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Žegnanje ob prazniku občine Lenart!

Foto Tone
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Občine čakajo na sprejem zakona o uravnoteženju javnih financ občin

Financiranje občin vse bolj pereče
V času, ko država varčuje na vseh koncih in krajih, bodo očitno morale »zategniti
pas« tudi občine, čeprav so po naši ustavi
lokalne skupnosti avtonomne in bi jim morala država zagotoviti avtonomne oziroma
neodvisne vire financiranja. Dejansko pa
država že nekaj let varčuje tudi na ta način,
da občinam zmanjšuje povprečnino oziroma glavarino, ki jim jo je dolžna zagotavljati
po zakonu o financiranju občin.
Povprečnina manjša, obveznosti večje
Glede na ustavno zagotovljeno avtonomijo občin se mora vlada o znižanju
povprečnine pogajati z združenji občin.
Slovenske občine imajo dve reprezentativni združenji – Skupnost občin Slovenije
in Združenje občin Slovenije. Obstaja tudi
združenje mestnih občin, ki pa ni reprezentativno. Letos sta se obe reprezentativni
združenji z vlado po dolgotrajnih polemičnih razpravah dogovorili, da bo povprečnina v letih 2013 in 2014 znašala 536
evrov, kar je za 1,25 odstotka manj kot letos. Prejšnja vlada je povprečnino občinam
dve leti zapored znižala kar brez dogovora
z njimi. Tako se je povprečnina v zadnjih
letih krepko zmanjšala, saj bi po formuli iz
zakona o financiranju občin morala znašati
že 640 evrov.
V pogajalski skupini reprezentativnih
združenj občin z vlado o teh vprašanjih je
tudi župan občine Sveta Trojica Darko Fras.
Po njegovih besedah se je, povedano malce
po domače, vlada zavezala, da bo zaradi
zmanjšanja sredstev za financiranje občin
zmanjšala tudi naloge oziroma finančne
izdatke, ki jih imajo občine po različni za-

konih, vendar se do danes to še ni zgodilo.
Dogaja se celo nasprotno – obveznosti občin se povečujejo, čeprav se njihovo financiranje zmanjšuje.
Kdaj bo sprejet »ZUJF« za občine?
Ko sta se reprezentativni združenji občin
z vlado dogovorili za zmanjšanje povprečnine za naslednji dve leti, so se dogovorili
tudi, da bo sprejet nov zakon o uravnoteženju javnih financ v občinah, s katerim naj bi
finančne obveznosti občin po različnih zakonih zmanjšali skupno za deset odstotkov.
Trenutno se posebna delovna skupina obeh
reprezentativnih skupnosti občin s predstavniki ministrstev pogaja o tem, katere
finančne obveznosti občin naj bi zmanjšali
in za koliko. Pogajajo se z vsakim ministrstvom posebej, za koordinacijo pa skrbita
ministrstvo za pravosodje in javno upravo,
ki ima svoj oddelek za lokalno samoupravo,
ter ministrstvo za finance. Na načelni ravni
so vsi za to, da se finančne obveznosti občin
zmanjšajo, ko pa pogajanja stečejo o konkretnih standardih in normativih, ki naj
bi jih znižali, pa se začne zatikati. Občine
namreč največji del proračunskih sredstev
namenijo predšolski vzgoji in osnovnošolskemu izobraževanju ter sociali. Kaj in kje
lahko občine pri financiranju teh nujnih
dejavnosti prihranijo, zares ni enostavno
vprašanje. Posebej bode v oči, da občine pri
nas poleg klasičnih nalog lokalnih skupnosti (skrb za gradnjo in vzdrževanje komunalne in družbene infrastrukture) pridobivajo tudi vse več nalog na nekaterih drugih
področjih, zlasti na socialnem.
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Investicije tudi za zagon gospodarstva
Nastaja vtis, da država takrat, kadar za
financiranje določenih nalog v državnem
proračunu nima dovolj sredstev, to breme
preprosto preloži na ramena občin, hkrati
pa jim za to ne zagotovi dodatnih virov financiranja. Tako v občinah vse bolj zmanjkuje sredstev za investicije, ki pa niso samo
v interesu občin, temveč predstavljajo tudi
gonilo gospodarskega razvoja. Prva leta
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krize bi v Sloveniji slovensko gospodarstvo
še veliko huje občutilo, če ne bi investirale
občine, ki so bile skoraj edini investitorji v
državi. Kaj bo s slovenskim gradbeništvom
in gospodarstvom nasploh, če ustavijo
investicijsko dejavnost še občine? Zato je
treba vprašanje ustreznega financiranja
občin, ki jim morajo biti zagotovljena tudi
sredstva za investicijski razvoj, čim hitreje
urediti.
Tomaž Kšela

Prevent odpušča okrog 300 delavcev

Potem ko je zaposlene v družbi Prevent
Halog v Lenartu pretresla novica, da bodo
zaradi težkih razmer v evropski in svetovni
avtomobilski industriji, katere pomemben
del je tudi lenarško podjetje, morali odpustiti večje število delavcev (prva informacija, ki smo jo objavili v Ovtarjevih novicah,
je navajala številko 213), je vodstvo družbe
seznanilo s položajem tudi lenarškega župana mag. Janeza Krambergerja. Po pogovorih s Franzem Thomasom Herzogom, direktorjem Prevent Halog, d. o. o., je župan
Kramberger za naš časopis povedal:
»Na pogovor sem sprejel direktorja Preventa, ki mi je prinesel slabo sporočilo o
odpustu okoli 300 delavcev. V tem času, ko
je delovno mesto še toliko bolj dragoceno,
je to za našo občino in sosednje občine na
področju Slovenskih goric zelo zaskrbljujoče. Dejstvo je, da bomo to občutili na širšem
območju kot pritisk na socialne transferje.

Vzrok za odpuščanje so zmanjšana naročila, zapletena delovno-pravna zakonodaja in
cena delovne sile pri nas. Vse to so razlogi,
na katere občina ne more vplivati, posledice
teh ukrepov pa se bodo zagotovo poznale v
občinskem proračunu.«
Za konec tega in začetek prihodnjega leta
predvideno odpuščanje bo spremenilo socialno podobo osrednjih Slovenskih goric.
Če bo iz podjetja, ki ta čas zaposluje 742 delavcev, moralo oditi okrog 300 zaposlenih,
bo to zatreslo lenarški gospodarski bazen
in se posledično močno odrazilo v občinah
širšega območja, iz katerih prihajajo zaposleni. Službe Zavoda za zaposlovanje in
Centra za socialno delo Lenart so obveščene, a teža potrebnih socialnih transferjev
bo prizadela občine, katerih proračuni pa
so zaradi zmanjšanih prilivov iz države že
močno prizadeti.
Edvard Pukšič

Fotografije so s spletne strani.

OVTARJEVE NOVICE

TEMA
SLOVENIJA/OSREDNJE SLOVENSKE GORICE

1. krog predsedniških volitev v VE Ptuj Protivladni protest v Mariboru

V

središču Maribora je bil konec prejšnjega meseca protestni shod, na
katerem se je zbralo okoli 800 ljudi.
Protestirali so proti neoliberalnim ukrepom
vlade, ki jih na svojih ramenih najbolj obču-

tijo delavci, mladi, upokojenci, mali kmetje
in drugi manj premožni ljudje. Med protestniki je bilo tudi več udeležencev iz osrednjih Slovenskih goric.
T. K.

V premoženje štejejo vse!

M

ed 22 predstavnikih lokalnih interesov v državnem svetu bodo po
volitvah 21. in 22. 11. 2012 med
lokalno najbližjimi še en petletni mandat
svetnika Milan Ozimič (Slovenska Bistrica)
in Rajko Fajt (Ptuj), na novo župan Moravskih Toplic Alojz Glavač in podžupan občine Ormož Branko Šumenjak. Ta bo zastopal
interese lokalnih skupnosti Benedikt, Cerkvenjak, Gornja Radgona, Križevci, Lenart,
Ljutomer, Ormož, Radenci, Razkrižje, Sveta

Ana, Sveti Jurij ob Ščavnici, Veržej, Apače,
Središče ob Dravi, Sveta trojica v Slovenskih
Goricah, Sveti Tomaž in Sveti Jurij v Slovenskih Goricah. Za to svetniško mesto sta se
sicer potegovala tudi dosedanji svetnik, trojiški župan, Darko Fras in gornjeradgonski
župan Anton Kampuš. V 2. delu volitev v DS
so izvolili še 18 državnih svetnikov, zastopnikov socialnih, gospodarskih in poklicnih
interesov.
E. P.

O reformah se intenzivno pogajajo socialni partnerji

DZ soglasno podprl reformne zakone

D

ržavni zbor je sredi novembra opravil splošno razpravo o predlogih zakona o pokojninskem in invalidskem
zavarovanju (ZPIZ-2), o delovnih razmerjih
in o spremembah in dopolnilih zakona o
urejanju trga dela. Vse tri je v DZ vložila vlada, preden jih je uskladila z delodajalskimi
organizacijami in sindikati. Zato pogajanja
s socialnimi partnerji potekajo hkrati z razpravo v parlamentu. V prvem branju so za
obe reformi glasovali vsi poslanci vladajoče
koalicije in opozicije.
Tik pred začetkom splošne razprave o
obeh reformah v DZ je minister za delo, družino in socialne zadeve Andrej Vizjak na novinarski konferenci opozoril, da redni postopek socialnim partnerjem zagotavlja dovolj
časa in priložnosti za dokončanje dialoga. Z
dosedanjimi pogajanji med socialnimi partnerji je zelo zadovoljen.
Pogajanja med socialnimi partnerji o vseh
treh zakonih potekajo štirikrat na teden po
štiri ure. Pokojninska reforma (ZPIZ-2) je
že prestala prvi krog usklajevanj. Nekatere
kompromisne rešitve bodo v najkrajšem času
predstavili socialnim partnerjem. Odprta
ostajajo predvsem prehodna obdobja, saj
sindikati opozarjajo, da so prekratka, zlasti
za ženske, ki se bodo po upokojitvenih pogo-

jih izenačile z moškimi. Prav tako so odprta
nekatera vprašanja o poklicnih pokojninah
in tudi vprašanje spodbud za nadaljevanje
dela po štiridesetih letih delovne dobe.
Vizjak upa, da bodo socialni partnerji
pokojninsko reformo uspeli v največji možni meri uskladiti v prvih dneh decembra.
Konstruktivni so tudi na pogajanjih o obeh
zakonih s področja delovnopravnih reform.
Kljub demonstracijam in ostrim besedam
pogajanja potekajo uspešno. Predloge vseh
treh zakonov naj bi uskladili do 2. branja
5. decembra. Če bo tako, kot je napovedal
Vizjak, bo pokojninska reforma sprejeta še
letos, veljati pa bo začela 1. 1. 2013. Enako
velja za nov zakon o delovnih razmerjih in
za spremembe zakona o urejanju trga dela.
Možno je sicer, da katerega od teh zakonov
ne sprejmejo, kajti na silo se takšnih zakonov
po Vizjakovih besedah v naši državi ne da
sprejeti. Pokojninska reforma pa je nujna, saj
naj bi z njo država že v 2013 prihranila 153
milijonov, v 2014 pa 220 milijonov evrov.
Tudi sindikalna in delodajalska strani ocenjujeta, da so pogajanja uspešna, a sindikati
opozarjajo, da pri tako pomembnih reformah ni dogovorjeno nič, dokler se ne dogovorijo o vsem.
T. K.

Proti razgradnji socialne države

N

a Kongresnem trgu v središču Ljubljane so bile sredi novembra velike
demonstracije proti razgradnji socialne države in proti pretiranim varčevalnim
ukrepom, ki najbolj udarijo po žepu najmanj
premožne sloje prebivalstva. Na njih se je
zbralo okoli 30.000 delavcev, javnih uslužbencev, študentov in upokojencev iz vse
Slovenije. Govorci so poudarjali, da največjo
ceno za izhod iz krize plačujejo tisti, ki je

Lenarški del SVIZ-ovih demonstrantov
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niso povzročili in zanjo niso nič krivi. Uprli so se zmanjševanju pravic ljudi na račun
kapitala.
Med pisano množico demonstrantov je
bilo tudi precej udeležencev iz Lenarta in
drugih krajev v osrednjih Slovenskih goricah, zlasti šolnikov in drugih javnih uslužbencev, pa tudi delavcev in upokojencev.
T. K.,
foto Franc Bratkovič

Č

vezane vloge nad 1 letom do 2 leti za leto
pred letom vložitve vloge po podatkih Banke
Slovenije. Če med vložitvijo vloge podatek o
tej obrestni meri še ni na voljo, se upošteva
podatek za predpreteklo leto.
V premoženje vlagatelja pa po črki zakona
ni treba všteti stanovanja, v katerem vlagatelj
dejansko prebiva, do vrednosti primernega
stanovanja.
Poglejmo primer: štiričlanska družina izkazuje dohodke, ki se upoštevajo, v skupni
letni višini 20.000 evrov.
Družina je na dan vložitve vloge za otroški
dodatek (denimo, da je bil to 1. 12. 2011) razpolaga s premoženjem v višini 30.000 evrov,
pri čemer se je za izračun letnega fiktivnega
dohodka družine upoštevala povprečna letna
obrestna mera v višini 3,41 odstotka. Letni
fiktivni dohodek znaša torej 1.023 evrov.
Glede na navedeno znaša skupni dohodek
družine 21.023 evrov. Ker družino sestavljajo
4 osebe, znese povprečni mesečni dohodek
na osebo 437,98 evrov, kar predstavlja 45,31
odstotka neto povprečne plače vseh zaposlenih v Sloveniji, ki je v letu 2010 znašala
966,62 evrov.
Glede na to je naš fiktivni vlagatelj za dva
otroka, ki se izobražujeta v osnovni šoli,
upravičen do otroškega dodatka v višini
104,10 evra mesečno.
T. K.

Nikomur ni treba hiteti v »penzijo«

M

inistrstvo za delo, družino in socialne zadeve je medijem poslalo
spaoročilo, v katerem ob sedanjih
razpravah o pokojninski reformi posebej poudarja, da bodo vsi tisti, ki bodo do konca
letošnjega leta izpolnili pogoje za upokojitev
po veljavnem zakonu, ohranili te pogoje za
upokojitev tudi po uveljavitvi novega zakona
o pokojninskem in invalidskem zavarovanju.
Povedano malce po domače to pomeni, da
se bo lahko vsak, ki bo do konca leta izpolnil pogoje za upokojitev po sedaj veljavnem
zakonu, po tem zakonu upokojil kadarkoli
v prihodnjih letih. Zanj torej novi zakon ne
bo veljal, razen če ne bo novi zakon zanj bolj
ugoden. Nikomur, ki bo letos izpolnil pogoje
za starostno upokojitev, se torej ne mudi v
pokoj, da bi »ulovil« še »stari« zakon, saj se
bo po »starem« zakonu lahko upokojil tudi v
prihodnje. Za takšno rešitev so se na ministrstvu odločili, ker ne želijo, da bi se zaradi

pokojninske reforme zaposleni množično
upokojevali, čeprav so še sposobni za delo.
V 391. členu predloga novega zakona o
pokojninskem in invalidskem zavarovanju,
ki naj bi ga začeli uporabljati 1. 1. 2013, zares
piše: »Osebe, ki so do uveljavitve tega zakona
izpolnile pogoje za pridobitev pravice do starostne pokojnine po predpisih, veljavnih do
uveljavitve tega zakona, vendar še niso vložile zahtevka, lahko uveljavijo to pravico po
navedenih predpisih tudi po uveljavitvi tega
zakona. V primerih iz prejšnjega odstavka se
za priznanje in odmero starostne pokojnine
na dan uveljavitve pravice oziroma do dneva
prenehanja zavarovanja upošteva pokojninska in dodana doba, osnove, starost, vključno
z njenimi možnimi znižanji, način določitve
pokojninske osnove (18-letno povprečje),
vrednotenje pokojninske dobe ter možna
zmanjšanja in povečanja te pokojnine.«
T. K.

Dolič 38, 2253 Destrnik, www.geomera.si

Volitve državnih svetnikov

eprav nova socialna zakonodaja velja
že skoraj leto dni, v javnosti še vedno
prihaja do nerazumevanja, kako Centri za socialno delo pri odločanju o socialnih
pravicah upoštevajo dohodek in premoženje.
Zato je ministrstvo za delo izdalo posebno
pojasnilo, na kakšen način poteka zajemanje
in upoštevanje dohodkov in premoženja.
Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih
sredstev določa, da se pri ugotavljanju upravičenosti do pravice iz javnih sredstev v prvi
vrsti uporabijo podatki iz odločb o odmeri
dohodnine in podatki iz davčnega obračuna
akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti za preteklo leto. Če ti podatki med
odločanjem še niso na voljo, se upoštevajo
podatki iz odločb za predpreteklo leto, preračunani na raven preteklega koledarskega
leta.
Prav tako zakon določa, da je treba v
premoženje osebe, ki da vlogo za socialno
pomoč, šteti tudi nepremično premoženje,
osebna in druga vozila, vrednostne papirje
in denarna sredstva na transakcijskem ali
drugem računu, hranilne vloge ter drugo
premično premoženje.
Premoženje se upošteva tako, da se dohodki družine povečajo za fiktivno določen
dohodek v višini letnega zneska obresti, izračunanih od vrednosti premoženja na dan
vložitve vloge. Pri tem se upošteva povprečna letna obrestna mera za gospodinjstva za
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Občine Slov. goric podpisale pismo o
nameri

V

sredo, 24. oktobra, so v Centru Slovenskih goric v Lenartu 23 županov
občin Slovenskih goric in 4 direktorji razvojnih agencij, ki delujejo na tem
območju, podpisali Pismo o nameri za povezovanje in sodelovanje. Slovenske gorice
so območje, katerega geografske in naravne

danosti, zgodovinske okoliščine in skupni
produkti povezujejo 26 občin, zato občine
s pismom o nameri izražajo voljo in se povezujejo z namenom, da učinkovito črpajo
sredstva Evropske unije, sredstva državnega
proračuna, skupaj pripravijo in izvedejo projekte na področju čezmejnega in meddržav-

nega sodelovanju ter druge skupne projekte
v obdobju finančne perspektive 2014-2020.
Prav tako občine območja Slovenskih goric
želijo v finančni perspektivi 2014-2020 sodelovati z avstrijsko regijo Vulkanland pri pripravi in izvedbi skupnih projektov ter skupaj
kandidirati za sredstva Evropske unije.
Občine, podpisnice pisma o nameri, so
pooblastile Razvojno
agencijo
Slovenske
gorice, da je nosilec
sodelovanja oz. glavni
koordinator skupaj z
razvojnimi agencijami
PORA, Razvojno agencijo Gornja Radgona,
Prleško razvojno agencijo, GIZ Ljutomer in
Javno razvojno agencijo občine Ormož pri
pripravi in izvedbi skupnih projektov.
Zaradi zaščite skupnih interesov in primerljive organiziranosti
v evropskem prostoru podpisnice tega pisma
izražajo voljo za oblikovanje in zaščito skupne blagovne znamke Slovenske gorice. Pismo o nameri naj bi podpisale še tri občine.
Darja Ornik

Lenart

V petek, 2. novembra, je bila v Domu kulture Lenart osrednja proslava ob prazniku
občine Lenart. Pred gledalci v prenapolnjenem parterju in na balkonu so v kulturnem

programu nastopili Vokalna skupina Il divji,
duet Con amore in pianist Aleksander Živko iz Voličine. Predstavljen je bil odlomek iz
filma o Komarniku in gradu Hrastovec.
Mag. Janez Kramberger, župan občine Lenart, je v nagovoru,
usmerjenem v aktualne razmere
v občini in državi, poudaril, da je
občini v 2012 uspelo končati dve
pomembni investiciji — Dom
kulture v Lenartu in primarni vodovod v Voličini. »Srečujemo se z
likvidnostnimi težavami, vsak dan
je večji pritisk na socialne transferje. Za prihodnje leto se nam
zmanjšujejo dotacije iz državnega proračuna. Jasno je, da bodo potrebna zmanjšanja
na vseh področjih. Kriza se pozna in se bo
najbolj poznala pri investicijah v komunalno

Občina Lenart je praznovala

P

rireditve ob letošnjem prazniku občine Lenart so potekale od 20. oktobra
do 10. novembra, v organizacijo športnih in kulturnih srečanj in družabnih manifestacij so se ob občini vključili tako rekoč
vsa društva in organizacije.
Zvrstili so se koncert pevk Društva upokojencev Lenart, koncert tandema Denis
Čuček in Peter Šenekar »Proti toči«, pohod
po občini Lenart, lutkovno-igrana predstava
Teatra za vse iz Jesenic Lačna gosenica, monokomedija Irene Mihelič Moja briljantna
ločitev in ustvarjalne delavnice Skozi igro

ksander Živko. Organizirali so tradicionalni
turnir v malem nogometu za člane in balinarski turnir 3+1 za moške in ženske.
Nastopili so pevci Kulturnega društva Slovenskogoriški glasovi. Potekala sta tradicionalna slovesna sv. maša in žegnanje.
Dramska sekcija KTD Selce se je predstavila z veseloigro Mož na preizkušnji, varovanci VDC Polž, enota Lenart Mravlja, so
pripravili razstavo slik. Ob praznovanju 50letnice knjižnice so pripravili Cekinčkov piknik Knjižnice Lenart. Potekali so Ovtarjev
pohod s svetilkami, proslava ob občinskem
prazniku za stanovalce
Doma sv. Lenarta in
otvoritev razstave fotografij avtorja Cirila
Velkovrha. Gledališka
skupina OŠ Voličina je
nastopila s predstavo za
otroke Hop v pravljico!
20-letnico Sadjarskega
društva Slovenske gorice Lenart so prazno-

Slovenskogoriški glasovi

in stisk rok do prijateljstva, ki sta jih
vodili Andreja Štancer in Nika Arnuš.
Na osrednji proslavi ob občinskem
prazniku so nastopili Vokalna skupina
Il divji, duet Con amore in pianist Ale-

infrastrukturo. V prihodnjem proračunu želimo zagotoviti sredstva za čistilne naprave v
obeh KS in urediti energetsko sanacijo dveh
stavb v lenarški osnovni šoli. Upam, da nam
bo to uspelo.«
O položaju v družbi je dejal: »Bila so obdobja, v katerih smo živeli v težjih življenjskih
razmerah, vendar je bilo stanje duha pozitivno, ljudje so bili z mislimi in načrti usmerjeni
v prihodnost. Sedaj pa živimo v družbi, kjer
so črnogledost, negotovost in strah postali
nekaj vsakdanjega in običajnega. Živimo v
času, ko obče moralne vrednote in nenapisana pravila skorajda ne veljajo več. Pravo je v
veliki meri postalo ujetnik kapitala, če imaš
denar, te sposobni pravniki operejo krivde.
Zanimivo je, da pri nas skoraj nobena afera
ni dobila sodnega epiloga. Prepričan sem, da
je rešitev izhoda iz krize samo v zagonu gospodarstva, stimulativni davčni zakonodaji
in primerljivi racionalizaciji javne uprave.«

Slovesna maša

Martinovanje
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vali s posebno prireditvijo, obeležili so
20-letnice galerije Konrada Krajnca in
delovanja likovne delavnice za mlade,
pripravili so koncert Cerkveno-prosvetnega mešanega pevskega zbora
Kulturnega društva Sveta Ana, tradicionalno martinovanje in srečanje ljudskih godcev in pevcev.

Podeljena so bila priznanja učencem za
odličen uspeh v času osnovnošolskega izobraževanja, ki so jih prejeli učenci OŠ Lenart:
Nataša Brunčič iz Lenarta, Kristijan Gregorec
iz Viničke vasi, Egon Peršak iz Lenarta, Me-

lani Potrč iz Biša, Nastja Glogovac iz Lenarta, Urban Gselman iz Lenarta, Blaž Raner iz
Močne in Adrijana Toplak iz Partinja. Iz OŠ
Voličina so priznanja prejeli Saška Kurnik iz
Zavrha, Špela Peserl iz Črmljenšaka, Karin
Petko iz Zavrha, Rebeka Šnofl iz Sp. Voličine, Urška Fekonja iz Selc, Nastja Krajnc iz Sp.
Voličine in Anja Ornik iz Sp. Voličine.

Anja Džaferović iz Radehove je prejela
priznanje za zlato maturantko in denarno
nagrado v višini 200 EUR.
Občina Lenart na osnovi javnega razpisa
vsako leto podeli nagrade diplomantom
dodiplomskega in podiplomskega študija,
ki so obveznosti opravili s povprečno oceno
9,1 ali več. Višina nagrade za dodiplomski
študij in podiplomski študij po 2. bolonjski
stopnji znaša 200, za znanstveni magisterij
300, za študij po 3. bolonjski stopnji in doktorat znanosti pa 400 EUR. Priznanja so prejeli: Tanja Lorenčič iz Lenarta, diplomantka
Filozofske fakultete Univerze v Mariboru;
Milana Simonič iz Lenarta za zaključen magistrski študij na Fakulteti za družbene vede
Univerze v Ljubljani; Petra Weingerl iz Sp.
Porčiča za zaključen magistrski študij prava
na Univerzi v Oxfordu v Veliki Britaniji; Rok
Čuš iz Zavrha za zaključen študij na Fakulteti za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru; Miran Jerenec iz Zavrha za
zaključen magistrski študij na Ekonomko
poslovni fakulteti Univerze v Mariboru in
Marko Zdravkovič iz Lenarta za zaključen
študij splošne medicine na Medicinski fakulteti Univerze v Mariboru.
Delovanje in funkcija ovtarja sta usmerjena v varovanje okolja – varovanje Slovenskih
goric, razvoj ekološke in turistične zavesti
ljudi. Ovtar Marko Šebart se je odločil, da
Ovtarjevo priznanje prejmeta dva občana.
Zmago Kokol iz Hrastovca, naravovarstvenik, svoje poslanstvo in delo opravlja že mnogo let. Zlasti kot fotograf dokumentira bogastvo narave, krajine, rastlinskih in živalskih
vrst in sodeluje pri mnogih projektih. Sodeloval je pri oblikovanju Agatine in Franckove
poti ob Komarniku in
je njen skrbnik. Drago
Kerec iz Zg. Žerjavcev,
ki je staro stanovanjsko
hišo in gospodarsko
poslopje zgradil in obnovil v slovenskogoriškem stilu in s tem
prispeval k ohranitvi
krajinske podobe Slovenskih goric.
Priznanje župana
občine Lenart je prejela
Slavica Kurbus iz Sp. Porčiča, predana
glasbi in delu z mladimi. Zaposlena je na
Konservatoriju za glasbo in balet Maribor,
Podružnična šola Lenart, kjer poučuje
klavir, spodbuja in razvija mlade talente.
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Ovtarjevi priznanji

Kot pianistka sodeluje na mnogih javnih
prireditvah, kot pevka nastopa z družino. Je
izjemna pianistka in ustvarjalna osebnost.
Občinski svet občine Lenart je na osnovi

razpisa sprejel sklep o podelitvi najvišjih občinskih priznanj za leto 2011.
Plakete občine Lenart so prejeli trije. Lana
Žabčič iz Lenarta, članica Twirling, plesnega
in mažoretnega kluba Lenart, je po zgodnjih
uspehih v letih 2006 do 2009 v kategoriji kadeti osvojila tri prva, pet drugih in eno tretje mesto. Leta 2007 je s skupino osvojila 7.,
od 2009 pa dve prvi, eno drugo in dve tretji
mesti na državnem tekmovanju v kategoriji junior. Na lanskem Svetovnem pokalu na
Floridi je osvojila 27., letos na evropskem
prvenstvu v Franciji pa odlično tretje mesto. Pizzeria cafe Agata Jožef Letnik, s. p.,
iz Lenarta zaposluje 9 ljudi. Poleg razvijanja
kakovosti in skrbi za videz lokala nenehno
stremi k izboljšanju kakovosti gostinskih
storitev, k izvirnosti in bogati kulinarični ponudbi; je sinonim za dobro kulinarično ponudbo, prijazno postrežbo in prijetno okolje.
Žitni mlin, pekarna in trgovina Branko Petovar, s. p., iz Lenarta se je razvil v sodoben
proizvodni obrat z zaokroženo proizvodnjo
in ponudbo na področju mletja in predelave
žit, peke kruha, pekovskih izdelkov, testenin ter drobnega peciva. Izdelki so znani po
kakovosti, podjetje se
prilagaja potrebam in
željam sodobnih kupcev ter trgu, zato razvija nove.
Bronasti lenarški
grb je prejelo Društvo
vinogradnikov Lenart,
ustanovljeno pred dvajsetimi leti. Organizira
strokovna predavanja,
ocenjevanja vin, razne
prireditve, ekskurzije,
prispeva k široki ponudbi vrhunskih vin in
k novim oblikam pridelave ter trženja. Člani
sodelujejo na mnogih prireditvah, obujajo običaje, povezane z vinogradništvom in
vinsko tradicijo, društvo je soorganizator ali
organizator Trgatev na Zavrhu, martinovanj
v Lenartu, blagoslovov vina na »Janževo« in
drugih prireditev.
Srebrni lenarški grb je šel v roke Inge Markoli iz Lenarta, učiteljice, 10 let ravnateljice
OŠ Lenart. Po upokojitvi je bila 4 leta podpredsednica Društva upokojencev Lenart.
Že enajst let vodi Društvo Sožitje Lenart, ki
je društvo s socialno-človekoljubnimi cilji in
organizacija za napredek skupne in posamične skrbi za osebe z motnjami v duševnem razvoju, njihove starše in člane družin. Nikoli
ji ni žal časa za prizadevno humanitarno in
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prostovoljno delo. Zaradi društva Sožitje in
osebnih prizadevanj in dela Inge Markoli je
velika večina oseb z motnjami vključena v življenje, zaradi tega živijo bolj kvalitetno, bolj
osmišljeno, bolj zadovoljno življenje.
Zlati lenarški grb je prejel dr. Marjan Toš
iz Lenarta. Po delu novinarja in komentatorja RTV Slovenija na Radiu Maribor in Radiu
Ljubljana je na Pedagoški fakulteti Univerze
v Mariboru diplomiral na temo Žrtve vojne 1941–1945 v osrednjih Slovenskih goricah. Raziskovalno in študijsko se je veliko
ukvarjal z zgodovino Slovenskih goric med
vojnama in z družbeno-geografskimi in ekološkimi temami. Med povojnimi dogajanji je
proučeval predvsem povojne poboje na gradu Hrastovec. Deloval je tudi v Lovski zvezi
Maribor in v uredništvu revije Lovec.
Magistrski študij je končal na temo Žrtve vojne
1941–1945 na območju
Upravne enote Lenart. V
letu 2001 je prevzel vodenje Centra judovske kulturne dediščine Sinagoga
v Mariboru; je tudi član
pomembnih mednarodnih
gremijev. Leta 2007 je doktoriral na Fakulteti za podiplomske humanistične
študije – Institutom Studiorum Humanitatis v Ljubljani z disertacijo
Zgodovinski spomin na prekmurske Jude
po letu 1945. Objavil je veliko znanstvenih
in publicističnih člankov, skupaj 378 bibliografskih enot. Je eden najbolj aktivnih pobudnikov in vztrajnih aktivistov za ohranitev spomina na generala in pesnika Rudolfa
Maistra Vojanova. V letih 2007 do 2011 je bil
predsednik Območnega združenja veteranov
vojne za Slovenijo Lenart.
Častni občan občine Lenart je postal Bog-

pri delu v Krajevni skupnosti Lenart. Bogdan
Šavli je danes predsednik nadzornega sveta
družbe TBP, d. d.
Bil je direktor in podjetnik z jasno razvojno vizijo in poslovno strategijo. Brez njegove
vztrajnosti, odločnosti, včasih tudi poslovne
trme, ne bi bila mogoča preobrazba podjetja. Izžareva pozitivno energijo, življenjski
optimizem, deluje povezovalno, zaradi uspešnega vodenja obeh gospodarskih družb je
užival veliko zaupanje in spoštovanje med

poslovnimi partnerji in med zaposlenimi.
Njegov moto je: »Razmišljati inovativno in
pošteno, delati prizadevno in strokovno.«
Za svoje delo je prejel številna priznanja
in nagrade: leta 2007 je prejel prestižno nagrado Gospodarske zbornice Slovenije za
izredne gospodarske in podjetniške dosežke,
poleg tega je prejel še priznanje KS Lenart in
Zlati lenarški grb.
Edvard Pukšič, fotografije: Foto Tone

Benedikt

O občinskem proračunu na
decembrski seji

V

na voljo manj sredstev. Po besedah direktorice občinske uprave Andreje Lorber bo
potrebno zato v proračunu zmanjšati sredstva za financiranje društev in za investicije,
zmanjšale pa se bodo tudi plače zaposlenih
na občini in drugih
javnih uslužbencev.
Sicer pa se je občina
Benedikt v zadnjih letih zelo razvila, zato jo
zastoj pri investicijah
ne bo tako hudo prizadel. Na občini si bodo
prizadevali, da bodo
zagotovili dovolj sredstev za vzdrževanje
vsega, kar v občini že
imajo, pa tudi za družbene in druge dejavnosti, ki jih občani nujno
potrebujejo.
T. K.
Benediški občinski svet je 28. novembra sklepal tudi o potrditvi Investicijskega programa za izgradnjo vrtca Benedikt.

občini Benedikt bodo o občinskem
proračunu za naslednje leto v prvem
branju razpravljali na decembrski
seji občinskega sveta. Ker bo država znižala
tako imenovano glavarino, bo imela občina

Stroški za socialo se povečujejo

V
dan Šavli iz Lenarta. Rodil se je v Rogaški
Slatini leta 1941. Po nižji gimnaziji in šolanju
v Šolskem centru TAM se je izobraževal na

Tehniški šoli in kasneje še na Višji tehniški
šoli v Mariboru. Leta 1963 se je kot tehnični
vodja zaposlil v obrtnem podjetju KLEMOS
v Lenartu. Leta 1972 je postal občan Lenarta.
Ob nenehnem dodatnem izobraževanju je
njegova poklicna kariera napredovala.
Do nedavnega je bil na čelu uspešne izvozne družbe TBP, katere lastniki so zaposleni.
Verjame v ljudi, njihovo ustvarjalno moč,
sposobnost in vztrajnost. Razume potrebe
širšega okolja Slovenskih goric in mu daje
največ, kar lahko, to je preko 1.200 delovnih
mest v družbah TBP, d. d., in Prevent Halog,
d. o. o. Slednjo je vodil kot prokurist. Znan
je bil kot socialno čuteč direktor, ki nikoli ni
prezrl težav in stisk zaposlenih, pa tudi njihovih uspehov ne. Več let je aktivno sodeloval

sak čas bo minilo leto dni, odkar je
država začela izvajati novo socialno zakonodajo, ki je bila sprejeta še
v času prejšnje vlade (sprejeta je bila poleti
2010 in dopolnjena maja 2011, začetek njenega izvajanja pa je bil zamaknjen na 1. 1.
2012). O tem, kaj je nova socialna zakonodaja
prinesla občini Benedikt, smo se pogovarjali
z direktorico tamkajšnje občinske uprave
Andrejo Lorber.
»Zaradi nove socialne zakonodaje se
odhodki občine za
socialne pravice niso
zmanjšali, temveč celo
nekoliko
povečali,«
pravi Lorberjeva. Po
novi socialni zakonodaji je tako, da se
morajo vsi iz občine
Benedikt, ki želijo uveljaviti kakršnokoli socialno pravico, obrniti
na Center za socialno
delo v Lenartu. Tam
je za občane iz občin v osrednjih Slovenskih
goricah tako imenovana »enotna vstopna
točka« za vse, ki potrebujejo kakršnokoli socialni pomoč. Na centru za socialno delo pogledajo v okoli 40 uradnih evidenc, iz katerih
natančno razberejo, kakšno je materialno in
socialno stanje vsakega posameznika in njegove družine. Na tej osnovi izračunajo, ali je
posameznik upravičen do socialne pomoči
in do kakšne. Nato te podatke sporočijo izplačevalcem pomoči.
Občina Benedikt je tako kot vse druge občine dolžna plačevati obvezno zdravstveno
zavarovanje za vse svoje občane, ki izpolnjujejo pogoje v skladu z veljavno zakonodajo

oziroma se ne morejo zavarovati na podlagi
kakršnekoli druge zavarovalne osnove. Gre
zlasti za mlade, ki so že končali šolanje in še
nimajo zaposlitve, za brezposelne osebe in za
starejše ljudi brez vsakršnih dohodkov. Kot
pravi Lorberjeva, je občina do uveljavitve
nove socialne zakonodaje plačevala obvezno
zdravstveno zavarovanje približno 25 svojim

občanom, sedaj pa ga plačuje približno 43
občanom. Podatek kaže, da se podobno kot v
vsej Sloveniji tudi v občini Benedikt socialne
razmere zaostrujejo, saj se število oseb, ki nimajo nobenih dohodkov, povečuje.
Po besedah Lorberjeve se tudi število vlog
za znižano plačilo vrtca ni zmanjšalo. Tudi
to, kdo je upravičen in do kakšne višine je
upravičen do znižanja plačila vrtca, izračunajo na centru za socialno delo, nato pa podatke pošljejo v vrtec oziroma v šolo. Plačilo
staršev je odvisno od razvrstitve v dohodkovni razred, ki se določi na podlagi mesečnega dohodka in premoženja na družinskega
člana v razmerju od neto povprečne mesečne
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plače v Republiki Sloveniji v preteklem letu.
Občina plača razliko do polne cene programa. Občina ne razpolaga s podatki o premoženju staršev oziroma vlagateljev. Poleg tega
občina subvencionira tudi najemnine najemnikom stanovanj, ki so do tega upravičeni.
Kot pravi Lorberjeva, gre za manjše število
subvencij.
Skratka, nova socialna zakonodaja je takšna, da na občinah o socialnih pravicah nič
več ne odločajo – vse odločitve sprejmejo na
Centru za socialno delo, kjer imajo natančen
vpogled v vse evidence o materialnem položaju posameznikov in družin.
Sicer pa so v občini Benedikt podobno kot
v vseh drugih občinah v osrednjih Slovenskih
goricah zaskrbljeni, ker v lenarškem Preventu Halogu napovedujejo odpuščanje večjega
števila presežnih delavcev. V tem podjetju je

tudi precej zaposlenih iz občine Benedikt.
Marsikatera šivilja se je za šivanje usposobila
v nekdanjem Pekovem obratu, ki so ga imeli
v Benediktu. Socialne razmere v občini Benedikt so v veliki meri odvisne od stanja v
gospodarstvu v Lenartu, Mariboru in Gornji
Radgoni, kamor se vozi na delo večina zaposlenih občank in občanov Benedikta. Seveda
pa gospodarsko in finančno krizo občutijo
tudi podjetja in podjetniki, ki imajo sedež v
občini Benedikt. Nekateri so že opustili svojo
dejavnost, na srečo pa ustanavljajo tudi nove.
Sicer pa je bilo letos sredi leta v občini Benedikt 78 registriranih brezposelnih oseb, med
njimi 38 žensk. Velika večina brezposelnih je
imela poklicno ali nižjo izobrazbo.
T. K.

Cerkvenjak

Nove investicije že s pridom
uporabljajo

V

občini Cerkvenjak, kjer so prejšnji
mesec slovesno predali namenu nov
Športno-rekreacijski center Cerkvenjak (ŠRC) in nov turistični objekt v Arheološkem parku v Brengovi, obe novi pridobitvi že s pridom uporabljajo.
Po besedah župana občine Cerkvenjak
Marjana Žmavca sta obe investiciji za nadalj-

nji razvoj kraja in občine zelo pomembni,
zato je bila njuna otvoritev odmevna tudi v
širšem prostoru. Še posebej to velja za športno-rekreacijski center, ki ne bo prispeval
samo k razvoju športa in rekreacije v Cerkvenjaku, temveč v Slovenskih goricah nasploh.
Predsednik Medobčinske nogometne zveze
v Mariboru Rudi Turk je že napovedal, da bo
Cerkvenjak eden od štirih centrov za vzgojo
mladih nogometašev v severovzhodni Sloveniji. Takšne centre bodo oblikovali še v Mariboru, na Dravskem polju in v Pomurju.
V ŠRC, kjer igrajo redne ligaške tekme
domači nogometaši, so gostili že tudi prve
goste. V Cerkvenjaku so se namreč pomerile
izbrane selekcije U-13 in U-14 Medobčinske
nogometne zveze Maribor in Medobčinske
nogometne zveze iz Zagreba. Udeleženci
tega meddržavnega srečanja mladih nogometašev so bili presenečeni in navdušeni
nad infrastrukturo, ki so jo imeli v ŠRC na
voljo. Zanimanje za ŠRC v Cerkvenjaku je
pokazal tudi predsednik Medobčinske nogo-

metne zveze v Pomurju Danilo Kacjan, ki je
tudi član predsedstva Nogometne zveze Slovenije. Sicer pa je Kacjan podobno kot Turk
Cerkvenjačanom stal ob strani že v času gradnje ŠRC. Vse kaže, da bodo ŠRC uporabljali
tudi klubi iz Pomurja in selekcije Nogometne
zveze Slovenije. Prav tako se za ŠRC zanimajo hotelski in turistični delavci iz Maribora,
ki pod Pohorjem in na
njem gostijo domače in
tuje nogometne klube.
V ŠRC bi lahko nekateri hodili na priprave,
saj tako kakovostnih
nogometnih terenov v
Mariboru ni vedno dovolj za vse.
Na občini Cerkvenjak ob sodelovanju
Športne zveze po
Žmavčevih besedah že
pripravljajo pravilnik
o uporabi ŠRC, ki bo
ostal v lasti in v upravljanju občine, uporabljali pa ga bodo Nogometni klub Cerkvenjak, Strelsko društvo Cerkvenjak, šola in
druga športna društva. Domača športna in
druga društva bodo ŠRC lahko uporabljala z
velikim popustom, medtem ko bodo morali
športni kolektivi ali posamezniki od drugod
plačati določeno najemnino, saj se bo moral ŠRC sam vzdrževati. Pred tem pa bodo
izvajalci na njem odpravili še določene pomanjkljivosti, ki so se pokazale na začetku
uporabe.
Tudi turistični objekt v Arheološkem
parku bo ostal v lasti in upravljanju občine,
uporabljala pa ga bodo turistično in druga
društva. Odkar je bil objekt predan svojemu
namenu, je nekaj skupin že obiskalo arheološki park, čeprav je pozno jeseni in pozimi
obisk pri rimskih gomilah iz razumljivih
razlogov manjši. Zato pa bo v Arheološkem
parku in v novem turističnem objektu toliko
bolj živahno v bolj toplih mesecih.
T. K.

V naslednjih dveh letih v ospredju
izgradnja vrtca

Č

lani občinskega sveta v občini Cerkvenjak so prvo branje dvoletnega
občinskega proračuna za leti 2013 in
2014 opravili že sredi novembra, v drugem
branju pa bo občinski svet proračun obravnaval predvidoma v drugi polovici decembra.
Glede na to, da je država znižala glavarino
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oziroma povprečnino, ki pripada občinam,
bodo morali tako kot v vseh občinah tudi v
občini Cerkvenjak skrbno uravnotežiti odhodke s prihodki, ki bodo nekoliko manjši.
Kljub temu v občini Cerkvenjak načrtujejo, da bodo v naslednjih dveh letih zgradili
nov vrtec. Njegova izgradnja bo stala 1,76

milijona evrov. Ker so s projektom na razpisu
pristojnega ministrstva uspeli, jim bo večji
del sredstev za izgradnjo novega vrtca zagotovila država. Nekaj sredstev se bo moralo v
proračunu najti tudi za nadaljnjo modernizacijo cest,
za odkup zemljišč za potrebe vrtca in za parkirna
mesta ob pokopališču.
Čeprav bo dveletni proračun občine Cerkvenjak
investicijsko
naravnan,
bodo naslednje leto prihodki občine nekoliko višji
kot odhodki, saj namerava občina prodati še dve
parceli v poslovno-obrtni
coni, poleg tega pa ima še
nekaj neizterjanih terjatev
iz naslova komunalnih prispevkov. Leta 2014, ko občina ne bo imela več toliko lastnih prihodkov,
pa bodo odhodki višji od prihodkov, zato se
bo za izgradnjo vrtca morala dolgoročno zadolžiti. Problem je tudi v tem, da občina dobi

od države vse manj sredstev, nalog pa ima na
osnovi na novo sprejetih zakonov vse več,
zlasti na socialnem področju. Ker se tako kot
v Sloveniji nasploh zaradi krize socialne raz-

mere slabšajo tudi v občini Cerkvenjak, ima
občina iz leta v leto več izdatkov za socialo,
na katere pa sama ne more vplivati.
T. K.

Sveta Ana

Postičevi dnevi 2012

N

a Martinov petek, 9. novembra, so se na Ani začeli t. i. Postičevi dnevi.
Prireditve, ki jih je pripravila občina Sveta Ana z Zgodovinskim
društvom Slovenskih goric, so se
začele popoldan z odkritjem spominske plošče temu znanemu sadjarju, vinogradniku in zdravniku
Francu Postiču na njegovi nekdanji hiši — Kremberk 37. Po odkritju plošče je v avli občine potekala
slavnostna okrogla miza: Prispevki
k zgodovini vinogradništva Svete
Ane in Slovenskih goric. Sodelo- Novoodkrita spominska plošča Francu Postiču
vali so: Janez Ferlinc - predsednik
bega stanja zavreči. Zbrane domačine, turiste
Zgodovinskega društva Slovenske
in druge goste sta z obiskom prijetno presegorice, dr. Ivan Rihtarič - predsednik Zgonetila lenarški župan mag. Janez Kramberger in podžupan
Franci Ornik, prisoten pa je
bil tudi ravnatelj OŠ Sv. Ana
Boris Mlakar. Slavnostnemu
odkritju tega lepega kipa je
sledila predstavitev stojnic
pred občino, kjer so domačini
prodajali vino, prigrizke, med,
izdelke iz ovčje volne, kvačkane in pletene izdelke ter izdelke, ki so jih naredili otroci in
učitelji, katerih izkupiček je bil
namenjen šolskemu skladu za
pomoč učencem OŠ Sv. Ana.
Stalne razstave o Postiču v občinski avli
Nato so se navzoči zbrali okrog
dovinskega društva Gornja Radgona in ing.
Milko Krajnc. Ob tem je bila v avli občine
postavljena na ogled stalna razstava o Francu
Postiču ter njegovem delovanju in življenju
na Sv. Ani.
Na Martinovo soboto je bila slavnostna
otvoritev kipa »pütnarja«, ki ga je iz lesa
oblikoval kipar Vladimir Cencelj. Kip je
postavljen na otoku pred OŠ Sv. Ana. Letošnji anovski pütnnar je Matija Šenveter
iz vinogradniške kmetije Gundel-Šenveter.
Hudomušno pa je obiskovalce prireditve
nasmejala Sandra Šnajder. »Pütnarja« je v
narečju duhovito predstavil Franček Ruhitel,
ki je zbrane domačine in goste podučil o pomembnosti in vlogi nekdanjega brentarja, pa
tudi o nalogah, ki jih je ta imel v času trgatve. Župan se je posebej zahvalil avtorju kipa
Vladu Cenclju ter darovalcu hrastovega lesa
za kip Robertu Orniku, po domače Irsu. Spomnil je, da to ni prvi kip brentarja na Sv. Ani,
temveč drugi, saj so morali prejšnjega zaradi
obsežnih del pri obnovi centra in dokaj sla-

Leseni pütnar in Matija Šenveter, oblečen v pütnarja
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klopotca in žametovke, saj se na Martinovo
snemajo klopotci, predvidena pa je bila tudi
trgatev žametovke, kateri so prisostvovali
predsednik vinogradnikov Mirko Šenveter,
predsednik TD Feliks Berič, viničar Marjan Polič, župan Silvo Slaček ter mag. Janez
Kramberger, ki je pred tremi leti pomagal
trto tudi posaditi. Sledil je krst vina in seveda
primerna zdravica ob tem običaju. Ne ravno
številčni obiskovalci so se rade volje zadržali
v centru vasi, najbolj veselo razpoloženi pa
so si privoščili martinovanje v bližnji gostilni Eder-Kramberger, ki je postregla z bogato
kulinarično ponudbo.
Suzana Rejak Breznik

tudi na stanovanjskih objektih.
Najbolj je bil prizadet stanovanjski objekt v Zg. Senarski
41b, kjer je voda zalila pritličje.
Škodo so sicer ublažili bližnji
sosedi, ki so takoj priskočili na
pomoč pri izvajanju zaščitnih
ukrepov. Takoj po poplavah
je občina pristopila k sanaciji
večjega prepusta, ki je na območju poplavljanja eden od
glavnih vzrokov, da je stanovanjski objekt tudi poplavilo.
Tudi tokrat so na pomoč priskočili sosedi, kar je razvidno
iz fotografije.
Vsa tri gasilska društva v občini Sv. Trojica, PGD Sv. Trojica, PGD Osek in PGD Gočova,
pa so požrtvovalno priskočila
na pomoč pri odpravljanju posledic poplav v porečju Drave,
predvsem v občini Duplek kot
tudi v drugih občinah.
Jože Žel

Snemanje klopotca

Ena izmed stojnic na
Postičevih dnevih

Občina bo prispevala za nakup
avtobusa za odvzem krvi

Obisk župana in podžupana občine Lenart

Sv. Trojica

Varnostne razmere so ugodne

Č

lani občinskega sveta občine Sveta
Trojica so se na zadnji seji seznanili z
varnostnimi razmerami na območju
občine v prvi polovici letošnjega leta. Poročilo o tem sta pripravila komandir lenarške
policijske postaje, policijski inšpektor I Jožef
Kerneža in policist Danilo Juršnik.
V prvi polovici leta so policisti na območju
občine Sveta Trojica obravnavali 12 kaznivih dejanj oziroma štiri manj kot v enakem
obdobju lani. Večino teh kaznivih dejanj so
predstavljala kazniva dejanja zoper premoženje. Policisti so obravnavali šest velikih
tatvin, dve tatvini in en primer poškodovanja tuje stvari. Poleg tega so obravnavali tudi
dve kaznivi dejanji zoper človekove pravice
in svoboščine. Policisti v občini Sveta Trojica
ne beležijo zgostitve kaznivih dejanj v enem

kraju, temveč so ta dejanja razpršena po vsej
občini.
Na področju javnega reda in mira so policisti v prvih šestih mesecih letošnjega leta
obravnavali v občini Sveta Trojica samo dve
kršitvi predpisov, lani v istem obdobju pa
kar deset. Policisti ocenjujejo, da so razmere na tem področju ugodne. Policisti so v
omenjenem obdobju obravnavali tudi deset
prometnih nesreč oziroma eno več kot lani
v enakem obdobju. V teh nesrečah so se tri
osebe lažje poškodovale. Poleg tega so policisti obravnavali do konca junija letos dva
požara in pet drugih dogodkov.
Skratka, varnostne razmere v občini Sveta
Trojica so dokaj ugodne, policisti pa si bodo
še naprej prizadevali, da bi bile še boljše.
T. K.

Tudi v Sv. Trojici poplave

Škoda je bila povzročena tudi na stanovanjskih objektih

Č

eprav so bile Slovenske gorice oz. občina Sveta Trojica med manj izpostavljenimi v močnih nalivih in popla-
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vah, ki so pestile večji del Slovenije v začetku
novembra, pa so le-te tudi v Sveti Trojici
povzročile precejšno materialno škodo.
Kot vedno je bilo največ škode na komunalni infrastrukturi,
predvsem cestah, kjer je predvsem
na bolj strmih terenih odnašalo
bankine ali celo dele cest. Sprožil
se je en manjši zemeljski plaz v
Oseku ter nekaj manjših vdorov
in usadov. Z odpravljanjem sanacijskih del je občina pristopila takoj in jih glavnino tudi že sanirala, potrebno bo še sanirati manjši
zemeljski plaz ob občinski cesti v
Oseku. Škoda pa je zaradi poplavljanja vodotokov bila povzročena

Č

(50 centov) na prebivalca oziroma skupaj
lani občinskega sveta v občini Sveta
1.097,50 evra.
Trojica so sprejeli sklep, da bo občina
Center za transfuzijsko medicino po nasodelovala pri ustanovitvi konzorcija
vedbah strokovnjakov oskrbuje s krvjo bolza nabavo avtobusa za odvzem krvi na tenike v UKC Maribor, v Splošni bolnišnici
renu na območju severovzhodne Slovenije.
Murska Sobota in v Splošni bolnišnici Ptuj.
Zahvaljujoč temu humanemu sklepu občinTedensko bolniki v teh bolnišnicah potrebuskih svetnikov bo tudi občina Sveta Trojica
jejo od 450 do 500 enot krvi. Za operativni
prispevala k bolj varnemu zbiranju krvi in
poseg na srcu potrebuje bolnik kri od treh
k boljši oskrbi z njo vseh tistih, ki jo nujno
do petih krvodajalcev, za operacijo jeter pa
potrebujejo.
kar osmih do desetih. V primeru zelo hudih
Dejavnost preskrbe s krvjo za celotno obpoškodb in zapletov pri operativnih posegih
močje severovzhodne Slovenije izvaja Center
potrebuje bolnik tudi do 15 ali celo 20 litrov
za transfuzijsko medicino Univerzitetnega
krvi. Samo za takega bolnika morajo odvzekliničnega centra Maribor v sodelovanju z
ti kri 30 do 40 krvodajalcem. Veliko krvi
Rdečim križem. Center izvaja odvzem krvi v
potrebujejo zlasti onkološki bolniki. Ker v
transfuzijskih ustanovah v Mariboru, Murski
okviru UKC Maribor ustanavljajo onkološki
Soboti in na Ptuju. Poleg tega pa center zbira
oddelek, bodo v bodoče potrebovali še več
kri tudi na terenu v prostorih osnovnih šol,
krvi kot doslej. Poleg tega pa se morajo zalogasilskih domov in krajevnih skupnosti, ki za
ge krvi nenehno obnavljati, ker imajo krvni
odvzemanje krvi niso povsem primerni. Popripravki omejen rok uporabe. Za novoroleg tega ima center pogodbenega prevoznika,
jenčke in nedonošenčke morajo zagotavljati
ki zagotavlja ekipam za odvzem krvi prevoz
vedno svežo kri, ki je stara največ deset dni.
na teren, kamor vozijo tudi vso opremo za
pripravo prostora in material.
Gre za računalnike, aparate
za merjenje pritiska, naprave za merjenje hemoglobina,
tehtnice, postelje, hladilne
torbe, vrečke za odvzem krvi,
epruvete ter drugo medicinsko
opremo. Poleg tega pa prevoznik vozi na teren še malice za
krvodajalce. Seveda tak način
prevoza ni na ravni zahtev po
kakovosti in varnosti te dejavnosti.
Nabava avtobusa, ki bo
opremljen s kakovostno in Podoben avtobus v tujini
sodobno opremo v skladu z
zakonskimi standardi in zahteZaradi vsega tega je nabava avtobusa za odvami stroke, bo Centru za transfuzijsko mevzem krvi še kako pomembna in dragocena
dicino omogočila hitrejše in bolj učinkovito
za zdravstveno varstvo vseh prebivalcev sedelovanje. Tako bodo lahko v enem dnevu
verovzhodne Slovenije.
opravili odvzem krvi na več lokacijah – tudi
Nakup avtobusa za odvzem krvi so podprna tistih, kjer je število krvodajalcev manjše.
li tudi vsi župani v tem delu Slovenije, vendar
Poleg tega bo zbiranje krvi lahko potekalo
pa nekatere občine v letošnjem proračunu
tudi na prizoriščih javnih kulturnih in špornimajo dovolj sredstev za to investicijo, zato
tnih prireditev, pri večjih trgovskih centrih
bodo h konzorciju pristopile naslednje leto.
in šolah, kjer je prisotno večje število ljudi.
Akcijo za nakup avtobusa za odvzem krvi na
Zaradi večje mobilnosti bo ob pomanjkanju
terenu v imenu posebnega konzorcija vodi
določenih skupin krvi mogoče v nekaj urah
dr. Gregor Pivec, direktor UKC Maribor. Naorganizirati in izvesti tudi dodatne krvodakup avtobusa bo stal okoli 450 tisoč evrov,
jalske akcije, če oziroma ko bo to potrebno.
sredstva za sodobno opremo pa bo zagotovil
Občina Sveta Trojica se je s sklepom obveUKC Maribor.
zala, da bo za ustanovitev omenjenega konT. K.
zorcija prispevala denarna sredstva 0,50 evra
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DOGODKI IN DOGAJANJA

Sv. Jurij

Voda – pravica ali privilegij

Začela se je obnova kulturnega doma

S

slavnostno
položitvijo
temeljnega kamna za obnovo Kulturnega doma
Jurovski Dol se je uradno začela težko pričakovana rekonstrukcija in dozidava. Projekt
v vrednosti dobrih 484.000 €
bo izvajalo podjetje Knuplež,
d. o. o., iz Zg. Velke. Dela bodo
potekala v dveh etapah, v letu
2012 bo vrednost del znašala
do cca. 135.000 €, preostala pa
bodo izvedena do 1. oktobra
2013. Projekt je sofinanciran iz Od starega kulturnega doma bo ostala skorajda samo lupina.
Evropskega kmetijskega sklada
za razvoj podeželja (EKSRP),
ukrep Obnova in razvoj vasi.
Iz tega naslova bo tako občina
pridobila cca 388.000 €, razliko
okrog 100.000 € pa bo zagotovila iz svojega proračuna.

Ob položenem temeljnem kamnu:
Miroslav Breznik, predsednik KD
Ivan Cankar, Srečko Knuplež,
direktor Knuplež, d. o. o., Francko
Breznik, poslanec DZ, in župan
Peter Škrlec

Center Jurovskega Dola dobil nov asfalt
Minuli teden je del državne
ceste skozi center Jurovskega
Dola dobil novo asfaltno prevleko. Vozišče je bilo namreč
že močno dotrajano, prav tako
pa je bilo potrebno popraviti
škodo, ki je nastala ob obnovitvenih delih na vodovodnem
in kanalizacijskem omrežju.
Tako je z Direkcijo RS za ceste
prišlo do dogovora za preplastitev dela cesta v dolžini cca
450 m.

Razprava o proračunu za 2013

N

ajpomembnejša točka 14. seje jurovskega občinskega sveta je bila 1.
obravnava proračuna za prihodnje
leto. Na eni prejšnjih sej so namreč občinski
svetniki sprejeli sklep, da bi sprejeli enoletni
proračun in ne dvoletnega kot v preteklem
obdobju.
»Občinska uprava je po podatkih ministrstva za finance izdelala smernice, na katere
so porabniki proračuna dali predloge svojih
finančnih računov za 2013, ki se naj ne povečujejo, saj je država povprečnino na prebivalca s 543 € v letu 2012 znižala na 536 €, čeprav
bi po zakonu morala znašati 610 €. Obstoječa
povprečnina zaostaja za 74 €, kar za občino
pomeni cca 150.000 € na leto manj. Postavke
v predlogu proračuna za 2013 smo bili glede
na lanski proračun primorani znižati,« pravi
župan Peter Škrlec.
Proračun za 2013 predvideva cca 2.800.000
€ prihodkov, od tega 1.4 mio iz državnega proračuna (davčni prihodki), 600.000
€ transfernih prihodkov za investicije in
800.000 € prihodkov iz lastnih virov. Odhodki znašajo cca 2.920.000 €. Razliko 120.000 €
bo občina pokrila s kratkoročnim kreditom,
saj bodo sofinancerska sredstva države dobili
šele v letu 2014.
Več kot polovica občinskega proračuna
(1,5 mio €) odpade na obvezne zakonske
transferje: pokrivanje ekonomske cene vrt-
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ca, financiranje osnovnošolskih dejavnosti,
šolskih prevozov, sredstev za administracijo
in delovanje občine, programe pomoči družinam (domsko varstvo, socialno varstvo,
družinski pomočniki), programe financiranja športa, kulture, turizma, kmetijstvo, knjižnične dejavnosti itd. Okrog 400.000 € bo
občina namenila za nujno potrebne odhodke
za redno vzdrževanje in upravljanje občinskih cest ter za vzdrževanje in zagotavljanje
drugih komunalnih dejavnosti. Približno
35 % občinskega proračuna je namenjenih
investicijam. 270.000 € bo namenjenih rekonstrukciji občinskih cest v Malni, Sr. in Sp.
Gasteraju. Med večjimi investicijami je seveda obnova kulturnega doma. Iz tega naslova
bodo sredstva namenjena sanaciji najnujnejših plazov na občinskih cestah, ureditvi javne
razsvetljave v Partinju ter ureditvi starega in
novega pokopališča. Cca 60.000 € bo namenjenih tudi sofinanciranju nekategoriziranih
cest v 50% deležu.
Občina Sv. Jurij v Slov. gor. se namerava v
prihodnjem letu lotiti tudi energetske prenove šolske telovadnice v vrednosti 300.000 €,
od države naj bi jih pridobili okrog 200.000.
Župan Peter Škrlec ocenjuje, da je ne glede na gospodarsko stanje v državi proračun
smelo zastavljen in tudi izvršljiv. 2. obravnava je načrtovana za 20. december.
Dejan Kramberger

N

a pobudo članov iz Voličine je OO
SD Lenart v ponedeljek, 12. 11.
2012, v restavraciji Lenarški hram
organiziral okroglo mizo z naslovom Voda –
pravica ali privilegij, ki se je je udeležilo okoli
30 občanov.
V uvodu je povezovalec Zdravko Lipovž
predstavil zelo ambiciozen projekt Celovite
oskrbe severovzhodne Slovenije s pitno vodo,
ki je ocenjen na 19,8 milijiona €, od tega 11
milijonov iz EU, 2,9 milijona pa iz državnega
proračuna, ostali delež pa bi prispevale občine. Končna vrednost projekta je 9.500.000
€. Problem, ki je nastal, je, da gospodinjstva
kljub zagotovilom in dokončanju primarnega vodovoda in izgradnji
vodohrama na Preski gori
še vedno niso priklopljena na javno vodovodno
omrežje. V imenu prizadetih občanov je svoja
razmišljanja podal Rastko
Hafner, ki je izpostavil, da
je župan Janez Kramberger
na sestanku s krajani obljubil, da bo kmalu izgrajeno
sekundarno omrežje, na
katerega se bodo lahko priključila posamezna gospodinjstva. Od takrat ni bilo
več nobenega odgovora in
obvestila.
V imenu občine je podal odgovore Avgust
Zavernik, ki je izpostavil predvsem problematiko zbirokratiziranosti upravnih organov. Projekt je bil pripravljen že l. 2004 in je
zaradi številnih zaprek zagledal podpis šele
leta 2010. V tem času se je zaradi nujnosti
izgradilo kar nekaj odsekov vodovodnega
omrežja mimo tega projekta. Od njega pa je
odstopila tudi občina Maribor. Poudaril je,
da bomo ob takem načinu delovanja državnih služb pri pridobivanju različnih soglasij
izkoristili zelo malo sredstev iz kohezijskih
skladov. Seznanil nas je tudi, da je v občini
Lenart še kar nekaj sivih lis, ki niso pokrite z
javnim omrežjem, in je voda iz krajevnih in
zasebnih zajetij slaba, saj je zaradi specifič-

nosti terena predvsem površinska in vsebuje
škodljive primesi. Denarja, da bi dokončali
sekundarni vod, ni, saj je v izključni pristojnosti občine in bi bilo potrebno zagotoviti vsaj okoli 1.200.000 €, kar pa je glede na
trenutne finančne razmere občine nemogoče
in ga še, po njegovih besedah, vsaj pet let ne
bo.
Sodeloval je tudi poslanec SD Matevž
Frangež, ki je poudaril, da je ta projekt podprla že prejšnja vlada in da se strinja, da je
zbirokratiziranost eden od velikih problemov, ki so se ga sicer lotili, vendar je izredno
trdovraten, saj se vlade menjavajo, državni
aparat pa ostaja in dela po svoje.

V razpravi je bilo izpostavljeno predvsem
to, da so raziskave pokazale, da naj bi bila
voda v krajevnih zajetjih rakotvorna. Padla
je tudi ideja, da bi nedokončani vodovod reševali tudi z neko obliko samoprispevka.
Ob koncu okrogle mize so udeleženci strnili svoje misli in predlagali naslednje:
- SD Lenart bo v okviru razprav o proračunu za leti 2013 in 2014 poskušal preko svojih
svetnikov zagotoviti prednostno financiranje
sekundarnega voda v Voličini;
- prizadeti krajani Voličine bodo podpisovali peticijo o čim hitrejši zagotovitvi pitne
vode iz javnega vodovodnega omrežja.
R. P.

Peticija županu občine Lenart
V KS Voličina občani podpisujejo peticijo, v kateri poudarjajo, da si ne morejo
natočiti vode iz pipe in je popiti, ne da bi se
bali posledic. Zavedajo se, v kakšnem položaju sta država in občina, vendar se sprašujejo, ali je voda, brez katere preprosto ni življenja, privilegij samo nekaterih ali je tudi
pravica in bi zato morala čista pitna voda
priteči iz vsake pipe v vsakem gospodinjstvu. Župana občine Lenart pozivajo, da
v vseh naseljih – zaselkih, kjer čiste pitne
vode še ni, v skladu s sprejetimi občinskimi akti in obljubami v najkrajšem možnem
času zagotovi dostop do čiste pitne vode iz
javnega vodovodnega omrežja. Prav tako
pričakujejo, da bodo v prihodnje bolje ob-

veščeni o poteku projekta. Zanima jih tudi,
kako se porabljajo sredstva priključnine in
ali se vlagajo namensko za izgradnjo sekundarnih vodov.
...
Župan občine Lenart mag. Janez Kramberger, do katerega peticija v času redakcije časopisa še ni prispela, je povedal, da
je občina v fazi sprejemanja proračuna in
da je nekaj odsekov sekundarnega sistema
predlaganih za izgradnjo v prihodnjih
dveh letih. Podrobneje bomo o doseženih
fazah v projektu oskrbe z vodo in o dveletnem proračunu občine Lenart poročali v
decembrski številki Ovtarjevih novic.

Ob dnevu spomina na mrtve v
Lenartu in v Voličini

O

b dnevu spomina na mrtve je delegacija OO SD Lenart na čelu s predsednico Darinko Čobec položila
cvetje in prižgala sveče na partizanski grob
na lenarškem pokopališču, pri spomeniku
padlim v občinskem središču in pri spomeniku žrtvam druge svetovne vojne v Voličini.
Ob tej priložnosti je predsednica lenarških
socialnih demokratov Darinka Čobec poudarila, da se je potrebno vedno znova spo-

štljivo spominjati žrtev vojne, posebej padlih
borcev in drugih udeležencev NOB, ki so
sodelovali v uporu proti fašizmu in nacizmu.
Bili so del velike zmagovite protihitlerjevske
koalicije, kar bi radi danes mnogi izničili. A
to se enostavno ne da, saj se ve, kdo je bil na
strani pravičnega boja za svobodo, je še povedala Darinka Čobec. V skupnem grobu na
pokopališču v Lenartu so pokopani Leopold
Ban, Anton Zemljič in Kondrad Škrofič-
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Krušnik. Vsi trije so padli v spopadu z Nemci 26. aprila 1944 na partizanski postojanki
pri Magdaleni Škrofič – Tončki v Spodnjih
Žerjavcih pri Lenartu.
Na partizanski grob je cvetje in sveče položila tudi občina Lenart,
ki je položila cvetje še
pred osrednji spomenik
žrtev vojne 1941–1945
v Lenartu in pred spomenik NOB v Voličini.
Spomnili pa so se tudi
žrtev povojnega zbirnega taborišča v Hrastovcu,
katerim je občina Lenart
sredi 90-tih let minulega
stoletja postavila spomenik. Vsako leto tam položijo cvetje tudi predstavniki
prekmurskih Madžarov, saj
je bilo v tem zbirnem tabo-

DOGODKI IN DOGAJANJA
TEMA
rišču med majem in septembrom 1945 ubitih veliko Madžarov iz Prekmurja.
M. T., foto: Rastko Hafner

T

li v lovskem domu v Dobravi, od koder so
odšli na krajši skupni lov na malo divjad v
revir Čagona. Niti dež jim ni mogel do živega, lovili so po programu, ki ga je pripravil
lovovodja Vlado Steinfelser s sodelavci. Bilo
je prijetno, slišal se je lajež lovskih psov in
pokanje pušk, fazani so se dvigovali v zrak,
srnjad je bežala pred pogonom … Res lepo

BOŽIČNO-NOVOLETNE DELAVNICE.
Organizator: OŠ Lenart.

Ponedeljek, 3. december, Knjižnica Lenart:
DAN SLOVENSKE KULTURE – DAN ODPRTIH VRAT; RAZSTAVA SPOMINOV
SLOVENSKIH GORIC V KNJIŽNICI LENART: Polne vreče in žaklji zgodb (Nataša
Kramberger) in spomini (Nika Arnuš),
na ogled od 3. decembra dalje.
Organizator: Knjižnica Lenart.

Sreda, 5. december, ob 16. uri, Knjižnica
Lenart:

pripravljen in doživet skupni lov, ki ga je ob
koncu prvega dela celo obsijalo sonce. Pozabljene so bile tegobe z dežjem in na malici
pri domačiji Gregorec v Čagoni je bilo dobre
volje na pretek. Gospodar Jože Gregorec, sicer tudi podžupan občine Cerkvenjak, in njegova soproga Sonja sta
se izjemno potrudila in pripravila
okusno malico, ki je marsikoga
spominjala na gostijo. Za nameček
pa na stežaj odprta vrata mogočne
vinske kleti z izjemno kakovostnimi vini. Kobanski lovski tovariši
so skupaj z gostitelji modrovali o
mnogočem, najbolj o divjadi in tegobah, ki jih imajo pri gospodarjenju na Kobanskem in v Slovenskih
goricah. Po malici je sledil še drugi
pogon do kmetije Kovačec v Čagoni, kjer je bil tudi pozdrav lovini.
Še zadnjič se je oglasil lovski rog, uplenjeni
divjadi (uspelo jim je upleniti tudi zvitorepko) je bil izrečen lovski blagor in lova je bilo
konec. Ne pa tudi druženja, ki se je končalo
z zadnjim pogonom v lovskem domu v Dobravi. Prijetno in koristno, kot se za lovske
tovariše spodobi.
M. T.

Jesenska lovska druženja

J

esenski čas lovci izkoristijo za druženja
ob številnih lovih, ki trajajo do zimskega
časa. Lovci LD Velka so tako prvi jesenski

skupen lov preživeli s pobratenimi lovci LD
Dreta Nazarje, s katerimi prijateljujejo že več
kot tri desetletja. Čeprav so zaradi nedavne
naravne katastrofe, ki je pustošila
tudi na savinjskem koncu, prišli v
precej majhnem številu, tega med
prijateljskimi pogovori ni bilo zaznati. Lov je bil dokaj uspešen, saj
so padli lisica, zajca, fazani in race.
Druženje na Martinovo soboto ni
minilo brez krsta mošta v vino ter
pokušnje nove, letošnje odlične
kapljice.
SReBr

Vabilo na tradicionalni planinski ples
Pred več kot desetimi leti so se planinska društva na področju Slovenskih goric in
Pomurja dogovorila za izvedbo planinskega plesa. Ta tradicija se je prenašala iz leta v
leto na posamezna društva. Pred sedmimi leti je Planinsko društvo Lenart organiziralo
ples v Restavraciji Kmetič v Voličini za 140 udeležencev iz vseh sedmih društev. Šele
sedaj, ko je naše društvo zopet na vrsti za organizacijo plesa, se zavedamo, kako čas
hitro beži.
UO PD Lenart vabi vse planince, ki se radi družijo in plešejo, da se plesa udeležijo
v soboto, 1. decembra 2012, ob 18. uri v Restavraciji Kmetič v Voličini.
Povabite tudi prijatelje!
Podrobnosti o plesu lahko preberete na spletnih straneh planinskih društev.
Franc Meke, predsednik društva
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Drage občanke in občani! December je mesec lepih želja in veselih pričakovanj. Čas, ko
obdarujemo in presenetimo sorodnike in prijatelje. Organizatorji smo za vas pripravili vrsto
prireditev, ki vam bodo popestrile in polepšale praznične dni. Želimo vam vse dobro in vas
vabimo na prireditve!
mag. Janez Kramberger, dr. vet. med., župan

Četrtek, 29. november, ob 17. uri, večnamenski prostor Osnovne šole Lenart:

Lovsko druženje v Čagoni
udi letos je LD Dobrava iz Svete Trojice v Slovenskih goricah pripravila
tradicionalno srečanje s člani pobratene LD Vurmat s Sv. Duha na Ostrem vrhu.
Člani zelene bratovščine so se najprej zbra-

Božično-novoletne prireditve v občini Lenart

ČRVIČKANJE (ustvarjalne delavnice).
Organizator: Knjižnica Lenart.

Četrtek, 6. december, ob 19. uri, Dom
kulture Lenart:
Dobrodelni koncert Vokalnega kvinteta
Završki fantje z gosti (nastopajo: Vokalna
skupina Amista, KD MOL Lenart, harmonikarska skupina Vüjeci). Izkupiček od koncerta je namenjen prizadetim v poplavah v
občini Duplek.
Organizator: Vokalni kvintet Završki fantje.

Petek, 7. december:

Božično-novoletni sejem na Trgu osvoboditve in v Centru Slovenskih goric v Lenartu
(praznična ponudba raznih izdelkov, kuhanega vina in drugih dobrot na stojnicah), od
16. do 20. ure.
Ob 17. uri, oder na Trgu osvoboditve v Lenartu: Predstava MEDVEDKA NA SNEGU,
prihod Božička. Teater za vse Jesenice.
Ob 18.30, Center Slovenskih goric: VOKALNA SKUPINA FANTJE IZPOD VURBERGA, PEVKE LJUDSKIH PESMI DRUŠTVA
UPOKOJENCEV LENART, LJUDSKI
PEVCI KTD SELCE.
Organizator: Občina Lenart in Razvojna
agencija Slovenske gorice.

Sobota, 8. december:

Božično-novoletni sejem na Trgu osvoboditve in v Centru Slovenskih goric v Lenartu
(praznična ponudba raznih izdelkov, kuhanega vina in drugih dobrot na stojnicah), od
16. do 20. ure.
Ob 17. uri, oder na Trgu osvoboditve v
Lenartu: Lutkovna predstava ZAJČKON IN
VOLK, prihod Božička. Lutkovna skupina
OŠ Sladki Vrh.
Ob 18.30, oder na Trgu osvoboditve: VANJA FEKONJA.
Organizator: Občina Lenart in Razvojna
agencija Slovenske gorice.

Sreda, 12. december, ob 17. uri, Vrtec
Voličina:
ZABAVNA PRIREDITEV Z ISKANJEM
ŠKRATOV IN …
Organizator: Vrtec pri OŠ Voličina.
Ob 16. uri, Knjižnica Lenart: PRAVLJIČNA
URA
Ob 17. uri, Dom kulture Lenart: KNJIŽNICA SVATUJE, ŽIVALI IMAJO TALENT,
otroška predstava. Prireditev ob 50-letnici
Knjižnice Lenart z otroško predstavo in s
presenečenji, …
Organizator: Knjižnica Lenart.

Četrtek, 13. december, ob 17.30, Dom
kulture Lenart:
PRAZNIČNI KONCERT UČENCEV KONSERVATORIJA ZA GLASBO IN BALET
MARIBOR - PODRUŽNIČNA ŠOLA LENART. Predstavili se bodo učenci glasbene
pripravnice ter baletnega oddelka, pihalni
orkester glasbene šole in komorne skupine
ter nas bodo s plesom in glasbo popeljali v
praznični čas.
Organizator: Konservatorij za glasbo in
balet Maribor - Podružnična šola Lenart.

Petek, 14. december:

Božično-novoletni sejem na Trgu osvoboditve in v Centru Slovenskih goric v Lenartu
(praznična ponudba raznih izdelkov, kuhanega vina in drugih dobrot na stojnicah), od
16. do 20. ure.
Ob 17. uri, oder na Trgu osvoboditve v
Lenartu: MAVRIČNA RIBICA, lutkovna

predstava, prihod Božička. Lutkovna skupina OŠ Sveta Trojica.
Ob 18.30, oder na Trgu osvoboditve, MEŠANI PEVSKI ZBOR KD SV. FRANČIŠEK
SV. TROJICA.
Organizator: Občina Lenart in Razvojna
agencija Slovenske gorice.

Sobota, 15. december, ob 10. in ob 12.
uri, Dom kulture Lenart:
GUSAR BERTO, LUTKOVNA PREDSTAVA V IZVEDBI LG PIKA IN OBDARITEV
OTROK (otroci prejmejo osebna vabila).
Organizator: Občina Lenart.
Božično-novoletni sejem na Trgu osvoboditve in v Centru Slovenskih goric v Lenartu
(praznična ponudba raznih izdelkov, kuhanega vina in drugih dobrot na stojnicah), od
16. do 20. ure.
Ob 17. uri, oder na Trgu osvoboditve v
Lenartu: ČAROBNA SKRINJA, gledališka
predstava, prihod Božička. Kulturno društvo za boljši svet.
Ob 18.30, oder na Trgu osvoboditve v
Lenartu: VOKALNI TANDEM PROTI
TOČI (DENIS ČUČEK IN PETER ŠENEKAR), MOŠKI PEVSKI ZBOR OBRTNIK
LENART, VOKALNA SKUPINA AMISTA,
KD SLOVENSKOGORIŠKI GLASOVI.
Organizator: Občina Lenart in Razvojna
agencija Slovenske gorice.

Ponedeljek, 17. december, ob 16.30, Kulturni dom Voličina:
GUSAR BERTO, LUTKOVNA PREDSTAVA V IZVEDBI LG PIKA IN OBDARITEV
OTROK (otroci prejmejo osebna vabila).
Organizator: Občina Lenart.

Torek, 18. december, ob 18. uri, Dom
kulture Lenart:
BOŽIČNI KONCERT. S prijetno glasbo in
toplimi mislimi vas bomo popeljali v čarobni praznični čas.
Organizator: OŠ Lenart.

Sreda, 19. december, ob 16. uri, Knjižnica Lenart:
ČRVIČKANJE (ustvarjalne delavnice).
Organizator: Knjižnica Lenart.

Četrtek, 20. december, ob 17.30, Kulturni dom Voličina:
V PRIČAKOVANJU …
Prireditev ob božično-novoletnih praznikih,
dnevu samostojnosti in dnevu enotnosti.
Organizator: OŠ Voličina.

Petek, 21. december:

Božično-novoletni sejem na Trgu osvoboditve in v Centru Slovenskih goric v Lenartu
(praznična ponudba raznih izdelkov, kuhanega vina in drugih dobrot na stojnicah), od
16. do 20. ure.
Ob 17. uri, oder na Trgu osvoboditve v
Lenartu: V LUNINEM KRALJESTVU, lutkovna predstava, prihod Božička. Lutkovna
skupina Deteljice OŠ Benedikt.
Ob 18.30, oder na Trgu osvoboditve v Lenartu: KLAPOVÜHI, koncert.
Organizator: Občina Lenart in Razvojna
agencija Slovenske gorice.

Sobota, 22. december

Božično-novoletni sejem na Trgu osvoboditve in v Centru Slovenskih goric v Lenartu
(praznična ponudba raznih izdelkov, kuhanega vina in drugih dobrot na stojnicah), od
16. do 20. ure.
Ob 17. uri, oder na Trgu osvoboditve v
Lenartu: ŽABJI KRALJ, gledališka predstava
za otroke, prihod Božička. Otroška dramska
skupina KUD Vitomarci.
Ob 18.00 uri, oder na Trgu osvoboditve:
KONCERT ANITE KRALJ S PRIJATELJI.
Organizator: Občina Lenart in Razvojna
agencija Slovenske gorice.
Ob 19. uri, cerkev Sv. Lenarta: BOŽIČNI
KONCERT MLADINSKEGA PEVSKEGA
ZBORA ŽUPNIJE SV. LENART, pod vodstvom Slavice Kurbus.
Organizator: Župnija Sv. Lenart.

Ponedeljek, 31. december, ob 22. uri, Trg
osvoboditve v Lenartu:
SILVESTROVANJE.
Organizator: Občina Lenart.
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ZNANJE
TEMA ZA RAZVOJ

ŠKSG v novembru 2012

K

onec meseca oktobra smo se odpravili v kino. Vstopnica za člane je bila,
kot je to v naši navadi, brezplačna.
Ogledali smo si film Šanghaj. Po ogledu smo
se skupaj odpravili na klepet v bližnji lokal.
Zaradi popularnosti projekta Kino dan ga
bomo zagotovo organizirali tudi prihodnji
mesec.
Na polno pa smo pričeli že v samem začetku meseca novembra, saj smo se 2. 11.
2012 odpravili na jesenski izlet v Sarajevo.
Naša pustolovščina se je začela v zgodnjih

jutranjih urah, ko smo se polni pričakovanj
odpeljali proti Sarajevu. Naša pot je bila zelo
zanimiva in poučna, saj nas je vodička Metka popeljala skozi zgodovino Bosne in nas ob
prihodu odpeljala na kratek ogled. Lakota je
bila že velika, zato smo si privoščili odlične
sarajevske čevapčiče in prijetno poklepetali
na sončni Baščaršiji. V Sarajevu smo preživeli dve krasni noči, polni zabave in smeha, ter
tri dni prijetnega druženja in spoznavanja

znamenitosti Bosne. Obeta se nam Sarajevo
»after party«, ki je dokaz, da je bil izlet nepozaben. Jesenski izlet je naš vsakoletni projekt, tako da že zbiramo ideje o destinaciji za
drugo leto.
Naši člani so aktivni tudi na področju izobraževanja. V mesecu novembru smo namreč
pričeli z nadaljevalnim tečajem nemškega jezika. Mesta, ki smo jih za tečaj omogočili, so
že zapolnjena.
Vsem našim članom še vedno ponujamo
veliko popustov, in sicer članski popust v
vrednosti 25 % na vso
dodatno opremo v Simobil Lenart, kopanje
po ceni 3 € v Termah
Radenci, kopanje po
ceni 8 € v Termah Ptuj,
brezplačno
članstvo
v knjižnici Lenart, 20
% popust na mesečno
karto v Fitnes Lenart in
članski popust v Fajn
fit Lenart za aerobiko
in spinning.
Vse dodatne informacije lahko najdete
na našem facebook
profilu, na naši prenovljeni spletni strani: www.sksg.org ali nas
obiščete ob uradnih urah, ki potekajo v naših
prostorih na Trgu osvoboditve 9 v Lenartu,
in sicer vsako soboto od 10. do 12. ure kot do
sedaj, po novem pa vam bomo na voljo tudi
v sredo med 10. in 14. uro.
V veselem mesecu decembru se nam obeta
veliko dobrih projektov, zato vljudno vabljeni.
Nina Fekonja

Izobraževalni center v decembru
Predavanje Varno v prometu
Nekaj iz vsebine: vožnja in razvrščanje skozi različne vrste krožišč, vključevanje, zapuščanje in vožnja po hitri cesti, avtocesti ter najpogostejše napake, dejavniki, ki vplivajo na
varnost vožnje, vožnja skozi območja umirjenega prometa in omejitve hitrosti, reševanje
testnih pol ter skupinska analiza najpogostejših napak.
Predavanje bo v ponedeljek, 10. 12. 2012, ob 17. uri v prostorih Izobraževalnega centra,
Nikova 9, Lenart. Prijave in informacije lahko dobite na 02 720 78 88.

Računalniško podprti tečaj nemščine za iskanje dela v tujini
Tečaj je namenjen vsem, ki si želijo poiskati delo v nemško govorečih deželah, pa ne vedo,
kje iskati, ali pa imajo težave s sestavljanjem dokumentov v nemškem jeziku. V tečaj se lahko
vključijo vsi z osnovnim znanjem računalništva in nemščine.
Vsebina tečaja: iskanje prostih delovnih
mest v Nemčiji in Avstriji na spletnih portalih, sestavljanje prijave in življenjepisa
na spletu, stik z delodajalcem po telefonu,
priprava na zaposlitveni intervju, osnove
poslovne nemščine.
Za vse informacije in prijave se oglasite v
Izobraževalnem centru, na Nikovi 9, Lenart
ali po telefonu 02 720 78 88.
Izobraževalni center, Alenka Špes

Srečanja knjižničarjev in bibliobusov

V

Mariboru in na Ptuju so od 6. do 8.
9. 2012 v organizaciji Zveze bibliotekarskih društev Slovenije potekali
12. strokovno posvetovanje Sekcije za splošne knjižnice, 17. strokovno posvetovanje
Sekcije za potujoče knjižnice in Festival potujočih knjižnic.
Čudovit dan se rojeva. Strmim skozi okno
in ga zagledam: Naš bibliobus! Veteran med
prihajajočimi, ki se lahko pohvali z nazivom
»EVROPSKI NAJBIBLIOBUS 2001!« Skupaj
z ekipo si ga je priboril na Nizozemskem,
kjer je potekalo srečanje potujočih knjižnic
Evrope. Prvi, kot se spodobi za gostitelja, da
tekom dneva s prisrčno dobrodošlico priča-
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ka še ostale, tudi goste iz Srbije, Nizozemske,
Madžarske!
12 bibliobusov in 12 ekip, ki na vseh teh
poteh spletamo mrežo, spreminjajočo se v
najfinejšo, najžlahtnejšo čipko, v kateri se
prepletajo: sedanjost, preteklost in prihodnost, pravljice, nasmehi, radovednost, stiski
rok, vedoželjnost, različne usode, otožnost,
drame, znanost, spoštovanje, mnenja o prebranih knjigah, predvsem pa druženje in prijateljevanje tostran in onstran meje!
12 bibliobusov, 12 ekip, na tisoče kilometrov prevoženih poti, ne glede na vročino in
mraz, dostikrat pa tudi ne glede na bolezen
in čas. Kot da se je v vseh nas potujočnikih

tisti trenutek, ko smo prišli na bibliobus in
se srečali z našimi bralci, zgodila neka zaprisega, da teh ljudi ne bomo pustili na cedilu. Dovolj je bil stisk žuljave roke kmetice,
solzne oči starke, presrečne, da ima na razpolago knjige, široko odprte navihane očke

malčkov ob listanju slikanice ter spoštovanje
bralcev nas in našega dela.
31 nastopajočih v kulturnem programu
srčno in radoživo deli z nami vse, kar so pripravili posebej za to srečanje! Posebej moram omeniti male folkloriste OŠ Benedikt, ki
so pod budnim očesom njihove mentorice Marinke Juršnik
zaplesali ljudska plesa Rašplja
in Špicpolka. Bili so res čudoviti!
Sonce počasi tone na drugem koncu Drave, pred našim
bibliobusom pa zadoni mogočna pesem iz 16 moških grl
Moškega pevskega zbora Sp.
Polskava-Slovenska Bistrica, ki
nas ovije v mehki konec našega srečanja v mestu ob Dravi!
Ksenija Trs

Naravoslovni dan v Ljubljani

T

rojiški učenci 6., 7., 8. in 9. razreda
smo se 19. 9. 2012 odpravili z avtobusom v Ljubljano. Odšli
smo že zelo zgodaj, in sicer ob
7.15. Na poti v prestolnico smo se
ustavili na bencinski črpalki, kjer
smo pomalicali in se okrepčali.
Sledila je vožnja do Gospodarskega razstavišča, v katerem smo si
ogledali razstavo Razkrita telesa,
ki se je vsem zdela naravnost presenetljiva. Tiste, ki jih ni zanimala
razstava, pa je pritegnila trgovina
z različnimi izdelki, v katero smo
kasneje zavili prav vsi. V trgovini
so ponujali odrezane prste, ki so v
resnici samo kemična pisala, injekcije, ki seveda niso prave, s katerimi bomo noreli in
jezili učitelje. Za tiste malo manj željne groze
pa so se našle tudi plišaste igrače. Po ogledu
razstave smo se učenci razdelili in za nekaj
časa poslovili. Učenci 8. in 9. razreda so si šli
ogledat kemijske poskuse, mlajši pa smo se
razdelili v dve manjši skupinici in se odpravili na ogled Ljubljane. Vsak učenec je moral
pripraviti predstavitev določenega objekta v
Ljubljani. Seveda so nekateri svoje zapiske

pozabili doma, ampak na srečo so se našli
učenci brez zapiskov na listu, a z znanjem v

glavi. Srečali smo novinarje RTV Slovenija
in novinarje, ki pripravljajo informativno
oddajo 24 ur. Imeli smo se zelo lepo, a kaj,
ko je ura tako kmalu odbila ena. Znova smo
zasedli svoje sedeže v avtobusu in se odpeljali proti domu.
Iz sončnega vremena v Ljubljani smo se
pripeljali v deževno Sv. Trojico. Na postaji so
nas že čakali starši, ki jim je odleglo, ko smo
se vrnili živi in zdravi.
Medeja Golob, 7. a, OŠ Sv. Trojica

Jesenski pohod z ovtarjem

P

o dežju zmeraj posije sonce. Tako nas je
obsijalo tudi tisti torek, ko smo skupaj
z Markom Šebartom, Ovtarjem Slovenskih goric, krenili na pohod s svetilkami.
S tem smo obeležili že drugi pohod v sklopu
sodelovanja med vrtcem v
Lenartu in ovtarjem.
Pohodniki smo se zbrali
na Trgu osvoboditve, kjer
smo se pred odhodom
okrepčali z domačo ocvirkovco in s toplim čajem iz
vrtčevske kuhinje, nato pa
smo vzeli pot pod noge.
Kot obvezna oprema za
pohod so bili priporočeni
svetilke in primerna obutev. Najprej je ovtar izbral
pomočnika, in to je bil Brin
iz Rjave igralnice, ki je z
ovtarsko palico in s klobukom spremljal ovtarja. Na
začetku poti smo si najprej ogledali, kaj vse
lahko ustvarimo iz kamna. Tako smo občudovali kamnita tla, vodomet, dele zgradb iz
kamna, okrasja, spominske plošče in še kaj.
Ker v lenarškem vrtcu s projektom parka čutnih poti nadaljujemo, smo ob raziskovanju
o uporabi naravnih materialov širili znanja
in se naposled odločili, da gremo v naravo.
Obiskali smo gozd Kamenšak v neposredni
bližini Lenarta. V gozdu nas je pričakal lovec
Viktor Škof, član Lovske družine Lenart. Kot
domačin, naravovarstvenik in lovec ta gozd
pozna do zadnjega drevesa. Veseli smo bili,

da nas je podučil o živalih tega, sicer zaščitenega predela Slovenskih goric. Pokazal
nam je tudi lisičino in slikovito opisal lisice,
njihove navade, lastnosti in njihov pomen
za okolje. Žal samih lisic nismo videli, saj je

bližina avtoceste negativno vplivala tudi na
prisotnost te živalske vrste.
Ker je dan že krajši, nas je v gozdu ujela
tema in tako so otroci za preostanek pohoda
lahko uporabili svetilke. Na obrazke se jim je
prikradel poseben žar − čarovnija, ki jo pač
lahko naredi le lučka v temi.
Z glasno zahvalo smo se poslovili od lovca
in pot iz gozda proti domu nadaljevali preko Polene. Ta je bila polna luž in do polnega izraza je lahko prišla tudi naša primerna
obutev.
Marko Šebart in Helena Klobasa
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Dan odprtih vrat in otvoritev trgovine Samooskrba v Todmordnu
Primer ogleda prakse razvoja lokalne samooskrbe v Veliki
Zadruge Dobrina
Britaniji na območju Yorkshira

V

okviru dneva odprtih vrat Zadruge Dobrina 19. novembra, projekta
Trajnostne lokalne preskrbe, dela
projekta Evropske prestolnice kulture in
sklopa Urbanih brazd, so Zadrugo Dobrina
v dopoldanskem času obiskali otroci iz OŠ
Slave Klavore, v Centru alternativne in av-

valcev in razvoj predvsem ekološke pridelave
ter izrekla podporo Ministrstva za kmetijstvo in okolje pri razvoju tovrstnih projektov,
kot je Trajnostna lokalna preskrba z Zadrugo
Dobrina. Diskusija je poudarila agronomske,
zdravstvene, ekološke in ekonomske vidike
preskrbe ter izpostavila nekatere dragocene
prakse, ki se razvijajo v Sloveniji
in so doslej same uspele premagati marsikatero od izpostavljenih
ovir. Piko na i je postavil dr. Skalicky iz Univerzitetnega kliničnega
centra Maribor, ki je z vidika slabe
zdravstvene slike našega prebivalstva opozoril, da je za človekovo
vitalnost in zdravje nujno ohranjati obdelana slovenska polja in
sadovnjake ter se prehranjevati s
hrano iz bližine, predvsem z ekološko pridelanimi pridelki in izdelki. Po zaključku okrogle mize
je sledila otvoritev trgovine Zadruge Dobrina, ki so jo odprli direktorica Direktorata za

tonomne produkcije, kjer ima zadruga svoje prostore. Otroci so se udeležili delavnic,
preko katerih so spoznali delček podeželja, okusili pa tudi
dobrote iz Slovenskih goric in
zaledja Maribora.
Okrogle mize, ki je sledila,
so se udeležili strokovnjaki,
ki pokrivajo področje razvoja trajnostnega kmetovanja
na območju Podravja in tudi
ostalega dela Slovenije. Izpostavljene so bile sistemske ovire za razvoj trajnostne lokalne
preskrbe in pomen prehranske
suverenosti regije ali države prek primera vzpostavitve Trgovino je obiskal tudi predsednik Tűrk s soprogo.
Zadruge Dobrina, socialnega
kmetijstvo dr. Martina Bavec, predsednica
podjetja, ki preskrbuje obrate javne prehrane
Zadruge Dobrina Suzana Črnčec in župan
v Mariboru, meščanom pa nudi tudi zabojčke
občine Sv. Jurij v Slovenskih goricah Peter
s sezonskimi pridelki z manjših kmetij z obŠkrlec. V trgovini bodo kupci lahko posegli
močja osrednjih Slovenskih goric. Predstaviizključno po slovenskih pridelkih in izdella se je še Zadruga Jarina iz Litije kot primer
kih, ki so bili pridelani na kmetijah, s kateridobrega nastopa na trgu z lokalnimi pridelki
mi Zadruga Dobrina sodeluje. Kmetije so se
v sodelovanju z javnimi zavodi v osrčju Slopo otvoritvi predstavile, tako da so kupci in
venije. V razpravi so sodelovale javne in zagostje imeli priložnost pridelovalce osebno
sebne institucije iz različnih delov Slovenije,
spoznati. Otvoritev trgovine je bila na koncu
vključno z lokalnima akcijskima skupinama
zaokrožena s kmečko pojedino ter nastopom
LAS Ovtar Slovenskih goric in TOTI LAS iz
folklorne skupine Jurovčan in ansambla KlaMaribora. Direktorica direktorata za kmetijpovühi.
stvo dr. Martina Bavec je predstavila izredne
Milojka Fekonja
razvojne možnosti za povezovanje pridelo-

Vrtnice (3. del)
Smo krepko v poznojesenskem času, ki nas
še vedno očara s paleto pisanih barv. Skozi
okno se mi večkrat dnevno ustavi pogled na

čudoviti kompoziciji, ki jo sestavljajo: jesensko zlata breza, rdeče obarvana brogovita,
zeleni bor in brinje. Vsaka izmed teh rastlin
je drugačna, v tem času pa so kot ubrana melodija, da ti ob pogledu nanje srce kar zapoje.
Kako lepo bi bilo, da bi tudi ljudje zaživeli v
takem sožitju! Res marsikaj dobrega bi lahko
naredili skupaj. Hvala naravi za take poglede,
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hvala za ljudi, ki so z nami na isti poti ali pa
so s te poti že odšli v prostranstva večnosti.
Na festivalu vrtnic v Novi Gorici pripravljajo tudi jedi iz vrtnic. Hitovi kuharji so
pripravili recepte za knjigo Z okusom vrtnic, ki bo v novem letu v prodaji. Mi pa si
poglejmo nekaj preprostih, že preizkušenih
receptov. Popki vrtnic, kuhani v sladko kisli
raztopini, so dobra priloga k mesnim jedem.
Otrokom in odraslim bo teknila vrtnična
marmelada, ki jo pripravimo na sledeči način: 200 g cvetnih listov vrtnic (dišečih, rdečih), 500 g sladkorja, 6 dcl vode in sok pol
limone. Cvetne lističe nežno očistimo, jih na
drobno natrgamo in damo v skledo. Dodamo 200 g sladkorja in limonin sok ter dobro
premešamo. V loncu zavremo vodo, ki ji dodamo preostali sladkor in maso iz cvetnih
lističev s sladkorjem in limono. Kuhamo počasi, dokler ne dobimo goste zmesi. Še vročo
marmelado vlijemo v kozarčke. Uporabljamo jo za palačinke, biskvitna peciva, lepo
se poda kot vroč preliv na vanilijev sladoled
ali v kombinaciji z jagodami in smetano. K
vanilijevemu sladoledu se poda tudi vrtnični
liker, ki ga prelijemo po sladoledu, okrasimo
s stepeno smetano in cvetnimi lističi vrtnic
(lahko tudi kandiranimi). Za pripravo likerja
vzamemo dišeče rdeče cvetne lističe in jih naložimo v kozarec, ena plast vrtnic, ena plast
sladkorja, zadnja plast je sladkor. Prelijemo z

V

sodelovanju z društvom MULE,
društvom za celostno bivanje z Iga
pri Ljubljani, katerega člani in članice so iz vse Slovenije, se je v okviru projekta
na mednarodno delavnico z ogledom dobrih
praks v Veliko Britanijo, v mestece Todmorden na območju Yorkshira, odpravila skupina udeleženk iz vse države. Del te ekipe
sta bili tudi Damjana Kmetič in dr. Milojka
Fekonja. Projekt »F.I.G.E. – Food Is Garden
Edible – Hrana je vrt za uživanje« je mednarodni projekt »Grundtvig«, sofinanciran

v okviru evropskega programa Komisije za
izobraževanje in kulturo, katerega partnerji
so iz Nemčije, Madžarske, Velike Britanije,
Irske in Slovenije. Namen projekta je iskanje
praktičnih rešitev za spodbudo ljudem, da bi
sami pridelovali hrano. Mestece Todmorden
na območju nekdanjega angleškega industrijskega bazena (v bližini Manchestra) je v
preteklosti imelo razvito močno tekstilno industrijo. V zadnjih 20-ih letih, ko je zapadla
v krizo, so tovarne propadale, število prebivalcev pa se je do danes skoraj prepolovilo
na 17.000. Skozi obdobje industrializacije in
potem depopulacije prebivalstva so se na tem
območju znanja o pridelavi hrane, predvsem
poljščin, sadja in zelenjave skoraj v celoti izgubila. Pred 5-imi leti na območju mesta in
v njegovi širši okolici ni bilo posajenega več
nobenega sadnega drevesa. Na kmetih pa se
ukvarjajo le z živinorejo. Z zaostrovanjem
ekonomske in socialne krize so se že pred
5-imi leti v Todmordnu začeli skupaj z vsemi javnimi inštitucijami, posamezniki, prostovoljci ukvarjati in na krizo odgovarjati s

domačim žganjem, kozarec zapremo in pustimo tako dolgo, da se sladkor raztopi. Tekočino precedimo in ji dodamo prekuhano
ohlajeno vodo, ki ji lahko dodamo vanilijo,
vendar to ni nujno. Predlagam, da moč likerja prilagodite svojemu okusu. Liker naj kak
mesec zori v hladnem in temnem prostoru,
najbolje v kleti. Za posebne priložnosti lahko
pripravimo tudi vrtnično torto. Pripravimo
smetanovo ali skutno torto in ji izrežemo
sredino. Odprtino napolnimo z jagodami in
vrtnično marmelado. Po vrhu torto premažemo s stepeno sladko smetano, potresemo
z nasekljanimi mandlji in okrasimo z lističi
vrtnic.
Zelo lepi in romantični so šopki iz vrtnic.
Da bo šopek obstojen, porežimo cvetove
zjutraj. Kot rastlini se na vrtu lepo ujemata
vrtnica in sivka. Tudi posušeni cvetni lističi
dišečih vrtnic in cvetov sivke z dodatkom
listov citronke so odlična kombinacija za
dišavne vrečke. Iz posušenih cvetov vrtnic si
lahko naredimo za okras tudi vrtnično kroglo (v okroglo aranžersko gobo napikamo
cvetove) in jo obesimo na svileni trak.
Za nami je zahvalna nedelja, vsi sveti, Martinovo, prihaja prva adventna nedelja. Čas je,
da naberete zelenje za adventni venček. Uživajte v ustvarjanju. Pomislite na to, da bi se
kdo razveselil vašega podarjenega venčka.
Marija Čuček, foto: Milko Čuček

ponovnim pridobivanjem znanja o pridelavi
hrane – lokalni samooskrbi. Začeli so s sajenjem dreves in pred tremi leti so v mestu in v
njegovi okolici zasadili 8.000 sadnih dreves.
Pomembno so k ozaveščanju in vključevanju
ljudi prispevali tudi z oblikovanjem vrtov z
zelišči pred javnimi ustanovami, kot so npr.
zdravstveni dom, trgovine. Ljudje, ki hodijo
po opravkih v mestu, imajo možnost izkoristiti rastoča zelišča ter sveža naberejo in uporabijo v domači kuhinji. Kot nadaljevanje
dela, povezovanja skupnosti ter skrbi za boljšo in neodvisno prihodnost
prebivalstva so zastavili uresničljiv cilj, da bo mesto do leta
2018 postalo samooskrbno. V
sistem samooskrbe je vključena tudi vsaka šola v mestu.
Dobra praksa, ki nam je bila v
času delavnic prikazana v eni
izmed srednjih šol (splošna
kot pri nas gimnazija), je reja
kokoši nesnic, ki jo je vpeljala sama ravnateljica. Dijaki v
okviru prostovoljnih dejavnosti skrbijo za kokoši, jajca pa v
celoti porabijo v šolski kuhinji.
Šola je namenila velik finančni del (500.000
funtov - pridobljenih iz fundacij) za sistem
samooskrbe z razvojem aquaponike, kjer v
sistem gojenja vrtnin vključujejo še gojenje
rib. V Angliji že krovna zakonodaja določa,
da morajo vse šole zagotoviti šolske vrtove in
otroke vključujejo v delo na zemlji. V razvoj
lokalne samooskrbe so vključene še lokalne
restavracije, ki se za potrebe priprave jedilnikov z zelenjavo oskrbujejo iz rastlinjakov,
postavljenih s podporo posameznikov.
Primer iz Velike Britanije nam kaže, da
imamo pri nas v primerjavi z njihovimi naravnimi pogoji pridelave in tudi tradicijo
boljše možnosti za doseganje višje stopnje
lokalne samooskrbe, ki jo potrebujemo. Veliko bomo pa še morali narediti na področju
marketinga, ozaveščanja ljudi o prednostih
doma pridelane hrane ter o spoštljivem odnosu do kmetov in ljudi, ki skrbijo za hrano,
ki jo potrebujemo. Za ta del pa znajo Angleži
zavidljivo dobro skrbeti in biti ponosni na
vse, česar se lotijo.
Milojka Fekonja in Damjana Kmetič
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Martinovo potepanje po Slov. goricah

S

kupina prijateljev z Goriškega (Šempeter pri Gorici) smo se odpravili na
2-dnevno potepanje po Slovenskih
goricah, da bi začutili in doživeli Martinov
utrip pa tudi da bi spoznali lepote in zanimivosti tega dela naše domovine.

Prvi dan smo se po pridružili tradicionalnemu Martinovemu rajanju v Lenartu, nakar
smo nadaljevali s pokušnjo odličnih ekološko pridelanih vin na ekološkem vinarstvu
Šuman. Ogledali smo s tudi kmečki muzej,
urejen v nekdanji viničariji, spominsko sobo,
posvečeno generalu Rudolfu Maistru, in se
povzpeli na Maistrov razgledni stolp, od koder smo uživali ob pogledu na prelepe gori-

ce. Tudi cerkev sv. Trojice in klet pod njo sta
na nas naredili izjemen vtis. Dan smo zaključili s pravo Martinovo pojedino in rajanjem
v gostišču Siva čaplja.
Drugi dan našega potepanja smo pričeli s
sv. mašo v cerkvi sv. Jurija, po maši pa nadaljevali z Martinovim obredom
in martinovanjem na novem
trgu v Jurovskem Dolu. Po kosilu v restavraciji Črni les, kjer
smo tudi prvi dan začeli z dobrodošlico, smo zaključili naše
potepanje z ogledom kulturnih
in zgodovinskih znamenitosti
štajerske prestolnice. Polni nepozabnih vtisov in lepih spominov smo se vrnili na našo
Primorsko. Pri tem bi radi
poudarili, da smo bili povsod
lepo sprejeti in smo se med
prijaznimi Štajerci prijetno počutili. Zato bi
se iskreno zahvalili vsem za gostoljubnost,
posebno pa še našemu lokalnemu turističnemu vodniku Dejanu Krambergerju, ki je
pripravil program in nas oba dneva spremljal
in seznanjal z naravnimi, zgodovinskimi in
kulturnimi posebnostmi Slovenskih goric.
Darja Furlan

Martinovanje v Cerkvenjaku

O

b gasilskem domu in Johanezovi
trti v Cerkvenjaku je v soboto, 17.
novembra, potekalo martinovanje s
krstom mošta. Ob pomoči občine ga je pripravilo Društvo vinogradnikov in ljubiteljev
vina Cerkvenjak. Zbralo se je veliko število
obiskovalcev od blizu in daleč. Med obiskovalci smo srečali domačega župana Marjana Žmavca, ravnatelja OŠ Mirka Žmavca,
župnika Janka Babiča, poslanca v DZ RS
Franca Breznika, vinske viteze in 17 aktualnih in prejšnjih vinskih kraljic ter še veliko
znanih obrazov in ljubiteljev vina. Prireditev je s svojim obiskom popestril XIV. princ
ptujskega karnevala Vitez Dornavski, ki ga
pooseblja znani obrtnik iz Dornave Miroslav
Slodnjak, in njegovo spremstvo. Domačega
ovtarja Maksa Kovačiča sta ga spremljala ovtarja iz Lenarta in Gor. Radgone. Prireditev
so s svojimi stojnicami popestrili ponudniki mošta in vina. Turistični kmetiji Firbas
in Breznik pa sta ponujali kmečke dobrote,
med njimi kvasenice, ocvirkovke in slovite
prleške gibanice. Ker k moštu sodijo tudi pečeni kostanji, je zanje poskrbelo Turistično
društvo Cerkvenjak.
Kulturni del prireditve je popestril Mešani
pevski zbor Cerkvenjak, številne udeležence
pa je najprej pozdravil gospodar Johanezove
trte in župan Marjan Žmavc. Povedal je tudi,
da je Johanezova trta dobro obrodila, saj so
pridelali 20 l mošta, ki ga bodo izšolali v protokolarno vino.

M
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društva Lepopold sta v nagovorih poudarila
pomen praznovanja, članice Društva kmečkih žena in deklet Sv. Trojica pa so ponujale sladke dobrote. Oglasila se je tudi pesem.
Gost koncerta Zdravko Perger je zapel slovito napitnico Oče nebeški, poglej.

Martinovanje se je nato preselilo v Protokolarni center sv. Martina, kjer je potekala
predstavitev penin družine Marjana Klobasa, ki je opisal postopek pridelave penečega vina po klasični
metodi. Predstavljena je bila
rdeča penina Martina, o njej
pa je spregovoril tudi župan
in pohvalil družino Klobasa,
katere penina Martin je tudi
protokolarno darilo občine
in prispeva k uveljavitvi vinogradništva v občini. Blagoslov
vin domačih vinogradnikov je
v kleti opravil župnik p. Bernard Goličnik, praznovanje sv.
Martina pa je ob dobri kapljici
domačih vinogradnikov ter ob dobrotah, ki
so jih pripravile članice Društva kmečkih
žena in deklet Sv. Trojica, v samostanki kleti
potekalo pozno v noč; odmevala je tudi lepa
slovenska pesem.
Jože Žel, foto: Izidor Ploj

Martinovanje v Jurovskem Dolu

P

očastitev Martinove nedelje
v Jurovskem Dolu, ki se je
simbolno pričela ob 11. uri,
so v sodelovanju z občino Sv. Jurij
v Slovenskih goricah organizirali
društvo vinogradnikov, društvo
kmečkih gospodinj in Kulturno
društvo Ivan Cankar. Slednje je
poskrbelo za kulturni program, v
katerem so nastopili mladi harmonikarji Aleksej Gajser, Tilen Köpp
in Rene Gungl, ansambel Folklorne skupine Jurovčan in Folklorna
skupina Jurovčan. Ti so se predstavili v novih delavskih kostumih v odrski
postavitvi Ovtar. S predajo ovtarjeve palice
županu je na simboličen način Ovtar Slovenskih goric Marko Šebart končal delo za

letošnje leto. Blagoslov mošta, ki se je spremenil v vino, je opravil farni duhovnik Janko
Gögner.
Dejan Kramberger

Pokušina mladih vin v Benediktu

N
V okviru praznovanja je potekalo kronanje 3. cerkvenjaške vinske kraljice, ki jo je
izbralo Društvo vinogradnikov in ljubiteljev
vina Cerkvenjak. Ta je zamenjala dosedanjo
kraljico Tino Rajh. Odslej se blešči krona na
glavi Polone Čeh, dijakinje 2. letnika predšolske vzgoje v Mariboru.
Krst mošta je tokrat opravila skupina Trije
mutci iz Šentilja. Po krstu je nova cerkvenjaška vina blagoslovil domači župnik Janko
Babič. Za veselo druženje so poskrbeli Trubadurji.
Ludvik Kramberger

Pestro martinovanje pri Sv. Trojici

artinovanje pri Sv. Trojici v Slovenskih goricah, ki se je odvijalo v
soboto, 10. novembra 2012, je bilo
letos dokaj pestro. Začelo se je že ob 17. uri,
ko so odprli umetniško galerijo ljubiteljskega
kiparja, umetnika Danijela Vrečiča. Temu je
v cerkvi sv. Trojice sledil orgelski koncert z
opernima pevcema Katarino in Zdravkom
Perger in organistom Gregorjem Klančnikom. Koncerta z vrhunskimi umetniki se je
sicer udeležilo manj številno občinstvo. Med
njimi smo opazili dva glasbenika z domače
glasbene scene, glasbenico in organistinjo
Anito Kralj ter organista in pevovodjo Andreja Dvoršaka, ki je bil v okviru kulturnega
društva Sv. Frančišek tudi organizator kon-

opravil sv. Martin, ki ga je poosebil Stanislav Klampfer, ki je krstil mošt samorodnice,
rastoče ob preši. Župan Fras in predsednik

certa. Koncerta, katerega spored je napovedoval dramski igralec Gregor Klančnik, se je
udeležil tudi župan Darko Fras, ki se je ob
koncu glasbenikom zahvalil za prečudovit
glasbeni dogodek in jim izročil priložnostna
darila občine.
Naslednja prireditev, ki se je pričela po
končanem koncertu, se je odvijala ob stari
preši na trgu v organizacij Društva vinogradnikov Sv. Trojica. Prireditev, ki jo je vodil
Janez Voglar in je ob županu Darku Frasu,
poslancu Francu Brezniku in predsedniku
vinogradniškega društva Petru Leopoldu
pritegnila številno občinstvo, so popestrili
s kulturnim programom folklorna skupina
in pevke KD Trojica. Obred krsta mošta je

a Čolnikovem trgu v Benediktu je v nedeljo, 11.
novembra, potekala že 10.
pokušina vinskega pridelka, ki sta
ga pripravila občina Benedikt in
Društvo vinogradnikov Benedikt.
Letošnji vinski pridelek je, kot je
povedal predsednik društva Zlatko
Borak, predstavilo deset benediških vinarjev, ki se ponašajo z eno
boljših letin. Prireditev je na sicer
volilno nedeljo obiskalo okrog 200
domačinov in gostov.
E. P., foto: I. Barton

Martinovanje pri kapeli na Cenkovi

V

inogradništvo in vinarstvo VeberičKozar na Cenkovi v občini Cerkvenjak, ki ga vodita Franc Veberič in
Silva Kozar, že 10 let pripravlja martinovanje
z darovanjem sv. maše. Letošnjo je v soboto,
10. oktobra, ob prisotnosti 85 udeležencev
daroval domači župnik Janko Babič, po maši
pa je za vse udeležence potekalo martinovanje.

Franc Veberič je povedal, da so se za martinovanja odločili pred desetimi leti. Ker obdelujejo vinograde z 10.000 trsi, ki večinoma
obkrožajo Kozarjevo kapelo, so se odločili,
da se beračem in tistim, ki so pred 10 leti
pomagali obnoviti kapelo, tako zahvalijo za
njihova dobra dela. Kapela je bila sicer postavljena leta 1920 v spomin na brata tedanje
lastnice, ki je bil posvečen v duhovnika. Gostje so bili letos bili tudi gasilci
PGD Pobrežje in PGD Studenci iz Maribora. Udeležil se ga je
tudi predsednik PGD Cerkvenjak Peter Šafarič.
Njihova vina na tekmovanjih prejemajo večinoma zlate
medalje, za traminec letnika
2011 so na ocenjevanju vin na
Agri prejeli najvišje priznanje
— naziv šampion.
Ludvik Kramberger
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»Drobtinica« proti lakoti in revščini

Ž

e kar znano zveni: 17. oktober, mednarodni dan boja proti revščini, ki
ga je leta 1992 razglasila Generalna
skupščina OZN.
Tako kot prejšnja leta smo prostovoljci
Rdečega križa iz Lenarta, Benedikta, Sv. Ane
in Jurovskega Dola na štirih lokacijah sodelovali v dobrodelni akciji Drobtinica, da s
pridobljenimi prostovoljnimi prispevki mi-

moidočih, v zameno za podarjeni kruh, pekovske izdelke in druge domače proizvode,
pomagamo otrokom iz socialno ogroženih
družin. Pridobljena denarna sredstva namenjamo za tople šolske obroke, kosila, v času
pouka.
Stiska staršev se nenehno veča; slovenska
statistika govori, da je v preteklem letu 16,3
% prebivalstva živelo pod pragom revščine.
Toda kaj je prag revščine? 600 evrov za posameznika in 1260 evrov za štiričlansko družino z dvema otrokoma je meja, ki ga ločuje.
Mnogo dejavnikov vpliva na kvaliteto življenja. Živimo sami, brez pomoči bližnjih, v novem lastniškem stanovanju, smo najemniki v
stari večstanovanjski zgradbi, na pozabljeni
razpadajoči domačiji, v bližini (ne)dobrih
sosedov …?
Najtežje je pogosto samskim, bolnim,
oslabelim starejšim krajanom in družinam
z več otroki, staršem, ki se vedno pogosteje
srečujejo z brezposelnostjo. Poslabšale so se
socialne pravice, novih zaposlitev skorajda
ni, kupna moč se manjša.
Če smo se v preteklosti z »Drobtinico«
dotaknili le nekaterih družin in smo ob sve-

tovnem dnevu hrane, ki se pridružuje dnevu
boja proti revščini (16. oktober), bolj izpostavljali zdrav način prehranjevanja, si danes
prizadevamo, da preženemo lakoto, ki se je
že prikradla v prenekatero družino z nizkimi
dohodki ali brez njih.
Zato smo hvaležni vsem, ki so se ustavili
ob stojnicah s kruhom, namenili prostovoljni prispevek, se pogovarjali o potrebni
medgeneracijski pomoči in zaznavanju ljudi v stiskah. Zahvaljujemo se županom vseh šestih občin
Območnega združenja Rdečega
križa Lenart, da nam nekaj občinskih sredstev namenijo tudi za
prehrano ogroženih otrok in da
so se nam nekateri med njimi na
akciji tudi pridružili. Hvala pekarnam Spar, Mercator, Petovar in
Šijanec, aktivoma kmečkih žena
iz Benedikta in Sv. Jurija za podarjene hlebce kruha in pekovsko
pecivo, sadjarstvom Meja Šentjur,
Žinkovič in Kraner za jabolka, podjetjem in
posameznikom za prejeta denarna sredstva.
Prav vsa bomo nakazali osnovnim šolam za
prehrano.
Želimo in upamo, da bomo prihodnje leto
ob »Drobtinici« zaznali manj družin in posameznikov, socialno ogroženih, da bo mednarodni dan boja proti revščini postal le še
spomin na to žalostno obdobje, ko nekateri
nimajo niti za topli obrok hrane. Kaj je že za
človeka dostojno življenje (zaposlitev, stanovanje, zadostna prehrana …, kaj pa izobrazba, zdravstveni standard …, dopust, izleti,
potovanja )? Za mnoge bi bila rešitev zgolj
toplo stanovanje in dovolj hrane, drugo bo
že, ko bo. Sicer pa smo Slovenci uvrščeni v
zlato sredino statistične stopnje tveganja revščine, večina prebivalcev mlajših novo sprejetih držav v Evropsko unijo imajo slabše življenjske pogoje in manjšo kupno moč. Sicer
slaba tolažba za pri nas brezposelne, revne in
socialno izključene posameznike in družine,
dobra za državne predstavnike.
Jadranka Koban, podpredsednica
OZRK Lenart

In potem se začne. Ponavadi se ob stojnici
prvi ustavijo naši stari znanci, ki nas obiščejo
vsako leto, videvamo pa tudi veliko novih,
naključnih mimoidočih, ki na stojnico pogledajo samo iz radovednosti, ko pa zvedo,
za kaj gre, pa tudi ti postanejo naši darovalci.
Tako izdelki na stojnici počasi kopnijo, prostovoljni prispevki v škatli pa naraščajo.
S ponosom lahko povem, da nam je
DROBTINICA uspela tudi letos. Kljub kriznim časom smo zbrali 570 €. Ves denar
smo nakazali OŠ Sv. Ana, ki ga bo porabila
za šolske malice za tiste otroke, ki so pomoči
potrebni.

Drobtinica v Jurovskem Dolu

Č

lani in članice KO RK
Sveti Jurij v Slovenskih
goricah so skupaj z
učenkami OŠ Jožeta Hudalesa
v humanitarni akciji RK – Slovenije Drobtinica, ki je potekala 13. 10. 2012 po vseh slovenskih občinah, s prodajo kruha
zbrali 210 €. Zbrana sredstva
bodo namenili socialno najbolj
ogroženim otrokom v osnovni
šoli Jožeta Hudalesa.
D. K.

»72 ur brez kompromisa«

V

domu sv. Lenarta so se v času od 17.
10. do 20. 10. 2012 priključili avstrijskemu mladinskemu prostovoljskemu projektu »72 ur brez kompromisa«. Gre
za mladinski projekt, katerega namen je kraj
izvajanja projekta za tri dni oz. 72 ur spremeniti v prostor, kjer živi solidarnost in mladinsko prostovoljsko delo. V tem času mladi
s svojim delom in idejami prispevajo k boljšemu počutju uporabnikov preko pogovora,
druženja, prireditev in nudenja pomoči. V
Domu sv. Lenarta so v projekt vstopili z željo,

Drobtinica na Sv. Ani

U

ra je sedem. Že iz navade prižgem
radio, da slišim najnovejše novice.
Med novicami zaslišim tudi podatek, da na Zemlji živi milijarda ljudi v revščini, 200 milijonov ljudi pa vsako leto umre
zaradi lakote. Med njimi je seveda največ
otrok. Ob tem podatku se zamislim, kako je
svet in življenje na njem za nekatere krut. Na
eni strani imamo hrane toliko, da se iz nje
norčujemo in ne vemo, kaj bi si izbrali, kaj bi
jedli, kako bi si to pripravili, … medtem ko
se ponekod v Aziji in Afriki na milijone ljudi vsak dan ubada z vprašanjem, kje in kako
dobiti grižljaj kakršne koli hrane in požirek
pitne vode, da bi v sebi potešili tisti nam neznani občutek – lakoto.
Ob takšni novici se zavem, kako je bilo
prav, da smo se člani izvršnega odbora Rdečega križa Sv. Ana pred leti odločili za samo-
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V svojem imenu in v imenu RK Sv. Ana se
vsem darovalcem iskreno zahvaljujemo. Zahvala pa velja tudi našim donatorjem, ki nam
podarijo svoje izdelke. Letos so nam pomagali: Mlin Rožman, Oljarna Moleh, Oljarna
Kolarič, Čebelarsko društvo Sv. Ana, Vzreja
domačih kokošjih jajc – družina Zadravec,
Zelišča Kolarič, Aktiv kmečkih žena Sv. Ana,
Sadje – zelenjava Polenšak, Kisarna Simonič,
Gostilna Eder Kramberger, Gostilna Murko
iz Lokavca ter Jelica Šumandl, Melisa Kocbek
in Jožica Matela.
Majhno dobro delo prekosi velike besede.
Jožica Drozg - Slaček

da bi obogatili dneve stanovalcem, ki jesen
življenja preživljajo v njihovem domu.
Za en popoldan so se v projekt vključili tudi učenci OŠ Lenart, ki plešejo v plesni
skupini Vrtuljčki, in tisti, ki so vključeni v
krožek prostovoljskega dela, en popoldan pa
so zbranim polepšale pevke ljudskih pesmi
iz KUD Tonček Breznar iz Korene.
Za stanovalce in udeležence so pripravili
nekaj aktivnosti, kjer so se lahko družili in
skupaj doživeli kaj lepega. V tem času so se
prostovoljci skupaj s stanovalci na vozičkih
odpravili na sprehod do mestnega parka, se veselili na kostanjevem pikniku, pomerili v
bowlingu in pikadu, se medsebojno spoznavali in duhovno
bogatili. Udeleženci so opravili tudi nekaj tehničnih del in
nalog v okolici doma. Srečanje
so zaključili z dvojezično sveto mašo v domski kapeli in se
razšli polni lepih vtisov.
Polona Šporin

Medgeneracijsko sodelovanje

O
stojno humanitarno akcijo DROBTINICA,
ki jo peljemo že vrsto let. Čeprav v naši občini, vsaj tako upam, ni družine, v katere ne
bi imeli kaj jesti, vemo, da je nekaj družin in
šolarjev, ki pomoč potrebujejo. In prav za te
družine in otroke zbiramo denar.
Tako je bilo tudi letos. Seveda
akcija ne poteka samo tisto soboto,
ampak je potrebno na teren k našim donatorjem že nekoliko prej,
da si zagotovimo izdelke, s katerimi obložimo našo stojnico. Čeprav
nam vreme ni bilo najbolj naklonjeno, saj je bil deževen dan, se je
akcija začela ob 8. uri. Aktivistki
Jelica in Milena pripravita za vsakega obiskovalca tudi dobrodošlico v obliki kavice, požirek kaj moškega, za najmlajše pa se najde tudi
kakšen piškot ali kaj podobnega.

b koncu oktobra je KORK Lokavec
najstarejše prebivalce tega zaselka
občine Sv. Ana že tradicionalno pogostil na turistični kmetiji Mihelič v Rožengruntu. Precejšnje število navzočih je pokazalo veliko veselje in navdušenost, ko sem jih
ujela za bogato obloženimi mizami, srečanju
pa sta se pridružila tudi župan Silvo Slaček
ter ravnatelj OŠ Sv. Ana Boris Mlakar. Rdeči
križ je vsakemu udeležencu podaril drobno
pozornost, česar so bili skromnosti navajeni
občani zelo veseli. Ker pa so manjkali najstarejši, sem se odločila, da jih z odborom
KORK obiščem na domu, kar je že vsakoletna navada KORK Lokavec. Najprej nas je
pot zanesla k Mariji Zadravec, p. d. Tašekovi Micki (86 let), kjer so nas na domu lepo
sprejeli njeni domači. Kaj hitro izvem nekaj
podrobnosti iz njenega življenja, kar skrbno
priča tudi rodovniško drevo, ki so ji ga pred
časom za osebni praznik podarili domači.
Njen iskren nasmeh in prijaznost še takšnega
tujca omehčata. Skupaj z nami se rade volje
odpravi k Tereziji Srčec (97 let), p. d. Srčecevi
Treziki, s katero takoj načneta pogovor. Takšne vitalnosti, pozitivnega mišljenja in izjemnega smisla za humor resda ne srečaš vsak

dan tako »na kupu« kot pri Treziki. Takoj nas
je mladino podučila, da se je potrebno dosti
gibati, pa da sama še vedno rada potelovadi
in nam na mah pokaže nekaj vaj za razgibavanje in nam razloži potek teh vaj ter pove,
kdaj jih delati, kdaj pa ne. Prav tako hudomu-

Trezika in Micka pri pogovoru

šno v dialektu doda: »Sin premlada, da bi tak
hitro vmrla,« ter hiti pripovedovati zgode in
nezgode svojega življenja, katerim se od srca
nasmejimo. »Pa napište, da sin Prekmurka,
ja, tou napište,« ponosno pove. Pot nas zane-
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se še k Antoniji Koren (93 let), p. d. Korenovi
Tončki, ki jo ujamem v objektiv ravno med
delom, ko je hitela grabiti travo za večerno
krmo. »Rada sin vunah,« skromno reče, ko
se v en glas začudimo njeni delovnosti, »rajši

sprejme in z nami poklepeta. Odlikujeta jo
zelo dober spomin ter poznavanje zgodovine
kraja ter odlično znanje nemščine. Zelo hitro pove zgodovino svoje okolice, nad čimer
smo občudujoče osupli.

Dr. Marjan Toš:

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

SEZNAM PADLIH PRIPADNIKOV NEMŠKIH OBOROŽENIH SIL:

Tončka grabi na njivi.

Katika je vesela obiska.

kak notri,« še doda. Domači nas pogostijo,
mi pa se zapletemo v kratek pogovor. Pravi,
da rada bere, a že precej slabše vidi zaradi
bolezni. Prej se je pa lahko dolgo zamotila z
branjem časopisov, knjig, sedaj pa gre precej
rada okoli hiše, da ji hitreje mine čas. Nazadnje sobotni popoldanski potep zaključimo
pri Katarini Breznik (92 let) p. d. Riglmlinarjevi Katiki, ki nas sprejme kar sama, saj sina
Frančeka še ni bilo z dela. Za svoja leta precej čila in zdrava nas z nasmehom na obrazu

Tovrstna dejanja dokazujejo potrebno sodelovanje med generacijami, saj se od njih
lahko zares veliko naučimo, saj ti ljudje kljub
častitljivi starosti ostajajo optimisti, vitalni in
skromni ter z zvrhano mero humorja gledajo na številne zdravstvene in druge tegobe, ki
tudi njih pestijo. Jadikovanja in tarnanja ne
poznajo oziroma marsikaj vzamejo z veliko
mero hudomušnosti.
Suzana Rejak Breznik

Zlati prah na poti Neže in Leopolda Alenc

N

eža in Leopold Alenc sta se 20. oktobra 1962 napotila na skupno zakonsko pot. Neža se je rodila v družini
Bratuša v Ihovi 63 kot tretji otrok od štirih.
Otroštvo je preživljala ob sestri in bratih, na
kmetiji so tudi otroci morali kaj hitro poprijeti za delo. Ženin je ugledal luč sveta v

Negovskem vrhu 4 kot tretji od štirih otrok.
Otroštvo je preživljal ob bratu in sestrah. V
dninarski družini so otroci veliko preživeli
sami. Šolskih učenosti sta si nabirala v šoli v
Benediktu, saj sta bila sošolca, celo sedela sta
skupaj. Kmalu sta spoznala, kaj jima je skupno, rada sta se skupaj zavrtela pri folklori
in še kje.
Kaj hitro pa ju je pot popeljala na delo. Iskrica ljubezni je nekaj časa tiho tlela vse do
naključnega ponovnega srečanja v Mariboru,

kamor sta odhajala na delo čez teden, pot domov pa je postajala vedno pogostejša v dvoje
in to kar s kolesi. Tako sta pred 50 leti pristopila k civilni poroki v Mariboru, cerkveno pa
jo je potrdil dušni pastir v Benediktu gospod
Vahčič. V aprilu 1964 sta povila sina Milana,
na pragu poletja 1966 še sina Draga. Izbrala
sta ponujeno priložnost in kupila hišo
v Negovskem Vrhu 8,
kjer julija 1976 družino ponovno osreči
otroški jok, dobila sta
hčerkico Leo. Vsak
izmed otrok je izbral
svoje življenjske sopotnike, si ustvaril
družino, vsak na svojem koncu, zlatoporočenca pa kraljujeta
v Negovskem Vrhu 8
sama. Sta pa ponosna na svoje otroke, posebej na vnuke, ki jih je kar 7: Leon, Goran,
Marko, Thomas, Simon, Jan, Gašper in vnukinja Saša.
S svojim nagovorom je ponovno potrdil
zakonsko zvezo in tako obeležil zlato poroko
tudi župan občine Benedikt, ki je v kulturnem domu ponosno spregovoril zlatoporočencema kot popotnico za vnaprej.
Saša Lovrenčič

60 let Elizabete Urbanič

V

novembru je
v krogu svojih najdražjih
praznovala 60. rojstni
dan Elizabeta Urbanič,
za domačine Betka.
Dobro je poznana kot
odlična in zvesta pevka
v Cerkveno prosvetnem pevskem zboru
KD Sv. Ana, v katerem
poje že več kot 40 let,
ter spretna kuharica, ki
razvaja s specialitetami in ne nazadnje superbabica, ki ima zelo
rada svoje vnuke, saj jih v dedkovi družbi
rada spremlja na nastopih in kulturnih udejstvovanjih. Na fotografiji z delom zbora, ki
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jo je prišel presenetit na praznovanje pod
vodstvom hčerke in zborovodkije Natalije
Šijanec.
SReBr

56.

KRAJNC, Feliks

roj. 1921, Lenart

padel 29. 12. 1943

57.

KRAJNC, Feliks

Lormanje

ni podatka

58.

KRAJNC, Jožef

Ščavnica

padel marca 1944

59.

KRAJNC, Karel

Ščavnica

padel oktobra 1943

60.

KRAJNC, Stanislav

roj. 4. 3. 1922, Lenart

padel 14. 7. 1943 na vzhodni
fronti

61.

KRAMBERGER, Ivan

Voličina

ni podatka

62.

KRAMBERGER, Ivan

Voličina

ni podatka

63.

KRAMBERGER, Janez

roj. 2. 8. 1923

padel 26. 2. 1943

64.

KRANVOGEL, Feliks

Voličina

ni podatka

65.

KRAVTIČ, Ivan

Zg. Žerjavci

ni podatka

66.

LAKEŽIČ, Franc

67.

LEŠNIK, Jožef

padel 1942
Voličina

padel aprila 1944

68.

LEŠNIK, Jožef

Voličina

ni podatka

69.

LETNIK, Franc

Voličina

pogrešan

70.

LORBER, Ivan

roj. 1922

padel 12. 10. 1943 na vzhodni
fronti

71.

LORENČIČ, Alojz

roj. 17. 6. 1922

padel 30. 7. 1943 (SS)

72.

LUKOVNJAK, Karel

Ščavnica

padel decembra 1944

73.

MAJER, Edvard

Sv. Ana

padel septembra 1944

74.

MAKS, Jožef

roj. 16. 2. 1920 v Nadbiščcu

razglašen za padlega

75.

MALIČ, Jože

roj. 2. 3. 1924, Lenart

padel 14. 8. 1943

76.

MARKUŠ, Jožef

Rožengrunt

padel novembra 1944

77.

MATJAŠIČ, Jožef

roj. 26. 2. 1921 v Trotkovi

razglašen za padlega

78.

MAUER, Jože

Lenart

ni podatka

79.

MEZNARIČ, Anton

Ščavnica

padel januarja 1944

80.

MIHELIČ, Alojz

roj. 1923

padel 3. 10. 1944

81.

MIHELIČ, Anton

Stanetinci

padel poleti 1944

82.

MOLIH, Jožef

Lenart

padel avgusta 1943 na vzhodni
fronti

83.

MURKO, Jožef

Voličina

ni podatka

84.

MURŠEC, Alojz

roj. 12. 8. 1919, Črmljenšak

razglašen za padlega

85.

MURŠEC, Alojz

Črmljenšak

ni podatka

86.

MURŠEC, Franc

Črmljenšak

ni podatka

87.

NEDELKO, Feliks

roj. 9. 9. 1922, Lenart

padel 4. 8. 1943 na vzhodni
fronti

88.

NEKREP, Rupert

Lenart

padel 13. 11. 1944

89.

NUDEL, Friderik

roj. 20. 10. 1922

padel 1. 3. 1942

90.

OMULEC, Franc

roj. 1. 2. 1920

padel 7. 7. 1943

91.

OREŠIČ, Franc

Trije Kralji

padel novembra 1944

92.

OREŠIČ, Karel

Trije Kralji

padel avgusta 1944

93.

PAHLER, Jožef

roj. 19. 2. 1923 v Bačkovi

1946 razglašen za padlega

94.

PEČOVNIK, Stanko

Voličina

ni podatka

95.

PETEK, Feliks

roj. 7.5.1921 v Štajngrovi

1946 razglašen za padlega

96.

PETEK, Franc

Benedikt

padel avgusta 1944

97.

PIHLER, Stanislav

Črmljenšak

ni podatka

98.

PIRŠ, Ernest

roj. 8. 1. 1918, Zg. Verjane

razglašen za padlega

99.

PLOJ, Frančišek

roj. 28. 9. 1924 v Ihovi

1943 razglašen za padlega

100.

PUCONJA, Franc

Cerkvenjak

padel julija 1944

101.

PUKŠIČ, Franc

roj. 10. 2. 1920, Stanetinci

razglašen za padlega

102.

PURGAJ, Jožef

Jurovski Dol

padel decembra 1944

103.

RAŠL, Jožef

Voličina

padel junija 1944

104.

ROJKO, Alojz

Voličina

ni podatka

105.

ROLER, Anton

Ščavnica

padel julija 1944

106.

SENEKOVIČ, Frančišek

roj. 15. 9. 1925 v Ihovi

1946 razglašen za padlega
padel 1. 8. 1943 v Moldaviji

107.

SEPP, Herberst

roj. 17. 8. 1924, Lenart

108.

SIMONIČ, Alojz

Voličina

109.

SIMONIČ, Friderik

roj. 2. 7. 1924

padel 15. 8. 1943 na vzhodni
fronti

110.

SIMONIČ, Jožef

roj. 16. 9. 1917, Nadbišec

razglašen za padlega

Se nadaljuje
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Naravno zdravljenje kandidoznosti
Naravna sredstva in postopki: ekološko
pridelana živila, ker vsebujejo več (bio)flavonoidov – naravnih protiglivičnih in protibakterijskih učinkovin kot živila iz neekološke pridelave; iz istega razloga se priporoča
tudi izbrana prehrana (dieta), recimo presna
ali makrobiotična. Zdaj je tudi jasno, zakaj je
uživanje gline v prahu (knjiga R. Dextrieta
Glina zdravi) idr. bazičnih praškov blagodejno … ker zmanjšujejo črevesno K.
Limonin sok, kljub temu da je kisel, blaži
črevesno K, če se vtira v kožo, pa preprečuje kožno glivičavost. Iz enakega razloga se
priporoča uživanje kokosove maščobe in/ali
njeno natiranje na suhe sluznice - glivičavo
kožo. Blago protiglivično učinkujejo tudi: alkaloidi v pravi kavi, zelenem in črnem čaju;
čreslovine v orehovem olju; izvleček iz grenivkinih pečk; zvarek iz tabebuje (taheeba)
in hrastovega lubja; ingverjev sok, prašek iz
suhega listja indijskega drevesa; cimet; arganovo olje; kisik v česnu (vezan z germanijem); evkaliptovo olje; naravno vezani jod v
jedilni algi vakama idr.
Za razbremenjevanje kislosti dihal se lahko z vročo soparo vdihava čajevčevo ali sivkino olje, za bolj zdravo črevesno floro se
uživajo kravja ali kozja sirotka, kislo zelje ali
repa, sojina krema miso idr.; uživajo se modro-zelene alge klorela, spirulina, klamatska
idr.; vroča kopel
z raztopljeno
sodo bikarbono
za razkisovanje
ženskega spolovila, prepevanje, smejanje,
savnanje, telesno naprezanje,
gibanje v naravi, na svežem
zraku, spodbujanje odvajanja sokrvice (limfno-drenažna masaža) ipd.
(Pol)umetna sredstva in postopki: za zatiranje črevesne K, pri zastrupitvi s hrano ali za
zaustavitev driske se lahko jemlje oglje, lesno
ali medicinsko; za bolj zdravo črevesno floro
se jemljejo farmacevtski probiotiki; bioresonančna (BR) terapija– frekvenčni generator
vzbuja električne frekvence, ki ubijajo glive
in bolezenske bakterije v telesu; BR-frekvence ne smejo motiti srčni utrip in delovanje
živčevja, zato ne uničijo vseh bolezenskih
drobnoživk v telesu; BR le izboljšuje počutje
in začasno tudi zdravstveno stanje.
Jemlje se koloidno srebro; ker pa ima večina ljudi amalgamske zalivke (plombe), se
iz starih amalgamk luži živo srebro, ki izničuje koloidno srebro in obenem spodbuja
črevesno K; 10-odstotna jodna raztopina
za zatiranje kožne glivičavosti ali luskavosti
(se dobi v lekarni); jemlje se prašek mikrohidrin (FHES, aktivni H oz. megahidrat),
ki je blago bazičen silicijev prah (s pH 8–9);
veže se s kislinami ter ubija drobnoživke in

3. del

glive - plesni; ker pa je zelo drag, ga več kot
nadomešča soda bikarbona. Soda bikarbona
(tudi kuhinjska, jedilna soda oz. pecilni prašek; NaHCO3; v nadaljevanju SB) se jemlje
z vodo ali se razredčena vbrizgava (le pod
zdravniškim nadzorom) v arterijsko žilo, ki
dovaja kri rakavi tvorbi (za več glej www.
curenaturalicancro.com/si/); SB je naravno
bazično sredstvo s pH 9 in močan glivocid,
baktericid (iz istega razloga so se v starih časih bivalni prostori razkuževali z opleskom z
živim apnom, ki je tudi močno bazično).
Uživajo in zunanje se uporabljajo raztopine, ki sproščajo kisik (ki zdravi vneto tkivo, z
oksidiranjem ubija bolezenske drobnoživke
in plesni ter izničuje strupe):
-- vodikov peroksid, H2O2, ki nerazredčen
sprošča toliko kisika, da izjeda tkivo, tj.
je nevaren, ustrezno razredčen pa zdravi;
uživa se močno razredčen v vodi (največ
10 odstotna raztopina); ker pa zelo hitro razpada, njegovo uživanje navadno
zdravi le zgornji del prebavil (!);
-- kapljice natrijevega klorida, NaClO2
(angl. MMS oz. miracle mineral solution);
-- kapsuliran kalcijev hipoklorit, Ca(ClO)2
(2. MMS).
[Natrijev dioksiklor in kalcijev hipoklorit
se jemljeta s tekočino; sta najučinkovitejši
doslej znani sredstvi za zdravljenje K, saj rešujeta tudi medicinsko že odpisane, »neozdravljive« bolnike (!); več o njiju se najde v
spletišču, če se vtipka »MMS«.]
Nobeno od naštetih sredstev in postopkov ne povzroča neželenih posledic (nima
škodljivih stranskih učinkov), če se začnejo
uporabljati v majhnih količinah in človek
zna poslušati svoje telo, ki nezmotljivo pove,
ali je zdravljenje učinkovito in se odmerek
(ne) sme povečevati.
Za pojasnila sem dosegljiv na e-naslovu
fajdiga.mitja@gmail.com ali telefonsko, 040757-259.
Mitja Fajdiga

Pripis uredništva
Tema, ki jo je na osnovi osebnih pobud
in osebnih izkušenj raziskoval in o njej
pisal Mitja Fajdiga, je že dalj časa deležna pozornosti tako strokovne kot laične
javnosti in močno prisotna v medijih. Alternativni pristop se razlikuje od pristopa
uradne medicine, na kar je opozarjal tudi
avtor. V uredništvo smo prejeli elektronsko sporočilo Anje Džaferovič, ki meni,
da so v zapisu Mitje Fajdige navedena neresnična dejstva, ki bi lahko zavedla bralce in jim nudila napačen pogled v zdravniško diagnostiko. V prihodnji številki
bomo objavili prejeti komentar in z njim
temo o kandidi zaključili.
Odgovorni urednik Edvard Pukšič

Žarek dobrote v Jurovskem Dolu

V

petek, 16. novembra 2012, je Karitas
v župniji Sveti Jurij v Slovenskih goricah v sodelovanju z Osnovno šolo
Jožeta Hudalesa Jurovski Dol priredila tradicionalni dobrodelni koncert s pomenljivim
naslovom Žarek dobrote.
Vseslovenski teden Karitas letos sicer
poteka od 26. novembra do 2. decembra. V
jurovski Karitas pa smo malce pohiteli in se
želeli še pred decembrskimi prazniki z dobrodelno akcijo spomniti socialno najbolj
ogroženih članov naše družbe.
Tudi letos se je vabilu k pripravi in izvedbi
koncerta velikodušno odzvala osnovna šola,
ki je poleg prostora prispevala tudi dobršen
del nastopajočih. Tako so na dobrodelni
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prireditvi sodelovali otroci iz vrtca, skupina
Sončki z vzgojiteljicama Gabrijelo in Sonjo,
otroški pevski zbor z mentorico Metko Caf,
otroška folklorna skupina Šlekapac z mentorico Barbaro Waldhütter, šolski ansambel
z mentorico Metko Caf, devetošolec Tilen
Köpp s svojo diatonično harmoniko, prireditev pa so s svojim nastopom popestrili
še Jurovski oktet, skupina Amulet, ljudske
pevke Gartrože, Cerkveni pevski zbor pod
vodstvom Tadeje Antončič, prijetno domače
vzdušje pa sta s svojim nastopom še okrepila
ansambla Slovenjegoriški fantje in Poskočni
muzikanti. Polna telovadnica obiskovalcev
je bila znamenje, da ljudje še znamo odpreti
svoja srca in dlani za ljudi v stiski. Ta večer

zbrane denarne prispevke bo
Karitas Sveti Jurij v Slovenskih
goricah namenila Osnovni šoli
Jožeta Hudalesa Jurovski Dol,
ki bo pomagala otrokom, ki
jim starši ne morejo zagotoviti dovolj sredstev za topel šolski obrok. Dobrodelni večer v
Jurovskem Dolu smo zaključili
z iskreno željo, da iskrice prijetnega večera tlijo v nas vse do
naslednjega klica po dobroti.
Vida Ornik

Nove pridobitve v benediški cerkvi

P

rav na obletnico posvetitve bazilik sv.
Petra in Pavla, na tretjo nedeljo v novembru, smo tudi v župniji sv. Benedikta z navdušenjem spremljali blagoslovitvene slovesnosti
v farni cerkvi. Posvetitev notranjosti obnovljene župnijske
cerkve je bila sicer v nedeljo ob
prazniku farnega zavetnika sv.
Benedikta, a tedaj še niso bila
dokončana vsa dela, predvsem
obnovitev stranskih oltarjev,
orgel in druge opreme.
Množica vernikov je bila to
nedeljo ob 10. uri deležna slovesne sv. maše, ki jo je ob somaševanju domačega župnika
in upokojenega župnika zlatomašnika vodil Marjan Lampret, pridigar in
župnik iz Breznice na Gorenjskem. Med sv.
mašo je blagoslovil obnovljen oltar Rožnovenske matere Božje, osrednji lestenec, novo
spovednico in povsem obnovljene orgle, iz
katerih je že pred mašo izvabljala čudovite
melodije mlada organistka Anita Kralj, med

bogoslužjem pa so pod njenim vodstvom doneli še ubrani glasovi domačega župnijskega
mešanega pevskega zbora.

Mašni slovesnosti je na župnijskem dvorišču sledil še blagoslov mladega vina in skromna pogostitev vseh udeležencev nedeljske
bogoslužne slovesnosti, ki so jo pripravile
pridne gospodinje in domači župnijski kletarji skupaj s sodelavci župnijske Karitas.
Janez Šijanec

Prenova v Duhu v Novem mestu

S

rečanje Katoliške karizmatične prenove
je potekalo 20. oktobra 2012 v stolnici
sv. Nikolaja v Novem mestu. Iz Lenarta
smo se na srečanje odpravili z
avtobusom. Srečanja Prenove
v Duhu sem se udeležila prvič
in je bilo zame zelo bogato duhovno doživetje. V novomeški
stolnici sem dobila nepopisno
lep in miren dotik Božje ljubezni, bili smo kot družina,
vsi enega duha in enega srca,
prav vsi. Povezanost, toplina,
veselje! Vse to so potrdila še
pričevanja povabljenih gostov
- duhovnikov: Zorana Kodela, Marinka Barbiša in našega
kaplana Damjana Mlinariča, ki so segla globoko v srca in vlila dodatnega ognja v naše
duše, da smo tako z vso močjo še bolj slavili
Gospoda. Moja vera se je le še potrjevala,
piko na i je dodalo polaganje rok duhovnikov
na vernike. Vedno znova me ganejo te molitve in posledice, ki jih pušča Božji dotik.
Tudi jaz sem doživela zanimivo izkušnjo
pri polaganju rok. Ko je molitev opravil hrvaški duhovnik Marinko in naredil križ na
mojem čelu, sem začutila prijetno toplino,

potem sem začutila pekočo bolečino pri požiranju in prosila našega kaplana Damjana,
naj še on moli nad menoj. Doživela sem po-

čivanje v Duhu in naenkrat se mi je zazdelo, da žarim kot sonce. Bolečina je izginila!
Vem, da se me je tokrat dotakni Bog. HVALA in SLAVA mu!
Naše srečanje se je končalo še daritvijo
svete maše, ki jo je daroval novomeški škof
msgr. Andrej Glavan skupaj z ostalimi povabljenimi duhovniki. Posebej nas je nagovoril,
ko je predstavil lik škofa Friderika Barage kot
človeka z globoko in neomajno vero.
Lidija

Misijonska nedelja v Lenartu

V

naši župniji smo 21. oktobra 2012
imeli misijonsko nedeljo na nadškofijski ravni. Srečanje v cerkvi smo začeli z molitveno uro s kaplanom Damjanom
Mlinaričem ter animatorji molitvene skupine skupaj z dvema kitaristoma in ostalimi.
Sledila je slovesna maša nadškofa dr. Marjana Turnška z duhovniki iz vse nadškofije. V pridigi je nadškof poudaril pomen in
potrebe misijonskega dela in nas nagovoril,
naj tudi mi delujemo kot misijonarji v naših

družinah in življenjih. Sledila je predstavitev
misijonarja in domačega farana Franca Kranerja, ki je delo misijonarja opravljal pred 23
leti na Madagaskarju. Na koncu nam je zmolil Očenaš v malgaškem jeziku.
Srečanje smo zaključili v prijetnem druženju, slovenskogoriški skavti so nam postregli
dobrote naših pridnih gospodinj.
Kaplan Damjan Mlinarič: »Čudovito srečanje, v naši župniji prvič po letu 1979; začutili smo utrip misijonov, molili za blagoslov
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naših misijonarjev in dobili
dodatno spodbudo za misijone. Smo pa bili tudi povabljeni,
da postanemo botri otrokom v
misijonih. Že z 12 evri na mesec lahko pomagamo enemu
otroku pri njegovem šolanju.
Vesel sem, da so se nekateri
župljani za ta korak že odločili.
Kaj več o tej spodbudi pa lahko
najdete na http://www.missio.
si/botrstvo.«
Irena Rola

Ministrantski izlet - Mini škof

P

o 10 letih je bilo 27. oktobra 2012 ponovno srečanje ministrantov na nadškofijski ravni z naslovom Mini škof. Nanj je šlo tudi
8 ministrantov in ministrantk
iz župnije Sv. Lenarta.
Najprej smo si v Slomu ogledali rojstno hišo blaženega
Antona Martina Slomška in
imeli priložnost videti kratek
filmček, ob katerem smo še
bolj začutili globino tega velikega moža.
V Ponikvi smo imeli kviz o
Slomšku, sodelovalo je deset
ekip, mi smo imeli dve. Dogajanje je bilo pestro in napeto,
naši ekipi sta zasedli odlično 4. in 7. mesto.
Sledil je posladek, nogometni turnir, na katerem so se naši ministranti dobro izkazali in
dosegli 1. mesto. Po malici in slovesni sveti
maši v župnijski cerkvi v Ponikvi je bila podelitev priznanj in nagrad.
V Lenartu je sledilo še nadaljevanje, no-

gomet v blatu. Seveda smo bili na koncu deležni tudi dobrot. Bogu hvala in vsem, ki so

Nagrade 14. ex-tempora Benedikt 2012
Strokovna komisija 14.
likovnega ex-tempora Benedikt 2012 v sestavi Konrad
Krajnc, predsednik, Breda
Rakuša Slavinec in Milan
Gumzar, člana, je odločila,
da so nagrajena dela letošnjega ex-tempora naslednjih avtorjev: Nine Kolarič,
Janje Perko, Andreje Štancer
in Slavka Toplaka.
Nagrada je skupna razstava nagrajenih avtorjev v
organizaciji JSKD Lenart v Nagrajeno delo Nine Kolarič, foto: arhiv sklada
letu 2013.

Na Sveti Ani regijska likovna razstava

pri tem pomagali, še posebej pa gre zahvala
Petru Roli, da si je vzel čas za ministrante,
jih spodbujal in bodril, in njegovi ženi Ireni,
ki nas je pogostila. Upam, da bodo naši ministranti še naprej tako zagnani, kot so bili
do sedaj.
Damjan Mlinarič, kaplan

VABILO
V okviru Večerov hospica, ki so vsak prvi torek v mesecu,
vabimo na srečanje v decembru.

DRUGAČNI PRAZNIKI

bo v torek, 4. 12. 2012, ob 17. uri na sedežu odbora v Mariboru, Partizanska c. 12/II.
Prazniki so čas veselja in radostnega pričakovanja. Ob bolezni ali žalovanju pa je tudi
čas, ko se poglobi občutek prikrajšanosti za izgubljenim. Kako najti moč za pot naprej?
Osebno izkušnjo izgube vida, drugih izgub in svojo pot k iskanju novega življenjskega
smisla bo z nami delil GORAN GLASER, upok. maser UKC Maribor.
Če hočeš videti, moraš gledati s srcem.
Prijazno vabljeni.

Razstava jaslic bo potekala v Razstavno protokolarnem centru Sv. Martina

Slavnostno odprtje razstave s kulturnim programom bo v petek, 21. 12. 2012, ob
uri v Rastavno-protokolarnem
centru
samostanski
kleti.uro,
oz.19.
v samostanki
kleti vsak dan od 22. 12.
2012sv.
doMartina
6. 1. 2013vmed
10.00 in 20:00
razen dne
25.
12.
2012
Božič,
31.
12.
2012
Silvestrovo,
1.
12.
2012
Novo
leto,
ko
bo
razstava
Rastava bo odprta od 22. 12. 2012 do 6. 1. 2013 med 10. in 20. uro, zaprta.
razen za božič, silvestrovo in novo leto.

Slavnostno odprtje razstave
Veliko
število jaslicprogramom
bodo na 400 m2 razstavnih površin prečudovitega ambienta v sas kulturnim
mostanski
kleti razstavljala
posamezna naselja občine Sv. Trojica, umetniki in številna
bo v petek
21. 12. 2012
domača društva. Hkrati bo vsako izmed naselij ali domačih društev tudi gostitelj razob 19:00 uri.
stave v enem izmed dnevov v času odprtja razstave.
Z razstavo jaslic bodo sodelovali tudi številni umetniki, posamezniki, društva ter organizacije iz vse Slovenije in tudi tujine, zato hkrati vabimo in pozivamo vse, ki imate interes razstavljati, da se s svojimi jaslicami vključite v razstavo. Jaslice se bodo postavljale
19. in 20. 12. 2012, predhodno sodelovanje na razstavi je potrebno prijaviti na občino
Sveta Trojica (tel: 02 7295 020, GSM: 051 602 939 ali obcina@sv-trojica.si).

Vabljeni na razstavo, ki je v lanskem letu od več tisoč ljudi, ki so jo obiskali iz
širne Slovenije in tujine, prejela številne pohvale in priznanja!
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Veliko število jaslic bodo na 400m2 razstavnih površin
prečudovitega ambienta v samostanski kleti, razstavljala
posamezna naselja občine Sv. Trojica, umetniki ter številna domača
društva. Hkrati bo vsako izmed naselij ali domačih društev tudi
2012 gostitelj
| ŠT. razstave
10 v enem izmed dnevov v času odprtja razstave.

Z razstavo jaslic pa bodo sodelovali tudi številni umetniki, posamezniki, društva ter organizacije iz
celotne Slovenije pa tudi tujine, zato hkrati vabimo in pozivamo vse, ki imate interes razstavljati v

Do četrtka, 29. novembra,
je bila na ogled regijska likovna razstava del ljubiteljskih likovnih ustvarjalcev
območnih izpostav JSKD
Lenart, Ormož, Ptuj in Slovenska Bistrica. Mito Gegič,
akademski slikar in strokovni spremljevalec razstave, je
med blizu osemdeset prispelimi deli izbral dela Nike Arnuš, Cecilije Bernjak, Elfride Brenčič, Igorja Dolenca,
Branka Gajšta, Marije Gregorc, Bogomirja Jurtela, Joži Kerenc, Marjana Kokola, Nine Kolarič, Draga Kopšeta,
Majde Kropf, Rosane Lorbek, Iva Lorenčiča
Lorena, Zvonka Mesariča, Mihaele Omla-

dič, Bernardine Paj, Janje Perko, Milivoja
Radina, Jožice Šlamberger, Antona Šömna,
Andreje Štancer, Slavka Toplaka, Melite Vidovič in Jožice Zemljak.
Foto: Bojan Mihalič

Pevci nam pojejo, godci pa godejo
Državno srečanje pevcev ljudskih pesmi
in godcev ljudskih viž z naslovom Pevci
nam pojejo, godci pa godejo je potekalo v
nedeljo, 25. novembra 2012, ob 18. uri v
Domu kulture v Cerkvenjaku.
Izbor skupin in posameznikov je na podlagi ogledov letošnjih regijskih srečanj pevcev in godcev opravila dr. Mojca Kovačič. V
programu so nastopili: domači godci Kulturnega društva Pod lipo iz Lenarta, pevci
ljudskih pesmi Prešmentani faloti iz Kulturno-prosvetnega društva iz Stoperc, pevke z
Dobrave, Kulturno-umetniško društvo Jurij
Vodovnik iz Zreč, Robnikovi sestri iz Konjskega Vrha nad Lučami, Fantje z vasi, Kulturno društvo iz Škocjana, Vaberški fantje,
Kulturno-umetniško društvo iz Šmartnega
na Pohorju, godca Drago Žekar in Bogdan
Vodeb s Prevorja, Fantje Artiški, Kulturno
-umetniško društvo Oton Župančič iz Artič, pevci Trta, Kulturno-umetniško društvo

Maksa Furjana iz Zavrča, Bistrške škuorke
iz Ilirske Bistrice, Vaški zvon, Kulturno društvo Prečna, pevci ljudskih pesmi Kulturno
-umetniškega društva Franc Ilec, Loka –
Rošnja in Godec Vinko Jensterle s prijateljema, Akademska folklorna skupina Ozara
iz Kranja. To nedeljo so v dopoldanskem
času na osnovni šoli potekali tudi seminarji
s področja petja ljudskih pesmi: Stare pevske prakse v sodobnosti in s področja godčevstva na Slovenskem: Igranje plesnih viž v
veččlanskih godčevskih sestavih in Kako na
harmoniko zaigrati po starem?.
Organizatorji so bili: Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti z
območno izpostavo Lenart v sodelovanju
z občino Cerkvenjak, Osnovno šolo Cerkvenjak-Vitomarci, Kulturnim društvom
Cerkvenjak in Zvezo kulturnih društev Slovenskih goric.

Plesalnica vrtalnica
Konec oktobra je v Kulturno-turističnem
centru na Sveti Ani v organizaciji JSKD Lenart in v sodelovanju z občino Sveta Ana
potekala regijska plesna delavnica z naslovom: Plesalnica vrtalnica. Vodila jo je Tina
Dobaj, plesna strokovnjakinja iz Maribora.
Delavnica je bila namenjena vsem, ki se
ukvarjajo z otroško/mladinsko plesno vzgojo in jih zanima ustvarjanje plesnih miniatur ali predstav. V ta namen
so se osredotočili na različne
parametre, kot so: ritem, dinamika, tempo, prostorski
nivoji, navigacija, postavitev,
oseben/splošen prostor, dimenzije, gibalne kvalitete ter
zavedanje lastnega in drugega
telesa. Udeleženke so prišle iz

Ormoža, Lendave, Svete Ane, Voličine, Slovenske Bistrice, Oplotnice, Laporja, Poljčan,
Zg. Ložnice in Pragerskega.
Udeleženke so spoznale tudi nekaj turističnih lepot Svete Ane.
Breda Rakuša Slavinec

| 15

OVTARJEVE NOVICE

IZ KULTURE
TEMA

Literarno branje in Sizzlin 'coustic na Sv. Ani
V petek, 21. decembra 2012, ob 19. uri bo v čudoviti občinski kleti na Sv. Ani potekalo literarno branje domačinke Manje Sgerm (Zemljič), Brede Rakuša Slavinec, Saše Fluherja, Sabine Hvastija, Marjana Pungartnika in Željka Perovića. V programu bo »uradni band« Mladinske kulturne zadruge s Svete Ane z imenom Sizzlin' cool izvedel nekaj avtorskih skladb v
akustični izvedbi - v tem primeru se band imenuje Sizzlin 'coustic.

8. Martinov koncert KD Pod lipo
Lepo število obiskovalcev se je zbralo v soboto, 10. novembra, na 8. Martinovem koncertu v Domu kulture Lenart, ki ga je domiselno pripravilo KD Pod lipo Lenart. Prišlo
je 12 skupin, tudi izven UE Lenart. Župan
občine Lenart mag. Janez Kramberger je v
nagovoru poudaril, da je ta zvrst kulturne
dediščine velika dota za naše zanamce. Predsednik KD Pod lipo Lenart Vinko Lukavečki
je vsem nastopajočim podelil listine.
Tekst in foto: Rudi Tetičkovič

Pokaži svoj talent

V soboto, 27. oktobra 2012, je bila v telovadnici OŠ Jožeta Hudalesa v Jurovskem
Dolu javna prireditev Pokaži svoj talent.
Svojo ustvarjalnost na področju petja, plesa
in igranja na inštrumente so pokazali številni
domači izvajalci. Na diatonično harmoniko
so zaigrali Tilen Köpp, Aleksej Gajser, Rene
Gungl, Alen Reisman, Kristjan Reisman, Jan
Horvat, Laura Gragar, Jasmin Vuzem, Marko Mikiš; na klavirsko harmoniko Dejan
Arcet, Anja Zorjan in Gašper Waldhütter;
na bariton Benjamin Senekovič in na kitaro
Žan Bauman. Za dobro voljo obiskovalcev

Predstavitev novih folklornih oblačil
Folklorna skupina Jurovčan se je v nedeljo, 11. 11. 2012, med kulturnim programom
na martinovanju na trgu v Jurovskem Dolu
predstavila v novih delovnih oblačilih. Izdelana so na osnovi terenske raziskave dr.

Marije Makarovič, ki jo je opravila na območju občine Sveti Jurij v Slovenskih goricah.
Oblačila so podrobno opisana in narisana
v njeni knjigi z naslovom Obleka predela
človeka, Oblačilna kultura v kmečkem okolju na severu in jugovzhodu Štajerske od 18.
do 20. stoletja. Gospodar male kmetije je ob
poletnih delavnikih nosil srajco iz domače-

ga platna z vratno obrobo in brez manšet,
široko narejene, rjavo pobarvane hlače iz
domačega platna, fϋrtoh iz domačega nebarvanega ali modrega platna ter svetli slamnik.
Po posplošenem izročilu za naše območje so
moški pred prvo svetovno vojno
nosili poleti ob delu platneno ali
bombažno srajco z ozko obrobo,
dolge hlače iz močnega temnejšega blaga, hozencajga. Telovnik pruslek, je bil iz enakega blaga kot
hlače, dopasni predpasnik - fϋrtoh
je bil iz modrega platna.
Ženske so takrat nosile drukane
kiklje na pas z drobnimi belimi
rožicami, drukan fűrtoh, belo in
rdeče ali sivo itn. progasto spodnje
krilo. Pokrite so bile z bombažnimi rutami.
Pri nabavi blaga smo težili k temu, da je
čim bolj podobno opisanemu, vendar nekaterih materialov in vzorcev ne izdelujejo več.
Projekt je skoraj v celoti financirala občina
Sv. Jurij v Slovenskih goricah, delno pa Javni
sklad za kulturne dejavnosti.
Miroslav Breznik,
foto: Maksimiljan Krautič

10 let pevk ljudskih pesmi
Društvo upokojencev Lenart, ki ga vodi
Leopold Hameršak, je v soboto, 20. oktobra,
pripravilo praznovanje 10-letnice skupine
»Pevke ljudskih pesmi«, ki deluje v okviru
društva. Pripravili so celovečerni koncert, na
katerem je nastopilo 13 skupin.
O nastanku in zgodovini skupine je spregovorila Milka Cartl, ki v skupini poje in

jo tudi vodi. V svojem nastopu je nazorno
prikazala pot pevk, ki so jo prehodile v 10
letih delovanja. Skupino sestavljajo: Milka
Cartl, Ivanka Žerjav, Tilčka Rokavec, Anica
Zorec in Marta Žižek. Pevke s svojim petjem
dosegajo lepe uspehe, saj popestrijo mnoge
dogodke, ki se odvijajo v okviru DU Lenart,
Zveze DU Slovenskih Goric, občine Lenart
pa tudi v mnogih krajih po Sloveniji. V veliko
zadovoljstvo jim je, da jih je župan mag. Janez Kramberger povabil na srečanje slovenskih izseljencev, ki je 26. oktobra potekalo v
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Stuttgartu v Nemčiji. Skupina je svoje petje
zabeležila na treh izdanih nosilcih zvoka. Ob
5-letnici delovanja je izdala prvo zgoščenko
z naslovom Sinoči je pela. Druga zgoščenja je
izšla pod naslovom Prešmentani Lenart, tretjo, ki nosi naslov Pšenička na polju že zori,
pa je bila predstavljena na praznovanju 10letnice v Domu kulture Lenart. Na prireditvi
so se ob gostiteljicah predstavile
Ljudske pevke »Žanjice« Cirkovci,
KD Ljudskih pesmi »Jezero«, Pevci DKŽ Oplotnica, Twirling, plesni
in mažoretni klub Lenart, Pevke
Društva gospodinj Vitomarci, Mešana pevska skupina DU Sv. Trojica, Aleks Fras s Harmoniko iz Benedikta, Ljudske pevke »Lukarice«
iz Dornave, Pevci DU Cerkvenjak,
Ljudske pevke KD »Vrelec« Benedikt, Godci »Štirje revni« iz Oplotnice in Pevke ljudskih pesmi DU
Lenart. Koncert so zaključili s skupnim nastopom vseh nastopajočih skupin s
pesmijo Pozimi pa rožice ne cveto. Nadvse
prijeten kulturni dogodek, ki je potekal pod
geslom »10 let druženja s prijatelji«, so zaključili s podelitvijo priznanj. Naj omenimo
še zanimivost ob koncu koncerta, ko je Milka Cartl povabila na oder pevca iz občinstva,
ki bi si upal zapeti ljudsko pesem. Ojunačila
sta se Štefka in Rudi Tetičkovič iz Varde, ki
sta za pogum in zapeto pesem prejela zlate
uhane Zlatarstva Sukič.
Ludvik Kramberger

je poskrbela Štefka Horvat z branjem svojih
pesmi. Duo Vanilla - Cindy Beširevič, flavta,
in Gabrijela Grabušnik, violina, sta navdušili
številne gledalce. Gabrijela Grabušnik, igra
tudi na orgle in je mažoretka, je na klavirju
spremljala vokalistki Pijo Grah in sestro Tadejo, ki se je nato predstavila tudi s plesnim
nastopom. Članice skupine Iskrice Lucija,
Nika in Vesna Ornik ter Maja in Martina

Kukovec, ki vse obiskujejo glasbeno šolo v
Lenartu, so zapele pesem z naslovom Glasba
– jezik sveta. S flavto jih je spremljala Lucija,
na klaviaturah pa Vesna. Tudi Janja in Tadej
Roškarič sta veselo zapela. Dejan Arcet, že
uveljavljeni harmonikar, se je predstavil še
z ansamblom Štajerskih 5 z odlično pevko
Vanjo Fekonja. Prireditev je bila zaključena s
skupnim nastopom vseh harmonikarjev, kar
je občinstvo posebej navdušilo.
Prireditev je koordinirala in tudi moderirala Janja Roškarič ob pomoči predsednika
društva. Ta je ob zaključku izrazil prepričanje, da se je na prireditvi zagotovo predstavil kakšen talent,
ki bo šel po poti Marka Črnčeca, Nataše Kramberger, Alojza
Peserla in drugih, ki so svojo
kulturno poslanstvo začeli na
domačem odru in uspeli na
državnem in tudi svetovnem
nivoju, kamor so ponesli dober
glas o svojem kraju.
Med prireditvijo je bila v avli
osnovne šole otvoritev razstave
likovnih, kiparskih, rezbarskih
in drugih del domačih avtorjev. Svoja dela so razstavili Jožica Andrejč,
Rudi Tetičkovič, Nina Terbuc, Jožica Kerenc,
Stane Jankovič, Irena Grah, Lilijana Tomažič, Gabrijela Klobasa, Andreja Zrnec, Mira
Rotman, Tanja Škrlec, Jože Korošec, Ivan Leš
in Andreja Tusolin. Razstava bo na ogled do
konca decembra.
Miroslav Breznik

29. glas Slovenskih goric

KD Sv. Ana je 18. novembra organiziralo že 29. Glas slovenskih goric. Pred polno
dvorano je nastopilo 15 mladih pevcev, razdeljenih v 2
skupini (mlajšo – do 13 let in
starejšo – od 14 let). Spremljal
jih je ansambel v sestavi: Aleš
Rola, Žan Rola, Simon Rajter
in Aleksander Šijanec, vsi člani
Cerkveno-prosvetnega zbora
KD Sv. Ana.
Komisija v sestavi Boris
Mlakar, Darko Škerget in Igor
Alatič ni imela lahkega dela.
Zmagovalka v mlajši skupini je bila po mnenju komisije
in občinstva domačinka Lara Trojner iz Zg.
Ščavnice. Po mnenju komisije je v starejši
skupini zmagala Sara Urbanič iz Zg. Ščavnice, po mnenju občinstva pa Sara Hercog iz
Voličine. Prireditev sta povezovala odlična

Aleksandra Šnajder in Gregor Lasecky, ki je
poskrbel tudi za obilo humorja.

30. jubilejni Glas slovenskih goric ne bo
tekmovalne narave, temveč bi radi poiskali
pevce, ki so v preteklosti sodelovali na tej
prireditvi.
Aleksander Šijanec

Zaplet na Sv. Ani
V soboto, 1. 12. 2012, ob 19. uri bo pri Sv. Ani, v avli občinske stavbe, otvoritev razstave
dveh umetnikov z naslovom Zaplet. Svoja dela bosta pokazala Milan Ketiš, študent slikarstva s Sv. Ane, in akademska slikarka Saša Bezjak iz Gornje Radgone. Avtorja sta odkritosrčna, kar boste začutili v delih, in morda se vam bo porodilo vprašanje ali odgovor, v čem
je smisel umetnosti.
SB in MK

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 28. decembra!
Uredništvo
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27. Maistrove prireditve
27. Maistrove prireditve bodo
v petek, 30. novembra 2012, ob 17. uri v kulturnem domu na Zavrhu.
Po položitvi venca h kipu generala Maistra bo dr. Marjan Toš govoril o Davorinu Poliču - sokolskem vaditelju, slovenskem narodnjaku in Maistrovem podporniku. Potekal
bo tudi bogat kulturni program, v katerem bodo sodelovali: Pihalni orkester KD MOl
Lenart, Vokalni kvintet Završki fantje, Vokalna skupina Amista, učenci Konservatorija
za glasbo in balet Maribor - Podružniška šola Lenart in Karin Petko.

Trg osvoboditve 9, 2230 Lenart v Slov. gor.

Program strokovnega izobraževanja kmetovalcev za leto 2012/13
Program strokovnih predavanj v zimski sezoni, ki
ga organizira Kmetijska
svetovalna služba Lenart za
kmetovalce občin Benedikt,
Cerkvenjak, Lenart, Sv. Ana
v Slov. goricah, Sv. Jurij v
Slov. goricah in Sv. Trojica
v Slov. goricah, zajema predavanja za kmetijsko-okoljski program (KOP), ki so za
kmetovalce, ki so vključeni
v ukrepe programa KOP,
obvezna (vsaj 4 ure izobraževanja vsako leto) ter ostala
predavanja, ki so zanimiva
in koristna.
KGZS Zavod Ptuj
Kmetijska svetovalna
služba Lenart

DATUM
26.11.2012
27.11.2012

URA
10.00
9.00

TEMA PREDAVANJA
=HOLãþDUVWYR
Zakonodaja v kmetijstvu

PREDVATELJ
dr. Janko Rode, KGZS Ljubljana
Polona Starc, KGZ Celja

6.12.2012

10.00

7.12.2012

10.00

Inštitut za kontrolo in certifikacijo v kmetijstvu
MB, dr. Milojka Fekonja, RASG
Ivan Brodnjak s sodelavci KGZ Ptuj

11.12.2012

10.00

Igor Tumpej, KGZ Ptuj

Kulturni dom Lenart

19.12.2012

10.00

Andrej Rebernišek, KGZ Ptuj

10.1.2013

10.00

Center Slovenskih goric, Trg
IVG, V30, V40
osvoboditve 9, Lenart
Kulturno-WXULVWLþQLFHQWHU6Y$QD KOL, ZEL, IPL, NEP, SOR
v Slov. goricah

15.1.2013

10.00

21.1.2013

10.00

22.1.2013

10.00

23.1.2013

10.00

5.2.2013

10.00

Ekološko kmetovanje - preusmeritev kmetije iz konvencionalne v
HNRORãNRSUDNWLþQHL]NXãQMHSULHNRORãNHPNPHWRYDQMX
1RYRVWLVSRGURþMDYDUVWYDUDVWOLQVWUQLãþQLGRVHYNLNRW
energetske rastline in rastline za ozelenitev, ohranjanje in
izboljšanje strukture tal, žitni kolobar v praksi
6RQDUDYQDUHMDGRPDþLKåLYDOL- pridelovanje krme na travinju,
navzkrižna skladnost v govedoreji
Integrirano varstvo vinske trte in novosti, razširjenost ameriškega
škržatka v vinorodni deželi Podravje
1RYRVWLVSRGURþMDYDUVWYDUDVWOLQVWUQLãþQLGosevki kot
energetske rastline in rastline za ozelenitev, ohranjanje in
izboljšanje strukture tal, žitni kolobar v praksi
3UHXUHGLWYHLQJUDGQMHKOHYRY]DSUDãLþHQDY]NULåQDVNODGQRVWY
SUDãLþHUHML
6RQDUDYQDUHMDGRPDþLKåLYDOL- alternativni viri krme v obdobju
pomanjkanja osnovne voluminozne krme, klimatski pogoji v
hlevih, navskrižna skladnost v govedoreji
Tehnologija pridelave v Sloveniji manj razširjenih vrtnin - þHEXOD
þHVen
=GUDYVWYHQRYDUVWYRMDEODQWHKQRORJLMDSULGHODYHSHþNDWHJD
VDGMDSUDNWLþQLSULND]UH]LMDEODQ
Varnost in zdravje pri delu - novosti zakona

LOKACIJA
'RP6Y-RåHID9ROLþLQD
Center Slovenskih goric, Trg
osvoboditve 9, Lenart
Center Slovenskih goric, Trg
osvoboditve 9, Lenart
Kulturni dom Lenart

7.2.2013

10.00

Predelava mleka na kmetiji

Stane Levart, KGZ Ptuj

8.2.2013

10.00

Osnovne zahteve navzkrižne skladnosti v kmetijstvu

Franci Ornik, Petra Hanžel, KGZ Ptuj

20.2.2013

10.00

Naravno varstvo vrtnin pred boleznimi in škodljivci

Miša Pušenjak, KGZ Maribor
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Ivan Brodnjak s sodelavci KGZ Ptuj
3HWHU3ULERåLþ.*=3WXM
Anton Hohler, KGZ Ptuj
Miša Pušenjak, KGZ Maribor
Andrej Soršak, Zlatka Gutman Kobal, KGZ
Maribor
Jakob Ivanuša, Franci Ornik, KGZ Ptuj

Center Slovenskih goric, Trg
osvoboditve 9, Lenart
Kulturni dom v Sv. Trojici v Slov.
goricah
Center Slovenskih goric, Trg
osvoboditve 9, Lenart
Center Slovenskih goric, Trg
osvoboditve 9, Lenart
Center Slovenskih goric, Trg
osvoboditve 9, Lenart
Center Slovenskih goric, Trg
osvoboditve 9, Lenart
Center Slovenskih goric, Trg
osvoboditve 9, Lenart
Center Slovenskih goric, Trg
osvoboditve 9, Lenart

SE UPOŠTEVA ZA KOP

EK, vsi ukrepi KOP
KOL, ZEL, IPL, NEP, SOR
REJ, PAS, S35, S50

REJ
REJ, PAS, S35, S50
IVR, KOL, IPL, ZEL, NEP,
SOR
IPS, TSA

NS
IVR, EK
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1. SFL Slovenske gorice še naprej zgolj z eno zmago

Da bo krstna sezona v prvoligaški konkurenci težka in da bo vsaka osvojena točka velik
uspeh, so se v KMN Slovenske gorice zavedali
že pred pričetkom sezone. A je po zmagi nad
Nazarjem v drugem krogu v klubu še vedno
tlel optimizem z jasnim ciljem novih zmag
proti primerljivim tekmecem. Žal pa so v nadaljevanju prvenstva prišle do izraza poškodbe
in kartoni nekaterih ključnih igralcev, tako da
do novih točk igralci Slovenskih goric na na-

slednjih tekmah niso prišli. Še posebej boleč
je poraz na domačem terenu prav proti ekipi
Nazarja, ki je v Benediktu slavila z rezultatom
1:3. Po porazu (2:7) proti vodilni Litiji prejšnji
konec tedna nogometaši Slovenskih goric danes potujejo na dolgo in težko gostovanje v Kobarid. Zadnjo tekmo v letu 2012 bodo odigrali
prihodnji petek (7. 12.) v Benediktu na derbiju
začelja proti ljubljanskemu Vuku. Tekma se bo
začela ob 20.30.

2. SFL Benedikt v zadnjih sekundah tekme ob točko

Nogometaši Benedikta so v 10. krogu 2. SFL
v domači športni dvorani v Benediktu proti
ŠKD Krt iz Ilirske Bistrice v zadnjih sekundah
tekme prejeli zadetek in tekmo izgubili z rezultatom 0:1. Le nekaj sekund pred tem so imeli Benedičani priložnost, da bi v protinapadu

zadeli in tako tekmo obrnili v svoj prid. A se
žal je bilo drugače, tako da z osvojenimi štirimi
točkami ostajajo na dnu lestvice. V današnjem
11. krogu igra ekipa Benedikta v Škofji Loki
proti FSK Stripy. Prihodnji konec tedna pa je
ekipa Benedikta prosta.

Styria cup pripadel Slovenskim goricam
Letošnji mednarodni futsal turnir Styria cup,
ki je potekal v športni dvorani v Benediktu, je
pripadel KMN Slovenske gorice. Na turnirju,

ki je potekal pod okriljem Komisije za mali
nogomet MNZ Maribor, je sodelovalo 6 ekip,
po 3 slovenske in 3 avstrijske. Domača ekipa
Slovenskih goric je po razburljivi finalni tekmi

proti večkratnim avstrijskim prvakom, ekipi
Stella rosa Wien, slavila po streljanju kazenskih
strelov. Ekipa avstrijskih prvakov je tako zasedla končno 2. mesto. V tekmi za tretje mesto
je ŠD Brezje premagalo ekipo (reprezentanco),
sestavljeno iz igralcev, ki nastopajo v 3. SFL.
Za najboljšega igralca na turnirju je bil izbran
igralec avstrijskih prvakov Milan Janković. Z
dobrimi obrambami se je v finalni tekmi še posebej izkazal vratar Slovenskih goric Uroš Boh,
ki je bil tudi izbran za najboljšega vratarja turnirja. Barve Slovenskih goric je zastopal tudi
Žiga Živko, ki je bil najučinkovitejši strelec
turnirja. Pri podelitvi nagrad in pokalov so sodelovali dr. Rudi Turk, predsednik MNZ Maribor, Bogdan Šuput, predsednik Komisije za
mali nogomet pri MNZ Maribor, Alfred Shcloyer, odgovorni za futsal pri avstrijski nogometni zvezi, in dr. Wolfgang Bartosch, predsednik
avstrijske Štajerske nogometne zveze.

NOGOMET
Štajerska liga NK Lenart bo prezimil na 10. mestu

Po polovici rednega dela sezone 2012/2013 v
Štajerski ligi zaseda NK Lenart 10. mesto. Lenarški nogometaši, ki v tej sezoni prvič nastopajo v tem tekmovanju, so z dvema zmagama
in dvema remijema zbrali 8 točk, kar jim na
polovici prvenstva še zagotavlja obstanek v tej
ligi. Kapetan moštva Niko Krempl poudarja,
da so osnovni cilj kluba, obstanek v ligi, sicer

za enkrat uresničili, a so si vsi skupaj v klubu
želeli še kakšno zmago več. Tako v pomladanskem delu prvenstva lenarški nogometaši
ne bodo zgolj branili 10. mesta, ki zagotavlja
obstanek v ligi, ampak se bodo po besedah kapetana ekipe skušali čim bolj približat sredini
ligaške razpredelnice.

Precej bolj zadovoljni po jesenskem delu
prvenstva v 1. članski ligi MNZ Maribor so
s 17-imi točkami in sedmim mestom pri NK
Cerkvenjak. Slednji so kot novinci v tej ligi
po nekoliko slabšem začetku nizali zmage,
predvsem v drugi polovici jesenskega dela prvenstva. Kot kaže, jim je dodaten zagon dala
otvoritev njihovega domačega igrišča oz. stadiona. Nasprotno so Jurovčani, ki so merili na

vrh ligaške razpredelnice v drugi polovici jesenskega dela odigrali nekoliko slabše. Svoje so
namreč naredile poškodbe, ki so močno zdesetkale zasedbo Jurovskega Dola, tako da le-ta
po polovici prvenstva z 21-imi točkami zaseda
peto mesto. Po besedah predsednika Roberta
Črnčeca je to sicer manj, kot so pričakovali, a je
maksimum, ki se ga je dalo iztisniti iz ekipe.

1. MNZ Po polovici prvenstva Jurovski Dol 5., Cerkvenjak 7.

Lenarški rokoborec Jože bračič je ponovno
pokazal svoj talent. Na močnem mednarodnem turnirju v Murski Soboti za kadete v
kategoriji 54 kg je osvojil odlično tretje mesto.
Na turnirju je sodelovalo sedem držav: Avstri-

ja, Madžarska, Srbija, BIH, Hrvaška, Italija in
slovenski klubi. Turnir je bil zelo močan in je
medalja veliki uspeh za mladega Lenarškega
rokoborca.
T. J.

Tilen Peserl in Jože Bračič v Poljčanah do naslovov državnih prvakov

Lenarški rokoborski klub se je na državnem
prvenstvu za kadete in člane v prostem slogu,
ki je 10. novembra potekalo v Poljčanah, veselil
dveh naslovov državnih prvakov. Med mlajšimi, v kategoriji kadetov do 54 kg, je Jože Bračič
pometel z vso konkurenco in osvojil naslov državnega prvaka. Do naslova državnega prvaka
pa se je povzpel tudi Tilen Peserl, ki je ugnal
vso člansko konkurenco.
D. K.

Jože in Tilen v sredini

JU-JITSU
V Dobovi je 27. 10. 2012 potekal ECC turnir
Slovenija OPEN, ki so se ga udeležili tekmovalci iz Italije, Avstrije, Francije, Danske, Nemčije,
Belgije, Senegala, Hrvaške, Srbije in petnajstih
klubov iz Slovenije. JJK Nippon Lenart sta zastopala dva tekmovalca. Med kadeti -73 kg je
Jure Penica osvojil 5. mesto, med člani -85 kg
pa je Mehmed Telalović osvojil odlično 2. mesto in si s tem priboril vstopnico za svetovno
prvenstvo.
Aljoša Frešer
Mehmed Telalović (prvi z leve)

BOWLING

Podelitev pokalov Bowling lige 2012 in začetek nove sezone

Pred začetkom nove sezone bowling lige so
bili podeljeni pokali za preteklo sezono. Med
osmimi sodelujočimi je ponovno zmagala
ekipa Paf iz Lenarta, 2. mesto je s točko zaostanka osvojila ekipa Inštalacije Hauptman,
na 3. mesto pa se je uvrstila ekipa Vinska trta
iz Voličine. Naziv najboljšega igralca pretekle

sezone si je z odličnimi rezultati priigral Igor
Tuš (Vinska trta), ki je naziv iz druge sezone
prevzel Sebastijanu Kotniku.
Za odlične rezultate je ekipam čestitala Vodja marketinga, gostinstva in živilskih prodajaln
v KZ Lenart Sonja Brandšteter, ki je vsem zaželela rekordne dosežke v novi sezoni.
V sezoni 2012/13 sodeluje 9 ekip, ki so se
že pomerile v 1. krogu. Na prvih treh mestih
so Inštalacije Hauptman, Vinska trta Voličina,
Paf - Flos (2 točki). Sledijo PC Labod, Trgovina
Frama (1 točka) in Montaža Rola, KZ Lenart,
Marmor granit Črnčec, Avto Kaiser (0 točk).
V letošnji sezoni sodeluje kar nekaj novih
ekip, med njimi največ z mešano postavo (moški, ženske). Glede na prve rezultate lahko pričakujemo zanimivo in borbeno ligo 4. sezone.
Bowling liga poteka v Bowling centru Lenart
na Industrijski ulici 24 med 18. in 24. uro.
Sonja Brandšteter

KOŠARKA 4. SKL
Jutri, (1. 12.) vabljeni na derbi KK Nona Lenart – KK Ruše

Po petih odigranih krogih zasedajo košarkarji KK Nona Lenart 4. mesto v 4. SKL – vzhod.
Po porazu proti Ptuju (61:67) so Lenarčani v
zadnjih dveh krogih dvakrat zapored zmagali.
Na domačem terenu proti ekipi Posavje Sevnica (81:69) in minulo soboto v gosteh proti
ljubljanski Iliriji (80:71). Novo zmago pa bodo
lenarški košarkarji iskali že jutri v domači dvo-

rani, ko bo na sporedu »stari dobri derbi« s KK
Ruše. Dvoboji med obema tekmecema so bili
v preteklosti vedno sila zanimivi in napeti, na
njih pa ni manjkalo isker, ki derbi še začinijo.
Rušani so še edini neporaženi v tej ligi in tako
zasedajo vrh lestvice. Jutri (1. 12.) ob 19. uri vabljeni v športno dvorano v Lenartu, da pomagate domačim košarkarjem do nove zmage!

ODBOJKA 2. DOL – vzhod

Benediške odbojkarice po petih zmagah zabeležile prvi poraz

Odbojkarice Benedikta so po odličnem začetku v sezoni 2012/2013 po prvih petih zaporednih zmagah minulo soboto v domači dvorani nekoliko nepričakovano zabeležile prvi
poraz. V 6. krogu je bila za benediške odbojkarice usodna ekipa Kostman iz Slovenj Gradca,
ki je v napeti tekmi slavila v odločilnem petem
nizu z rezultatom 11:15. Dve težki preizkušnji
pa čakata igralke Benedikta v naslednjih dveh

krogih na gostovanjih pri Mariborčankah in
teden dni kasneje pri ekipi Braslovč. Po napovedih kapetanke benediške ekipe Martine
Rajšp bodo posebej trd oreh Braslovčanke, ki
na dosedanjih sedmih tekmah (7. krog je ekipa
Braslovč že odigrala) niso izgubile niti enega
niza in tako ostajajo edina neporažena ekipa v
tem delu prvenstva.
Dejan Kramberger

OK Benedikt vabi na novoletni ženski odbojkarski turnir
Po lanskoletnem mednarodnem novoletnem turnirju za kadetinje v Benediktu OK Benedikt
letos pripravlja mednarodni novoletni turnir za članice. Na turnir, ki bo v športni dvorani Benedikt od 26. do 28. decembra, so poleg slovenskih ekip povabljene še ekipe iz Srbije, Italije in
Avstrije.
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V 12. Miklavžev koncert Anite Kralj so tudi tokrat vključili dobrodelno akcijo. Miklavž
ne bo prinesel samo daril za otroke, temveč bo tudi s pomočjo vas pomagal Niku iz Maribora. Nik je triletni fant, ki ne govori, ne hodi, ne vidi, ne sliši in se ne hrani samostojno,
ima cerebralno paralizo in epileptične napade. Z zbranimi sredstvi bi Niku omogočili dodatna zdravljenja in pripomočke za lažje življenje. Zahvaljujemo se vam za vsak darovan
zamašek!
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TEMA
ZA
RAZVEDRILO

Mednarodna off-road dirka z
avtomobili na daljinsko vodenje
Mogoče je že kdo opazil, da se za Gostiščem
Lekežič vsake toliko časa zbere nekaj ljudi, ki
dirkajo z avtomobili na daljinsko vodenje. Tam
si je namreč Modelarsko društvo Dromios

letos uredilo »off-road« progo za dirkanje z
»buggyji« in »truggyji«. Vsako nedeljo so organizirali dirko med člani društva (teh je že

čez 20) in dirke si je vsako nedeljo ogledalo kar
nekaj gledalcev. Zaradi velikega zanimanja so
se v oktobru odločili organizirati dirko za zaključek sezone. Odziv je presegel pričakovanja
vseh 25 prijavljenih tekmovalcev iz Slovenije in
Avstrije in vsaj še enkrat toliko gledalcev! Dirke so bile zelo atraktivne in napete, na koncu
so pokale za najboljše v kategoriji nitro prejeli
Uroš Kobe (Novo Mesto), Gašper Šimc (Novo
Mesto) in domačin Uroš Ploj iz Štajngrove, v
kategoriji elektro pa je zmagal domačin Dejan
Toplak iz Benedikta pred Borutom Fekonjo
(Ptuj) in Denisom Fegušem (Cirkulane). Sezona dirkanja je za letos zaključena, vabimo pa
vse, ki jih dirkanje z avtomobili na daljinsko
vodenje zanima, da nas poiščejo na www.dromios.si ali na Facebooku.
Janez Banič

Zlata ranca »Benediškim flosarjem«
Skoraj ga ni Slovenca in še manj Slovenke,
ki ne bi slišal/a za Klapovühe, ki s svojo glasbo odpirajo srca in raznežijo duše. Vendar
pa ti fletni fantje in brhka deklina »pašejo«
v Glasbeno-turistično društvo »Klapovüh«,
katerega delovanje sega na številna področja:
glasbeno, turistično, kulinarično, promocijsko in še bi lahko naštevali.
Da se lotijo vsega (tudi raznih vragolij, recimo na veselicah), so dokazali 23. septembra, ko so se odzvali na povabilo TD
Maribor, ki jih je prijazno pozvalo
na Lent, na Večerovo tradicionalno
rancarijo!
Benedičani pa rancarji, ha! To, da
hlode vlačijo iz goše, to mi je znano,
vendar pa imajo ja samo potoke in
potočke ter kakšno mlako! Ha! Tu pa
je šlo za vožnjo z rancami (splavi) in
to po ta pravi, široki reki - Dravi!
Vendar pa Klapovühi ne bi bili to,
kar so, če se ne bi odzvali povabilu
ter se z mamo Vesno, »Benediškim klecnprotom«, s promocijskimi prospekti Benedikta
in seveda s harmoniko pojavili na Lentu, ne
vedoč, kaj 4-člansko ekipo sploh čaka.
Čakalo jih je sestavljanje splava z žaganjem smrekovega debla, veslanje proti toku,
dvig debla iz vode in veslanje v cilj.
To pa seveda za 4 smele fante ni bil mačji kašelj, saj sploh niso vedeli, kako se naj
obnašajo na Dravi, kako najbolje uskladiti
veslanje, saj Benedikt pač niso Benetke, kjer
jim menda (ni res) dajo veslo že v zibelko, da
se naučijo zamahov. Benediškim fantom pa
je bila veslu najbolj podobna kuhla, s katero so včasih dobili po sedalih. In ranca, kaj
naj z njo? Najbolj je podobna banji v domači
kopalnici! Žaganje smrekovega hloda bi jim

bilo še najbližje, če bi bila še zraven »motorka«, žaganje na roko z neko jako čudno žago,
to je pa druga pesem.
Ampak zadali so si cilj, da ne bodo zadnji!
Pljunili so v roke: »Gremo, pubeci, horuk!«
in se zapodili po nabrežju Drave, da si ogledajo prve tekmovalne ekipe in kako to vse
skupaj sploh poteka. Laufanje gor, laufanje
dol, pospešeno dihanje, tresoče noge. Kondicija, kje si?! Treba bo še tekmovati!

»Ata, mama je rekla, da se mora vsak moški
čim prej poročiti. Ali se bom moral tudi
jaz?«
»Seveda sinko. Verjemi mi, prej ko boš dal
to skozi, tem bolje bo zate.«

Nesreča

»Moj šef je umrl.«
»Kaj je imel?«
»Hišo!«
»Ne sprašujem, kaj je zapustil.«
»Vdovo!«
»Nehaj! Povej, zakaj je umrl?«
»Ko smo šli na malico v menzo, je skočil
v bife po pijačo. Na poti se je spotaknil in
padel ter si zlomil tilnik.«
»Grozno! In kaj je bilo po tem?«
»Potem smo pri kosilu pili vodo.«

Rojstvo

»Martin, zakaj si zaskrbljen?«
»Očka sem postal.«

30. NOVEMBER 2012 | ŠT. 10

Piše: Tomaž Kšela

Na ceste
»Peter, zakaj si danes tako zamišljen?« je
pred dnevi pri malici rezkarja Petra povprašala šivilja Marica.
»Žena bo vsak čas na cesti,« je žalostno
dejal Peter.
»Kaj pa se je zgodilo? Je šlo podjetje, v katerem je bila zaposlena, v stečaj,« je sočutno
povprašala Marica.
»Seveda,« je odvrnil Peter. »Potem ko so
vodilni v podjetju v navezi s politiki iz njega
pokradli, kar se je dalo, so podjetje poslali v
stečaj, delavce pa na cesto.«
»Tudi moj sin je končal na cesti, čeprav je
visoko izobražen,« je dejal mizar Tone. »Ko
je podjetje kupil partner iz tujine, je odpustil
vse izobražene delavce, ker ima svoj razvojni oddelek v tujini. Pri nas pa ima zaposlene
samo proizvodne delavce, ki jim izplačuje
minimalne plače.«
»Moja soseda pa je pristala na cesti kot
trajno presežna delavka,« je dejal Peter.
»Moj sorodnik pa je na cesti, ker ne najde
zaposlitve,« je dejala Marica.
»Moram reči, da ne razumem naših menedžerjev. Namesto da bi na trgu poiskali

in pridobili nove posle, raje mečejo na cesto
presežne delavce,« je povzdignil glas Tone.
»Tone, številni menedžerji pri nas nimajo
časa za pridobivanje novih poslov, ker se v
davčnih oazah ukvarjajo s svojimi posli,« je
dejala Marica.
»Pri tem pa jim obilno pomagajo njihovi
botri iz politike,« je dodal Peter. »Pravzaprav
se čudim, da pri nas sploh še kaj funkcionira, saj večina menedžerjev in politikov namesto za blaginjo vseh nas skrbi samo še za
svoje zadnjice in za svoje žepe.«
»Če bo šlo tako naprej, bomo kmalu vsi na
cesti,« je skrušeno dejal Tone.
»In tako je tudi prav,« je posegla v pogovor mlada natakarica Suzana.
»Kako? Kaj je prav?« so v en glas povprašali Peter, Marica in Tone.
»Prav je, da gremo čim prej vsi na ceste in
trge,« je odločno dejala Suzana. »To je edina
možnost, da se rešimo in vržemo na cesto
vse nesposobne menedžerje in politike ter
šefe in šefiče, ki skrbijo samo zase, za vse nas
pa jim je malo mar.«

FRIZERSKI STUDIO SIJAJ
vam po ugodnih cenah nudi

moško in žensko striženje,
barvanje las,
podaljševanje las,
tajsko masažo,
več vrst parfumov za moške in ženske,
vsako deveto storitev brezplačno.
In že so bili na vrsti! Gremo fantje! Ranco
skup, hlod narazen! Žiga žaga, je pela žaga,
in že so bili v akciji: Tadej prvi na ranci,
Gregor ta glavni, Jernej in Sandi pa vmes: »
Veslaj! Ena, dva! Gremo, gremo!« Drava je
naenkrat postala dolga in široka, valovi so
postajali vse večji … Ma kaki, pa to ne moreš
verjet! Pubeci, štirje kot eden, so veslali kot
za stavo proti »Benetkam« in zmagali. Vse je
bilo, kot mora biti, tudi hlod, viseč toliko in
tako dolgo, kot je bilo potrebno, da je »Zlata
ranca« pristala v rokah benediških novorojenih flosarjev, ki so na koncu še s harmoniko
poskrbeli za dobro voljo in veselje.
Ksenija Trs

Smeh je pol zdravja
Poroka

HUMORESKA

Pripravlja T. K.

»Je žena zelo vesela?«
»Si nor? Če bi zvedela, bi pobesnela.«

Nagrada in kazen

»Kako žena nagradi moža, če je do nje
ljubezniv?«
»S francoskim poljubom!«
»Kako pa ga kaznuje?«
»Enako. Samo takrat moža ni zraven!«

Zmeden snubec

»Čast mi je, da vas zaprosim za ključ od vaše
hčere ...«
»Kaj želite?«
»Oh, oprostite! Mislil sem vas zaprositi za
roko od vaše blagajne ...!«

Ženin

»Mama, zame je ta ženin prestar!«
»Oh, daj no daj! Saj ni star petelin, da bi ga
morala pojesti!«
»Oh, ko bi le bil trd kot star petelin in ne
mehek kot mlad piščanec.«

In če ne veste, kaj bi svojim najbližjim podarili za božič,
jih lahko razveselite z

DARILNIMI BONI Frizerskega studia SIJAJ.
Najdete nas v Sp. Voličini 81, pri avtobusni postaji.
Tel.: 041/533-400 in 040/163-092

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

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
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NE NAZADNJE

Tradicionalni zajtrk v Mravlji Lenart
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje

Dan odprtih vrat v Slov. goricah
V soboto, 27. oktobra 2012, je potekal Dan
odprtih vrat kmetij, vključenih v Katalog
OVTAR PONUDBA IZ SLOVENSKIH
GORIC. Na območju šestih slovenskogoriških občin je tako odprlo svoja vrata 79 ponudnikov, kmetij, delavnic domače in umetne obrti, vinotočev in kmečkih turizmov.
Obiskovalcem in kupcem so ponujali izdelke
in pridelke jeseni ter jim pokazali, kje in kako
nastajajo slovenskogoriške dobrote.
V sodelovanju z Radiom Slovenske gorice
je potekala tudi nagradna igra z iskanjem

darilni paket Oljarne Kolarič. 2. nagrada je
bil sadni paket Sadjarske kmetije Kocbek iz
Spodnje Voličine. Prejel ga je Alojz Zorko
iz Cogetincev, ki je prvi podal roko ovtarju
pri Čebelarstvu Hauzer. 1. nagrada je šla v
roke Danilu Roškarju iz Spodnje Voličine.
Prejel je paket družinske ozimnice kmetije
Čuček-Titan iz Radehove, povrh pa še zaboj
Kocbekovih jabolk in moko iz Rožmanovega
mlina. Z ovtarjem se je srečal na Sadjarski
kmetiji Slanič v Selcih.
Naša želja je, da prireditev postane tradicionalna. Kljub temu da nam je na ta dan malo
zagodlo vreme, je po odzivih ponudnikov

V petek, 16. novembra 2012, smo v Sloveniji obeležili dan slovenske hrane. Na ta dan
je potekal Tradicionalni slovenski zajtrk, s
katerim se želi še posebej izpostaviti pomen
hrane iz lokalnega okolja in zdrav način
prehranjevanja med najmlajšo populacijo, vzgojitelji, starši in drugo javnostjo.
K temu teži tudi Društvo za razvoj podeželja »LAS Ovtar Slovenskih goric«, ki
z Ovtarjevo ponudbo želi vzpodbujati
nakup izdelkov in pridelkov neposredno

na kmetijah. Letos smo se odločili za sodelovanje z VDC Polž, enoto Mravlja Lenart,
v katero je vključenih 38 uporabnikov iz
celotne Upravne enote Lenart oz. območja

3. nagrada

ovtarja po kmetijah. Na vandranju po
naši lepi gričevnati pokrajini se je Ovtar
Slovenskih goric Marko Šebart rokoval s

prireditev dobro uspela. Na koncu še iskrena
zahvala vsem sodelujočim in ponudnikom,

Pred vrati je praznični december, čas druženja, nakupov in obdarovanj. Tudi letos želimo
razveseljevati naše obiskovalce skupaj s ponudniki, pridelovalci, rokodelci in ostalimi razstavljavci na že tradicionalnem božično-novoletnem sejmu. Sejem, že 5. po vrsti, bo potekal
ob petkih in sobotah od 7. do 22. decembra med 16. in 20. uro.
Letos bo sejem ponovno potekal na dveh povezanih lokacijah: na Trgu osvoboditve bo
obiskovalcem na voljo ponudba domačih vinogradnikov v hišicah, v Centru Slovenskih
goric pa bo na stojnicah na voljo ponudba podeželja: kulinarične dobrote, izdelki domače
obrti, ročna dela, pletenine, voščilnice … Na obeh lokacijah bo potekal pester spremljevalni
kulturni program.
Prisrčno vabljeni!

Pri Sv. Trojici odprli Galerijo Dani
ki ste na stežaj odprli svoja vrata in srca. S
tem dogodkom pa vas želimo spomniti, da

1. nagrada

Ovtar Slovenskih goric skupaj z izbranimi ponudniki.
3. nagrada je bila podeljena na Rožmanovem mlinu na Zgornji Ščavnici. Srečni dobitnik, Alojz Bratuša iz Benedikta, je prejel

V soboto, 10. novembra 2012, so na dvorišču za pošto na Trojiškem trgu 5 v Sv. Trojici
odprli galerijo domačega umetnika Danijela
Vrečiča, Galerijo Dani. Odprtja se je udeležilo veliko sorodnikov, med njimi tudi njegova
mama Kristina, in ljubiteljev kulture. Med
gosti so bili tudi župan Darko Fras in župan
občine Lenart mag. Janez Kramberger ter
podžupana občine Sv. Trojica v Slovenskih
goricah Janez Voglar, ki je vodil slovesnost,
in Peter Leopold.
V kulturnem programu so nastopili kitarista Marko Krajnc in Jani Kraner, pevka
Lea Leutgeb, trobentač Bine Ploj in kita-

so njihova vrata odprta vse dni v letu, zato
prisrčno vabljeni, da jih obiščete!
Milena Grabušnik

Ponudba iz Slov. goric na VinDel 2012
Številni obiskovalci so lahko 24. oktobra
2012 v Kongresnem centru Hotela Habakuk
v Mariboru pokušali vina in delikatese viš-

jega kakovostnega razreda. V okviru petega
mednarodnega salona vina in delikates so se
pod skupno blagovno znamko Ovtar predstavili ponudniki iz vseh šestih občin osrednjih Slovenskih goric.
Sodelovali so: Kmetija Merčnik, Vinogradništvo in vinarstvo Pučko, Kmetija Žugman, Vinogradništvo Toplak, Vinogradništvo Šebart, Vinotoč RM Rojs, Družinska
kmetija Kramberger-Šteinbauer, Brigita Ploj,
Društvo vinogradnikov Sv. Trojica, Izletniška kmetija Šenveter-Gundel in EKO Vino
Šuman.

OVTAR varuh vinogradov, varuh Slovenskih goric
Beseda “ovtar” (tudi outar ali otar) v vzhodnoslovenskih narečjih pomeni
»čuvar vinogradov z zrelim grozdjem«.
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vali: Sadjarska kmetija Kocbek, Čebelarstvo Hauzer, Kmetija Rojko, Kmetija
Merčnik in Kmetija Kekec. Vsem iskrena hvala.
Po zajtrku je sledil veseli del s prepevanjem pesmi ob zvokih harmonike
Robija Majerja in z nastopom folklorne
skupine varovancev. Hvala tudi vsem zaposlenim in prostovoljcem lenarške Mravlje,
ki so z navdušenjem podprli idejo in izvedbo
tega enkratnega dogodka.
M. G.

Božično - novoletni sejem v Lenartu ponovno vabi

2. nagrada

tremi, ki so ga prvi našli. Kdor mu je prvi
segel v roko, je postal dobitnik jesensko
obarvanih nagrad, ki jih je pripravil LAS

LAS. Ta dan smo skupaj z varovanci za zajtrk
uživali živila, kot so kruh, maslo, med, sir, jabolčni sok in jabolka – vse domačega izvora.
Živila za slovenskogoriški zajtrk so prispe-

Jugoslaviji. Negovi izdelki iz kovine so na
ogled tudi kot spomeniki, npr. knjiga s peresom ob kulturnem domu v Sv. Trojici v spomin na prvo srečanje pisateljev začetnikov
iz Slovenije. Drugi je lik ovtarja v krožišču
pri industrijski coni v Lenartu. Župan Darko
Fras je poudaril, da je dan, ko so se umetniku
uresničile sanje, pomemben tudi za občino
in kraj Sv. Trojica. Galerija je zrasla ob trudu umetnika, družine, sorodnikov in je del
nabora projektov iz LIN za 2010 LAS Ovtar
Slovenskih goric, sofinanciranih iz sredstev
ukrepa LEADER.
Umetnik Danijel Vrečič bi rad imel okoli
sebe umetnike, da bi skupno ustvarjali in
iskali nove navdihe. Pripravljen bo tudi
pomagati tistim, ki še nimajo izkušenj.
V galeriji so bila ob odprtju razstavljena miniaturna dela umetnika, ki jih je
ustvaril z oblikovanjem kovin.
Jože Žel, foto: Izidor Ploj

ristka Sara Emeršič. O življenju in delu
umetnika Danijela Vrečiča, rojenega leta
1956 na Zgornji Ščavnici, je spregovoril
Janez Voglar. V umetniške vode je stopil kot ključavničar po poroki. Lotil se je
različnih tehnik in različnih materialov
in se udeleževal razstav po Sloveniji in

Prenovljena spletna stran www.lasovtar.si
Vabljeni k ogledu prenovljene spletne strani Društva za razvoj podeželja »LAS Ovtar Slovenskih goric«, kjer se trudimo objavljati aktualne dogodke in novice iz našega podeželja.
Na ogled je tudi interaktivni katalog Ovtar ponudba Slovenskih goric z zemljevidom ponudnikov.
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