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Priporočila Evropske unije Sloveniji

Bruselj dal Sloveniji še dve leti časa za
zmanjšanje primanjkljaja

P

rogram stabilnosti, ki ga je slovenska
vlada poslala v Bruselj, je evropske
komisarje očitno prepričal, da bo Slovenija začela resno izvajati ukrepe za zmanjšanje proračunskega primanjkljaja. Zato je
Evropska komisija Sloveniji podaljšala rok
za znižanje primanjkljaja sektorja država na
manj kot 3 odstotke bruto domačega proizvoda do leta 2015. Poleg tega pa je Evropska komisija dala konec maja Sloveniji devet
priporočil.

Na vzdržen način zmanjšati proračunski
primanjkljaj do leta 2015
V letu 2013 in v prihodnjih letih naj izvaja
in okrepi takšno proračunsko strategijo, da
bo na vzdržen način zagotovila odpravo čezmernega primanjkljaja do leta 2015. Slovenija bi morala doseči nominalni javnofinančni
primanjkljaj v višini 4, 9 odstotka BDP v letu
2013 (3, 7 odstotka BDP brez enkratnih odhodkov za dokapitalizacijo dveh največjih
bank, ki skupaj predstavljajo 1, 2 odstotka
BDP), 3, 3 odstotke BDP v letu 2014 in 2,
5 odstotka BDP v letu 2015. Po tem naj izvaja strukturno prilagajanje, ki bo Sloveniji
omogočilo, da bo srednjeročni cilj dosegla
do leta 2017. Poleg tega bi morala Slovenija
dosledno izvajati že sprejete ukrepe za povečanje prihodkov iz večinoma posrednih
davkov in zmanjšanje plačne mase v javnem
sektorju ter socialnih transferjev.
Upokojitveno starost vezati na podaljševanje življenjske dobe
Okrepi naj dolgoročno vzdržnost pokojninskega sistema v obdobju po letu 2020
z nadaljnjo prilagoditvijo vseh ustreznih
parametrov, vključno z navezavo zakonsko
predpisane upokojitvene starosti na podaljšanje življenjske dobe, hkrati pa naj ohranja
zadostno raven pokojnin. Omeji naj s staranjem prebivalstva povezane stroške dolgotrajne oskrbe in izboljša dostop do storitev
s preusmeritvijo oskrbe z institucionalne na
oskrbo na domu.
Odpraviti segmentacijo trga dela vključno
z regulacijo študentskega dela
Zagotovi naj, da trendi na področju plač,
vključno z minimalno plačo, podpirajo konkurenčnost in ustvarjanje delovnih mest.
Skrbno naj spremlja učinke nedavne reforme trga dela in po potrebi opredeli področja,
na katerih so potrebni dodatni ukrepi, da se
bo spodbujalo ustvarjanje delovnih mest in
odpravila segmentacija trga dela, vključno z
regulacijo študentskega dela.
Neodvisni tuji preglednik bank
Izvede naj ustrezne ukrepe, ob pomoči
evropskih partnerjev, za najem neodvisnega
zunanjega svetovalca do junija 2013, ki bo
opravil pregled kakovosti aktive bank v celotnem sistemu. To naj zaključi v letu 2013
in zagotovi hitrejši napredek v primeru dveh
bank, ki sta že predmet postopka državne

pomoči, da se bo pospešilo izboljšanje njunih bilanc stanja. Hitro naj nadaljuje s pripravami za napovedano privatizacijo NKBM
in do septembra 2013 pripravi ambiciozen
časovni načrt za odprodajo neposrednih in
posrednih državnih deležev v bankah.
Okrepljen nadzor nad bankami
Do konca leta 2013 naj pregleda regulativni okvir za banke in na osnovi tega pregleda
okrepi nadzorne zmogljivosti, transparentnost in statistična razkritja.
Reforma reguliranih storitev
Pospeši naj reformo reguliranih storitev
in pri tem znatno zmanjša ovire za vstop v te
poklice. Izboljša naj poslovno okolje, vključno z zagotovitvijo neodvisnosti agencije za
varstvo konkurence ter zagotovitvijo njenega zadostnega in neodvisnega financiranja.
Zmanjšanje sodnih zaostankov in izboljšanje izvršb
Nadgradi naj dosedanja prizadevanja za
nadaljnje zmanjšanje trajanja sodnih postopkov na prvi stopnji v civilnih in gospodarskih sodnih zadevah ter števila primerov,
ki čakajo na obravnavo, zlasti v zadevah, ki
se nanašajo na izvrševanje.

Slovenski državni holding in takojšnja privatizacija
V skladu z ekonomskimi merili naj razvrsti sredstva države v ključna in ne-ključna z
namenom odprodaje ne-ključnih sredstev.
Zagotovi naj, da bo Slovenski državni holding (SDH) pravočasno popolnoma operativen ter prenese lastništvo in upravljanje vseh
deležev na holding, pri tem pa po možnosti
izključi tiste, ki so na seznamu za takojšnjo
privatizacijo. Zagotovi naj profesionalno
upravljanje SDH od samega začetka, pri tem
naj po možnosti vključi mednarodne strokovnjake.
Vzdržno prestrukturiranje prezadolženih
podjetij
Opredeli naj in začne delo pri odpravi
vseh obstoječih pravnih in upravnih ovir za
vzdržno prestrukturiranje prezadolženih ali
premalo kapitaliziranih podjetij, ki so kljub
temu sposobna uspešnega poslovanja, s pomočjo tržno usmerjenih rešitev.
Slovenija bo morala Bruslju poročati do 1.
oktobra
Slovenija bo morala sprejeti učinkovite
ukrepe in Evropski komisiji o njihovem uresničevanju poročati do 1. oktobra.
Na osnovi programa stabilnosti, ki smo
ga podrobneje predstavili v prejšnji številki
Ovtarjevih novic, ter na osnovi priporočil iz
Bruslja vlada že ukrepa in predlaga reforme,
sistemske spremembe, zakone in nove davke, ki v javnosti burijo duhove.
T. K.

Večer z Jankom Vebrom, predsednikom
Državnega zbora RS

P

redsednik državnega zbora in po funk
funkciji drugi človek v državi Janko Veber
je pred kratkim obiskal Lenart in se s
člani Socialnih demokratov in drugimi gosti
v Lenarškem hramu pogovarjal o aktualnih
razmerah v državi. Najprej nas je seznanil
s trenutnimi nalogami državnega zbora in

2|

Ovtarjeve novice 17_40.indd 2

o delu poslancev SD, za katere meni, da so
povsem avtonomni in sposobni sami sprejemati odločitve. Spregovoril je tudi o sprejemu dveh pomembnih zakonov, zapisanih
v slovensko ustavo, o fiskalnem pravilu,
kjer so bili poslanci SD proti, in omejitvi
referendumov, ki so ga podprli. Ob tem je

izpostavil še dilemo v zvezi s prodajo državne lastnine, kjer bodo socialni demokrati
zahtevali zelo jasna določila in kriterije prodaje. Nad prodajo lastnine bosta bdela tako
protikorupcijska komisija kot tudi računsko
sodišče. Opisal je tudi delo vlade in napore, da bi uravnotežila proračun in pripravila
pogoje za zagon gospodarstva, in predstavil,

kaj pomeni dvig DDV in zakaj je bilo nujno
njegovo sprejetje.
Obiskovalci so mu postavili veliko vprašanj, predvsem s področja socialne varnosti,
posledic dviga DDV, novega davka na nepremičnine, kmetijske problematike, zaposlovanja in preganjanja korupcije in tajkunstva.
D. Č., R. H.

Brodolom na kopnem

Osebno doživeta zgodba mag. Ivana Vogrina
21. junija, na petkov večer, je poslanec
državnega zbora RS mag. Ivan Vogrin v
gostišču Elbl v Sp. Žerjavcih, kjer ima tudi
poslansko pisarno, predstavil svojo knjigo
Brodolom na kopnem. Predstavitev knjige,
v kateri je avtor predstavil osebno doživeto
zgodbo, in pogovor s poslancem državnega
zbora o aktualnih vprašanjih je povezovala
Darinka Čobec. Za glasbeni predah je poskrbela Sara Špelec.
D. K.
Poslanec mag. Ivan Vogrin v pogovoru z
Darinko Čobec na predstavitvi knjige Brodolom
na kopnem

Slovenskogoriški forum o problemih razvoja

Kaj nas lahko izvleče iz krize?

E

na od največjih razvojnih prednosti
osrednjih Slovenskih goric v tem trenutku je relativno dobro ohranjeno
naravno okolje, ki je primerno za ekološko
pridelavo hrane ter za razvoj izletniškega
turizma s ponudbo domače kulinarike in
kakovostnih vin. To so ugotovili na okrogli
mizi na temo »Cerkvenjak in osrednje Slovenske gorice včeraj, danes, jutri – tradicija
in perspektiva«, ki jo je v Kulturnem domu
v Cerkvenjaku organiziral Slovenskogoriški
forum.
Na okrogli mizi je uvodoma cerkvenjaški
župan Marjan Žmavc predstavil razvojne
načrte občine. Čeprav se občina v zadnjih
petnajstih letih lepo razvija, imajo v Cerkvenjaku največ problemov z odpiranjem
delovnih mest. Sedaj jim pri reševanju problema brezposelnosti delno pomaga bližina
Avstrije, dolgoročno pa to ne more biti rešitev. Zato so v Cerkvenjaku že investirali v
ureditev poslovno-obrtne cone v Brengovi,
vendar je za zdaj novih delovnih mest v njej
še relativno malo.
Vesna Gorjup Janžekovič iz Mariborske
razvojne agencije je spregovorila o novi finančni perspektivi 2014-2020 in o možnostih za črpanje sredstev iz bruseljskih blagajn za regionalni razvoj. Po njenih besedah
bo v novi finančni perspektivi verjetno na
voljo enako sredstev kot v sedanji, vendar
pa bo treba razmišljati zlasti o večjih celostnih teritorialnih naložbah, ki bodo reševale pereče razvojne probleme regije, ker bodo
imeli takšni projekti prednost. Pomemben
je tudi kriterij izvedljivosti, saj morajo imeti
partnerji sposobnost ustrezne participacije.
Pri snovanju projektov je treba razmišljati
tudi o dogovoru v regiji, ki ne bo lahek, saj
je v regiji 41 občin. Prvi nabor projektov v
regiji je pokazal, da jih je veliko, ovrednoteni
pa so skoraj toliko, kot je predvidena višina
sredstev za vso Slovenijo.
V razpravi je predsednik foruma Tomaž
Kšela na kratko orisal gospodarski razvoj v
Mariboru ter v svetu med Dravo in Muro,
ki je dobil velik zagon po prvi svetovni vojni
zaradi cenene električne energije iz hidroelektrarne Fala in zaradi poceni delovne sile
v zaledju mesta. Ta dva dejavnika sta v Maribor privabila tuj kapital, ki je investiral zlasti v tekstilno, kovinsko, kemično in drugo
delovno intenzivno industrijo. Velik zagon
je ta industrija dobila zaradi severne meje,
saj je prva Jugoslavija hitro uvedla zaščitne
carine. Gospodarski model, ki je temeljil na
nizki ceni energije, ceneni priučeni ali nižje

izobraženi delovni sili in zaprtem trgu, se je
že zdavnaj izpel, večji del gospodarstva pa še
vedno ni našel novih spodbud za nov gospodarski zagon. Giganti, ki so pred mnogimi
desetletji zrasli na starem modelu, dokončno propadajo, novih delovnih mest pa ni. V
Mariboru je samo še 55.000 delovno aktivnih prebivalcev, kar je skoraj polovica manj
od časov njegovega gospodarskega razcveta.
Je lahko znanje tista prednost, ki lahko da
nov zagon tukajšnjemu gospodarskemu razvoju?
Tudi zdravnik Franc Antolič se je strinjal,
da se je »stara pesem izpela«. Medtem ko je
Maribor s širšo okolico izgubil stare prednosti, je po njegovih besedah pridobil nove.
Ena med njimi je univerza, kjer je pred kratkim zaživela tudi medicinska fakulteta. Naša
prednost morata postati znanje in obrtna ter
delovna tradicija. Posebej pa je Antolič opozoril, da smo po osamosvojitvi hitro napredovali, potem pa nam je zmanjkalo zbranosti, zato smo dopustili, da so Slovenijo skoraj
uničili pokvarjenci oziroma nepoštene elite.
Zato je srž naše krize v krizi vrednot. Kot je
dejal Antolič, je še sreča, da pri nas dobro
delujejo vsaj majhne občine, ki si zaslužijo
vso pohvalo.
Prvi župan občine Cerkvenjak Jože Kraner je tudi govoril o razvojnih prednostih
malih občin, zato bi predstavljajo njihovo
združevanje korak nazaj. Še posebej dobro
teče razvoj v tistih občinah, kjer velja kontinuiteta, kar je v Cerkvenjaku primer. Za
hitrejši razvoj bi po Kranerjevih besedah
veljalo poenostaviti postopke sprejemanja
prostorskih planov, v njih pa bi veljalo načrtovati tudi gospodarski razvoj. Veliko gospodarskih idej je že propadlo, ker podjetniki zaradi neurejenih prostorskih planov ne
morejo investirati.
Tudi drugi udeleženci okrogle mize so
opozarjali, da je treba poenostaviti postopke in reči stop birokratizaciji. Mirko Kozar
je apeliral tudi k večji racionalnosti pri vseh
projektih. Vinogradnik Ivan Janez Pučko pa
je med drugim opozoril, da lahko država z
nespametnimi koraki uniči še tiste male vinogradnike, kmete, obrtnike in podjetnike,
ki so doslej krizo preživeli. Med takšne nespametne korake zagotovo sodi predlog za
štirinajstkratno povečanje davka na vinograde. To bi uničilo vinogradništvo v osrednjih Slovenskih goricah, kjer ima večstoletno tradicijo.
T. K., E. P.
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AKTUALNO IZ OBČIN
Sveta Trojica

Odločitev za občino je bila pogumna in
pravilna

N

a
osrednji
proslavi
ob
7. občinskem
prazniku občine Sveta
Trojica je njen župan
Darko Fras dejal: »Po
sedmih letih delovanja samostojne občine
Sveta Trojica lahko z
gotovostjo rečem, da
je bila odločitev za njeno ustanovitev smela
in pogumna ter pravilna.« Na proslavi, ki
je potekala v Športni
dvorani v Sveti Trojici,
so se poleg številnih
občank in občanov
zbrali tudi župani oziroma podžupani sosednjih in še nekaterih občin, državna sekretarka na ministrstvu za gospodarski razvoj
in tehnologijo mag. Monika Kirbiš Rojs,
bratje Frančiškani in drugi gosti.
»Ni še dolgo tega, ko smo razpravljali, ali
potrebujemo in želimo svojo samostojno
občino ali pa je morebiti bolje, da ostanemo
skupaj v večji. Mnenja o tem so bila vedno

»Ustanavljanje takšnih občin, kot je naša,
je bilo pomembno, ker je bil to edini način,
da je prišlo do hitrejšega razvoja podeželja,
kar se sicer nikoli ne bi zgodil, ker bi vedno
prevladale prioritete in projekti urbanih središč. Še bolj pomembno pa je, da so samostojne občine dale ljudem možnost, da postanejo bolj aktivni in kreativni pri razvoju
svojega kraja in okolja, « je poudaril Fras.
»Kaj je pravzaprav
občina in kaj nam
pomeni?« se je vpra
vprašal Fras. »Po definici
definiciji je občina osnovna
družbena skupnost, v
kateri njeni prebival
prebivalci uresničujejo svoje
interese in zadovo
zadovoljujejo svoje potrebe
in pri tem sodelujejo
pri upravljanju jav
javnih zadev. Občin to
torej ne moremo razu
razumeti in obravnavati
zgolj kot ekonomsko
političnih tvorb in
jih ocenjevati zgolj
z vidika ekonomske
upravičenosti. Vsega
se namreč ne da me
meriti v denarju in tudi
ne postoriti samo z
Na slovesni proslavi ob 7-letnici samostojne občine Sveta Trojica so udeleženci pozorno prisluhnili govornikoma: županu Darku Frasu in državni
denarjem. Projekti in
sekretarki mag. Moniki Kirbiš Rojs.
programi, ki jih peljemo v občini, so v
veliki meri nastali na
deljena. Vse so nas skrbeli številni pomisleidejah posameznikov, društev ali organizacij
ki, predvsem ali bomo zmogli in znali. Nev kraju in so ljudi ne samo aktivirali, amkateri so v to dvomili. Skupno pa nam je bilo
pak jih tudi ustvarjalno povezali med seboj.
to, da smo si vsi želeli hitrejšega razvoja in
Mnogi od teh projektov sploh ne bi nikoli
boljših pogojev za življenje tako za nas, še
nastali ali bili izvedeni. Vse to se, zahvaljujoč
bolj pa za naše otroke, « je dejal Fras.
prostovoljnemu delu, inovativnosti in kreaKot je dejal Fras, je bilo za občino tako kot
tivnosti posameznikov in društev, organiziprvih šest let uspešno tudi zadnje, sedmo
ra z zelo majhnimi sredstvi in na visokem,
leto, saj ji je kljub gospodarski in politični
velikokrat tudi profesionalnem nivoju.«
krizi ter interventnim ukrepom vlade uspelo
V zvezi s tem je Fras izpostavil obnovo Pouresničiti veliko pomembnih projektov. Ob
ličeve kapele, ki jo je izvedlo Turistično drutem je župan opozoril, da so v Sloveniji vse
štvo ob pomoči domačih obrtnikov in krajaglasnejša razmišljanja, da je občin preveč,
nov, ki so donirali sredstva. »Zelo pomembni
da so premajhne in celo, da bi jih bilo treba
za prepoznavnost občine so bili tudi številni
združiti, češ da bi bila lokalna samouprava
drugi projekti društev, od protokolarnega
potem bolj racionalna in učinkovita. »Mevina, ponudbe domačega kruha, peciva in
nim, da je lokalna samouprava v Sloveniji v
drugih dobrot do programov ljudskih pevk,
dveh desetletjih razvoja upravičila svoj obpevskih zborov, dramske in gledališke dejavstoj. Kljub temu da država občinam – tako
nosti, folklore in še in še bi lahko našteval. In
velikim, kot majhnim – nalaga vedno večji
prav to je naš kapital, naša dodana vrednost
obseg nalog in jim za to ne zagotavlja prini v stenah ali denarju, temveč v ljudeh, v
mernega obsega sredstev, so občine eden
njihovih idejah, kreativnost in iznajdljivosti,
redkih javnih sistemov, ki je stabilen in depredvsem pa tudi pripravljenosti za aktivno
luje dobro, « je poudaril župan.
sodelovanje, « je podaril.
Po besedah Frasa bi tudi v skupni občini
Ko je župan spregovoril o nalogah občine
kaj naredili, vendar pa se lahko v samostojSveta Trojica v bodoče, je dejal, da bo moni občini Trojičanke in Trojičani drugače in
rala občina nekaj časa skrbeti za promocijo
samostojno odločajo o prioritetah razvoja
in trženje turističnih programov, dokler se
kraja. »Če se pred sedmimi leti ne bi odlota dejavnost ne bo razvila v zasebnem sekčili za samostojno občino, ne bi imeli takšne
torju. V izgradnjo turistične infrastrukture
dvorane, šola verjetno še ne bi bila v celoti
bo potrebno vključiti zasebni kapital v obliki
prenovljena, ne bi imeli novih oddelkov v
javno-zasebnega partnerstva, ki bo lahko hivrtcu, novih igrišč in parkirišč, nove čistilne
treje in bolj učinkovito dalo želene rezultate.
naprave in kanalizacije, prenovljene samoPrav tako bo morala občina nadaljevati z izstanske kleti in številnih drugih pridobitev.«
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gradnjo kanalizacijskega omrežja in čistilnih
naprav, saj jo v to sili zakonodaja in prevzete
obveznosti do evropske unije. Do jeseni bo
sprejet tudi občinski prostorski načrt, ki je
osnova za nadaljnji razvoj številnih javnih in
zasebnih projektov.
»V naslednjih letih nas čakajo obnova
cest in izgradnja pločnikov in kanalizacijskega omrežja v Sp. Senarski in Gočovi,
modernizacija občinskih cest in gradnja
javne razsvetljave po sprejetem programu,
nadaljnje komunalno opremljanje stavbnih zemljišč in druge naloge. Prizadevali si
bomo za čimprejšnji pričetek gradnje kakšnega večstanovanjskega objekta. Razmišljamo seveda tudi o obnovi trškega jedra,
obnovi kulturnega doma in objekta v trškem
jedru, gradnji vodovoda v Gočovskem Vrhu
in številnih drugih projektih, « je dejal Fras.
»Pri zagotavljanju sredstev za izvedbo teh
projektov pa v veliki meri računamo tudi
na uspešno črpanje evropskih sredstev, kot
nam je to uspevalo do sedaj. Lahko rečem,
da smo sorazmerno dobro pripravljeni
na novo evropsko finančno perspektivo
2014 – 2020.«
Župan se je zahvalil vsem političnim

strankam, občinski upravi, članom občinskega sveta, društvom, organizacijam in
posameznikom, ki s svojim zavzetim delovanjem prispevajo k hitrejšemu razvoju občine. »Priznanje izrekam tudi našim bratom
frančiškanom, s katerimi odlično sodelujemo. Hvala tudi fantom iz skupnosti Srečanje, ki so nam vedno pripravljeni priskočiti
na pomoč pri urejanju javnih površin, « je
dejal župan. Posebej pa se je zahvalil učencem, dijakom, študentom in diplomantom,
prejemnikom občinskih nagrad. Za sodelovanje se je zahvalil tudi sosednjim občinam,
saj so številni projekti izvedljivi samo na širšem območju.
Slavnostni govor ob občinskem prazniku
je imela mag. Monika Kirbiš Rojs, ki je predstavila nekatere najnovejše vladne ukrepe
ter se pohvalno izrazila o delu občine Sveta
Trojica in doseženih rezultatih.
Na proslavi so izvedli bogat kulturni program, v katerem so sodelovali Odrasla folklorna skupina Sv. Trojica, Orfika in recitatorji ter harmonikarji iz osnovne šole in vrtca
ter vokalna skupina Sonus iz Oplotnice.
Tekst in foto: T. K.

Županova priznanja in občinske nagrade

Na osrednji proslavi so podelili občinske
denarne nagrade dijakom, študentom in
diplomantom. Prejeli so jih Kristijan Duh,
Matija Rozman, Nejc Jensterle in Matej
Voglar.
Priznanja župana občina Sveta Trojica

pa so prejeli Turistično društvo Sveta Trojica, Društvo kmečkih žena in deklet Sveta
Trojica, Društvo vinogradnikov Sveta Trojica, Bine Ploj, Franc Rojko, Jure Muršec in
Tanja Vrabel.

Bogat program prireditev
V okviru 7. občinskega praznika občine
Sveta Trojica so od 17. maja do 8. junija pripravili več kot trideset kulturnih, športnih,
družabnih in drugih dogodkov in prireditev. Območno združenje vojnih veteranov
vojne za Slovenijo je pripravilo pohod po
poteh Rudolfa Maistra. Turistično društvo
je predstavilo svoj zbornik ob 45-letnici
delovanja. Društvo
vinogradnikov je
razglasilo protokolarno vino. Ob prazniku se je predstavila tudi osnovna
šola, KORK Sveta
Trojica pa je pripravil
srečanje
starejših občanov.
Živahno je bilo
tudi na športnem
področju, saj so
se zaselki oziroma
posamezniki med
seboj pomerili v
nogometu, ribolovu,
balinanju,
tenisu, odbojki na mivki, teku okoli jeze
jezera in rekreativnem kolesarjenju. Nastop je
pripravil tudi Slovenskogoriški pihalni orkester, medtem ko so na Trojiškem večeru
obiskovalce zabavali Ansambel Igor in zlati

zvoki ter Fantje s Praprotna. Najbolj veselo
je bilo na prireditvi Oj lepo je res na deželi, na kateri so pripravili kmečke igre in
vleko vrvi. Veliko obiskovalcev je bilo tudi
na tradicionalni trojiški nedelji imenovani
»kvaternica«. Ob tej priložnosti so pripravili razstave ročnih del in kmečkih dobrot
ter prikaz starih rokodelskih del.

Anita Kralj z gosti je ob prazniku izve
izvedla orgelski koncert v cerkvi Svete Trojice,
predstojnik slovenskih frančiškanov provincial pater Stane Zore pa je daroval slovesno mašo.
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Stekla je nujno potrebno sanacija plazu
in usadov na cesti R3-747 v Sv. Trojici

O

bčani ter predvsem vsi uporabniki
ceste R3-747 na odseku 4120 LenartSv. Trojica (natančneje nad Trojiškim jezerom oz. pod Gostiščem na Griču)
smo si nekoliko oddahnili, ko smo ob cesti,
ki je bila praktično že skoraj neprevozna oz.
nevarna, opazili gradbeno mehanizacijo,
ki je pričela gradbena dela sanacije plazu
in usadov. Glede na to, da gre za državno
cesto, ki je tudi ena glavnih povezovalnih
cest trojiške občine, si je občina Sv. Trojica
v Slovenskih goricah pri Direkciji Republike
Slovenije za ceste, ki spada pod Ministrstvo
za infrastrukturo in prostor, od nastanka
plazu močno prizadevala, da bi do sanacije
plazu prišlo čim prej. Ob tem moramo pohvaliti odgovorne na Direkciji Republike
Slovenije za ceste, predvsem gospo Karmen
Cian, podsekretarko in vodjo investicijskih

projektov geotehnika, ki je zelo hitro odreagirala in pripravila vso potrebno dokumentacijo. A do izvedbe žal ni prišlo kar nekaj
let od nastanka plazu zaradi v zadnjem

času splošno znanega vzroka – pomanjkanja sredstev. Kakorkoli, vlada je v letošnjem
letu in deloma v letu 2014 v proračunu RS
le zagotovila ustrezna sredstva in sanacija je
končno stekla.
Kot nam je povedala ga. Karmen Cian, je
na razpisu za izvajalca gradbenih del bilo
izbrano podjetje Slemenšek, d.o.o., iz Raven na Koroškem. Dela, ki so se v glavnem
pričela v letošnjem juniju, bodo trajala vse
do 30. 5. 2014, ko je tudi pogodbeni rok dokončanja predvsem zaradi financiranja, ki
je predvideno tudi še v letu 2014. Predvidoma bo večina del izvedenih že v letošnjem
letu. Izvedena bo pilotna stena, delna zaščita
brežine z mrežami ter rekonstrukcija ceste
v dolžini 280 m. Cesta se bo tudi nekoliko
razširila, da bo na zunanjem robu izveden
tudi pločnik širine 1, 5 m v dolžini sanacije, to je 280 m. Sanacija bo
zaključena približno 95 m
pred križiščem, ker je želja
občine, da bi se v priho
prihodnosti tam delalo krožišče.
Istočasno obsega pogod
pogodba tudi sanacijo plazu na
odseku 2805 Sv. TrojicaCogetinci v dolžini 50 m.
Pogodbena vrednost del je
1.026.550, 00 €.
Upamo torej, da bo šlo
vse po načrtih za oba od
odseka, ki se že sanirata, žal
pa je na predmetni cesti,
predvsem na območju
Oseka, še veliko usadov
in poškodb. Ker je cesta
preozka, je potrebno nenehno vzdrževati
bankine, a to je že druga zgodba, ki se, kot
večina drugih, konča pri denarju.
Jože Žel

Cerkvenjak

Z občino znajo dobro upravljati

N

Cerkvenjak je spregovoril njen župan Marjan Žmavc. Dejal je, da je bilo po ustanovitvi občine leta 1998 najprej potrebno veliko
postoriti na področju komunalne in druge
infrastrukture, kar je velika zasluga prejšnjega vodstva občine, saj so v tistem času
asfaltirali in uredili številne občinske ceste
in pločnike, obnovili ali na novo so zgradili vodovodno omrežje, kanalizacijske vode
in čistilno napravo, mrliško vežo, poslovno
obrtno cono v Brengovi, obnovili pa so tudi
dvorano Kulturnega doma Cerkvenjak, dogradili so avlo k temu domu, uredili prostore
za nemoteno delo občinske uprave, delno so
obnovili stavbi šole in vrtca, odprli so arheološki park z rimskimi gomilami na Brengovi, izposlovali so priključek na avtocesti
Maribor-Lendava, pripravili so nove načrte
za športni center, novi vrtec, športno dvorano in še za mnoge druge manjše investicije.
»To je dediščina ta
takratnega 12-letnega
dela občine. Za ene
je to veliko, za druge
malo, vse pa se žal
ustavi pri občinskih
in državnih financah,
« je dejal Žmavc.
Nato je Žmavc naštel, kaj vse je občina
postorila v zadnjih
treh letih. Med dru
drugim so dokončali
centralno čistilno na
napravo v Kadrencih za
1500 populacijskih
enot in 2, 2 kilome
kilometra kanalizacijskega
voda ter preko 30
novih priključkov,
zgradili so Športnorekreacijski center
Govornika Tone Peršak in župan Marjan Žmavc, foto: Franc Bratkovič
Cerkvenjak, asfaltia osrednji proslavi ob 15. občinskem
prazniku občine Cerkvenjak je cerkvenjaški župan Marjan Žmavc dejal: »V zadnjih petnajstih letih, odkar imamo svojo občino, smo dokazali, da znamo
z njo in z občinskim premoženjem dobro
upravljati.« Poleg številnih Cerkvenjačanov
in Cerkvenjačank so na proslavo prišli tudi
župani oziroma podžupani iz sosednjih in
še nekaterih občin, poslanec državnega zbora Franc Breznik, upokojeni nadškof Franc
Kramberger z župnikom Jankom Babičem,
prvi župan občine Cerkvenjak Jože Kraner
in še nekateri gosti. Slavnostni govor pa je
imel pisatelj in župan občine Trzin Tone
Peršak. V literarno navdahnjenem govoru se
je med drugim spomnil svojih mladih let, ki
jih je preživel v Slovenskih goricah, dotaknil
pa se je tudi nekaterih aktualnih vprašanj.
O petnajstletnem delu in razvoju v občini
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rali so okoli 1, 5 kilometrov občinskih cest,
postavili nekaj nove
javne razsvetljave, zgradili pomožni turistični
objekt v arheološkem
parku v Brengovi, uredili prostore Turistično
informativne pisarne
v Cerkvenjaku, sanirali nekaj dotrajanega
vodovodnega omrežja
v Peščenem Vrhu, privabili kar nekaj novih
podjetnikov v poslovno
obrtno cono v Brengovi, uredili prostore za
krajevno knjižnico v
šoli, posodobili ambulanto zdravstvenega
doma in po velikih
naporih ponovno pripeljali zdravnika v
Cerkvenjak. Več sredstev so namenili delovanju društev, ki jih je
že 23. Občinsko glasilo
Zrnje je začelo izhajati štirikrat letno, nekaj
sredstev so dodatno
namenili tudi za Ovtarjeve novice, za delovanje osrednje knjižnice v Lenartu, za pomoč
župnijski Karitas, ki je
s paketi pomagala 40
družinam. Župan ni
mogel mimo novega
gasilskega vozila, ki
ga je občina nabavila
skupaj s PGD Cerkvenjak, pričakujejo pa
tudi, da bo novi vrtec
dograjen do septembra 2014. Napovedal je
še energetsko sanacijo
šole, Kulturnega doma
in prostorov občinske
uprave ter še nekatere Mnogo obiskovalcev osrednje slovesnosti, nastop folklorne skupine in
investicije.
mešanega pevskega zbora, foto: Franc Bratkovič
Nato se je Žmavc dotaknil vprašanja združevanja občin. Dejal
Tako je Aero klub Sršen pripravil srečanje
je, da bi združevanje predstavljalo več korapilotov in ljubiteljev letenja, na katerem je
kov nazaj. »Vsem skeptikom v naši državi,
z letali sodelovalo več kot 40 pilotov iz vse
ki imajo kakršnekoli pomisleke o delovaSlovenije. Osnovna šola je pripravila že 7.
nju, potrebnosti in ekonomski upravičenoOtroško likovno kolonijo Maksa Kavčiča,
sti malih občin v Sloveniji, priporočam, da
Športno društvo Cerkvenjak pa je organiobiščejo občino Cerkvenjak, kjer jim bomo
ziralo rekreacijsko vožnjo s kolesi po mejah
na praktičnih primerih pokazali, kaj vse se
občine. Slovenskogoriški forum je letos prije dalo narediti v zadnjih petnajstih letih
pravil zanimivo okroglo mizo na temo »Cernaše samostojnosti. Zato naj nas ne ovirajo
kvenjak in osrednje Slovenske gorice včeraj,
v nadaljnjem razvoju in naj nas ne silijo tja,
danes, jutri – tradicija in perspektiva«, člani
kamor ne sodimo, « je poudaril Žmavc. Na
Društva generala Maistra pa so pripravili
koncu je vsem zbranim in vsem občankam
pohod po severni meji občine. Nogometni
in občanom čestital ob občinskem prazniku
klub je pripravil pravi nogometni turnir
in ob 22. rojstnem dnevu naše države.
vseh selekcij od U-8 do članov, izkazali pa
Pred osrednjo proslavo je Turistično druso se tudi člani kulturnega društva, ki so
štvo Cerkvenjak pripravilo tradicionalno
sodelovali na mnogih prireditvah. Na več
povorko skozi kraj pod naslovom »Povorka
prireditvah so sodelovali tudi člani Društva
starih običajev in navad«, ki je privabila v
vinogradnikov in ljubiteljev vina Cerkveobčino veliko obiskovalcev od blizu in daleč. Takoj po proslavi
pa so v avli osnovne
šole odprli razstavo
domačih dobrot. Razstavo so skupaj pripravili Društvo kmečkih
žena in deklet Cerkvenjak, Domačija Firbas, Izletniška kmetija
Breznik in Društvo
vinogradnikov in ljubiteljev vina Cerkvenjak. Po tem pa se je v
prireditvenem šotoru
začelo družabno srečanje vseh občank in
občanov, na katerem je zaigralo Mladih 5.
njak, ki so pripravili tudi svečano akademijo
Sicer pa so v občini Cerkvenjak pripraviob 10-letnici obstoja društva. Od 8. do 30.
li ob letošnjem občinskem prazniku bogat
junija se je zvrstilo preko 40 prireditev, ki so
program, h kateremu je kakšno od priredibile vse dokaj dobro obiskane.
tev prispevalo vsako od 23 društev v občini.
T. K.
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Prejeli so priznanja in zahvale
Na osrednji proslavi ob občinskem
prazniku so podelili tudi priznanja
in zahvale najbolj
zaslužnim. Srebrni
grb občine Cerkvenjak so prejeli Ivan
Janez Pučko, Martin Rojko in Jakob
Matjašič. Zahvalo
občine pa je prejel Boštjan Živko.
Priznanja župana
občine Cerkvenjak
pa so prejeli Društvo vinogradnikov in ljubiteljev
vina Cerkvenjak, Turistična kmetija Firbas,
Društvo kmečkih deklet in žena Cerkvenjak, Osnovna šola Cerkvenjak –Vitomarci, Gostišče pri Antonu in Edvard Pukšič.
Občina je podelila priznanja tudi naj

Samostojna občina je upravičila pričakovanja

boljšim diplomantom: Aniti Fekonja, Mateji Kuri, Mitji Zormanu, Andreji in Tomažu Rajh ter Jožici Štelcar.
T. K., foto: F. B.

V prireditvenem
šotoru je potekalo
družabno srečanje
vseh občank in
občanov, na katerem je zaigralo
Mladih 5.

Ob 15-letnici
občine so zabeležili
tudi 15 let izhajanja občinskega
glasila Zrnje. V
avli Doma kulture
je bila na ogled
priložnostna
razstava.
F. B.

Čez leto nov vrtec v Cerkvenjaku,
izvajalska pogodba je podpisana

V

Cerkvenjaku so se priprave na gra231.000, sofinanciranja po posebnem zakonu
dnjo zaradi prostorske stiske prepopa 175.000 EUR.
E. P.
trebnega novega vrtca za 80 do 100
otrok uspešno končale. V petek, 5. julija, so
podpisali pogodbo z izvajalcem del, projekt pa
predstavili javnosti. Kot
najugodnejši je bil izbran izvajalec Gradbeništvo Milan Pintarič,
s. p., Gornja Radgona,
ki bo opravil vsa dela
pri gradnji 5-oddelčnega nizkoenergetskega
vrtca do julija prihodnje leto.
Vrednost celotne naložbe je 1.602.990, 52
EUR, njen gradbeni del
znaša 1.450.000 EUR.
Sofinancerski
delež
pristojnega
ministr- Župan Cerkvenjaka Marjan Žmavc in predstavnik Gradbeništva Milan
stva je okrog 750.000, Pintarič sta v avli Doma kulture v Cerkvenjaku podpisala izvajalsko
evropskih sredstev je pogodbo.
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končanje občinskega
prostorskega načrta in
pripravo novega po
podrobnega prostorskega
načrta za individualno
gradnjo ter za še neka
nekatere manjše investicije.
Predsednik državnega zbora Janko Veber
je najprej spregovoril
o naravnih lepotah in
zgodovinskih zname
znamenitostih občine Bene
Benedikt, ki so ga prevzele.
Kot je dejal Veber, se
Slovenija razlikuje od
večine držav v Evrop
EvropNa »Županovem večeru« ob 14. občinskem prazniku občine Benedikt so
ski uniji po naseljenosti
se zbrali vsi mladi in stari iz občine.
podeželja, saj več kot
polovica prebivalcev
živi na podeželju, k če»Občine niso strošek, temveč gonilo razvomur so prispevale tudi občine. V razpravah o
ja, « je na osrednji slovesnosti ob 14. praznizmanjšanju šteku občine Benedikt, imenovanem »Županov
vila občin ne
večer«, dejal slavnostni govornik, predsednik
moremo mimo
Državnega zbora Republike Slovenije Janko
tega dejstva. V
Veber. Na »Županovem večeru« v prireditvetem pogledu po
nem šotoru so bili poleg številnih a je zgradila
Vebrovih besein modernizirala nekaj več kot 20 kilometrov
dah občine niso
lokalnih cest ter uredila nekaj kilometrov
strošek, temveč
pločnikov in pešpoti v kombinaciji s kolesargonilo razvoja.
skimi stezami. Prav tako je občina dozidala
Po zaslugi občin
in obnovila osnovno šolo v skupni površini
so bile številne
nekaj čez 4.000 kvadratnih metrov. Občina je
investicije izvezgradila večnamensko športno dvorano, kadene s pomonalizacijo v centru občine, Štajngrovi in delu
čjo sredstev iz
Svetih Treh Kraljev s čistilno napravo. Poleg
Evropske unije,
tega je občina obnovila kulturni dom, mrlikar je prispevaško vežo, Slatinski vrelec ter uredila prostolo k gospodarski
ra za zdravstveno ambulanto. Komunalno je
rasti v Sloveniji.
opremila tudi obrtno in stanovanjsko cono,
Rast pa je edini
zgradila dve krožišči in dve štirikraki križišči,
izhod iz krize, saj
obnovila regionalni vodovod Maribor–Lepretirano varčevanje prinaša več težav kot renart– Štajngrova, zamenjala 500 vodomerov,
šitev. Če v Sloveniji ne bi imeli toliko občin,
izvrtala geotermalno vrtino in zgradila kokot jih imamo, iz skladov Evropske unije ne
munalno opremo za projekt Terme ter izvedla
bi uspeli počrpati toliko sredstev. Zato bi se
še vrsto drugih manjših projektov. Za izvedbo vsega tega ter za zagotavljanje finančnih virov
za delovanje osnovne šole,
vrtca, društev in občine ter
za dobro gospodarjenje z
občinskim premoženjem
in vzdrževanje komunalne
infrastrukture so po Gumzarjevih besedah v 15 letih
porabili nekaj manj kot 30
milijonov evrov, čeprav
je država občini Benedikt
preko zagotovljene porabe
v tem času zagotovila samo
20 milijonov evrov. Preostalih 10 milijonov evrov
je občina pridobila sama
na različnih razpisih, nekaj Na vabilo župana Milana Gumzarja so se odzvali številni ugledni gostje.
denarja pa si je zagotovila
sama z delovanjem na poSlovenija počasneje razvijala in imela nižjo
dročju komunale. »In če naštete pridobitve
gospodarsko rast. Na koncu je Veber prebiniso bile dovolj za upravičenost do lastne obvalcem Benedikta zaželel, da bi njihova občine, se občanke in občani na obljubljenem
čina uspešno delovala še vsaj toliko let, kot
bližnjem referendumu za ohranitev občine
lahko mirne duše odločite
proti svoji občini in tako
razveselite naše politike v
vladi, « je dejal Gumzar. V
tem primeru bi se po njegovih besedah ponovno
razvijali samo veliki centri
in mesta, podeželje pa bi
ostalo prepuščeno samo
sebi in pozabljeno od velikih središč in oblasti.
Župan je spomnil še na
nekatere aktivnosti, ki jih
bo občina Benedikt izvedla
v tem letu. Gre za pričetek
gradnje 7-oddelčnega vrtca v skupni vrednosti 1, 8
milijona evrov, za dokončanje modernizacije ceste Za bogat kulturni program so poskrbeli Muzika Levares in pevski zbor
v Negovskem vrhu, za do- Muzika Benedikt.
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jih ima njihova najstarejša občanka, ter za to
požel buren aplavz.
Za kulturni program na »Županovem večeru« so poskrbeli Gasbeno umetniško društvo Muzika Levares pod vodstvom Majde
Fras Leva in pevski zbor Muzika Benedikt.
Za veselo razpoloženje na družabnem delu
prireditve po kulturnem programu pa so poskrbeli Klapovühi. Program je z ubranimi besedami povezovala Saša Lovrenčič.
Letos ob občinskem prazniku niso pripravili ognjemeta, pač pa je občina namesto tega
del sredstev namenila za skupen projekt z
Muziko Levares. Gre za nakup prepotrebnega
inštrumenta clarinova za kulturni dom oziroma za potrebe razvoja kulture v Benediktu.
T. K.
Humanost in kultura Benedikt 2013

AKTUALNO IZ OBČIN
Kolesarjenje Spoznavajmo svoj kraj
Društvo upokojencev Benedikt je v četrtek, 4. 7. 2013, organiziralo že 6. tradicionalno kolesarjenje Spoznavajmo svoj kraj, ki je
rekreativnega značaja z namenom druženja
za vse občanke in občane. Benedikt z okolico
je na 13 km progi spoznavalo 53 kolesarjev,
pričetek in zaključek trase je bil pri Športni
dvorani Benedikt, kjer so si udeleženci ob
prijetnem druženju tudi odpočili in se okrepčali. Udeležil se je tudi župan.
DU Benedikt, Stanko Kolar
Ubrana pesem in nešteti vbodi
Člani Kulturnega društva Benedikt so krajanom ob benediškem občinskem prazniku
pripravili dva izvrstna dogodka. V soboto, 29.
6. 2013, so ljudske pevke na prireditvi Benedikt, zate pojemo! predstavile svojo zgoščenko
Tam, kjer se čuje pesem. Za dve uri so napolnile dom kulture z veseljem in energijo, ki obiskovalce spremljata vse do danes.

Kot je pri nas že običaj, si je prireditev ogledalo lepo število gledalcev, med njimi tudi
župan občine Benedikt Milan Gumzar, ki je
najboljšim ekipam podelil pokale.
KMN Benedikt, Andrej Šijanec
Turnir v balinanju – 1. 7. 2013

Sodelovalo je 21 ekip, od tega 10 ženskih
in 11 moških. Vrstni red ženske: 1. Nasipna,
2. Osnovna šola, 3. Kmečke žene, 4. Gasilke.
3. mesto so si delile Gasilke in Kmečke žene,
slednje so si v podaljšku priborile 3. mesto.
Vrstni red moški: 1. Pocari, 2. Johan, 3.
Štajngrova.
Balin klub Petelin Benedikt,
Damijana Elbl
Streljanje z zračno puško
V sredo, 3. 7. 2013, je Lovska družina Be-

Razstavni salon Humanost in kultura že 5.
leto v Benediktu pripravlja Klub krvodajalcev
Benedikt. Razstavni salon združuje pravzaprav vse, kar se dogaja v občini Benedikt, saj
se imajo možnost predstaviti vsa društva in
organizacije, ki delujejo v Benediktu, kakor
tudi posamezniki, ki tako ali drugače umetniško ustvarjajo. Poleg domačinov se predstavlja tudi nekaj umetnikov in podjetij od
drugod. Osrednji del razstavnega salona je
namenjen humanitarnim organizacijam, kot
so Rdeči križ Slovenije, Slovenija Transplant,
Zavod za transfuzijsko medicino Ljubljana,
Center za transfuzijsko medicino UKC Maribor in seveda tudi organizatorju – Klubu krvodajalcev Benedikt. Ob obisku razstavnega
salona Humanost in kultura Benedikt 2013
si je bilo moč ogledati eksponate 95 razstavljavcev.
Klub krvodajalcev Benedikt,
Mirko Šijanec

Pevke so si ob tej priložnosti izbrale novo
ime: Žitni klas, ki jih povezuje z njihovo ljubeznijo do tradicije in dela. V skeču so prikazale tisto svoje prijateljsko vzdušje in kakšno
neljubo prigodo z vaj ter razkrile svoje osebnosti. S pesmijo Tam, kjer me živimo, ki jim
jo je spisala domača ustvarjalka Danica Elbl,
pa so sedle v srca Benedičanov.
Že takoj naslednji dan pa so članice ročnodelskega krožka KD Benedikt pripravile
svojo 1. samostojno razstavo ročnih del. Pester nabor izdelkov – od papirnatih do najrazličnejših kvačkanih rožic, od kvačkanih
do našitih prtičkov, od servietne tehnike do
gobelinov, celo razbito steklo so naredile privlačno in uporabno – priča o bogatem znanju
in spretnosti članic.

Izredna krvodajalska akcija – 3. 7. 2013

nedikt organizirala že tradicionalno streljanje z zračno puško. Tekmovalo je 22 ekip, od
tega 18 moških in 4 ženske. Vrstni red moški
– ekipno: 1. Štajngrova 1 – 228 točk, 2. Upokojenci – 217 točk, 3. Štajngrova 2 – 214 točk.
Vrstni red moški – posamezno: 1. Cvetko
Rajmund (Upokojenci) – 84 točk, 2. Boštjan
Zorman (Štajngrova 1) – 82 točk, 3. Ivan Vogrin (Štajngrova 1) – 79 točk.
Vrstni red ženske – ekipno: 1. Štajngrova –
169 točk, 2. Lončarič – 151 točk, 3. Občinska
uprava – 114 točk. Vrstni red ženske – posamezno: 1. Sandra Korošak (Štajngrova) – 64
točk, 2. Sabina Šijanec (Občinska uprava) – 60
točk, 3. Sandra Vajs (Štajngrova) – 56 točk.

Foto: Igor Barton

Zaključena javna razgrnitev OPN

O

bčina Benedikt je 17. junija zaključila
javno razgrnitev dopolnjenega osnutka Občinskega prostorskega načrta
(OPN) in okoljskega poročila k dopolnjenem
osnutku OPN. V času javne razgrnitve, 5. 6.
2013, je bila v Kulturnem domu Benedikt organizirana javna obravnava, ki se je je udeležila tudi predstavnica izdelovalca OPN, podjetja Urbis, d. o. o., iz Maribora. V razpravi
je predstavnica Urbisa predstavila postopek
sprejemanja OPN ter njegovo vsebino. Čeprav postopek sprejemanja novega OPN-ja
v občini Benedikt traja že od leta 2010, smo
v občinski upravi pričakovali, da bo udeležba na javni obravnavi tako pomembnega
dokumenta večja in da bo podanih več konstruktivnih pripomb in predlogov. Prispele
pripombe in predloge bomo preučili ter do
njih zavzeli javna stališča, ki bodo objavljena
na spletni strani občine Benedikt. Seveda pa
s tem postopek sprejetja OPN še ni zaključen,
saj moramo sedanji predlog OPN ponovno
posredovati vsem nosilcem urejanja prostora, da o njem podajo ustrezna mnenja. Po
pridobitvi vseh pozitivnih mnenj mora OPN

Javna obravnava dopolnjenega osnutka OPN
občine Benedikt v Kulturnem domu Benedikt

potrditi še občinski svet, nato sledi objava v
uradnem glasilu. Šele s tem bo postopek zaključen in OPN veljaven.
Tekst in foto: Andreja Lorber

Pogodba za izgradnjo vrtca Benedikt
Občinska organizacija Rdečega križa Benedikt organizira 3 krvodajalske akcije na
leto, ena izmed teh je izredna krvodajalska
akcija v času občinskega praznika. Letos se je
je udeležilo 134 krvodajalcev.
OO RK Benedikt,
mag. Milan Repič
Spoznavajmo svoj kraj
Tridesetega junija ob 15. uri se je pred
športno dvorano Benedikt zbralo 120 občanov, trasa je bila dolga 7 km, smer slatinska
cesta, mimo Mauriča, ustavili smo se v bližini
kmetije Moleh in povedali nekaj zgodovine o
rimskih gomilah (fotografija na naslovnici).
Prečkali smo glavno cesto Maribor-Radgona,
smer Žejnik, tam smo nekaj povedali o Negovskih čeladah, pohodnikom smo pokazali
maketo te čelade. Pot smo nadaljevali skozi
vas Obrat, tu smo zopet povedali nekaj o prvih starih kmetijah na tem območju. Pohod
smo zaključili pri Sv. Treh Kraljih kjer smo
vinogradniki organizirali vinogradniško malico in ponudili vina naših članov. Za prijetno
vzdušje pohodnikov so poskrbeli društveni
muzikantje Trio vinska trta, konec v poznih
popoldanskih urah.
Turistično-vinogradniško društvo
Benedikt, Zlatko Borak
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Njihovi mojstrski izdelki so privabili obiskovalce od blizu in daleč. Zelo vesele so bile
tudi obiska drugih ročnodelskih skupin, s katerimi navezujejo stike, izmenjujejo izkušnje
in si pomagajo z nasveti. V dnevu in pol se
je na razstavi zvrstilo kakšnih 200 obiskovalcev.
KD Benedikt, Metka Erjavc
Športne igre med naselji – Benedikt 2013
KMN Benedikt je na praznični dan, 25. 6.
2013, ob 14. občinskem prazniku organiziral
športne igre med naselji. V štirih panogah se
je pomerilo osem ekip. Mali nogomet, vleka
vrvi, prosti meti na koš in štafeta z ovirami so
nam dali skupnega zmagovalca, ki se imenuje
Desni brejk! Ostale sodelujoče ekipe so bile
Trotkova-Ločki Vrh, Štajngrova, TrstenikIhova, Benedikt vrh, Tenis bar Benedikt, Golobovi in Bačkova-Drvanja!

V

ponedeljek, 1. julija, sta župan občine
Benedikt Milan Gumzar in direktor
podjetja VG5, d. o. o., iz Ljubljane
Franc Perme podpisala pogodbo za izgradnjo
vrtca Benedikt v vrednosti 1, 469.337, 48
EUR. Občina Benedikt je na podlagi razpisa
pridobila sredstva sofinanciranja izgradnje
vrtca v višini 401.601, 00 EUR upravičenih
stroškov iz naslova Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru
Operativnega programa krepitve regionalnih
razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013,
razvojne prioritete »Razvoj regij«, prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi. Delno bo občina Benedikt pokrivala lastni delež iz sredstev, dodeljenih za investicije
na podlagi 23. člena Zakona o financiranju

občin, delno pa iz lastnih sredstev.
Predvidena je novogradnja vrtca v Benediktu za 7 oddelkov na lokaciji neposredno
ob obstoječi šoli in vrtcu. Zaradi investicije je
investitor – občina Benedikt – v letu 2012 od
Župnije sv. Benedikta odkupil parcelo. Objekt
bo energetsko učinkovit, zasnovan v skladu s
Pravilnikom o učinkoviti rabi energije v stavbah. Ker so v objektu šole ustrezni prostori
telovadnice ter kuhinja z zadostno kapaciteto, bodo le-ti služili za potrebe novega vrtca.
V novem vrtcu tako ni predvidenega centralnega prostora oz. športne igralnice, predvidena je delilna kuhinja. Vrtec bo v dveh etažah
(pritličje in nadstropje) in je zaradi prilagajanja obliki parcele in okoliški pozidavi nepravilne tlorisne oblike. Streha objekta bo
ravna. Vrtec bo imel sedem igralnic za otroke
in dodatni prostor za dejavnost otrok v dveh
etažah. Severozahodni del objekta v pritličju
je predviden za prostore delilne kuhinje in
tehnični prostor. Nadstropje nad istim delom
je predvideno za pisarne za zaposlene. V pritlični etaži so predvidene zunanje sanitarije in
zunanje shrambe za igrala. Parkiranje za starše in zaposlene je že zagotovljeno. Za otroke
je predviden prostor za igro na prostem. Igrišče bo v celoti ograjeno in bo ponujalo varno
območje za otroško igro. Gradbena dela se
bodo začela v prihodnjih dneh, zaključena pa
bodo do avgusta 2014.
Tekst in foto: Andreja Lorber
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Lenart

Denar, ki ga prejemajo občine, je
dobro naložen

P

ristojni minister dr. Virant je čisto v
njegovem populističnem slogu vrgel
kost za glodanje v slovenski prostor. S
tem dejanjem je vzpodbudil laične in populistične debate na vseh nivojih, predvsem pa
v gostilnah in na ulicah. Takšni manevri se
posebej dobro obnesejo v časih, kot so današnji, ko ni služb, ko tone gospodarstvo.
Pristojni, tukaj mislim na vlado, pa nimajo
konkretnih rešitev za izhod iz krize. Zavedam se, da je težko med slabimi rešitvami
izbirati manj slabe. Vseeno pa bi od pristojnega ministra pričakoval argumentiran
predlog reforme lokalne samouprave. Neresno in neodgovorno je ravnanje pristojnega
ministra, ko pove, da je sto občin preveč, ne
pove pa, kaj bodo državljani pridobili s to
njegovo reformo.
Trdim in to lahko tudi s konkretnimi številkami dokažem, da manjše občine pomenijo konkreten razvoj predvsem komunalne
infrastrukture. Če si prikličemo v spomin
podobo naših krajev pred petnajstimi leti,
lahko hitro ugotovimo, koliko potrebnih investicij je bilo izvedenih. Preglednost in racionalnost poslovanja sta v manjših občinah
bolj pod drobnogledom kot v velikih. Prav
tako odgovornost voljenih funkcionarjev v
manjših sredinah pride bolj do izraza. Seveda so pa posamezni primeri tako v večjih kot
v manjših občinah, kjer posamezniki zlorabljajo svoj položaj.
Če pogledamo razvoj lokalne samouprave
pri naših sosedih, tukaj mislim na Avstrijce,
vidimo, da so pri njih občine veliko manjše. Njihov zakon jim nalaga različne pristojnosti, glede na velikost občine. Pri njih
pomembno vlogo igrajo v smislu decentralizacije Okraji in Dežela. Avstrijska zvezna
in deželna raven je premišljeno stopila v
reformo lokalne samouprave, občinam in
okrajem je dala izhodišča, cilje in štiri leta

je nedopustno, da so se po njegovih izračunih
obratovalni stroški povečali za 129 %.
Župan Janez Kramberger je dejal, da sta
nadzorni odbor občine Lenart in računsko
sodišče občini Lenart naložila, da je treba
urediti obračun najemnin in obratovalnih
stroškov za poslovne prostore v zdravstvenem domu, ki jih imajo v najem koncesionarji, zato je občinski svet sprejel pravilnik.
Prav tako je župan na seji dejal, da plačevanje
najemnin in obratovalnih stroškov poteka v
skladu s predpisi, je pregledno in se plačuje
po dejanskih stroških. Pred sprejetjem pra-

Energetska sanacija Osnovne šole
Lenart

časa za združitev manjših občin in okrajev.
To se je zgodilo po več kot šestdesetih letih obstoja njihovih občin. Kakšen je javni
standard v sosednji Avstriji in kdaj bomo
mi dosegli primerljivega njim, je pa drugo
vprašanje. Želim povedati, da imamo na nivoju občin v Sloveniji še veliko potrebnega
dela, da bomo dosegli takšen standard, kot
ga imajo sosedje.
Stara modrost je, da se je bolje učiti na napakah drugih kot pa na svojih. Pri sosedih
imamo dobre in uporabne zglede, primerno bi bilo, da jih tudi uporabimo. Prepričan
sem, da pri nas ni problem v velikosti in številu občin. Problem je v pristojnosti občin
glede na njihovo velikost in inštitucije, ki jih
posamezne občine imajo. Pri nas imajo vse
občine enake pristojnosti in morajo vse izpolnjevati, to pa je nepotrebno, neracionalno in tudi drago.
Od pristojnega ministra pričakujem, da
bo k problemu, ki nedvomno obstaja, pristopil racionalno, strokovno in argumentirano.
Potrebujemo spremembo zakona, ki nam bo
omogočila primerljivi razvoj lokalne samouprave, kot jo imajo sosedje.
Župan občine Lenart
mag. Janez Kramberger

O

bčina Lenart
se je oktobra
2012 prijavila
na javni razpis Ministrstva za infrastrukturo in prostor za »sofinanciranje operacij
za energetsko sanacijo
stavb v lasti lokalnih
skupnosti« v okviru
Operativnega programa razvoja okoljske in
prometne infrastrukture za obdobje 2007
– 2013, 6. razvojne
prioritete
»Trajnostna raba energije«, 1.
prednostne usmeritve
»Energetska sanacija javnih stavb«, in bila
uspešna s prijavljenim projektom »Energetska sanacija Osnovne šole Lenart«.
Najugodnejši izbrani izvajalec po odprtem
postopku Knuplež d.o.o. je pričel pravoča-

Občinski svet občine Lenart tudi o
rebalansu proračuna

V

sredo, 19. junija 2013, je potekala 18.
seja občinskega sveta občine Lenart.
Poleg običajnih točk, kot so poročilo
župana, pobude in vprašanja svetnikov, je bil
na dnevnem redu seje tudi sklep o prenehanju mandata svetniku Marku Šilcu, potrdili so mandat svetnice Natalije Stergar. Prav
tako so svetniki izglasovali soglasje k imenovanju direktorice javnega Zavoda Knjižnica
Lenart Marije Šauperl. Obravnavali in potrdili so rebalans proračuna občine Lenart za
leto 2013 in odlok o spremembi proračuna
za leto 2014.
Sprejeta je bila dopolnitev Pravilnika o
oddajanju poslovnih prostorov v najem. Kot
zadnja točka dnevnega reda je bil v obravnavi sklep o oblikovanju območnega razvojnega partnerstva Slovenske gorice, ki so ga
tudi sprejeli.
V točki »poročilo župana« je župan mag.
Janez Kramberger omenil zadeve, ki so v
teku ali so se zgodile v obdobju od pretekle
seje, ki je bila 11. aprila 2013.
Potekajo dela na energetski sanaciji OŠ
Lenart, ki so financirana pretežno z državnimi sredstvi in bodo končana predvidoma
do začetka šolskega leta. Prav tako po načrtu
poteka komunalno opremljanje naselja Radehova.

Svetniki so bili seznanjeni tudi s problematiko vodooskrbe v naselju Selce, kjer je
zgrajeno javno omrežje, vendar se uporabniki nanj ne želijo priključiti, ampak še vedno
uporabljajo vodo iz vaškega vodovoda. Občina Lenart nima sredstev, da bi upravljala
in vzdrževala lokalno vodovodno omrežje,
obenem pa gradila javni vodovod. Z Mariborskim vodovodom je dogovorjeno, da bi
lahko odjemalce lokalnega vodovoda Selce
(101 odjemalec) priključili na javno vodovodno omrežje na način, da bi vodo Mariborskega vodovoda napeljali v dve črpališči
vaškega vodovoda Selce in tako zagotovili
javno vodooskrbo, kar je bilo predstavljeno
tudi na seji sveta KS Voličina.
Zaradi izliva vode v kleteh blokov se izvaja
nujna sanacija kanalizacijskega omrežja med
Maistrovo in Kraigherjevo ulico v Lenartu.
Med pobudami in vprašanji svetnikov je
bila obravnavana problematika najemnin
in obračunavanja obratovalnih stroškov v
Zdravstvenem domu Lenart. Občina Lenart
je prejela pismo svetnika občinskega sveta, v
katerem navaja, da so se po sprejetju pravilnika o oddajanju poslovnih prostorov v najem
najemnine za poslovne prostore koncesionarjev povečale za približno 37 %, s čimer se
koncesionarji strinjajo. Svetnik je mnenja, da

Rebalans proračuna občine Lenart za
leto 2013, ki so ga obravnavali in potrdili
lenarški občinski svetniki, je le delni rebalans, ki se nanaša na dve vsebini – izgradnjo vodovoda in projekt odvodnjanja in
čiščenja odpadnih voda v občini Lenart.
Spremembe so formalnega značaja, po-

trebne za uskladitev podatkov pri prijavah
na razpisa za evropska in državna sredstva/
sofinanciranje. V letu 2013 se nekoliko
znižuje, v letu 2014 pa ustrezno povečuje
– gre za spremembo dinamike izvajanja
projektov v zvezi s spremenjenimi datumi
razpisov.
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vilnika so koncesionarji plačevali pavšalno
najemnino in pavšalne obratovalne stroške.
Po njegovem mnenju podatki o povišanju
obratovalnih stroškov, ki jih navaja svetnik,
ne držijo.
Svetniki so med vprašanji in pobudami
spregovorili tudi o slabem stanju regionalnih cest. Eden od svetnikov je predlagal,
da zaradi gostega tovornega prometa skozi
Lenart občanom ostane le še državljanska
nepokorščina.
U. O. L.

sno z izvedbo energetske sanacije OŠ Lenart
v drugi polovici junija, in sicer z zunanjo toplotno izolacijo fasade, z menjavo oziroma

vgradnjo oken in vrat, z izvedbo notranje
toplotne izolacije stropov in tlakov v kleti,
v večnamenskem prostoru oz. jedilnici, v
knjižnici, na hodnikih in v učilnicah. V teku
je tudi sanacija toplotnih mostov, zamenjava
strehe – kritine, vgradnja toplotnih črpalk
in zamenjava svetil z
učinkovi
energetsko učinkovitimi.
Večina vseh pogodbenih obveznosti bo
dokončana do konca
avgusta letošnjega leta,
ne
tako da bo pouk nemoteno potekal od 1.
septembra dalje.
Investicija je ocenjena na 779.435,
66 EUR, od česar bo
viši
sofinancirana v višini 606.675, 98 EUR
s strani Evropskega
kohezijskega sklada,
vključno s slovensko
udeležbo za kohezijsko politiko (razmerje 85 % evropski kohezijski sklad, 15 % slovenska udeležba).
L. Š.
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Sveta Ana

Priprave na občinski praznik in gradnja
kanalizacije

V

občini so trenutno v ospredju priprave na občinski praznik, ki bo potekal
v mesecu juliju, v sklopu godovanja
farne patrone sv. Ane. Na osrednji občinski
prireditvi bodo podelili tudi občinske nagrade in priznanja za najzaslužnejše občane;
vsekakor pa bodo nagradili tudi najuspešnejše dijake in študente.
A kljub temu ostale aktivnosti niso zastale,
saj se je ravno konec junija začela konkretna
izgradnja kanalizacije in čistilne naprave v
naselju Ledinek in Dražen Vrh. Dela se bodo
predvidoma končala v dveh letih, v jeseni
2014. Zgrajeno bo kanalizacijsko omrežje
za fekalne odpadne in ločeno za meteorne
vode. Na najnižji gravitacijski točki se na-

črtuje izgradnja biološke čistilne naprave.
Vrednost investicije po podpisani pogodbi
je 919.021, 56 EUR z DDV. K tej vrednosti je
potrebno še prišteti stroške izdelave projektne dokumentacije, investicijske dokumentacije, strokovni nadzor in nakup zemljišč
za čistilno napravo, ki so ocenjeni na 64.684,
21 EUR.
Partnerja pri financiranju sta Evropski
sklad za regionalni razvoj v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013,
razvojne prioritete »Razvoj regij« v višini
487.064, 93 EUR in občina Sveta Ana v višini 496.640, 84 EUR z DDV.
SReBr

O ukinjanju malih občin

Z

adnje čase, ko poslušam nekatere naše
vidne politike, kako lahkotno razpravljajo o ukinitvi malih občin, predvsem pa njihove argumente, sem razočaran
in zaskrbljen. Argumenti, ki jih najpogosteje
navajajo zagovorniki sprememb občin, so
premajhne občine s preveč zaposlenimi,
prevelika zadolženost itd.
Po kratkem razmisleku je tistemu, ki nekoliko pozna organizacijo občin v Evropi in
financiranje občin, kaj hitro jasno, da naši
politiki vidijo in govorijo o težavah tam, kjer
jih v resnici sploh ni ali pa jih je zelo malo.
Naj pojasnim svojo trditev z nekaj preprostimi dejstvi. Občine v Sloveniji so v primerjavi z Evropskimi povsem v povprečju
po svoji velikosti. Občine realiziramo preko
svojih proračunov in zelo uspešno črpamo
cca 70% vseh evropskih sredstev države. Slovenske občine smo med najmanj zadolženimi občinami v EU, dolg občin na nivoju dolga države predstavlja 3, 8%. Občine, kot je
naša in kot so občine v naši okolici, smo po
številu zaposlenih v celoti primerljive tudi z
največjimi v naši državi.

To so dejstva, ki so preverljiva in preprosto govorijo drugače, kot jih govorijo nekateri naši politiki, zato menim, da gre za zamegljevanje resnice in ustvarjanje umetnih
problemov.
Po mojem skromnem mnenju je resnica
v tem, da pod pretvezo neracionalne organizacije občin nekateri delajo politične kalkulacije in na takšen način načrtujejo svoje
podaljšano politično preživetje.
Ne smemo se slepiti, da so male uspešne
občine marsikomu, predvsem občanom večjih občin, trn v peti. Tisti, ki nekoliko bolj
poznamo naše občine, vemo, da smo s sedanjo organiziranostjo občin zelo racionalno
in z minimalnimi režijskimi stroški v veliki
meri nadoknadili razvojni zaostanek in v
preteklosti zelo veliko vlagali predvsem v infrastrukturo tega prostora (ceste, vodovode,
vrtce, kanalizacijo …). Ali res kdo dvomi, da
si tega slovensko podeželje ni zaslužilo?
Glede na to, da živimo v SV delu Slovenije,
kjer bodo v prihodnjem programskem obdobju (do leta 2020) še na razpolago evropska sredstva, sem prepričan, da bi vsaka
sprememba organiziranosti lokalne samouprave škodljivo vplivala na črpanje evropskih sredstev, kar lahko ima zelo negativne
posledice za razvoj tega območja in celotne
države. V primeru slabega črpanja evropskih sredstev še s strani občin, kjer smo do
sedaj bili res uspešni, bo namreč posledično
propadlo še marsikatero podjetje, ki sedaj še
posluje in zaposluje.
Menim, da je na mestu vprašanje, kaj bo
šele v tem primeru z našo mlado (za nekatere že sedaj izgubljeno) generacijo?
Silvo Slaček,
župan občine Sv. Ana

PRODAJA PARCEL
ZA GRADNJO STANOVANJSKIH
HIŠ V LOKAVCU
V Uradnem listu št. 51 z dne 14. 6. 2013 in na spletni strani Občine Sveta Ana je objavljen razpis za prodajo parcel za gradnjo stanovanjskih hiš v centru naselja Lokavec.
Prodaja se sedem parcel v velikosti od 672 m2 do 1208 m2. Cena je ugodna in znaša 9 €/
m2+DDV oz. 10, 80 €/m2 z DDV.
V ceni ni zajet komunalni prispevek, ki se odmeri v postopku odmere komunalnega prispevka. Višina komunalnega prispevka je odvisna od velikosti parcele in neto površine
objekta.
Rok za oddajo ponudbe je 22. 7. 2013 do
10. ure.
Vsa pojasnila v zvezi s prodajo in ogledom
nepremičnin v času razpisa lahko zainteresirani ponudniki dobijo na spletni strani
občine www.sv-ana.si ali po telefonu št.
02 729 58 84 Irena Golob.
Silvo Slaček, dipl. ekon, ing. gr.
župan
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Program Aninega tedna 2013
SOBOTA, NEDELJA, 20. in 21. JULIJ 2013
Likovna kolonija »7. Anina paleta«
(Organizator: Občina Sveta Ana in MKK
Mladinski kulturni klub)
PETEK, 19. JULIJ 2013
OB 14.00, OBČINSKA AVLA
Razstava kruha (organizator: Aktiv
kmečkih žena in deklet Sveta Ana)
OB 19.00, KULTURNO-TURISTIČNI
CENTER SVETA ANA
Kulturna prireditev ob občinskem prazniku »Tu sem doma« (organizator: Občina
Sveta Ana)
OB 21.00, ŠPORTNI PARK SVETA ANA
Nočno gasilsko tekmovanje, moška in ženska desetina (organizator: PGD Sveta Ana)
SOBOTA, 20. JULIJ 2013
OB 8.00, ŠPORTNO IGRIŠČE V
LOKAVCU
Turnir v odbojki na mivki za ženske med
zaselki Občine Sveta Ana (organizator: ŠD
Sveta Ana)
OB 9.00, ZBIRALIŠČE PRI
TURISTIČNI KMETIJI MIHELIČ
Pohod konjenice po mejah občine Svete
Ane (organizator: Društvo konjenikov
Srebrni jezdec)
OB 10.00, ŠPORTNO IGRIŠČE V
LOKAVCU
Turnir v odbojki na mivki za moške med
zaselki Občine Sveta Ana (organizator: ŠD
Sveta Ana)
OB 18.00, ŠPORTNI PARK SVETA ANA
Turnir v malem nogometu med zaselki
Občine Sveta Ana (organizator: ŠD Sveta
Ana)
OB 21.00, ŠPORTNI PARK SVETA ANA
Nogometna tekma med veteranskima
ekipama Svete Ane in Lokavca (organizator:
ŠD Sveta Ana)
NEDELJA, 21. JULIJ 2013
OB 7.00, PRI RIBNIKU JEREBIC V
LOKAVCU
Ekipno in posamično tekmovanje v
športnem ribolovu, zbirališče ob ribniku, ob
6.30 uri (organizator: KORK Sveta Ana)
OB 12.15, CENTER SVETE ANE
Gasilska vaja (organizator: PGD Sveta
Ana)
OB 13.00, KULTURNO – TURISTIČNI
CENTER SVETA ANA
Otvoritev TIC-a Sveta Ana (organizator:
Nina Kolarič s.p., Turizem Slovenske gorice)
OB 14.00, AVLA OBČINE SVETA ANA
Zaključek in otvoritev razstave likovne
kolonije »7. Anina paleta« (Organizator:
Občina Sveta Ana in MKK Mladinski
kulturni klub)
OB 19.00, ŠPORTNO IGRIŠČE V LOKAVCU
Povratna nogometna tekma med veteranskima ekipama Lokavca in Svete Ane
(organizator: ŠD Sveta Ana)
PONEDELJEK, 22. JULIJ 2013
OB 10.00, ZBIRALIŠČE PRI OŠ SVETA
ANA
Likovne delavnice za otroke (MKK Mladinska kulturna zadruga)
OB 17.00, ŠPORTNA DVORANA SVETA ANA
Turnir v namiznem tenisu med zaselki
Občine Sveta Ana – ekipno in posamično
(organizator: ŠD Sveta Ana)
OB 20.00, KULTURNO – TURISTIČNI
CENTER SVETA ANA
Potopisno predavanje Aleše Koncut o
poteh na Daljnem vzhodu v deželi Kitajske
(organizator: MKK Mladinski kulturni

klub)
TOREK, 23. JULIJ 2013
OB 10.00, ZBIRALIŠČE PRI OŠ
SVETA ANA
Likovne delavnice za otroke (MKK Mladinski kulturni klub)
OB 17.00, ŠPORTNA DVORANA SVETA ANA
Turnir v badmintonu med zaselki Občine
Sveta Ana – ekipno in posamično (organizator: ŠD Sveta Ana)
OB 20.00, AVLA OBČINE SVETA ANA
Predavanje: Male čistilne naprave na
območju razpršene gradnje (Organizator:
Drago Weinhandl)
SREDA, 24. JULIJ 2013
OB 16.00, STRELIŠČE PRI BREZNIKU
V KREMBERKU
Ekipno in posamično streljanje z zračno
puško (organizator: DU Sveta Ana)
OB 20.30, POKRITA TERASA OKREPČEVALNICE ŠENK
Poletna noč - večer zabavne glasbe: slovenske popevke, narodno-zabavne pesmi,
dalmatinske pesmi, … (organizator: KD
Sveta Ana - Cerkveno prosvetni PZ
Sveta Ana)
ČETRTEK, 25. JULIJ 2013
OB 9.00, ZBIRALIŠČE PRI PREŠI V
CENTRU SVETE ANE
Kolesarjenje po poteh Občine Sveta Ana
(Organizator: DU Sveta Ana)
OB 17.00, ŠPORTNI PARK SVETA ANA
Turnir v ulični košarki med zaselki Občine
Sveta Ana (organizator: ŠD Sveta Ana)
PETEK, 26. JULIJ 2013
OB 7.00, Maša v cerkvi Svete Ane
OB 10.00, Maša v cerkvi Svete Ane
OB 17.00, OKREPČEVALNICA ŠENK
Tekmovanje v kuhanju štajerske kisle juhe
(organizator: KORK Lokavec in Okrepčevalnica Šenk). Zbrani prostovoljni prispevki
bodo podarjeni šolskemu skladu OŠ Sveta
Ana. Število prijav je omejeno.
SOBOTA, 27. JULIJ 2013
OB 10.00, ŠPORTNI PARK SVETA ANA
Športno-šaljive igre za otroke (organizator:
ŠD Sveta Ana)
OB 14.00, CENTER SVETE ANE
Postavitev klopotca (organizator: TD Sveta
Ana in naselji Ledinek in Dražen Vrh)
OB 17.00, ŠPORTNI PARK SVETA ANA
Ekshibicijska nogometna tekma med društvom PGD Sveta Ana in Lovsko družino
Sveta Ana (organizator: PGD Sveta Ana in
LD Sveta Ana)
OB 19.00, ŠPORTNI PARK SVETA ANA
Podelitev pokalov in priznanj ob prireditvah v Aninem tednu (organizator: Občina
Sveta Ana in ŠD Sveta Ana)
ŽEGNANJSKA NEDELJA, 28. JULIJ 2013
OB 7.00, Maša v cerkvi Svete Ane
OB 9.00, Maša v cerkvi Svete Ane
OB 10.00, CENTER SVETE ANE
Mimohod godbe na pihala
OB 10.00, ŠOTOR NA PARKIRIŠČU
NAD TELOVADNICO
Družabno srečanje z gasilci (organizator:
PGD Sveta Ana)
OB 11.00, Slovesna maša v cerkvi Svete
Ane
OB 18.00, ŠOTOR NA PARKIRIŠČU
NAD TELOVADNICO
Tradicionalna gasilska veselica s srečelovom, igra ansambel Golte (organizator:
PGD Sveta Ana)
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AKTUALNO IZ OBČIN
Sveti Jurij

Prihranki z združevanjem občin –
veliko zavajanje javnosti

S

lovenskemu podeželju se bo z združevanjem občin naredila velika škoda! Z
županom občine Sv. Jurij v Slov. gor. Petrom Škrlecem o združevanju občin
Že v zadnji številki Ovtarjevih novic smo
poročali o srečanju predstavnikov slovenskih občin s predsednikom države Borotum
Pahorjem. Čeprav je vrh slovenske politične
scene na takratnem srečanju zavrnil namigovanja o združevanju občin, pa je le nekaj
dni kasneje minister za notranje zadeve Gregor Virant odločno napovedal združevanje
občin, ki imajo manj kot 5000 prebivalcev.
Prav o tem smo se še enkrat pogovorili z
županom občine Sv. Jurij v Slov. Petrom Škrlecem, ki je v pogovoru za naš časopis povedal naslednje: »S predlogom ministra za
notranje zadeve Gregorja Viranta o brezpogojni napovedi združevanja slovenskih občin se vsekakor ne morem strinjati. Menim,
da so te izjave s strani ministrstva za notranje zadeve in samega ministra preuranjene
in brez temeljitih izračunov o dejanskem
prihranku. V prvih izjavah se je namreč govorilo o ocenah, da bomo z združitvijo oz.
ukinitvijo 100-tih občin privarčevali okoli
280 milijonov €. Že če se lotimo enostavnega izračuna in če upoštevamo, da je naša
občina med temi 100-timi občinami med
srednje velikimi, ugotovimo, da vseh 100
občin skupaj komaj premore 280 milijonov
letnega proračuna. In glede na to, da prebivalcev teh občin najverjetneje ne bi izbrisali
in bi glavarina, ki pripada na posameznega
občana in predstavlja večji del občinskega
proračuna, prešla na drugo oz. novo občino,
ugotovimo, da je ocena, ki so jo v javnosti
najprej predstavljali predstavniki ministrstva za notranje zadeve, močno pretirana.
Menim, da je tovrstne neargumentirane in
slabo preverjene izračune o dejanskem prihranku, ki bi ga dosegli z ukinjanjem občin,
skrajno neresno podajati v javnosti. Slednjo
se na tovrsten način zavaja, saj se želi prikazati, da so manjše občine veliko breme v
državi in posledično krive za slabo gospodarsko stanje naše države. S stališča občana
se lahko upravičeno jezim, ko predstavnik
vlade zavaja javnost z lažmi in netočnimi
podatki, ki se delu javnosti sicer zdijo všečni, a so daleč od resnice, « kritično ocenjuje
napoved ministra za notranje zadeve o združevanju občin.
Največ bi izgubili ljudje
Župan občine Sv. Jurij v Slov. gor. nadalje
ugotavlja, da bi največ
izgubili prav ljudje na
podeželju. Po besedah
našega sogovornika se
lahko upravičeno bojimo, da bi se teh nekaj
milijonov, ki bi jih privarčevali z združevanjem občin, na koncu
tako ali tako steklo v
Ljubljano, s čimer bi se
dodatno okrepila centralizacija države.
Manjše občine ohranjale pri življenju gradbeni sektor
»Kot sem že večkrat poudaril, so manjše
občine na podeželju bile še med tistimi redkimi v Sloveniji, ki so ohranjale pri življenju gradbeni sektor. Mirno lahko namreč
rečemo, da so prav manjše občine bile med
redkimi investitorji, ki so predvsem z investicijami v osnovno komunalno infrastrukturo bile pomemben faktor pri tem, da se
je vsaj nekaj gradbenih podjetij v Sloveniji
obdržalo. Posledično smo bile prav manjše
občine precej uspešnejše pri črpanju evropskih sredstev«, predstavlja pomen manjših
občin Peter Škrlec.
Rešitev bi lahko bile regije
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Z našim sogovornikom smo pokramljali
še o možnostih, ki jih vidi v prihodnje glede
delovanja in funkcij, ki bi jih naj imele občine. Peter Škrlec je prepričan, da bi neke vrste
rešitev lahko prinesle regije, ki bi združevale
manjše občine po nekih regionalnih zakonitostih. Regije bi tako prevzele večje investicije, ki bi bile pomembne za vse občine, med
tem ko bi se naloge občin usmerile na izvajanje in skrb za manjše komunalne naloge. Žal
pa, meni Škrlec, v Sloveniji v tem trenutku
primanjkuje denarja za ustanavljanje regij,
tako čas za ustanovitev le-teh v tem trenutku ni primeren.
Davek na nepremičnine dodatno breme za
slovenske državljane
Še bolj kritično pa Peter Škrlec ocenjuje
novi zakon, ki predvideva nove davke na nepremičnine in kmetijska zemljišča, ki bodo
precej oklestili slovenske državljane. Župan
občine Sv. Jurij v Slov. gor. opozarja, da bo
nov davek še posebej prizadel tiste na podeželju z nekaj zemlje. »Glede na to, da je v
naši občini še vedno velik odstotek tistih, ki
se preživljajo s kmetijstvom oz. jim je kmetijstvo dodaten vir zaslužka, se bo socialna
slika naših občanov zaradi novega davka
poslabšala, « zaskrbljeno ugotavlja Peter
Škrlec. »Še več, z uvajanjem novih davkov
in z zviševanjem DDV ter upoštevajoč dejstvo, da se število brezposelnih povečuje, se
lahko utemeljeno vprašamo, ali bodo občani
zmožni plačila vseh naloženih obveznosti, «
zaključuje Škrlec.
Kulturni dom tik pred koncem obnove
Precej bolj vedro kot pogovor o zmanjševanju števila slovenskih občin in o novih davkih pričenja župan občine Sv. Jurij
v Slov. gor. pogovor o obnovi kulturnega
doma v Jurovskem Dolu. Kulturni dom, ki
so ga pričeli temeljito obnavljati preteklo
jesen, je namreč v zadnji fazi obnove. Med
tem ko so dela na zunanjosti že lep čas bolj
ali manj končana, potekajo še zadnja dela v
notranjosti zgradbe. Po navedbah izvajalca,
podjetja Knuplež, d. o. o., naj bi bil kulturni
dom končan še pred koncem poletja, torej
krepko pred začrtanim izvedbenim rokom.
Čeprav datum otvoritve kulturnega doma še
ni znan, pa župan občine zagotavlja, da bo
zgradba predana svojemu namenu takoj, ko
bodo dela povsem končana.

pozornost tistim, ki so
vsa leta šolanja končali
z odličnim uspehom.
V letošnjem šolskem
letu so bili to Tomaž
Korošec, Urban Škrlec,
Vesna Zemljič in Anja
Zorjan. Poleg bodočih
dijakov so se županovega sprejema udeležili
tudi njihovi starši, ravnatelj OŠ J. Hudalesa
Stanislav Senekovič in
njihova razredničarka
Aleksandra Žnuderl.
Dejan Kramberger

Jurovski občinski svet pred dopusti

T

ik pred odhodom na poletne dopuste
so 4. julija na 17. redni seji zasedali
članica in člani občinskega sveta občine Sv. Jurij v Slov. goricah.
Člani občinskega sveta so tako po hitrem
postopku sprejeli odloka, ki urejata podelitev koncesije za področje vzdrževanja občinskih javnih cest, pri čemer so izpostavili
bojazen, da s podelitvijo koncesije vzdrževanje občinskih cest ne bi še bolj obremenjevalo proračunskih sredstev.
V prvi obravnavi je občinski svet sprejel
besedili odlokov o načinu opravljanja go-

spodarske javne službe odvajanja in čiščenja
komunalne in padavinske odpadne vode ter
o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje navedene službe.
Na seji je bil občinski svet seznanjen tudi
z letnim poročilom Mariborskega vodovoda, d. d., za leto 2012, sprejel pa še je letni
program razvoja podeželja in sklep o oblikovanju območnega razvojnega partnerstva ter
podal soglasje k sistemizaciji delovnih mest
za vrtec za naslednje šolsko leto.
J. S.

Obvestilo o objavljenem
JAVNEM RAZPISU
za sofinanciranje programov in projektov
raznih društev v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah v letu 2013

Občina Sv. Jurij v Slov. goricah je dne 3. 6. 2013 objavila Javni razpis za sofinanciranje
programov in projektov raznih društev v Občini Sv. Jurij v Slov. gor. za leto 2013.
Predmet razpisa je sofinanciranje dejavnosti registriranih društev, ki jih pravilniki o
sofinanciranju programov in projektov iz proračuna Občine Sv. Jurij v Slov. goricah ne
določajo in imajo sedež v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah ter izvajajo dejavnost na območju
Občine Sv. Jurij v Slov. goricah oz. ne glede na sedež, če je program dela zastavljen tako,
da aktivno vključuje občane Občine Sv. Jurij v Slov. goricah, deluje v javnem interesu in s
svojim delovanjem dokaže vsebinsko učinkovitost in koristnost občini.
Besedilo javnega razpisa in ostala razpisna dokumentacija so objavljeni na spletni strani
občine: www.obcinajurij.si, rubrika »Javni razpisi«, dobite jo lahko tudi na sedežu Občine
Sv. Jurij v Slov. goricah v času uradnih ur.
Razpisani rok za oddajo predlogov je najkasneje do srede, 31. 7. 2013.
Številka: 033-1/2013

Datum: 3. 6. 2013

Obvestilo o objavljenem
JAVNEM RAZPISU
za dodelitev finančnih nagrad dijakom in študentom v Občini
Sv. Jurij v Slov. goricah za šolsko/študijsko leto 2012/2013

Občina Sv. Jurij v Slov. goricah je dne 3. 7. 2013 objavila Javni razpis za dodelitev finančnih nagrad dijakom in študentom v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah za šolsko/študijsko leto
2012/2013.

Pričetek sanacije plazu in novi kilometri
asfaltnih cest
S pričetkom meseca julija se je pričela začasna sanacija plazu na državni cesti
Jurovski Dol-Lenart. Kljub temu da gre le
za začasno rešitev, bo cesta v normalnem
prevoznem stanju, vsaj dokler se plaz ne bo
začel ponovno premikati. V začetku julija so
se začela tudi nadaljevalna dela na cestah v
Malni in Sp. Gasteraju. Obe cesti bosta tako
dobili novo asfaltno prevleko že do konca
poletja.
Sprejem odličnjakov OŠ J. Hudalesa
Zaključek šolskega leta je bil tudi letos priložnost, da občina na poseben način izkaže

Občina Sv. Jurij v Slov. goricah razpisuje finančna sredstva iz proračuna Občine Sv. Jurij
v Slov. goricah, namenjena za dva alternativno določena kriterija nagrajevanja dijakov in
študentov, ki
•
dosegajo nadpovprečne rezultate pri pridobivanju osnovne izobrazbe ali
•
zraven rednega šolanja izkazujejo še intelektualno ali umetniško nadarjenost oz.
dosegajo izjemne dosežke na različnih področjih.
Besedilo javnega razpisa in ostala razpisna dokumentacija so objavljeni na spletni strani
občine: www.obcinajurij.si, rubrika »Javni razpis«, dobite jo lahko tudi na sedežu Občine
Sv. Jurij v Slov. goricah v času uradnih ur.
Razpisani rok za oddajo vlog je najkasneje do petka, 11. 10. 2013 do 12. ure.
Številka: 608-1/2013

Datum: 3. 7. 2013
Občina Sv. Jurij v Slov. goricah
Peter Škrlec
Župan
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Sejem je za nami

O

d 24. do 26. maja se je na hipodromu
Polena odvil 3. Kmetijsko-obrtniški
sejem KOS 2013. Sejem skozi vsakoletno organizacijo v zadnjem vikendu v
maju postaja na neki način stalnica v dogajanjih v Lenartu. Počutje in obisk je seveda
zaznamovalo vreme, ki v tem času ni bilo kaj
prida »prijazno«. Hvala bogu ni bilo prevelikih nalivov, občasne plohe pa smo kar dobro
prenašali. Ocenjujemo, da je sejem v treh
dneh obiskalo cca 8.000 obiskovalcev, kar
smatramo za zelo dober obisk. Z obiskom so
ne nazadnje bili zadovoljni tudi razstavljavci. No, pa kar po vrsti! V petek tradicionalna
otvoritev, ki so se je udeležili številni gostje.
Iz Ministrstva za kmetijstvo in okolje državna sekretarka za kmetijstvo mag. Tanja Strniša, ki je sejem tudi uradno odprla, številni
župani in drugi visoki gosti. Sama otvoritev
je izzvenela zelo simpatično zahvaljujoč programu, ki so ga izvedli učenci Osnovne šole
Lenart pod mentorstvom gospe Špindler. V
petek popoldne smo izbirali tudi šampiona
ponujenih sejemskih vin. Komisija je določila, da je letos to vino rumeni muškat Vinotoč-a Kramberger iz Partinja.
Zvečer je bila na vrsti prav
tako že nepogrešljiva prireditev na sejmu Preko zelenih
gričev v organizaciji Radia
Slovenske gorice. Pri tej prireditvi nam je vreme najbolj
ponagajalo. Radijci so se zopet
zelo potrudili, letos z nekoliko
drugačno tematiko, ki se je
vključevala v moto sejma.

Sobota je po programu vedno zelo napeta. Vse se začne s »štajersko kislo župo«, ki
je na sporedu dopoldne. Zopet veliko ekip,
veliko interesa, veliko zagnanosti in seveda
veliko znanja. Letošnja zmagovalna ekipa je
ekipa Radia Slovenske gorice. V soboto so se
uradno zaključili tudi projekti v okviru LAS
Ovtar Slovenskih goric – »Slovenjegoriška gibanica – bogastvo, ki ga ne smemo pozabiti«
v izvedbi KGZ Ptuj in Društva kmečkih žena
in deklet Lenart. Gostja na Radio Slovenske
gorice je bila v popoldanskem času tudi gospa Ženko, selekcionarka za drobnico v SV
Sloveniji. Izvedeli smo marsikaj zanimivega
o stanju v reji drobnice, o izboru pasem ter o
preventivi v reji drobnice.
Pozno popoldne pa so nas na sejmu obi-
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GOSPODARSTVO

Dan državnosti, konec šole in zbornik

skali tudi konjeniki, »Štajerski rangerji« iz Sv.
Jurija. Kot skupina so bili zelo elegantno urejeni in lepa paša za oči.
Nedeljo bi skoraj lahko imenovali dan
vinogradnikov. Najprej smo izbrali »županovo vino«; to je postal sauvignon – pozna
trgatev vinogradništva Šebart iz Lormanja.
Nato je sledilo podeljevanje diplom regijskega ocenjevanja vin. Novi šampioni so: suha
vina – sauvignon Vinogradništva Toplak iz
Zg. Partinja; polsuha-polsladka – traminec
Izletniška kmetija Breznik iz Komarnice;
predikatna vina – traminec - izbor Stanka
Kurnika iz Žikarc. Z vinogradniškimi društvi
se je vzpostavilo lepo sodelovanje in mi si ga
želimo tudi v bodoče.
Letos smo seveda prvič v celoti uspeli ponujati samo dobrote iz dopolnilnih dejavnosti
na kmetijah, ki je tudi osrednja tema sejma.
Pred sejmom je bilo dosti skepse, zdaj se je
pokazalo v najlepši luči. Tako bomo nadaljevali tudi naprej.
Kaj povedati o sejmu? Nobena stvar se ne
zgodi sama od sebe. Organizacija sejma zahteva dosti truda. Ocene okolja so zelo pohvalne,

kar nas posebej veseli. Zadovoljni so razstavljavci mehanizacije, razstavljavci malih živali in ostali. Posebej smo veseli, da so zadovoljni tudi ponudniki iz dopolnilnih dejavnosti,
ker s tem podpiramo osnovno idejo sejma.
Sejma seveda dolgoročno ne more biti, če z
njim ne sodelujejo okolje in potrebne strokovne službe; zatorej zahvale gredo soorganizatorjema občini Lenart in LAS Ovtar, okoliškim
prijateljskim občinam za pomoč pri obveščanju, Kmetijsko svetovalni službi s Ptuja in iz
Lenarta, Osnovni šoli Lenart, uredniku vašega časopisa, ki potrpežljivo počaka na naše
prispevke, posebna zahvala Radiu Slovenske
gorice, ki vloži ogromno truda v dobrobit
sejma ter SIP TV, Vinogradniškemu društvu
Lenart in seveda številnim posameznikom,
ki požrtvovalno pomagajo pri organizaciji.
Za enkrat toliko za prvo oceno. Še bo čas
za dodatna mnenja, sugestije in tudi kritike,
vse s ciljem izboljšanja. Mi smo na to pripravljeni in že snujemo ideje za četrti KOS.
Še enkrat: hvala vsem!
Franc Lovrenčič

O

d šolskega leta 2012/13 so se na OŠ
Voličina poslovili z zaključno prireditvijo, ki so jo posvetili dnevu državnosti ter izdaji šolskega zbornika Okno
v svet 2.

priznanje so tako prejeli: Jasmina Krajnc in
Jure Recek za 2. in 3. mesto na državnem
tekmovanju šolskega plesnega festivala,
Rene Hercog za več prvih mest na tekmovanjih v judu, Katarina Leš za 1. mesto na

Na govorniški oder so ob domačem ravnatelju mag. Antonu Gozniku stopili poslanec
državnega zbora RS mag. Ivan Vogrin, generalna direktorica Direktorata za predšolsko
vzgojo in osnovno šolstvo pri Ministrstvu za
izobraževanje, znanost in šport mag. Vlasta
Poličnik in župan občine Lenart mag. Janez
Kramberger. Za kulturne, glasbene, plesne
in humoristične točke
so poskrbeli otroci, ki
so po svojih razredih
pripravili točke. Prireditev je povezovala
Katarina Leš, pri tem
pa sta ji na zabaven način pomagala Dominik
Petko in Tadej Rose.
Konec šolskega leta
pa je tudi priložnost,
da se šola zahvali najuspešnejšim učencem.
Naj učenci OŠ Voličina
za uspehe na raznih tekmovanjih in za izreden uspeh na učnem ali športnem področju
so v minulem šolskem letu postali: Larissa
Vogrin, Dominik Petko, Domen Leš, Iva Šuman, Rok Sužnik, Zala Jug in Tina Goznik.
Podeljena so bila tudi županova priznanja
občine Lenart za tiste, ki so na državnem
nivoju osvojili 1., 2. ali 3. mesto. Županovo

državnem prvenstvu med deklicami C v sabljanju, Lia Ludvik za prvo mesto na državnem prvenstvu v kategoriji starejših deklic
do 48 kg v judu, Alen Preložnik za 1. mesto
LC v kickboxingu za starejše kadete do 42
kg in do 47 kg in igralci KMN Slovenske go-

Preverjanje usposobljenosti ekip prve
pomoči civilne zaščite in rdečega križa

V

D
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Čistilno napravo je potrebno oceniti med
tretjim in devetim mesecem od začetka obratovanja. Oceno obratovanja izvede izvajalec
javne službe odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda v občini. Pri rastlinski
čistilni napravi pa mora s strani ministrstva
pooblaščeni izvajalec izvesti še meritve parametrov BPK5 in KPK. Oboje pomeni količino kisika, potrebnega za razkroj organskih
snovi v vodi v določenem času in pod določenimi pogoji. Doseženi vrednosti sta bili
veliko pod zakonskimi normativi.
Rastlinska čistilna naprava se nahaja na
izpostavljeni legi ob cesti Žitence-Zgornja
Velka v kraju Dražen Vrh na kmetiji Weinhandl. Rastlinsko čistilno napravo je izvedlo podjetje EKPRO, obratovalni monitoring IKEMA, d. o. o., oceno obratovanja pa
NIGRAD.
D. W.

so se na treh delovnih točkah z dvanajstimi
poškodbami, na različnih realistično prikazanih situacijah pri prometni nesreči, delovnih
opravilih na kmetiji in nesreči z uhajanjem
zemeljskega plina. Vse ekipe so pokazale visok nivo znanja in veščin pri oskrbi poškodovancev. Prvo mesto so si priborili člani prostovoljnega gasilskega društva iz Poljčan.
Vzporedno s preverjanjem znanja so med
nezgodnimi točkami
Foto: Jadranka Koban
predstavljali svoje delo
deloIzpovanje in opremo: Izpo
stava Uprave za zaščito
in reševanje Maribor
z regijskim centrom
za obveščanje, Držav
Državna enota za varstvo
pred neeksplodiranimi

soboto, 8. junija, je v centru Cerkvenjaka potekalo XIX. Regijsko preverjanje usposobljenosti ekip prve
pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa.
V znanju in spretnostih prve pomoči je
tekmovalo deset ekip Civilne zaščite, Rdečega križa, prostovoljnih gasilskih društev in
vzgojno-varstvenih organizacij predšolskih
otrok (pet ekip iz občine Slovenska Bistri-

Pozitivna ocena prve rastlinske ČN
ne 23. maja je prejela pozitivno oceno obratovanja prva rastlinska čistilna naprava na našem področju. Rastlinske čistilne naprave so trajnostni pristop
k čiščenju odpadnih voda. Pozitivna ocena
obratovanja pomeni, da čistilna naprava zadostuje predpisom glede izpustov prečiščenih odpadnih voda v naravo in je osnova za
znižano okoljsko dajatev.

rice, ki so v državnem tekmovanju do 13 let
osvojili 3. mesto.
Po končani prireditvi je sledil ogled
osnovne šole z različnimi razstavami in
predstavitev zbornika Okno v svet 2, ki ga je
ob 255-letnici organiziranega šolstva v Voličini izdala OŠ Voličina.
D. K., Foto Tone

ca, tri iz Maribora in
po ena ekipa iz občin
Cerkvenjak in HočeSlivnica) ter zunaj konkurence ekipi Policijske
uprave Maribor in Vojaške zdravstvene enote
ROLE 2LM. Preizkušali

Foto Tone
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ubojnimi sredstvi, Javni zavod za zaščitno in
požarno reševanje Maribor, Gorska reševalna
služba, Vojaška zdravstvena enota Slovenske
vojske, Uprava za obrambo Maribor, Zdravstveni dom Lenart, Policijska postaja Lenart,
Prostovoljno gasilsko društvo Cerkvenjak,
Občina Cerkvenjak (turistična informacijska
pisarna, turistična in čebelarska kmetija) in
RKS Območno združenje Lenart (oživljanje z
defibrilatorjem, zdravstvene meritve). V času
preverjanja so obiskovalci lahko spremljali
najnovejše dosežke državnih in prostovoljnih
organizacij na področju reševanja, zaščite in
nudenja prve pomoči.
Sodelujoče so pozdravili in jih spremljali
na posameznih področjih tekmovanja župan
občine Cerkvenjak Marjan Žmavc, namestnik
generalnega direktorja uprave za zaščito in
reševanje RS Branko Dervodel, generalni se-
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kretar RKS dr. Danijel Starman, predstavniki
slovenske policije in vojske, regijskih lokalnih
skupnosti, gasilske zveze, območnih združenj
Rdečega križa.
19. regijsko preverjanje ekip prve pomoči je
strokovno in organizacijsko potekalo usklajeno z usmeritvami, pravili in načrtom priprave
organizatorjev izpostave Uprave RS za zaščito
in reševanje Maribor, RKS Območnega združenja Lenart in občine Cerkvenjak s prostovoljnim gasilskim društvom, ki je tudi gostilo
prireditev v domačem gasilskem domu.
Za uspešno izvedbo se zahvaljujemo vsem
udeležencem tekmovanja, še posebej pa članom prostovoljnega gasilskega društva, občinske organizacije Rdečega križa in kulturnega
društva Cerkvenjak za tehnično in strokovno
pomoč, vodenje in spremljanje ekip.
RKS OZ RK Lenart

ZBOR RKS OZ Lenart

Č

lani RKS Območnega združenja Lenart smo v začetku maja na zboru
obravnavali in sprejeli poročilo za preteklo leto, program dela 2013, spremenjeni
statut ter v nadaljevanju izvolili predsednico
(Jadranka Koban, univ. dipl. ekon.) in podpredsednika (mag. Milan Repič) društva.
V razpravi o poročilih poslovanja in programskih nalogah smo si bili enotni, da
delujemo v skladu s prejetimi programskimi smernicami Rdečega križa Slovenije in
programi občinskih (krajevnih) organizacij

(Lenart, Benedikt, Cerkvenjak, Sv. Trojica,
Voličina, Sv. Jurij, Sv. Ana, Lokavec).
Ugotavljamo, da se socialno stanje prebivalstva slabša, povpraševanje po prehranskih
paketih in socialnih denarnih pomočeh narašča, stiske posameznikov in družin se poglabljajo. Družine in posamezniki, brezposelni
in z nizkimi dohodki so zaradi pomanjkanja
sprejemali skoraj vse, kar smo jim lahko ponudili (razen hrane so v skladišču iskali rabljena oblačila, obutev), pomoč pri letovanju
otrok in starejših oseb.
Razdelili smo 11 ton prehranskih artiklov,
več kot 10 tisoč litrov mleka in 368 paketov
z živili. 123 otrokom in 5 starejšim osebam
smo pomagali pri letovanju na morju (Punat
– zdravilišče RKS OZ Maribor na hrvaškem,
Debeli Rtič – zdravilišče RKS pri Ankaranu).
Ob vsesplošnem pomanjkanju življenjskih
potrebščin smo se takoj v začetku preteklega leta srečali z več pogorišči domov, v Cerkvenjaku, Sv. Trojici, Lenartu, Voličini. Takoj
smo organizirali pomoč zbiranja denarnih
prispevkov, vsem udeležencem smo takoj nudili denarno pomoč, prehrano in oblačila.
Ob svetovnem dnevu prehrane in boja
proti lakoti oktobra na štirih lokacijah (Benedikt, Sv. Jurij, Sv. Ana in Lenart) smo so-

delovali v akciji Drobtinica. Zbrana denarna
sredstva smo namenili za prehrano osnovnošolskih otrok.
Vse krajevne organizacije Rdečega križa
pripravljajo sprejeme starejših občanov; tako
se je v preteklem letu družilo 594 starejših
oseb.
Aktivisti in člani pa ne pozabimo na bolne,
osamljene in zapuščene, obiskujemo jih ob
praznikih in osebnih jubilejih, jim nudimo
sosedsko pomoč in pomagamo s svetovanjem.
Ob socialnih programih je prioritetna
naloga
območnega
združenja pomoč pri
organiziranju krvoda
krvodajalskih akcij. Teh je 21,
število stalnih krvoda
krvodajalcev pa presega 1800.
Kar nekaj je tistih, ki
so kri darovali več kot
stokrat. Prav letos pra
praznujemo
60-letnico
organiziranega prosto
prostovoljnega krvodajalstva
v Sloveniji.
Zavedamo se, da je
ena temeljnih nalog
našega delovanja opo
opozarjanje o ogroženosti zdravja, upoštevanje
in poznavanje preventivnih zdravstvenih
ukrepov kot pogoja za ohranjaje zdravja in
pozitivne življenjske energije, s čimer se lažje branimo posledic tehnoloških dejavnikov
spreminjanja načina življenja in navad. Da
bi bili čim bolj prepričljivi, smo opravili 976
meritev: krvnega pritiska, sladkorja in holesterola, sedem odstotkov več kot v preteklem
letu.
Pri nudenju pomoči revnim družinam
in posameznikom nam pomagajo številni
prostovoljci in donatorji (podjetja, fizične
osebe), zato se zahvaljujemo vsem za organizacijsko, finančno in delovno pomoč. Zahvaljujemo se vsem, ki so pomagali uresničiti
programske naloge, aktivistom in članom
občinskih (krajevnih) organizacij, krvodajalcem, prostovoljcem pri skladiščenju in delitvi
prehranskih paketov, občinam, podjetjem
in donatorjem - posameznikom za finančno podporo. Upamo, da bo naše delovanje
v prihodnosti bolj usmerjeno v dvigovanje
kvalitete življenja in manj v zmanjševanje in
odpravljanje revščine.
Predsednica OZ RK Lenart
Jadranka Koban, univ. dipl. ekon.

Dvajseti rojstni dan Sožitja Lenart

S

ožitje – društvo za pomoč osebam z
motnjo v razvoju je proslavilo dvajset
let neutrudnega dela za dobrobit ljudi,
ki jih je življenje prikrajšalo za samostojno
ustvarjalno poklicno pot. V društvo so včlanjene osebe z motnjo, njihovi starši, bratje
in sestre, sorodniki, prijatelji in znanci ter
ljudje dobre volje z različnim strokovnim
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znanjem, ki lahko tako ali drugače pomagajo. Vsak izmed nas nekaj da, pa tudi veliko
prejme.
Gonilna sila je izvršilni odbor, ki ga v večini sestavljajo starši. Njihovi sestanki so nekaj
posebnega. Prežeti z ljubeznijo, dobro voljo,
veliko zagnanostjo in stalno pripravljenostjo
za delo. Rezultati tega dela pa so kot sonce,

ki nam pripelje nasmeh na lica, kadar zasije,
in v nas prebudi občutke sreče. Da, največ
nam pomeni nasmeh sreče na obrazu ljudi,
ki smo jim uspeli polepšati dan. Ponosni
smo, da nam to uspeva že polnih dvajset let.
Najdete jih v VDC Mravlja v Lenartu, kjer
po svojih močeh ustvarjajo, ohranjajo v šoli
pridobljena znanja, krepijo telesne in duševne zmogljivosti in utrjujejo prijateljske vezi,
ki dajejo človeku potreben
občutek sprejetosti in samopotrditve.
Poleti jih lahko srečate
na letovanju na različnih
turističnih destinacijah,
od toplic in morja do
hribov. Septembra pa jih
boste našli na športnem
srečanju ob pikniku, kjer
se sliši tudi glasba in je
plesišče vedno polno veselih ljudi. Ob koncu leta
se vedno napove Božiček,
kar je razlog za novo veselje, darila in voščila, pa
objeme in posebno svetle
iskrice v očeh.
Naš delovni program za tekoče leto je vedno bogat. Letošnji je zahteval še veliko več
aktivnosti, saj je bilo potrebno pripraviti vse
za dostojno proslavitev našega jubileja. Na
odboru je kar vršalo od idej in navdušenja.
Razdelili smo si delo in se vsi z rezultati tudi
izkazali. Matere so pripravile obilno zakusko, drugi smo poskrbeli za program, za
darila, sponzorje, protokol, svečani govor,
priznanja in zahvale, zloženko. Najlepše pa
je, da pri vseh naših naporih nismo ostali
sami. Pomagala nam je občina Lenart – še
posebej Darja Ornik, Saška Lorenčič, ki
je vodila program. Tega so nam popestrili
benediški Klapovühi s svojim gostom, ki je
zaigral na harmoniko, čeprav mu je ostalo

samo malo vida. Duo Tandem proti toči je
navdušil staro in mlado. Dve lepi pesmi je
prispeval tudi MPZ MZI Lenart. Piko na i
so programu dali nastopajoči iz OŠ Lenart
in VDC Mravlja.
Bil je petek in padal je dež. Kljub temu je
bila dvorana polna in vzdušje v njej neponovljivo. Med nami sta bili tudi direktorica
Zveze Sožitje in predsednica iz Ljubljane, ki

sta nam za izvedbo programa iskreno čestitali. Ob pogledu na nastopajoče se je marsikomu orosilo oko od kulturnega užitka in
lepote, od spoznanja, kaj vse zmoremo, če
smo ljudje sprejeti, spoštovani in kakršni
koli že smo, tudi ljubljeni.
Z našim delom jim to dokazujemo in zato
ni manjkalo pohval, zahval, daril. A najlepši je bil občutek, da smo vsi skupaj z roko
v roki odlično opravili svoje delo in lahko
gremo novim nalogam naproti.
Naši sponzorji in donatorji so bili: občina
Lenart, Birocenter Maksimiljan Potočnik, s.
p. in Dravske elektrarne Maribor.
Lojzka Zemljič

1. pohod ob Globovnici in 4. šaljivozabavne kmečke igre

T

KIC Zelena centrala je v soboto, 22.
junija organizirala 1. pohod ob Globovnici. Po besedah Marije Šauperl, ki
vodi Zeleno centralo, so se za pohod ob Globovnici odločili zaradi povezovanja med ljudmi. Globovnica namreč povezuje 4 občine,
in sicer Sv. Jurij v Slov. gor., Lenart, Pesnico
in Šentilj. Iz Zelene centrale pa še sporočajo,
da želijo na ta način vzpodbuditi ponudnike
ob Globovnici za združitev v neko zaokroženo celoto, saj bodo ti kraji po mnenju Šauperlove na ta način zanimivejši za obiskovalce iz drugih krajev. Pohod je skupina, ki se je
podala ob Globovnici od Jurovskega Dola,
končala na Malni pri nekdanjem Toplakovem vinotoču, danes pa znanem lokalu pod
imenom Country Ostroga bar, kjer so po-

tekale 4. šaljivo-zabavne kmečke igre. Igre,
na katerih ni manjkalo smeha, zabave in na
drugi strani ohranjanja kmečkih običajev, je
pripravila in vodila Suzana Črnčec. Za bogate nagrade, ki so čakale na najboljše ekipe,
se je potegovalo 11 ekip. Največ spretnosti in
znanja pa je premogla ekipa Urbaničev.
Aljaž Toplak – kralj Globovnice
V sklopu pohoda ob Globovnici in kmečkih iger je bil izbran tudi prvi kralj Globovnice, za katerega je bil imenovan Aljaž
Toplak iz Malne. Naloge kralja Globovnice
bodo osredotočene na skrb za varovanje narave in vzpodbujanje turizma. Več v prihodnjih številkah Ovtarjevih novic.
D. K.

Obnovljeni voz na stari preši

D

a je vsako slabo
za nekaj dobro,
je že znan pregovor, ki gotovo tudi
drži. Letošnja dolga
zima je onemogočala opravljanje raznih
kmečkih opravil na
prostem, zato se je lastnik starega lesenega
voza Branko Žel iz Sp.
Senarske raje, kot bi se
grel ob kakšni peči, zaprl v delavnico in se lotil njegove obnove. Gre
za voz s konjsko vprego, ki so ga v preteklosti uporabljali nekoliko
premožnejši kmetje za lasten prevoz ter prevoz blaga, menda so ga po domače imenovali »flaišvogn«. Voz je bil pred obnovo v zelo
slabem stanju oz. je od njega ostalo zgolj kovano ogrodje, tako da je vse lesene dele bilo

potrebno izdelati na novo. Obnovljen voz je
bil nekaj čas že razstavljen v samostanki kleti
v Sveti Trojici, kjer pa je zaradi vlage staknil
močan prehlad, zato bo poslej na ogled pod
staro prešo pri Sv. Trojici.
J. Ž.
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Goldwingi na Zavrhu in v Sv. Trojici

Č

lani motorističnega kluba Goldwing
Slovenija so tudi letos pripravili
evropsko srečanje goldwingov. Približno 70 ponosnih lastnikov tega priljubljene-

ga jeklenega konjička na dveh kolesih je v eni
izmed 4-dnevnih etap po slovenskih cestah
zašlo tudi v Slovenske gorice. Motoristi, poleg Slovencev so bili med njimi tudi Italijani,
Poljaki, Čehi, Slovaki in
Irci, so se tako ustavili v Sv.
Trojici, kjer so si ogledali
znamenito baročno cerkev
Razs samostansko kletjo. Raz
gibane in pisane Slovenske
gorice pa so občudovali z
ZaMaistrovega stolpa na Za
govrhu, kjer so Slovenske go
rice spoznavali tudi skozi
slovenskožlahtne okuse slovensko
goriške kapljice. Seveda v
omejenih količinah.
D. K.

Pogovor z direktorico Razvojne agencije Slovenske gorice Tanjo Vintar

Znanje za razvoj

D

irektorica Razvojne agencije Slovenske gorice (RASG) iz Lenarta Tanja
Vintar pravi: »Ni nujno, da je naša
agencija vključena v vse projekte na območju Slovenskih goric, ki so sofinancirani s
strani Evropske unije, vendar pa je pametno, da sodeluje vsaj pri njihovi pripravi, ker
imamo za to znanje in izkušnje. Evropska
unija ni samo unija držav, temveč postaja
čedalje bolj tudi unija regij. Zato Evropska
unija preko različnih skladov vsako leto nameni veliko sredstev za sofinanciranje projektov, ki spodbujajo uravnotežen regionalni
razvoj ter sodelovanje pri reševanju razvojnih vprašanj med regijami iz različnih držav.
Takšnih projektov, ki jih nato sofinancira
Evropska unija, pa ni mogoče pripraviti brez

Tradicionalna blatoborba v Selcah

V

soboto, 27. julija, od 16. ure dalje
bo v Selcah potekala tradicionalna
blatoborba. Prireditev, na kateri ne
manjka smeha, veselja, športno-zabavnih
vložkov in seveda blata, bo letos organizirana že 23. zapored. Idejni oče in glavni motor
blatoborbe v Selcah,
Fredi Ornik, poziva vse zainteresirane
skupine, ki bi se želele
pomeriti v različnih
športno-zabavnih preizkušnjah v blatu, da se
prijavijo na telefonsko
številko 041 388 194.
Najuspešnejše ekipe
čakajo bogate nagrade.
V večernih urah pa bo
čas še za pravo doma-

čo vrtno veselico. Za dobro glasbeno vzdušje
bo poskrbel ansambel Zlatih šest.
D. K.

Foto natečaj – Evropa skozi moj
objektiv

V

Sloveniji je bilo v zadnjih 7 letih z
evropskimi sredstvi sofinanciranih
že več kot 4000 projektov! Jih poznate? Morda se vsak dan sprehodite mimo
kakšnega. Zakaj ga ne bi ujeli v svoj objektiv
in za nagrado preživeli vikend v Wellness
Parku Laško. Ministrstvo za gospodarski
razvoj in tehnologijo vas vabi k sodelovanju
Facebook foto natečaja »Evropa skozi moj
objektiv«, ki je podaljšan do 1. 9. 2013.
K foto natečaju pristopite tako, da do 1.
9. 2013 svoje fotografije pošljete na elektronski naslov: obvescanje-tp.mgrt@gov.si.
Fotografije morajo biti vezane na tematiko
evropskih sredstev, torej morajo prikazovati
projekte, izvedene v Sloveniji in financirane
iz enega od skladov – Evropski sklad za regionalni razvoj, Kohezijski sklad ali Evropski
socialni sklad.
Ob fotografiji pripišite, za kateri projekt
gre ter lokacijo, kjer je bila fotografija posneta, skupaj s svojimi kontaktnimi podatki:
ime in priimek, elektronski naslov in telefonska številka. Vsak lahko pošlje največ 5

fotografij za posamezni projekt. Število različnih projektov na udeleženca ni omejeno.
Velikost fotografij naj ne presega 15 MB.
Foto natečaj bo potekal v dveh fazah. Prva
faza bo vključevala zbiranje fotografij in bo
potekala do 1. 9. 2013. Druga faza, glasovanje, pa bo potekala predvidoma septembra
2013.
Glasovanje bo v obliki zbiranja všečkov
na https://www.facebook.com/EUSkladi. Po
preteku glasovalnega obdobja bo fotografija
z največ všečki prejela glavno nagrado, podeljenih pa bo še 10 praktičnih nagrad za
naslednjih 10 fotografij po številu všečkov.
Glavna nagrada za zmagovalca z največ
všečki je Vikend paket v Wellness Parku Laško za 2 osebi (polpenzion).
Podrobneje o nagradni igri in pogojih sodelovanja: http://www.eu-skladi.si/
za-medije/novice-in-sporocila-za-javnost/
aktualne-novice-o-evropskih-skladih/fotonateaj-2013-evropa-skozi-moj-objektiv-1#c1=News%20Item&c1=novica.

Vabilo na Radeško žegnanje
Veliki šmaren, cerkvica v Radehovi, 15. 8. 2013 ob 10.30
V Radehovi je edina podružnična cerkvica lenarške župnije. Kapela ima triosminski prezbiterij in zvonik iz 17. stoletja. V 19. stoletju je bila prizidana večja neogotska ladja. Kapela je bila
nekdaj protestantska.
Vaščani Radehove vabimo ljudi od blizu in daleč k sveti maši, ki bo 15. 8. 2013 ob 10.30.
Po sveti maši vas vabimo, da ostanete skupaj z nami na prijetnem druženju ob hrani in pijači
s prelepim pogledom na Radeško jezero. V upanju na čim večjo udeležbo vas z veseljem pričakujemo.

Tanja Vintar: Na agenciji imamo veliko znanja
in izkušenj za pripravo projektov, ki jih sofinancira Evropska unija. Svojih storitev na tem
področju ne nudimo samo lokalnim skupnostim
in drugim partnerjem, temveč tudi gospodarskim družbam.

prav specifičnega znanja in poznavanja direktiv, dokumentov in pravnega reda Evropske unije in Slovenije ter brez izkušenj. Vse
to, na srečo, v naši agenciji imamo.«
Zamisel, da bi oblikovali takšno agencijo,
brez katere si danes ni več mogoče zamisliti
normalnega delovanja in razvoja lokalnih
skupnosti, se je porodila ob skupnem projektu večjega števila občin za revitalizacijo
Pesnice. Ta projekt sicer ni zaživel, zato pa
je ostala Razvojna agencija Slovenske gorice.
Danes so njeni ustanovitelji občine Destrnik,
Lenart, Sveta Trojica v Slovenskih goricah in
Cerkvenjak, Območna obrtno podjetniška
zbornica Lenart in družba RISO. Ob tem pa
je treba povedati, da agencije ne financirajo
ustanovitelji, temveč se financira sama s projekti in prodajo storitev na trgu. Na agenciji
sta dva delavca zaposlena za polni delovni čas, dva delavca za dvotretjinski delovni
čas in direktorica agencije. Občina Lenart v
okviru enega od svojih projektov zagotavlja
plačo za enega delavca, za plače vseh drugih
pa mora agencija zaslužiti s prodajo storitev
in projekti na trgu.
Kot pravi Vintarjeva, se veliko število
projektov, v katere je vključena agencija, letos izteka. Zato v agenciji iščejo projekte za
naprej. Pri tem igra pomembno vlogo LAS
Ovtar (lokalna akcijska skupina), ki je organizirana v okviru ukrepa LEADER, ki se
financira iz Evropskega kmetijskega sklada.
Pri nas je LAS organiziran kot društvo, nje-

gova predsednica pa je Vida Šavli. »Vseh pet
delavk na agenciji dela tudi na LAS-u oziroma zanj opravlja storitve, s čimer pridobimo
sredstva za približno eno plačo, « pojasnjuje
Vintarjeva.
Agencija opravlja tudi dejavnost izobraževalnega centra, saj je bila nekdanja Ljudska
univerza po stečaju leta 2010 pripojena k
Razvojni agenciji Slovenske gorice. Center
se ukvarja pretežno z računalniškim opismenjevanjem, zlasti starejših, z izvajanjem
tečajev za učenje tujih jezikov in z različnimi
delavnicami, v njegovem okviru pa deluje
tudi Univerza za tretje življenjsko obdobje.
Center se uspešno prijavlja na razpise ministrstva, pristojnega za šolstvo.
Med večje projekte, katerih nosilec je
Razvojna agencija Slovenske gorice, je tudi
izdajanje Ovtarjevih novic, ki jih enkrat
mesečno brezplačno prejemajo vsa gospodinjstva in poslovni subjekti v občinah na
območju Upravne enote Lenart.
V agenciji so ponosni tudi na čezmejni
projekt Via Savaria, v okviru katerega so raziskovali, popisovali in trasirali pot Sv. Martina čez naše kraje. O projektu smo v Ovtarjevih novicah že večkrat obsežno poročali.
V okviru agencije delujeta tudi Turistično
informativni center (TIC) Osrednjih Slovenskih goric v Lenartu in Turistično informacijska pisarna (TIP) v Cerkvenjaku. »Naša
agencija sicer nima licence za organiziranje
potovanj, saj so pogoji zanjo ta hip za nas še
nedosegljivi. Ne glede na to pa pomagamo
drugim in jim nudimo turistično vodenje, s
čimer pomagamo in dajemo zaslužek domačim ponudnikom. Ob tem spoznavamo, da
ima na našem območju največjo perspektivo
butični turizem, « pojasnjuje Vintarjeva.
Občine na območju lenarške upravne enote in občina Šentilj so dale soglasje za ustanovitev območnega razvojnega partnerstva
(ORP) Slovenske gorice. Gre za status po
zakonu o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, ki predstavlja pogodbeno javno-zasebno interesno sodelovanje razvojnih
partnerjev na sklenjenem območju vključenih občin. »V okviru tega partnerstva bo
lenarška razvojna agencija dobila status Območne razvojne agencije«, pravi kar malce
ponosno Vintarjeva.
Nič manj ni Vintarjeva ponosna na pismo
o nameri, ki so ga podpisali predstavniki 26
občin iz območja Slovenskih goric z namenom, da z avstrijsko regijo Vulkanland izvedejo skupne projekte v finančni perspektivi
2014-2020. »Nosilec projektov na slovenski
strani je naša agencija v sodelovanju z drugimi razvojnimi agencijami, ki delujejo na
območju Slovenskih goric. Gre za razvojno
agencijo iz Gornje Radgone PORA, za Prleško razvojno agencijo, GIZ, Ljutomer ter
za Javno razvojno agencijo občine Ormož.
Vlogo koordinatorja na celotnem geografskem področju Slovenskih goric pa ima naša
agencija«, pojasnjuje Vintarjeva.
Razvojna agencija Slovenske gorice nudi
svoje storitve tudi gospodarskim družbam,
ki jim pomaga pri pripravi poslovnih načrtov, projektov, partnerskem povezovanju in
iskanju finančnih virov.
»Sicer pa smo v agenciji že začeli pripravljati strateške dokumente za naslednjo
finančno perspektivo v Evropski uniji od
leta 2014 do 2020. Verjamem, da bomo v
tem obdobju uspešni in da bomo z dobrimi
razvojnimi projekti in partnerskimi povezavami uspeli pridobiti iz bruseljske blagajne
sredstva za hitrejši in skladnejši razvoj Slovenskih goric, « pravi Tanja Vintar.
Tomaž Kšela

Upravni odbor Turističnega društva Radehova
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Študentski klub Slovenskih goric

K

ončno je prišlo poletje, ki smo ga zelo
veseli tudi ŠKSG-jevci. Pričeli smo ga
aktivno in veselo. 25. 5. 2013 smo se
udeležili tekmovanja v kuhanju »župe«, na
sejmu KOS v Lenartu. Ob kuhanju smo se
odlično zabavali in spoznali, da smo tudi
študentje iznajdljivi in spretni kuharji. Prvega mesta sicer nismo dosegli, ampak naša
»župa« je bila dovolj okusna, da je bil lonec
hitro prazen. Slike z dogodka si lahko ogledate na naši facebook strani.

Ob koncu maja, 31. 5. 2013, smo se udeležili rojstnega dne Radia City pod Pohorjem
in našim članom ponudili brezplačne vstopnice. Udeležba je bila zelo dobra.
Dne 14. 6. smo ponudili cenejše vstopnice
za koncert Piše se leto 2013 za naše člane.
Peljali smo tudi naše člane na kolesarski
Poli maraton na Ptuj, dne 15. 6. Tako da smo
bili tudi športno aktivni.
24. 6. 2013 smo organizirali 9. tradicionalni ŠKSG rekreativni tek v Cerkvenjaku. Do
zadnjega smo se odločali, ali bi ga izvedli,
vendar nam je zagodlo vreme in tek je odpadel.
V mesecu juniju se je pričelo izpitno obdobje za vse študente, prav tako pa šolo
zaključujejo dijaki. Vsem skupaj želimo, da

uspešno opravijo izpite in zaključijo šolo ter
jih vabimo, da se nam nato pridružijo na
morski pustolovščini. Študentski klub se namreč 11. 7. 2013 za 4 dni odpravlja na morje
v Koper. Projekt, ki smo ga prvič izvedli lani,
je bil več kot uspešen, zato se čim prej prijavite in se zabavajte z nami na morju.
Pred morsko pustolovščino pa smo se
udeležili Bazenov energije 2013, ki jih je organiziral Klub ptujskih študentov. Projekt
ptujskih kolegov je potekal v Termah Ptuj
zaba5. 7. 2013. Poleg zaba
ve, kopanja, sončenja
spoin druženja smo spo
znavali nove ljudi iz
okoliških študentskih
klubov in navezovali
nove stike.
Vsem našim članom
še vedno ponujamo
siveliko popustov, in si
cer članski popust v
vrednosti 25% na vso
dodatno opremo v
Simobil Halo centru
Lenart, kopanje po
ceni 3, 00 € v Termah
Radenci, kopanje po
ceni 8, 00 € v Termah
Ptuj, brezplačno članstvo v knjižnici Lenart,
članski popust v Fajn fit Lenart za aerobiko
in spinning. V toplejših mesecih leta poteka
rekreacija zunaj, v Sv. Trojici pri Gostilni na
Griču. Termin za tenis je v ponedeljek med
18. in 20. uro, za odbojko pa v četrtek med
18. in 20. uro. Uporaba igrišč je za naše člane
brezplačna.
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. in vsako sredo
med 10. in 14. uro.
Nina Fekonja

Mariboru, saj je, kot sam pravi »Maribor čudovito mesto, polno zgodb«.
Pravi tudi, da bi bilo njegovo življenje brez
prijateljev prav prazno, še bolj pa brez glasbe, saj se z glasbo ukvarja od svojega sedmega leta, čeprav takrat kot otrok še ni doživljal
glasbe tako, kot jo zdaj, saj ga je najbolj prevzela, ko je bil star 14 let, ko so »ustanovili«
ansambel in takrat je pravzaprav ugotovil,
kakšen užitek je glasba in kakšna ljubezen
se lahko do nje razvije. Največji vpliv v njegovem glasbenem udejstvovanju je skozi vsa
leta imel njegov brat Aleš, saj je bil on glavni
razlog, da je šel v glasbeno šolo in posledično tudi ostal v glasbi. Še vedno ga vzpodbuja in mu daje nasvete, za kar mu je zelo
hvaležen.
Glede ansamblov in glasbenih skupin
so njegovi vzorniki Modrijani, od znanih
osebnosti navede basista Modrijanov Franja
Oseta, ki je velika osebnost ter tudi izjemen
vokalist in instrumentalist, a v domačem
kraju bi veljalo za vzornika izpostaviti tudi
Aleksandra Šijanca, ki je tudi izjemen vokalist ter instrumentalist ter mu s svojimi na-

Osnovna šola Sv. Ana: tehniki,
lingvisti, čebelarji in plesalci

D

a je delo učiteljev že zdavnaj preseglo samo poučevanje enega ali dveh
predmetov in danes zahteva vsestranskost, najbrž ni potrebno posebej poudarjati.
Danes so učitelji angažirani na mnogoterih
področjih in tudi to učence pomembno

srečevali z eseji, z zabavnimi kvizi … Izbranih je bilo 11 šol iz SV Slovenije in z izletom
v Ljubljano so bili učenci OŠ Sv. Ana tudi
nagrajeni, kjer so si ogledali parlament in se
srečali z evropsko poslanko.
S prijateljsko šolo iz avstrijskega Stradna
so se učenci srečali že pred 10 leti in takrat
se je začelo intenzivno sodelovanje med šolama. Letošnje šolsko leto so s projektom
Grenzfrei, s podnaslovom Durch das Jahr,
učenci OŠ Sveta Ana in vrtca Lokavec ter OŠ
Bad Radkesburga in Stradna, pripravili različne tematike na temo štirih letnih časov in
vse dogodke okoli tega, vse so prevajali v slovenščino ali v nemščino. Zelo jih je motiviralo delo in so se poskušali čimbolje odrezati
ob srečanju z učenci iz Stradna.
Da turizmu res pomaga lastna glava, so s
svojo iznajdljivostjo in angažiranostjo potrdili osnovnošolci, saj so se na pobudo Turistične zveze Slovenije odzvali razpisu na
temo »Potuj z jezikom«, kjer so spoznavali
kulinarične dobrote posameznih krajev, iskali že pozabljene narečne besede, preizkušali
recepte in jedi ter predstavili svoje izdelke na
mariborski tržnici. Učenci so se predstavili s
»Koruznim popotovanjem s koruzno jüžino«
in se z zlatim priznanjem udeležili državnega
tekmovanja.

Učenci, ki so dosegli vidnejše rezultate
na regijskem in državnem tekmovanju ali
mednarodnem sodelovanju: Leon Plohl –
2. r., Matic Zorko in Jan Holer – 3. r., Julija
Letnik, Lara Trojner, Katja Ornik in Sara
Pavlas – 5. r., Ben Šnajder in Domen Šnajder – 6. r., Melani Djura in Dejan Kraner –

7. r., Marko Simonič, Kevin Knedl, Mojca
Šauperl, Tamara Lovrenčič in Lilija Simonič – 8. r. ter Klemen Ruhitel, Marko Holer, Tamara Oprešnik, Melani Štingl, Špela
Vuzem, Anja Zelenik, Rebeka Zadravec in
Doroteja Vogrin – 9. r.

motivira k delu in pridobivanju samozavesti ter bogatenju socialnih veščin, vse to pa
je pomembna popotnica za vstop v srednjo
šolo. Tak koncept poučevanja ima tudi OŠ
Sv. Ana. S svojimi 243 učenci ne sodi med
najmanjše šole. Sicer je na šoli zaposlenih 62
delavcev, od tega 48 učiteljev. Da so učenci
vseh razredov zelo uspešni in nadpovprečno dobri, sami zase govorijo rezultati, ki jih
dosegajo na šolskem, regijskem in državnem
nivoju. Letošnje leto je 23 devetošolcev zapustilo šolske klopi osnovne šole, vpisali so se
predvsem v srednje strokovne šole, eden na
gimnazijo in eden na srednjo tehnično šolo
v Avstrijo.
Projekti, po katerih je šola zelo prepoznavna, so na področju turizma, čebelarstva,
čezmejnega sodelovanja s prijateljsko šolo
iz Stradna v sosednji Avstriji. Projekt Čutim Evropo je pripomogel k širjenju znanj o
Evropski skupnosti v lokalnem okolju, na to
temo je bila oblikovana tudi zaključna prireditev v šoli. Sicer so se učenci na to tematiko

Ob pogovoru s šolsko svetovalno službo
ugotovim, da je vseslovenska problematika
nasilja prisotna tudi tukaj. Nasilja, kot pove
pedagoginja Petra Cimerman, v fizični obliki
ni toliko, je pa več psihičnega nasilja. S projektom »Vrstniška mediacija« skušajo doseči
ozaveščenost učencev o slabih straneh nasilja in fizičnega obračunavanja pri reševanju
medsebojnih konfliktov. Vednar pedagoginja
zaskrbljujoče doda, da je odziv na vrstniško
mediacijo slab. Skušajo opozarjati starše, naj
opazujejo svoje otroke in jih v kakršnemkoli
sumu na psihično ali fizično nasilje opozorijo, starši se tudi odzovejo in to tudi povedo. Pozitivna pa je zavest, da nekateri učenci
sami zelo zavzeto delajo na tem projektu in
so deležni številnih pohval. Upajmo, da bo
ta pozitivnost obrodila odlične sadove in bo
poskušala izkoreniti nasilje izpred pragov
naših osnovnih šol in boječih ter občutljivih
src naših osnovnošolcev. Zato smo kot družba odgovorni tudi mi. Potrudimo se.

»Odpadki so lahko uporabni«

O

b koncu šolskega leta se je zaključil
tudi naš projekt Odpadki so lahko
uporabni. Ker je potekal v okviru
mednarodnega projekta ESFALP, smo imeli
uradni zaključek v Romuniji. Ogledali smo si
Bukarešto, obiskali grofa Drakulo, se družili
in se imeli lepo. Glavni namen pa je bil predstaviti naše projekte, ki smo jih delali vse od
oktobra, ko smo se prvič srečali v Illmitzu.
Res je bilo lepo videti, da so se vsi potrudili
in s temi projekti naredili nekaj dobrega za
naravo. Ob koncu smo izbrali štiri najboljše
projekte, ki so za nagrado dobili kampiranje
v Romuniji.
Zelo vesela sem, da sem lahko sodelovala
v tem projektu, saj sem s tem pridobila nove
izkušnje in se veliko naučila. Zahvalila pa bi
se vsem, ki so nam sodelovanje omogočili in
nam pri projektu pomagali.
Mihaela Roškarič,
dijakinja Biotehniške šole Maribor

Najdijak Žan Rola – zastrupljen z glasbo

T

akole, dekleta, prav pozorno preberite
naslednje vrstice, potem pa na …
Dijak Srednje gostinsko turistične šole Maribor zelo uživa v pici in vodi z
okusom. No, o ocenah zdajle ne bomo, ker
je brez veze, itak je odličen učenec, sodeluje
na vseh šolskih proslavah, z vsemi se dobro
razume itd. Zanimivo, da je njegov amulet
takorekoč jopica, ki ga spominja na vsa potovanja, fant rad prebere Dana Browna, od
vseh njegovih knjig mu je najbolj všeč Digitalna trdnjava. Film, o katerem pa bo rad
debatiral bodisi v angleščini ali nemščini
(tudi italijansko ter hrvaško) pa je Zaobljuba ljubezni. No, ko preidemo na poglavje o glasbi, pa je tale mladenič s Svete Ane
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nekaj posebnega; že to, da fant obvlada kar
pet inštrumentov (bas kitara, kitara, klavirska harmonika, klaviature in bobni) pove že
marsikaj, mar ne?
Glede na to, da precej časa preigrava bas
kitaro, ni nič neobičajnega, če so mu všeč
Šankrokovci z malce zasanjano balado Pravljica o mavričnih ljudeh, da pa je precej
raznežena duša, pove naslov pesmi When
I was your man Bruna Marsa, ki ji zelo rad
prisluhne. Tole pa bo pobožalo dušo učiteljev, domoljubov, kar smo mi vsi, a ne?, staršev, tet, popotnikov, turistov: Žan ima zelo
rad Slovenijo, če pa bi imel priložnost, bi pa
najraje odpotoval do Pariza. Da pa ostaja ta
pravi toti Štajerc, zelo uživa v vodenju po

sveti in izkušnjami velikokrat pomaga. Kljub
temu da je glasba največji hobi in ji posveti
največ časa, med njegove hobije spadajo tudi
nogomet, folklorna skupina, pevski zbor, v
katerem je njegov bas še kako prepoznaven.
Le tako naprej, fant.
S. R. Breznik
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Mladi pišejo

Moja rodna domovina

Prvi nastop glasbene
šole pod vodstvom Aleša
Role je potekal 26. 6. v
prostorih šole, kjer so
lahko starši prisluhnili,
kaj so se mladi v pičlega
pol leta uspeli naučiti.
Bravo!

Čebelarji na Sveti
Ani so zelo aktivni in
tudi njim gre velika zahvala za zgled in motivacijo učencev, ki na
državnem tekmovanju
Mladi čebelar dosegajo
zlata priznanja.

Foto: Anita Rojko

S. R. Breznik

Staro srečanje, a novi prijatelji

D

an, ko smo se
zbrale tri različne šole – iz
Ratschendorfa
(Avstrija), Miklavža na
Dravskem polju in
Benedikta – je bil pod
naslovom »Tres amici«
(trije prijatelji).
Pridne učiteljice so
vložile trud in pripravile srečanje, pri katerem smo se otroci
med seboj spoznavali,
pa tudi družili na različne načine. Čeprav
smo imeli težke naloge
na poti do gomil, smo
se imenitno zabavali. Ogledali in spoznali
smo največje gomilno grobišče v Slovenskih
goricah, ki ima mnogo gomil, a so žal vse
izropane.
Tudi mi smo na gomilnih grobiščih našli

Z

svoj zaklad, v katerem so bili posladki za pridno sodelovanje v skupini. Za pridno sodelovanje smo na koncu dobili še priznanje za
spomin, ki bo še dolgo živel.
Nuša Kovačič

V
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nem ognju. Spoznavali so domačo kulina
kulinariko ob vodstvu kmečkih gospodinj. Otroke so na taboru obiskali še različni zunanji
gostje, ki so popestrili sam program tabora
(potopisno predavanje, glasbeni gostje). Tabor se je za večjo skupino zaključil z izletom
v Prekmurje, mlajši otroci pa so se za zaključek tabora predstavili s programom Pokaži,
kaj znaš.
Alenka Dominik

življenja si ne predstavljam brez nekaterih
ljudi, ki so me naučili, kako naj cenim svoje življenje, ljudi, ki so me navdihnili, me
motivirali ter naučili veliko stvari.
Spoštujem domovino drugih ljudi in
mnoge kulture me zelo privlačijo, vendar
je moj dom tukaj, v Sloveniji.
Lepo bi bilo, če bi se vsi ljudje zavedali
vrednosti svojega domačega kraja, svojega
maternega jezika in posebnosti svojih običajev. Žal se domoljubnost kot vrednota
izgublja med ljudmi, vendar mislim, da je
v vsakem človeku, nekje v zadnjem koščku
misli, čisto na dnu srca skrita neka ljubezen, neko spoštovanje do domovine, ki ga
ne moreš izničiti. Želim si, da bi se lahko
vsi ljudje tega sveta svoje domovine spominjali z nasmehom na obrazu. Želim si, da
bi vsakega posameznika kdaj ogrela misel
na kraj, kjer se počutiš varno, kraj, v katerem si srečen, kraj, v katerega spadaš.
Goreče upam, da bo nekoč res tako, da
bomo nekoč vsi vedeli, v katero smer neba
se obrniti, ko nam bo hudo.
Verjamem, da se bodo stvari obrnile na
bolje, da bodo prave vrednote spet znane,
da bomo nekoč znali ceniti to, kar nam je
bilo dano. Verjamem.
Martina Fridl, 8.b, OŠ Lenart

Čisti zobki so se zabavali
velikim veseljem poročam, da se zobozdravstvena preventivna dejavnost v
občini Lenart in njeni regiji izvaja 30.

Jurčkov tabor na OŠ Jožeta Hudalesa

času šolskih počitnic je od pone
ponedeljka, 1. 7. 2013, do srede, 3. 7.
2013, potekal poletni Jurčkov tabor.
Tridnevni tabor je potekal v šoli, v bližnji
okolici šole in na terenu v Jurovskem Dolu.
Otroci so dve noči prespali v šotorih ob šoli.
Na taboru so uživali v dejavnostih, ki so zelo
pestre. Sprostili so se ob športnih dejavnostih, ustvarjali so na likovnih, glasbenih in
tehniških delavnicah, se zabavali ob tabor-

S

tari rek pravi, da se ne zavedamo, kaj
imamo, dokler tega ne izgubimo. Danes imamo skoraj vse, a lahko tudi
skoraj vse izgubimo. A lahko izgubimo
tudi domovino?
Domovina je kraj, kjer se rodimo, torej
teoretično domovine ne moremo izgubiti,
saj smo se morali roditi nekje, na nekem
kraju, v neki državi. Kako pa cenimo našo
domovino? Težko je reči, kakšna je naša
domovina, saj lahko vidimo, koliko stvari
gre narobe in koliko ljudi trpi zaradi napak posameznikov, ki so bili postavljeni na
svoje položaje z namenom, da skrbijo za
boljši jutri. Sprašujemo se, če bo kdaj bolje,
če se bomo kdaj vsi državljani Republike
Slovenije zbudili v lastnem domu, s polnim
hladilnikom in z redno službo.
Kakšen pa je moj odnos do domovine?
Sama cenim svojo domovino in čeprav se
sliši klišejsko, je ne želim zapustiti. Obožujem svoj rodni kraj, majhno mesto Lenart
na Štajerskem, ki nima kina, bazenov ali
McDonaldsa. Zakaj? Pravzaprav ne vem.
Tukaj imam svoj dom, svojo šolo, slaščičarno, v katero tako rada zahajam. Tukaj
so moja družina, moji bližnji sorodniki,
prijatelji, učitelji, vsi ljudje, ki so me oblikovali v osebo, kakršna sem danes. Svojega

leto.
Prav tako je letos potekala akcija tekmovanja za čiste zobe ob zdravi prehrani že 30. leto.
V tekmovanje so vključene šole; OŠ Lenart,
OŠ Voličina, OŠ Jurovski Dol, OŠ Sv. Trojica, OŠ Sv. Ana in njena podružnica Lokavec,
OŠ Benedikt, OŠ Cerkvenjak, ter šola s prilagojenim programom, ki v projektu sodeluje.
Tekmovali so otroci od 2.- 5. r, približno 800
otrok. Med najbolj uspešnimi so bili učenci iz
2. r OŠ Voličina, ter učenci 3. b iz OŠ Lenart.
Otroci radi tekmujejo in če so za dobro
opravljeno delo še nagrajeni s praktičnimi
nagradami in ustnim zdravjem, je to odlična
popotnica v svet odraslih. Tudi med starši je
akcija dobro sprejeta, kar je zelo pomembno,
saj je za pozitivne rezultate njihovo sodelovanje ključno.
Veliki motivatorji in vzpodbudniki pri
našem delu so tudi učitelji, s katerimi dobro
sodelujemo.
Zato prisrčna hvala
učiteljem in ravnateljem in vsem, ki verjamejo v naše delo in slutijo njegovo vrednost.
Prav tako je pomembno, da ima vodstvo ZD
Lenart posluh za to dejavnost in ohranjamo
ta program.
Na žalost smo se tudi
letos zaradi vsesplošnega pomanjkanja finančnih sredstev odločili,
da se zaključek tekmovanja odvija lokalno po
posameznih šolah.

Zmagovalni razredi so prejeli priznanje
stomatološke sekcije, pohvale za vzorno
ustno higieno, zobne paste, ter ogled filma
Lorax (to je zgodba o staremu loraxu - zagovorniku dreves). Ob grickanju slastnih kokic
smo prav uživali in se zabavali kot v pravem
kinu.
Vsi, ki sodelujemo v realizaciji preventivnega programa, se zavedamo, kako velik pomen imata ustna higiena in zdrava prehrana
pri preprečevanju zobnih kot splošnih obolenj.
Pred leti je prizadetost zob upadala, v zadnjem času pa spet kažejo raziskave, da se karies zvišuje. Glede na porabo umetne hrane
in pijače je bilo to pričakovati. Zato se je smiselno ob 30. obletnici ozreti nazaj kot tudi naprej ter razmisliti o prihodnosti preventive.
Kot izvajalka si želim, da bi se program
nadgrajeval in nadaljeval, kajti preventiva je
najcenejša in nič ne boli, njeni učinki delujejo
v prid posamezniku, družbi in njeni blaginji.
Branka Grah

Otroci vrtca Voličina zaključili leto
obujanja starih običajev

I

ztekajoče se šolsko leto 2012/2013 je bilo
za otroke vrtca v Voličini in v Selcah nekaj posebnega. Skozi celotno leto so namreč otroci, seveda ob pomoči vzgojiteljic,
obujali in oživljali stare običaje in zgodbe iz
preteklosti. V preteklost pa smo se lahko za-

vrteli tudi na zaključni prireditvi, v kateri so
otroci, odeti v oblačila, kot so jih v otroštvu
nosili naši pradedje in prababice, nastopali
kar sami. V otroškem časovnem stroju, ki
nas je skozi ples, petje in humor ponesel kakih sto let nazaj, so se tako predstavile prav
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Terensko delo III., II. in Prve gimnazije
Maribor na jezeru Komarnik

J
vse starostne skupine, tako tisti najmlajši iz
skupinice Snežink kot najstarejši Sončki, od
katerih jih bo velika večina prihodnje leto
vrtec zamenjala z osnovnošolskimi klopmi.
Prav zato je vloga povezovalcev programa

pripadla njim. Prireditvi v vrtcu je sledil še
ogled razstave starih predmetov in izdelkov,
ki so tekom leta nastajali izpod otroških
rok.
Dejan Kramberger
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Novice iz Izobraževalnega centra
V mesecu juniju se je zaključil projekt Izobražujemo generacije za razvoj podeželja. Ob
izboru različnih tem so starejši udeleženci pridobili na kvaliteti življenja, možnost aktivnega vključevanja v lokalno okolje ter ozavestili pomen naravne in kulturne dediščine
domačega kraja ter prenosa znanj na mlajše generacije.
Ob zaključku šolskega leta vam želimo lepe počitnice in vas vabimo, da se nam pridružite
v mesecu septembru.
RASG, d. o. o., Izobraževalni center, Nikova 9, Lenart
T: 02 72 07 888

Botanični vrt Univerze v Mariboru
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Izobraževalni center, Alenka Špes

Skupnostni urbani eko vrt

ezero Komarnik pri Lenartu
je akumulacijsko jezero, ki
je bilo umetno narejeno v
šestdesetih letih 20. stoletja ob
melioraciji reke Pesnice. Zveza
ribiških družin Maribor ga uporablja kot gojitveni ribnik.
V jezeru Komarnik so se
izoblikovale dobre razmere za
rast in razvoj makrofitov – vodnih rastlin. Jezero je popolnoma
poraslo s pravimi vodnimi rastlinami. Pestra in raznolika je
tudi obvodna vegetacija.
Zaradi bogate flore in favne
je jezero Komarnik uvrščeno
Meritve abiotskih dejavnikov, delo kemikov
med naravne vrednote državnega pomena, hkrati pa predstavlja
naravno učilnico za izkustveno,
kemizem vode,
vseživljenjsko učenje številnih biologov, lju2. skupina: Katja Holnthaner Zorec, dipl.
biteljev narave in tudi za učence na vseh stobiolog, prof. biol. in Helena Rihtar dipl.
pnjah izobraževanja.
biolog, prof. biol. (II. gimnazija) – analiUčiteljice naravoslovja III. II. in Prve gimnaza združbe vodnih nevretenčarjev,
zije Maribor smo to leto že drugič organizirale
3. skupina: mag. Helena Lonjak in Andreja
in izvedle terensko delo in strokovno vodeni
Senčar, dipl. biolog, prof. biol. (I. gimnaogled jezera Komarnik. Koordinatorke izvedzija) – značilne rastline ob jezeru in travbe vaj na posamezni šoli smo profesorice bioniku – metoda transekta,
logije: mag. Helena Lonjak – Prva gimnazija,
4. skupina: mag. Brigita Horvat (III. gimKatja Holnthaner Zorec – II. gimnazija in mag.
nazija) – značilne rastline v jezeru in na
Brigita Horvat – III. gimnazija. Z idejo smo
obrežju – metoda transekta,
navdušile še vse ostale mentorje in sodelavce.
5. skupina: Erjavec Iztok, univ. dipl. biolog
Namen našega sodelovanja je, da se med sein Viktor Škof – vidra v Komarniku,
boj spoznamo in izmenjamo izkušnje dijaki in
6. skupina: Tilen Basle, študent ekologije –
profesorji.
ptice Komarnika.
Vaje smo to leto izvedli v soboto, 15. 6. 2013.
Od 10.30 do12.30 je potekala evalvacija teTerensko delo je potekalo dve učni uri, 8.30–
renskega dela - vodeni strokovni ogled jezera
10.30. Sodelovalo je okrog 60 dijakov, ki so bili
z znanstvenicama Biotehniške fakultete v Ljurazdeljeni v šest skupin. V vsaki skupini so bili
bljani prof. dr. Alenko Gabrščik in prof. dr.
dijaki vseh treh gimnazij. Pri delu na terenu
Matejo Germ. Med 12.30 in13.00 smo se drusmo sodelovali in raziskovali:
žili in spoznavali ob pikniku na Poleni. Ostalo
1. skupina: mag. Slavko Lapajne, Darja Kranam je še poročanje skupin s terenskega dela in
vanja, prof. kem. (II. gimnazija) in mag.
evalvacija dela z mentorji ter z zunanjimi soSimona Posel Pečnik (III. gimnazija) –
delavci, kar smo izvedli med
13.00 in 14.00.
Za avtobusni prevoz dijakov so poskrbele matične
šole, za prijetno druženje
na pikniku pa Rotary klub
Maribor grad, Rotaract Ma
Maribor, občina Lenart in Dru
Društvo za razvoj podeželja LAS
Ovtar Slovenskih goric.
Vsem, ki so omogočili, da
smo mentorji in dijaki pre
preživeli lep dan ob Komarniku
in kasneje ob druženju na
Poleni, se zahvaljujemo.
mag. Brigita Horvat, foto:
Iris Ambrož
Raziskovanje rastlin, botanična skupina

Dobrini nagrada za socialno podjetništvo

Z

adruga Dobrina je v četrtek, 23. maja
2013, prejela najvišjo nagrado UniCredit fundacije za socialno podjetništvo. Ta je podprla program Zadruge Dobrina, ki je bil izbran kot najboljši primer
socialnega podjetništva izmed prijavljenih
projektov.
Za svoje delo in nudenje pomoči malim
kmetom in vključevanje njihovih izdelkov v
zadrugo ter širitev mreže kupcev zelenih zabojčkov z lokalno pridelano
zelenjavo in sadjem je prejela finančno nagrado s strani
predsednika fundacije Maurizia Carrare, ki ima sedež v
Milanu, Italija. Ta je ob podelitvi povedal: »Hvala za vašo
udeležbo in vaše delo.«
Trije najboljši programi so
za svoje delo prejeli nagrado
na sedežu banke UniCredit v
Ljubljani, Zadruga Dobrina
pa je bila med temi tremi s
strani zaposlenih v podjetju
izbrana za zmagovalko, s či-

mer si je prislužila prvo mesto. Nagrado je
v imenu Zadruge Dobrina prevzela predsednica Suzana Črnčec, ki se je fundaciji zahvalila za podporo.
Bogato ponudbo pridelkov in izdelkov
iz lokalnih kmetij lahko najdete v trgovini
Zadruge Dobrina na Valvasorjevi ulici 42 v
Mariboru ali jih naročite preko spletne trgovine: www.zadruga-dobrina.si.
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Ali koga motijo mogočne lipe sredi
Lenarta v Gubčevi ulici?

S

o občudovanja, ogleda vredne lipe. Kar
pet jih je v vrsti ob stanovanjskem bloku nasproti lenarškega otroškega vrtca,
tudi v parku in drugih zelenicah. Gosto zelenje listov, skozi vse poletje, dodatno skozi
meseca junij in julij krasijo lipovi cvetovi,
ki dajejo bogato, varno zavetje mnogim pticam. So kot pravi ptičji raj z nenehnim žvrgolenjem ptičjih melodij.
Lipe dajejo pticam in ljudem odlično senco v poletni vročini. Mogočna drevesa skrbijo za čistejši zrak mestnega jedra Lenarta.
Pomenijo pravi balzam za oči mimoidočih,
polepšan videz okolja in več zdravja za pljuča Lenarčanov. Teh pet lip v vrsti je prava
atrakcija, so kot »duša« mogočnega zelenja

sredi Lenarta.
Znanih je več lepotnih
vrst lip. Lipa je priljubljeno okrasno drevo, zlasti v
vaških središčih in trgih.
Lipovo cvetje ima več
zdravilnih lastnosti. Pogosto ga uporabljajo
za pripravo čajev. Je medonosna vrsta, pravšnja za čebeljo pašo.
Les je mehak in se uporablja v rezbarstvu,
za izdelavo pohištva in v druge namene. V
okolju igra lipa pomembno gozdnogojitveno in ekološko vlogo. Dobro prenaša sušo,
zato je lipa primerna za sajenje v mestih,
drevoredih in drugje.
Lipa je bila v antiki simbol prijateljstva.
Pri ljudstvih srednje
Evrope je bila že v dalj
daljnji preteklosti drevo ži
življenja in zdravja, mo
modrosti in pravičnosti.
Pri Slovencih simboli
simbolizira žensko milino, le
lepoto, srečo in zakonsko
ljubezen. Zelo poznana
je pesem Lipa zelenela
je kot slovenska ponarodela, sicer avtorjev
Miroslava Vilharja in
Davorina Jenka.
Lenarčanka

Vlado Šteinfelser spet najboljši

N

a strelišču lovske družine Velka v
Slovenskih goricah je bilo letošnje
prvenstvo v lovski kombinaciji za
naslove prvakov lenarškega lovsko-gojitvenega bazena. Tekmovanje je zgledno organizirala LD Sveti Jurij v Slovenskih goricah,
nastopilo pa je 30 lovskih strelcev iz LD Benedikt, Dobrava, Lenart, Voličina, Sveta Ana
in Sveti Jurij v Slovenskih goricah. Pomerili
so se v streljanju glinastih golobov in v streljanju z MK puško na tarčo srnjaka in lisice.
V ekipni konkurenci je znova prepričljivo
slavila lovska družina Dobrava (Vlado Šteinfelser, Dominik Slekovec, Vinko Kocuvan,
Ivan Bezjak in Ivan Turčin), ki je zbrala 1272,
67 točk in zmagala pred lovsko družino Benedikt (Branko Lončarič, Ivan Ketiš, Mladen Petelin, Marjan Perko in Zlatko Borak)
s 1211, 67 točkami in lovsko družino Lenart
(Jože Perko, Mirko Šenveter, Marjan Šuman,
Drago Korošec in Ferdo Majer), ki je zbrala
1106, 00 točk. V posamični konkurenci je že

12. zapored zmagal Vlado Šteinfelser iz LD
Dobrava (349 točk) pred Brankom Lončaričem iz Benedikta (333, 33 točk) in Dominikom Slekovcem iz Dobrave (331, 33 točk).
Na četrto mesto se je uvrstil Drago Korošec
iz Lenarta in na peto predstavnik gostiteljev,
Milan Bauman iz Svetega Jurija.
M. T.

Praznični pokal Dobrave Gabrijelu
Vučku in Vitomarčanom

V

počastitev dneva državnosti je bilo
na strelišču Lovske družine Dobrava
tradicionalno tekmovanje v streljanju na glinaste golobe. V ekipni konkurenci
so slavili člani Strelskega društva Vitomarci
pred Lovsko družino Negova in domačini iz
Dobrave. V pokalnem tekmovanju za pokal
LD Dobrava ob dnevu državnosti je zmagal Gabrijel Vučko iz
Apač pred Tadejem
Kostanjevcem in Slavkom Gorencem, oba
Vitomarci. V posebnem pokalnem tekmovanju za veterane
je slavil Danijel Marhold iz Kungote pred
Brankom Fidlerjem iz
Šmartnega na Pohorju
in Andrejem Marholdom iz Kungote. V nagradnem tekmovanju
je prepričljivo zmagal
Tadej Kostanjevec iz
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Vitomarcev pred klubskim tovarišem Slavkom Gorencem, Milošem Kocbekom iz
Oseka, Danijem Marholdom in Andrejem
Marholdom, oba Kungota. Med gostitelji je
bil najboljši Vinko Kocuvan, ki je osvojil 11.
mesto, Vlado Šteinfelser je bil 12., Ivan Turčin 14. in Jure Toš 16.
M. T.

Poštni nabiralnik dom za ptičjo družino

N

a vogalu kmečke hiše Slavka Strmška na Drvanji pri Benediktu je pritrjen poštni nabiralnik, v katerem si
je gnezdo naredila sinička. O dogodku nas
je obvestila bralka Ovtarja Majda Baša iz
Zagajskega Vrha. Ob obisku nam je prijazni
66-letni gospodar povedal: »Včasih je bilo
okoli hiše in gospodarskega poslopja veliko
starih jablan, ki so imele dupla za gnezdenje
ptic. Sedaj je še le tu in tam kako staro drevo.
Tako ni čudno, da si ptice iščejo gnezdišča
v modernih duplih. Pri meni se v poštnem
nabiralniku že deset let valijo mladiči. Letos
jih je kar deset. Naj povem, da se je ptička
name tako navadila, da je moja prisotnost ne
moti, saj mimo mene švigne s polnim kljunom k mladičem. Ker je nabiralnik na zidu,
je varna tudi pred mačkami, ki jih imamo
pri hiši.«
Ludvik Kramberger

Življenje se začenja na rajskih njivah

N

a
zanimivo
gnezdenje nas
je
opozoril
cerkvenjaški župnik
Janko Babič. Dejal je,
da imajo na domačem
pokopališču v Cerkvenjaku primer, ko se
„življenje začenja na
božji njivi“.
Med cvetjem in zelenjem
družinskega
groba Vida in Mire
Blažič iz Čagone, kjer
so še lani pokopali
Vidovo mamo, si je
namreč mama-ptička
zvila lepo gnezdo in
sedaj majhni ptički iz
grma molijo kljunčke. „Pogosto smo na grobu, kjer je potrebno zaliti cvetje, in tako smo
odkrili gnezdo, na katerega smo, seveda, pa-

zili. Prepričan sem, da bo vseh šest majhnih
ptičk, ki jih mama pridno krmi, ko jim bo
čas, varno poletelo“, je povedal Vido Blažič.
Besedilo in foto: O. B.

Kakovostno pridelana krma

Izvajanje projekta v okviru LAS Ovtar Slovenskih goric

K

metijska svetovalna služba pri Kmetijsko gozdarskem zavodu Ptuj je v letu
2011 na podlagi javnega razpisa LAS
Ovtar Slovenskih goric v sodelovanju z Govedorejskim društvom Slovenske gorice Lenart
začela izvajati projekt „Kakovostno pridelana
krma, osnova za gospodarno prirejo mleka in
mesa“. Projekt je sofinanciran s strani EU. V
začetku se je ustanovil strokovni govedorejski krožek, v katerega se je vključilo 30 govedorejskih kmetij s celotnega območja UE Lenart. Zvrstilo se je 10 različnih izobraževalnih
delavnic, opravili so analize krme različnih
silaž ter izvedli nekaj terenskih ogledov. Zaključno srečanje udeležencev je bilo v okviru
letošnjega kmetijsko-obrtniškega seja KOS
2013 na Poleni pri Lenartu. Strokovno predavanje in razpravo o pridelavi krme za domače
živali je opravil dr. Jože Verbič iz Kmetijskega
inštituta Slovenije.
Strokovni zaključki projekta (1. del):
Siliranje kot način konzerviranja krme se
je v Evropi v obliki, kot jo poznamo danes,
pojavilo v začetku štiridesetih let prejšnjega
stoletja. S pojavom modernih konstrukcij
silosov, folije, mehanizacije za spravilo krme
ter poglobljenega znanja o mikrobioloških
dogajanjih v procesu siliranja se je siliranje
razmahnilo. Pri nas v Sloveniji se je siliranje
v privatnem sektorju razširilo šele v šestdesetih letih, najprej z izgradnjo stolpnih silosov,
s pojavom folije pa je bilo mogoče silirati tudi
na kup in kasneje v koritaste silose. Siliranje je
omogočilo zgodnejšo košnjo, saj je spomladi
mlado travo težko posušiti na tleh, kvaliteta
krme pa je močno povezana s časom košnje.
Čeprav je siliranje pri nas prisotno že lep čas,

kvaliteta silaže na kmetijah močno variira. V
grobem potek siliranja vsi poznajo, manjka
pa poznavanje detajlov, ki včasih odločajo o
kvaliteti silaže. Za poznavanje kvalitete silaž
– osnovne krme –je pomembno, da opravimo kemično analizo. V okviru projekta smo
opravili kemične analize travne silaže. Na
kmetijskem inštitutu so z metodo NIRS opravili analize na suho snov, surove beljakovine,
surovo vlaknino in surovi pepel, na podlagi
sestave so bile izračunane neto energija laktacije, presnovljiva energija, prebavljive surove beljakovine ter presnovljive beljakovine.
Krmo smo analizirali tudi na vsebnost mineralov, določili smo tudi pH silaž, amonijski
dušik in vsebnost organskih kislin – mlečne,
ocetne in maslene.
Kaj vpliva na kvaliteto silaže
Kvaliteta silaže ni odvisna samo od samega
procesa siliranja, temveč se začne že z gnojenjem, predvsem z dušičnimi gnojili. Vsebnost
surovih beljakovin v travi ne določa samo čas
košnje, temveč tudi količina dušika, s katerim
bomo pognojili travnik. S staranjem trave se
vsebnost surovih vlaknin povečuje, pada pa
vsebnost surovih beljakovin. Slednje ne bi
bilo slabo, če bi bila vsa vlaknina prebavljiva. Med surovo vlaknino spada tudi lignin, ki
ne sodi med ogljikove hidrate kot na primer
celuloza in hemiceluloza. Lignin sestavlja celično steno, zato zmanjšuje prebavljivost celične vsebine, zmanjšuje okusnost krme, zato
krme, ki vsebuje veliko lignina, živali manj
pojejo. Prežvekovalci pa vendarle potrebujejo določeno količino vlaknine, saj zaradi slednje prežvekujejo. Mlajša kot je trava, manjša
je vsebnost surove vlaknine, manj bodo živali
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prežvekovale.
Vsebnost surovega pepela v silaži naj bo
nižja od 10 %. V frakciji surovega pepela so
zajete vse snovi, ki ostanejo po sežigu, in je
sestavljena iz mineralov, ki jih vsebuje rastlina, ter iz zemlje, s katero je bila silaža onesnažena v času spravila. Silaže, ki vsebuje več kot
10 % surovega pepela, bodo živali manj pojedle, zemlja pa bo povzročala motnje v delovanju vampa. Surovi pepel v silažah je lahko
povečan iz naslednjih vzrokov: neugodne
vremenske razmere ob spravilu, prisotnost

mineralni obliki. Minerali v tej obliki slabo
prehajajo skozi črevesno sluznico. Izkoristek
mineralov v mešanicah je nizek, v nasprotju
z minerali, ki so vezani v organsko spojino,
zato je zelo pomembno, da žival dobi čim več
mineralov z osnovno krmo.
Kislost (pH) ter vsebnost amoniačnega
dušika nam povesta, kako je potekal proces
vrenja v silažnem kupu. Oba parametra je
potrebno ocenjevati vedno v povezavi s suho
snovjo. Višja kot je suha snov, višji je lahko
pH. Silaže, ki imajo suho snov pod 30 %, morajo imeti pH pod 4, 2,
nasprotno pa silaže, ki
imajo suho snov 35 %
in več, lahko imajo pH
4, 6, nad 40 % pa celo
višjega od 4, 8. AmoniAmoni
ačni dušik nam pove,
koliko beljakovin se je
razgradilo do amoniaamonia
ka v času siliranja. ObiObi
čajno imajo silaže, ki
vsebujejo veliko suhe
snovi (pol uvele travne
silaže), vsebnost amoamo
niačnega dušika pod 5
%, dobre travne silaže
naj bi imele vsebnosti
pod 8%. Silaže, pri kaka
Udeleženci zaključne delavnice na sejmu KOS 2013
terih je amoniačni dudu
šik med 9 in 15 %, so
slabe, med 16 in 20 %
prsti – zemlje (krtinovcev), slabo nastavljena
zelo slabe. Silaže, ki imajo visok amoniačni
mehanizacija za spravilo – prenizka košnja.
dušik, so slabega vonja in jih živali nimajo
rade.
Vsebnost mineralov
Pri procesu siliranja mikroorganizmi preVsebnost kalcija v travnih silažah naj bi
vrevajo sladkorje v organske kisline: mlečbila med 6-7 g/kg suhe snovi. Kisle zemlje
no, ocetno in masleno. Od poteka siliranja
so slabo založene s kalcijem, zato tudi travna
je odvisno, koliko katere kisline bo nastalo v
silaža s takšnih površin vsebuje manj kalcija,
procesu fermentacije. Pri normalnem potetudi pod 4 g/kg. Prav tako je vsebnost fosforja
ku siliranja mlečnokislinski mikroorganizmi
v silažah v veliki meri odvisna od založenosti
prevrejo sladkorje v mlečno in ocetno kislino.
tal s tem mineralom. Silaže naj bi vsebovaTako imenovani homofermentativni prevrejo
le 4 do 5 g/kg fosforja. Kalcij in fosfor igrata
sladkorje do mlečne kisline. Pri tem procesu
pomembno vlogo v organizmu. Kalcij je ponastanejo minimalne izgube. Homofermenmemben pri izgradnji kosti, pomembno vlogo
tativni mlečnokislinski mikroorganizmi poima pri reprodukcijskih dogajanjih. Glavna
leg mlečne kisline tvorijo še ocetno. Pri tem
rezerva kalcija so kosti. Zaradi pomanjkanja
se porabi nekaj več energije, je pa taka silaža
kalcija se pri mladih živalih pojavi rahitis,
manj dovzetna za kvarjenje po otprtju silosa.
pri starejših pa osteomalacija. Obe bolezni se
Plesni in kvasovke namreč mlečno kislino
pojavita tudi pri pomanjkanju fosforja. Fosuporabljajo za hrano, kvasovke povzročajo
for sodeluje pri nastajanju kosti, dosti pa ga je
gretje silosa in neprijeten zatohli vonj. Plesni
tudi v drugih telesnih tkivih. Vsebnost kalija
v silaži so nevarne, saj lahko tvorijo mikotov travi precej niha, kar ni samo odvisno od
ksine, ki so škodljivi za živali. Oboji se razzaloženosti tal s kalijem, temveč tudi od druvijajo ob prisotnosti zraka. Idealno razmerje
gih faktorjev, kot so kislost, tip tal itd. Trava
med mlečno in ocetno kislino je 3-5:1. Oceteži k tako imenovani luksuzni konzumaciji,
tna kislina v kombinaciji z masleno znižujeta
kar pomeni, da če so tla obilno založena s kaješčnost silaže. Maslena silaža je nezaželena
lijem, tudi trava vsebuje večje količine kalija.
in je mora biti v silaži čim manj. Dobra silaPri prehrani goveda so problematični predža vsebuje manj kot 0, 2 % maslene kisline v
vsem viški kalija, ki lahko pri kravah molznisveži masi, ali pod 0, 1 % v suhi snovi. Maslecah povzročajo poporodno mrzlico (parezo)
no kislinske bakterije razgrajujejo sladkorje
in posledično zaostanek posteljice. Naše zein mlečno kislino ter beljakovine. Produkti
mlje ne vsebujejo prav veliko natrija. Natrij
razgradnje beljakovin so amini in amoniak,
daje krmi okus in vpliva na ješčnost krme.
ki dajejo silaži neprijeten vonj in okus. ZaVčasih so pašo pred kravami solili, da so kraradi razgradnje mlečne kisline, ki je močna
ve rajši zauživale travo. Še danes velja, da je
kislina, pride do znižanja pH oziroma do nedobro v hlevu po krmi posoliti, saj bodo krazadostnega zakisanja silažnega kupa. V takih
ve zaradi tega zaužile več krme. Krmni obrok
silažah je nevarnost razvoja listerij, ki so še
dopolnjujemo z mineralno vitaminskimi meposebej nevarne za drobnico.
šanicami. Minerali se v mešanicah nahajajo v
Igor Tumpej, univ. dipl. inž. kmet.

Anita Požegar s.p.
InfoTel.: 041 588 358
Poslovna enota:
Trg osvoboditve 10, LENART
anita@geomera.si
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Junij – mesec krvodajalstva
Klavdija Slaček, dr. med.

V

preteklosti je kri veljala za magično
in mogočno silo. Kri je predstavljala
enega najpomembnejših delov telesa.
Veljala je za tekočino, ki daje moč, pogum in
navsezadnje življenje, s krvnimi pogodbami so
se sklepale največje odločitve in zaveze, krvne
linije so in še danes predstavljajo podlago dedovanja. Svojo vlogo je dobila tudi v svetovnih
religijah. Po krščanskem verovanju tako hostija
in vino pri evharističnem obredu predstavljata
Jezusovo telo in kri. V starodavnih ljudstvih
so bogovom kri darovali v obliki žrtvovanj, da
bi jim namenili dobro letino. Na drugi strani
pa Jehovove priče kri smatrajo za sveto in zavračajo kakršno koli vnašanje krvi v telo, ali v
obliki transfuzije ali hrane (npr. krvavice).
Okrog krvi se tako, odkar človeštvo obstaja,
pletejo različna verovanja, ki jih spodbuja neznanje in čar mističnosti te pomembne rdeče
življenjske tekočine. Tudi v tretjem tisočletju
ostaja kri nenadomestljivo zdravilo! Že desetletja se številni raziskovalni centri posvečajo
iskanju nadomestka za kri, a vse do danes neuspešno. V kritičnih primerih bolniki nujno
potrebujejo darovano kri sočloveka, ki edino
prepreči posledice na zdravju in celo smrt.
Svetovni dan krvodajalstva, 14. junij 2013,
in dan slovenskega krvodajalstva, 4. junij 2013,
sta bila tako namenjena ozaveščanju ljudi o
pomenu darovanja krvi. V sledečih odstavkih
bom predstavila, kaj kri je, zakaj jo potrebujemo, potek darovanja krvi v Sloveniji in v kakšni
obliki jo nato lahko uporabimo v zdravstvene
namene. Le znanje o tem dragocenem zdravilu
in neprecenljivem daru, ki ga lahko podarimo
sočloveku skoraj vsi, nas namreč lahko spodbudi, da tudi sami postanemo krvodajalci in
s tem morda rešimo življenja drugih. Nikoli
namreč ne vemo, kdaj bomo kri potrebovali
tudi sami.
Kaj je kri?
Kri je telesna tekočina, ki teče po krvnih žilah in organih telesa. Pri odraslem posamezniku odtehta približno 7 % telesne teže, to je približno 5 litrov krvi pri 70 kg težkem človeku.
Sestavljena je iz krvnih celic (45 %) in krvne
plazme (55 %). Vsaka sestavina ima svoje naloge in je za življenje nujno potrebna.
Rdeče krvne celice (eritrociti), ki krvi dajejo
tudi rdečo barvo, oskrbujejo vse telesne celice s
kisikom. Dodatno poskrbijo za odstranjevanje
odpadnih plinov (kot je ogljikov dioksid), ki
nastanejo pri dihanju. Zelo pogosta bolezen, ki
je posledica pomanjkanja rdečih krvnih celic,
se imenuje slabokrvnost. Ta je lahko posledica
prehrane, revne z železom, krvavitve ali hujših
bolezni. Običajno so slabokrvni ljudje bledi,
hitreje in težje dihajo, ne zmorejo fizičnih naporov, imajo vrtoglavice in potrebujejo veliko
počitka.
Bele krvne celice (levkociti) igrajo ključno
vlogo pri obrambi organizma pred okužbami
z bakterijami, virusi, paraziti in glivami, telo
branijo pred tujki, ob prekomerni aktivnosti pa lahko povzročajo avtoimune bolezni in
alergije. Obstaja več mehanizmov, s katerimi se
borijo proti različnim okužbam, najpomembnejša pa je s pomočjo protiteles, ki jih te celice
proizvajajo. Protitelesa obdajo t. i. „napadalca“,
ga na ta način označijo in onesposobijo, telo
pa ga nato le še dokončno odstrani iz telesa.
Ta proces lahko vidimo ob gnojenju ran. Gnoj
predstavlja skupek levkocitov, ki so obdali tujek, vsebuje pa še odmrle in razpadle celice,
potrebne odstranitve iz telesa, da se rana lahko
lepo zaceli.
Krvne ploščice (trombociti) so najmanjši
drobci celic v krvi, ki so zadolženi za strjevanje
krvi. Za učinkovito delovanju nujno potrebujejo še faktorje strjevanja krvi, ki jih najdemo v
plazmi. Skupaj v krvaveči rani tvorita krvni strdek, ki poškodovane žile zamaši in tako ustavi
krvavitev. V medicini poznamo številne bolezni z motnjami strjevanja krvi, najbolj znane
med njimi so hemofilije (zaradi pomanjkanja
faktorjev strjevanja v plazmi), bolezni pomanjkanja trombocitov in slabše strjevanje krvi po
zdravilih, kot so aspirin, marevan ali heparin.
Plazma predstavlja tekoči del krvi. Mnogi si
plazmo predstavljajo kot vodo, a je veliko več
kot to! Vsebuje namreč številne snovi, ki so
zelo pomembne za normalno delovanje člove-

škega telesa. Poleg že omenjenih faktorjev strjevanja krvi vsebuje še elektrolite, fibrin, albumine, globuline, hormone, lipide, aminokisline
in glukozo. Za lažjo predstavo, v vsakdanjem
življenju jo najdemo v notranjosti opeklinskih
mehurčkov ali žuljev.
Se vam zdi komplicirano? V resnici je to le
osnova zgradba in princip delovanja krvi. Delovanje krvnih celic in prepletanje ter medsebojno sodelovanje različnih sestavin plazme je
namreč tako kompleksno, da raziskovalcem še
vrsto let ne bo uspelo ustvariti umetne krvi, ki
bi bila enakovredna naravni krvi.
Zakaj potrebujemo kri v zdravstvu?
Kri potrebujemo pri številnih bolnikih s hudimi krvavitvami, med nekaterimi operacijami, pri bolnikih s kroničnimi obolenji in tistih
z določenimi genetskimi boleznimi. Dnevno v
Sloveniji potrebujemo kri vsakih 5 minut, kar
znese 350 do 400 krvodajalcev dnevno ali skupaj kar 105.000 na leto.
Ustrezni nadomestki krvi ne obstajajo! Obstajajo zgolj tekočinski nadomestki v obliki
različnih tekočin (infuzije), ki zapolnijo prostornino ožilja, ne prispevajo pa k drugim
funkcijam krvi. Bolnikovo kri le razredčijo in
ji s tekočino povečajo volumen, a telo prenese zgolj omejeno razredčitev, ker za delovanje
organizma nujno potrebuje določeno količino
krvnih celic in sestavin plazme. Te pa najdemo
zgolj v transfuzijah darovane krvi in drugih
krvnih pripravkih.
Darovanje krvi
V Sloveniji darovanje krvi poznamo pod
besedo krvodajalstvo. Temelji na načelu prostovoljnosti, brezplačnosti in anonimnosti. Izvaja se v obliki krvodajalskih akcij po številnih
krajih v Sloveniji, darovanju krvi v transfuzijskih centrih bolnišnic ali darovanju na klic
ob kritičnem pomanjkanju določenih krvnih
skupin (če je darovalec prijavljen v bazo krvodajalcev).
Kri lahko darujejo vsi, ki so zdravi, stari med
18 in 65 let in tehtajo vsaj 50 kilogramov. Moški lahko darujejo 450 ml krvi vsake tri mesece, ženske vsake štiri mesece. Pomembno
je, da je krvodajalec zdrav, da ne uživa drog
ali določenih zdravil, ni okužen z nalezljivimi
boleznimi ali drugače bolan (rakava obolenja,
HIV, hepatitis B ali C, sifilis, malarija, anemija,
vnetje itd). Zato je pred darovanjem krvi potrebno izpolniti vprašalnik, ki omogoča izločitev potencialno neprimernih krvodajalcev.
Dodatno se opravi še okviren pregled krvi in
pregled pri zdravniku. Namreč zgolj zdrav in
varen krvodajalec lahko daruje za bolnika varno kri, hkrati pa ne škoduje svojemu zdravju.
Natančnejše pogoje, navodila in potek odvzema krvi si lahko preberete na spletnih
straneh Zavoda RS za transfuzijsko medicino,
Rdečega križa Slovenije ali na strani www.daruj-kri.si.
Kaj iz darovane krvi nastane in kdo jo prejme?
Transfuzija (prejem krvi ali krvnih pripravkov) je učinkovita in upravičena takrat, ko bolniku v procesu zdravljenja s krvjo in krvnimi
pripravki nadomestimo tisto sestavino krvi, ki
jo potrebuje. Prejeti mora zadostno količino in
pravilno obliko krvi ali krvnega pripravka.
Poleg običajnih odvzemov polne krvi se
opravljajo še odvzemi plazme (plazmafereza)
in odvzemi posameznih komponent krvi (citafereza).
Iz darovane krvi se nato (po pregledu varnosti le-te) lahko pripravijo različni krvni
pripravki, ki jih zdravniki nato predpišejo bolnikom glede na njihove potrebe. Iz 450 ml darovane krvi, ki jih prispeva en krvodajalec, se
lahko pripravi več različnih krvnih pripravkov,
ki jih nato prejme večje število bolnikov. Velja
tudi obratno, da en bolnik ob večjih potrebah
po krvi prejme krvi številnih krvodajalcev. Ob
najhujših ponesrečencih se namreč lahko porabi tudi do 15 litrov krvi, za kar potrebujemo
20 do 30 krvodajalcev določene krvne skupine.
Pripravlja se konzervirana polna kri (danes redko), koncentrirani eritrociti, eritrociti
z odstranjenimi levkociti, obsevani eritrociti,
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oprani eritrociti, trombociti, pripravki iz plazme, sveža zmrznjena plazma, krioprecipitat,
albumini, gamaglobulini. Natančnejša razlaga
o vseh različnih krvnih pripravkov presega ta
članek, zato naj omenim le, da za varnost in zadostno preskrbo s krvjo in krvnimi pripravki v
Sloveniji skrbi Zavod in Centri za transfuzijsko
medicino, seveda ob pomoči krvodajalcev.
Za konec vas želim povabiti, da tudi sami
postanete krvodajalec oz. krvodajalka. Mnogi

med vami ste že darovali kri, številni ste o tem
razmišljali, pa se krvodajalskih akcij še niste
udeležili. V drugi polovici leta 2013 imate priložnost darovati kri na območju Upravne enote Lenart na lokacijah in terminih, ki jih lahko
preberete v spodnji tabeli. Vsak torek od 7. do
17.30 in četrtek od 7. do 11. ure pa lahko kri
darujete tudi na Centru za transfuzijsko medicino v UKC Maribor.

Plan krvodajalskih akcij na območju OZ RK Lenart
Sreda 17. 7. 2013
Sreda 28. 8. 2013

OO RK Cerkvenjak
KO RK Sv. Jurij

V OŠ Cerkvenjak
V OŠ Jurovski dol

Naj dopust ne bo pusto preživeti čas

To bi lahko bil slogan kakšnega turističnega ponudnika, saj turistični delavci ponujajo
številne aktivnosti, s katerimi si turisti lahko
zapolnijo čas. Ko se je znanec lani vrnil iz
mondenega letovišča v severni Afriki, je bil
ves navdušen: »Ni da ni, na vsakem koraku
se nekaj dogaja. Športna, plesna... in še kakšna animacija, na vsakem vogalu drugačna
glasba. Super je bilo«. Kako smo si različni!
Sama komaj čakam, da se »odklopim« od
ponorelega sveta, prepolnega odvečnih in
nepotrebnih dražljajev. Zame je najodličnejša turistična ponudba lepa neokrnjena narava. Nič ni lepšega, kot v tišini prisluhniti
naravi; vetru, petju ptic, šumenju morja ali
žuborenju potočka, se ob tem umiriti in prisluhniti svojemu notranjemu glasu. Pa smo
tam; mnogi imajo v sebi nered, t. i. smeti, ki
so jih ali jih še pometajo pod preprogo in se
delajo, kot da ne obstajajo: boleči spomini,
zatrte želje, zastavljeni cilji, ki jih niso uresničili, nesoglasja v družini itd. Če se okrog
njih nič ne dogaja, se jih polasti nelagodje,
še sami ne vedo, zakaj. Zato se mora vedno
dogajati, tudi na dopustu, in to je kot nalašč
za turistične delavce, ki želijo iz turistov iztisniti čim več denarja.
Res je, da smo ljudje že po naravi različni. C. G. Jung je govoril o ekstravertih, to so
ljudje, ki svojo energijo usmerjajo pretežno
navzven, v svet okoli sebe, in o introvertih,
ki energijo usmerjajo bolj navznoter, vase.
Vsak potrebuje obe usmeritvi, da se lahko
polno osebnostno razvije in izrazi, vendar
beg od sebe ni pomeni zdrave usmerjenosti
navzven, marveč le strah pred sabo in pred
tem, kar bi v sebi utegnili začutiti.
Vzemimo za primer družino. Čez leto sta
oče in mama vpeta v službene obveznosti,
iz službe hitita domov, ker je otroka/e potrebno peljati na popoldanske aktivnosti,
potrebno je urediti to in ono; večna bitka s
časom. Ali bo ura krojila tudi dopustniške
dni? Ne dovolite si tega, naj se vam nikamor
ne mudi, vsaj na dopustu »izprezite«. Če je
med letom družina poredko skupaj, še ne

pomeni, da morajo člani družine biti na dopustu skupaj 24 ur na dan. Če so otroci še
majhni, je prav, da se nekaj časa starša igrata
skupaj z njimi, potem naj bo eden od staršev
z otroki, drugi pa si naj vzame čas zase. Čez
nekaj časa starša vlogi zamenjata. Zvečer, ko
otroci zaspijo, je prav, da si čas zase vzameta
tudi partnerja.
Četudi so naši interesi podobni, to ne
pomeni, da so 100 % enaki. Zato je tudi na
dopustu velikokrat potrebno sklepati kompromise. Tako kot imate vi svoje želje, jih
ima tudi vaš partner kot seveda tudi otroci, še zlasti malo večji. To pa ne pomeni, da
upoštevamo njihovo željo ali celo njihovo
odvisnost od računalnika in televizije. Če
bodo otroci čez dan aktivni, na svežem zraku ali v vodi, če bodo imeli ob sebi sproščene in zadovoljne starše, bodo na računalnik
in televizijo hitro pozabili, zvečer pa jih bo
postelja kar sama poklicala.
Če dopustujete v apartmaju ali kampu, ste
absolutni gospodar svojega časa, je pa kuhanje in pospravljanje vaša skrb. Ob dobri
organizaciji in razdelitvi dela na vse družinske člane je obrok hitro pripravljen, pa tudi
s pospravljanjem ne bo veliko dela. Že v naprej se dogovorite, kdo bo zakaj odgovoren.
Ni prav, da ta skrb pripada le enemu družinskemu članu – razen če ta prostovoljno prevzame to delo brez občutka, da se žrtvuje.
Če povedano strnem v štiri priporočila:
1. Naj se vam nikamor ne mudi.
2. Vzemite si čas za družino in tudi zase.
3. Pri usklajevanju želja sklepajte kompromise in ne težite drug drugemu.
4. Delo si porazdelite.
In še dodatno 'razodetje', ki se je porodilo v
glavi nekega pacienta med seanso: Človeka
moraš zares ljubiti, da ga pustiš na miru!
Če boste upoštevali ta priporočila, dopust
ne bo pusto preživeti čas, ampak bo bogastvo teh dni še dolgo v vas.
Metka Perko, specializantka
psihoterapije – smer psihoanaliza

Gibalnica - vadba za gibljivost telesa in
gibkost duha

P

oskrbeti zase ali skrbeti samo zase sta
dve popolnoma različni stvari. Kapitalizem utripa v ritmu »skrbi samo zase«,
vendar to ni človekov naravni ritem, ne prinaša miru, ustvarjalnosti in blaginje za vse …
Gibalnice so oblika vadbe, ki nam omogočajo, da začutimo svoj naravni ritem, ritem svojega srca – svoj edini pravi ritem, ki zagotavlja
zdravo, polno in dolgo življenje. Če živimo
hitreje od svojega ritma, smo nevrotični, pregorimo, zbolimo – življenje nam uide … Če
živimo počasneje od svojega ritma, zapravimo
priložnost, da bi razvili svoje talente in življenje nam ne more nič dati … Če pa čutimo
sebe, svoj ritem, gremo skozi življenje ravno
prav hitro: opazimo svoje priložnosti, rešujemo svoje probleme in razvijamo svoje talente
… Talenti so del nas, zato moramo nujno poskrbeti zase – za svoje telo in svojo dušo.
Gibljivo telo pomeni gibljive sklepe, gibek
duh pa naše hitro prepoznavanje napačnega
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(starega) ravnanja
pri sebi ter hiter
preklop v pravilno
(novo) ravnanje –
v smeri doseganja
zastavljenih ciljev.
Gibalnice so nežna vadba, kjer popolnoma razgibamo svoje
telo – vsi sklepi se zmehčajo in ob sproščanju,
s katerim zaključimo vadbo, se telo in duša
naravnata na naš osebni ritem –najdemo svoje
ravnotežje. Vadba je pripomoček in prinaša
znanje in veščine, kako zamenjati utrujenost,
nervozo, tesnobo … (stare energije) za mir, živahnost, radost, iskrivost… (svežo življenjsko
energijo).
Gibalnice potekajo vsak petek od 7.30 do 9.
ure v večnamenski dvorani Knjižnice Lenart –
tudi med počitnicami.
Ljubica Omerzu

Zlatoporočenca Lešnik iz Maribora

V

soboto, 8. junija 2013, sta
v krogu domačih in prijateljev praznovala zlato
poroko Antonija in Maksimiljan
Lešnik iz Maribora. Kakor pred 50
leti sta tudi sedaj želela svojo zvestobo potrditi v cerkvi sv. Antona
v Cerkvenjaku. Civilni obred, to je
bila v Cerkvenjaku 25. zlata poroka, odkar je samostojna občina, je
opravil župan Marjan Žmavc, ki je
zakoncema čestital za njun zakonski jubilej ter jima izročil priložnostno darilo in zlatoporočno listino.
Cerkveni obred je ob darovanju
zahvalne maše opravil župnik Janko Babič,
ki je zakoncem namenil nekaj lepih besed.
Cerkveno slavje so popestrili Atujoški klenkarji ter pevka in organistka Anita Kralj.
Antonija se je rodila 1933. leta v Andrencih pri Cerkvenjaku, Maksimiljan pa 1940.
leta v Gočovi pri Sv. Trojici. Oba sta bila vseskozi zaposlena v Mariboru, kjer tudi živita.
Antonija je bila zaposlena v Avtobusnem
podjetju Certus, Maksimiljan pa v Tamu. V

zakonu se jima je rodila le hčerka Marjana,
ki si je ustvarila družino in ju razveselila z
dvema vnukinjama, Vesno in Vanjo. Ko smo
ju povprašali, kaj ju je vezalo toliko let v skupnem zakonskem življenju, sta povedala. »V
zakonu je lepo, če se oba medsebojno spoštujeta. Seveda je pomembna ljubezen, pa
tudi potrpljenje. Vse to in hčerka, ki se nama
je rodila, nama je lepšalo življenje v dvoje.«
Ludvik Kramberger

Zlatoporočenca Vereš

V

soboto, 25. maja, sta v lenarški cerkvi
slavila zlato poroko Jolanda in Štefan
Vereš. Civilni obred je po pooblastilu župana občine Lenart opravil Stanko
Kranvogel.
Jolandina življenjska pot se je začela 18.
oktobra 1942 v Radmožancih v občini Do-

brovnik. Štefan se je rodil 22. septembra
leta 1940 v kraju Ivanci pri Murski Soboti.
Skupno življenjsko pot pa sta začela 11. maja
1963. Delavnost zaznamuje njuno življenje.
Jolanda je bila zaposlena v tovarni Žima v
Ljubljani, po poroki pa v tekstilni tovarni
Svila v Mariboru, vse do svoje upokojitve.
Štefan je bil tehnolog v tovarni železniških
vozil Boris Kidrič v Mariboru. V zakonu so
se jima rodili trije otroci: Vida, Silvo in Vesna. Življenje jima dodatno polepšajo še trije
vnuki in dve vnukinji. V veliko veselje jima
je, ko se zbere vsa družina, saj si imajo vedno
veliko povedati.
Sedaj, v pokoju, sta dejavna v Društvu
upokojencev Lenart, Štefan že od začetka v
upravnem odboru društva. Uživata v naravi,
zelo rada gobarita, v veselje jima je delo na
njunem vrtu na Gregorčičevi ulici v Lenartu. Rada sta v družbi sorodnikov, znancev in
prijateljev.
Na tej poti sta korakala skupaj v lepih in
včasih tudi slabih trenutkih, a želja je, da bi
se ti koraki nadaljevali, saj je življenje lepo,
če ga znaš ceniti in živeti.
B. R.

Sila, ki spreminja življenje
Srečanje s karizmatikom Donaldom Turbittom

M

očne besede že v samem naslovu, ki
si jih je izbral Don Turbitt za temo, o
kateri nam je spregovoril 29. junija
2013 v cerkvi sv. Lenarta v Lenartu in dodobra
pretresel življenja vseh, ki smo prišli od blizu
in daleč. Donald Turbitt že nekaj let prihaja v
Slovenijo na povabilo Katoliške karizmatične
Prenove, tokrat je bil drugič v naši župniji.
Uvod v srečanje se je začel z močnim slavljenjem in čaščenjem pred Najsvetejšim s
slavilno skupino Poklicani, kar je dalo poseben navdih nagovoru gosta. Pozorno smo
prisluhnili njegovim preprostim, a svežim
in navdihujočim besedam o veri, ljubezni in
moči Boga, ki so zarezale prav do globine. Po-

seben poudarek je dal veri, kar je podkrepil s
citati iz Svetega pisma (Gal 3, 23-25). Poudaril
je, naj ne bomo v zaporu, naj se odpremo veri
v Jezusa Kristusa. Kajti v njem smo vsi eden.
Sam Jezus pa nam govori: »Imejte vero v
Boga! Treba je verjeti in ne dvomiti in zgodilo se bo, kar prosimo!« (prim. Mr 11, 23-25).
Tako nas je nasitil in napojil z Božjo besedo, z
novimi spoznanji za živo vero v Jezusa Kristusa in njegovo moč in ljubezen.
Božji Duh je zelo močno deloval, saj je
večina, za katere sta molila Don Turbitt in
kaplan Damjan Mlinarič, počivala v Duhu.
Mnogi smo doživeli poseben Božji dotik, kar
nam bo pomagalo, da zaživimo nov, kvalitetnejši odnos v veri v Jezusa, kar je jamstvo, da
smo stopili na pravo pot, ki pelje v zaupno in
osebno razmerje z Njim.
Pika na i je bila sveta maša, ki jo je daroval
nadškof v pokoju dr. Franc Kramberger v somaševanju domačih duhovnikov. Ves čas srečanja je bila tudi priložnost za sveto spoved,
saj so bili na voljo kar štirje duhovniki. Ob
koncu smo se družili ob sladkih dobrotah, ki
so jih pripravili člani molitvene skupine.
Za ta izjemen dogodek gre zahvala organizatorjem: kaplanu, animatorjem domače
molitvene skupine, slavilni skupini Poklicani
z Janjo na čelu, prevajalki Sanji in vsem, ki so
kakorkoli pripomogli.
Marija Č.
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Za kakovostno starost doma

Iz Doma sv. Lenarta

U

Pet prijetnih let
V Domu sv. Lenarta
so v sredo, 12. junija,
s svečanim koncertom
obeležili 5. obletnico
druženja s pevkami
ljudskih pesmi pri DU
Lenart. Koncert smo
obogatili z recitacijami
stanovalke Terezije Golubič.
Kmalu potem, ko je
dom zaživel, so vzdušje s pesmijo polepšale
pevke ljudskih pesmi.
Odtlej so v dom prihajale redno in enkrat
mesečno skupaj s stanovalci prepevale njim
najbolj znane ljudske pesmi. Kot so povedale,
so srečanja bogatila in razveseljevala tudi njih
same.

Prijetnemu druženju so se pridružili tudi
gostje, ki imajo radi slovensko ljudsko pesem
in so ves čas podpirali medsebojno druženje.

Izlet na Sveto Ano
Na letošnji spomladanski izlet so se stanovalci Doma sv. Lenarta odpravili na bližnjo
Sveto Ano, kjer so si najprej ogledali župnijsko cerkev in prisluhnili krajšemu orgelskemu koncertu.
Popotovanje so nadaljevali na zeliščnem
vrtu pri Kolaričevih, od koder so poleg
zdravilnih rastlin občudovali okoliške bregače, čebelnjak, razne drevesne sorte in sosednjo Avstrijo. Prijazna zeliščarka Danica
je izletnike seznanila
s številnimi zelišči in
njihovo uporabo ter
pripravila okusen Anin
čaj in metin sirup. Čebelar Jože pa je pripravil klopce in zakuril v
kamin, da je bilo druženje v zemljanki še
bolj domače. Ob koncu obiska sta skupaj s
stanovalci tudi zapela
nekaj znanih pesmi.
Pot je stanovalce dalje vodila do Grafonžefe domačije, kjer je
zlasti stanovalkam bil všeč lepo negovan zelenjavni vrt. Nadvse prijetno je bilo posedeti
na klopci pred hišo in uživati ob še mlačnem kmečkem kruhu, ki smo ga pomakali v

domače bučno olje in ob pogledu na nekoč
tako mogočno kmetijo. Nekateri stanovalci
so celo sezuli čevlje, da so začutili mehkobo
trave na dvorišču. Ob vstopu v hišo je bilo
opaziti mnogo starih predmetov, ki pričajo
tudi o gmotni, družbeni in duhovni kulturi
nekdanjih lastnikov.
Kar težko se je bilo posloviti od tako lepega naravnega okolja in prijaznih gospodar-

jev, a kosila so si stanovalci tudi že želeli. Pot
so nadaljevali v smeri Apač in se nato veseli,
da je bilo lepo vreme in prijetno vzdušje, vrnili nazaj v Lenart.

Zaključek druženja z učenci in učitelji
V petek, 31. maja,
smo v Domu sv. Lenarta pripravili slovesen
zaključek druženja z
učenci in učitelji z OŠ
Lenart v iztekajočem se
šolskem letu 2012/13.
Ob tej priložnosti so
dom obiskali ravnatelj
Marjan Zadravec in
starši učencev, ki so
skozi šolsko leto vsak
petek skupaj z učiteljico Simono Vezovnik
Peserl prihajali v dom
in se s stanovalci družili ob igranju družabnih iger ali ob športnih
aktivnostih. Predvsem so radi igrali človek
ne jezi se, kjer se je pokazalo, da pregovor
»sreča je opoteča« še kako drži, ter domine
in pikado. Urica medsebojnega druženja je
stanovalcem poleg krajšanja prostega časa
predstavljala tudi prijetno sprostitev oziroma popestritev dneva.
Učenci so v besedi in sliki predstavili petkova druženja in druga sodelovanja z OŠ
v tem šolskem letu. Starši in gostje so tako
spoznali, kako so potekala naša druženja,
stanovalci in učenci pa podoživeli prijetna
srečanja, na katerih so se velikokrat od srca
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pokojene strokovnjakinje Slovenske filantropije in Zveze društev upokojencev Slovenije
so leta 1995 začele razvijati
projekt medsebojne pomoči
starejših, da bi lahko čim dlje
ostali v domači oskrbi. V sedanji obliki teče od leta 2004.
Društvo upokojencev Sv. Trojica se je v projekt vklopilo leta
2010 in smo bili prvi v Slovenskih goricah.
Na sliki z leve: Terezija Fras, Adelena Neuvirt, Marija Kacijan,
Vsi starejši si želijo preživeti Milica Škof, Dragica Hojnik, Kristina Strajnšak, Jelica Sužnik in
starost doma, v svojih lastnih Nada Plancutič; (Katice Leopold ni na sliki).
gospodinjstvih. Odhod v dom
jih imamo vsak mesec, ugotavljamo, kakšne
za starejše je v veliki večini
so potrebe po pomoči, in če je potrebno, obprimerov izhod v sili, ko doma ni več moč
vestimo ustrezne službe, da ukrepajo.
zagotavljati dovolj pomoči. Bistvo programa
Iz ankete je razvidno, da naši starejši obje v tem, da starejši prostovoljci obiščejo vse
čani pogrešajo v občini predvsem zdravnistarejše od 69 let v svoji okolici, jih povpraka, boljšo trgovinsko oskrbo in avtobusne
šajo o tem, kako živijo, in jim poskušajo orprevoze. Izrazili so željo, da bi imeli center
ganizirati pomoč, če jo potrebujejo.
dnevnih aktivnosti, kjer bi se lahko družiV letu 2012 je bilo v projekt vklopljenih
li ter izvajali različne aktivnosti, od telesne
261 občanov, od tega 21, ki so v tem letu dovadbe, igranja družabnih iger do učenja rapolnili 69 let. Ponovnih obiskov je bilo opračunalništva itd.
vljeno 581. 48 oseb prostovoljke obiskujejo
O željah smo obvestili župana Darka Fravečkrat na teden (druženje, nakup v trgovini,
sa in upamo, da nam bo prisluhnil in našel
sprehod itd.). To delo opravlja 8 prostovoljk.
ustrezen način, da se kvaliteta življenja staZa nemoteno delo poskrbi koordinatorka
rejših občanov še izboljša. Menim, da je to
Milica Škof. Pripravi gradivo, organizira izozelo pomembno za ohranjanje dobrega pobraževanje in organizira ekskurzije z namečutja in zdravja ljudi.
nom, da je delo prostovoljk še boljše, saj so
V prostovoljstvu so ljudje, ki imajo radi
dobro motivirane. Financirani smo s strani
druge ljudi. To so roke, ki tolažijo, opoguZDUS-a, delno pa nam pri našem delu pomljajo in pomagajo soljudem. To so noge, ki
maga občina, saj imamo sklenjeno pogodbo
obiščejo najbolj siromašne, osamljene ljudi.
o obdelavi osebnih podatkov.
To so usta, ki širijo dobre misli.
Ugotovile smo, da je v našem okolju za
Prostovoljstvo nas bogati, ker vemo, da
starejše v glavnem dobro poskrbljeno, saj
nekomu pomagamo in tako koristno poradobijo največkrat pomoč od otrok oz. vnubimo svoj prosti čas, izkušnje in znanje. Dakov. Vendar pa kljub temu starejši ljudje
nes jaz pomagam tebi, jutri bo nekdo mlajši
potrebujejo družbo vrstnikov. Ugotovile
pomagal meni.
smo, da nekateri ne želijo sodelovati v tem
Zato se bomo potrudile, da bomo še naprojektu, vendar je velika večina sprejela to
prej delale s srcem in pomagale tam, kjer bo
obliko pomoči z velikim veseljem. Lahko
potrebno. Zavzemale se bomo, da bo kar se
vam povem, da so naše prostovoljke velikoda lepo poskrbljeno za naše starejše občane
krat ganjene, kako jih ljudje z veseljem priv naši občini.
čakujejo. Z našo prisotnostjo, so se razmere
Koordinatorka projekta Milica Škof in
v nekaterih družinah, kjer niso lepo skrbeli
Slavko Štefanec
za starejšo osebo, izboljšale. Na sestankih, ki

Osmičarji iz leta 1963

N

atanko po 50 letih, odkar smo leta
1963 zapustili osnovnošolske klopi v
Lenartu, smo se tedanji sošolci zbrali
na prijateljskem druženju v lenarškem gostišču. Šest naših sošolcev se je, žal, dokončno
poslovilo z zemeljskega sveta, zato smo se jih
spomnili in se jim v mislih zahvalili za lepa
skupna leta. To so bili: Ana Rumpler, Cilka
Divjak Kurečič, Alojz Zelenko, Antonija Čučko Kamenšak, Jože Letnik in Jože Sever.
Zelo smo se razveseli Janeza Kurbusa in
Ivana Katana, ki sta se s svojo sošolsko ekipo
srečala prvič po 50 letih, drugi se srečujemo
občasno, redki vsakodnevno, ko pa smo skupaj in sprva še malo ugibamo, kdo je kdo, vse
steče kot nekoč in postane prijetno, domače
in pristno.
Beseda je tekla o sedanjosti, zdravju, potomcih, delu, predvsem pa o starih časih, spominih na dogodke, prelepo mladost in resnično tovarištvo med nami, o naših legendarnih
učiteljih, o preprostosti življenja v tistem času,
ki je bil dobra popotnica za vse nas, ki smo

ali ostali na območju takratne velike občine
Lenart ali smo našli življenjsko pot drugje po
deželi in na tujem. Toda duh lepih dni je ostal
v nas, to so zrcalili naši pogledi in odzivi na
spomine iz dni, ko smo odraščali, ko je bilo
običajno hoditi bos, imeti staro ledrasto torbo
in prišepetavati nepripravljenemu sošolcu, si
pomagati pri vsem in se tudi zelo zabavati.
Na skupni fotografiji smo: Ciril Čuček,
Ana Caf Lešnik, Franc Žvajker, Vera Klajžer
Šori, Janez Kurbus, Majda Šantl, Marija Rojs
Lorger, Lojzka Celcer Švarc, Ivanka Hadela
Kurnik, Jožica Tapeiner, Marija Repa Krajnc,
Danica Črnčec Roškarič, Anica Krajnc Kogler, Vojka Puž Sujoldžić, Marija Vedernjak
Leskovar, Marija Kebrič Voglar, Marija Škamlec Dajčman, Slavica Pšajt Belovič, Zlatko
Titan, Alojz Rojht, Miroslav Sirk, Jože Murko,
Ivan Kogler, Franc Letnik, Bogomir Škamlec,
Stanko Cartl, Dominik Kraner, Franc Rokavec, Franc Šuta, Jože Muršak, Ivan Katan in
Branko Murko.
B. Murko

nasmejali, si povedali kakšno šalo ali pa tudi
bolj resno stvar.
Tako ravnatelj Marjan Zadravec kot direktor Zlatko Gričnik sta v svojih nagovorih
ovrednotila pomen medgeneracijske solidarnosti za osebni razvoj in napredek posameznika in celotne družbe. Prireditev so
s pesmijo popestrili pevski zbor stanovalcev,
harmonikar Marjan in Lara Dreu s flavto.
Po pogostitvi smo se razšli v upanju, da se
prihodnje šolsko leto spet srečujemo.
Polona Šporin
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Jože Korošec uživa ob kiparskem delu

Č

lovek skoraj ne more verjeti, da lahko
nekdo v sebi obudi nagnjenje do nečesa, kar je bilo potlačeno v njegovi
zavesti. To bi lahko rekli za Jožeta Korošca iz

Jurovskega Dola, ki se je, odkar je v pokoju,
posvetil restavriranju in izdelavi nabožnih
kipov. Obiskali smo ga na njegovem domu,
to je v njegovi hiši, v Jurovskem Dolu, ki
stoji na vzpetini, kjer je donedavna deloval
vrtec. Tisti, ki vstopi v njegovo hišo, takoj
začuti, da je pri hiši umetnik. Že pri vhodu
je najti káko njegovo umetniško stvaritev.
Tudi v kuhinji, v kateri deluje njegova dobra žena Karolina, ki redno skrbi, da uživata zdravo in svežo hrano. Morda je ravno to
tisto, kar jima ohranja zdravje in vitalnost.
Nas je zanimala Jožetova ustvarjalnost na
področju umetnosti. Zanimalo nas je, odkod
taka ljubezen do kiparstva in restavriranja.
»Ko sem se z rodil, oziroma preživljal otroštvo, ni bilo veliko možnosti za izbiro poklica. Rojen sem bil 10. aprila 1927. leta v Jurovskem Dolu številka 46. Vse življenje sem
ostal v rojstnem kraju. Pri tem moram biti
dosleden. Od doma me je odtegnila vojaška
obveznost, saj sem bil 4 leta prisilno mobiliziran v nemško vojsko in v ujetništvu. To pa
še ni bilo dovolj, saj sem moral tudi v Titovi Jugoslaviji služiti vojake in to 26 mesecev.

DKDŽ Cerkvenjak

C

erkvenjaška dekleta in žene so se že od
nekdaj rade družile, si izmenjevale nasvete ter prenašale znanje iz kmečkih
in gospodinjskih opravil na mlajše generacije.
Marsikatera se še danes spomni večernih kuharskih tečajev, ki jih je konec sedemdesetih
let pripravljala Katja Tušak. Prav takrat se je
pojavila ideja o organizirani povezavi Cerkvenjačank. Prvo uradno združenje je nastalo
leta 1979 v okviru Gozdnega gospodarstva,
ko je bila ustanovljena sekcija kmečkih žena.
Vodenje je prevzela Marija Žmavc. Pobudo za
združevanje kmečkih žena so nato prevzele

kmetijske zadruge. 25. junija 1986 je bil pri
Zadružni enoti Cerkvenjak ustanovljen Aktiv
kmečkih žena. Cerkvenjačanke so se hitro organizirale in prve v občini Lenart pripravile
kulinarično razstavo. S tematsko razstavo so
sodelovale tudi pri otvoritvi hladilnice v Lenartu. Eden večjih projektov v takratnem času
je bila pogostitev za 280 oseb, ki so jo članice
pripravile ob otvoritvi prenovljene in dograjene Osnovne šole Cerkvenjak maja 1987.
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Nemška in naša vojska sta mi vzeli mladostna
leta. Po odsluženju vojaščine sem se posvetil zidarstvu. V tem poklicu sem si prislužil
pokojnino, saj sem imel 20 let zidarsko obrt.
Nazadnje sem bil zaposlen
v Avstriji. Imel sem srečo,
da sem delal pri zidarjih, ki
so obnavljali stare objekte,
pa tako tudi cerkve. Tam
sem se spoznal z restavrira
restavriranjem zgradb in tudi sakral
sakralne opreme, to je oltarjev in
nabožnih podob. Ker sem
bil radovedne narave, sem
se veliko sukal ob mojstrih,
ki so obnavljali kipe. Vse to
mi sedaj, ko sem v pokoju,
prav pride. V letih, odkar
sem v pokoju, sem obnovil
nešteto podob na obpotnih
križih. Po želji kake stranke
izdelam tudi leseni del kri
križa in nove kipe Križanega
in Marije. Ljudje so spoznali moje delo in me
mnogi prosijo, da jim obnovim ali celo postavim kak križ. Čeprav sem v letih, tudi zdravje
me daje, mi je to delo v veliko veselje. Še bolj
sem vesel, ko lahko sledim kakemu blagoslovu obnovljenega križa, ki so ga lastniki ohranili kot spomin na pretekle čase.«
Da je Jože dober mojster, smo se prepričali
ob ogledu njegove kiparske delavnice. Pravzaprav so to kletni prostori, ki so natrpani z
raznimi starimi, tudi novimi kipi Križanega
in Marij, ki jih obnavlja ali izdeluje Jože. Pokazal nam je več kot 100 let stare kipe, ki čakajo na restavriranje (obnovo). Včasih zaradi
preperelosti kateremu manjka kak ud, roka ali
noga, izdelal pa je tudi že nove glave. Ko nam
je razkazoval »delavnico«, uh! kaj vse je v njej,
tu mislimo tudi na orodja, ki jih potrebuje pri
delu, nismo mogli verjeti, da je pri tolikih letih sposoben tega zahtevnega dela. Moramo
še omeniti, da je s svojimi novimi kiparskimi
stvaritvami sodeloval na številnih razstavah,
ki so jih prirejalo Društvo upokojencev in
Društvo invalidov.
Ludvik Kramberger

Marija Žmavc je aktivu predsedovala do
začetka 90-tih, ko je aktiv prevzela Kmetijsko
svetovalna služba. Nova predsednica je takrat
postala Cvetka Kuri. Okoli 30 članic je preko
aktiva med leti 1991-94 sodelovalo na razstavi Dobrote slovenskih kmetij v Minoritskem
samostanu na Ptuju, kjer je bilo njihove kulinarične izdelke mogoče tudi kupiti. Aktivne
so bile še na Pomurskem sejmu v Gornji Radgoni, na festivalu Vesela jesen v Mariboru, na
razstavi Območne obrtne zbornice Lenart
(1996) in na 12. razstavi Kulinarika, vino,
cvetje v Radencih (1998). Pozno jeseni in
pozimi, ko so se dela doma
navadno že zaključila, so v
aktivu organizirali po 3 oz.
4 kuharske tečaje na leto, ki
so jih takrat vodile Marica
Preiner, Alenka Turk (peci(peci
vo), Julijana Muršec (zele(zele
njava) in Darinka Gozdnik.
Tečaji so najprej potekali
pri članicah doma, potem
pa so se s prostovoljnim
gasilskim društvom dogodogo
vorile o uporabi njihovih
prostorov za namene izoizo
braževanja, za kar so jim
še danes hvaležne. Cvetka
Kuri je s predsedovanjem
aktivu zaključila leta 1997,
nato jo je za dve leti nasledila Antonija Rojs,
leta 1999 pa je bila za novo predsednico izvoljena Marjana Firbas.
11. marca 2000 se je 33 članic zbralo na
ustanovnem občnem zboru novoustanovljenega Društva kmečkih deklet in žena. Ustanoviteljice so sprejele nova pravila, s predsedovanjem pa je nadaljevala Marjana Firbas.
Dekleta in žene so nadaljevale z raznimi tečaji, organizirati pa so pričele tudi delavnice,

na katerih so izdelovale vizitke in adventne
venčke, barvale velikonočna jajca in se nasploh učile ročnih del. Manjkalo ni niti druženja, saj so se večkrat odpravile v gledališče
ali v bližnje kopališče. Spomladi 2005 so prvič
pripravile razstavo »Velika noč nekoč in danes«, na kateri še danes razstavljajo pisanke
in velikonočne jedi. Fotografija prikazuje del
članic prav na tej razstavi dve leti nazaj.
Leta 2007 je bila za novo predsednico
DKDŽ izvoljena Ivanka Firbas, ki ustaljenega dela v društvu ni veliko spreminjala. Članice nadaljujejo s sodelovanjem na raznih
prireditvah v občini Cerkvenjak, organizirajo
kuharske tečaje in se same ali v sodelovanju

z Društvom vinogradnikov in ljubiteljev vina
Cerkvenjak odpravijo na kakšen izlet. Pred
petimi leti so sodelovale tudi na podelitvi priznanj vinogradnikom in predstavitvi občine
Cerkvenjak, ki je potekala na Ptuju. Leta 2009
so tekmovale na 1. državnem tekmovanju iz
kuhanja kisle žüpe na prireditvi Jakobska kühla v Jakobskem Dolu. V Cerkvenjaku pa so
verjetno najbolj prepoznavne po pujskih, ki
jih delijo ob Antujovem žegnanju. Pujske so
v preteklosti delale iz slanega testa, kvašenega
testa, lesa, das mase in voska.
Danes Društvo kmečkih deklet in žena
Cerkvenjak šteje 43 zelo aktivnih članic.
Mateja Žmauc

211 lipovih listov za zeleno Slovenijo
Septembra lani se je ultramaratonski kolesar Radovan Skubic Hilarij lotil podviga – v
dveh tednih prekolesariti 211 slovenskih občin. Zaradi poškodbe je podvig prekinil po
obisku 56 občin, dokončal pa ga bo letos. Ostalo mu je še 155 občin, oziroma 2200 km
kolesarjenja po Sloveniji. Občino Lenart bo obiskal 31. julija, ko mu bodo okrog 11. ure
pripravili sprejem na ploščadi pred občinsko stavbo.

Tečaj oživljanja z uporabo defibrilatorja

Klub krvodajalcev
Benedikt je 18. 6. 2013
organiziral tečaj temeljnih postopkov oživljanja z uporabo defibrilatorja. Zanimivo,
predvsem pa koristno
predavanje s praktičnimi vajami sta pripravili
domačinka Nataša Borko, dr. med., in njena
sestra Tanja Borko, dipl.
med. sestra. Tečaja se je
letos udeležilo 22 udeleženk in udeležencev,
ki so z igro vlog lahko
tudi preizkusili pridoDefibrilator je v Benediktu nameščen v Športni dvorani Benedikt.
bljeno znanje.
Klub krvodajalcev
Benedikt

Zakaj poveličevanje vojne za Slovenijo
in podcenjevanje NOB?
»Z desetdnevno osamosvojitveno vojno je
Slovenija med 26. junijem in 7. julijem 1991
izvojevala svojo neodvisnost od nekdanje
SFRJ. Zvezna vojska je sicer oboroženo nastopila proti slovenski Teritorialni obrambi že leta
1990, ko je zasedla njen republiški štab. Kljub
pritiskom JLA so v maju 1991 začeli z usposabljanjem nabornikov v dveh učnih centrih, na
Igu pri Ljubljani in v Pekrah pri Mariboru.
Slovenska skupščina je na osnovi plebiscitarne odločitve naroda 25. junija 1991 sprejela ustavni zakon o samostojnosti. Na meji
so jugoslovanske table in zastave zamenjali s
slovenskimi in postavili mejne prehode proti
Hrvaški. Proti mejnim prehodom z Italijo so
26. junija krenile oklepne enote zvezne vojske.
Med potjo so naletele na barikade in spontan
odpor domačinov. Neoboroženi prebivalci so
odločno reagirali proti agresiji, « piše v knjigi
Svetovna zgodovina na kratko.
V bran pred agresijo so se odločno z orožjem v roki postavili pripadniki teritorialne
obrambe in tedanje milice. Slovenija je zaradi
obrambe in učinkovite mednarodne dejavnosti postala samostojna država.
To dejstvo se je za vedno zapisalo v zgodovino. Seveda pa ima vsaka zgodba dve plati.
Potem ko smo Slovenci zavedno stopili
proti agresorski JLA, smo se začeli ločevati.
Nekateri so začeli pretirano poveličevati osamosvojitveno vojno in podcenjevati boj proti
okupatorju med 2. svetovno vojno, čeprav sta
obe vojni vsaka na svoj način, prispevali k samostojnosti Slovenije. Slovenija je bila že pred
osamosvojitveno vojno, tako kot druge tedanje republike, v marsičem samostojna, česar
ne bi smeli spregledati. Ta samostojnost je bila
priborjena že v NOB.
Nekdanji načelnik general štaba Slovenske
vojske in sedanji predsednik Zveze veteranov
vojne za Slovenijo Ladislav Lipič na vprašanje,
kaj imata skupnega NOB in spopad z JLA za

osamosvojitev Slovenije,
odgovarja: »Veliko. V obeh
primerih je šlo za obrambo nacionalne identitete,
za obrambo nacionalnega
prostora, katerega je zakoličil general Maister in
šlo je za obrambo vseh prebivalcev Slovenije.
Seveda so tudi razlike, saj se je NOB odvijala
v spopadu svetovnih razsežnosti, v bistveno
drugačnih pogojih in v drugačnem razmerju
sil v spopadih. Bistveno pa je, da smo se v tem
procesu, ki se je začel po prvi svetovni vojni
z generalom Maistrom in njegovim bojem za
severno mejo, s pojavom TIGR-a in odporom
njegovih borcev zoper fašizem, z bojem slovenskih partizanov v NOB, priborili lastno,
suvereno in mednarodno priznano državo.«
Iz povedanega jasno izhaja, da se zgodovina
ni začela z osamosvojitvijo Slovenije, pač pa je
osamosvojitev rezultat poteka zgodovinskega
dogajanja, ki je pod modrim političnim in vojaškim vodstvom osamosvojiteljev pripeljalo
do samostojne države Slovenije.
Zakaj je torej treba še naprej podcenjevati
štiriletni narodnoosvobodilni boj, v katerem
so bili ubiti številni Slovenci, in precenjevati
zasluge pri osamosvojitvi Slovenije. Oba dogodka sta enako pomembna.
Zato je treba jasno povedati, da se ni mogoče strinjati s prejšnjo vlado, ki na lansko
proslavo dneva državnosti ni povabila oz. je
povabila preklicala borčevski organizaciji,
Društvu general Maister in še nekaterim drugim domoljubnim organizacijam.
Namesto da bi Slovenci ne glede na ideološke in politične razlike enotno praznovali vse
uporniške dogodke v zgodovini, se ne zmoremo zavedati pomena vseh dogodkov, ki so
prispevali k samostojnosti Republike Slovenije. Bo kdaj drugače?
Tone Štefanec
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Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje

Nesmrtnost resnične ljubezni
Poletje ob zvokih in v ritmu LENart
Poletne kulturne prireditve LENart 2013
Program za julij in avgust
Petek, 12. julij, Dom kulture Lenart ob 20. uri
Adi Smolar, koncert
Petek, 19. julij, Dom kulture Lenart ob 21. uri
Iz naših ust v vaša ušesa in prišli boste v nebesa, Il divjilen, koncert
Ponedeljek, 22. julij, Dom kulture Lenart ob 18. uri
Kekec in Pehta, predstava za otroke, Teater za vse Jesenice
Petek, 26. julij, Dom kulture Lenart ob 18. uri
Zvezdica Zaspanka, predstava za otroke, Kulturno društvo za boljši svet
Nedelja, 28. julij, Dom kulture Lenart ob 21. uri
Karneval band, koncert
Petek, 2. avgust, Dom kulture Lenart ob 21. uri
Klezcoustics, koncert judovske glasbe
Sobota, 10. avgust, Dom kulture Lenart ob 21. uri
Kabaret za tuje turiste, predstava, nastopa Jure Ivanušič z glasbeniki
Petek, 16. avgust, Dom kulture Lenart ob 21. uri
Koncert skupine Jebe'la cesta, pop in rock glasba
Četrtek, 22. avgust, Dom kulture Lenart ob 18. uri
Pikec ježek in gasilko jež, predstava za otroke, gledališče Fru-fru
Petek, 23. avgust, Dom kulture Lenart ob 20. uri
Dva Žaka in jaz, gledališka predstava, nastopa Petra Bauman
Sobota, 24. avgust, Dom kulture Lenart ob 20. uri
Gala koncertni večer z mladimi pevci Fiero Spirito

Muziklub na 1. prireditvi LENarta 2013

Prepolna dvorana obiskovalcev, ljubiteljev
kulturnih dogodkov v Domu kulture Lenart,
je 18. junija prisluhnila mladim glasbenim
talentom zasebne glasbene šole MUZIKLUB. Iz koncertnega sporeda so veli neizmerna požrtvovalnost, entuziazem zagnanih
mentorjev, zaupanje staršev in njihovih mladih glasbenikov, ki so občuteno izžarevali v
središču odrskega dogajanja v svojih izvrstnih nastopih. Obiskovalce je očarala prav
posebna scena, v kateri so se mladi učenci
odlično počutili z dodatkom bogate svetlobne tehnike, kakor igre mavričnih barv,
ki so se prijetno ubrane zlivale z izvajanjem
instrumentalno-pevskega programa. V tej
sodobni šoli kreativnih glasbenih projektov
poučujejo kitaro, bas kitaro, klavir,
bobne, diatonično harmoniko, indijsko glasbo - sitar, saksofon, klarinet ter moderno solo petje.
Mentorji, ki so z učenci vzorno izvedli celovečerni koncertni spored,
so Peter Šenekar (vodja), Denis
Čuček, Žan Serčič, Marko Furek, Rok Poštrak, Vanja Fekonja,
Klemen Konrad, Simon Alatič in
Marko Soršak. Njihovi učenci so
Rok Nemeš, Jan Komperšak, Jurij
Šuman, Lana Žvajker, Simon Špindler, Dalila Šuman, Ana Katarina
Zelenko, Tomaž Hameršak, Andreja Ocepek, Nina Horvat, Jan Lipič,
Jan Sernec, Vid Peršak, Črt Lorenčič, Miha Mihalič, Martin Zadravec, Živa Mlakar, Sašo Strelec, Jan
Zorko ter Sandra Papež.

Folkart v Lenartu

28. junija je v Športni
dvorani Lenart nastopila folklorna skupina iz
Egipta.
Foto Tone
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Kot gostja večera se nam je s pesmijo Verjamem predstavila tudi pevka EVA BOTO.
S srčno gesto so se starši in mladi talenti ob
koncu glasbenega programa oddolžili svojim mentorjem s cvetjem, ki ga je podelil
z zahvalnimi besedami g. Šuman. Mladim
glasbenikom je zaželeti nadaljnjega vztrajanja in uspehov na glasbeni poti. Posebna
zahvala gre občini Lenart, Javnemu skladu
za kulturne dejavnosti in snemalni ekipi
Toneta Konrada ter vsem ostalim, ki so pomagali pri izvedbi tega enkratnega, čudovitega glasbenega spektakla. Iskrena hvala za
nepozabni glasbeni dogodek.
Marija Dukarič Cvetko, glasbena
pedagoginja, zborovodkinja, svetovalka

V drugi polovici avgusta vabljeni na nepozabno odstiranje Agatinih tančic
Ljubezenska zgodba med lepo mlado plemkinjo Agato Nürnberger iz Štraleka in edinim
dedičem velikega hrastovškega gospostva, grofom Ivanom Friderikom Herbersteinom, ki je
ob koncu 16. stoletja pomembno zaznamovala
naše kraje, še vedno spoštljivo in skrivnostno
bdi med nami.
Črni križ pri Hrastovcu kot kamnita priča
preteklosti opominja na čase trpljenja »malega« človeka, ki se kljub pomanjkanju, nasilju,
telesni in duhovni nesvobodi pod samovoljo
grajske gospode ni nikoli zares predal. V svoji
stiski in nevednosti se je ljudstvo, ki je hlepelo
po čudežu odrešitve, zatekalo tudi k vraževerju in fanatizmu. V nerazumevanju narave in
njenih zakonitosti je za svojo bedo in nezgode
krivilo čarovnice. Vse to pa je spretno izkoristila tudi gospoda in v čarovniških procesih na
smrt obsodila vse, ki so si drznili nasprotovati
njeni volji.
In v teh temnih časih je med griči Slovenskih
goric kot prvi lokvanjev cvet na ribnikih pod
hrastovškim gradom vzniknila naša najlepša
ljubezenska zgodba. Ljubezen, ki je bila premočna, da bi jo krotil človeški razum. Ljubezen, ki je kljub številnim intrigam in spletkam
graščakinje Margarete Herberstein, Friderikove matere, ni končala niti kruta obsodba lepe
Agate na čarovniškem procesu. In tudi ne njena smrt, saj še dan današnji živi med nami. Ta
zgodba vedno znova budi naša čustva in buri
našo domišljijo.
Pred več kot 85 leti jo je spisal in leta 1928 z
naslovom Črni križ pri Hrastovcu izdal sodnik
in pisatelj dr. Ožbalt Ilaunig, ki je od leta 1908
do upokojitve služboval na lenarškem sodišču,
v letih 1928-1930 pa spisal kar štiri romane in
avtobiografijo. Dr. Ilaunig je v Lenartu živel do
svoje smrti leta 1945. Njegov grob na mestnem
pokopališču zaznamuje opazna spominska plošča, ki dokazuje spoštljiv odnos do moža, ki je
prepoznal in ovekovečil pomembno dediščino
lokalnega okolja. Knjiga je bila leta 1988 ponovno izdana s strani Turistične agencije Klopotec
pod budnim očesom urednika Aleša Ariha in
je v zelo kratkem času tudi v celoti pošla.
Zgodba je večkrat našla pot tudi na odrske
deske. Prva dramatizacija je pod peresom Davorina Petančiča nastala leta 1935, kasneje so
sledile še številne priredbe. Ustvarjalni Slovenskogoričani so vedno znova obujali Agatino
in Friderikovo ljubezen,
nazadnje leta 1992, ko
so to zgodovinsko igro
pod režijo Marije Šauperl odigrali ljubiteljski
kulturniki iz Kulturnega društva Ivan Cankar
Jurovski Dol. Zgodba
je večkrat segla tudi čez
naše območje, tudi letos,
ko jo je gledališko uprizorila dramska sekcija
Kulturnega društva Grajena na ptujskem gradu.
Ta nesmrtna in usodna ljubezen je inspirirala številne umetniške
duše. Tako je naš domači
slikar Konrad Krajnc v devetdesetih letih ustvaril cel mitološki ciklus pod naslovom Agata, ki
mu je leta 1996 namenil samostojno razstavo v
Galeriji Krajnc.
Pomembno je zaznamovala tudi naše družabno življenje (npr. Agatina noč) in pomagala
pri razvoju prenekatere poslovne ideje. Skratka,
ta silna ljubezenska zgodba med Agato in Fri-

derikom je našla varno zavetje v srcih ljudi med
griči in doli Slovenskih goric.
Ves ta naboj je navdihnil tudi ustvarjalne
duše LAS Ovtar Slovenskih goric, ki so si s
projektom Agatine skrivnosti zadale odstirati
tančice te prelepe povesti in z njo obogatiti čim
večji krog ljudi. Ob koncu šolskih počitnic se
bo tako zvrstilo kar nekaj dogodkov, ki jih nikakor ne smete in ne morete zamuditi.
Začelo se bo v sredo, 21. 8. 2013, ob 10. uri,
ko vas vabimo v malo dvorano Centra Slovenskih goric na javno predstavitev nove izdaje
knjige Črni križ pri Hrastovcu. Gre za ponovno
izdajo originalnega besedila dr. Ožbalta Ilauniga, ki smo jo dodatno opremili s stvaritvami
Konrada Krajnca. Na predstavitvi bomo določeno število knjig izžrebanim obiskovalcem
podarili, zato posebej vljudno vabljeni.
Nadaljevali bomo v soboto, 31. 8. 2013, ob
18. uri, ko vas vabimo, da se prepustite Ovtarju, ki vas bo popeljal od ene Agatine skrivnosti
do druge. Začeli bomo na Trgu osvoboditve v
Lenartu, ko bomo ob prvi dramatizaciji zgodbe odpotovali v življenje poznega 16. stoletja.
Potem se bomo peš odpravili v Lormanje in ob
naslednji dramatizaciji podoživeli poroko Friderika z lepo Agato. Pot bomo nadaljevali na
grad Hrastovec, kjer bomo spoznali pretkanost
in krutost hrastovške gospode. V soju bakel se
bomo od tam odpravili do Črnega križa in skupaj s Friderikom vzeli slovo od Agate. Zadnji
koraki bodo usmerjeni nazaj do osrednjega
lenarškega trga, kjer bo organiziran »semanji
dan«. Na njem bodo sodelovali lokalni ponudniki s prikazom domačih obrti in kulinaričnih posebnosti našega območja. Lenarški trg
bo tako izhodiščna in zaključna točka sobotnega poznopopoldanskega pohoda in večernega
sejemskega dogajanja. Za vse, ki bodo v družinskem krogu (najmanj trije družinski člani)
prehodili celotno pot, pripravljamo posebno
presenečenje. V primeru slabega vremena bo
dogajanje prestavljeno na prvi vikend v septembru.
Dramatizacija zgodbe na prostem, dogajanje v trgu kot semanji dan, skrivna poroka
v Lormanju, hrastovška gospoda na svojem
gradu, dih jemajoče slovo ob Črnem križu so
Agatine skrivnosti, s katerimi želimo obogatiti in pomembno zaznamovati letošnje poletne
dni. Želimo si, da bi Agatine tančice odstirali

tudi drugo leto in tudi leto zatem, na ta način
z nesmrtno ljubeznijo okužili vas in čim večje
število obiskovalcev ter tako bogatili ponudbo
Slovenskih goric, da se bo zanjo slišalo in vedelo vse do Jadranskega morja in Lendavskih
goric, pa tudi čez. Vabljeni!
Spremljajte nas na www.lasovtar.si

Različne uprizoritve drame Črni križ
pri Hrastovcu na območju Lenarta
Med Slovenskogoričani in tudi širše je še
vedno zelo živa zgodba o Agati in Frideriku
Herbersteinu, hrastovški gospodi in upravi
v trgu Lenart.
Spomenik pri Hrastovcu – Črni križ še

stoji kot kamnita priča preteklosti. Kot
opomin na trpljenje slovenskega ljudstva
pod grajsko gospodo, ki je tlačila ljudstvo
in si prilagajala zakone in pravila, kot ji je
ustrezalo. Težke dajatve, nasilja, telesna in
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duševna nesvoboda je pritisnila tlačana k
tlom – toda popolnoma potlačila ga ni nikoli. Ljudstvo je iskalo duševne hrane in svobode tudi v fanatizmu, čakajoč čudeža, da ga
osvobodi (skakači). Ker si prirodnih pojavov
niso znali drugače razložiti, so verjeli, da so
krivi tej bedi in nezgodam čarovniki. Vse to
pa je s pridom izkoristila tudi gospoda, ki je
obsodila čarovništva mlado dekle tudi samo
zaradi iskrene ljubezni.
Zgodba Črni križ pri Hrastovcu, zgodovinska povest, je doživela že številne uprizoritve po prvi objavi 1928. leta. Napisal
jo je koroški pisatelj Ožbalt Ilaunig, sicer
pravnik, ki je od 1908. leta pa do svoje upokojitve služboval tudi na sodišču v Lenartu.
Tudi pokopan je pri Lenartu v Slovenskih
goricah.
Dramatizacijo je leta 1935 naredil Petančič in po njej je nastalo že več priredb.
Eno so dramatizacije, po katerih različne
gledališke skupine uprizarjajo igre, dugo je
knjižna izdaja drame. Prvi ponatis drame je
izšel leta 1988 in seveda
takoj pošel; drugi bo izšel
letos – 2013.
Ostanimo pri uprizoritvah drame.
Petančičev scenarij so
pri Lenartu uprizorili že
leta 1932 v okviru takratnega društva Zarja, ki ga

Tadej Golob kot Zlati zob

V petek, 28. 6. 2013, je bil gost v Knjižnici
Lenart naš popularni pisatelj Tadej Golob.
Naš? Ja, naš, še vedno Lenarčan!
Projekt Rastem s knjigo je skozi celotno šolsko leto vabil v knjižnice sedmošolce. Nagrada je bila knjiga Tadeja Goloba Zlati zob. Naši
sedmošolci so ustvarili plakate – vsak 7. razred
našega območja svoj plakat. Poprosili smo avtorja, da bo odprl razstavo teh plakatov, ki bodo
krasili naš mladinski oddelek vse poletje.
Tadej je prišel! Pripravil nam je zanimivo
predstavitev svojih plezalnih avantur in predvsem odkrivanj v Loški steni, kjer je tudi gora
Briceljk, kamor je postavil dogajanje v svoji zanimivi mladinski zgodbi Zlati zob.

Zanimiv rešiserkin zaključek v kroniki. Tanja je
igrala Agato in režirala igro.

Seveda so bili prisotni tudi sedmošolci, knjižničarji, naključje pa je prineslo marsikoga,
tudi Tadejevo nekdanjo učiteljico Eriko Zorko.
Spomini so odleteli nazaj v šolska leta v lenarški šoli in izlete na Peco, saj so lenarški sedmošolci skupaj s svojo knjižničarko Karolino
Divjak pobrskali po šolskih glasilih in »našli«
Tadejeve pesmi pa spise in opise planinskih
izletov.
Po prijetnem klepetu je Tadej ocenil plakate. Bil je vesel izdelkov, za najboljšega pa izbral
plakat 7. a razreda iz Lenarta.
Čestital je prav vsem, saj so v kratkem času
obiska knjižnice zbrali informacije o njegovem
pisateljskem delu, novinarstvu, urednikovanju,
kolumnah in nagradah.
Pa smo lahko res ponosni nanj. Čeprav že nekaj
časa živi v Ljubljani, ga še
Lenarvedno jemljemo za Lenar
čana.
Kot je Zlati zob votlina,
v kateri je skrit zaklad, tako
je Tadej postal zaklad med
slovenskimi ustvarjalci.
Marija Šauperl
Tadej s sedmošolci pod
zmagovalnim plakatom 7.a
OŠ Lenart

»Ti veseli dnevi Knjižnice Lenart«
Petančičeva
izdaja scenarija
iz leta 1935

Igralska zasedba iz leta 1932

je vodil zdravnik Ludvik Kramberger. Skupina, polna entuziazma, je zgodbo predstavila kot izvirno dramo, ki govori o domači
zgodovini.
Z leti so se želje po uprizoritvi te znane
drame še pojavljale, tudi želja po posodobitvi oziroma spreminjanju scenarija za uprizoritev drame, tudi na prostem.
Tako se je odločila Tanja Ješovnik, učiteljica, tudi lastnica posestva Štralek, da bo s
skupino Kulturnega društva Ela Kristl-Tanja Čermljenšak uprizorila dramo po svojem scenariju. Zbrala je odlično ekipo, ki
se je predano vrgla na delo in jo uprizarjala
v letih 1953/54; izdelali so zanimivo kroniko svojega dela, zanimivo predvsem po
izjemnih ročno zapisanih mislih in upodobitvah, Tanjin scenarij pa je izšel tudi v obliki brošure.

Po letu 1965 so v Jurovskem Dolu leta
1992, 93 in 94 uprizorili predstavo na prostem po scenariju Marije Šauperl.
Takrat smo tudi »odkrili«, kako zanimivo
prizorišče je grajski vrt v Hrastovcu.
Prostor, ki ga je vredno negovati kot
letni oder za takšne uprizoritve.
Ponovno je zaživela ideja o uprizoritvi drame v okviru projekta
Odkrivanje Agatinih skrivnosti v
okviru LAS Ovtar Slovenskih goric.
Zbrali smo se ljubiteljski igralci iz
privseh občin Slovenskih goric in pri
pravljamo zgodbo za letni oder v
Hrastovcu. Ko bo nared, bo to velik
dosežek za gledališko udejstvovanje
v Slovenskih goricah, ki ga bomo
smeli šteti kot poletni železni repertoar poletnih kulturno turističnih prireditev.
Tako bo v poletju 2013, konec avgusta,
prvi poskus oživljanja te zgodovinske zgodbe, v nekaj prizorih iz igre, ki pa je tudi
enkratna priložnost za turistično ponudbo
naših krajev.
Zgodba o nesrečni ljubezni in črni tradiciji fevdalnega časa bo skupaj z dobrotami Slovenskih goric enkratna priložnost za pestro
preživetje konca počitniških dni. Do sezone
2014 pa seveda postavitev celotne igre na letnem odru v Hrastovcu in izdaja brošure s
prenovljenim scenarijem.
Igranje prizorov na prostem, dogajanje v
trgu kot tržni, semanji dan, skrivna poroka
v Lormanju, skakači, hrastovška gospoda
na svojem gradu, spomenik pri Črnem lesu
bodo zanimivosti v potepanju po skrivnostnih poteh preteklosti.
Lenart – center Slovenskih goric z vsemi
Besvojimi kraji: Ano, Be
Cerkvenjanediktom, Cerkvenja
kom, Trojico, Jurijem,
Voličino si prizadeva
legenobujati to svojo legen
do v obliki turističnih,
kulturnih in družabnih
dogodkov z različno
ponudbo.
Marija Šauperl
Tako so vešče roke
ilustratorja Rotmana
uredile kroniko gledališke skupine.
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Knjižnica Lenart je 14. junija 2013 praznovala 51. leto svojega delovanja. Zavidljivih
let pa Knjižnica Lenart ne bi mogla doseči
brez knjig in zvestih bralcev. Zato smo za
naše uporabnike ob tej priložnosti pripravili
prav poseben program.
V petek, 14. junija 2013, smo se dekleta s
spalnimi vrečami odpravile med knjižne police naše knjižnice. Po motivacijskem uvodu
smo brale in kritično presojale ljubezensko
snov v romanu s starejšo letnico izdaje slovenskega avtorja in v romanu v zadnjem
času zelo priljubljene avtorice ljubezenskih
romanov. Privoščile smo si odmor z jogo
in se preizkusile v delavnici dramske igre.
Uprizorile smo dva prizora iz znanih Shakespearovih dram – Romea in Julije ter Hamleta. Ob tem smo spoznale osnove celostnega
javnega nastopa in kakovostne dramske igre
ter se iskreno nasmejale. Po sproščanju z

jogo smo ob čaju razpravljale o svojih bral
bralnih navadah in priljubljenih književnikih ter
njihovih delih. Po pravljici za lahko noč smo

v družbi knjig prijetno spale vse do jutra, ko
smo knjižnico ponovno pripravile za nov
delovni dan. Nikomur pa ne bomo izdale,
kaj počnejo knjige ponoči, pridružite se nam
na naslednji noči branja in preverite sami.
V soboto, 15. junija 2013, smo v goste
povabili mlado ustvarjalko Jasmino Skurjeni, ki nas je ves mesec junij razveseljevala z razstavo v zgornjem nadstropju. Oči in
duha smo si lahko spočili ob njenih slikah,
ilustracijah, stenskih poslikavah in lončkih.
Že V. ČVEKalnica Knjižnice Lenart je tako
potekala v njeni družbi. ČVEKatorke smo
Jasmino radovedno spraševala o njenem
dojemanju umetnosti, odzivih širše okolice
in delovnih navadah. Prijetno, nasmejano
dekle nam je na vsa vprašanja z veseljem
odgovorilo ter tudi nas spodbudilo h kakovostni rabi prostega časa. Samo navdih je
potrebno poiskati. Jasmina je svoj dar delila
tudi z našimi najmlajšimi
uporabniki, saj je vodila
ustvarjalnico z naslovom
»Knjižnica na leseni pod
podlagi«. Ustvarili smo razne
podstavke, stenske slike
in tudi barvali. V naših
prostorih smo pripravili
majhno razstavo, vabljeni
k ogledu! Našim majhnim
in velikim uporabnikom
se zahvaljujemo za pri
pridno sodelovanje v projek
projektih »Literarna uganka« in
»Ugani pravljico«. Tudi v
počitniškem času Knjižni
Knjižnica Lenart za vas pripravlja mnogo zanimive
zanimivega. Vabljeni!
Aleksandra Papež

Ustvarjalne počitnice s Knjižnico Lenart
Od odpadnih snovi do lepih stvari …

Od odpadne škatle do stojala za knjige
4. julij od 11. do 13. ure v Krajevni knjižnici v Voličini: iz odpadnih škatel je nastalo namizno stojalo
24. julij od 14. do 16. ure v Knjižnici Lenart: od tetrapaka do sestavljanke
14. avgust od 10. do 12. ure v Knjižnici Lenart: prenovimo svoja pisala z odpadnimi materiali (otroci, prinesite pisala seboj, skupaj jih bomo pripravili za novo šolsko leto).
20. avgust 2013 od 16. do 18. ure v Knjižnici v Cerkvenjaku
21. avgust od 10. do 12. ure v Knjižnici Lenart
22. avgust od 11. do 13. ure v Krajevni knjižnici v Voličini
Vsaka ustvarjalnica bo pospremljena s poučnimi dejstvi o uporabljeni odpadni snovi in odlomku iz eko pravljice. Ustvarjalnice so brezplačne!
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»Če nisi bil ti, je bil pa tvoj brat!«
Pa je za nami! Literarni natečaj za najboljšo sodobno basen »Če nisi bil ti, je bil pa tvoj
brat!« Ideja zanj se je rodila v Kulturno-gledališkem društvu Reciklaža, ki ima že tri leta
sedež v Sveti Trojici v Slovenskih goricah.
Od samega začetka delovanja društva
so na »jedilniku« vprašanja, zakaj smo se
odločili društvo registrirati prav v Trojici in ne v kakšnem večjem mestu, ali smo
potemtakem domačini in, ne nazadnje, kje
neki ta Trojica sploh je. Takšne in drugačne dvome smo želeli pregnati tudi s prirejanjem literarnih natečajev, katerih končni
cilj je zaključno celodnevno druženje vseh
udeležencev v Sveti Trojici. In tako je tudi
bilo. Reci in piši: dvakrat! Prvič prejšnje leto,
ko smo k pisanju kratkih zgodb o sodobnih
Akakijih Akakijevičih iz Gogoljevega Plašča
uspeli pritegniti 64 piscev, in drugič letos, ko
je sodelovalo kar 84 ljudi!
Preden povem, kaj se je letos sploh dogajalo, samo še nekaj besed o delovanju našega društva, katerega srce in duša sva Tine
Dolžan, zastopnik društva in asistent na
Fakulteti za elektrotehniko v Ljubljani, in
Sara Špelec, predsednica društva, zaposlena kot asistentka na Oddelku za etnologijo
in kulturno antropologijo. Resnici na ljubo:
glavni »krivec« za trojiško rojstvo društva
je prav Tine, ki se je z družino pred nekaj
leti preselil v ta lep, idiličen kraj z razvejano
kulturno in društveno
dejavnostjo. Ko sva si
ogledala seznam domačih društev, sva se
hitro zedinila, da na
njem manjka »outsider«, ki bi še dodatno
popestril
dotedanjo
društveno dejavnost in
Trojici pomagal na poti
do širše prepoznavnosti. Vedeli smo, da naša
osnovna dejavnost, ki
je promocija slovanskih jezikov, literature
in kulture (diplomirala
sem namreč iz ruščine in primerjalnega
slovanskega jezikoslovja), ne bo ravno odskočna promocijska deska za kraj, zato si je
bilo treba izmisliti nekaj novega. Novega, a
ne tako zelo drugačnega in nepovezanega z
našo dejavnostjo, istočasno pa vsebinsko in
organizacijsko dobro premišljenega. S Tinetom nama je prvič uspelo lansko leto, ki ga
je, sodeč po navdušenih odzivih, fotografijah
in posnetkih udeležencev, letošnje leto celo
zasenčilo. Z rečenim nimam v mislih samo
izbrane tematike, ki je sodelujoče pozivala,
naj po vzoru največjega ruskega basnopisca
Ivana A. Krilova pišejo basni o »volkih« in
»jagenjčkih« v današnji družbi, temveč predvsem pester zaključek literarnega srečanja.
Sprehodimo se torej skoz trojiško avanturo
udeležencev literarnega natečaja.
Zbrali so se pred kulturnim domom (nekateri so v Trojico prispeli z organiziranim
avtobusom, spet drugi z lastnim prevozom),
od koder so se pod vodstvom Jožeta Ploja
peš odpravili proti kmetiji Mili Mir. Po ogle-

du omenjene kmetije so se ob jezeru spustili
do Žabe, da bi se okrepčali za nadaljnje popotovanje po kraju. Sledil je ogled cerkve, v
kateri jim je pater Bernard razkazal še samostanski muzej in knjižnico, izpod prstov
Anite Kralj pa so zazvenele čarobne orgle.
A kljub nizkim cerkvenim temperaturam
jim je bilo vedno bolj vroče (če ne njim, pa
njihovemu bratu): bližala se je namreč razglasitev rezultatov. Člani Gledališke skupine
Reciklaža smo za udeležence in »za izven«
odigrali predstavo Prevzetna nevesta, nastalo v moji režiji in priredbi štirinajstih basni Krilova. Kot po navadi smo nastopili v
ruščini, a s slovenskimi nadnapisi, ki jih je
pred nekaj leti izdelal Tine in bil zanje na 49.
Linhartovem srečanju tudi nagrajen. Udeležence je prijazno pozdravil podžupan Janez
Voglar, od katerega so se gledalci lahko poučili o trojiški literarni tradiciji, nagovoril
pa jih je tudi eden izmed članov strokovne
žirije Matej Krajnc. V žiriji sta bili še dr.
Aksinja Kermauner in Breda Slavinec, ki mi
je, verjamem, ni treba posebej predstavljati.
Povedali smo še nekaj besed, potem pa se
odpravili v samostansko klet, kjer nas je prijazno sprejel in nam še bolj prijazno natakal
Jože Žel. Udeleženci so tam končno dočakali
knjižno izdajo vseh basni, ki so prispele na
natečaj, in se do zob oboroženi s plodovi lastne ustvarjalnosti odpravili domov.

In kdo so bili naši nagrajenci? Metka
Lampret (1. nagrada), Simona Sušec (2.
nagrada), Jana Kolarič (3. nagrada), Matjaž
Zgonc (nagrada Turističnega društva Sveta
Trojica) in Eva Sikošek (nagrada za najboljši
srednješolski prispevek).
Nagrade so prispevali naslednji sponzorji:
Sandi Dokl iz podjetja Notera, d.o.o.;
Nataša Cotar in Saša Fluher iz Kaliska
B@B garni hotela; Tanja Valenčak iz GraviArta;
Sabina Zemljič iz Turistične agencije Lešnik & Zemljič in Turistično društvo Sveta
Trojica.
Za denarno pomoč se zahvaljujemo Skladu Toneta Pavčka in podjetju Riko, Krki in
Društvu Slovenija Rusija, ki zanj prispevajo
sredstva.
Zahvaljujemo se tudi občini Sveta Trojica
in županu Darku Frasu, ki nas je prijazno
gostil v občinskih prostorih.
Sara Špelec, predsednica KGD Reciklaža

Poslušalci:pevci 1:1

Naslov je zelo miroljuben, če ga pojmujemo
s športne strani. Je pomenljiv, ni pa zavidljiv!
Družba, to smo ljudje s področja Slovenskih
goric, smo si v petek, 31. maja 2013, nehote
nastavili ogledalo. Ogledalo pa vedno govori
resnico. In resnica bode globoko.
Ne mislim pisati o športnem dogodku na
najvišji medobčinski ravni, temveč o kulturnem dejanju.
Ta dan ali ta večer je Moški pevski zbor
»Obrtnik« Lenart izvedel celovečerni koncert
slovenski narodnih in umetnih pesmi. Še celo
ena dalmatinska se je prikradla v program.
Da bi bilo tudi za poslušalce bolj zanimivo in
bolj atraktivno, smo v goste povabili po starosti delovanja drugi najstarejši zbor v Sloveniji
– Mešani pevski zbor »Zvon« iz Šmartna pri
Litiji.
Propagandni »stroj« je
delal neutrudno več tednov: predsednik zbora je
v kratki predstavitvi dvaintridesetletnega delovanja
povabil poslušalce preko
Radia Slovenske gorice. In
to vabilo ni bilo samo enkrat na valovih. Ponavljalo
se je ves teden pred koncertom. V vse bivše krajevne
skupnosti, po novem »male
občine«, smo izobesili vpadljive plakate na z občinske
strani točno določene oglasne panoje. Tudi na lenarško občinsko spletno stran
smo dali kratko vabilo. Ni
manjkalo vabil tudi v dnevnem časopisju.
Da bi po dolgih letih vaj, nastopov, končno
enkrat zagotovili nabito polno dvorano lenarškega Kulturnega doma, smo s pomočjo
Lenarške pošte (pa to ni bilo zastonj, saj veste, da se morajo vesti po pridobitniški logiki)
razposlali 1400 vabil. Toliko je gospodinjstev
v Krajevni skupnosti Lenart, ki šteje okrog
6000 duš. V resnici duš, kajti duše se ne vidi.
Smo si mislili in delali račun brez krčmarja.
Če prištejemo še prebivalce KS Voličina, bi
zadostovalo za polno dvorano le 3-4% poslušalcev. Če pa se ozremo na vse Slovenske
gorice, s katerega področja izhajamo pevci
edinega moškega pevskega zbora, bi zadosto-
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stavili sedanjost v cerkveni glasbi, v kateri je
več prostora za ritem, in nakazali smernice
za neizbežno prihodnost v tej zvrsti.
Jože Žel

stran od slovenske biti? Kaj nas more dnevna politika res zabiti v zemljo do vratu ali še
več?
Res je bila na isti večer zaključna prireditev v športni dvorani Lenart, v cerkvi pa zaključna maša ob izteku šmarnic. Vendar to ni
opravičilo za porazen obisk.
Na odru nas je bilo ob skupni pesmi 60
pevcev in v dvorani ravno toliko poslušalcev,
ki so uživali tudi namesto tistih, ki so ostali v
toplem domu.
Dragi bralci! Vidite, da rezultat ni bil izmišljen. Vi ste tisti, ki ga lahko popravite.
Franc Meke

Okteti in male vokalne skupine v J. Dolu

svojo čarobnost dodala še raznolika igra barv
neba, smo v izvedbi nastopajočih skupin slišali vrsto slovenskih narodnih in umetnih pesmi, priredb slovenskih zimzelenih melodij in
narodnozabavnih viž ter dalmatinskih pesmi.
Ker je mesec junij čas, ko se žito pripravlja
na žetev, v času zorenja žita pa so naši predniki praznovali kresno noč, obenem tudi najkrajšo noč v letu, ki naj bi po ljudskem izročilu bila iz 23. na 24. junij, obenem pa je bil
tik pred vrati spomin na 25. junij 1991, ko je
Slovenija formalno postala neodvisna država,
smo nastopajoči in obiskovalci prireditve skušali vzeti večer s prihajajočo kresno nočjo kot
praznik, kot poseben dan, ko se čas vrti drugače in skušamo svoje življenje ob letnih časih
poglabljati in bogatiti, saj nam naše izročilo
priča, da je bilo ljudsko življenje v preteklosti
veliko bogatejše, kot si danes predstavljamo.
Čas je veliko spremenil, tudi zakril, ni pa mogel izriniti vsega, kar so počeli naši predniki.

4. orgelski koncert Anite Kralj
Pred 10 leti smo v cerkvi Svete Trojice blagoslovili nove orgle. Kot spremljevalka otroškega pevskega zbora jih je takrat smela preizkusiti tudi mlada Anita Kralj. Instrument
jo je prevzel z vso mistiko in čarom, tako da
se je odločila za študij tega veličastnega instrumenta. Tako je letos v okviru občinskega
praznika in križevega pota DU Sveta Trojica
v nedeljo, 2. junija, izvedla že 4. tradicionalni orgelski koncert.
Da pa bi bil koncert čim bolj barvit, je v
goste povabila mladinski pevski zbor župnije sv. Lenarta in trobentača Bineta Ploja, ki
je ob spremljavi Anite zaigral nekaj skladb iz
svojega opusa. Mladi Lenarčani, ki jih vodi
znana slovenskogoriška glasbenica in pedagoginja prof. Slavica Kurbus, so nam pred-

val zanemarljiv odstotek
prebivalcev in dvorana bi
pokala po šivih.
Zakaj smo trošili denar, in to ne malo davkoplačevalskega denarja
za prenovo kulturnega
doma? Zato, da je dvorana polna na vsake
»kvatre«?
V naši občini je toliko kulturnih in športnih prireditev kot v malokateri občini. Dragi »zapečkarji, gledalci malih ekranov, ljudje
s tisoč in enim izgovorom«, kaj vam res ni
do slovenske pesmi, ki nas je ohranjala skozi stoletja? Kaj je dobro le tisto, kar se poje
v angleščini? Kaj se moramo tudi podeželani
obnašati kot »mestjani«?! Kaj nas je televizija
in njene oddaje tako zavedla, da se obračamo

V nedeljo, 23. junija 2013, je na trgu v Juro
Jurovskem Dolu potekalo že II. srečanje oktetov
in malih vokalnih skupin, ki ga je v okviru
Kulturnega društva Ivan Cankar Jurovski Dol
tudi letos priredil Jurovski oktet.
Letos se je vabilu na srečanje odzvalo 6 skupin, ki gojijo vokalno petje. Poleg Jurovskega
okteta so se s svojim petjem predstavili še Slovenskogoriški glasovi iz Lenarta, ženska vokalna skupina Amista iz Voličine, moški oktet
Tinje iz Tinja, Cvenski oktet iz Cvena, ženska
vokalna skupina Simfonija iz Trnovske vasi in
vokalna skupina Melos iz Ptuja.
V prečudovitem trškem ambientu, ki mu je

»Ko so peli fantje, družine v večer, v noč, iz gričev in vasi je pesem odmevala v dolino, minili
tisti časi, žal, odšli so daleč proč, ko petje iz srca
vse napolnilo je s toplino.
Kjer v večer z gora odmevala je pesem, samotne
domačije na gričih še stojijo, prisluhnil pevcem,
čutil, bil sem srečen, mi spomini nazaj spet
daleč tja hitijo.«
Da ti spomini ne bi odtavali predaleč v preteklost, so poskrbeli vsi nastopajoči ter s svojim
ubranim petjem dali veselje srcu in duši moč,
da bomo vsi, ki so nam bile pesmi namenjene,
lažje krmarili skozi pasti življenja.
Vida Ornik
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Ljudska pesem na vasi

Korenine ljudskega petja segajo daleč v
preteklost, tja do naših pradedkov, prababic
in še dlje. Nekoč so si ljudje trdo življenje
polepšali z ljudskim petjem. Spontanega
ljudskega petja na vasi že dolgo ni več slišati.
Prav zato se je sekcija ljudskih pevcev KTD
Selce odločila, da pripravi kulturni večer z
naslovom Ljudska pesem na vasi. Prireditev
je bila v soboto, 15. 6. 2013, v kulturnem
domu Selce. Organizatorji so pripravili zanimiv in pester program, saj se je na odru
zvrstilo kar sedem skupin, ki so prepevale
ljudske pesmi. Ker pa si želijo, da se ljudska pesem ohranja in prenaša na mlade, so

med nastopajoče povabili
tudi otroke iz Vrtca Selce
Nastopain OŠ Voličina. Nastopa
joči so na odru nastopili
v sledečem vrstnem redu:
otroci skupine Vrabčki iz
Vrtca Selce, Alen Živko,
ljudski pevci KTD Selce,
Benjamin Sužnik, ljudska
pevska skupina »Taščice«
KUD Rače, Denis Krajnc,
Beneljudske pevke KD Bene
dikt, harmonikar Aleks
Zelenik, pevke ljudskih
pesmi »Urbančanke« TD
Destrnik, zbor »Ožbački
pjebi«, Klapa Radoboj iz Hrvaškega Zagorja
in Hišni ansambel Markovci.
Vzdušje v dvorani je bilo tako prijetno, da
je občinstvo vstalo in zapelo skupaj z nastopajočimi. Ljudska pesem je nedvomno ena
najpomembnejših sestavin ljudskega izročila, je najstarejši del kulturne dediščine slovenskega naroda. Prav zato jo je treba ceniti
in si prizadevati, da ne potone v pozabo. Naj
postane vrednota tudi, kadar gre za ohranjanje naše identitete.
Julijana Bračič

Zbori in folklorne skupine jurovske OŠ

Zadnji dan v maju je v šolski telovadnici
OŠ J. Hudalesa Jurovski Dol izzvenel tradicionalni letni koncert šolskih zborov in folklornih skupin te osnovne šole. Sodelovali
so: otroški pevski zbor, mladinski pevski
zbor, Orffova skupina, ki deluje v okviru izbirnega predmeta ansambelska igra, in šolski ansambel (mentorica vseh je Metka Caf),
mlajša otroška folklorna skupina Knofeki

(mentorice
Cilke
Neuvirt) in starejša
otroška
folklorna
skupina Šleka pac
(mentorice Barbare
vr
Waldhütter). Za vrhunsko spremljavo
poskr
na klavirju je poskrbela Slavica Kurbus,
za povezovanje v
zaokroženo celoto
pa napovedovalka
Janja Roškarič. Več
kot sto sodelujočih
otrok je navdušilo
uži
občinstvo, ki je uživalo ob ubranem petju, iskrivih plesih in
odličnih glasbenih nastopih. Do naslednjega
skupnega koncerta so se poslovili s pesmijo
Nocoj je ena luštna noč, s katero so k petju
pritegnili tudi mnogoštevilne poslušalce in
gledalce; vsekakor čudovit poznopomladni
dogodek v ponos šoli in kraju.
Dušan Waldhütter

Kulturni dan na Osnovni šoli Benedikt
V sredo, 15. 5. 2013, je na naši šoli potekal
kulturni dan, ki sta ga zelo popestrili naši
lutkovni in dramski skupini. Najprej je svojo lutkovno igro odigrala lutkovna skupina
Deteljica, ki jo vodi Viktorija Kukovec Potrč.
Igrali so igro Živali gredo po svetu, ki jo je v
celoti napisal učenec 6. razreda Jernej Leva.
Zgodba govori o mački, oslu, psu, kozi,
petelinu in dveh kokoškah, ki se odločijo, da
bodo zapustili svoj dom zaradi nesramnosti
svojega gospodarja, ki je pred davnimi časi
izgubil svojo ljubljeno ženo. Živali potujejo
okoli in si iščejo nov dom. Na svoji poti doživijo veliko zanimivih dogodivščin in spoznajo druge živali. Nekega dne pa po čistem
naključju najdejo ženo svojega gospodarja
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in jo odpeljejo nazaj na svojo domačijo. Gospodar je bil spet vesel in srečen in zato so se
tudi živali odločile, da bodo ostale doma.
Igro so si ogledali učenci od 6. do 9. razreda in mnenja so bila res odlična. Lutkarji so
se res odlično odrezali.
Dramsko igro naše dramske skupine Črevesniki, ki jo vodi mentorica Helena Kotnik,
pa so si ogledali učenci od 1. do 5. razreda.
Od gledanju igre so se povsem sprostili in
zabavali, saj je igra Klobase odlično razvedrilo. Zgodba se dogaja v mesnici, kjer traja
vojna med domačimi in ljubljanskimi klobasami. Vse pa se zaplete, ko mesar Joško
v mesnico pripelje mamljiv pršut. Seveda bi
ga vsaka klobasa rada imela zase, to pa pršut
začne izkoriščati in
zato zapeljuje vsako
klobaso posebej. Ko
ugotoviklobase to ugotovi
jo, stopijo skupaj in
priredijo boksarski
dvoboj med pršu
pršutom in najmočnejšo
klobasico. Ker seve
seveda klobase zmaga
zmagajo, ugotovijo, da so
lahko, čeprav niso
iz istega mesa, med
seboj prijateljice.
Marjana Zorko

Jožici Kerenc 2. nagrada
Potapljaško društvo Maribor je letos pomladi organiziralo 3. likovni ex tempore
EKO DRAVA 2013, ki je potekal v okviru

letošnje že 21. ekološke akcije »Eko Drava
2013 – ni nam vseeno«. Na njem je sodelovalo kar 47 likovnih ustvarjalk in ustvarjalcev, med njimi tudi članica
in vodja likovne skupine
Kulturnega društva Ivan
JoCankar Jurovski Dol Jo
žica Kerenc. Na otvoritvi
razstave likovnih del 29.
kamaja v prostorih Art ka
varne mariborskega hotela
žiriPiramida je strokovna žiri
ja v sestavi Jerneje Hercog,
Bogdana Čobala in Maria
Berdiča v kategoriji A –
nagraodrasli dodelila 2. nagra
do Jožici Kerenc za njeno
likovno delo z naslovom
»Zdravo z Dravo«.
Miroslav Breznik, predsednik društva

9. Likovna paleta pri Methansu
Likovno društvo Gornja Radgona je v
Methansovi hiši 8. in 9. junija ustvarjalo
na svojevrsten način. Razpis JSKD RS je bil
pod naslovom Parafraza, palimpsest citata
in prisvojitev, izbrani kolonijski naslov pa
»Ustvarjeno nekoč, doživeto danes.«
Predsednica društva Tatjana Mijatovič
je predstavila 15-letno delovanje društva v
Gornji Radgoni, siceršnja tradicija likovnega
ustvarjanja sega že dobrih pet desetletij nazaj.
Članov v društvu je 48,
od tega je aktivnih 30,
ki se skozi vse leto predstavljajo v Kulturnem
domu Gornja Radgona
in tudi drugod po Sloveniji. Društvo je zanimivo kot medgeneracijsko
in mednarodno, saj so
člani starostno med 10
in 80 let, imajo pa tudi
člane iz Avstrije. Društvo večkrat organizira
druženje in delavnice za
svoje člane. Ob prazniku na Velki, na Snežničino, bo otvoritev razstave likovnih del
kolonije v Methansovi hiši; potem se razstava seli v Gornjo Radgono za občinski praznik, kjer bo do konca septembra. Mag. Saša
Bezjak je imela strokovno predavanje za člane društva o Parafrazah likovnih del, in sicer je predavanje podprla s 30-imi likovnimi
deli iz zgodovine. Po predavanjih so umetniki za ta dela vzeli svojo temo, prepuščen pa
jim je bil prosti tip likovnega izražanja. Mag.

Saša Bezjak navdušeno pove, da so člani zelo
raznoliki in imajo več teženj k sodobnemu
načinu izražanja, med njimi je veliko izobraženih likovnikov, ki si preprosto upajo biti
drugačni. Veliko njihovih članov je že prejelo priznanja in nagrade na državni ravni.
Poudari še, da vse še vedno temelji na realizmu, da ustvarjajo samosvojskost in proble-

matizirajo določene teme. Zatrdi tudi, da so
kolonije še kako potrebne za izvajalni proces
in učenje eden od drugega, in ta različnost je
zelo dobrodošla. Tatjana Mijatovič še doda,
da je bilo pred dvema letoma šest likovnikov
izbranih na državno razstavo, kar je za društvo izjemen uspeh. Letošnja regijska razstava bo v jeseni potekala v Kulturnem domu
Sveti Jurij ob Ščavnici.
S. R. Breznik

Ustvarile so naše roke
Učenci OŠ in vrtca Sveta
Trojica so v mesecu aprilu
in maju predstavljali likovne
izdelke v Knjižnici Lenart.
Svoja dela so predstavili
učenci od 1. do 5. razreda.
Razstava je predstavljala pisan svet otroške ustvarjalnosti. Ogledali smo si lahko risbe v oglju in svinčniku, slike
v tehnikah tempere, akvarela

in voščenke, kolaže iz različ
različnih materialov ter montažne
plastike.
Otvoritev so popestrili
učenci 3. in 4. razreda z za
zanimivim kulturnim progra
programom.
Prisotne sta pozdravila in
ogovorila direktorica knjižni
knjižnice Marija Šauperl in ravnatelj
OŠ in vrtca Sveta Trojica Dar
Darko Škerget.
Metka Amon Beber
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Na 13. Darkovem memorialu se je v različnih
kategorijah pomerilo 38 ekip
Na letošnjem 13. Darkovem memorialu
v Vitomarcih so je v različnih mladinskih,
veteranskih, ženski in članski konkurenci v
dveh dneh predstavilo kar 38 ekip. V tekmovanju do 12 let je slavila ekipa Destrnika,
med mladinci do 18 let pa so največ nogometnega znanja prikazali igralci KMN Mala
Nedelja. V tekmovanju med zaselki občine
Sv. Andraž je slavila ekipa Drbetincev. V
finalu veteranskega turnirja sta se pomerili
ekipi »Prijatelji«, za katero so nastopili virtuozi slovenjegoriškega futsala proti veteranom Dobovca. Prepričljivo (3:0) so bili boljši

domači. V ženski tekmi med ekipama Cerkvenjaka in Slovenskih goric so bile z rezultatom 1:0 boljše slednje. V osrednjem delu
turnirja, v katerem so se pomerile članske
ekipe, je 5. zapored turnir osvojila ista ekipa,
ki je tokrat nosila ime Car Mont Avtovleka
Hana. 2. mesto je pripadlo ljubljanski ekipi
Tele Team, 3. pa ekipi Sima Bar s Ptuja. Za
najboljšega igralca turnirja je bil proglašen
Matjaž Vojsk, za naj vratarja pa Alen Mordej
(oba Car Mont). Najučinkovitejši strelec je
bil z 11-timi zadetki Igor Osredkar.
D. K.

Siva Čaplja osvojila turnir v Lormanju
Na travnatem malonogometnem igrišču
v Lormanju, ki so ga uredili in za katerega
skrbijo krajani Lormanja, je pretekli mesec
potekal nogometni turnir. Med dvanajstimi
ekipami, ki so se udeležile turnirja, je največ
nogometnega znanja pokazala ekipa Sive
čaplje, za katero so
nastopili Boštjan
Merc, Blaž Roškar,
Miha Čuček, Mitja Divjak, Matevž
Repa, Bojan Klemenčič in Dejan
Hager. Drugo mesto je pripadlo ekipi Slikopleskarstva
Dajčman, tretje pa
ekipi Bar Nataša. Za
najboljšega vratarja
je bil izbran Janez
Rojs (Slikopleskarstvo Dajčman), za
najboljšega igralca
Matevž Repa, naj-
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več zadetkov pa je dal Matej Divjak (oba
Siva čaplja). Turnir sta finančno podprla Trgovina Marko in Simobil Lenart.
D. K.

Košarkarski turnir prvakov v Lenartu
V KK Nona Lenart kljub koncu ligaškega
tekmovanja ne počivajo. Tako so že konec
maja organizirali prvi pokal prvakov. Na
turnirju so se pomerile štiri ekipe. Poleg
domačega moštva, ki je v sezoni 2010/2011
osvojilo naslov prvakov 3. SKL – vzhod, so
se na turnirju predstavili še prvaki lige Parkl,
KK Adecco Maribor, Letošnji zmagovalci 4.
SKL, KK Ruše in letošnji zmagovalci PKL,
KK Paloma Alfa Sladki vrh. Po odiganih
štirih tekmah je prvi zmagovalec turnirja
prvakov postal KK Paloma iz Sladkega vrha,
ki je v finalu ugnal mariborski Adecco. V
tekmi za 3. mesto pa je domači KK Nona Lenart nadigral letošnje zmagovalce 4. lige KK
Ruše. Tekma se je v korist lenarškega kluba
končala z rezultatom 92:66. Kot zanimivost

naj omenimo, da si je turnir ogledal eden izmed nosilcev igre pri slovenskemu državnemu prvaku KK Krka Jaka Klobučar.
Glede na dober sprejem pri sodelujočih
ekipah in igralcih bo po besedah predsednika KK Nona Lenart Smiljana Fekonja turnir
prvakov v Lenartu postal tradicionalen.

»Dan košarke« v Lenartu

Po košarkarskem turnirju prvakov so v KK
Nona Lenart organizirala minuli vikend tradicionalni Dan košarke v Lenartu. V dopoldanskem delu dneva so se predstavile vse mlajše
selekcije KK Nona Lenart. Popoldan pa je
pripadel članom, veteranom in rekreativnim
igralcem košarke - Društu mladi do kraja.
D. K.

Mojca Grandovec znova v vrhu slovenskega teka na
3000 in 5000 metrov
Mojca Grandovec iz Lenarta nadaljuje z
odličnimi rezultati, s katerimi je začela letošnjo atletsko sezono.
V finale atletskega pokala Slovenije, ki je
potekalo v Novi Gorici, so se uvrstili najboljši iz majskih kvalifikacij v Mariboru. Mojca
si je v Mariboru pritekla nastope v tekih na
5000 in 3000 m. V teku na 5000 m si je s
časom 18.34, 23 pritekla 2. mesto in s tem
naslov slovenske pokalne podprvakinje. S
časom 18.07, 36 je zmagala Lucija Krkoč.
Že naslednji dan je Mojca znova stopila na
atletske steze v teku na 3000 m. Kljub vročini (v času teka je namreč termometer kazal
nad 30 °C), ki je oteževala pogoje za tek, si
je Mojca z novim osebnim rekordom (10.29,
25) pritekla sicer nehvaležno, a še vedno
odlično 4. mesto.
D. K.

Mojca Grandovec na enem svojih letošnjih
tekov
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Najboljši šahist med upokojenci je Jože Žel

Lenarčana uspešna na
Hrvaškem
RK Lenart se je 1. junija udeležil močnega
turnirja v rokoborbi na Bistri pri Zagrebu.
Turnir je tradicionalen in zelo močen, saj
so sodelovali klubi iz Slovaške, Madžarske,
BIH, Slovenije in Hrvaške. Najbolje se je izkazal naš mladi rokoborec Žan Perko in v
kat. 49 kg zasedel odlično 3. mesto. Zmagal
je v treh borbah in eno po nesreči izgubil.
Četrto mesto je dosegel njegov mlajši brat
Tinej v kat. 30 kg - dve zmagi in dva poraza.
T. Jagarinec

Žan in Tinej Perko na turnirju na Bistri

Trije Lenarčani na mednarodnem turnirju v
Mariboru
6. in 7. 4. 2013 je v Mariboru potekal medna
mednarodni ECC turnir Robi
Rajh open v ju-jitsu
borbah, katerega so se
udeležili klubi devetih
držav. Klub JJK Nippon
Lenart so zastopali trije
tekmovalci. Mehmed
Telalović je v kat. člani
-85 kg dosegel 5. me
mesto, Jure Penica je v kat.
mladinci -77 kg. dosegel
7. Mesto, Taja Frešer pa
je v kat. otroci -52 kg
osvojila 1. mesto.

cev iz sedmih društev
upokojencev. Kot je ob
razglasitvi rezultatov
povedal donedavni sese
kretar ZDU v Lenartu
Ivan Črnčec, je turnir
potekal v športnem
duhu ob medsebojmedseboj
nem spoštovanju.
Na koncu turnirja sta župan občine
Cerkvenjak
Marjan
Žmavc in novi sekretar
ZDU Lenart Stanko
Cartl podelila pokale
najboljšim. Prvo meme
sto
je
med
šahisti
upoupo
Utrinek s podelitve priznanj najboljšim šahistom med upokojenci
kojenci iz Slovenskih
goric osvojil Jože Žel
Društvo upokojencev v Cerkvenjaku je v
iz Cerkvenjaka, drugi je bil Ivan Koražija iz
okviru občinskega praznika občine CerkveCerkvenjaka in tretji Franc Žunko, prav tako
njak organiziralo meddruštveno tekmovanje
iz Cerkvenjaka. Tokrat so se Cerkvenjačani
v šahu v okviru Zveze društev upokojencev
zares dobro odrezali. Četrto mesto je osvojil
v Lenartu. Na šahovskem turnirju, ki so ga
Franc Šlebinger s Svete Ane, peto pa Rudi
pripravili v prostorih društva upokojencev
Komperšak iz Lenarta.
v Cerkvenjaku, se je zbralo 15 tekmovalT. K.

Programski termini za
občino Lenart:
petek ob 18.00
sobota ob 10.00 in ob 12.00
nedelja ob 18.30
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.

Informacije na spletni strani:
www.siptv.si
Kontakt: info@siptv.si

Aljoša Frešer
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ZA RAZVEDRILO
HUMORESKA

Piše: Tomaž Kšela

Bruseljska priporočila
»Peter, zakaj si tako zamišljen?« je šivilja
Marica pri malici povprašala rezkarja Petra.
»Razmišljam o priporočilih, ki so jih iz Bruslja poslali naši državi po tem, ko je vlada sprejela program stabilnosti, « je odvrnil Peter.
»Kaj pa nam politiki iz Bruslja svetujejo?« je
radovedno povprašal mizar Tone.
»Priporočajo nam, naj varčujemo, varčujemo in še enkrat varčujemo, « je pojasnil Peter.
»Svetujejo nam, naj varčujemo pri plačah, pri
pokojninah, pri socialnih pomočeh, pri zaposlenih v javnem sektorju in pri vseh drugih
javnih izdatkih.«
»Hm, hm, « se je namrščil Tone. »Kdo pa
bo potem še kaj kupoval, če noben ne do imel
več denarja in bomo vsi prisiljeni varčevati in
zategovati pas.«
»Tudi mene to skrbi, « je dejal Peter. »Če vsi
varčujejo, potem nihče nič ne kupi. Če nihče
nič ne kupi, pa tovarne, kmetje in trgovci ne
morejo nič prodati. Takšno varčevanje se ne
bo obneslo.«
»Prav imaš, Peter, « je dejal Tone. »Ravno
pred dnevi sem v časopisu prebral, da so celo
na Mednarodnem denarnem skladu spoznali,
da pretirano varčevanje ni prava pot za izhod

iz krize. Priznali so celo, da so doslej dajali Gr
Grčiji napačna priporočila.«
»Popolnoma jasno je, da pretirano varčevanje krizo poglablja, ne pa rešuje, « je dejal
Peter. »Krizo je mogoče premagati samo z
gospodarsko rastjo oziroma z rastjo bruto domačega proizvoda. Za to, da bi to dosegli rast
proizvodnje, pa je treba povečati povpraševanje in potrošnjo. Da bi to dosegli, pa moramo
najprej povišati plače in pokojnine ter socialne transferje.«
»Gospodje iz Bruslja so si to zamislili drugače, « je dvignila prst Marica.
»Kako, « sta presenečeno povprašala Peter
in Tone.
»Nemčiji so naročili, naj poviša plače, « je
dejala Marica. »Ker bodo Nemci in drugi bogati Evropejci imeli več denarja, bodo lahko
pri nas pokupili vse tisto, kar je kaj vredno.
Tako se bo pri nas potrošnja povečala, samo
trošili bodo drugi, ne mi trije in nam podobni.«
»Aha, že razumem, « je dejal Peter. »To logiko pa poznam že od doma. Tudi moja žena
kar naprej govori, da morava varčevati, nato
pa si sama kupi najdražjo obleko.«

Navadna plahtica (Alchemilla Vulgaris)
Minula meseca sta mi pustila toliko enkratnih vtisov, da se vedno bolj strinjam
z Medveščkom, ki pravi, da imamo raj na
tej naši slovenski zemljici. Si predstavljate,
kakšen je travnik z vrtačami, v katerem
se bohotijo in hkrati skrivajo potonike in
perunike? Take travnike smo doživeli na
potepanju po Kraškem robu. Pa urejenost
in razkošnost gredic v mariborskem botaničnem vrtu, ki počivajo v vznožju starega
kleka in mogočne sekvoje. Z likovno skupino smo spoznavali rokodelske spretnosti medičarske družine Perger, odkrivali
znamenitosti Slovenj Gradca in uživali v
lepotah mičnih kraljic – vrtnic pri Cvetki
in Petru. Popolnost oblik, barv in vonjev
te res »obnori«, tako da nekaj časa sanjaš
z odprtimi očmi o lastnem rozariju. Tudi
domača lipa je letos bogato zacvetela in
prijazno gostila čebele, da je kar šumelo v
krošnji, nam pa poklanjala omamne vonjave, ki so se širile po celem dvorišču. Lepo
je bilo v mraku posedeti, poslušati čričke,
opazovati luno in zvezde, vonjati lipovo
cvetje in se po otroško veseliti kresničk v
poletnem večeru. Kako ne bi človek mirno utonil v sen po tako lepem večeru?! Res
sem hvaležna, da vse to lahko vidim, občutim in delim z vami.
Tokrat bi vam rada predstavila plahtico,
ki je hkrati zdravilna in okrasna rastlina.
Njena druga imena so še: Marijin plašček,
najboljša prijateljica žensk, hribja resa, plenička, rosnik. Ime izvira iz arabščine in pomeni majhno, magično. Stari Germani so
jo posvetili boginji narave in plodnosti. Pri
nas plahtica raste po travnikih, pašnikih,
kamnitih tratah, gozdnih robovih alpskega
in predalpskega predela. Je trajnica z dobro
razvitim koreninskim sistemom, iz katerega pomladi poženejo zelena dlakasta
stebla, na katerih
od maja do avgusta
cvetijo drobni zeleno rumeni cvetovi,
združeni v socvetja.
Listi so nagubani,
mehko
dlakasti,
listni rob je nazobčan.
V času cvetenja
nabiramo liste in
cvetove ob lepem
sončnem vremenu
in jih posušimo v
senci na prepihu.

12. JULIJ 2013 | ŠT. 6

Ovtarjeve novice 17_40.indd 27

Posušena rastlina mora obdržati lepo zeleno barvo. Je brez vonja, malce grenka in
trpka. Pater Ašič jo je imenoval prvovrstno zdravilo za ženske bolezni. Lajša premočno, prešibko in bolečo menstruacijo.
Tri dni pred pričetkom in še dva dni po
menstruaciji pijemo poparek iz plahtice in
rmana po požirkih trikrat na dan, vedno
sveže pripravljenega. Zdravi beli tok (kopel), lajša težave mene in blaži bolečine v
trebuhu. Tinktura pomaga pri nespečnosti
in nervozi. Z vodo vzamemo dvajset kapljic
dva do trikrat na dan. Plahtico uporabljamo tudi pri obolenjih želodca in črevesja,
predvsem pri driskah. Izpiranje je primerno pri vnetju v ustni votlini in žrelu ter za
rane in mehurjaste kožne ekceme. Zeliščar
Kalan svetuje ženskam, naj kot preventivo
dvakrat letno naredijo tritedensko kuro s
plahtico. Ker plahtica spodbuja krčenje
maternice, se naj nosečnice glede uporabe
posvetujejo z zdravnikom. Prav tako tudi
tisti, ki jemljejo zdravila proti strjevanju
krvi.
Plahtica je tudi okrasna rastlina, ki nas
posebej očara zjutraj, ko na listnih robovih
zbira roso, ki se skotali na sredino lista, kjer
se v jutranjem soncu lesketa kot biser. Na
gredicah se lepo kombinira z rastlinami, ki
ljubijo polsenčne lege, imajo velike liste, in
tistimi, ki so živo pisane, saj drobni zeleno
rumeni cvetovi plahtice umirijo barve in
delujejo nežno. Cvetovi so uporabni tudi
za rezano cvetje in so zelo uporabni za izdelavo bidermajer šopkov.
Predlagam vam, da si dopustniške dni
polepšate z romantičnim šopkom iz dišečih vrtnic in plahtice.
Marija Čuček

Smeh je pol zdravja
Zagata

Pripravlja T. K.

malce večje premoženje.«

»Ali lahko govorim z direktorjem?«
»Oprostite, trenutno je v zaporu.«
»Kdaj pa se vrne.«
»Tega še ne vemo. To bomo izvedeli iz časopisov, ko bo njegov primer končan.«

Inteligenčni kvocient

»Kako pravimo moškemu, ki je izgubil 90
odstotkov svojega inteligenčnega kvocienta?«
»Vdovec.«

Vojaške vaje

Definicija

»Ata, zakaj za nekatere filme pravijo, da so
trda erotika.«
»Zato, sinko, ker jih predvajajo, ko moraš ti
že trdo spati.«

Soseda

»Soseda se je zastrupila?«
»Verjetno se je ugriznila v svoj strupeni jezik.«

Logično sklepanje

»Moj ata ima že celo leto drisko.«
»To ni mogoče, ker bi že umrl.«
»Zakaj pa ga mama potem vsak večer vpraša,
kdaj se mu bo ta drek strdil?«

Dober nasvet

»Človek nikoli ne ve, kdaj pridejo hudi časi.
Zato bi si rad ustvaril manjše premoženje,
pa ne vem, kako bi to storil,« je mlad delavec
povprašal finančnega strokovnjaka.
»Nič lažjega. Samo banki morate zaupati

»Napad z desne, « je na vojaških vajah zakričal častnik.
»Takoj se bom vrgel v sneg, « je vzkliknil
eden od vojakov.
»Kako se boš vrgel v sneg, saj ga ni?« je dejal
častnik.
»Saj tudi letalskega napada ni, « se je odrezal
vojak.

Na črpalki

»Ali ne veste, da na bencinski črpalki ne
smete kaditi? Lani je v sosednji ulici prišlo do
eksplozije, v kateri je umrlo trideset ljudi, « je
delavec na črpalki dejal stranki.
»Ah, tukaj ne more priti do takšne katastrofe,
saj sva na črpalki trenutno samo dva.«

Zlato pravilo

»Če hočeš v zakonu živeti mirno, moraš
upoštevati zlato pravilo.«
»Katero?«
»Žene nikoli ne prekinjaj, kadar molči.«

Dopisnikom in sodelavcem
Ovtarjevih novic!
Vsebino Ovtarjevih novic soustvarja vse več občanov (dopisnikov). Uredništvo
nenapovedane in nenaročene prispevke uporabi v celoti ali skrajšane (s prilagojenim naslovom) ali jih ne uporabi. Zadnji rok za oddajo prispevkov je 14 dni pred
izidom. 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 30. avgusta 2013!
Zaradi velikega zanimanja za objavo člankov v Ovtarjevih novicah prejemamo
veliko število vaših prispevkov. Vseh niti ne zmoremo objaviti. Prosimo vas, da se
pri pisanju držite zapisanih napotkov.

Uredništvo

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 DDV.
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Utrinki s sejma KOS 2013
Osrednji poudarek
letošnjega sejma KOS
na Poleni so bile dopolnilne dejavnosti na
kmetiji. V pokritem
razstavnem prostoru
se je pod okriljem LAS
Ovtar Slovenskih goric
predstavilo lepo število
ponudnikov. Obiskovalcem smo želeli na
enem mestu predstaviti lokalno pridelane
in okusne dobrote iz
Slovenskih goric. Na
voljo je bila ponudba
tople hrane (enolončnice), domač kruh in
pecivo, med in medeni
izdelki, sokovi … Brez
slovenjegoriške gibance in vrhunskih vin pa
si domače Ovtarjeve
ponudbe ne moremo
predstavljati.
Na sejmu se je predstavljal tudi LAS Ovtar
Slovenskih goric skupaj z Razvojno agencijo. Na ogled je bila
turistična
ponudba
Slovenskih goric, spominki in ideje za izlete
po naših lepih krajih.
Vse to je rezultat dveh
projektov – Ovtarjeva ponudba in Po Goricah, v katerih so nastali novi promocijski

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje

turistični materiali (katalogi in zloženke z
zemljevidi).

Gremo na sejem AGRA!
Tudi letos se bo LAS Ovtar Slovenskih
goric predstavljal na sejmu AGRA od 24.
do 29. avgusta v
Gornji Radgoni.
Vabljeni, da si pestro ponudbo ogledate na razstavnem prostoru v
hali C3. Ponudnike, ki bi želeli svojo
ponudbo predstaviti na sejmu, vabimo k sodelovanju.
Prednost imajo ponudniki, ki lani na
sejmu niso sodelovali. Svojo pripravljenost sporočite
do 22. julija 2013
na info@lasovtar. Lani je bilo veselo…
si ali 059 128 773.

Vsi prisrčno vabljeni, da nas obiščete na
našem razstavnem prostoru!

pri njih počutili kot doma. Ob tej priložnosti
družini Firbas iskreno čestitamo za uspešno
delo na področju turizma v Slovenskih goricah in se nadejamo uspešnega sodelovanja
tudi v prihodnje.

Postavitev dvignjenih gred v Domu sv.
Lenarta in vrtcu v Lenartu

Ponudnike vabimo na izobraževanje
Kmetijska založba in Društvo za razvoj
podeželja LAS Ovtar Slovenskih goric vas
vabita na brezplačno predavanje, ki bo v
prostorih Centra Slovenskih goric, Trg
osvoboditve 9, Lenart v Slovenskih goricah
v ponedeljek, 15. julija 2013, in drugi del v
torek, 16. julija 2013, s pričetkom ob 9. uri
in koncem ob 14. uri.
Vsebine, ki jih bodo predavatelji podali:

Dve leti po odločitvi,
da kmetijstvu dodajo
še turizem, so gostom
ponudili štiri sobe, danes jih imajo osem, in
dva apartmaja, vse najvišje kategorije – štiri
jabolka. Prenočiti je
mogoče tudi na seniku.
Marjana in Alojz, ki sta
jima vseskozi v pomoč
sinova Dejan in Bojan,
sta pri razvoju turizma
na kmetiji »stavila« na
domačnost, ki se kaže
skozi doma pridelano
hrano, in na stik z naravo. Pristna domača
kuhinja je zaščitni znak
kmetije, različne vrste
kruha, hišni mesni izdelki, meso iz tunke,
pašteta, zaseka, koline
in pečenke, gibanice in
druge dobrote pa očarajo tudi najzahtevnejše jedce. Med pijačami
je razpoznavna hišna
viljamovka, ponudijo
pa tudi domača vina in
sadne sokove.
K Firbasovim prihajajo gostje iz vseh koncev Slovenije, Evrope
in sveta. Veliko se jih vrača. Ob dvajsetletnici delovanja so osvežili domačijo in se zazrli
v prihodnost: goste, ki bodo prihajali na domačijo, želijo še naprej razvajati z dobro hrano in raznovrstno ponudbo. Želijo, da bi se

1. Novosti na področju dohodninske zakonodaje, ki so pomembne za kmetije (za
osnovno in dopolnilno dejavnost);
2. Razvijanje skupne blagovne znamke Ovtar Slovenske gorice;
3. Obvezno in prostovoljno označevanje
predpakiranih in nepakiranih živil.
Lepo vabljeni!

V Domu sv. Lenarta
in v vrtcu v Lenartu,
torej pri dveh dobrih
sosedih, smo v okviru
projekta EKO LAS v
dneh 19. in 20. junija
postavljali dvignjene
oz. visoke grede. Tovrstna kontejnerska
vzgoja vrtnin, ki zasleduje načela permakulturnega vrtnarjenja, je
velikokrat lažja in bolj
zanesljiva kot vzgoja
na navadnih vrtnih
gredah. Lažje je oskrbovanje gred, saj se ni
potrebno pripogibati,
zemlje ni potrebno prekopavati, boljši pa je
tudi talni “režim” za rast rastlin.
Predvsem smo s temi gredicami želeli približati delo z zemljo otrokom, ki se dandanes vedno redkeje srečujejo z delom na vrtu.
Na drugi strani pa tudi starejšim, ki bodo na
tak način delo na vrtu brez pripogibanja lažje opravljali. Posebej smo poskrbeli tudi za
ljudi na vozičkih, saj je ena greda v Domu sv.
Lenarta namenjena prav njim. Je primerno

visoka, da bodo lahko z vozičkom dostopali in opravljali vrtnarska dela. V Domu sv.
Lenarta so nam pri polnjenju gred v okviru
2. medgeneracijskega tabora pomagali tudi
dijaki iz Dijaškega doma Antona Martina
Slomška iz Maribora. Za njihovo pomoč se
lepo zahvaljujemo. Stanovalcem doma in
otrokom v vrtcu pa želimo obilo vrtnarskih
radosti in dobrih pridelkov.
M. Fekonja

Prenovljeni ob jubileju
20 let Domačije Firbas, turistične kmetije
iz Cogetincev, specializirane kot kolesarjem in družinam z otroki prijazna kmetija
– doma pridelana hrana in stik z naravo
Marjana in Alojz Firbas sta se pred dvema
desetletja pogumno spoprijela s turističnim
kruhom in se posvetila delu na 12 hektarjev veliki kmetiji v idilični vasici Cogetinci v
Slovenskih goricah in – turistom. Že v letu,
ko so prišli k njim prvi gostje, je bila kme-
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tija po mnenju tednika Vestnik imenovana
za »naj« kmetijo in potem so se, zahvaljujoč
predanemu delu, priznanja kar vrstila. Stene jedilnice, ki sprejme 60 gostov, so polne
plaket in priznanj; največ jih je s kuhalnico
in ob štedilniku »pridelala« Marjana, ki je
izvrstna kuharica. Kot nekakšen vrhunec so
Firbasovi leta 2011 prejeli še priznanje Turistične zveze Slovenije za najlepše urejeno
kmetijo v državi.

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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