otroštvu prikrajšani. Vsak otrok bi že moral imeti svojo
lastno sobo, v katero se lahko zaklene in živi
v svojem svetu, zaprt z računalnikom, računalniškimi igricami, s tono igrač, med seboj
pa se skoraj več ne pogovarjamo, se skoraj
ne poznamo, otroka s tem prikrajšamo za
naravni razvoj človeka, pri katerem je nujna
komunikacija in povezanost otrok med seboj in med starši. Kjer je več otrok v družini,
je verjetno ta vez bolj
mogoča, ker niti ne
moreš vsakemu nuditi vsega, kar se mu
zahoče, vendar otroci
vsega tudi ne potrebujejo.
V naši družini smo
med seboj zelo povezani, čeprav ima vsak
že veliko obveznosti,
znamo čas, ko smo
skupaj, preživeti kvalitetno in zdravo. Če
koga ni doma, ostali
že sprašujejo, kje je,
kdaj bo prišel, pogrešamo ga; zelo radi smo skupaj.
Česa si v tem trenutku ne znaš predstavljati
v smislu družine, materinstva in odraščanja
otrok?
Zdaj, ko jih imam, si ne znam predstavljati življenja brez otrok. Želim si, da bi se moji
otroci vedno tako lepo razumeli, si še naprej
in vedno bolj pomagali in se v odraščanju
zavedali družinskih vrednot. Vsi bi se morali zavedati, koliko je vredna družina, danes, jutri, vedno. Materinstvo mi je dalo to
možnost, da lahko vidim smisel življenja na
zemlji. Uspehov si vsi želimo, navsezadnje je
določena mera uspeha nujna za preživetje.
Vendar v sebi moramo najti bistvo uspeha.
Zato nudim recept - z dobrimi medsebojnimi odnosi naredimo življenje boljše in kvalitetnejše.
Suzana R. Breznik

K

18 |

P

rizadevni župnik p. Bernard Goličnik
pri Sv. Trojici si je omislil, da se vsako zadnjo nedeljo v maju pri sv. maši
zberejo vsi trojiški zakonski pari – jubilanti
z namenom ponovne utrditve zakonske zveze.

Lani se je na podlagi oznanil prijavilo 9
parov. Letos je zbrala pogum glavnina zakoncev jubilantov, saj se nas je prijavilo kar
24. 27. maja je 23 parov ponovno potrdilo
svoj zakonski stan ter se zahvalilo Bogu in
drug drugemu za skupno prehojeno življenjsko pot. V Razstavno
protokolarnem centru sv. Martina smo
si jubilanti pripravili
pogostitev, kjer nas
je pozdravil in nam
čestital tudi župan
Darko Fras. Prav vsi
jubilanti z od 50 do
10 let zakona smo
bili mnenja, da se čez
5 let, če bo Bog dal
zdravja, zagotovo ponovno srečamo.
Jože Žel

Srečanje ostarelih

Č

lani in članice KO RK Sv. Jurij smo
v nedeljo, 3. junija, organizirali srečanje starejših občanov. Osemdeset
zbranih starostnikov smo prisrčno pozdra-

vili in pogostili ter jim zaželeli veliko zdravja: predsednica KO RK Olga Breznik, župan
Peter Škrlec, župnik Janko Görgner ter predsednik upokojencev Jože Šinko. Dan so popestrile domače pevke Gartrože. Sledila
je pogostitev, za katero smo poskrbeli članice in člani KORK.
Ob zvokih harmonike pa so lahko tudi
zaplesali in zapeli.
Najpomembnejše pa
je seveda druženje,
obujanje spominov
in prijeten klepet s
prijatelji in znanci iz
mladih let.
Olga Breznik

Prošnja za humanitarno pomoč
V nedeljo, 17. 6. 2012, so ognjeni zublji vzeli dom gospe Genovefi Kristl iz Hrastovca
10 v občini Lenart. Kljub hitri pomoči gasilcev, sosedov in sorodnikov od hiše ni
ostalo nič.
Njena edina želja in prošnja je, da se vrne nazaj v svoj dom in rodni Hrastovec.
Na Območnem združenju Rdečega križa Lenart smo se odločili pomagati in v ta
namen odpiramo TRR ter ji s pomočjo prostovoljnih prispevkov sosedov, ostalih
krajanov, podjetij in društev ter drugih donatorjev pomagamo obnoviti dom. V ta
namen prosimo vse, ki lahko pomagate, da nakažete denarna sredstva za stanovanjsko hišo na:
račun Območnega združenja Rdečega križa Lenart, Nikova 9, 2230 Lenart,

Veselje na vasi
ulturno društvo Benedikt je 1. junija pripravilo zanimivo prireditev v
domu kulture Benedikt z naslovom

23 parov utrdilo zakonsko zvezo

št. 0410 2000 0252 769, sklic – »Kristl«.
»Veselje na vasi«. Na prireditvi se je predstavilo enajst skupin ljudskega petja in glasbe s
preprostimi instrumenti. Program nastopajočih je povezovala Saška
Lovrenčič, ki je vsako
skupino tudi domiselno
predstavila. Ob začetku
prireditve sta prisotne
nagovorila župan občine
Benedikt Milan Gumzar
in predsednica KD Benedikt Metka Erjavc.
Ob koncu prireditve so
bili vsi nastopajoči deležni kulinaričnih dobrot,
ki so jih pripravile benediške kmečke ženske.
Rudi Tetičkovič

Za pomoč se najlepše zahvaljujemo!
Območno združenje Rdečega križa Lenart
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Pred 20 leti ubit Ivan Kramberger

V

četrtek, 7. junija, je poteklo 20 let,
odkar je bil v Jurovskem Dolu v
atentatu ubit znani Slovenec Ivan
Kramberger, imenovan Dobri človek iz Negove. Negovo življenje se je izteklo na trgu
malega kraja Jurovski Dol, kjer je tisti dan
imel svoj javni politični nastop za novo kandidaturo na volitvah za predsednika Republike Slovenije. Njegov nastop, ki je potekal
na binkoštno nedeljo, je ob 19.45 uri prekinil
strel atentatorja. Ustreljen je bil v neposredno bližino srca, zato je v trenutku izkrvavel.
Njegov umor še danes buri duhove, čeprav
je znani »domnevni« atentator odslužil 9 let
zapora.

Ivan Kramberger se je rodil v viničarski
družini Jožefe, rojene Metljak, in Franca
Krambergerja kot osmi otrok 11-članske
družine v Ženjaku pri Benediktu. Kot dveletni otrok je s starši prišel v Negovo, v Negovski Vrh, kjer je živel od 1939. do 1946. leta,
ko je bil poslan za pastirja v Voličino (Sv. Rupert). Po letu bivanja v Voličini je bil napoten
za pastirja h krstni Botri Mariji Strmšek v
Ženjak pri Benediktu, kjer je ostal do konca
osnovne šole. Nato se je pri dimnikarskem
mojstru Alojzu Papiču izučil za dimnikarja, nekaj časa delal kot dimnikar v Lenartu,
nato v Teharju pri Celju, po služenju vojske
pa tudi v Cetinju v Črni Gori. Leta 1964 je
emigriral v Nemčijo in se tam zaposlil v kemični tovarni Kupferhütte v Duisburgu. Ker
je bil iznajdljiv in delaven, so ga poslali na
šolanje za dializnega tehnika; zaposlil se je v
tedaj največjem dializnem centru v Porurju,
kjer je delovalo 15 dializnih aparatov. Tam
je bil tehnični vodja v dializnem oddelku. S
svojo iznajdljivostjo in zavzetostjo je skrbel

za tehnične izboljšave dializnih aparatov in
si tako tudi materialno opomogel. V tem
času si je z ženo Marjeto, prej je bil poročen
dvakrat, ustvaril dom in družino. Po skoraj
20 letih dela v Duisburgu se upokojil in se
vrnil v Negovo, na Negovsko jezero, kjer si
je postavil velik dom z gostinskimi prostori.
Tam je odprl znano gostilno, ki jo je vodila
žena Marjeta Kramberger.
Ker je bil nemirne narave, se je podal v
politične vode. Novinarji so ga na veliko
predstavljali v raznih časopisih in revijah.
Nenadoma se je spomnil, da bi lahko kandidiral za predsednika države na prvih demokratičnih volitvah v samostojni Sloveniji.
Tedaj je kot kandidat
veliko nastopal. Bil v
skupini štirih kandidaatov: Milana Kučana, Jožeta Pučnika in
dr. Marka Demšarja.
Pri jezeru je pred volitvami pripravil simpatično velikonočno
srečanje vseh štirih
kandidatov in požel
veliko odobravanja.
Na tedanjih volitvah
je prejel nekaj več kot
18,5 odstotka glasov
in je še danes v svetu edini samostojni
predsedniški kandidat s tako velikim volilnim uspehom. Kot smo v uvodu povedali,
v drugem ni dočakal volilne tekme, kajti
življenje je končal v atentatu. Njegovega pogreba v Negovi se je tedaj, kljub temu da je
bil sredi tedna, udeležilo več kot 7.500 pogrebcev.
Ivana ni več. Njegov spomin je ostal v mnogih Slovencih, ki so ga spoznali prek medijev
ali ga obiskali na njegovem domu v Negovi,
ga poslušali in gledali na njegovih številnih
zborovanjih po Sloveniji. Njegove nastope je
obiskalo tudi po 15.000 obiskovalcev. Tam je
kot vizionar napovedal: »Delavci, zapomnite
si, tovarne vam bodo pokradli in vas spravili
ob kruh.« In tako se je tudi zgodilo. Ivanove
smrti se je, v nedeljo, 10. junija, s spominsko
mašo v cerkvi v Negovi in spominsko slovesnostjo ob spomeniku spomnila KS Negova,
ki mu je kot prva v Sloveniji postavila spominsko obeležje v središču Negove.
Ludvik Kramberger

Dr. Marjan Toš:

Žrtve vojne 1941–1945 v osrednjih
Slovenskih goricah
II. ŽRTVE VOJNE 1941–1945
1. Padli borci in sodelavci NOV in žrtve
nacističnega nasilja

s 63 borci pri bosanski vasi Pijenovac.

Nadaljevanje seznama!

Kot borec Lackovega odreda je dobil sredi
avgusta 1944 nalogo, da skupaj s tremi partizani poišče borce, ki so se razkropili po hajki
na Kozjaku. Jože Vogrin je prišel s spremljevalci po kurirski poti do Fanike Jakopec v
Zgornji Voličini. Ta ni poznala zvez, zato jih
je poslala k Zinki Čuček v Črmljenšak. O
prihodu partizanov je obvestila Jožefa Ledineka iz Zavrha, ta pa Elo Kristl, ki je menila,
da jo preizkušajo Nemci in jih je prijavila
orožnikom. Orožniki so napadli Vogrinovo
skupino v Čučkovi hiši v Črmljenšaku. Padel
je Jože Vogrin in nemški orožnik Partl iz Lenarta v Slovenskih goricah.

52. Jožef Škof

Sin Franca in Marije Škof, rojen 19. 3. 1919
v Lormanju kot kmečki sin. Izhaja iz kmečke
družine. Kot mladenič je delal na posestvu
svojih staršev do prisilne mobilizacije leta
1942. Leta 1943 je bil na vzhodni fronti ujet
in nato leta 1944 poslan v Jugoslavijo. Na
sremski fronti je padel konec marca 1945.
53. Anton Tirš, Rožengrunt

Mobiliziran v nemško vojsko in se nato
pridružil NOV. Padel je aprila 1945 v bližini
Sevnice. Drugih podatkov ni.
54. Emilija Toplak

Rojena Vršič, 25. maja 1907 v Cerkvenjaku. Njena otroška leta so potekala v pomanjkanju in trdem delu. Po končani osnovni
šoli se je učila šivanja. Bila je vedno vesela,
prijazna, prikupna, dobra pevka in igralka.
Poročila se je s Karlom Toplakom in rodila
hčerke. 20. julija 1942 so jo Nemci aretirali.
Kljub temu da je pričakovala otroka, so jo
strahovito mučili in pretepali. Za kratek čas
so jo dali v ptujsko bolnišnico, kjer je 26.
septembra 1942 rodila punčko. Takoj po porodu so jo spet zaprli, novorojenčka pa poslali možu. Ustrelili so jo 4. novembra 1942
v Mariboru.
55. Franc Toplak

Rojen 20. 1. 1899, Lenart v Slovenskih goricah. Padel je 9. aprila 1941 v Dravogradu
kot vojak kraljeve jugoslovanske vojske.
56. Rudolf Toplak

Rojen 12. 6. 1911 v Partinju pri Jurovskem
Dolu v Slovenskih goricah. V NOV je stopil
septembra 1944. leta. Padel je 12. maja 1945.
leta v Borovljah na Koroškem kot borec Koroškega odreda.

Več o p. Jamesu Manjackalu preberite na njegovi spletni strani: www.jmanjackal.
net.
Odhod avtobusa bo ob 6. uri z avtobusne postaje Lenart. Informacije in prijave
do zasedbe prostih mest na tel. 070 470 775 (Marija).
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Rojen 13. julija 1916 v Vitomarcih. Sodeloval je s Kocbekom in delno z Lackovo skupino. Ker je bila Lackova četa šele v razvoju,
se je skrival nekaj časa pri Jožefu Kocbeku,
potem pa pri svojih tetah v Čagoni. Po prvi
aretaciji je Nemcem pobegnil, po drugi pa
so ga zaprli v ptujske zapore. Po večdnevnem nevzdržnem zasliševanju si je v obupu
sam vzel življenje.
60. Radko Wute

Rojen 26. 11. 1922 v Svetem Lenartu v
Slovenskih goricah kot sin malega posestnika. Izhaja iz manjše kmetije. Po dokončani
meščanski šoli se je šel učit za mehanika.
Delal je v Mariboru, takoj po zlomu stare Jugoslavije je dobil veze z Osvobodilno fronto
in razpečeval literaturo. Leta 1942 je v delavnici miniral gestapovski avtomobil in nato
pobegnil v partizane. Padel je 12. 12. 1943 v
Zagradcu pri Grosupljem.
61. Anton Zemljič

Rojen 1. 5. 1925 v Sp. Žerjavcih pri Lenartu v Slovenskih goricah. Sodeloval je z narodnoosvobodilnim gibanjem in padel v Spodnjih Žerjavcih 26. aprila 1944. Takrat so
nemški vojaki presenetili partizansko trojko, v kateri sta bila poleg Antona Zemljiča
še Leopold Ban iz Mokronoga in Kondrad
Škrofič - Krušnik iz Maribora. V spopadu na
partizanski postojanki pri Magdaleni Škrofič - Tončki so vsi trije padli.
Rojen 1922. leta, uslužbenec pri železnici,
umrl 8. 3. 1943 v taborišču Sachsenhausen.

Duhovni seminar na Kureščku

V Slovenijo je o. James prišel prvič leta 2002, ker je hotel spoznati o. Franceta Špeliča. Z njim je v nedeljo, 3.
2. 2002, prvikrat poromal h Kraljici miru na Kurešček,
in o. Francetu je tedaj zaupal: „Kurešček je kraj milosti,
na katerem bi rad imel seminar. Čutim in verujem, da
bi bilo takšno delo zelo blagoslovljeno. Blagoslov, ki bi
prišel na udeležence seminarja, bi le-ti ponesli v svoje
okolje. Odtlej je imel o. James že več duhovnih seminarjev po Sloveniji – največkrat
pri Kraljici miru na Kureščku.

59. Andrej Vršič

62. Zvonko Žablačan

VABILO
Lenarška župnija organizira v soboto, 14. julija 2012,
avtobusni prevoz na Kurešček, kjer bo duhovni seminar pod vodstvom p. Jamesa Manjackala. Je katoliški
duhovnik iz Indije, pripada redovni družbi Misijonarji
sv. Frančiška Saleškega (MSFS). Rojen je bil 18. 4. 1946
v Kerali v južni Indiji. Za duhovnika je bil posvečen 23.
aprila 1973 v Indiji. Karizmatični pridigar je postal l.
1975.

58. Jože Vogrin

63. Matilda Žamut

Dr. Milan Gorišek, eden od ustanoviteljev in
gonilna sila ter starosta lenarškega Sokola,
slovenski odvetnik, predvojni javni, gospodarski
in kulturni delavec, velik domoljub, nekaj časa
celo lenarški župan, je vojna leta preživel v izgnanstvu v Banja Luki in tam tudi težko zbolel.
Po vojni se ni več vrnil v Lenart.
57. Mirko Tušak

Rojen 12. februarja 1916 v Cerkvenjaku.
Bil je interniran na grad Borl, nato pa izgnan
v Srbijo. 28. julija 1941 je odšel v partizane
in se boril v petem Šumadijskem bataljonu
I. proletarske brigade. 21. januarja 1942 so
njegov bataljon iznenadile nemške smučarske enote in mu zaprle umik. Padel je skupaj

Rojena 14. 3. 1895 v Sp. Žerjavcih 1, občina Lenart v Slovenskih goricah, hči srednjega kmeta Janeza Rola. V osnovno šolo
je hodila v Lenartu v Slovenskih goricah.
Ko je imela 18 let, se je poročila z Antonom
Frasom, nato pa kot vdova z Ignacem Žamutom. 12. 8. 1944 so jo zaprli skupaj z možem
Ignacem Žamutom in jo poslali v Rawensbrück, moža Ignaca Žamuta pa v Dachau.
20. 4. 1945 je bila po izjavah živa sežgana v
krematoriju v Rawensbrücku. Mož Ignac se
je vrnil iz Dachaua 16. 5. 1945.
64. Jožef Žökš

Rojen 6. 3. 1910, Lenart v Slovenskih goricah. Bil je izgnan na Hrvaško in 11. septembra 1941 umrl v bolnišnici v Zagrebu.
65. Alojz Geček

Rojen 1914, Sveta Trojica. Nemci so ga kot
talca ustrelili 25. 4. 1944 leta pri mlinu Ivana
Ribiča v Cezanjevcih. Ustrelili so ga zaradi
kriminala.
Se nadaljuje!
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Produkcija: Gledališče Hiška, KD Teater Grosuplje in ZKD Grosuplje
Petek, 31. 8. 2012, ob 20. uri, Dom kulture Lenart
RADIO YU-TUP- N'kol' ni prepozn' za slavo
Produkcija: Glas Haus v koprodukciji s Cankarjevim domom

Poletje, čas sprostitve in bega od vsakdanjih skrbi. Tudi letos nam bo poletje obogatil LEN-ART, prireditve potekajo od 17. junija do 1. septembra. Kakšen bo letošnji
LEN-ART? Zanimiv, pester, humoren, popestril bo dolge poletne večere. Uživali boste
ob klasični glasbi, se nasmejali ob komedijah, zapeli popevke, občudovali eksotične
plese, zabave ne bo manjkalo tudi za najmlajše. Na snidenje na LEN-ARTU!
mag. Janez Kramberger, dr. vet. med., župan občine Lenart
PROGRAM PRIREDITEV LEN-ART 2012

Sobota, 7. 7. 2012, ob 21. uri, Dom kulture
Lenart
»GODART – LIVE«, NASTOPATA TILEN ARTAČ IN JURE GODLER
Produkcija: im.puls/GodArt
»GodArt – live« je najnovejša predstava znanega
dinamičnega dua – pianista Jureta Godlerja in
violončelista Tilna Artača, ki sta v širši javnosti
poznana kot odlična komedijanta, imitatorja in
glasbenika. Jure Godler in Tilen Artač sta jeseni
2010 program predstavila tudi v znanem Comedy & Magic Clubu Hermosa Beach v Los Angelesu, v katerem redno nastopa tudi Jay Leno.

GodArt pri svojem delu združujeta tri temeljna
področja zabavništva: GLASBO, HUMOR in
ČAROVNIJE. Vas zanima, kako se obnašati na
koncertu klasične glasbe? Bi radi izvedeli nekaj
več o klasični operi in prisluhnili pravi operni
primadoni? Ali si drznete prisluhniti, kako Beatli, Michael Jackson, Britney Spears ali Lady Ga
Ga zvenijo na originalen klasičen način? Vse to
in še mnogo več vam razkrije GodArt v svoji
novi predstavi. Pridite in se nasmejte!
Nedelja, 8. 7. 2012, ob 21. uri, Dom kulture
Lenart
ŽAN TROBAS, HARMONIKA IN TOMAŽ
MOČILNIK, KLARINET, koncert klasične
glasbe
Petek, 13. 7. 2012, ob 21. uri, Dom kulture
Lenart
Večer argentinskih, brazilskih in slovenskih pesmi
JUAN VASLE, OB SPREMLJAVI PIANISTA
Privoščite si nepozaben romantičen večer ob
žametnem glasu basbaritonista, solistaLjubljanske opere Juana Vasleta.
Po duši je pevec in novinar. Glasba in delo v
ljubljanski operi zavzemata večji del njegovega
življenja. Koncertira v Sloveniji in v tujini. Posnel je štiri zgoščenke, napisal tri knjige. Pravi
južnoameriški temperament - rodil se je v Argentini - se pokaže, ko v televizijskih prenosih
komentira nogometne tekme iz Južne Amerike.
Kot strasten popotnik je obiskal dobršen del
sveta.
Petek, 20. 7. 2012, ob 21. uri, Dom kulture
Lenart
KLAPA ZADARSKA LANTERNA, koncert
dalmatinskih pesmi
Torek, 24. 7. 2012, ob 18. uri, Dom kulture
Lenart
AČIH!, škratovska igra
Produkcija: Šentjakobsko gledališče Ljubljana
Sobota, 28. 7. 2012, ob 21. uri, Dom kulture
Lenart
NUŠKA DRAŠČEK, VOKAL, IN BLAŽ JURJEVČIČ, KLAVIR, koncert
Nuško Drašček danes uvrščajo med najboljše in
najbolj vsestranske slovenske vokalistke. Navdušuje se nad muzikalom, gospelom, šansonom,
bluesom, popevko in spevnimi jazz standardi,
brez težav pa se znajde tudi v kvalitetnem popu,
rnb-ju, funku in soulu.
Nuška Drašček je kot solistka nastopala že z
vsemi pomembnimi orkestri in big bandi pri
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nas: od Simfonikov RTV Slovenija, orkestra
Slovenske filharmonije pa do Big banda RTV
Slovenija.
Na tokratnem koncertu se vam bo Nuška Drašček predstavila ob spremljavi svojega pianista
Blaža Jurjevčiča. Blaž Jurjevčič je eden najvidnejših pianistov na področju jazza v Sloveniji,
je dolgoletni pianist Big Banda RTV Slovenija
in cenjen klavirski partner številnih priznanih
vokalistov.
Četrtek, 2. 8. 2012, ob 18. uri, Dom kulture
Lenart
ČIRULE, ČARULE, PUF, nabrita otroška predstava
Produkcija Bimbo teater
Petek, 10. 8. 2012, ob 21. uri, Dom kulture
Lenart
BIG BAND RADIA ŠMARJE PRI JELŠAH,
koncert
Sobota, 11. 8. 2012, ŠRC Polena, od 20. ure
dalje
SREČANJE UPOKOJENCEV
AGATINA NOČ
Torek, 14. 8. 2012, ob 21. uri, Dom kulture
Lenart
SHARLATANUS MAXIMUS, gledališka predstava
Produkcija: Mestno gledališče Ptuj
Petek, 17. 8. 2012, ob 21. uri, Dom kulture
Lenart
VSI MOJI MOŠKI, KABARE, NASTOPA ANA
MARIJA MITIČ
Produkcija: Zavod za kulturo Dom kulturne zabave Maribor
Ana Marija Mitić, znana televizijska in gledališka ustvarjalka, je pripravila globok in iskren
osebnoizpovedni kabare o ljubezni in spolnih
strasteh: Vsi moji moški.

Ana Marija se z zabavnim, a vseeno rahlo trpkim
priokusom dotakne nikoli izpete teme ljubezni
in ljubimkanja, takšnih in drugačnih moških,
ki vstopajo in izstopajo iz naših življenj, v kabarejski urici se spominja ljubezenskih epopej,
ki mimogrede zaobjamejo še tako trdno žensko.
Vse in še več o takih in drugačnih ljubimcih, ob
katerih se bo vsaka dama zalotila, da je »kakšnega podobnega pa že imela«...
www.standup.si
Ponedeljek, 20. 8., do sobote, 25. 8. 2012,
otroci se zberejo v prostorih društva na Trgu
osvoboditve 6 v Lenartu
USTVARJALNE DELAVNICE ZA OTROKE
Organizator: Društvo prijateljev mladine Slovenske gorice
Ponedeljek 20. 8. 2012, od 9. do 17. ure
Torek, 21. 8. 2012, od 9. do 12. ure
Sreda, 22. 8. 2012, od 10. do 12. ure
Četrtek, 23. 8. 2012, od 9. do 13. ure
Petek, 24. 8. 2012 , od 9. do 13. ure
Sobota, 25. 8. 2012, ob 21. uri, Dom kulture Lenart
BUTALCI, komedija
Predstava Gledališča Koper
Sreda, 29. 8. 2012, ob 18. uri, Dom kulture
Lenart
PIKA NOGAVIČKA, gledališka predstava za

Pojeta in igrata: Nika Vipotnik in Rima Rampre
Scenarij in režija: Vesna Hauschild in Nika Vipotnik
Sobota, 1. 9. 2012, ob 20. uri, Dom kulture
Lenart
Organizator: Študentski klub Slovenskih goric
TADEJ TOŠ »V ŽIVO«

Prireditve LEN-ART so podprli:
Dravske elektrarne Maribor d.o.o., ZRS Bistra Ptuj, Papir servis d.o.o. Ljubljana, Mariborske lekarne Maribor, Storitve z lahko in težko gradbeno mehanizacijo Jože Druzovič s.p., Radio Slovenske
gorice d.o.o., Zavarovalnica Maribor d.d., ISB-inženirsko statični biro, ZUM d.o.o., TBP- Tovarna
bovdenov in plastike d.d., Knuplež d.o.o., Poslovni sistem Mercator d. d., AGJ Goran Rebernik s.p.,
Geodetske storitve Dean Kobale s.p., Turistično gostinska dejavnost Nataša Fluher s.p., HSE Invest
d.o.o., Prevent-Halog d.o.o., Saubermacher Slovenija d.o.o., Copy center Milena Potočnik s.p., Skala Drago Kerec s.p., Lineal d.o.o., Planum d.o.o., Varnost Maribor d.d., Banka Koper d.d., Coala,
d.o.o., Roman Muršec s.p., Kurnik Franc s.p., Elektroinštalaterstvo Tjaša Erjavec s.p., Vinko Ribič
s.p., Avto Lenart d.o.o, KGS Krajnc d.o.o., Avto Kaiser d.o.o., PRO- MODA Sebastijan Breznik s.p,
Nova KBM d. d., Gostilna 29 Simon Fekonja s.p., ADCO &DIXI d.o.o., Lešnik&Zemljič d.o.o., PRO
SIGMA, Europlakat d.o.o. Tuning Ptuj, LIPA Lenart z.o.o.

Abraham knjižnice Lenart
Kultura je strnila vrste. Tako so 9. junija
40-letnico srečanj pesnikov in pisateljev začetnikov v nekdanjem Gradišču združili s 60letnico delovanja Kulturnega društva Ernest
Golob-Peter in 50-letnico Knjižnice Lenart
ter sodelovali Javni sklad za kulturne dejavnosti Republike Slovenije z izpostavo lenart,
KD Ernest Golob-Peter, Knjižnica Lenart in
občina Sveta Trojica. Prireditev je potekala
ves dan: v Knjižnici Lenart se je ob 12. uri
zgodila prelomnica v
zgodovini podobnih
srečanj. Odprli so namreč stalno razstavo
z imeni sodelujočih
na vseh dosedanjih
40 srečanjih – tako
bo Knjižnica Lenart
v prihodnje dopolnjevala svojo novo
domoznansko zbirko
LITERATI z imeni
sodelujočih na Festivalu mlade literature
URŠKA v Slovenj
Gradcu in z deli vseh
pišočih, ki so kadarkoli sodelovali na srečanju. 13 prvih srečanj je namreč potekalo v
Gradišču, nato se je srečanje do 1999. leta
selilo po Sloveniji, od leta 2000 pa poteka v
Slovenj Gradcu kot Festival mlade literature
Urška. Mimogrede, na enem izmed srečanj
je sodelovala tudi Breda Rakuša Slavinec,
vodja OI JSKD Lenart, in mlada avtorica
Nataša Kramberger, ki je 2006 postala Uršljanka v Slovenj Gradcu ter izdala svoj prvi
roman Nebesa v robidah.
Ob tej priložnosti je Kulturno društvo
Ernest Golob – Peter predalo tudi svoj bogati arhiv dokumentov, plakatov, skratka vso
zgodovino začetkov literarnih srečanj, ki bo
odslej na voljo v Knjižnici Lenart v Bredini
čitalnici. To je velika čitalnica, ki so jo ob tej
priložnosti poimenovali po svoji nekdanji
vodji Bredi Zorko.
Svojo pot je več kot 30 nekdanjih udeležencev, ki so se odzvali vabilu, nadaljevalo
v Sv. Trojico, kjer jih je v protokolarnem
objektu v samostanski kleti sprejel župan
Darko Fras. Po ogledu centra Trojice so se
odpravili na kmetijo Postružnik, kjer je bilo
kljub deževnemu vremenu prijetno, vse do
večernih ur.
TI VESELI DNEVI KNJIŽNICE LENART,
tako namreč imenujejo vsakoletne prireditve okoli 14. junija – dneva, ko je bila leta
1962 ustanovljena knjižnica, so se nadaljevali z zanimivim torkovim klepetom, 12. junija, ko se je zgodil lep, nostalgično obarvan
pogovor »starih Lenarčanov«, ki so povedali
mnogo o svojih pogledih na Lenart, svojih
spominih, odnosih, času. Zanimiv je bil že
pogled, ko so se v večnamenskem prostoru
Knjižnice Lenart zbrale družine Baničevih,
Majcenovičevih, Ornikovih, Dukaričevih,

Murkovih, Zorkovih in drugih.
V večnamenskem prostoru si še vedno
lahko ogledate razstavo del, ki so prispela
v Knjižnico Lenart preko natečaja literarnih, likovnih in fotografskih del Kako le čas
beži.
Lahko si ogledate likovna dela Karla Kukovca in Braneta Murka, pesmi Braneta
Murka, ki jih je objavil v svoji pesniški zbirki Odkruški, in njegova še neobjavljena dela,

razglednice Lenarta ter zanimive fotografije.
Na razstavi je tudi plakat s fotografijami KD
Ernest Golob Peter iz Sv. Trojice z naslovom
Od krajevne skupnosti do občine, ki prikazuje Gradišče, sedaj Sv. Trojico skozi čas.
Osrednji dan, 14. junij, je potekal v znamenju druženja z uporabniki na osrednji
prireditvi ob »rojstnem dnevu« knjižnice. Nastopila sta pevski zbor Vrtca Lenart,
glasbena skupina Orfica iz OŠ Sv. Trojica,
v Knjižnici Lenart pa so pod mentorstvom
Aleksandre Papež iz Voličine pripravili zanimivo igrico Živali imajo talent, ki so jo ob tej
priložnosti premierno predstavili.
Ob tej priložnosti so odprli še eno razstavo
v sami knjižnici, ki v tem trenutku ponuja torej kar tri razstave. Nina Polanec je razstavila
lutke in o njih zapisala: »V Knjižnici Lenart
smo pripravili tudi tematsko razstavo ročnih
lutk, ki so izdelane iz pene, blaga, kaširanega
papirja in lesa. Nekatere izmed njih so stare
več kot 40 let in so delo učiteljice Katarine
Pukšič, sedaj so last lutkovne skupine Kurja
lojtra iz Sv. Trojice.
Na razstavi si lahko ogledate lutke iz predstave Rdeča Kapica malo drugače, Butalce
in čarovnico Fefko, ki vas popelje v čarobni
svet lutk.«
V petek, 15. junija, je v večernih urah potekala predstavitev knjige domačega pisatelja Zorana Štenbauerja Izgubljeni gozd. Tudi
na tem večeru je bilo zanimivo in zbralo se je
veliko obiskovalcev kljub že poletnemu času
in natrpanosti s prireditvami.
Ti veseli dnevi Knjižnice Lenart so se zaključili v soboto z dopoldanskimi delavnicami z Niko Arnuš – Zgodbe na škatlah.
Polovica praznovanja je mimo; v jesenskem času bo Knjižnica Lenart izdala svoj
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IZ
TEMA
KULTURE
zbornik in ob večjih kulturnih praznikih nadaljevala z delovnim obeleževanjem obletnice. Da se vtisne v spomin, da pusti korenine
v občutku, da bralna kultura spremlja člove-

ški rod v pozitivnem, v znanju in napredku
ter iskanju novega, vedno pa tesno povezana
s svojim okoljem, kjer deluje.
Marija Šauperl

Regijsko srečanje gledaliških skupin

40 let od srečanj pesnikov in
pisateljev začetnikov pri Sv. Trojici

Drugo soboto v juniju je potekala slovesnost ob 40-letnici srečanj pesnikov in
pisateljev začetnikov, ko so se udeleženci najprej zbrali v Knjižnici Lenart, kjer so
prisostvovali slavnostnemu odprtju stalne
razstave zgodovine literarnih srečanj. Nato
so se udeležili sprejema župana Darka Frasa
v Protokolarno-razstavnem centru svetega
Martina v samostanski kleti, po sprejemu so
si ogledali center Svete Trojice in prisostvovali odprtju galerije domačina Danijela Vrečiča. Pot jih je vodila na kmetijo Postružnik,
kjer se je odvijalo literarno branje nekaterih nekdanjih udeležencev srečanj: Milene
Cigler, Mateja Krajnca, Petra Rezmana in
Agate Trojar. Z glasbenim vložkom je na-

stopilo tudi domače
Kulturno gledališko
društvo Reciklaža z
glasbenim triom Kravl. Dragica Breskvar,
samostojna svetovalka za literarno dejavnost pri republiškem
skladu za kulturne
dejavnosti, je prebrala pisma, v katerih so
priznani literati in
vabljeni gostje voščili ob obletnici (Niko
Grafenauer, Feri Lainšček, Vlado Žabot, Franjo Frančič, Franci
Just, Damjan Jensterle, Boris Pintar, Valerija Perger, Franci Pivec, Tone Peršak, Lucija
Stupica, Ančka Šumenjak). Ob koncu pa
so udeleženci obujali spomine ob filmskem
pregledu trinajstih srečanj, ki so se odvijala v
Sveti Trojici oz. takratnem Gradišču.
Organizatorji dogodkov so bili Kulturno
društvo Ernest Golob-Peter Sveta Trojica,
Javni sklad Republike Slovenije za kulturne
dejavnosti s svojo območno izpostavo Lenart, Knjižnica Lenart, Zveza kulturnih društev Slovenskih goric in občina Sveta Trojica
v Slovenskih goricah.
Breda Rakuša Slavinec

Nova knjiga: Izgubljeni gozd
Zoran Šteinbauer, slovenski pisatelj, rojen
22. aprila 1965 v Voličini, je sredi marca pri
založbi Miš izdal Izgubljeni gozd – svoj drugi
roman. Z njim je bil v letu 2011 na natečaju
Mladinske knjige za najboljši še neobjavljeni
roman za odrasle med 67 prispelimi deli uvrščen med pet nominirancev.
Izgubljeni gozd je popotovanje skozi gozd
številnih plasti in postaj človekovega bivanja: od začetne
zaupljive naivnosti preko kolapsa vere v vse,
tudi v smiselnost življenja,
do aktivnejše
osebnosti, ki se
izvije iz kokona
v usodo vdane
žrtve. Osrednji
junak je Karel,
občutljiv
in
redkobeseden
fant, ki svoje otroštvo preživlja obdan s tišino dreves.
Malo pred smrtjo staršev sprehode po gozdu, ki so zanj nekakšna molitev, zamenja za
asketsko življenje v semenišču, trdno prepričan, da je prav svet za tihimi semeniškimi
zidovi še najbolj podoben njegovemu domačemu gozdu miru in nesprenevedenja. Toda
prav to okolje visokih moralnih vrednot in
človekoljubnosti ga brutalno zlorabi, saj ga
njegov profesor, pater Lovrenc, pod pretvezo, da gre za ritualno očiščevanje oz. spokorno prakso, sistematično posiljuje. Na čedalje
ožji poti, o kateri se je zdelo, da ga bo vodila
le še navzdol, v vse temnejši vodnjak nemoči
in skrušenosti, pa je glavni junak milostno
spoznal, da se tudi iz bolečine lahko rodi sila,
ki odpira nova okna in nove smisle. Prav na
koncu romana se skriva ključ do Karlovega
srčnega miru – in tako Izgubljeni gozd v resnici postane najdeni gozd.
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Zakaj ste se lotili tako občutljive tematike,
kot je zloraba, in še to v še vedno skoraj nedotakljivem cerkvenem okolju?
Vedno so me zanimale zgodbe, ki se
močno dotaknejo naših občutij in nas tiho
povabijo, da oplemenitimo svoja ravnanja.
Ko sem pred več kot 20 leti kot zdravstveni
tehnik delal v Ljubljani, sem na oddelku za
psihiatrijo srečal fanta, ki mi je med jokom
zaupal, da ga je zlorabil duhovnik in da mu
je sprva verjel, da gre za posebno obliko spokorne metode. Seveda je že dolgo jasno, da
na našem planetu ni inštitucije ali človeka,
ki ne bi bila sprenevedava in vsaj občasno
krivična in neljubeča. Moj namen ni bil obtoževanje, ampak želja po razumevanju in
razjasnitvi. Zloraba je hud zločin in žrtev
vselej umre na več ravneh. Pot nazaj je dolga
in mukotrpna. Res ni treba, da si tako zlahka
zadajamo rane in drug drugemu uničujemo
življenje, sploh na seksualnem področju ne,
saj je ogromno konstruktivnejših poti, da
si izpolnimo želje. Ja, hotel sem reči, da je
svet vse bolj podoben hiši na živem pesku
in da je že čas, da nekaj naredimo za to, da
bo vsakdanje življenje lepše in bolj po meri
vsakega človeka. Vsak je poklican, da se na
tej poti spremeni, tudi Cerkev.
V letu 2008 so v Založbi Morfem objavili
vaš prvi roman Ukradeno sonce. Drugi se v
tem času vseda, sredi junija ste ga predstavili domačim bralcem. Snujete že kaj novega,
tretji roman?
Imam osnutke za več pravljic in kratkih
zgodb, a vseeno sem se spet odločil za daljšo
pripovedno formo, tako sem pred dnevi začel pisati roman Rdeča postelja za princeso
na zrnu graha. To bo resnična zgodba, skoraj v celoti vzeta iz življenja, pripovedujoča
o ljubezni in merjenju globine samote in
hrepenenja. Prav zaradi ljubezni je nastalo
vse, zato bo to najgloblje iskanje harmonije
in lepote vabljiv izziv.
Edvard Pukšič

Hladen tuš

Sobo oddam

JSKD Lenart je v sodelovanju z občino
Lenart pripravil regijsko srečanje odraslih
gledaliških skupin območij izpostav JSKD
Lenart, Ptuj, Ormož in Slovenska Bistrica,
ki je potekalo v čudovito obnovljeni dvorani
Doma kulture pri Lenartu 15. in 16. 6. 2012.
Letošnja selektorica območnih srečanj
Aleksandra Blagojević je izmed 14 odigranih predstav zaradi kvalitetne izvedbe izbrala za regijsko srečanje dve spremljevalni in
dve tekmovalni predstavi, ki sta se »borili«
za morebitno uvrstitev na državno Linhartovo srečanje 2012, ki bo potekalo v jeseni
v Postojni.
V spremljevalnem programu je vse udeležence srečanja najprej pozdravila Breda Rakuša Slavinec, vodja JSKD Lenart, in jim zaželela prijetno počutje pri Lenartu. V petek
je bila v okviru spremljevalnega programa
srečanja odigrana monokomedija Hladen
tuš, gre za avtorski projekt Janka Brumca iz
KUD Matiček Spodnja Polskava. Za napisano dramsko besedilo, za režijo in glavno

Ti nori tenorji
moško vlogo je prejel tudi posebno priznanje selektorice srečanj. V sobotnem poznopopoldanskem tekmovalnem delu srečanja
je s komedijo nastopila odrasla dramska
skupina KUD »Sloga« Leskovec-Stari Log z
delom Marcusa Köbelija (prevod Samo Strelec) Sobo oddam v režiji Andreje Lorber,
ki je prejela tudi nagrado za najboljšo žensko vlogo, in Alen Rajčevič iz iste dramske
skupine nagrado za najboljšo moško vlogo.
Gledališka skupina Društva Smoteater Majšperk pa je v večernem tekmovalnem delu
srečanja nastopila s komedijo Kena Ludwiga
(prevod Srečko Fišer) Ti nori tenorji v režiji Darka Zupanca, ki je prejel tudi nagrado
za najboljšo stransko moško vlogo. Monika
Kokot iz iste gledališke skupine pa je prejela
nagrado za najboljšo stransko vlogo. Podelitev je potekala v soboto zvečer pred večerno
predstavo srečanja.
Srečanje je strokovno spremljala državna
selektorica Dunja Zupanec.
B. R. S., foto: arhiv OI JSKD Lenart

1. srečanje oktetov in malih skupin
Na povabilo Jurovskega okteta, ki deluje
v okviru Kulturnega društva Ivan Cankar
Jurovski Dol, so se 1. srečanja oktetov in
malih vokalnih skupin 17. junija zvečer ob
gostiteljih udeležili: vokalna skupina Mavrica iz Jarenine, ženska vokalna skupina Sim-

fonija iz Trnovske vasi, Kulturno društvo
Slovenskogoriški glasovi iz Lenarta in oktet
Dornava iz Dornave.
Da se je zamisel za pripravo takšnega
pevskega srečanja porodila prav letos, ni na-

ključje, saj je Jurovski Dol prav letos dočakal
obnovljen trg, ki s svojo krožno podobo daje
videz popolnosti, celovitosti, enotnosti.
Poslušalce in pevske goste sta nagovorila
župan Peter Škrlec in predsednik Kulturnega društva Ivan Cankar Jurovski Dol Miroslav Breznik z željo,
da bi srečanje oktetov
in malih vokalnih
skupin postalo tradicionalno, kot sta prireditvi Družina poje
in Jurijevo srečanje
folklornih skupin.
Vsaka skupina se je
predstavila s petimi
pesmimi. Prevladovale so zborne pesmi
slovenskih avtorjev,
slišali pa smo nekaj
slovenskih narodnih
pesmi ter priredb slovenskih zabavnih in
narodnozabavnih pesmi.
Vida Ornik,
foto: Maksimiljan Krautič

Film Joanneuma o Negovskih čeladah
Od svoje ustanovitve leta 1811 do konca
prve svetovne vojne je Univerzalni muzej
Joanneum iz Gradca zbiral in raziskoval
arheološke spomenike z območja slovenske
Štajerske (od tu ima okoli 30 % predmetov iz
tega časa). Joanneum ob 200-letnici sodeluje
z Evropskim kulturnim in tehnološkim centrom Maribor in prvič v Sloveniji predstavlja
najpomembnejše najdbe s prostora sedanje
Slovenije v svoji zbirki. Razstava omogoča
prehod od nekoč ločenih poti k skupnim

projektom prihodnosti ter pozicioniranje
Maribora kot mesta, kjer se srečujejo muzeji
iz Avstrije in Slovenije z namenom predstavljanja skupne zgodovine avstrijske in slovenske Štajerske.
Razstava je od 4. 5. do 31. 10. 2012 na
ogled v razstavnih prostorih dvorca Betnava
od ponedeljka do petka od 10.00-16.00 in v
soboto od 9.00-12.00. V okviru razstave »V
novi luči« bo oktobra mednarodna konferenca » Komu pripada zgodovina? – Wem
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gehört die Geschichte? Razstava in konferenca sta del projekta InterArch-Steiermark,
ki je financiran iz Programa Slovenija-Avstrija 2007-2013.

Za ljudi iz Slovenskih goric je največja
znamenitost razstave film Negovske čelade
– Iskanje sledi (Die Negauer Helme – Eine
Spurensuhe) v produkciji Joanneuma 2012.
Na zelo zanimiv način so prikazani mnogi

javnosti do sedaj neznani podatki, predmeti
in znanstvena mnenja. Posnet je v nemščini
in delno v slovenščini. Zaenkrat ima samo
angleške podnapise.
Presenečenje je ohranjeno poročilo o
najdbi negovskih čelad na osmih straneh,
ki je na filmu delno prebrano. Alojz Senčer,
zakupnik gospodstva Negova, je 24. 2. 1812
natančno popisal okolico in kraj najdbe.
Med drugim je zapisal pripoved najditelja
čelad Jurija Slačka, ki je povedal: »Sem lastnik hubnega vinograda v občini Ženjak, ki
meji na majhno njivo. Prej jo je uporabljal
umrli viničar. Lansko leto jeseni sem to njivo oral v mesecu novembru. Ko sem jo tretjič oral, sem na dobri polovici njive udaril s
plugom ob trdo telo. Potegnil sem ga ven. Po
natančnem pregledu sem takoj ugotovil, da
ni kamen, ampak nekaj železu podobnega.
Po skrbnejšem pregledu trdih razbitin sem
ugotovil, da so čelade.« Tudi najdišče čelad
je približno dobrih sto metrov bolj proti zahodu na jugozahodni strani parcel št. 797/4
in 797/5 k.o. Benedikt, kot je duhovnik
Franc Zmazek ugotovil leta 1904.
Janez Ferlinc

Folklorna revija Podgorci 2012
Folklorna skupina Jurovčan, ki deluje v
Kulturnem društvu Ivan Cankar Jurovski
Dol, se je v nedeljo, 3. junija 2012, udeležila
regijskega srečanja odraslih folklornih skupin, ki je potekalo v Domu kulture Podgorci.

Po izboru strokovne spremljevalke srečanj
Klavdije Žabot je nastopilo 8 izbranih folklornih skupin, ki delujejo na območjih delovanja izpostav Javnega sklada za kulturne
dejavnosti Lenart, Ormož, Ptuj in Slovenska
Bistrica.
Jurovski folklorniki so se pod vodstvom
mentoric Cilke Neuvirt in Darinke Kramberger, ki sta skupaj s člani skupine avtori-

ci spleta, predstavili z odrsko postavitvijo
OVTAR. Predstavili so vlogo in lik ovtarja
– varuha vinogradov v Slovenskih goricah,
kot je to zapisano v dostopnih raziskavah
in v različnem arhivskem gradivu. Uporabili so ljudsko izročilo
o ovtarjih in pričevanja
domačinov, ki se še živo
spominjajo srečanj z ovtarji v vinogradih in tudi
sicer, eden izmed njih
pa je ovtarja občasno
tudi nadomeščal. Skupini je z nasveti pomagala
strokovna spremljevalka
Nežka Lubej.
V folklorni predstavi
je ovtar ujel »deklino«, ki
je romala na božjo pot in
utrgala par »grolic«. Ker
ni imela denarja za odškodnino, se mu je odkupila s plesom. V folklorno predstavo in tudi
skupino je vključen Marko Šebart, aktualni
ovtar na območju občine Lenart.
Mentorici in vsi člani folklorne skupine
so bili deležni pohval zaradi dobre plesne,
pevske in godčevske izvedbe ter ohranjanja
lika ovtarja.
Miroslav Breznik

Lutkovna delavnica pri Benediktu
Zadnji teden v juniju sta JSKD Lenart in
KD Benedikt v okviru občinskega praznika
že tretje leto zapored izvedla lutkovno delav-

TEMA
ŠPORT

IZ KULTURE

nico za otroke.
Delavnico sta vodili dolgoletni priznani
lutkarici Irena Čuček in Marjetka Šenekar.
Letošnja tema je zajemala izdelavo ročne lutke
Rusice (gre za mravljico) in prikaz namiznega
lutkovnega gledališča s
predstavo Kako je Rusica
premagala Grdinico (po
rezijanski ljudski pravljici). Kot vsako leto je bila
delavnica množično obiskana. Delavnica je potekala v vrtcu Benedikt.
B. R. S.

NOGOMET
NK Lenart preko Rogaške v Štajersko ligo

Nogometaši Lenarta so se po 2. mestu v 1.
MNZ Maribor v kvalifikacijah za vstop v Štajersko nogometno ligo pomerili z ekipo Rogaška
Crystal. Že na prvem srečanju v Rogaški so pokazali, da so nesporni favorit za napredovanje,
saj so tekmo v gosteh dobili s 3:1. Boljšo igro
od nasprotnikov pa so lenarški nogometaši pokazali tudi na domačem terenu in goste ugnali
s 4:0 ter si priigrali igranje v Štajerski ligi. S tem
so izpolnili cilje pred pričetkom sezone ter dosegli največji uspeh v zgodovini kluba.

Turnir za pokal Gostišča pri
Antonu

D. K.

Aktualni prvak letošnje 3. SFL Maribor Klub
malega nogometa Cerkvenjak je v soboto, 26.

maja, organiziral že 15. tradicionalni nočni
turnir v malem nogometu za pokal Gostišča
pri Antonu. Pred začetkom članskega turnirja
sta se pomerili ženski ekipi ŽNK Cerkvenjak
in KMN Slovenske gorice. Zmagala je domača
ekipa pod vodstvom Milka Štelcerja.
Na glavni turnir se je letos prijavilo 12 ekip, v
polfinalu pa so se pomerile: Gradbeništvo Škoro, Gostišče pri Antonu Člani, Šiviljstvo Markuš in Šic Bar Ljutomer. Finale sta pričakovano
igrali ekipi Šic Bar Ljutomer in Gradbeništvo
Škoro (drugouvrščena ekipa letošnje 1. slovenske futsal lige KMN Dobovec proti aktualnim
državnim in pokalnim prvakom FC Litija).
Obračun so dobili igralci Gradbeništva Škoro.
Najboljša trojica: 1. Gradbeništvo Škoro, 2.
Šic Bar Ljutomer in 3. KMN Cerkvenjak Gostišče pri Antonu.

Dejan Žmavc

KOŠARKA
Dan košarke v Lenartu

Na tradicionalnem dnevu košarke, ki ga je
junija v Lenartu organiziral KK Nona Lenart,
so se predstavile vse selekcije kluba. V prijateljskih obračunih so se pomerile KK Nona Lenart
U-8, U-10 in letos odlična selekcija U-14, ki se
je uvrstila v 1. slovensko ligo med mlajšimi pionirji, kjer trenutno zaseda 4. mesto. To prvenstvo se nadaljuje jeseni, ko se bo perspektivna
ekipa Lenarta pomerila še z ekipami iz Laškega, Nazarja, Polzele in Zagorske doline.
Popoldne so se pomerile članske ekipe: v ekshibicijski tekmi člani društva Mladi do kraja
z mariborsko ekipo Adeco. S Palomo se je pomerila članska ekipa KK Nona Lenart, ki sicer
nastopa v pomurski košarkarski ligi.
Vrhunec dneva je bila tekma med članskima
ekipama KK Nona Lenart in tradicionalnimi
rivali iz Ruš, ekipo KK Ruše. Minila je v prijateljskem vzdušju, zmaga pa je ostala doma. A
bolj bo v spominu ostal dogodek iz konca tretje
četrtine, ko se je predsednik KK Nona Lenart,
Smiljan Fekonja na svečan in čustven način zahvalil trem dosedanjim asom in nosilcem igre
v zadnjih treh sezonah. Od kluba so se poslovili Marko Meško, Tomaž Oček in Robert Karlo,

ki je ob igralski imel v klubu tudi pomembno
trenersko funkcijo. Kljub veliki izgubi za klub
predsednik zagotavlja, da bodo do prihajajoče
sezone skušali ponovno sestavit moštvo, ki ne
bo razočaralo lenarške publike.

Ekipa KK Nona Lenart U-14, ki se je prebila v
1. slovensko ligo, bo v prihodnjih letih skrbela,
da se bo v Lenartu še naprej igrala kvalitetna
košarka.

TRIATLON
Eva Skaza nepremagljiva v triatlonu za pokal Slovenije v Kamniku in Kopru, v Kitzbühlu 2.

Članica KK TBP Lenart Eva Skaza, ki se
poleg kolesarskih dirk redno udeležuje tudi
tekem v triatlonu, je v nedeljo, 24. junija, zmagala na tekmi za pokal Slovenije v Kamniku. V
konkurenci med moškimi in ženskami je Eva
osvojila skupno 2. mesto, medtem ko je bila v
disciplini supersprinta nepremagljiva. Ob tem
je potrebno poudariti, da se je Eva že dan prej v
Kitzbühlu udeležila težke triatlonske preizkušnje, ki je štela za evropski pokal, na kateri je
v svoji kategoriji osvojila prav tako vrhunsko
2. mesto. Eva je na ta način potrdila odlično
pripravljenost, ki jo je pokazala že na triatlonski tekmi, ki je v Kopru potekala 16. junija, na

kateri je v svoji konkurenci, podobno kot v Kamniku, osvojila 1. mesto, v konkurenci moških
in žensk pa 3. Kot pravi sama, časa za počitek
kljub napornim tekmam ne bo, saj jo že prihodnji konec tedna čaka državno prvenstvo v
Velenju, kjer cilja na naslov državne prvakinje.
Triatlon je relativno mlad šport. Njegovi začetki segajo v leto 1975, ko so v ZDA prvič izvedli triatlonsko tekmovanje. Gre za olimpijsko
panogo, v kateri tekmovalci najprej plavajo,
nato kolesarijo in nazadnje še tečejo. Vse to poteka brez prekinitve, v skupni čas pa se štejeta
tudi časa obeh menjav – ko tekmovalec preide iz
vode na kolo in nato še s kolesa na tek.

Dejan Kramberger

ROKOBORBA
Mladi lenarški rokoborec Bračič odličen na Hrvaškem

Jože Bračič je v Bistri pri Zagrebu na
močnem turnirju za kadete v kategoriji 53
kg dosegel odlično drugo mesto. Zmagal je
v treh borbah in le v finalu izgubil z domačinom. Vendar je drugo mesto za lenarške
rokoborce in Jožeta veliki uspeh. Na turnirju so sodelovali klubi iz Avstrije, Madžarske, Slovenije in Hrvaške. Mladi Jože je velik talent in prav gotovo bo še osvojil veliko
medalj in tudi zlato!

Tomi Jagarinec

Trener Darko Raner in Jože Bračič
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KONJENIŠTVO
Lora in Meggy blizu rekorda
lenarškega hipodroma Polena

HUMORESKA

jetih Franca Lovrenčiča iz Lenarta s kilometrskim časom 1:17,3 v četrti dirki. Peto dirko je
z dobrim nastopom dobil Iztok BE na vajetih
Uroša Bernardiča iz Krškega s kilometrskim
časom 1:19,1, v šesti, osrednji dirki dneva za
VN občine Lenart, pa sta po ponovljenem
štartu z najboljšim časom dneva 1:16,7 slavili
domača kobila Lora na vajetih Nine Lovrenčič
in ljutomerska predstavnica Meggy na vajetih
Jožeta Sagaja ml. Na tretje mesto se je uvrstil

Lenarški gostitelji so poleg dobre organizacije
dirk pobrali še pet zmag: po dvakrat sta slavila
Nina in Franc Lovrenčič, enkrat pa se je veselil
še Boštjan Plečko
Na lenarškem hipodromu Polena je bil drugo junijsko nedeljo v pasje vročem nedeljskem
popoldnevu pred več kot 1200 zadovoljnimi
gledalci letošnji šesti tekmovalni
dan za kasače. V sodelovanju z
Zvezo društev kasaške centrale
Slovenije ga je zgledno pripravil
domači KK Slovenske gorice. Na
sporedu je bilo sedem nadvse zanimivih dirk na 1600-metrski dobro pripravljeni stezi, v katerih je
nastopilo 46 konj iz vse Slovenije.
Prednost domačega terena so tokrat dodobra izkoristili gostitelji,
saj so zabeležili kar 5 zmag in poželi gromki aplavz občinstva. Za
nameček je domača kobila Lora
na vajetih Nine Lovrenčič skupaj
z ljutomersko predstavnico Meggy na vajetih Jožeta Sagaja v povsem »mrtvi dirki« za VN Lenarta
in izenačenem kilometrskem času
1:16,7 za las zgrešila rekord hiNina Lovrenčič je bila junakinja junijskih kasaških dirk na
podroma Polena. Nasploh so bili
hipodromu Polena (foto M.Toš ).
doseženi vzpodbudni kilometrski
časi, ki so najlepše priznanje za
trud lenarških organizatorjev iz KK Slovenske
Rambo na vajetih Mateja Osolnika iz Ljutomegorice, da bi ohranili bogato tradicijo konjenira. Zmagovalki sta tako rekoč za las sta zgrešili
škega športa v središču Slovenskih goric, je po
novi rekord lenarškega hipodroma Polena, ki
iztečenih dirkah povedal predsednik lenarškeše vedno znaša 1:16,6. Po napovedih organiga KK Slovenske gorice Anton Družovec.
zatorjev bo »padel« že na velikošmarnskih
Med zmagovalce junijskih kasaških dirk na
avgustovskih dirkah, ko pričakujejo v Lenartu
lenarški Poleni so se vpisali Delfina na vajezveneča imena slovenske kasaške scene. Steza
tih Boštjana Plečka iz Lenarta v prvi dirki s
je namreč sanirana in ni več bojazni, da bi se
kilometrskim časom in osebnim rekordom
konji lahko poškodovali. V sedmi atraktivni
1:20,6; Apollo na vajetih Franca Lovrenčiča
dirki kas pod sedlom je junija na Poleni slavila
iz Lenarta s kilometrskim časom in osebnim
Aleksandra Pajek iz Ljutomera z Alainom Derekordom 1:19,4 v drugi dirki; La Vie na vajelonom.
tih Nine Lovrenčič iz Lenarta s kilometrskim
M.T.
časom 1:20,2 v tretji dirki in Perry Joe na va-

Smeh je pol zdravja
Primerjava

»Danci so v razvoju najmanj dvajset let za
nami.«
»Kako to misliš?«
»Pri njih je še vedno dobro.«

Vse je relativno

»Ata, kaj je to relativno?«
»Dragi sinko, v življenju je vse relativno: šest
volov v hlevu je malo, šest volov v novi vladi
pa veliko.«

Prevara

»Dragi, obnašajva se kot stara zakonca, da
ne bo receptor česa posumil,« je ljubica pred
vhodom v hotel zašepetala svojemu ljubčku.
»Stara, nesi kufre gor in glej, da ne boš
več gofljala, drugače te bom takoj nagnal
domov,« je začel vpiti ljubček.

Službena pot

»Dragi, si kaj mislil name?« je žena povprašala moža, ko se je vrnil s službene poti.
»Seveda. Če bi pozabil nate, bi se vrnil že
prejšnji teden.«

Pripravlja T. K.

moža še ljubimca.«
»Ravno to je največja napaka – sedaj se
zanašata eden na drugega.«

Smisel življenja

Mož je pil pivo in na televiziji gledal oddajo
o smislu življenja. Iznenada je rekel ženi:
»Draga, če bi se znašel v stanju vegetiranja
in bi bil odvisen od aparatov in tekočin, te
prosim, da odklopiš vse aparate, ki bi me
ohranjali pri življenju.«
»Razumem,« je rekla žena ter možu ugasnila
televizor in odnesla pivo.

Pot v šolo

»Ata, prijatelji se mi posmehujejo, ker me v
šolo vozi tvoj šofer z mercedesom,« je sinček
dejal očetu tajkunu.
»Kako pa prihajajo drugi otroci v šolo,« je
zanimalo očka.
»Z avtobusom.«
»Sinko, ne bodi žalosten. Še danes ti bom
kupil avtobus.«

Nesreče pri delu

»Dragi, ali veš, da je delo v kuhinji zelo naporno in nevarno? Nekje sem prebrala, da se
največ nesreč zgodi ravno v kuhinji,« je žena
rekla soprogu.
»Verjamem, draga. Najhuje pa je, ker moram
na koncu vse te nesreče pojesti jaz.«

Napaka

»Moje seksualno življenje je na psu,« je
prijateljica potarnala sodelavki.
»Zakaj jamraš, saj vsi vemo, da imaš poleg
Če bo avtobus zamudil ...
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foto: Z. Kokol

Čas za malico
»Marica, le mirno jej, saj ne boš več dolgo,« je pri malici rezkar Peter dejal šivilji
Marici.
»Ti, nesramnež,« je vzrojila Marica. »Ali
sem zares videti že tako stara, da ne bom
več dolgo tlačila zemlje?«
»Ne, ne, Marica. Ti si še vedno videti
mlada in mična,« se je zarežal Peter. »Nisem
mislil, da ne boš več dolgo na svetu, temveč
da ne boš več dolgo mirno malicala.«
»Zakaj tako misliš,« je sumničavo povprašala Marica. »Saj menda ne misliš, da
sem predebela?«
»Kje pa, Marica, tvoja postava je neoporečna,« je pohitel z odgovorom Peter. »Samo
to sem ti hotel povedati, da delodajalci in
vlada predlagajo, da časa za malico ne bi več
šteli v delovni čas. Zato ti pravim, da ne boš
več dolgo mirno malicala.«
»Kaj ne poveš, Peter,« je zakrilila z rokami Marica. »Ali to pomeni, da bom morala
ostati v tovarni vsak dan osem ur in pol, če
bom hotela imeti polurni odmor za malico.«
»Ne, v tovarni boš morala ostati devet ur,

CENIK oglasnega prostora v
Ovtarjevih novicah
1/16 strani

40 x 124 mm

80,0 €

1/8 strani

84 x 124 mm

100,0 €

1/4 strani

124 x 173 mm

180,0 €

1/2 strani

253 x 173 mm

280,0 €

Cela stran

253 x 350 mm

480,0 €

K navedenim cenam se prišteva 20%
DDV

ker ti bo dal delodajalec enourni odmor za
malico,« je pojasnil Peter.
»Peter, ti si ja nor,« je vzkliknila Marica.
»Če k devetim uram, kolikor jih bom morala prebiti v tovarni, dodam še več kot uro
vožnje na delo in več kot uro vožnje z dela,
to pomeni, da bom od doma enajst do dvanajst ur. Kdo pa bo medtem vzgajal moje
otroke ter kuhal, pral in likal za vso družino?«
»Hi, hi, hi,« se je zarežal mizar Tone.
»Morda lahko na pomoč pokličeš politike,
ki v tej državi ne znajo drugače gospodariti,
kot da nam nenehno zmanjšujejo pravice
in varčujejo na nas. Oni imajo dovolj časa.
Stran jemati in varčevati na drugih je najlažje. To zna vsak, pa še veliko časa in truda
ne zahteva.«
»Ne kliči vraga, Tone,« je odločno povzdignila glas Marica. »Da bi takšni vzgajali
moje otroke, ne pride v poštev. Raje ponoči
samo tri ure spim, samo da bom lahko sama
vzgajala svoje otroke, da bodo zrasli v delovne in poštene ljudi, ki bodo drugim raje
dajali, kot jemali vstran.«

Program SIP TV se v sistemu KKS
LENART nahaja na kanalu S 30 frekvenca 375,25 MHz, v programski shemi SIOL TV na kanalu 143,
T2 TV na programu 24, AMIS TV
na programu 94.
Programski termini za občino
Lenart:
petek ob 18.00
sobota ob 10.00 in ob 12.00
nedelja ob 18.30
Informacije na spletni strani:
www.siptv.si
Kontakt: info@siptv.si

Dopisnikom Ovtarjevih novic!
Vsebino Ovtarjevih novic soustvarja vse več občanov (dopisnikov). Uredništvo
nenapovedane in nenaročene prispevke uporabi v celoti ali skrajšane (s prilagojenim naslovom) ali jih ne uporabi. Zadnji rok za oddajo prispevkov je 14 dni pred
izidom. Obseg prispevka je praviloma 20 vrstic in ena fotografija, če bistveno
dopolnjuje prispevek. Pri pomembnejših dogodkih so možna vnaprej dogovorjena odstopanja. Objave lokalne skupnosti ali društev lahko obsegajo 30-50 vrstic.
Prispevki naj bodo v Wordu (Times New Roman, velikost 12, razmik 1,5), fotografije morajo biti najmanj 1600x1200 pixlov, poslane v posebni datoteki. Izbor
fotografij opravi uredništvo. Naslednja številka izide konec avgusta!
Uredništvo





Mesečnik Ovtarjeve novice, časopis osrednjih Slovenskih goric, izdaja Razvojna agencija Slovenske gorice
Direktorica: Tanja Hrastnik
Naslov uredništva: Ovtarjeve novice, Trg osvoboditve 9, 2230 Lenart, ovtarjeve.novice@rasg.si
Odgovorni urednik: Edvard Pukšič, ovtar.urednik@gmail.com
Tehnični urednik: Zmagoslav Šalamun
Uredniški odbor: Edvard Pukšič, Zmagoslav Šalamun, Tomaž Kšela, Dejan Kramberger in Tanja Hrastnik
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Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje

Ovtarjeva ponudba se je predstavila
na sejmu KOS 2012
Na Poleni pri Lenartu je zadnji vikend v
mesecu maju potekal 2. Kmetijsko-obrtniški
sejem (KOS). Na letošnjem sejmu je bil poudarek na dopolnilnih dejavnostih na kmetijah. LAS Ovtar Slovenskih goric in Razvojna
agencija Slovenske gorice sta lokalnim po-

nudnikom omogočila, da so svojo domačo ponudbo postavili
na ogled obiskovalcem v pokritem delu
sejmišča. V sklopu
Ovtarjeve ponudbe
iz Slovenskih goric se
je z enotno podobo
predstavilo več kot
dvajset ponudnikov.
Obiskovalci so si lahko ogledali bogato
ponudbo podeželja:
kulinarične dobrote,
vino, sokove, medene

dobrote, ročna dela. Obiskovalci so si lahko
ogledali tudi prikaz tradicionalnih opravil in
domačih obrti: pletenje košar iz šibja, izdelava vrvi, česanje ovčje volne - kar je še posebej zanimalo najmlajše obiskovalce.
Na sejmu se je predstavljal tudi LAS Ovtar
Slovenskih goric skupaj z
Razvojno agencijo. Predstavljeni so bili projekti,
ki so bili izvedeni v letu
2011 in so bili sofinancirani s strani Ministrstva
za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano iz programa
Leader. Razvojna agencija in TIC Osrednjih
Slovenskih goric sta
predstavila turistično ponudbo Slovenskih goric,
razglednice in spominke.
Ponudbo Slovenskih
goric si je z zanimanjem
ogledal mag. Dejan Ži-

Vodni orešek (trapa natans) se
predstavi na Komarniku
Vodni orešek je enoletna plavajoča rastlina na gladini ribnikov, zasidrana s tankim
steblom v muljastem dnu. Najdemo jo v
večini akumulacijskih jezer (Komarnik, jezero Radehova, Trojiško jezero …) v severovzhodni Sloveniji. V teh poletnih mesecih ga bomo lahko opazovali kot plavajočo
solato.
Nič posebnega, porečete. Pa vendar nam
odkriva vrsto zanimivih zgodb. Listi imajo
na pecljih zračne mehurčke, ki držijo rastline na vodi. Njegov cvet je komaj
opazen. Iz cveta se razvije plod s štirimi ostrimi rogljički. Ko ga pogledamo pobliže, vidimo v njem glavo
malega hudička. Plod je užiten. V
času lakot, ko v Evropi še niso poznali krompirja, je orešek reševal
ljudi. Zanimiva je pot oreška od rastišča do rastišča, pa njegova pomoč
in nadloga ribičem …
V naših krajih je znana zgodba o
obiskovalcu hrastovške gospode na
gradu Gutenhagg (danes Hrastovec)
plemenitega svetovljana Sigismunda
Žige Herbersteina (1486–1566), nje-

Ovtarjevi nasledniki

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

dan, predsednik Odbora
za kmetijstvo, gozdarstvo, prehrano in okolje
v Državnem zboru RS.
Med pogovorom so bili
izpostavljeni problemi,
s katerimi se spopada
kmet v Slovenskih goricah. Poudarjen je bil pomen zagotovitve lokalne
oskrbe prebivalstva in
varovanja okolja.

Najava Javnega poziva LAS Ovtar Slovenskih goric

JAVNI POZIV

Na eni izmed revij ljudskih pesmi je voditeljica ljudske pesmi poimenovala biseri iz
zakladnice naše kulture. Osredotočila sem
se na besedila in ugotovila, da veliko pesmi
opeva vrt in rože. Izmed teh so najbolj poznane: Dekle, daj mi rož rdečih, Jaz pa vrtec
bom kopala, Rasti, rasti rožmarin, Roža na
vrtu zelenem cvete … V njih so najpogosteje
omenjene lilije, »gartrože«, rožmarin, šmarnice, nagelj, fajgelj.

Spoznajmo tokrat FAJGELJ
ali ŠEBOJ.
Omamno dišeči cvetovi so lepšali kmečke in samostanske vrtove. Niso bili le okras
vrta, ampak so iz njih vezali šopke, ki so jih
dekleta podarjala fantom kot znak ljubezni
ob različnih prilikah (npr. ob odhodu v vojsko). Z njimi so krasili tudi domove in cer-

za nabor projektnih predlogov za izvajanje Lokalne razvojne strategije »LAS Ovtar Slovenskih goric« občin: Benedikt, Cerkvenjak, Lenart, Sveta Ana, Sveta Trojica v Slovenskih
goricah in Sveti Jurij v Slovenskih goricah za leto 2013 bo predvidoma objavljen konec meseca avgusta 2012. Javni poziv bo objavljen v Ovtarjevih novicah, na spletni strani LAS
Ovtar Slovenskih goric in na spletnih straneh občin.

Predstavitev LAS Ovtar Slovenskih goric na sejmu AGRA 2012
Na letošnjem sejmu AGRA v Gornji Radgoni, ki bo potekal od 25. do 30. avgusta, se bo
prvič predstavil tudi LAS Ovtar Slovenskih goric. V sodelovanju z najrazličnejšimi ponudniki
bo na ogled bogata Ovtarjeva ponudba iz Slovenskih goric. Prav tako bo v »Babičinem kotičku« poskrbljeno za prikaz tradicionalnih in že pozabljenih obrti in rokodelskih dejavnosti ter
posebnosti naše pokrajine (Slovenskogoriška gibanca, Ovtar …).
Prisrčno vabljeni, da nas obiščete!
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gove omembe Hrastovških ribnikov …
Kakšen okus ima kuhani vodni orešek,
sam bi rekel, da je podoben kuhanemu kostanju, bomo ob sprehodu po Franckovi
poti okoli Komarnika in zanimivih pripovedih spoznali v eni zadnjih sobot v avgustu 2012.
Pravočasno boste obveščeni, kdaj in kje
se najdemo.
Zmago Kokol

Fajglji v vrtu Antonije Brunčič iz Lenarta. Foto: Andrej Rojs

Učenci OŠ Lenart so na sejmu KOS 2012
poskrbeli za ovtarjeve naslednike.
Zmago Kokol
kve. Kmečke žene so za dišavo uporabljale
fajglje in »marijino periko« (dišeči vratič),
še posebej, ko so šle k maši.
Fajgelj je enoletnica ali trajnica. Grmiček
zraste do 60 centimetrov v višino in tudi oleseni. Listi so sivkasti in ozko suličasti. Cvetovi rastejo na pokončnem steblu. Lahko so
polnjeni ali enojni.
Gospa Antonija Brunčič iz Lenarta me je
poučila, da obstajata moška in ženska rastlina. Cvet ženske rastline (vijolica) je enojni
in semeni. Po cvetenju se razvijejo stroki, v
katerih je seme. Cvet moške rastline (fajgelj)
je polnjen in lepše diši. Za vzgojo novih rastlin sta potrebni obe rastlini. Ko seme dozori, ga posejemo v peščeno prst, kjer kali
14 dni. Mlade rastline razsadimo in jih pred
zmrzaljo prenesemo v zaprte prostore, kjer
prezimijo (svetel prostor, tu in tam zalijemo,
temperature nad 0 stopinj C). Pomladi jih
po ledenih možeh presadimo na prosto, na sončno zavetno lego, zemlji
dodamo malo lesnega pepela. Cveteli
bodo v beli, lila ali vijolični barvi. Ko
rastline olesenijo, lahko v ugodnih
razmerah prezimijo na prostem več
let. Sadimo jih lahko tudi kot posodovke za terase in balkone.
Upam, da te lepe stare rože ne
bodo živele le v ljudskih pesmih,
ampak bodo našle prostor tudi v vašem vrtu. Ko jih boste občudovali in
vonjali, pa si le zapojte »najgeljček,
fajgeljček, rožmarin, iz tega si pušeljc
nardim …«.
Marija Čuček
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