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Ob občinskem prazniku na Sveti Ani

Popravljajo novo socialno zakonodajo
Manj bo administrativnih ovir za uporabnike in izvajalce
Ministrstvo za delo, družino, socialne
zadeve in enake možnosti je socialnim
partnerjem na seji Ekonomsko-socialnega sveta predstavilo spremembe zakona o
uveljavljanju pravic iz javnih sredstev in
spremembe zakona o socialno varstvenih
prejemkih, ki naj bi bile sprejete še v letošnjem letu, tako da bi začele veljati 1. januarja 2014.
Po besedah ministrice za delo, družino,
socialne zadeve in enake možnosti dr. Anje
Kopač Mrak želi vlada s spremembami izboljšati položaj socialno najbolj ogroženih
skupin prebivalstva in povečati dostopnost
do pravic iz javnih sredstev za ljudi, ki jih
res potrebujejo. Ob tem pa želi ohraniti
temeljna načela socialne zakonodaje - enotno vstopno točko za vse pravice, preglednost in ciljanost prejemkov, pravičnost,
preprečevanje zlorab ter uporabniku prijaznejši postopek. Spremembe obeh zakonov
so pripravili na osnovi evalvacije nove socialne zakonodaje, ki jo je pripravil Inštitut
Republike Slovenije za socialno varstvo na
podlagi opozoril iz centrov za socialno delo
in strokovne javnosti, pa tudi na podlagi
pritožb občanov.
Po novem naj bi upoštevali bolj realen
materialni položaj vlagateljev za denarne
socialne pomoči kot doslej, ko so se upoštevali podatki iz dohodninske odločbe za
preteklo ali celo predpreteklo leto. O pravicah, kot so otroški dodatek, državna štipendija, znižano plačilo vrtca, bo mogoče
na novo odločiti že, če se bo spremenila
vrsta dohodka, ki ga posameznik prejema
(na primer namesto plače – nadomestilo
za brezposelnost; doslej je bilo to mogoče
le ob izgubi dohodka); pri drugih pravicah
se takšna sprememba upošteva že zdaj. V
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dohodek družine se po novem naj ne bi več
všteval celotni otroški dodatek (po predlogu sprememb se ne bo upošteval dodatek za
enostarševsko družino, poleg tega bo znesek otroškega dodatka, ki se bo všteval v dohodek družine, zmanjšan še za 22,8 evrov,
kar predstavlja 20 odstotkov otroškega dodatka, ki pripada prvemu otroku v prvem
dohodkovnem razredu). Dodatek na otroka v enostarševski družini naj bi dvignili z 10 na 20 odstotkov osnovnega zneska
minimalnega dohodka, kar trenutno znaša
53,04 evra na otroka (torej, če ima vlagatelj
dva otroka z omenjenim statusom, naj bi
njegovi družini pripadalo povečanje za 40
odstotkov oziroma 106,08 evrov). Med premoženje, ki se ne upošteva, naj bi po novem
sodil tudi znesek, ki ga banke kot bančni
kredit nakažejo na račun posameznika, če
je to namenjeno izključno nakupu ali gradnji. Zvišala naj bi se tudi vrednost premoženja (denarnih sredstev - prihranki), ki se
ne upošteva pri odmeri pravice do denarne
socialne pomoči in varstvenega dodatka.
Dohodek iz študentskega dela naj bi se
upošteval samo, kadar bo presegel 132,61
evrov mesečno (obdobje zadnjih treh mesecev) in samo znesek, ki bo nad to višino;
večini (večina zasluži do 100 evrov) se torej
dohodek od študentskega dela pri odmeri
pravic ne bo upošteval; 132,61 evrov predstavlja 0,5 osnovnega zneska minimalnega
dohodka. V skladu z zakonom o štipendiranju se ohranja štipendija za dijake pred
18. letom; posebne višine otroškega dodatka za dijake pa zato ne bo več. Po novem
dedičem tretjine pomoči (denarne socialne
pomoči ali varstvenega dodatka) naj ne bi
bilo več treba vrniti - omejitev dedovanja
premoženja bo mogoča samo do višine 2/3

Foto: Suzana Rejak Breznik

P

P

P

O aktualnem dogajanju v šestih občinah
osrednjih Slovenskih goric
Srečanja in druženja, tradicionalne prireditve
Z naravo: kakovostno pridelana hrana,
skrb za okolje

3-8
8-11
12-13

Zdravje: moč besed, muzikoterapija
Med ljudmi: iz Doma sv. Lenarta, prva moška
prisega v Sloveniji, jubileji

14
14-15

LenArt 2013 se je poslovil, na snidenje
LenArt 2014!

16

Iz dejavnosti OI JSKD Lenart, kulturne
prireditve in srečanja

16-18

Šport: atletika, začetek nogometnih
ligaških tekmovanj, konjeništvo

18-19

Smeh je pol zdravja: humoreska:
Minimalne plače

19

Agatine skrivnosti: znova izšla knjiga
Črni križ pri Hrastovcu, pohod z dramskimi
uprizoritvami

20

Naslednja številka Ovtarjevih novic izide 27. septembra 2013

vrednosti prejete pomoči. Upokojenke, ki
so mlajše od 63 let, in upokojenci, mlajši
od 65 let, bodo lahko pri invalidskih komisijah ZPIZ zaprosili za pridobitev mnenja o
nezmožnosti za delo (če imajo status invalida I. kategorije ali so invalidsko upokojeni, mnenja ne potrebujejo, ampak se štejejo
kot trajno nezmožni za delo že na podlagi
zakona) – tega do zdaj niso mogli in tako
niso mogli pridobiti varstvenega dodatka.
Novi zakon naj bi ohranil sedanji sistem
sofinanciranja šolske in dijaške prehrane,
pri čemer centri ne bodo več izdajali odločb, saj bodo upravičenost do subvencije
malice in kosila šole ugotavljale glede na
podatek iz odločbe o otroškem dodatku,
kar predstavlja pomembno administrativ-

no razbremenitev. Manj administriranja
tako za centre kot tudi za starše predstavlja
novost, da se bo tudi o pravici do subvencije vrtca po novem odločalo za eno leto in
ne za koledarsko leto kot doslej.
Skratka, na ministrstvu si prizadevajo,
da bila socialna zakonodaja po sprejemu
sprememb bolj prijazna do uporabnikov
in do tistih, ki jo izvajajo. Žal so na ministrstvu nelogičnosti v socialni zakonodaji začeli odpravljati šele letos. Če bi ob
sprejemanju nove socialne zakonodaje bolj
prisluhnili strokovnjakom iz centrov za
socialno delo, takšnih rešitev pred leti ne
bi uzakonili. Vendar pa je danes boljši vsak
popravek kot nobeden.
T. K.

Agatine skrivnosti vabijo

Pohod po poteh Agate in Friderika

V soboto, 31. avgusta, od 18. ure dalje bo izvedenih pet gledaliških uprizoritev delov zgodbe Črni križ pri Hrastovcu na različnih lokacijah (Lenart, Lormanje, Hrastovec, Zamarkova), kjer se je zgodba resnično dogajala.
Ob koncu pohoda bo na Trgu osvoboditve v Lenartu srednjeveška tržnica
s ponudniki domačih dobrot in prikazom obrti.
Več na str. 20!
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Od 1. avgusta veljajo interventni ukrepi na trgu dela

Spodbuda za zaposlovanje mladih
brezposelnih delavcev

A

vgusta je stopil v veljavo nov zakon
o interventnih ukrepih na trgu dela,
ki prinaša spodbudo za zaposlovanje
mladih v obliki olajšave delodajalcem. Če
bodo delodajalci za nedoločen čas zaposlili
mlado brezposelno osebo v starosti do trideset let, ki je prijavljena pri zavodu za zaposlovanje najmanj 3 mesece, bodo za dve
leti oproščeni plačevanja prispevkov delodajalca za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno zavarovanje, zavarovanje za
starševsko varstvo in zavarovanje za primer
brezposelnosti. Ukrep se bo izvajal od 1. novembra letos do konca leta 2014.
Po dogovoru med socialnimi partnerji zakon vsebuje tudi omejitve za delodajalce. Za
oprostitev plačevanja prispevkov lahko zaprosijo samo delodajalci, ki tri mesece pred
zaposlitvijo mladega brezposelnega delavca
niso odpuščali iz poslovnih razlogov oziroma ki v tridesetih dneh pred tem niso imeli
blokiranega računa in so v zadnjih šestih

mesecih redno plačevali prispevke in plače
zaposlenim. Za tiste delodajalce, ki bodo
pogodbo o zaposlitvi z mladim brezposelnim delavcem prekinili prej kot v dveh letih,
pa zakon predvideva sankcijo, saj bo moral
neplačane prispevke poravnati za nazaj.
Na ministrstvu za delo, družino, socialne
zadeve in enake možnosti ocenjujejo, da se
bo na podlagi tega ukrepa zaposlilo pet tisoč
več mladih kot lani - torej okoli 25 tisoč. Od
tega naj bi se okoli 7 tisoč mladih zaposlilo
za nedoločen čas.
Zakon prinaša tudi omejitev višine porodniškega nadomestila. Po novem nobena porodnica v času porodniškega dopusta
ne bo mogla prejemati višjega nadomestila
plače od dvakratnika povprečne plače v Sloveniji, kar znaša mesečno 2.862,84 evrov
bruto, ne glede na višino svoje plače pred
porodniškim dopustom.
T. K.

Upravičencev za denarno socialno pomoč je vse več

Od 1. 8. višje denarne socialne pomoči

Z

aradi čedalje hujše gospodarske in socialne krize se vse več ljudi zanima, ali
so upravičeni do denarne socialne pomoči. S 1. avgustom se je spremenil cenzus
za prejemanje te pomoči. Ministrica za delo,
družino, socialne zadeve in enake možnosti
dr. Anja Kopač Mrak je namreč v skladu s
3. členom zakona o usklajevanju transferjev
posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji in na podlagi objavljenega
indeksa rasti cen življenjskih potrebščin v
obdobju januar-junij 2013 sprejela sklep
o usklajeni višini minimalnega dohodka.
Osnovni znesek minimalnega dohodka
se uskladi tako, da od 1. julija 2013 znaša
265,22 evrov. Usklajeni znesek se uporablja

od 1. avgusta dalje.
Omenjeni znesek minimalnega dohodka
je pomemben zlasti za upravičence do socialne denarne pomoči, ki je namenjena zadovoljevanju minimalnih življenjskih potreb v
višini, ki omogoča preživetje.
Denarna socialna pomoč je določena z
zakonom o socialnovarstvenih prejemkih.
Uveljavi jo lahko vsak posameznik oziroma
družina, če dohodek na osebo ne dosega
meje dohodkov, ki je zakonsko predpisana
in če so hkrati izpolnjeni tudi drugi z zakonom določeni pogoji. Ta meja sedaj znaša
265,22 evra.
T. K.

Obisk pri evroposlankah Mojci Kleva
Kekuš in Tanji Fajon v Bruslju

P

rejeli smo vabilo Tanje Fajon, evropske
poslanke Socialnih demokratov, da jo
lahko obiščemo v Evropskem parlamentu v Bruslju. Nekaj članov SD iz Lenarta
se je odločilo, da med 19. in 22. junijem gremo na skupno pot z avtobusom v Bruselj.
Zbrali smo se v Arji vasi in krenili proti
Ljubljani, kjer so se nam pridružili še ostali,
iz drugih delov Slovenije. Ko smo napolnili avtobus, smo krenili na dolgo pot proti
Bruslju. Ker se vsi nismo poznali, se je vsak
udeleženec ekskurzije predstavil. Po predstavitvi so stekli pogovori o tem in onem,
občasno kakšen dober vic, da nas je od smeha bolel želodec. Ko smo prispeli v Bruselj,
nas je pričakala evroposlanka mag. Mojca
Kleva Kekuš, na kratko smo poklepetali z
njo, saj je zelo kmalu morala na sejo odbora za finance. Odpravili smo se v Evropski
parlament, protokolu v parlamentu je sledil
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Občine, država, razvoj in investicije

Ž

ivljenjsko pot sem začel leta 1964 v Brengovi, vendar me je kasneje pot odnesla v
tujino, kjer sem od leta 1989 vedno delal v gradbeništvu in si pridelal kar nekaj
izkušenj in prakse. V tujino sem takrat kot še veliko mojih vrstnikov odšel za
boljši jutri, ker nam takrat Jugoslavija ni več zagotavljala vidne prihodnosti. Sedaj, ko
opazujem mlade, ki prav tako hitijo na delo v sosednjo Avstrijo in druge evropske države, vidim
v njih preslikavo preteklosti. Za takšno stanje je prav tako kot takrat kriva država in politika ali
odnos do gospodarstva in kmetijstva pa tudi preveč razširjen in razvajen javni sektor, ki ne prinaša
dodane vrednosti, ampak nas z svojimi vplivi in odločitvami vse bolj obremenjuje, še posebej tiste,
ki delajo ali delamo v gospodarstvu in kmetijstvu. Pred mnogimi leti smo odšli v tujino in tu v Sloveniji pustili družine, si zgradili domove v upanju na boljšo in lepšo prihodnost naših otrok. Sedaj
opažam, da se takratno stanje Jugoslavije samo preslikava v današnje. Sedaj živimo v tako opevani
»mali Švici« (mislim Slovenijo, da ne bo pomote), kot so jo velikokrat poimenovali politiki, kjer ni
delovnih mest, plače so premajhne, korupcija prevelika in vse preveč je laži, zavajanja in lastnih,
osebnih interesov.
Moje mnenje o ukinitvi manjših občin vsaj v Slovenskih goricah je malo drugačno kot mnenje tistih
županov in direktorjev občinskih uprav, ki so na račun državljanov, občanov, dobro živeli in živijo ter
za svoje velikokrat nespametne, nekorektne, nepoštene in predvsem v teh časih nevarčevalne ukrepe niso
bili odgovorni ali za njim všečne poteze ali dejanja niso odgovarjali (obstajajo izjeme). V veliki meri pa
so mnenja županov povezana s politično opcijo ali osebnimi interesi.
Tudi v preteklosti so nekatere takratne krajevne skupnosti (sedanje občine) bile v razvoju zelo napredne in sposobne. Ves razvoj je takrat slonel na sposobnosti takratnih predsednikov krajevnih skupnosti,
ki so z zgledom, zagonom in sposobnostjo imeli napredno naravnan pogled. Prav predsednik krajevne
skupnosti je bil vez med krajani in občino. Večjo je imel avtoriteto ali prepoznavnost po kvalitetnih in
uspešnih ter za ljudi pomembnih projektih, večji in hitrejši je bil razvoj. Tedaj je krajevna skupnost imela
zaposlenega samo tajnika.
Ker je naše okolje tudi odvisno od kmetijstva, je moje mnenje, da vse preveč ugodnih investicijskih in
tudi nepovratnih sredstev, tako državnih kot evropskih, dobi samo peščica kmetovalcev, ki kot že omenjeno delajo tudi v strankarskem interesu. Čeprav veliko govorimo o napredku in razvoju ter pomoči
malemu kmetu, o tem ni ne sluha ne duha. Prav tem kmetijam bi malenkosti omogočile preživetje,
ne samo njim kot nosilcem kmetij, ampak celotnim družinam. Takšni mali kmetje niti pravočasno ne
izvejo za razpise niti niso seznanjeni s projekti in pripravljeni na razpise, ker zaposleni in odgovorni
za to področje že prej te razpise priredijo sebi ali »svojim« v koriščenje, pa četudi imajo zemljo samo v
najem. Vsa ta dejanja (prirejanje) pa ne upravičujejo njihovega dohodka, katerega pa mora prispevati
ali gospodarstvo ali kmetijstvo.
Sam sem iz Cerkvenjaka in se moram dotakniti tudi lokalne politike ali aktivnosti ter investicij v lokalnem prostoru. Kot sem že večkrat povedal, se investicije prilagajajo samo posameznim opcijam in nikoli
ali skoraj nikoli niso pravočasno ali pošteno predstavljene ali prikazane javnosti (namerne postopkovne
napake). Takrat, ko pa je projekt že v izgradnji in finančno zaključen (brez dodatnih del in aneksov ter
sanacije nepravilnih posegov in postopkov), je vedno težko kaj spremeniti. Stroške vedno nosijo občani.
To se nam v Cerkvenjaku vedno znova in znova dogaja, tako v preteklosti (ind. cona, avtocesta) kot
sedaj pri izgradnji ŠRC kot tudi izgradnji vrtca. Tudi sam sem s »svojim« denarjem gradil in nisem
pod pretvezo, da se objekt ne da toplotno sanirati, zato rušil že zgrajenega, ampak zaradi potreb objekt
dogradil in izolacijsko saniral (s tem sem privarčeval cca polovico denarja v primerjavi z novogradnjo).
Lahko se je igrati z denarjem davkoplačevalcev in se ne ozirati na druge prepotrebne investicije (ceste,
pločniki, trgovina, zagotavljanje delovnih mest - ne v javnem sektorju). Prodali smo skoraj vse parcele v
industrijski coni in niti evra vložili v zagotovitev delovnih mest v gospodarstvu, kjer se ustvarja dodana
vrednost, kar je in bo pogoj za delovanje občin, ki ga tako zagovarjajo. Stroške nosijo občani.
V Državljanski listi (M. Kozar je predsednik OO DL Slovenske gorice, op. ur.) zagovarjamo predvsem
pravičnost in poštenost ter preglednost, čeprav nam naše namene vse prevečkrat preprečujejo brezpomembne ali zavajajoče opazke prav tistih političnih opcij, ki so ves čas samostojne Slovenije bile največ
v koaliciji in po mojem mnenju naredile največ za sebe in najmanj za blaginjo državljanov. Do politike
sem odkrit, ker me do sedaj nikoli ni plačala ali preživljala in ji nisem nič dolžan. Prav zato sem neobremenjen in tudi kritičen. Sem pa tudi mnenja, da mora politika služiti javnosti in ne obratno, kar
je pri nas že skoraj praksa. Moja ideološka načela so brez napetosti in sproščena. Nihče, ki ne posega v
moje pravice, me ne moti. Ne motijo me drugače misleči, drugačne polti, ne druge narodnosti, ampak le
tisti, ki jih vse moti in so zato nestrpni. Tudi do nestrpnih moramo delovati strpno. Moti me socializacija
odgovornosti in privatizacija koristi. To pomeni, da nekdo, ki naredi napako (javni organ - namerno
ali nenamerno), le-to skrije pod preprogo in zanjo nikoli ne odgovarja. Takšna dejanja je potrebno
razkriti in sam sem tu zato, da odkrito povem, kar si mislim. Politiki se dajo izvoliti in nato živijo v
ovojnici, brez stik z realnostjo, kar je popolnoma narobe. Ravno sedaj, ko so na položaju, morajo biti v
stiku z realnostjo, da so lahko del rešitve in ne del problema. Moje mnenje je, da moramo vztrajati pri
pokončni drži, da si dvignemo samozavest in da bo DL stranka, na katero bomo ponosni. Težko je sedaj,
v kratkem času, ko je na položajih še večina opcije, ki je po mojem mnenju koruptivno aktivna in dela
sto dvajset na uro, da nepravilnosti prikrije. Sedaj je možnosti za preobrat v sistem brez korupcije še
malo, saj je po mojem mnenju na položajih še 70% koruptivno podvrženih uslužbencev in le 30% tistih,
ki temu niso (nismo) podvrženi. Ko bo politična situacija takšna, da bo delež enih in drugih vsaj 50% :
50% ali celo boljši v korist slednjih (poštenih), je možen uspeh in razvoj tako pravne kot tudi politično
spoštovane države.
Mirko Kozar
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sprejem pri Tanji Fajon, ki nam je povedala
veliko novih zadev in pripetljajev. Podarila
nam je spominke in skupaj smo naredili nekaj posnetkov. V popoldanskem času smo si
ogledali znamenitost »Atomium«. Sledilo
je nameščanje v hotelu, kjer smo prespali.
Naslednji dan po zajtrku smo se odpravili na
ogled odbora regij, kjer so nam zelo nazorno
razložili, kako odbor deluje. Sledil je ogled
mesta Bruselj. Bogata zgodovina mesta nas
je vse presenetila in očarala. Nakupili smo
nekaj spominkov, ki nas bodo spominjali
na prelep obisk belgijskega glavnega mesta,
pozno zvečer smo se z avtobusom odpravili
proti domu.
V kratkem stavku lahko rečem, da je bil
izlet nepozaben, zahvaliti se moram Tanji
Fajon, ki nam je omogočila obisk Evropskega parlamenta in Bruslja.
Alojz Bezjak
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AKTUALNO IZ OBČIN
Sveta Ana

Tu sem doma
Osrednja slovesnost ob občinskem prazniku na Sv. Ani

L

etošnji občinski praznik se je začel 19.
julija, bogat kulturni in športno-zabavni program je pričakovano privabil
veliko število obiskovalcev prazničnega tedna, ki je poznan precej daleč naokoli. Uvodne koračnice v praznični teden je zaigrala
Pihalna godba MOL iz Lenarta.
Župan Silvo Slaček je zbrane nagovoril z
velikim ponosom, saj je občina ena uspešnejših, kar se tiče investicij in siceršnjih
Foto Tone

prejela Dušan Kokol za dolgoletno in požrtvovalno delo na športnem področju in širšo promocijo občine ter v spodbudo za nadaljnje delo in Danica Kolarič za dolgoletno
delo na turističnem področju in širšo promocijo občine ter v spodbudo za nadaljnje
delo. Tradicionalno je že navada, da občina
nagradi najbolj prizadevne študente in dijake občine, ki jih letos ni bilo malo; Damjana Rehar, Maja Župec, Mateja Hazl, Natalija
Horvat,Vesna Ferenc,
Nuša Kacijan, Vladka
Jauk, Nina Harl, Žan
Rola, Urban Rajter,
Mojca Potočnik, Katja
Breznik, Mihaela Ro
Roškarič, Tamara Ketiš,
Milan Ketiš in Dorote
Doroteja Ketiš.
Sledila je že tradicionalna
pogostitev

aktivnosti, obenem pa je bilo
vendarle čutiti zaskrbljenost
ob vladnem predlogu združevanja občin, kar bi majhne
občine pahnilo na skrajni rob
in nekajletni zaostanek na
področju komunalne infrastrukture. Letošnja občinska
proslava Tu sem doma je verFoto Tone
jetno redka na tem koncu, na
kateri so se zbrali malodane Anovski folkloristi
vsi župani sosednjih občin ter
nekateri poslanci DZ. Na občinski proslavi so poleg osnovnošolcev matične osnovne
šole nastopili še Cerkveno
prosvetni mešani pevski zbor
pod vodstvom Natalije Šijanec, raznolik in malce drugače
obarvan kulturni program sta
zanimivo zaokrožila tudi oče
in hči Aleksander in Lara Šijanec, ki sta zaigrala na klarinet
in flavto, Lara pa je odplesala
Foto: T. Kšela
še baletno točko.
Občinski nagrajenci: Srebrni grb je prejel Franc Ru- Anina paleta
hitel za požrtvovalno delo in
uspešno vodenje etnografske
občanov in gostov v občinski avli in v obskupine pri Turističnem društvu Sv. Ana
činski vinoteki. Vsakoletne pogostitve ob
ter dolgotrajno aktivno delovanje v kulturobčinskem prazniku si seveda ne moremo
nem društvu in PGD Sv. Ana. Bronasti grb
predstavljati brez pridnih rok Aktiva kmečje prejela Vida Šavli za prispevek k razvoju
kih žena in deklet, ki so pripravile številne
in promociji občine Sveta Ana ter za aktivno
dobrote, ki so bile prava paša za oči in mana
delovanje v Društvu za razvoj podeželja LAS
za želodec. Na dan občinskega praznika so
Ovtar Slovenskih goric. Plaketi občine sta
pripravile še prav posebno bogato
razstavo različnih vrst kruha.
Prav tako je med anovskim praznovanjem potekala 7. likovna ko
kolonija Anina paleta, katere umetniki so svoja dela postavili tudi na
ogled. Prav tako so Srebrni jezdeci
s prijatelji tudi letos, ko obeležu
obeležujejo 10. obletnico delovanja, pre
prejahali del medobčinskih meja v
porečju reke Ščavnice. Zelo aktiv
aktivno dogajanje je bilo tudi na špor
športnem področju, saj so se
Foto Tone
v številnih kombinacijah
tekmovalci pomerili med
seboj v odbojki na mivki
in malem nogometu, bad
badmintonu, športnem stre
streljanju, športnem ribolovu
in namiznem tenisu, kole
kolesarjenju in ulični košarki;
prizorišča so bila v Lokav
Lokavcu in Športnem parku Sv.
Ana ter Kremberku. Ga
Gasilci so organizirali nočno
gasilsko tekmovanje in
še prav posebno gasilsko
Foto Tone
vajo, da o uspeli gasilski
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veselici zadnji dan anovskega praznovanja
ne izgubljamo besed, saj je le-ta privabila
številne obiskovalce od drugod, večer je bil
še posebej naklonjen poslušalcem mladega
ansambla Golte, ki je prisotne kljub vročini
še bolj ogrel. Vroče pa je bilo že dopoldne z
ansamblom Zlatih 6. Dogajanje Aninega tedna je popestrilo še obilo dejavnosti, kot so
npr. likovne delavnice za otroke, potopis o
Daljnem vzhodu Aleše Kocut … V Aninem
tednu smo pridobili svoj TIC, katerega vodja
je Nina Kolarič, prostori se nahajajo v stavbi
občinskega hrama kulture.
Poletna noč
Letošnja novost Aninega tedna je bila
pevsko-glasbena prireditev Poletna noč, ki
jo je organiziral Cerkveno prosvetni mešani
pevski zbor v okviru KD Sv. Ana in je požela
veliko zanimanje in obisk domačih in tujih
poslušalcev slovenskih in tujih že zimzelenih
popevk. Poslušalci so bili več kot navdušeni
in zagotovo je pričakovati,
da bo ta prireditev dobila
eno osrednjih mest Aninega tedna tudi v prihodnje.
Z glasbenim nastopom na
klavirski harmoniki sta se
predstavila tudi brata Domen in Ben Šnajder in z
Avsenikovimi melodijami
tudi navdušila. Prireditev je
potekala pri Šenku, tako kot
kuhanje štajerske kisle juhe
na god sv. Ane z dobrodelno noto, saj je bil izkupiček
prostovoljnih prispevkov
namenjen šolskemu skladu
OŠ Sveta Ana.

Postavitev klopotca v središču Sv. Ane
Foto: V. Kapl

Upokojitev častnega kanonika in dekana Jožefa Horvata po 54 letih »delovne dobe«
Na sam god farne patrone sv.
Ane sta maši darovala upokojeni
nadškof dr. Franc Kramberger in
dr. Jožef Smej. Sveta maša pa je
bila letos uradno slovo domačega
župnika, častnega kanonika in dekana Jožefa Horvata, ki se je po 54
letih dušnopastirskega dela uradno
upokojil, a je ostal v njemu ljubi domači župniji skupaj z novim
župnikom Antonom Frasom, ki je
predhodno opravljal dušnopastirsko delo v župniji Juršinci. Pri petkovi maši se je od njega poslovil
župan z občinskimi sodelavci in se
mu je zahvalil za njegov neomajni trud v vseh desetletjih, ki jih je
daroval Sv. Ani in s tem v občini
pustil nepozabni pečat. Pri nedeljski žegnanjski sv. maši pa so se mu
posebej zahvalili tudi farani z župnijskim pastoralnim svetom na
čelu, otroci pa so mu iz srca zapeli pesem Tihi večer, kar je farnega
župnika vidno ganilo, prav tako pa
tudi vse navzoče farane pri Sv. Ani.
Prav tako so se ganjeni poslovili
tudi od svojega laiškega diakona
Janeza Kurnika iz Voličine, ki je
kar dve leti prihajal v faro in nudil
vso pomoč in podporo domačemu Mladi pevci pod vodstvom Natalije Šijanec, župnik jih je na
skupno fotografijo povabil z besedami: »Pridite moji angelci.«
župniku pri opravljanju vseh del v
župniji. Farani so ga vzeli za svojega
in upali, da bi celo ostal, a je obljubil, da se
bo še rad vračal mednje.
Otvoritev javnega stranišča, posek vinske trte in postavitev klopotca
»vecejem« v bližnji gostilni. Sredi dela jih je
Letos sta se oba zaselka, tako Ledinek kot
seveda presenetil inšpektor in takoj ukrepal
Dražen vrh, zelo potrudila pri postavitvi klozaradi črnogradnje, dela na črno, neodvajapotca, saj so si oboji za humorni del izbrali
nja davka na nepremičnine …« tako da so
zelo aktualno problematiko, ki se je dotikala
resnici na ljubo bili na licu mesta oglobljeni,
tudi občine in njenih prebivalcev. Marjeta
a na velikansko srečo so okoliščine pisane
Ornik pove: »Naselje Ledinek je predstavilo
na kožo domačinom, saj tudi inšpektorja po
problematiko javnega stranišča, saj v občini
obilnem kosilu »pritisne« in potrebo opravi
praktično že vse je, razen javnega »veceja oz.
kar na novo postavljenem »hajzlu«. Vaščani
hajzla«, bilo pa bi idealno za postavitev te zaso ukrepali, sedaj pa je na potezi občina …
res nujne investicije, saj so komunalni vodi
Prebivalci Dražen vrha pa so se resno lopraktično že povsod napeljani in priključitili dela v vinogradu, in sicer »pred nekaj leti
tev za javno dobro ne bi terjala v nebo vpiposajeno vinsko trto, ki je bila seveda subjočih stroškov.« Ledinčani so bili celo tako
vencionirana, so posekali, saj je sečnja pozavzeti za postavitev »hajzla«, da so zbrali
vezana z novim katastrskim dohodkom in
ekipo, »saj se sedaj ob vsaki javni prireditvi
davkom na vinograde. Trenutna kmetijska
ljudje drenjajo v vrsti pred tako zasedenim
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politika simpatizira z
možnostjo prejemanja
subvencij ob morebitni sečnji nasadov
vinogradov,«
pove
Viktor Kapl. Prav tako
so oče (Franc Bruher),
mati (Betka Kodrič) in
sin (Matija Šenveter)
prikazali, kako posek
v praksi izgleda. Ob
obeh skečih se je zelo
številčna množica od
srca nasmejala, prav
tako so se zabavali
sami ustvarjalci, saj
so po dober teden dni
porabili za priprave »Hajzl« na Ledineku so postavili Metka, Grega, Jožek, Anzek, Giza,
Foto: M. Ornik
in srečanja. Odlična Marica, Dragica, Anica in Srečko.
prikaza posameznih
no potrudili in obenem po svojih najboljših
problematik odražata, da so tradicionalne
močeh pogostili obiskovalce zelo obiskane
prireditve povod za druženje in medsebojprireditve.
no povezanost občanov. Oboji so se resničMale biološke čistilne naprave
Drago Weinhandl iz podjetja EKPRO je
letos že drugič zapored dobro organiziral
predavanje na tematiko bioloških čistilnih
naprav, kjer se je zbralo nekaj občanov, ki jih
tematika zanima in imajo v prihodnje namen čistilno napravo tudi zgraditi. Z dobro
predstavitvijo delovanja čistilne naprave in
postopkov pridobivanja potrebne dokumentacije za izgradnjo se je vendarle pojavilo
tudi nekaj vprašanj, ki jih bo v prihodnje potrebno razrešiti in poiskati ustrezne rešitve
za graditelje in investitorje čistilnih naprav,
saj finančni vložek ni zanemarljiv, sploh če
gledamo ekonomsko situacijo v občini, ki je
pretežno kmetijska. Eno od vprašanj, ki se je
pojavilo, je, da v Sloveniji ni dorečenih specifičnih standardov v zvezi z izgradnjo čistilnih naprav, zato smo prisotni apelirali na
izvajalca, da se morda na tem področju tudi
kaj premakne, saj se lahko kaj hitro zgodi, da
se bodo pojavila še nova podjetja in bo »vsak
delal po svoje«, kar je seveda tako za okolje in za ljudi nesprejemljivo. Prav tako se
je pojavilo vprašanje, kam s substratom oz.
peskom, ki je v čistilni napravi, saj se nanj

nalagajo težke kovine ipd. in je torej nevaren
odpadek, ki ga navadni smrtnik s svojega
dvorišča ne sme odstraniti sam in je potrebno za odvoz nevarnih odpadkov potemtakem poiskati izvajalca z ustrezno licenco za
odvoz nevarnih snovi, kar je seveda povezano s stroški in kaj hitro se bodo našle institucije, ki bodo v tem videle dober zaslužek.
Potem so tu še posebne analize vode, ki naj
bi se izvajale na 2 do 3 leta, a kaj, ko je eden
od slušateljev postregel s podatkom, da so
vzorec pregledali v dveh različnih laboratorijih in dobili popolnoma različne parametre, stroški pa sploh niso zanemarljivi. Torej
tudi tu ni standardov oziroma vrednosti, po
katerih se bi lahko orientirali? Pravzaprav bi
morali na določena vprašanja odgovarjati
tudi pristojni Agencije Republike Slovenije
za okolje ter še kakšnega inštituta ali laboratorija, ki bi dali jasne in zadovoljive odgovore s tega zelo specifičnega področja. Upamo,
da bomo v prihodnje dobili odgovore pristojnih, v kolikor ne, jih bo Ovtar, tudi kot
varuh narave, poiskal kar sam.
Suzana R. Breznik

Benedikt

Suša in ujme so pustošile

V

občini Benedikt si bodo letošnje leto
zapomnili po naravnih nesrečah,
suši in ujmah, ki so vse leto pustošile
po občini in povzročale škodo zlasti na kmetijskih površinah, cestah in stanovanjskih
hišah ter gospodarskih poslopjih. Kakor da
spomladanski plazovi in poletna suša še niso
bili dovolj, je v občini Benedikt povzročila
veliko škode še ujma sredi avgusta, s katero
se je končalo poletno sušno obdobje. Na srečo tokrat ujme ni spremljala toča.

Po besedah direktorice občinske uprave
v občini Benedikt Andreje Lorber je avgustovska ujma največ škode povzročila na
hišah, gospodarskih poslopjih in na cestah,
zalila pa je tudi gasilski dom. Posledice ujme
so najbolj občutili ob Kocbekovi poti, v Ločkem Vrhu, v Trotkovi in v Obratu. Nekate-
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re hiše na teh območjih so ostale celo brez
streh.
Ujma ni prizanesla niti kmetijskim površinam. Koruzo, ki jo je zelo prizadela suša,
je ujma ponekod skoraj zravnala z zemljo.
Ponekod pa je močan veter tako prevračal
koruzo, da sedaj leži vsaka v svoji smeri.
Kmetje bodo zelo težko spravili z njive tisto,
kar je od koruze še ostalo.
Pred ujmo je poljščine, travinje, vinograde, zelenjavo in sadje v občini Benedikt, podobno kot v vseh drugih občinah v osrednjih
Slovenskih goricah, močno prizadela suša.
Po ocenah strokovnjakov s kmetijsko-gozdarske zbornice bo letos na območju Upravne enote Lenart pridelek koruze manjši za
40 do 80 odstotkov. Travinja je bilo v prvih
dveh košnjah za 40 odstotkov manj, v tretji
in naslednjih košnjah pa ga je bilo oziroma
ga bo za 50 do 60 odstotkov manj. Pridelek
buč bo od 50 do 70 odstotkov manjši. Tudi
zelenjave, ki jo vsaj za lastne potrebe gojijo
skorajda pri vsaki hiši, bo letos od 50 do 70
odstotkov manj. Pridelek grozdja bo zaradi
suše za 20 odstotkov manjši, seveda če bo jeseni vreme trti naklonjeno in če ne bo toče.
V občini Benedikt je podobno kot v vseh
občinah v osrednjih Slovenskih goricah veliko delovno aktivnih prebivalcev, ki so zaposleni, velik del hrane pa si pridelajo doma.
Zato lahko zdesetkani pridelki poljščin, travinja in zelenjave zelo spremenijo socialne
razmere na območju občine. Marsikatera
družina bo težje povezala mesec z mesecem,
če ne bo imela dovolj lastne hrane, ki si jo
sama pridela oziroma vzredi.
Že spomladi se je na območju občine Benedikt zaradi preobilnega deževja sprožilo

več plazov. Velik plaz
se je sprožil v Ihovi. Na
Drvanji je plaz ogrozil
celo hišo, zato so z njegovo sanacijo pohiteli.
Plaz se je sprožil tudi
na cesti od Štajngrove
do Ihove in na cesti od
Benediškega Vrha do
Spodnje Ročice. Občini je vse plazove, razen
tistega na Ihovi, uspelo sanirati vsaj do te
mere, da so ceste zopet
prevozne.
Termalnim vrelcem
na območju občine
Benedikt pa letošnja Na parceli Damjana in Biserke Petek v Obratu je ujma sredi avgusta
suša ni mogla do žive- izruvala več smrek. Še sreča, da niso padle na hišo.
ga, kar je dober signal
je termalna voda pravi zaklad Benedikta, ki
tudi za bodočega invemu ne more do živega nobena suša ali druga
stitorja v izgradnjo Term Benedikt. Očitno
naravna nesreča.
Kakorkoli že, prebivalcem
osrednjih
Slovenskih goric letos
vremenske okoliščine
naniso bile posebej na
klonjene. Najprej je
bilo dežja preveč, nato
premalo, vmes pa so
po gričih in dolinah
pustošile ujme. Kakor
kaže, so imeli letos z
vremenom
najmanj
Benesreče v občini Bene
dikt, kjer so škode po
ujnaravnih nesrečah, uj
mah in suši še posebej
velike.
Koruzo, ki jo je močno prizadela že suša, je hudo poškodovala še ujma.
Tomaž Kšela

10 let Turistično-vinogradniškega društva

V

zadnjih desetih letih, odkar deluje
naše Turistično-vinogradniško društvo Benedikt, se je kakovost vin
naših članov močno dvignila. Pred desetimi
leti so vina na društvenem ocenjevanju dosegla povprečno oceno 16.30 točke, sedaj pa
povprečna ocena znaša že 18.10 točke, pravi
kar malce ponosno predsednik Turističnovinogradniškega društva Benedikt Zlatko
Borak, ki to društvo vodi od ustanovitve leta
2003.
Borak je prav tako med najbolj zaslužnimi
za to, da je društvo letos poleti pripravilo in
izvedlo kakovostno in odmevno akademijo
ob deseti obletnici ustanovitve ter ob 120letnici smrti narodnega buditelja, slovenskega domoljuba in naprednega kmetovalca
Dominika Čolnika. Na njej je Igor Zemljič
predstavil nove podatke o Čolnikovem življenju in delovanju, Janez Ferlinc pa je
predstavil Čolnikove prijatelje in sotrudnike
iz sosednjih občin. V bogatem kulturnem
programu, ki ga je vešče povezoval Bojan
Rojk, pa so sodelovale tudi ljudske pevke iz
Benedikta. Na akademiji, na kateri so poleg
članov društva sodelovali tudi številni vitezi
vina evropskega, slovenskega in madžarskega reda in drugi gosti, so podelili 80 zahval
članom društva, gostom in nekaterih društvom. Ko so se udeleženci akademije premaknili iz dvorane v Čolnikovo klet, pa jih
je obiskal tudi sam Dominik Čolnik, ki ga
je odlično zaigral Samo Tuš iz Gornje Radgone.
Pobudnik za ustanovitev društva vinogradnikov v samostojni občini Benedikt je bil
Zlatko Borak. »Pred tem smo bili vinogradniki iz Benedikta člani lenarškega ali radgonsko-kapelskega vinogradniškega društva. Ti društvi sta precej oddaljeni od nas
in za probleme vinogradnikov iz Benedikta
nista imeli pravega posluha,« pojasnjuje Borak. »Od 118 lastnikov vinogradov v občini
Benedikt se jih je v naše društvo na začetku vključilo 80. Prvi člani so bili lastniki
vinogradov, kasneje pa so se jim pridružili
tudi ljubitelji vina, simpatizerji in turistični
delavci, ki so starejši od 18 let.« Prav zaradi
tega se je Društvo vinogradnikov Benedikt

Zlatko Borak: Pri Svetih Treh Kraljih nam je
po navodilih spomeniškega varstva uspelo v
celoti obnoviti vinsko klet, ki smo jo poimenovali Čolnikova klet. V njej bomo registrirali
gostinsko dejavnost ter poskrbeli za degustacije
in promocijo vin naših vinogradnikov.

na zadnjem občnem zboru na Borakov predlog preimenovalo v Turistično-vinogradniško društvo Benedikt.
Takoj po ustanovitvi in registraciji društva
15. januarja 2003 so njegovi člani krepko
poprijeli za delo. Od takrat naprej društvo
redno organizira vsako leto najmanj eno
teoretično in eno praktično izobraževanje
oziroma usposabljanje za svoje člane. Vsako leto društvo pripravi tudi strokovno ekskurzijo po Sloveniji in sosednjih državah.
Prav tako vsako leto organizira ocenjevanje
kakovosti vin svojih članov, na katerem ocenijo kakovost prejšnjega letnika. Poleg tega
po Borakovih besedah društvo vsako leto v
sodelovanju z občino organizira štiri javne
prireditve: rez trte, Čolnikove dneve (prva
sobota po 3. avgustu), trgatev in pokušnjo
mladega vina (prva nedelja po 11. novembru).
Zlatko Borak, ki je od leta 2007 slovenski vitez vina, od 2010 pa član madžarskega
reda vinskih vitezov, je tudi občinski viničar
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v občini Benedikt. Skrbi za tri trse na platoju pred Čolnikovo kletjo, katerih gospodar
je župan občine Benedikt Milan Gumzar.
Gre za več kot 80 let stari trs klintona, za
potomko več kot 450 let stare trte z Lenta
v Mariboru ter za trs Radgonske ranine, ki
je avtohtona v teh krajih. »Pri nas pri Svetih
Treh Kraljih imamo vsega po tri: tri vrelce,
tri kralje in tri trte,«
pravi smeje Borak.
Ob
120-letnici
Čolnikove smrti je
društvo prvič napolnilo tudi lične
reprezentančne stekleničke z vinom, ki
so ga poimenovali
Čolnikov trojček.
Turistično-vinogradniško društvo
Benedikt je vzelo v
najem vinsko klet
pri Svetih Treh Kraljih. Pod budnim
očesom spomeniškega varstva jim
jo je uspelo v celoti
obnoviti. Poimenovali so jo Čolnikova klet.
Sedaj bodo v njej registrirali gostinsko dejavnost. Tako bo lahko društvo samo skrbelo za degustacije in za promocijo vin svojih
članov.
Zlatko Borak je ponosen na vse, kar so
člani društva s skupnimi močni v zadnjih
desetih letih naredili in dosegli. Največji
napredek so dosegli ravno na področju izobraževanja in usposabljanja vinogradnikov,
kar se odraža v vse višji kakovosti vin. Verjetno so tudi zaradi prizadevnega dela med
vinogradniki volivke in volivci v Benediktu
Zlatka Boraka izvolili za občinskega svetni-

ka. Ta funkcija mu je v čast in jo opravlja s
ponosom. Sejnine, ki jih prejema kot občinski svetnik, pa nakazuje šolskemu skladu.
Kot pravi Borak, bodo v Turistično-vinogradniškem društvu Benedikt z neumornim
društvenim delom v prid svojim članom in
razvoju občine nadaljevali. Skrbi ga samo,
ker država napoveduje drastično zvišanje

izgradnjo vrtca.
Žmavc pričakuje, da bo novi vrtec do zime
že pod streho. Končan pa bo predvidoma do
septembra naslednje leto. »Zaradi investicije se bo povečalo tudi število zaposlenih v
vrtcu. »Ko bo 5-oddelčni vrtec popolnoma
zaseden, bo potreboval pet zaposlenih več,«
pravi. V občini Cerkvenjak se nataliteta zadnja leta počasi dviguje. Vsako leto se rodi
od 15 do 20 otrok.
Komasacija z agromelioracijo
Med večjimi investicijami, ki so v občini
Cerkvenjak v tem poletju v teku, je tudi komasacija z melioracijo v dolini Andrenškega
potoka. Občina je od ministrstva za kmetijstvo in okolje že dobila sklep o dodelitvi
okoli 480.000 evrov za ta namen. Občina bo

Slovenskogoriški forum

V spomin na hrabre ameriške letalce

katastrskega dohodka za vinogradnike. »Trenutna ekonomska situacija v vinogradništvu
in vinarstvu ni rožnata. Če bo država vinogradnike dodatno obremenila, lahko ljubiteljski vinogradniki, ki jih je pri nas največ,
vržejo puško v koruzo, kar bi bilo izredno
slabo, saj vinogradništvo in vinarstvo pri nas
nimata samo ekonomskega pomena, temveč
vinogradniki skrbimo tudi za urejeno okolje, ki je prvi pogoj tudi za razvoj turizma
in nasploh za kakovost življenje v osrednjih
Slovenskih goricah,« poudarja Borak.
Tomaž Kšela

S

lovenskogoriški forum je ob spominskem obeležju padlim ameriškim letalcem na Vanetini, ki ga je forum postavil leta 2005, letos poleti postavil še tablo z
zgodovinskimi podatki o ameriškem letalu
Liberator, njegovi posadki in njegovem tragičnem koncu. Ob tej priložnosti je forum
v sodelovanju z občino Cerkvenjak pripravil
priložnostno slovesnost, na katero je poleg
članov foruma in številnih domačinov prišel
tudi nečak enega od članov posadke omenjenega letala Roland Dobbins.

Cerkvenjak

Izgradnja novega vrtca je stekla

V

do 1,63 milijona evrov bo občina zagotovila
iz svojega proračuna.
»Te investicije si v Cerkvenjaku ne bi mogli privoščiti, če ne bi dobili tudi sredstev
z ministrstva za izobraževanje, znanost in
šport,« pravi Žmavc. Po njegovih besedah
je na razpisu za izvedbo gradbenih del uspel
samostojni podjetnik Milan Pintarič iz Spodnje Ščavnice, saj je ponudil oziroma izkazal
najnižjo ceno. Izvajalska dela bo opravil za
1.477.852 evrov.
Žmavc opozarja, da je občina Cerkvenjak
trenutno edina, ki sedaj izvaja projekt izgraNovi vrtec do septembra 2014
dnje vrtca preko ministrstva za izobraževaPo besedah župana občine Cerkvenjak
nje, znanost in šport. Investicija se je začela
Marjana Žmavca je občina pridobila gradz odstranitvijo poslopja starega vrtca.
beno dovoljenje za izgradnjo novega vrtca
»Stari vrtec smo morali odstraniti, ker je
že decembra 2010, vendar izgradnja ni stebil energetsko potraten, stal pa je na lokakla, ker ni bila »zaprta« finančna konstrukciji, ki se lepo vklaplja v kompleks osnovne
cija. Občini jo je uspelo »zapreti« po uspešni
šole. Če bi stari vrtec ohranili, bi morali za
prijavi na razpis ministrstva za šolstvo in
izgradnjo novega iskati novo stavbno zešport, ki bo občini za izgradnjo vrtca namljišče, ki trenutno ni na razpolago. Nakup
zemljišča pa bi tako
podražil investicijo, da
njena izgradnja v teh
časih verjetno sploh ne
bi bila mogoča. Poleg
tega bi bili v tem pri
primeru otroci iz vrtca
locirani drugje in ne
ob osnovni šoli,« po
pojasnjuje Žmavc. Potem
bi morali starši zjutraj
otroke voditi na dve
lokaciji, šolska kuhi
kuhinja bi morala prevažati
hrano, otroci bi morali
hoditi iz ene lokacije
na drugo, kar bi ogro
ogrožalo njihovo varnost
Župan občine Cerkvenjak Marjan Žmavc nam je razkazal, kje je stal
in podobno. Sedaj pa
stari vrtec in kje bodo zgradili novega.
bosta, kot pravi župan,
osnovna šola in vrtec v
menil 750.000 evrov, 231.000 evrov pa bo
enem kompleksu. Za potrebe vrtca je občina
občina pridobila iz sredstev Evropske unije
dodatno odkupila samo okoli 1500 kvadraza obdobje 2007-2013. Nekaj sredstev bo
tnih metrov zemljišč, ki jih bodo namenili
občina pridobila tudi po 23. členu zakona o
igrišču za otroke. Brez dokupa te zemlje obfinanciranju občin. Manjkajoči del sredstev
čina ne bi dobila gradbenega dovoljenja za
središču Cerkvenjaka je poleti stekla
izgradnja novega petoddelčnega nizkoenergetskega vrtca Pikapolonica,
ki ga najmlajši prebivalci občine Cerkvenjak
in njihovi starši nujno potrebujejo. Doslej so
gradbeni delavci že porušili star objekt vrtca in premestili inštalacije ter začeli izvajati
zemeljska dela. Če bo vse po sreči, bo novi
vrtec prve malčke sprejel septembra naslednje leto. Do tedaj se bodo malčki stiskali v
prostorih osnovne šole, kjer so jim uredili
začasne prostore.
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za ta projekt nosila samo stroške plačila davka na dodano vrednost.
Geodeti so svoje delo na terenu že opravili,
sedaj pa bo treba delitev samo še operativno
izpeljati. Nato bo na javne razpisu izbran izvajalec za agromelioracijska dela. V glavnem
lastniki zemljišč delu geodetov niso ugovarjali. Zavedajo se, da se bo vrednost njihovih
zemljišč povečala, saj jih bodo lažje obdelovali, poleg tega pa bo obdelava tudi cenejša.
Povečal se bo tudi hektarski donos.
»S takšnimi projekti si na občini prizadevamo, da bi ljudje lažje obdelovali zemljo
in zaradi tega na njej tudi raje ostajali. Samo
tako lahko ohranimo poseljenost teh naših
čudovitih Slovenski goric,« pravi Žmavc.
Tomaž Kšela

Na slovesnosti je
zbrane uvodoma
nagovoril predsednik Slovenskogoriškega foruma Tomaž Kšela. Spomnil
je, da so nacistični
okupatorji ameriško letalo sestrelili po tem, ko se
je vračalo z akcije
zavezniških sil v
Avstriji. V letalu je
bilo deset hrabrih
in srčnih ameriških
letalcev, ki so se v
drugi svetovni vojni daleč od svoje domo
domovine v sklopu zavezniških sil borili za demokracijo in za osvoboditev Evrope, s tem
pa tudi Slovenije, izpod jarma nacizma in
fašizma. V razbitinah letala je izgubilo življenje šest ameriških letalcev, le štirje pa
so se uspeli s skokom s padalom rešiti. Tako
se je šest ameriških letalcev pridružilo več
deset tisoč padlim partizanom ter borcem
naše narodnoosvobodilne vojne ter drugim
žrtvam nacizma in fašizma, ki so na naših
tleh darovali svoja življenja za zmago nad
nacizmom ter za svobodo Slovenije in Evrope. Čeprav so ameriški letalci prišli k nam
od daleč in jih tukaj ni nihče poznal, so bili
in so še danes blizu našim srcem zaradi idealov, za katere so se borili in nekateri tudi
darovali življenje.
Župan občine Cerkvenjak Marjan Žmavc
je povedal, kako je prišlo do postavitve spominskega obeležja ameriškim letalcem. To
spominsko obeležje in knjižica Zavezniški
letalci v cerkvenjaški zgodovini, ki jo je izdal forum, sta Cerkvenjačane povezala tudi
s svojci ameriških letalcev, zlasti s hčerko

kopilota Donito Morrison Troglio in Rolandom Dobbinsom, ki sta prispevala tudi
nekaj sredstev.
Zbranim je spregovoril tudi Roland Dobbins, ki je na slovesnost pripotoval več tisoč
kilometrov daleč. V čustvenem nagovoru
se je članom Slovenskogoriškega foruma,
občini Cerkvenjak ter njenim prebivalcem
zahvalil za to, da negujejo spomin na hrabre
ameriške letalce. Pri tem sodeluje tudi sam,
saj je bil v zadnjih sedmih letih tokrat že tretjič na Vanetini.
Na slovesnosti je
spregovorila tudi Aloj
Alojzija Kurnik, ki je bila
kot sedemnajstletno
dekle priča sestrelitvi
letala, ki je strmogla
strmoglavilo in zgorelo le borih
nekaj deset metrov od
njenega doma. Kur
Kurnikova je pred leti
brezplačno odstopila
zemljišče za postavitev
spomenika ameriškim
letalcem.
Na slovesnost je Slo-

venskogoriški forum povabil tudi ameriško
veleposlaništvo v Ljubljani. Ker so vabilo
prejeli zadnji hip, saj je forum usklajeval datum prireditve z Rolandom Dobbinsom, na
slovesnost niso uspeli poslati svojega predstavnika. Zagotovili pa so, da bodo prišli
na kakšno od naslednjih slovesnosti ob tem
spominskem obeležju, če bodo le pravočasno obveščeni o njenem terminu.
Na Vanetino so prišli tudi člani civilne iniciative, ki si prizadeva za postavitev obeležja
vojnim ujetnikom iz ZDA in Anglije, ki so
v času druge svetovne vojne delali na grajskem posestvu v Turnišču pri Ptuju. Tudi
oni si prizadevajo, da bi našli svojce ujetnikov, ki se jih nekateri člani civilne iniciative
še živo spominjajo, saj so jih osebno poznali
in jim pomagali.
Kakorkoli že, Slovenskogoriški forum s
skrbjo za to, da ne bi obledel spomin na hrabre ameriške letalce, sestreljene nad Vanetino, skrbi tudi za ohranjanje in oživljanje pristnih medčloveških vezi, ki so nastale med
zavezniki v drugi svetovni vojni.
T. K., E. P.
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Lenart

Dela v Radehovi, vodovod v Voličini,
vinska klet in zavijalni pas

V

oteženih gospodarskih pogojih se
znatne investicije v glavnem odvijajo
le še v občinah. Te izvajajo projekte
iz svojih letnih ali srednjeročnih načrtov, za
katere so zagotovile sredstva, tudi evropska,
iz različnih razpisov in iz občinskih proračunov. O nekaterih projektih, ki potekajo v
občini Lenart, smo se za Ovtarjeve novice
pogovarjali z direktorico lenarške občinske
uprave mag. Vero Damjan Bele.

Ob cestni vpadnici s ptujske smeri, ki očitno še čaka na državna sredstva za sanacijo, je v naselju Radehova opaziti obsežna
zemeljska dela. Komunalno opremljanje
naselja torej poteka.
»Občina Lenart je v letošnjem letu pristopila k težko pričakovanemu komunalnemu
opremljanju naselja Radehova. Komunalno
opremljanje zajema asfaltiranje ceste, gradnjo pločnika, javne razsvetljave, kanalizacijskega omrežja in obnovo telekomunikacijskih vodov. Občina Lenart bo na lastne
stroške delno obnovila tudi elektrovode. Na
novozgrajeno komunalno infrastrukturo
bodo priključene vse obstoječe hiše, zgrajena bo tudi komunalna oprema za vse predvidene gradnje v naselju Radehova.

Gradbena dela izvaja Cestno podjetje Ptuj
in potekajo v skladu s terminskim planom.
Pogodbena vrednost gradbenih del znaša
802.188,27 EUR, vključno z DDV, in se financira iz proračuna občine Lenart. V času
izvedbe investicije se občanom, ki stanujejo
ob »gradbišču«, opravičujemo za nevšečnosti in otežen dostop do stanovanjskih hiš ter
prosimo za razumevanje.«
»V občini Lenart je v
upravljanju upravljavca
66.540 m vodovodnega
omrežja. Obstoječi cevovodi so bili zgrajeni
v začetku osemdesetih
let prejšnjega stoletja, s
staranjem pa se število
napak na sistemu skozi
čas le še povečuje. Vodne izgube predstavljajo ekonomski, tehnični
in sanitarni problem
vodovoda.
Vprašanje
zadeva
4. fazo rekonstrukcije
vodovoda v Voličini.
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Ta gospodinjstva se danes oskrbujejo z vodo
iz neustreznega lokalnega vodovodnega sistema ali iz lastnih virov, ki so iz sanitarnega
vidika v glavnem zelo sporni. V okviru te
investicije se izvaja rekonstrukcija vodovoda - oskrbe s pitno vodo na območjih naselij Spodnja in Zgornja Voličina v okviru 11
odsekov. Gre za ureditev varne in nemotene
oskrbe s pitno vodo za 111 gospodinjstev, v
katerih živi 355 prebivalcev območja.
Občina Lenart je z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo konec julija
podpisala pogodbo, da bo projekt sofinanciran po 21. členu ZFO-1 v letih 2013 in
2014. Predvideni rok izvedbe rekonstrukcije
vodovoda v Voličini je tako od konca septembra letos do konca septembra 2014. Trenutno smo v fazi izbire izvajalca del. Razpis
je objavljen na portalu javnih naročil RS in
na spletni občinski strani http://www.lenart.
si/.«
Občina Lenart je v samem centru mesta
v letu 2008 obnovila in uredila objekt na
Trgu osvoboditve 9, ki je del zaščitenega
trškega jedra. Danes so v zgradbi razstavni
prostor, več prostorov, namenjenih izobraževanju in prireditvam, poslovni prostor
Razvojne agencije Slovenske gorice, TIC
osrednjih Slovenskih goric, v objektu pa
ima svoj sedež več društev, med njimi tudi
LAS Ovtar Slovenskih goric. Sedaj potekajo
dela v kletnih prostorih.
»Objekt je delno podkleten. V kletni etaži se nahaja stara zidana velbana klet, ki ni
v uporabi in je potrebna obnove. Občina
Lenart je pridobila s pomočjo LAS Ovtar
Slovenskih goric za obnovo kleti tudi sofinancerska sredstva v višini 30.043,38 EUR,
kar predstavlja 50 % upravičenih stroškov
investicije za leto 2013 in 2014.
V pričakovanju razširitve vinske ceste
VTC 13 na območju petih občin Upravne
enote Lenart se ta klet kaže kot izjemna turistična priložnost. Novo urejena klet v skupni
neto površini 76,3 m2 bo
predstavljala osrednji pro
protokolarni prostor ponudbe
vina, dobrot in darov po
podeželja ter nudila prostor
druženja, izobraževanja in
dodatnega dohodka. To
posledično pomeni dvig
kakovosti in nove možno
možnosti za nosilce turizma. V
občini Lenart deluje 5 tu
turističnih društev, 2 vino
vinogradniški društvi, 2 aktiva
kmečkih žena in deklet.
Številne projekte na podro
področju turizma izvajata tudi
Razvojna agencija Sloven
Slovenske gorice s TIC osrednjih
Slovenskih goric in Društvo za razvoj podeželja LAS Ovtar Slovenskih goric.«
Podoba glavnih prometnih vpadnic v
mesto Lenart, neprijazna izjema je tista v
Radehovi, je posodobljena. K temu prispeva tudi zavijalni pas pri hladilnici na cesti
proti Radgoni.
»V poletnih mesecih je država končno pri-

stopila k vsaj delnemu reševanju prometne
problematike na cesti Lenart-Gornja Radgona. Zgrajen je bil zavijalni pas, kjer je bilo
v preteklosti res veliko prometnih nesreč,
tudi s smrtnim izidom. Prepričani smo, da
bo ta pridobitev pripomogla k večji varnosti,

seveda pa bo še vedno potrebna tudi previdnost voznikov, brez katere pač ne gre,« je za
Ovtarjeve novice dejala direktorica lenarške
občinske uprave mag. Vera Damjan Bele.
Edvard Pukšič

Energetska sanacija Osnovne šole Lenart

V

občini Lenart končujejo energetsko sanacijo osrednje osnovne šole.
Glavnino del so opravili v počitniškem času, investicijo pa so v glavnem pokrili s sredstvi iz evropskega kohezijskega
sklada, saj so uspeli na javnem razpisu Ministrstva za infrastrukturo in prostor.

O delih v okviru ene največjih naložb v
občini Lenart ta čas nam je ravnatelj OŠ Lenart Marjan Zadravec povedal:
“V sanacijskem programu je zapisano, da
je cilj energetsko varčna šola. Predvsem srednji del, star okrog 30
let, je bil energetsko neučinkovit. Izolacija se
je sesula z betonskega
ovoja. Zamenjali smo
strehe, naredili nove
fasade, tla, zamenjali
podtlake. Predvidevamo, da nam bo pozimi
bolj toplo, poleti pa nekoliko manj vroče kot
v letošnjih dneh visokih temperatur.
Dela potekajo po načrtih in učenci bodo 2.
septembra sedli v šolske klopi. Bojazni, da

bi bil začetek pouka zamaknjen, ni.”
Iz evropskih sredstev, okrog 700 tisoč
evrov, so v celoti pokriti upravičeni stroški,
ostalo gre iz občinskega proračuna. Vrednost naložbe sicer znaša 779 tisočakov.
Naložba je torej velika.
“Investicija je kar zajetna, a vlaganje v varčevanje z energijo in varovanje okolja verjetno nikoli ni predrago. Obrestovala se bo,
saj bomo občutno privarčevali pri kurjavi v
zimskem času.”
V mestu Lenart poteka pouk na dveh
lokacijah. Energetsko bosta sanirana centralna objekta tako imenovane gornje šole.
Koliko učencev bo v novem šolskem letu in
kako bodo prostorsko razdeljeni?
“V tem šolskem letu bo sedlo v šolske
klopi okrog 420 učencev. Učiteljski kader
imamo po vseh normativih in standardih,
pomembno pa je, da po strokovni in človeški plati opravljajo svoje poslanstvo izredno
zavzeto. Spet štartamo z optimizmom, da
bomo dosegali dobre rezultate na vzgojnem
in na učnem področju.
Prva triada ostaja na spodnji šoli, pouk
za učence 2. in 3. triade ter nižjega izobrazbenega standarda po posebnem programu
vzgoje in izobraževanja pa se bo odvijal na
gornji šoli.
Edvard Pukšič

September v KS
Voličina v znamenju
krajevnega praznika
V čast godovanja Sv. Ruperta (24. 9.), zavetnika farne cerkve v Voličini, se bo tudi letos
v KS Voličina odvila vrsta prireditev, za katere bodo v največji meri poskrbela lokalna
društva, posamezni krajani in cerkev. Tako se
bo ob t. i. krajevnem prazniku od srede septembra do konca meseca na različnih krajih
odvila vrsta kulturnih, glasbenih, športnih in
družabnih prireditev. Tudi letos se bodo krajani KS Voličina lahko pomerili v streljanju z
lovsko puško, nogometu med zaselki, kmečkih igrah oz. športno zabavnemu peteroboju
pri Vinski trti (27. 9.), ruskem kegljanju ali pa se bodo udeležili drugih prireditev.
Letošnja osrednja proslava bo v petek, 20. septembra, ob 18. uri v kulturnem domu v
Selcah. Ob kulturnem programu, v katerem bodo v glavnem nastopili domači glasbeniki,
plesalci in drugi kulturni ustvarjalci, bodo podeljena tudi krajevna priznanja. Kot prejšnja
leta pa nas bo tudi letos obiskal Ovtar. Dva dni kasneje (22. 9.) bo v Voličini potekalo še
tradicionalno Ruperško žegnanje s svečano mašo in vrtno veselico z živo glasbo pri gostilni
in pizzeriji Vinska trta. Podobno kot preteklo leto se bodo »ruperške« prireditve simbolično zaključile s trgatvijo na Zavrhu, ki bo zadnjo septembrsko soboto (28. 9.). Podrobnejši
program bodo gospodinjstva KS Voličina dobila po pošti.
Vabim krajane in krajanke, da se kljub obilici vsakodnevnih opravkov in hitremu tempu
življenja skušajo udeležiti čim večjega števila prireditev in na ta način preživeti kakšen
dan ali trenutek v nekoliko bolj sproščenem vzdušju s sokrajani in tistimi, ki jih morda
nimamo priložnosti vsakodnevno srečati. S svojim obiskom pa bomo na najboljši možni
način nagradili organizatorje prireditev, ki bodo s svojim prostovoljnim delom poskrbeli
za bogat program tudi ob letošnjem Ruperškem prazniku.
D. K.
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Sveta Trojica

Komunalno opremljanje parcel
ravnati. Pri izkopih so bili tudi dobro vidni
znaki letošnje suše, saj je bila zemlja tudi v
velikih globinah dodobra izsušena.

Obnovljen spomenik pri kamnolomu

Vzdrževanje in čiščenje javnih vodotokov
V juliju, avgustu in septembru Vodnogospodarsko podjetje Drava Ptuj, d. d., izvaja
redna vzdrževalna in sanacijska dela po lanskih poplavah na vodotoku Ročica na območju Zg. Verjan.
Vse večkrat smo priča intenzivnim nalivom, hitrim taljenjem snega ipd., kar povzroča koncentriranje velikih količin meteornih
voda, kar zahteva ustrezno urejeno vodno
infrastrukturo, ki je sposobna sprejeti tudi
kritične količine. To je potrebno upoštevati
pri načrtovanju tako javne infrastrukture kot
tudi zasebne. Meteorno vodo je potrebno, če
je le možno, vsaj delno zadrževati bodisi v
opuščenih greznicah bodisi v raznih cisternah ipd., da jo lahko uporabimo za zalivanje
in na tak način varčujemo s pitno vodo. Prav
tako je že pri obdelavi kmetijskih površin
potrebno razmišljati o odvajanju meteornih
voda in odnašanju blata in naplavin z njiv
in drugih kmetijskih površin. Nemalokrat je

njiva zorana čisto do ceste, jarka ali vodotoka, prečne brazde in drugih ukrepov, ki bi
zadrževali odtekanje in odnašanje zemlje z
njiv, pa se izogibamo.
Seveda je potrebno imeti ustrezno urejene
vodotoke. Obcestni jarki ob občinskih cestah so v celoti v vzdrževanju občine. Zato
se tudi izvaja ob lokalnih cestah 2-krat letno
košnja ter 1-krat letno ob manj prometnih

javnih poteh. Prav tako si po potrebi prizadevamo čistiti in vzdrževati jarke in druga
telesa za odvodnjavanje. Večje oz. javne vodotoke upravlja Ministrstvo za kmetijstvo in
okolje, koncesijo za vzdrževanje vodotokov
na našem območju pa ima Vodnogospodarsko podjetje Drava, d. d. Občina si z obema
prizadeva, da bi v svoje letne programe del
uvrstili vsaj najbolj potrebna vzdrževalna in
sanacijska dela, delno tudi pomaga pri izvajanju določenih del. Letos je prišla na vrsto
Ročica na območju Zg. Verjan. Določen odsek Ročice je bil zaradi preprek oz. objektov,
ki so jih lastniki postavili ob samem vodotoku, praktično brez vzdrževanja, tudi brez
letne košnje. Lastniki kmetijskih zemljišč ob
nasipih pozabljajo, da le-ti predstavljajo javno dobro v lasti RS in jih dostikrat preorjejo
in celo branijo dostop vzdrževalnim strojem. Na nasipih je seveda dovoljena košnja,
ni pa dovoljena paša.

Čeprav je bilo v zadnjih letih veliko storjenega, je na območju občine še kar nekaj
kritičnih vodotokov, na katere nas opozarjajo tudi občani. Ti vodotoki ob intenzivnih
padavinah tudi poplavljajo ter povzročajo
predvsem škodo v kmetijstvu. Glede na sedanje dobro sodelovanje z ministrstvom
upamo, da bomo tudi te uvrstili v plan sanacij v naslednjih letih.

Oseški kamen oz. peščenjak krasi prenekatero kamnito škarpo ali kamnito ograjo. Iz
njega je bila v preteklosti zgrajena glavnina
kleti, cerkva, gradov ipd., vendar le še malokdo ve, da so ta kamen še nedavno kopali v
kamnolomih ali »rudah« na območju občine Sveta Trojica oz. natančneje v Oseku. Natančna letnica začetka izkopa sicer ni znana, po nekaterih virih je sklepati, da segajo
začetki izkopavanja v leto 700, najverjetneje
pa še nekoliko prej. Prvi uradni zapisi o teh
kamnolomih segajo v 14. stoletje, natančneje v leto 1358, ko so izkopavali kamen za
gradnjo cerkve v kraju Sv. Trije Kralji v občini Benedikt. Ta letnica
je zapisana na spomeniku pred enim izmed
kamnolomov. Kamnolom pa je imela v tistih
časih skoraj vsaka premožnejša kmečka družina v Oseku. Govorice
o kvaliteti tega kamna
so se razširile po vsej
vasi in okolici, kar je
nato mnoge pripravilo do tega, da odprejo svoj kamnolom in
preizkusijo, če je tudi
na njihovem ozemlju
tako kvalitetna kamnina. Kamnolomi so se
prenašali iz roda v rod. V začetku so kopali
z navadnimi lopatami in krampi, ki pa so jih
kasneje nadomestila jeklena orodja. Rudarji
so lahko kopali vedno daljše in bolj vzdržljive rove. Razen orodij so nastale tudi boljše
možnosti za prevoz kamnine. Na začetku so
kamen prevažale živalske vprege, proti koncu izkopavanj pa so jih prevažali že manjši
tovornjaki. Izkopavanja so opustili v drugi
polovici dvajsetega stoletja, saj so se na trgu
pojavili cenejši in bolj kvalitetni materiali za
gradnjo zidov, cerkev, gospodarskih poslopij
in ostalih zgradb. Posledično te kamnine ni
kupoval skorajda nihče več, zato tudi ni bilo
potrebe po nadaljnjem izkopavanju. Včasih
so iz katerega kamnoloma nakopali nekaj
gramoza, vendar v manjših količinah. Vse to
in še veliko več je v svoji raziskovalni nalogi

o kamnolomih v Oseku odkril Aleš Škrobar.
Rud je bilo v Oseku veliko, ena izmed njih
je tudi Krajnčeva ruda, ki je še posebej znana
zaradi legende, po kateri naj bi v kamnolomu bili zasuti trije rudarji. Njim je posvečen
tudi spomenik pred kamnolomom. Na njem
je vklesan napis: »Postavljeno po ljudskem
izročilu trem zasutim občanom v kamnolomu pri gradnji trikraljevske cerkve«. Zraven
tega spomenika stoji še manjši kamniti križ,
ki je prav tako narejen iz iste kamnine, v katerem sta vklesani letnici 1358 (tj. letnica, ko
naj bi bili ti rudarji zasuti) in letnica 1900,
ki označuje leto, v katerem je bil spomenik

postavljen. Oba kamna sta bila obnovljena
leta 1968, na kar nakazuje tudi kamnita plošča zraven njiju, k njima pa so postavili tri
nove kamne, na vsakem izmed njih pa so zapisane besede: kmet, človek, življenje. O teh
preprostih, a globokih besedah pomislimo
na minule čase. In obnove tega spomenika v
Krajnčevi rudi sta se vneto lotila Natalija in
Srečko Poštrak, za kar se jima zahvaljujemo.
Po obnovi kamnolomov, sploh pa Poličeve
rude, ki bi bila najbolj zanimiva za turiste, si
že nekaj časa prizadeva občina Sveta Trojica v Slovenskih goricah. Trenutno je z Zavodom za naravno dediščino v oblikovanju
projektna naloga, s katero bo občina poskušala pridobiti sredstva za obnovo in restavriranje kamnoloma na enem od razpisov.
Jože Žel

OKOLJU PRIJAZNE CENE

Obnova spomenika padlim v NOB
V bogato zakladnico arhitekturne dediščine sodi tudi spomenik padlim v NOB. S svojo lego na sredini trga zavzema dominantno
mesto in s svojo arhitekturo pomembno
prispeva k prepoznavnosti trga Sv. Trojice in
kraja nasploh. Prvotno je bil spomenik postavljen v čast kralju Aleksandru leta 1938.
Izdelan je bil po načrtu dr. Jelenca Šlajmerja,
izklesal pa ga je akademski kipar Dolinar.
Spomenik je povojna oblast odstranila in
na iste temelje postavila novega. Načrt za
nov spomenik je izdelal znameniti arhitekt
Jože Plečnik, vendar ga tedanja oblast ni v
celoti upoštevala. Plečnik je namreč načrto-
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val na vrhu spomenika goloba v letu, namesto tega pa so tja postavili petokrako zvezdo,
kljub temu da se arhitekt Plečnik s takšno
rešitvijo ni strinjal. Spomenik so odkrili avgusta 1950 in je v takšni obliki še danes. Zob
časa ga je med tem že dodobra načel in kljub
občasnemu vzdrževanju je bil že res potreben obnove.
Obnova spomenika je bila sicer že nekaj
časa načrtovana oz. v fazi usklajevanja z Zavodom za kulturno dediščino iz Maribora,
vendar je le-to pospešila dodatna poškodba
kamnite ograje ob nedavni prometni nesreči.
Obnovo je več kot odlično izvedlo podjetje

Anita Požegar s.p.
InfoTel.: 041 588 358
Poslovna enota:
Trg osvoboditve 10, LENART
anita@geomera.si

Dolič 38, 2253 Destrnik, www.geomera.si

V

vročih julijskih dneh je podjetje Davorina Kralja, s. p., izvajalo gradbena dela za komunalno opremljanje
gradbenih parcel v Prisojni ulici v Sveti Trojici v Slovenskih goricah.
Gre sicer za manjše
območje
gradbenih
parcel, ki bo opremljeno z javnim vodovodnim omrežjem, TK
omrežjem, NN elektro
omrežjem, javno razsvetljavo, meteorno in
fekalno kanalizacijo in
cesto. Slednjo je bilo še
posebej težko zgraditi,
saj gre za nekoliko strmejše območje, ki ga
je bilo potrebno temu
primerno nasuti in iz-

Rajka in Davorina Kralja s Stare gore, ki ima
za tovrstna restavratorska dela tudi ustrezne
reference na Zavodu
za kulturno dediščino.
Kamnita ograja spomenika je iz oseškega
peščenjaka, na katerega
smo Trojičani še posebej ponosni in katerega
ti mojstri res znajo obdelati in mu vdahniti
novo življenje.
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Sveti Jurij v Slov. gor.

Prenova kulturnega doma v Jurovskem
Dolu končana

P

renova kulturnega doma v Jurovskem Dolu je
končana, iz občinske
uprave občine Sv. Jurij v Slov. gor. so nam
sporočili, da sedaj čakajo še na uporabno
dovoljenje. V septembru ali oktobru pa bo
kulturni dom dočakal
še slovesno uradno
otvoritev.
Na občino pa je s
strani KUD Ivan Cankar iz Jurovskega Dola
prišla pobuda za poimenovanje avle kulturnega doma po Frediju Neuvirtu. O pobu-

di bo odločal občinski svet občine Sv. Jurij
v Slov. gor.

Energetska sanacija OŠ Jožeta
Hudalesa dobila zeleno luč
Občina Sv. Jurij v Slov. goricah je prejela
sklep o izbiri energetske sanacije osnovne
šole J. Hudalesa s poudarkom na obnovi te-

lovadnice. Občina bo za omenjeni projekt
prejela 132.815 € nepovratnih sredstev s
strani Ministrstva za infrastrukturo in pro»Enerstor iz razpisa za »Ener
getsko sanacijo osnovnih
šol, vrtcev, zdravstvenih
domov in knjižnic v la
lastni lokalnih skupnosti.«
K temu znesku bo občina
primaknila še približno
90.000 €. Začetek del je
predviden za junij 2014,
ob zaključku šolskega leta.
Prenova športne dvorane
pa bo končana do septem
septembra 2014, tako da se bo
prihodnje šolsko leto za
učence šole v Jurovskem
Dolu lahko pričelo nemo
nemoteno.

V Malni po novem asfaltu, saniran plaz
v Zg. Partinju

Nov asfalt v Malni

Cesta v Malni, odsek
Zelenko (JP 705 340 in JP
705 342) v dolžini 1332
m je dobila novo asfaltno
napoprevleko, kot smo napo
vedali že v prejšnji številki
časopisa.
V prihajajočem mesecu
bogapa bo za nov asfalt boga
Gatejša tudi cesta v Sp. Ga
steraju v dolžini 1756 m.
Že v začetku julija je
bila s strani Direkcije za
ceste RS izvedena začasna
Lesanacija državne ceste Le
nart-Jurovski Dol, ki jo je
poškodoval plaz. Začasno
Partisanacijo plazu v Zg. Parti
nju, pri Štanerju, je izvedel
režijski obrat občine Sv.
Jurij v Slov. gor.
Pri obnovi je sodelovalo
tudi podjetje Jožeta Črn
Črnčeca.
Dejan Kramberger

Plaz na državni cesti je
močno oviral promet.
Začasno ga je saniral
kar občinski režijski
obrat s pomočjo domačega podjetja .
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Srečanje OZB za vrednote NOB Lenart

V

nedeljo, 4. avgusta 2013, smo se v prostorih »Vinske trte« v Voličini zbrali
člani in članice Združenja borcev za
vrednote NOB Lenart na tradicionalnem letnem srečanju. V Združenju
je vse več med II. svetovno
vojno ali po njej rojenih,
ki cenimo vrednote NOB,
udeleženci NOB pa nas, žal,
postopoma zapuščajo.
Zaradi visokih temperatur se je srečanja udeležilo nekoliko manj članov.
Med njimi tudi 93-letna
Zorka Kocbek, ki je bila
ena izmed gostij iz Združenja v Dupleku. Z bogato
izraženimi besedami nam
je prikazala medvojno
in predvojno povezanost
prebivalcev Korene z Voličino in Lenartom.
Ob tem je dejala, da so bili tod partizani pri
vseh domačinih toplo sprejeti. Domačinka
iz Zavrha Mila Erman, ki šteje 90 let, pa se je
izkazala s predanim petjem zvočnih pesmi
skupaj s hčerkama Slavico in Olgo.
Domače in goste je uvodoma pozdravil
Alojz (Slavko) Bezjak, od maja predsednik
Združenja v Lenartu. Sam sem kot predsednik krajevne organizacije v Voličini, ki
je bila letos organizator srečanja, pozdravil
udeležence in goste v osrčju voličinskih goric, izpostavil pa sem današnje poslanstvo,

ki ga imamo borci za vrednote NOB. Ob
ohranjanju vrednot NOB in boja partizanov
si prizadevamo za uveljavljanje demokratične in svobodne družbe, za sodelovanje vseh

pri premagovanju gospodarske krize ter za
solidarnost do socialno prikrajšanih. Predsednik gostujočega Združenja iz Dupleka
je orisal njihovo pestro dejavnost. Franjo
Klinc, ki je kot odraščajoči otrok sodoživljal
kruto nasilje okupatorja nad družino, pa je
v spomin na vse žrtve okupatorja predlagal,
da smo s trenutki tišine izrazili svoje sočutje
in priznanje njihovemu odporu.
Kratko, a prijetno druženje nas je spodbudilo, da nadaljujemo z dejavnostmi Združenja v sedanjih kriznih razmerah.
Edo Zorko

Skupščina ŠTZ in podelitev znakov

V

ustanovna člana Franc Goričan in Slavko ŠteTurističnem domu Polenšak je bila
fanec. Zlati znak so prejeli TD Lenart s pou28. maja redna skupščina Štajerske
darkom na urejenosti mesta Lenart, Turističturistične zveze. Ob zaključku lina kmetija Firbas iz Cogetincev in drugi.
kovnega, literarnega in fotografskega natečaja Naše ptice, namenjenega učencem in
Besedilo in foto: Slavko Štefanec
malčkom v vrtcih, so pripravili razstavo in podelili
priznanja. Na Polenšaku
je bila skupščina zato, ker
TD Polenšak letos praznuje 50-letnici obstoja in
uspešnih aktivnosti.
Predsednik
Štajerske
turistične zveze mag. Jože
Protner je podelil več zlatih, srebrnih in bronastih
znakov Štajerske turistične
zveze. Zlati znak je prejelo tudi Turistično društvo
Sv. Trojica v Slov. goricah,
iz istega TD pa so srebrne
znake prejeli: predsednik Predsednik TD Sv. Trojica Marjan Klobasa za TD in zase sprejema
Marjan Klobasa, nekda- zlati in srebrni znak ŠTZ.
nji predsednik Jože Ploj in

Zmagi odšli v Starše in Sovjak

P

otem ko je 1. junija v Jurovskem dolu
Gasilska zveza Lenart v sodelovanju
s tamkajšnjim gasilskim društvom
pripravila pregledno gasilsko tekmovanje
gasilskih desetin društev, vključenih v GZ
Lenart, in z njim proslavila 42. dan gasilcev
GZ Lenart, se je zvrstilo še
nekaj gasilskih tekmovanj.
Denimo v Cerkvenjaku,
kjer so domači gasilci bili
v soboto, 15. junija, organizatorji že 21. gasilskega
tekmovanja za Pokal Slovenskih goric. Tekmovanje
je potekalo v konkurenci
moških in ženskih članskih ekip ter starejših članov in članic. Tekmovanja
se je udeležilo osemindvajset ekip. Že tradicionalno
nočno gasilsko tekmovanje so organizirali tudi gasilci na Sv. Ani v Slovenskih goricah.
V soboto, 6. julija, so bili organizatorji gasilskega tekmovanja tudi gasilci iz Benedikta. 1. spominskega meddruštvenega pokalnega tekmovanja za preminula člana Dušana

Mauriča in Marjana Klobasa se je udeležilo
skupaj v moški in ženski članski konkurenci
enaindvajset ekip, trinajst moških in osem
ženskih. Pri moških so se zmage veselili
gasilci tekmovalne ekipe iz PGD Starše, na
drugo mesto so se uvrstili gasilci iz Sovja-

ka in na tretje gasilci iz Peker. V konkurenci
ženskih ekip so bile najuspešnejše gasilke iz
PGD Sovjak; druge so bile gasilke iz Gočove
in tretje gasilke iz Mute.
Tekst in foto: Franc Bratkovič
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Vaja dela mojstra

B

enediški gasilci od nekdaj veliko časa
posvetijo usposabljanjem in vajam.
Kako pomembne so vaje, se izkaže takrat, ko je treba nekomu pomagati. Operativna gasilska enota PGD Benedikt je pogosto poklicana na pomoč ob
najrazličnejših naravnih
in drugih nesrečah, kot
so požar, vihar, poplava in
druge nezgode. Da lahko
pomagajo v najrazličnejših situacijah, morajo člani
operativne gasilske enote
poznati in obvladati veliko tehnik in novih orodij,
obenem pa biti sposobni
visoke koncentracije in
sodelovanja ter discipline.
Vse to so odlike ekipe, ki
je v mesecu juliju pod poveljstvom Franca Laknerja
izvedla vajo reševanja iz
studenca z uporabo Rollglissa. Vaja je trajala tri ure. V tem času so izčrpali vodo in
opravili tri spuste v dobrih 10 metrov globok studenec. Ekipa v sestavi Sandi Geratič,
Simon Geratič, Gregor Jančič, Timotej Jodl,
Jernej Merčnik, Aleš Škerjanc, Marko Vajs,
Dejan Rajter, Drago Rajšp in Franc Lakner

Anovski lovci pogostili kmetovalce

je ponovno dokazala, da prostovoljni gasilci
že dolgo časa niso več samo gasilci, ki pomagajo v primeru požara – so zelo pomemben
del sistema zaščite in reševanja. Dobra organizacija in kvaliteta dela v Prostovoljnem ga-

V

LD Sv. Ana želimo naše delo čim
bolj približati krajanom, še posebej
najmlajšim. Tako že nekaj let dobro
sodelujemo z vrtcem in osnovno šolo ter na
tak način poskušamo našim zanamcem približati delo družine in tudi preko njih poslati
sporočilo odraslim, kaj lahko skupaj storimo
za boljši jutri. Kljub vsem aktivnostim smo
lovci še vedno prepričani, da javnost ne ve,
koliko truda vlagamo za dobrobit vseh, ki živimo v tem okolju: opozarjanje na kurjenje
v naravi, na divja odlagališča, lastnike živali opozarjamo, da je treba hišne ljubljenčke
imeti pod nadzorom, izvajanje čistilnih akcij, priprava krmnih njiv, skrb za hrano na
krmiščih, odstranjevanje mrtvih živali, ki so

silskem društvu Benedikt se kaže tudi v tem,
da se v operativno članstvo poleg izkušenih
mož vključuje veliko mladih, ki so se pripravljeni ure in ure usposabljati in pridobivati
nova znanja. Za vse to ne dobijo plačila v
denarju. Lahko pa jim rečemo: hvala!
Zapis in foto: S. Š.

III. tabor gasilske mladine GZ Lenart

P

rebivalci osrednjih Slovenskih
goric bodo tudi
v bodoče varni pred
požari, saj je Gasilska
zveza Lenart na tridnevnem taboru na
Kmetiji odprtih vrat
Postružnik v Zgornjem
Porčiču konec avgusta
za gasilsko delo usposobila 88 mladih gasilk
in gasilcev iz celotne
Upravne enote Lenart.
Na taboru so osrednjo pozornost namenili pridobivanju gasilskih veščin ter medsebojnemu spoznavanju
in druženju. V okviru tabora je bila izvedena
tudi novinarska delavnica. Zastavljen program je bilo potrebno prilagoditi slabim vremenskim razmeram, zato so taborniki eno
noč prespali doma.
Tabor je bil zaključen s piknikom in dru-

posledica pogina ali povoza itd.
Ne nazadnje smo lovci tudi selektorji, ker
z odstrelom skrbimo za naravno selekcijo, ki
se je porušila z našo naselitvijo. Vse našteto
delamo brez plačila, velikokrat moramo še
sami primakniti kakšen evro.
V LD Sv. Ana se zavedamo pomena stikov, zato vsako leto organiziramo srečanje
in pogostitev lastnikov zemljišč. Letos, v
nedeljo, 7. julija, je bilo že sedmo zapored in drugo pri nedokončanem lovskem
domu. Zbrane je nagovoril starešina Marjan
Kramberger in poudaril pomen sodelovanja
s krajani – lastniki zemljišč ter se zahvalil
sponzorjem. Srečanje je ob golažu in dobri
kapljici potekalo v prijateljskem vzdušju in
je bilo pomembno za
izmenjavo izkušenj ter
zbliževanje pogledov.
Zahvaljujemo se vsem
občankam in občaobča
nom za razumevanje
nekaterih lovskih dede
javnosti, ki so morda
za koga včasih moteče.
Želimo si še tesnejšega
sodelovanja, da bi jim
lahko še bolj približali
naše poslanstvo ter da
bi bilo bolj razumljeno
in cenjeno.
Tekst in foto:
Vladimir Zadravec,
LD Sveta Ana

Srečanje prebivalcev novega naselja J. Dol

žabnimi igrami v gasilskem domu Lenart.
Ob pomoči mentorjev in ekipe za tehnično
podporo sta tabor vodila starešina Jože Selinšek in taborovodkinja Sanja Peklar z ekipo sodelavcev.
Helena Pintar, Špela Kovačič, Nejc Ornik,
Alen Šuta in Benjamin Zemljič

Hilarij v Slovenskih goricah

N

a že osemnajstem družabnem srečanju so se 13. julija zbrali prebivalci
novega naselja. V tem lepo urejenem
naselju danes živi 110 prebivalcev. Za prvo
srečanje so se odločili trije modri bradati
možje Branko, Franci in Lojze ter ga organizirali 8. julija 1995. Za to priložnost so uporabili
slogan:
Za kulinarične dobrote na žaru poskrbi
Branko, ki je tudi sicer nepogrešljiv pri pripravi mesnih dobrot pri društvih v kraju in
širše. Seveda pa pri tem ne sme manjkati dobra glasba, zato sta poskrbela Mitja in Slavko,

ki že vrsto let spremljata folklorno skupino
Jurovčan.
Vabilu na srečanje se je odzval tudi župan
Peter Škrlec, ki je v pozdravnem nagovoru
pohvalil tovrstna druženja. Prebivalci novega
naselja vsakič ob družabnem srečanju izvolijo
svojega župana z enoletnim mandatom, ki skrbi za dobro in prijetno počutje v naselju, mora
organizirati en zanimiv izlet in še kakšno presenečenje. Za mandat 2013-2014 je bil imenovan Marjan Črnčec.
Rudi Tetičkovič

Blatoborba v Selcah spet razveseljevala
Lenart

Benedikt

Ultramaratonski kolesar Radovan Skubic
Hilarij se je 31. julija v okviru kolesarskega
podviga »211 lipovih listov za zeleno Slovenijo« v obdobju od 23. julija do 3. avgusta
2013 ustavil tudi v Slovenskih goricah. V
občini Lenart je župan mag. Janez Kramber-
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Sv. Trojica

ger s predstavniki Kolesarskega kluba TBP
Lenart na Trgu osvoboditve prejel zeleno
sporočilo, da je ohranjanje naravnega okolja ključ za boljšo kakovost na vseh ravneh.
Zato Hilarij že skoraj 30 let izvaja odmevne
»zelene« projekte. Zavzema se za promocijo
kolesarjenja kot ene najbolj trajnostnih oblik
mobilnosti in rekreacije.
Ambasadorja s spremljevalno ekipo sta
sprejela tudi župan občine Sveta Trojica
Darko Fras in podžupan Peter Leopold. Župan je ob sprejemu zelenega ambasadorja na
skupen zemljevid Slovenije simbolno pritrdil svoj lipov list.
V Benediktu je Hilarija sprejel podžupan
občine Benedikt Janez Zorko.
Lidija Šipek, Barbara Cvetko,
Sabina Šijanec

Zadnja julijska sobota je bila v Selcah tudi letos v znamenju blata in z njim povezane tradicionalne blatoborbe. »Letošnjo prireditev, 23.
zapovrstjo, si je ogledalo dobrih 1000 gledalcev, ki so se lahko v hudomušnih in zanimivih
igrah dodobra nasmejali. V
blato pa so se podale 4 ekipe
oz. natančneje 15 blatoborcev,« razlaga Fredi Ornik,
ki vse od prve blatoborbe
bdi nad to prireditvijo. Da
pa je tekmovanje potekalo
po pravilih, je poskrbela
sodnica Anja Krajnc iz Maribora, ki je bila tudi edina
ženska predstavnica, ki je
na koncu pristala v blatu.
Prireditev in same igre pa
je kot že večkrat v preteklosti uspešno povezoval Vito
Tuš. Sicer pa so se končne

zmage in denarnih nagrad veselile prav vse
ekipe, ki so nastopile in se pomerile v blatu.
Po blatoborbi se je zabava z ansamblom zlatih
6 nadaljevala pozno v noč.
D. K.
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Dvig klopotca v Lenartu in ekskurzija

J

esenska godovnika Jakob in Ana sta že
tukaj, grozdje je pričelo zoreti, zato je
nastopil čas, da smo se srečali ob tradicionalnem dvigu klopotca. Člani Društva
vinogradnikov Lenart smo v sodelovanju z
občino Lenart organizirali tradicionalni dvig
klopotca. Srečali smo se v soboto, 27. julija,
ob 11. uri. V novem krožišču pri Poleni smo

po krajšem kulturnem programu in pogostitvi postavili klopotec, simbol vinogradništva
in naših Slovenskih goric. Tako bodo vinogradniški simboli pozdravljali prihajajoče še
iz mariborske smeri.
Ker pa je tempo danes, žal, takšen, da se vse
bolj oddaljujemo in odtujujemo, smo letos poleg dviga klopotca predvideli tudi druženje in
spoznavanje naših članov in njihovega dela.
Ob dvigu klopotca smo poskusili domače

gibanice in nazdravili s kapljico družinske
kmetije Kramberger - Šteinbauer iz Porčiča.
Po dvigu klopotca smo se odpravili v Sp. Partinje do Vinotoča Kramberger, kjer smo ob
malici in degustaciji spoznali dejavnost njihove kmetije. Našo ekskurzijo smo nadaljevali v
Strmi Gori - Spodnji Voličini v vinogradu in
kleti družine Jančič. Družina Jančič iz Lor-

manja se poleg poljedelstva in živinoreje že
več generacij ukvarja tudi s pridelavo vina.
Našo pot smo zaključili pri Vinogradništvu
Šebart, ki prav tako domuje v Lormanju.
Prireditev in druženje pri naših vinogradnikih je s svojim glasom poživila Rebeka
Golob iz Korene. Družbo so nam delali tudi
prijatelji iz sosednjega Društva vinogradnikov in ljubiteljev vin iz Cerkvenjaka.
Marko Šebart

Klopotec v Zg. Porčiču pri Novakovih

K

lopotec so 27. julija postavili tudi pri
družini Novak v Zgornjem Porčiču v
občini Sv. Trojica. Nekoč, tako pravi
ohranjeni pisni vir s 24. 2. 1338, je bil Zgornji in Spodnji Porčič, kjer je stal gradič Unter
Burgstall, enoten kraj z imenom Purchstall.
V Zgornjem Porčiču je bilo v preteklosti zelo
razvito vinogradništvo, to
priča tudi kamniti spomenik vinskim zavetnikom, ki
stoji na vrhu slemenastega
dela naselja Zgornji Porčič.
To je Dvoršakov spomenik,
ki ga tvori v sredini stoječi
križ s Križanim in Marijo,
ki mu delata družbo zaščitnika vinarjev sv. Martin in
sv. Urban.
Trojiško društvo vinogradnikov klopotec že 11.
leto postavlja vsako leto pri
drugem članu. Novakovi
so prispevali vino za okrog
150 udeležencev, za lačne
želodce pa je poskrbelo društvo vinogradnikov. Sladke dobrote so spekle gospodinje
članov društva, za zabavo pa je poskrbel duo
Desetka. Prireditve se je udeležil tudi znani

pevec Rudi Šantl, ki je zapel nekaj napitnic in
pesmi o vinu.
Obiskovalce so pozdravili predsednik Društva vinogradnikov Sv. Trojica Peter Leopold,
župan Darko Fras in gostitelj Alojz Novak.
Klopotec s premerom kril 6 metrov sta na drog
s pomočjo avtodvigala Romana Krambergerja

P
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klop …«, nazdravili z vinsko kapljico članov
vinogradniškega društva. Članice društva pa
so poskrbele za pogostitev. Za veselo razpoloženje je poskrbel harmonikar, stalni gost
prireditev pri Johanezovi trti, Stanko Ilješ iz
Radencev.
Ludvik Kramberger

Ob veliki maši v Peščenem Vrhu

V

Peščenem Vrhu v
občini Cerkvenjak
imajo lepo vzdrževano in urejeno Hauzerjevo
kapelo. Na dan Marijinega
vnebovzetja,
ko verniki
praznujejo veliko mašo, 15.
avgusta, je ob njej potekalo »vaško žegnanje«, kjer je
sveto mašo daroval domači
župnik Janko Babič. Mašni
daritvi je sledilo 83 vernikov
od blizu in daleč. Udeležilo
se je tudi veliko tistih, ki izhajajo iz tega kraja in živijo
v drugih krajih. Mašno daritev so s petjem popestrili
pevci cerkvenega pevskega
zbora, ki jih vodi Joško Zorko, in Atunjovški klenkarji.
Župnik Janko Babič je ob
tem pohvalil družino Anice in Vinka Hauzerja, ki
skrbita za urejenost kapele
in okolice. Župniku se je
za darovanje maše zahvalil
Mirko Kozar, ki je bil glavni
organizator tega »vaškega
žegnaja«, ki je obenem nekakšno druženje krajanov
in drugih udeležencev v
lepo urejeni vasi Peščeni Vrh.
Ob nekoč kolovozni in prašni, sedaj asfaltirani poti v Peščenem Vrhu stoji tudi Plojev križ, ki je bil potreben obnove. Za to so
poskrbeli vaščani. Že lani so obnovili leseni
del križa in kip Križanega. Letos pa so na križ
postavili še nov kip Marije, ker je bil prejšnji
ukraden. Zanimivo je, da so jim lani pri ureditvi križa ukradli tudi bakreno zaščitno streho, še preden so jo pritrdili na križ. Ker so se

lastniki doma, ob katerem stoji križ, pogosto
menjavali, ni znano, kdaj in v kak namen je
bil postavljen. Križ je ob velikem število vernikov 15. avgusta blagoslovil domači župnik
Janko Babič, ki je ob tem pohvalil organizatorja obnove Mirka Kozarja in krajane, ki so
poskrbeli za obnovo križa in ga tako ohranili
zanamcem. Po končani blagoslovitveni slovesnosti so, kot je tod navada, krajani za vse
udeležence pripravili pogostitev.
Ludvik Kramberger

Križev pot DU Sv. Trojica

F
namestila Janez Cmor in Janez Štrbal, napitnico pa je zapel Alojz Knuplež iz Oseka.
Ludvik Kramberger

Tudi Johanezovo trto varuje klopotec

ri Johanezovi trti, za katero skrbita ob
občina Cerkvenjak in Društvo vinogradnikov in ljubiteljev vin Cerkvenjak,
preganja plenilce klopotec. Slovesna postavitev se je odvijala 11. avgusta, ko so se na
platoju pred gasilskim domom zbrali številni

miranjem pesmi Petra Leopolda poskrbela
Anka Rojs iz Voličine.
Kakor je običaj, so klopotec, ki ga je izdelal
Franc Čeh iz Grabonoša, »gor vlekli« močni moški – »dedi«. Razumljivo je, da so postavljenemu klopotcu, ki je tokrat s človeško
pomočjo, ker ni bilo vetra, naznanil »klop,

gostje in domačini. Med
gosti so bili tudi aktualna
vinska kraljica Polona Čeh,
predsednik DV Sv. Trojica
Peter Leopold in gost iz
Amerike Roland Dobbins.
Udeležence prireditve so
pozdravili župan občine
Cerkvenjak, ki je obenem
gospodar trte, Marjan
dru
Žmavc in predsednik društva, ki je obenem občinski
viničar, Ivan Janez Pučko
kra
ter društvena vinska kraljica Polona Čeh. V svojih
nagovorih so poudarili
pomen tega ljudskega običaja, ki ga vinogradniki Slovenskih goric in Haloz gojijo že
več stoletij. Kot je znano, obstajata dva tipa
klopotca: slovenskogoriški s 4 in haloški s 6
kraki. Za kulturni del programa je z dekla-

otografija nam pove, da je 12. pohod in
križev pot v organizaciji DU Sv. Trojica v Slov. goricah potekal v deževnem
vremenu. Nato smo se
že zbranim v cerkvi
v Sv. Trojici pridružili na koncertu Anite Kralj. Po doživetju
smo se zbrali zaradi
druženja v protokolarnem objektu sv. Martina oz. samostanski
kleti. Zahvala gre
vsem, ki ste prispevali
razne dobrote, in osebju s predsednico DU
Marijo Klobučar za
opravljene kvalitetne
storitve.
Nazdravili

smo patru kaplanu Juretu Dolencu ob njegovi 60-letnici.
Foto in besedilo: Slavko Štefanec

Žegnanje v
Radehovi

P

ri podružnični
cerkvici lenarške
župnije v Radehovi je bilo ob velikem
šmarnu tradicionalno Radeško žegnanje.
Tudi tokrat so prišli
obiskovalci od blizu
in daleč in se po maši
z domačini zadržali ob
prijetnem druženju ob
hrani in pijači.
E. P.
Foto Tone
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Medobčinsko društvo invalidov na izletu

V

edno ne pride do gasilskih posnetkov. Na tej fotografiji lahko vidimo
gondolo, vzpenjačo na grad Riegersburg, in skupino
izletnikov, ki so si
postregli s pijačami z
Breznikovega avtobusa. Na prijetnem enodnevnem izletu v Avstriji 20. julija smo si
ogledali kmečki muzej
v kraju Straden, enkraten objekt, kapelo Maria Fatima v Gnasu in
razne eksotične živali
v Ratschendorfu. Ob
vseh rednih oblikah
dejavnosti MDI Lenart
je bil ta izlet zelo dobro
pripravljen in izveden.

Za to so se potrudili Dušan Derganc, Marija
Perko in Emilija Šuman.
Foto in besedilo: Slavko Štefanec

Varovanci Hrastovca na Ptujski Gori

S

ocialnovarstveni zavod Hrastovec je v
četrtek, 16. avgusta, pripravil 8. romanje
stanovalcev stanovanjskih enot zavoda
na Ptujsko Goro, ki se ga je udeležilo 200
udeležencev tega zavoda ter udeležencev
iz domov starejših v Radencih in Lukavcih.
Organizatorica romanja je bila ob pomoči
sodelavcev Branka Zemljič. Osrednji del romanja je bila romarska sv. maša na Ptujski
Gori, ki jo je ob somaševanju duhovnikov,
od koder so bili udeleženci romanja (Janez Ferencek - Apače,
Franc Hozjan - Gornja
Radgona in Vili Hribernik - Dolenci) in
duhovnikov, ki živijo
na Ptujski Gori, daroval župnik pri Sv. Ani
v Slovenskih goricah
Tonček Fras. Romanja
se je udeležil tudi direktor Zavoda Hrastovec Josip Lukač. Za lep

in topel sprejem se je duhovnikom cerkve
na Ptujski Gori zahvalila Branka Zemljič.
Zahvalila se je tudi direktorju Josipu Lukaču
za finančno in moralno podporo romanja
ter duhovnikom, ki so spremljali romarje in
za njih darovali sv. mašo. To je je s skupino pevcev popestril organist pri Sv. Trojici v
Slovenskih goricah Andrej Dvoršak.
Ludvik Kramberger

OVTARJEVE NOVICE

Novice iz Izobraževalnega centra
Univerza za tretje življenjsko obdobje
vas v mesecu septembru vabi k vpisu v naslednje študijske skupine:
•
učenje angleščine,
•
učenje nemščine,
•
računalniško izobraževanje,
•
osnove digitalne fotografije,
•
oblikovanje vrta,
•
ročne spretnosti (vezenje, pletenje, kvačkanje, šivanje),
•
potujemo in ogledujemo.
Za vpis se osebno oglasite v informacijski pisarni vsak dan med 9. in 14.
uro. Prijave za posamezne študijske
skupine bomo sprejemali do 20. 9. 2013, z izobraževanjem začnemo v oktobru.
Tečaji angleščine in nemščine v septembru
Imate težave pri sporazumevanju v tujem jeziku ali pa želite znanje le osvežiti ali nadgraditi? Želite izboljšati svoje zaposlitvene možnosti? Oglasite se pri Izobraževalnem centru, kjer smo za vas pripravili začetne in nadaljevalne tečaje, tečaje po meri posameznika
ter pogovorne tečaje. Za vse informacije in prijave se oglasite pri Izobraževalnem centru,
na Nikovi 9, Lenart ali po telefonu 02 720 78 88. Vljudno vabljeni.
Izobraževalni center, Alenka Špes

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 27. septembra 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

Bevorzugt

Študentski klub in poletne aktivnosti

V

ečina nas je pridna tudi med poletnimi meseci in si služi denar za oddih
v še toplejših krajih in za prihajajoče študijsko ali šolsko leto. Seveda pa je naš
klub poskrbel za vse, ki si želijo druženja,
novih dogodivščin in zabave. Tako smo se
5. julija udeležili Bazenov energije v Termah Ptuj, ki so jih
organizirali
naši
prijatelji iz Kluba
ptujskih študentov.
Naš klub je vsem
članom omogočil
nakup vstopnic po
nižji ceni. Dan je
minil v znamenju
kopanja, skakanja v
vodo, plesa, zabave
in navezovanja stikov s člani drugih
študentskih klubov
in mladimi po duši.
Ta dan je bil kot nalašč za sončenje in
pridobitev temnejše kožne podlage
za prihajajoče morje, na katerega smo se
odpravili 11. julija. Vlak nas je iz Maribora
popeljal v Koper, kjer smo v enem izmed dijaških domov preživeli 4 nepozabne dni in
noči. Letovanje na naši obali smo letos organizirali drugič po zelo ugodni ceni in tudi
tokrat je bil odziv precej velik.
30. julija smo se odpravili v sosednjo Avstrijo, ker smo se vsi željni adrenalina preizkusili v wake-anju in smučanju na vodi.
Kljub mnogim neuspelim poskusom smo
na koncu le odkrili svoj talent na (vsaj) eni
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izmed zgoraj naštetih deskah/smučeh. Z bolečimi rokami, morda tudi z manjšimi poškodbami in predvsem bogatimi izkušnjami
smo se po sončnem zahodu odpravili proti
domu.
V prihodnjem mesecu načrtujemo zdaj že
tradicionalni ŠKSG športni dan, ki bo kot po

ODVETNIK
mag. dr. Johannes Reisinger
Zagovornik v kazenskih zadevah

Poslovni čas odvetniške pisarne:
od ponedeljka do petka od 9. do 12. ure in od 13. do 18. ure
ali po osebnem dogovoru

-

Arbeitsrecht
Baurecht
Ehe- und Fa
Erbrecht und
Liegenschaf
Miet- und W
Nachbarrech
Schadensers
Strafrecht
Vereinsrecht
Verwaltungs
Zivilrecht

odvetnik

navadi v Voličini, in sicer 7. septembra. Na
svoj račun boste prišli vsi ljubitelji streljanja
in »puzanja«, saj imamo v načrtu Paintball.
Vsi člani in simpatizerji, ki radi tečete ali
kolesarite, pa se boste lahko po ugodnejših
cenah prijavili na EKO maraton, ki bo 14. in
15. septembra v Mariboru. Podrobnejše informacije za vse prihajajoče dogodke bodo
na naši spletni strani in na Facebooku.
Tina Rajh

Delovna področja:
- delovno pravo
- gradbeno pravo
- zakonsko in družinsko pravo
- dedno pravo in zapuščinske zadeve
- nepremičninsko pravo
- sosedski odnosi
- odškodninsko pravo
- kazensko pravo
- društveno pravo
- upravno pravo
- civilno pravo

8480 Mureck, Grazer Strasse 1/1. gornje nadstropje
tel. in fax: 0043 3472/211 62

GSM:

»Sem zagovornik Vašega
zaupanja, ki Vam dejavno
prisluhne in kompetentno
svetuje ter učinkovito in
gospodarno uveljavlja
vaše pravice.«

(v stavbi Steiermärkische Sparkasse)

0043 676/30 40 523

E-pošta: anwalt-reisinger@a1.net
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Z NARAVO

Kakovostno pridelana krma
Izvajanje projekta v okviru LAS Ovtar

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 pričela izvajati projekt „Kakovostno pridelana krma, osnova
za gospodarno prirejo mleka in mesa“, ki
je vključeval 30 govedorejskih kmetij s celotnega območja UE Lenart.
Strokovni zaključki projekta (2. del):
Kemijske analize silaž
Analiziranih je bilo 31 vzorcev silaž, in
sicer po ena silaža črne detelje, lucerne in
sudanske trave ter 28 travnih silaž prvega
in drugega odkosa. Vsebnost beljakovin v
silažah je močno nihala. Večina silaž je bila
prve košnje, kar kaže na to, da je bila košnja
opravljena prepozno. Vsebnost beljakovin
ni odvisna samo od časa košnje, temveč
tudi od intenzivnosti gnojenja z dušikom.
Surova vlaknina v silaži je zelo pomembna, saj vzpodbuja prežvekovanje, vendar pa
povečane vsebnosti hkrati pomenijo, da se
prebavljivost hranil v silaži zmanjšuje. Povečana vsebnost vlaknine in nizka vsebnost
beljakovin jasno kažeta na to, da je bila trava
prepozno pokošena.
Vsebnosti maslene kisline kažejo, da so silaže povprečne kvalitete, nekaj vzorcev silaž
presega vrednost 5 g na kilogram silaže, kar
pomeni, da so silaže slabe kvalitete. Kar 17
silaž vsebuje celo manj kot 1 g maslene kisline na kilogram silaže, ostale pa vsebujejo
med 1 in 2 g maslene kisline. Rezultati kažejo, da je proces siliranja potekal dobro.
Pri večini silaž amoniačni dušik ne presega vrednosti 5 %. To je meja, do katere lahko
govorimo o zelo dobrih silažah.
Vsebnosti mineralov v silažah, predvsem
kalcija, fosforja in natrija, so pod mejnimi
vrednostmi pri mnogih silažah, tako vsebuje
kar 17 vzorcev manj kot 6 g Ca ter 14 nad 6
g, med njimi 2 vzorca metuljnic, za katere je
značilno, da vsebujejo več kalcija kot trave.
6 silaž je vsebovalo manj kot 2,5 g fosforja

Nadaljevanje

(spodnja meja), niti ena silaža ni vsebovala
več kot 4 g fosforja, kar je srednja vrednost
za vsebnost fosforja v silaži. Običajno naše
silaže vsebujejo dovolj kalija, kar so potrdile
tudi naše analize, saj je samo 5 vzorcev vsebovalo manj kot priporočenih 25 g kalija na
kilogram suhe snovi. Zgornje vrednosti, 45
g kalija na kilogram suhe snovi, ni presegal
noben vzorec. Naše zemlje vsebujejo malo
natrija, kar se posledično odraža na vzorcih
silaž, saj je 28 vzorcev vsebovalo manj kot 1
g natrija na kilogram suhe snovi. Vsebnost
natrija je pomembna zaradi okusnosti krme,
zato je priporočilo, da se za povečanje zauživanja krme silaža soli.
Zaključek
Z rezultati analiz smo ugotovili, da je
polovica silaž vsebovala premalo surovih
beljakovin, kar pomeni, da košnja ni bila
opravljena ob pravem času in da bi lahko s
prej opravljenim prvim odkosom izboljšali
kvaliteto osnovne krme. Sam proces siliranja je pri večini silaž potekal v želeni smeri,
saj je kar polovica vzorcev vsebovala zelo
nizke koncentracije maslene kisline. Malo
maslene kisline v silaži pomeni, da je bilo pri
procesu siliranja izgubljenih malo hranil in
da v silaži ni presnovnih produktov masleno
kislinskih bakterij, ki zmanjšujejo okusnost
krme. Vsebnost mineralov v naših silažah
ni ravno optimalna, predvsem pri vsebnosti kalcija, fosforja in natrija. Minerali, ki
jih živali zaužijejo vezane v krmi (organsko
vezane), so bolje izkoristljivi kot minerali
v mineralno-vitaminskih dodatkih (mineralna oblika), zato je pomembno, da so tla
optimalno založena z različnimi minerali.
Kmetije lahko na podlagi analiz sprejmejo
pomembne odločitve za gospodarjenje in
za izboljšanje proizvodnih rezultatov, kar se
odraža na večji prireji mleka in mesa. Analize so osnova za izračunavanje krmnega
obroka, s tem izboljšamo prirejo, zdravstveno stanje in plodnost črede.
KGZS Zavod Ptuj,
Igor Tumpej, univ. dipl. inž. kmet.

vskem Dolu, ki jo že vsa ta leta organizira
društvo pod vodstvom Marije Šauperl. Žetev je potekala v središču občine na Plateisovi njivi, kjer je svoj posevek pšenice prijazno
odstopil Peter Rotar, leseno uto za malico in
srečanje pa družina Verle.
Gospodar Nacek je zbral pestro druščino
žanjic in žanjcev; razveseljivo je
bilo videti nove obraze in otroke – družinska tradicija pa ostaja: družina Zaletinger, Kukovec,
Tetičkovič, stari znanki sta tudi
Jožica Hladin in Zinka Šabeder,
vsi, ki so poskusili prvič, pa so
upravičili sodelovanje, saj so pokazali veliko volje in pripadnosti
temu delu, ki prinaša kruh in
preživetje.
Zbrane je nagovoril tudi župan občine Sveti Jurij v Slov. gor.
Peter Škrlec, ki je tudi sodeloval
na žetvi, pokazal, da zna zavihteti
koso, in tudi pri »pantu« mu je
kar šlo. Prireditev ŽETEV spada
med tiste projekte s področja turizma, ki jih občina podpira. Ob
tem je potrebno pohvaliti Ostroga bar in njihovo dobro ponudbo,
ne glede na zaslužek – ponudba
mora biti, pa četudi ni 1000 obiskovalcev, je bil njihov moto.
Vse mogoče programe je bilo
v minulih letih že mogoče videti.
Zadnja leta dajejo organizatorji vse večji poudarek animaciji
mladih, da bi jim bila tradicija
sveta in da bi nadaljevali z njo.
Dosedanjim akterjem že v veliki
meri nagajajo leta, čeprav je ena
velika izjema – gospod Zaletinger (Pepek), ki svojih 90 in nekaj
uspešno skrije in še vedno je bil
žanjicam v pomoč pri klepanju
srpov.
Žetev na star način ostaja
»muzejski eksponat«, ki ga je
vseeno vredno negovati, sploh pa
upoštevati tolikoletno izkušnjo v
pripravi prireditve. Domačini, ki
jim ni mar, da bi šlo to v pozabo,
se vseeno odzovejo in sodelujejo.
Za to jim gre vsa zahvala, saj je
počitek in južina, prežeta z lepo

domačo pesmijo najboljše plačilo za naporno delo. Pozabljeni so žulji in vroče sonce pa
kakšen ponesrečen »pant« in poletni večer s
polno luno nas spomni, da je naše podeželje
še vedno lahko mesto sproščenega vzdušja,
samo narediti si ga moramo znati.
Marija Šauperl

Globovnica povezuje

Zveza
društev
društe
rejcev
Zveza
društevrejce
rejcev
govedi
lisaste
govedi
lisastepasme
pasme
Slovenije
Slovenije

30. kongres Evropske zveze rejcev govedi lisaste pasme
Od 17. do 21. septembra bo na Ptuju kongres Evropske zveze rejcev govedi lisaste pasme. V
sredo, 18. septembra, bodo v Grand Hotelu Primus potekala zasedanja delovnih skupin Evropske in Svetovne zveze (EVF in WSFF), v četrtek, 19. septembra, bo generalna skupščina kongresa. V petek bodo udeleženci obiskali Bled in Ljubljano.
V soboto, 21. septembra, bo na Hipodromu Polena v Lenartu Državna razstava lisaste pasme:
10.00–12.30 Ocenjevanje živali
13.00 Uradno odprtje razstave
14.00 Razglasitev najboljših živali in podelitev nagrad
Organizatorja kongresa sta KGZS Kmetijsko gozdarski zavod Ptuj in Zveza društev rejcev govedi lisaste pasme Slovenije.
Več o kongresu na www.kgz-ptuj.si/EVFcongress2013

Kako priti dalje od »pantov«?

P

ant je povezovalec snopa, ki ga žanjica
naredi, da poveže požete bilke v snop.
Vrednota, znanje, izkušnje, malenkost
ali pozabljena veščina? Morda tudi nepomembno ukvarjanje s preteklostjo. Včasih
izgleda tako. Povezovanje s pantom ali brez
njega pa bo pomembna vrednota tudi v prihodnje! Dogodki, ki jih katerikoli organizator pripravlja, so v okolju dragocen dokaz
življenja, so gibalo razvoja in zahtevajo veliko truda in denarja. Že zaradi tega jih je
vredno tudi obiskati in jih spoštovati.
Ne glede na trende v družbi in okolici se
je 20. julija pestra druščina članov TD »Dediščina« Jurovski Dol skupaj z obiskovalci
zbrala na 23. tradicionalni ŽETVI '13 v Juro-
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T

akšen je naslov projekta
TIKIC Zelena centrala, s
katerim skuša udejanjati
svojo pobudo, da bi občine, ki
jih povezuje potok Globovnica: Lenart, Sveti Jurij v Slovenskih goricah, Šentilj in Pesnica
s skupnim projektom povezale
pot ob Globovnici kot turistično
pridobitev, s katero bi povečale
možnosti rekreacije na različne
načine – s sprehodi, jahanjem,
kolesarjenjem …
V okviru projekta smo v Jurovskem Dolu ob 4. Kmečkih igrah
na Malni že razglasili kralja Globovnice Aljaža Toplaka, v mesecu juliju pa
smo sodelovali pri izvedbi Jurčkovega tabora z OŠ Jožeta Hudalesa Jurovski Dol, s tem
da smo peljali udeležence tabora s kolesi na
izvir Globovnice.
Izvir Globovnice seže globoko v šentiljsko
občino, pod hrib blizu Ceršaka. Otroci so
pogumno premagovali kilometre, blizu 10
jih je od jurovske šole. Kako izvira voda iz
zemlje kar sredi travnika, gozda in kaj vse
raste naokoli in kako se ne smemo preveč
zanašati, da nas ne doleti tisto, o čemer pri-

poveduje legendarna zgodba, da te »živa«
voda kar vzame, če se preveč približaš ... vse
to smo preživeli v čudovitem popoldnevu z
jurovskimi učenci Jurčkovega tabora, »kolesarsko« učiteljico Darinko in ravnateljem.
Skupaj smo povandrali tudi med prijazne
domačine, ki so nas pogostili s sokom in
kavo, pokazali svoje vietnamske prašičke …
In če ne bi v Jurovskem Dolu, v šoli, po
večerji čakal Žan Serčič, bi morda še skomponirali kakšno o Globovnici in lapuhu in
izviru pod bregom.
Marija Šauperl

Blagoslov zelišč v Voličini

P

raznik Marijinega vnebovzetja je znan
tudi kot veliki šmaren, velika maša,
šmarno ali velika gospojnica. Bistvo
obredja izvira še iz poganskih časov, ima pa
tudi zvezo z legendo, ki pripoveduje, da so
Apostoli v Marijinem grobu, ko so ga odprli,

našli le cvetje, njenega trupla pa ni bilo.
Za ta dan je bil nekoč značilen tudi blagoslov zelišč. V cerkev so prinašali šopke raznih
rož in zelišč, ki jih je duhovnik blagoslovil s
posebnim obredom. Te so potem ljudje shranjevali doma, da bi jih branili pred ognjem in
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Z NARAVO
strelo. Zatikali so jih v hleve, mešali med krmo
za živino in žitno seme, jih polagali zakoncem
in otrokom v postelje. Blagoslov zelišč se je
najdlje ohranil v Prekmurju, letos pa so ga že
četrto leto obudili v Voličini. Dan pred praznikom se je v popoldanskih urah pri Mariji
Čuček v Sp. Voličini zbralo skoraj 40 žensk,
ki so nabrale najrazličnejša zelišča in izdelale več kot 500 zeliščnih šopkov
za blagoslov. Ljudski pevci iz
Selc so prijetno delo pospremili
s petjem ljudskih pesmi. Pater
Ernest Benko iz Minoritskega
samostana v Olimju, ki je domačin iz Voličine, je prijazno
odstopil čajno mešanico za
pripravo vrečk s čajem. Veliko
posameznic in posameznikov
je pripravilo tudi mnogo vrst
peciva in kruha, obogatenih z

zelišči. Prinesli so tudi zeliščne likerje.
Blagoslov zelišč je bil na dan Marijinega
vnebovzetja v cerkvi sv. Ruperta v Voličini.
Opravil ga je farni župnik Jože Muršec. V
cerkvi so bili razstavljeni zeliščni šopki. Pred
cerkvijo so pripravili tudi razstavo pelargonij,
ki so jih posodile domačinke in vrtnarstvo
Tement. Po sveti maši so domače ljubiteljice

zelišč faranom delile zeliščne šopke,
bila je pokušina zeliščnih likerjev, ča
čajev, skratka prijetno druženje ob ze
zeliščnih pecivih in krušnih izdelkih.
Blagoslov zelišč je v Voličini postal
lep farni praznik, ki poudarja pomen
zdravilnih zelišč in bogastvo zdravja.
Darja Ornik,
foto: Tomaz Ornik

En paradižnik za vso družino

O

lga Kranclbinder iz Lokavca v Slovenskih goricah je vzgojila 1,65 kg
težek paradižnik; pustili ga bodo za

seme
V poletnem času, ko praktično ne veš, kakšno bo vreme v naslednji uri, saj je enkrat
huda vročina, takoj zatem pa neurje, bolj kot
ne uspešno dozorevajo plodovi narave. In ne

glede na vremenske pogoje se pogosto zgodi,
da pridne roke kmetov, kmetic, vinogradnikov, vinogradnic, vrtnarjev, vrtnark, sadjarjev
ali sadjark pridelajo kaj izrednega. Nekaj takega se je zgodilo tudi Olgi Kranclbinder iz
Lokavca pri Sveti Ani v Slovenskih goricah,
kjer imajo, podobno kot pri večini podeželskih gospodinjstev, lepo urejen vrt, namenjen
pridelavi različnih vrtnin, zelenjave in tudi
cvetja. Med drugim na omenjenem vrtu raste
tudi paradižnik, ki je letos posebej dobro obrodil, saj je Olga pridelala nekaj kar velikanskih paradižnikov. Med njim je bilo več takih,
ki so tehtali okrog kilograma, pri najdebelejšem pa je tehtnica pokazala kar 1,65 kg. Res je
sicer, da je paradižnik nekoliko »iznakažen«,
a je kljub temu zdrav in so se domači odločili,
da ga bodo uporabili za seme, tako da prihodnje leto za takšne lepotce ne bodo potrebovali semen iz prodajaln.
Pridelek z vrta Kranclbindejevih niti ne

preseneča, saj je očitno, da je bila narava kljub
vremenskim različnostim in letošnji veliki
suši posebej naklonjena prav paradižnikom.
Pri omenjeni družini, kjer en sam paradižnik
zadostuje za vso šestčlansko družino, ki jo sestavljajo tri generacije (Olga in njen mož Vlado, sin Matej, snaha Suzana ter vnuka Tilen in
Anika), paradižnik za domačo rabo pridelujejo že desetletja, kar pomeni, da imajo z njim
veliko izkušenj. „Nekoč paradižnika na našem
vrtu in sploh v naših krajih nismo poznali, saj
teh sočnih plodov nismo radi zauživali. Okus
se nam je zdel ogaben. Danes si težko predstavljam, da v poletnih mesecih ne bi imeli paradižnikove solate. In ker ga imamo vsi radi,
ga tudi sadimo. Večina sadik, tudi tega, ki je
obrodil tako debele plodove, vzgojim sama iz
semen, ki jih naberem ob najlepših in zrelih
paradižnikih predhodnega leta. In tokrat bo
seme iz tega velikana, ki smo ga predstavili na
Aninem tednu ob kuhanju kisle štajerske juhe
pri Sveti Ani,“ nam je povedala prijazna gospodinja Olga, ki je tudi sama tekmovala pri
kuhanju. Dodala je, da so na manjši kmetiji,
kjer v sožitju domujejo »starejši in ta mladi«,
večinoma aktivni v različnih društvih in organizacijah in dejansko uživajo ...
Mimogrede pa je na isti prireditvi pri Sveti Ani v Slovenskih goricah posebej zanimiv
pridelek predstavila družina Ruhitelj iz sosednje vasi Froleh. Na njihovem vrtu je namreč
zrasla nenavadna kumarica ...
Tekst in foto Oste Bakal

Gornikovo domačijo krasijo rože

K

družini Tončke in Srečka Gornika v
Ledineku pri Sv. Ani sta nas pripeljali
tabli, ki nakazujeta njihovo domačijo.
O rožah in družini smo se pogovarjali z gospodinjo Tončko: »Našo »družino« tvorimo
sami odrasli člani, midva z možem Srečkom,
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sinom Srečkom in dvema varovancema iz
Zavoda Hrastovec, varovanko Šemsa in varovancem Janezom. Ob hiši imamo 80 arov
zemlje, ki je v popolnosti izkoriščena, saj
na njej gojimo raznovrstno sadje, vrtnine,
poljščine in vinsko trto. Mirno lahko rečem,

da je vsak kvadratni meter
zemlje izkoriščen. Za vse
to skrbimo vsi, ki živimo
pri hiši.« Posebej nas je
zanimalo cvetje, ki krasi
hišo in okolico. »Rože so
del mojega življenja. Če bi
se še enkrat rodila, bi bila
vrtnarka in bi imela svojo vrtnarijo. Čeprav sem
v službi, delam v Zavodu
Hrastovec, najdem čas za
rože. Moram pa reči, da bi
brez pomoči ostalih članov
družine ne mogla vzdrževati toliko rož. Sedaj mi je
nekoliko lažje, ker je mož,
ki je bil poštar pri Mariji
Snežni, v pokoju in ves dan skrbi za dom.«
Gornikovi nimajo radi samo rož, pač pa
tudi živali. Razveseljujejo jih kokoši, race in
pavi, psička zlata prinašalka in muce. Nekoč
je bila pri hiši tudi kravica, sedaj imajo le

nekaj prašičev, ki jih redijo za svoje potrebe.
Domače koline so družinski praznik, ko se
zbere vsa družina, tudi hčerka Nataša in sin
Boštjan z njunimi družinskimi člani.
Ludvik Kramberger

Hiša Kocmutovih v Cerkvenjaku v rožah

Dom Kocmutovih
na »Pomarančni cesti«
v Cerkvenjaku že desetletja krasi množica rož
in okrasnih predmetov.
Pred leti je zanje skrbela mati Matilda, zdaj pa
snaha Marija. V veliko
pomoč prej in zdaj so
tudi drugi člani družine, zlasti pred leti oče
Vinko, zdaj pa gospodar Franc. Tudi mladi
imajo dober odnos do
rož in okolja.
E.P.

Pelargonije
Ob letošnjem že četrtem blagoslovu zelišč
v Voličini smo pripravili malo razstavo pelargonij, s katero smo v teh sušno-vročih dneh
obiskovalce želeli
razveseliti in spomniti na čase, ko so
v starih odsluženih
loncih na kmečkih
oknih
kraljevali
dišeči roženkravt
ter rdeče in bele
stoječe pelargonije,
ki jih nekatere družine še vedno gojijo
iz roda v rod. Ni
naključje, da je bila
razstava postavljena ob župnišču, na katerem
domuje velika družina štorkelj. Ime pelargonija namreč izvira iz grške besede »pelargos«,
kar pomeni štorklja, saj plod spominja na obliko štorkljinega kljuna. Pelargonije izvirajo iz
južne in jugozahodne Afrike, od koder so jih
Angleži davnega leta 1709 prinesli v Evropo.
Naravna rastišča so še v Avstraliji in Novi Zelandiji. Danes obstaja približno 250 vrst pelargonij, ki jih glede na obliko rasti, obliko cvetja
in barvitost listov delimo v naslednje skupine:
Zonalke: so pokončne rasti, listi so obarvani, različnih oblik, listni rob je naguban, cvetovi so enojni, tudi polnjeni, zvezdasti, združeni
v okrogla socvetja bele, rožnate, lila, oranžne,
temnordeče barve ali pa tudi dvobarvni.
Bršljanke: so viseče oblike, listi so podobni
bršljanovim, primerne so za balkonska korita
in obešanke. Enojni in dvojni cvetovi so rdeči,
beli, lila in dvobarvni. Enojne sorte se čistijo
same.
Regalke: imenujemo jih tudi angleške, so
bolj občutljive, z velikimi enojnimi ali polnjenimi cvetovi trobentaste oblike, ki spominjajo
na cvet azaleje. Cvetni rob je valovit. Žive barve se prelivajo, sredina cveta je temna. Rast je
pokončna, čas cvetenja je krajši.
Angelske: so majhni grmički pokončne ali
previsne rasti. Imajo majhne lističe, cvetovi so
drobni, enostavni, eno ali dvobarvni.
Dišeče: gojimo jih zaradi prijetnega vonja,

ki se sprosti, ko se jih dotaknemo ali jih s prsti
rahlo stisnemo. Pri nas je najbolj poznan roženkravt. Listi so nakodrani in imajo vonj po
limoni, vrtnici, meti,
jabolku, muškatnem
orešku … Najbolj di
dišijo zjutraj. Cvetovi
so drobni, preprosti.
Unique: so visoke stoječe vrste z
različnimi oblikami
listov, ki pri nekate
nekaterih vrstah tudi dišijo.
Cvetovi so enojni in
cvetijo nepreneho
neprenehoma od pomladi do
pozne jeseni.
Pelargonije sadimo na sončno mesto, ki je
zaščiteno pred dežjem. Za bujno rast jim pripravimo substrat iz vrtne zemlje, mivke in
komposta. Temeljito jih zalivamo na tri do
štiri dni. Preveč zalivanja povzroča gnilobo
korenin in širjenje glivičnih obolenj. Dognojujemo jih enkrat mesečno, včasih je to bil v vodi
raztopljen kurjak ali v vodi namočene jajčne
lupine. Sproti odstranjujemo uvele cvetove, s
tem pospešimo novo cvetenje in preprečujemo
obolelost. Razmnožujemo jih s potaknjenci
konec poletja. Na prosto jih sadimo po ledenih
možeh, pred mrazom jih prenesemo v zaprt,
svetel prostor, ki ima temperaturo okrog 10
stopinj. Zalivamo skopo in sproti odstranjujemo cvetne poganjke, bršljanke močno prikrajšamo. Če se pojavijo uši ali pršice, jih zatiramo
z ekološkimi škropivi. Lepo in zdravo je, če jih
pri sajenju kombiniramo s sivko, rožmarinom,
timijanom in žajbljem. Iz listja nekaterih vrst
destilirajo eterično olje, ki pomaga pri živčni
napetosti, depresiji. Ker eterično olje pripomore k delovnemu vzdušju in dobri komunikaciji, ga je priporočljivo imeti v prostorih, kjer
potekajo pomembni sestanki in dogovori. Pelargonije so odlične rastline, saj so dolgožive,
neobčutljive, imajo lepo listje, bujno in dolgo
cvetijo in ob tem nekatere še prijetno dišijo ter
odganjajo mrčes.
Marija Čuček
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Moč besed

Iz Doma sv. Lenarta

N

edavno sem slišala zgodbo zdaj že
upokojenega kliničnega psihologa
in uspešnega psihoterapevta. Kot
otrok je odraščal v veliki družini v albanski vasici. Živeli so zelo skromno. Nekega
dne, ko je z materjo in očetom okopaval
na njivi, je po kolovozu prišel neznanec
in se zapletel v pogovor s staršema. Naenkrat je pokazal na fantiča in dejal: »Tegale
pa morate dati v šole, zelo bister je.« To je
možakar bojda prepoznal po obliki dečkove glave. Te besede so se močno vtisnile v fantov spomin in v spomin njegovih
staršev. Kljub pomanjkanju so ga poslali
v šole in, kot zatrjuje naš pripovedovalec,
je trdno verjel besedam, ki jih je takrat slišal na njivi. Študijska leta so ga pripeljala
v Ljubljano, kjer je študiral psihologijo in
se preživljal s priložnostnimi deli. Imel je
še eno srečo – sam je lahko izbral študij,
ki ga je resnično zanimal; posledično je vse
življenje z veseljem in z občutkom delal
z ljudmi in bil pri tem zelo uspešen. Brez
pretiravanja lahko rečemo, da je bila trditev možakarja ob njivi za našega pripovedovalca življenjsko usodna.
Tudi mi smo že od najzgodnejših let
dobivali sporočila o tem, kdo in kaj smo.
Neko dekle je odraščalo v pomanjkanju.
Starši so pasivno tarnali, da jim je revščina
usojena. Dekle je osnovno šolo končalo z
odliko. Vrata na gimnazijo so ji bila odprta,
a vendar se je raje vpisala v poklicno šolo.
Ker z učenjem tudi tu ni imela težav, so jo
profesorji uspeli prepričati v t. i. program
3+2. V zadnjem letniku se je njen uspeh
začel nepojasnjeno poslabševati, tudi mature ni opravila. Ko je bila tik pred tem, da
dokonča šolanje, se zaposli ali vpiše na študij, ji je glas v podzavesti začel sporočati,
da tega ni vredna, njej je vendar usojena
revščina. Zdaj ji gre še težje, kot je šlo njenim staršem.
Prav je, da se kdaj vprašamo, kakšna sporočila vodijo naše življenje in kakšna sporočila dajemo svojim otrokom. Kaj rečete
otroku, ko se loti česa novega? Mu rečete:
»Bravo, dobro ti gre.« oz. »Nič hudega, če ti
tokrat ni uspelo, še poskusi, kajti vaja dela

mojstra. Nekega dne ti bo zagotovo uspelo,
vem, da zmoreš.« Ali mu pravite: »Poglej,
kakšna neroda si, vse uničiš. Daj sem, bom
jaz, ti nimaš pojma!« Čutite energijo teh
besed? Sporočila, ki jih otroku pošiljamo
iz dneva v dan, postanejo čez nekaj časa
otrokov notranji glas, ki ga spremlja vse
življenje. Ta sporočila nam, ne da bi se jih
zavedali, krojijo življenje.
Pred nami je novo šolsko leto. Kako
uspešen bo otrok, je odvisno tudi od sporočil, ki jih bo dobival doma in v šoli ter od
besed, ki jih je že ponotranjil. Otrok, ki živi
v varnem, spodbujajočem okolju, otrok, ki
ve, da ne bo grajan, če mu ne bo uspelo,
bo verjel vase in ne bo klonil pred ovirami
in izzivi. Otrok, ki je grajan in zaničevan,
pa začne verjeti, da je nesposoben. Zakaj
bi se potem sploh trudil? Ker brez truda ni
uspeha, s takim ravnanjem potrjuje svoje
prepričanje o nesposobnosti.
Vsi starši se trudimo po svojih najboljših močeh, a v želji po dobrem včasih nevede delamo tudi napake. Ko otrok pride
iz šole in tarna, koliko ima domače naloge
in da ne razume snovi, se starši velikokrat
ujamejo v past. Otroku pomagajo na tak
način, da večji del naloge ali pa kar vso
opravijo sami; otrok je med tem fizično
prisoten in prikimava razlagi, vendar je z
mislimi daleč vstran. Otroka spodbudite
k razmišljanju in iskanju rešitev in mu ne
ponujajte neposrednih rešitev. Če že, mu
»po ovinkih« ponudite kak namig, nikoli
pa ne delajte naloge namesto otroka. Prav
tako se lahko z otrokovim razrednikom
pogovorite o tem, kateri učni tip je vaš
otrok, kajti ni vseeno, na kak način se uči.
Res je, da nekateri otroci potrebujejo več
starševske spodbude kot drugi, a splača se
potruditi in izbrati način, ki zahteva več
vašega časa in potrpljenja. Otroku bodite
v oporo in mu dajte vedeti, da verjamete
vanj, tudi takrat, ko sam obupuje.
Pa uspešno šolsko leto, ki naj otrokom
prinese veliko novih znanj in uspešno premaganih učnih in življenjskih izzivov.
Metka Perko, specializantka psihoterapije –
smer psihoanaliza

Plan krvodajalskih akcij na območju OZ RK Lenart
Sreda 18. 9. 2013

Prevent

V tovarni Prevent

Muzikoterapija kot osebnostna podpora

P

omembna dejavnost Glasbenoumetniškega društva Musica Levares je
tudi muzikoterapija, ki so jo v društvu
registrirali kot eno osnovnih dejavnosti. Delavnice so že bile izvedene v občini Benedikt
in širše.

Osebnostno oblikovanje je v današnjem
času nujno potrebno kot hrana za uravnoteženo delovanje in prenašanje vseh pritiskov
okolice. Izredno uspešno je v reševanju
družinskih težav, ob izgubljanju smisla, ob
raznih oblikah bega, kot so pretirane količine alkohola in hrane, nasilje, vedenjske
motnje … pokazalo se je nadvse dobrodošlo
in uspešno pri učencih z učnimi in vedenjskimi težavami.
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Z delavnicami bodo nadaljevali v septembru. Morda se pred udeležbo kdo sprašuje,
kako lahko pomaga delavnica z glasbo, vendar so bili rezultati neverjetni. Za naše telo
in duha vsekakor ni dobrodošlo, da vse skrbi
ohranimo še do trenutka pred spanjem ter
se z njimi prebudimo. Na delavnicah se naučimo drobnih korakov, kako pristopiti do
miselne sproščenosti in duhovnega zdravja.
Del delavnic se nanaša tudi na zdravljenje
telesa s prastarimi melodijami gregorijanskega korala. Te sta nam izredno uspešno
posredovala voditelja delavnic Majda Fras
Leva, akademska glasbenica, ki je tudi izvedenka za gregorijanski koral, ter Marko
Leva, univerzitetni diplomirani teolog, ki je
opravil specializacijo iz družinske pastorale.
Predvsem se posvečata družinam, kjer je zaradi vedno večje socialne stiske v zaskrbljujočem porastu nasilje. Na njuno pomoč se
lahko obrnete tudi brezplačno.
Sem udeleženka dveh delavnic, koliko
sonca (tako imenuje to dobroto voditeljica)
sem prejela, je moja velika življenjska izkušnja, ki bi jo rada podarila vsakomur, saj si
nisem niti najmanj predstavljala, v kako prijetnem vzdušju in gibanju potekajo delavnice, polne neverjetno močne energije.
Z. N.

2. medgeneracijski tabor v Domu sv. Lenarta
času od 19. do
21. junija smo
v Domu sv.
Lenarta organizirali 2.
medgeneracijski tabor.
Tudi tokrat v sodelovanju z Dijaškim domom Antona Martina
Slomška iz Maribora.
Tabora se je udeležilo
devet dijakov in dva
vzgojitelja. Poudarek
je bil predvsem na
druženju, pogovoru
in popestritvi vsakdanjika. Skupaj smo se
družili in prepevali v
senčki v utici za domom, zapeli in zaplesali na sladolednem
pikniku, prisluhnili Igorju Plohlu in njegovi
življenjski zgodbi in v sodelovanju z Društvom za razvoj podeželja LAS Ovtar uredili
in zasadili visoke grede za t. i. permakulturno vrtnarjenje. Sodelovanje smo zaključili s

V

Sproščeno poletje
V teh vročih poletnih dneh, ko se nekateri
hladijo v morju ali v hribih, tudi stanovalci
Doma sv. Lenarta sproščeno preživljamo tople

poletne dni. Ob jutrih se ob prebiranju svežih
novic hladimo v naši s cvetjem obdani vrtni
utici. Oči pa si spočijemo tudi na našem lepo

slovesno sveto mašo, ki jo je daroval upokojeni nadškof Franc Kramberger in ki so jo s
pesmijo obogatili dijaki in vzgojitelja. Čas je
kar prehitro minil …
Razšli smo se z mnogimi lepimi vtisi in za
življenje uporabnimi spoznanji.
urejenem zelenjavnem vrtu in visokih gredah,
kjer gojimo predvsem zelišča in začimbnice.
Veselimo se zrelih jagod in paradižnika, vsake bučke in jajčevca,
pa tudi solate. Seveda
pa se zelo trudimo, da
uspenam vse to dobro uspe
va. Vestne gospodinje,
kot so stanovalke bile,
znajo pridelek skrbno
porabiti. Zato pridno
nabiramo vsa zelišča
in začimbnice in jih
pobisušimo in redno pobi
ramo druge pridelke,
ki jih nato uporabimo v
kuharskih delavnicah.
Tako si pripravimo
razne solate, ocvremo
bučke … Uživali pa
smo tudi ob domačih
mareličnih cmokih.
Zvečer pa nam prija posedeti na klopcah
pri glavnem vhodu.
Polona Šporin

Letovanje upokojencev iz Slov. goric

U

pokojenci iz
Slovenskih goric že enajsto
leto obiskujemo naš
hotel Delfin v Izoli. Za
organizacijo letovanja
in prevoze že vsa leta
skrbi naša zvesta članica DU Voličina Anica
Šešerko.
V mesecu juniju
in še v novembru se
odpravimo na sedemdnevni oddih. Tukaj
nam je lepo, saj na
nas blagodejno vplivata klima in morska
voda. Poskrbljeno je za
rekreacijo, zabavo in izlete, vsak si lahko izbere, kar mu najbolj ustreza. Ker smo zadovoljni z njihovimi uslugami in prijaznostjo
osebja, se jim vsako leto pisno zahvalimo.

Veseli smo, da lahko pri njih lepo preživljamo jesen življenja.
Zapisala: Adelena Neuvirt,
foto: Anica Šešerko

Prva moška prisega v Sloveniji

P

o večmesečnih pripravah je v nedeljo,
14. julija, sedem moških pred svojimi
družinami in celotnim župnijskim občestvom opravilo slovesno prisego. Ponosni
smo, da smo prvi v Sloveniji, ki nam je to
uspelo. V svetu so moške skupine že precej
uveljavljene, v prihodnje pa se bodo, po načrtih, začele širiti tudi pri nas.
Sama moška skupina je v Lenartu pričela
delovati pred dobrim letom, ko se je na pobudo kaplana Damjana Mlinariča pričelo se-

stajati več mož z željo, da naredijo v svojem
življenju kvalitativen premik in da postanejo
duhovni vodje svojih družin. Pričeli smo z
ogledom filma Courageous (Pogumni), ki
govori o življenjskih izkušnjah skupine ameriških mož, ki so jih pripeljale do podpisa
moške prisege. Štiriurna srečanja so potekala vsak mesec in so bila vsebinsko zelo
bogata. Obravnavali smo posamezne točke
prihajajoče prisege, slavili, si izmenjali svoje
težave in načrte ter molili za potrebe vsakega
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posameznika.
Postopno smo spoznavali, kakšna je
svetopisemska vloga
moža in očeta v družini, kako pomembno
je, da je mož duhovni
vodja družine, da je
ljubeč in odgovoren
mož in oče. Za vzgojo
otrok je večja odgovornost na očetu kot
materi. Oče je vzgled
svojim otrokom in
vse, kar delamo, kako
se obnašamo, kako reagiramo, kako se jim
posvečamo, je temelj
njihove prihodnosti, njihovega življenja. To
je pravzaprav naša dediščina zanje.
Sama prisega zajema dvanajst točk. Ob že
navedenih smo se zaobljubili, da prevzemamo polno odgovornost zase, za svojo ženo
in otroke, da bomo zvesti ženi, da bomo
blagoslavljali svoje otroke, da jih bomo učili spoštovati avtoriteto in živeti odgovorno
življenje, da se bomo zoperstavljali zlu, da
bomo molili za druge, da bomo marljivo
delali za svojo družino, da bomo odpuščali
tistim, ki so nas prizadeli, da se bomo učili
iz svojih napak, da bomo častili Boga in da

Franc Rojko s prijatelji

V

si bomo vse življenje prizadevali za izpolnjevanje te zaobljube.
Člani skupine smo pravi prijatelji, medsebojno se podpiramo, pomagamo in svetujemo. Prisego smo slovesno opravili, jo skupaj
s pričami podpisali in se tako obvezali: Jaz
in moja hiša pa bomo služili Gospodu (Joz
24,25): Bogdan Rojs, Leander Zelenko, Benjamin Zarnec, Dominik Gabrovec, Jože
Perša, Janez Ajd in Darko Žmavc.
V imenu vse skupine se zahvaljujem kaplanu, da nas je osebno povabil, nas animiral
in vodil ter povezoval.
Darko Žmavc

90 let Ane Vidovič

S

voj 90. rojstni
dan je Ana Vidovič praznovala
8. julija v slaščičarni
Anice Rokavec s svojima
nečakinjama,
županom občine Lenart mag. Janezom
Krambergerjem, z lenarškim župnikom in
naddekanom Martinom Bezgovškom ter
prijatelji. Praznovanje
visokega
rojstnega
dne je potekalo ob
glasbi harmonike, z
malo pogostitvijo in
torto.
Ana Vidovič je svoj topel domek v Lormanju zapustila pred 20 leti in živela v bloku v
Lenartu. Sedaj svojo dobro voljo in starost
deli z varovanci Doma sv. Lenarta.
Kljub težkemu življenju, saj je bila 43

soboto, 13. julija, je Franc Rojko
iz Oseka ob 70-letnici v gasilskem
domu v Oseku pripravil nepozabno
srečanje s prijatelji. Gasilsko dvorano, ki je
tudi sad dela slavljenca, so napolnili najbližji
sorodniki, prijatelji, domači gasilci in gasilci
iz prijateljskih društev. Dragi gostje so bili
tudi njegovi sodelavci iz 30-letne zaposlitve
v Špedtransu, kjer je Franc s tovornjakom
prevozil več kot 4 milijone kilometrov, med
njimi tudi Jože Kobler,
ki je zapel nekaj svojih
pesmi. Srečanje so popestrili člani Ansambla Završki fantje, pri
katerih poje tudi njegov nekdanji sodelavec
Jože Golob.
Kot mladenič se je
zaposlil kot traktorist,
bil nekaj časa poštar v
Mariboru, nato pa do
upokojitve 30 let voznik tovornjaka v Špedtransu. Leta 1966 si je ustvaril družino in si
v Oseku s svojo ženo Irmo postavil lep in
prostoren dom. V zakonu so se jima rodili
sinova Zdenko in Drago ter hčerka Alenka.
Danes ju razveseljujejo vnuki Sabina, Karmen, Žan in Niko ter pravnuka Lili in Tim.
Celih 25 let je kot predsednik vodil PGD
Osek, ki je pod njegovim vodstvom napre-

dovalo in bilo vseskozi gibalo družbenega
življenja v Oseku. Ob tem je bil tudi 8 let
predsednik KS Sv. Trojica. Njegov hobi je
obdelava vinograda, reja prašičev in sploh
delo na zemlji.
Vnukinja Sabina je ob predstavitvi njegove življenjske zgodbe med drugim dejala:
»V pokoju si si želel uresničiti mnogo želja:
postaviti šofersko kabino na lipi pred hišo,

ker se v kabini najlepše spi. Želel si biti en
dan carinik in en dan policist. Nič od tega ti
ni uspelo. Uspelo pa ti je, da si dočakal 70
let, obkrožen z ženo, otroki, vnuki, pravnuki, sorodniki in prijatelji. Dokaz, da te imamo radi, je to, da smo se v tolikšnem številu
zbrali ob tvojem rojstnem dnevu.«
Ludvik Kramberger

Šolanje psov v Lenartu
Kinološko društvo Ptuj organizira dvakrat letno tečaje šolanja psov za vse starostne skupine. Spomladanski tečaj poteka od marca do junija, jesenski pa od avgusta do novembra.
Tečaj se organizira glede na starost in pasme prijavljenih psov. V Lenartu poteka na hipodromu Polena. Dodatne informacije: tel. št. 041/439 993 (Marjan); e-mail: kdptuj@siol.
com; http://kdptuj.webs.com/

let brez moža, je našla tudi dobro voljo za
pomoč drugim. Delovala je tudi v društvu
upokojencev. Zelo se razveseli vsakega obiska.
Ljudmila Baumkircher

Zlata poroka zakoncev Senekovič

V

soboto, 27. 7. 2013, sta praznovala
zlato poroko Marija in Jože Senekovič iz Pesnice pri Mariboru. Rojstni
kraj obeh zakoncev je Varda in prav zato sta
svojo poročno zaobljubo, ki sta si jo dala
pred natanko 50 leti, obnovila v župnijski
cerkvi Sv. Jurij v Slov. goricah. Civilni obred
je opravil župan občine Sv. Jurij v Slov. goricah Peter Škrlec. V svojem nagovoru je po-

udaril, da bi zakonci morali vzeti za vodilo
tri stavke: ljubim te, potrebujem te in odpuščam ti! Jože in Marija sta lep vzgled za to,
saj sta skupaj prehodila obdobje, ki je trajalo
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pol stoletja, čeprav jima v življenju ni bilo
vedno posuto z rožicami. Poročila sta se zelo
mlada, Marija stara komaj 16 let, Jože pa 19,
in svojo ljubezen potrdila z rojstvom dveh
hčera. Sedaj imata že tri vnuke. S pridnim
delom sta si zgradila dom v Pesnici, nato pa
sta ustanovila tudi podjetje mednarodnih
transportov Setrans, d. o. o.
Civilni poroki je sledil vpis v zlatoporočno
knjigo občine Sv. Jurij v
Slov. goricah, župan pa
je zlatoporočencema
izrekel iskrene čestitke
in jima izročil zlatopo
zlatoporočno listino ter skro
skromno darilo. Sledil je
cerkveni obred, ki sta
ga slovesno opravila
domači župnik Janko
Goergner in župnik
sosednje fare, sv. Mar
Marjete iz Pernice, Marjan
Nemec. Slovesnost so
polepšali tudi cerkve
cerkveni pevci. Po poročnem
obredu sta zlatopo
zlatoporočenca nadaljevala
slavje v družbi družine, sorodnikov in prijateljev!
Mojca Guzej
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LenArt 2013 se je poslovil, na
snidenje na LenArtu 2014!
LenArt 2013 se je iztekel. Poletne prireditve so letos že sedmič razgibale in popestrile
lenarško poletno dogajanje. Lahko rečemo,
da je LenArt postal zaščitni znak lenarškega poletja. Organizator prireditev je občina
Lenart, ki prireditve pripravlja pod motom
»poletje ob zvokih in v ritmu LenArt-a«.
Organizatorji so na prireditve vabili z besedami:

dogodkov – komedij, koncertov, klasične in
rock glasbe, folklore in otroških prireditev.
Nastopali so domači in tuji izvajalci, znana
imena slovenske kulturne scene, ponovno
so bili gostje tuji umetniki in domačinom
približali neznane ali le bežno znane kulture. Prireditve, ki so potekale v Domu kulture Lenart, so privabile veliko obiskovalcev
s širšega območja Slovenskih goric, pa tudi
Mariborčane.
V juniju in juliju so se zvrLetostile odmevne prireditve. Leto
šnji LenArt se je pričel udarno
v znamenju rocka, na koncertu
domačega Muzikluba, ki nas je
navdušil. Tudi učenci lenarške
glasbene šole so pripravili lep
koncert in eleganten nastop
nadaljevamladih baletnic. V nadaljeva
folklornju je nastopila odlična folklor
na skupina iz Romunije s plesi
Transilvanije. Domačin Žan
ToTrobas in njegov prijatelj To
maž Močilnik sta virtuoza na
Veliko zanimanje občinstva
Gostoharmoniki in klarinetu. Gosto
vala je SNG Drama Ljubljana s
obkomedijo Nežka se moži, ob
činstvo je razvedril in nasmejal
Adi Smolar, vokalna skupina
enerIl Divji je presenetila z ener
gičnim nastopom, Karneval
band je z evergreeni popeljal v
sedemdesta in osemdeseta leta,
proskupina Klezcoustic's je pro
jugram obogatila z večerom ju
dovske glasbe. Na sporedu so
bile tudi otroške prireditve.V
soboto, 10. avgusta, je v Domu
kulture Lenart nastopil Jure
Ivanušič z glasbeniki z znanim
»Kabaretom za tuje turiste«.
Folklorna skupina Ardealul iz Romunije, foto: Tomaž Ornik
Avtorsko delo Jureta Ivanušiča
je preplet kabareta, gledališča,
stand upa in literature. Skupaj
z glasbeniki nam je predstavil
slovenski nacionalni značaj,
tranagnjenost k negativizmu, tra
gičnemu. V svojih pesmih se
je dotaknil tudi rujne kapljice,
družine, žensk in še drugih
slovenskih »posebnosti«, ki jih
je izvedel kot »turistični vodnik
za tuje turiste«. Občinstvo se je
večkrat nasmejalo do solz.
V petek, 16. avgusta, je nastopila skupina Jebe'la cesta iz
reperSlovenske Bistrice, njen reper
Nežka se moži, SNG Drama Ljubljana
roctoar je v znamenju popa, roc
ka, slovenske ljudske glasbe in
avtorskih skladb. Gledališka
predstava Dva Žaka in jaz, v
kateri nastopa Petra Bauman,
Prezdružuje poezijo Jacquesa Pre
verta in glasbo Jacquesa Brela,
je bila na sporedu 23. avgusta.
Najmlajše sta povabila Pikec
ježek in gasilko jež v lutkovni
predstavi 22. avgusta.
Ogled prireditev je bil brezplačen, Letošnji LenArt je bil
izveden s sredstvi več kot 40
sponzorjev, zato velja posebna
naklozahvala njim, ker so z naklo
njenostjo kulturi, s finančnimi
omogočiin drugimi prispevki omogoči
Jure Ivanušič, Adi Smolar
li letošnje prireditve.
LenArt je že zdavnaj prerasel
»V Lenartu v Slovenskih goricah bomo
lokalne okvire in je obogatitev kulturnega
pregnali poletno mrtvilo s kulturnimi pridogajanja v Slovenskih goricah. Osnovno
reditvami LenArt. Poskrbeli bomo za smeh,
programsko izhodišče je kakovosten in prezabavo, užitke ob klasični glasbi, udarne
cej razgiban program. Predvsem pa kulturne
rock ritme in stik s tujimi kulturami.« To,
prireditve LenArt odlikujejo kakovost, pekar je bilo zapisano na vabilih, se je zgodilo
strost, lahkotnost in izvirnost nastopajočih,
in uspelo. Ljudje so LenArt osvojili, postal
ki privabijo občinstvo vseh generacij.
jim je blizu, prireditve so množično obiskoLjudje prireditve, kot je LenArt, potrebuvali, vzdušje na prireditvah je bilo pozitivno,
jejo, saj poleg zabave, duhovne obogatitve,
spremljali so jih dolgi aplavzi, vzkliki navprinašajo pozitivno energijo in na svoj način
dušenja, dvorana je bila včasih premajhna za
prispevajo k boljši kvaliteti življenja.
številne obiskovalce.
Na snidenje na LenArtu 2014!
Prireditve so se pričele sredi junija in
Darja Ornik, programska vodja prireditev
trajale do 24. avgusta; skupno 18 kulturnih
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Celovečerni koncert zasedbe Karneval

V nedeljo, 28. julija, smo v sklopu poletnih prireditev LenArt ljubitelji raznovrstne
glasbe uživali v prepričljivem izvajanju skrbno izbranega pestrega instrumentalno-pevskega repertoarja svetovno znanih hitov iz 70-ih, 80-ih in 90-ih let, slovenskih »evergrinov« in v suvereni izvedbi starejših slovenskih popevk. Karneval izvajajo vso glasbo v
živo na visokem glasbeno-tehničnem nivoju. Glasbeno zasedbo sestavljajo v večini akademsko izobraženi glasbeniki: Špela
Ro
Novak - vokal, mag. Robert Kamplet - klaviatuklaviatu
re, Denis Čuček - kitare,
Dejan Zorman - bas
kitara, Iztok Kočevar bobni.
Karneval je koncert
začel umirjeno, s čudočudo
vito
interpretiranimi
slovenskimi popevkami,
kot so Med iskrenimi
ljudmi in Nad mestom
se dani. Po nekaj mirnih
uvodnih pesmih so se
»karnevalovci« prelevili
v disco zvezdnike 70-ih
in 80-ih let ter nas s popo
močjo svetlobnih efektov popeljali med čudovite ritme skupine ABBA.V pesmih, ki jih poslušalci poznamo predvsem iz filmov Grease in Dirty Dancing, sta se v duetu s Špelo kot pevca odlično odrezala
tudi Iztok in Denis. Karneval nas niti v rock programu ni pustil hladnih. Sledila je namreč skladba
skupine U2, nato venček starih slovenskih popevk v rock izvedbi in kot zadnja pesem na seznamu
uradnega dela – udarna in zmeraj priljubljena Simply the best, za najboljšo publiko v Lenartu.
Navdušena publika je koncertiranje nagradila z bogatim aplavzom in sledil je bis. Pevka Špela se
je na oder vrnila s srebrnim klobukom, v izzivalni črni oblekici, ki jo je obdajal rdeč plašč, nato je
Karneval s pesmijo New York, New York publiko povabil na potovanje čez lužo. Čisto na koncu pa
je za posladek sledila še pesem You Can Leave Your Hat On iz filma Devet tednov in pol, kjer je Špela ob odlični vokalni interpretaciji bobnarja Iztoka odplesala vroči striptiz in publiko v kulturnem
domu popolnoma prevzela in razvnela.
Marija Dukarič Cvetko,
glasbena pedagoginja, zborovodkinja, svetovalka

OI JSKD Lenart
Izbrani za nastop na regijskih revijah
V letošnji kulturni sezoni, ki je trajala od januarja do junija 2013, je JSKD Lenart izvedel
deset območnih revij za področja otroških in
odraslih folklornih skupin, ljudskega petja,
otroških in odraslih gledaliških skupin, lutkovnih skupin, vokalnega petja otroških, mladinskih in odraslih pevskih zborov in malih vokalnih skupin ter plesnih in mažoretnih skupin
po vseh šestih občinah v Upravni enoti Lenart.
S tem, ko se skupine udeležijo območnih revij,
imajo poleg strokovnega svetovanja za kvalitetno delo v prihodnosti tudi možnost, da so
zaradi kvalitetnih nastopov izbrani za nastop
na regijskih revijah. Regijske revije se odvijajo
v organizaciji in različnih krajih območij JSKD
Lenarta, Ormoža, Ptuja in Slovenske Bistrice.
Prav tako pa je JSKD Lenart izvedel tudi dve
regijski srečanji, srečanje lutkovnih skupin in
srečanje otroških gledaliških skupin.
Letos so se naslednje skupine uvrstile na
regijske revije: otroška folklorna skupina Šlekapac OŠ Jožeta Hudalesa iz Jurovskega Dola,
ki jo vodi Barbara Waldhűtter, otroška
folklorna skupina KD Trojica, ki jo
vodi Milica Klampfer, lutkovna skupina
OŠ Sveta Trojica, ki jo vodi Tanja Cekovski,

lutkovna skupina OŠ Lenart, ki jo vodi Marjetka Šenekar, lutkovna skupina Deteljice OŠ
Benedikt, ki jo vodita Valerija Kukovec - Potrč
in Mihaela Ruhitel, otroška gledališka skupina
iz OŠ Benedikt, ki jo vodi Helena Kotnik, in
otroška gledališka skupina OŠ Sveta Ana, ki jo
vodi Barbara Pristovnik, na regijski nivo so se
uvrstile tudi odrasla folklorna skupina Jurovčan KD Ivan Cankar Jurovski Dol, ki jo vodita
Cilka Neuvirt in Darinka Kramberger, odrasla
folklorna skupina KD Trojica iz Svete Trojice,
ki jo vodi Janja Kranvogl, odrasla folklorna
skupina KD Sveta Ana, ki jo vodi Simona Satler, Cerkveno prosvetni pevski zbor KD Sveta
Ana, ki ga vodi Natalija Šijanec, mešani pevski
zbor KD Sveti Frančišek iz Svete Trojice, ki ga
vodi Andrej Dvoršak, in ljudski godci Kulturnega društva Pod lipo Lenart, ki jih vodi
Stanislav Puhner, ljudski pevci KTD Selce, ki
jih vodi Janez Kurnik, ter plesna skupina OŠ
Lenart, ki jih vodi Lana Žabčič.
Skupine, uvrščene na državno srečanje: na
državno srečanje otroških gledaliških skupin
se je letos uvrstila otroška gledališka skupina
OŠ Benedik, ki jo vodi Helena Kotnik. Potekalo je v Ajdovščini.

Odlični uspehi Twirling plesnega in mažoretnega kluba Lenart
Skupine in posameznice so se v več disciŽižek; na drugo mesto Tjaša Fišer Emerih; na
plinah na letošnjem državnem prvenstvu, ki
tretje mesto pa Tjaša Gamser.
Dražavna mažoretna prvakinja je postala
je tokrat potekalo v Mariboru, uvrstile takole:
Lana žabčič in se je uvrstila na evropsko prMala šola II na tretje mesto, skupini juniork in
venstvo, ki bo na Češkem. Seniorke pa so se
seniork na drugo mesto, med posameznicauvrstile na svetovno prvenstvo, ki bo na Nimi so se na prvo mesto uvrstile Lana Žabčič,
zozemskem.
Maxime Emeršič, Hana Vauda Lorenčič, Lara
Tabor pevskih zborov v Šentvidu pri Stični

Na letošnjem taboru, junija, so nastopili
mešani pevski zbor medobčinskega društva
MePZ MDI
invalidov
Lenart, ki ga vodi Vlado Maguša, in

moški pevski zbor KD Obrtnik iz Lenarta, ki
ga vodi Vesna Breznik.
MoPZ Obrtnik Lenart
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Slovenskogoriški pihalni orkester KD MOL Lenart
Orkester vsako leto nastopi na regijskem
je pod dirigentskim vodstvom Igorja Alatiča
srečanju pihalnih orkestrov na Ptuju in v Slonastopil na regijskem srečanju pihalnih orkevenski Bistrici. V prvem delu letošnjega leta
strov v Slovenski Bistrici.
Ljubiteljski kulturniki varčevali
V letošnji kulturni sezoni so prav vse skupine po nastopih na revijah in srečanjih, ki jih
že vrsto let organizira in izvaja JSKD Lenart,
na njegovo pobudo v lastni režiji prispevale

vse pijače, ki so se v teh vročih dneh po nastopih in skromni zakuski še kako prilegle.
Soorganizatorji in sofinancerji so gesto kulturnikov pozdravili.

Literarni večer tokrat na Sveti Ani v Slovenskih goricah
V soboto, 15. junija 2013, je v čajnici Kolarič
občino Sveta Ana v Slovenskih goricah. Litena Sveti Ani ob poeziji in glasbi ter projekrarne dneve prireja in vodi Breda Slavinec.
ciji fotografij potekal četrti literarni večer, ko
so obiskovalci večera podoživljali nepozabno
literarno turnejo po Bosni in Hercegovini (1.
do 5. avgust 2012), imenovano »Neretvanske
vedrine«.
Na povabilo bosanskega pesnika Admirala
Mahića (pri nas je izšel prevod njegove zbirke
Vozni red ljubezni) so se v Počitelju, Ljubuškem, Pločah, Stolcu, Mostarju in Sarajevu
predstavili literati: Marjan Pungartnik, Mojca Andrej, Breda Slavinec, Sabina Hvastija,
Željko Perović, Nataša Švikart Žumer, Gregor
Grešak in Ana Porenta s kantavtorji Petrom
Andrejem, Markom Groblerjem, Andrejem
Tomšičem in plesalko orientalskih plesov
Edito Čerče.
Organizatorji so bili JSKD in Knjižnica Lenart, ZKD Slovenskih goric v sodelovanju z
Posvet predsednikov kulturnih društev
Zveza kulturnih društev Slovenskih goric
je v začetku junija organizirala posvet predsednikov kulturnih društev, na katerem je
predaval komandir Policijske postaje Lenart
Jožef Kerneža, ki je predsednikom zelo podrobno predstavil, kako izvedemo prijavo
kulturne prireditve na Policijski postaji Lenart. V nadaljevanju je predaval mag. Franci
Pivec, predsednik nadzornega sveta Javnega
sklada Republike Slovenije in podpredsednik
Zveze kulturnih društev Slovenije. Naj pojasnimo, da ima nadzorni svet sedem članov
oziroma članic, ki jih imenuje in razrešuje
vlada za dobo štirih let z možnostjo ponovnega imenovanja. Člane nadzornega sveta imenuje vlada izmed strokovnjakov s področja
dela sklada, financ in pravnih zadev, tako da
so upoštevani enakomerna regionalna sestava
nadzornega sveta, enotni slovenski kulturni

prostor in zastopanost različnih kulturnih dejavnosti s področja dela sklada.
Mag. Franci Pivec je dal izčrpno sliko delovanja in financiranja ljubiteljskih kulturnih
društev v Sloveniji. Ugotovil je, da delovanje ljubiteljskih kulturnih društev, ki jih je v
Sloveniji trenutno 5000, ni v krizi, v krizi je
financiranje delovanja društev. Društva so
namreč v vseh zgodovinskih obdobjih delovala odlično, ne glede na finančno podporo,
in tako je tudi danes.
Zveza kulturnih društev Slovenskih goric
namerava jeseni izvesti posvet, kako poteka
financiranje društev, ki delujejo v vseh šestih
občinah na območju Upravne enote Lenart.
Pregledala pa bo tudi uspehe dela, ki jih dosegajo kulturna društva v zadnjih letih svojega
delovanja.
Breda Slavinec, foto: Bojan Mihalič

Radijska igra in novi dramski besedili
Tone Štefanec, rojak iz Sv. Trojice, ki živi
in ustvarja v Ljubljani, se je zadnje mesece
očitno usmeril v dokončanje nekaterih večjih
pisateljskih načrtov. O dramskih besedilih,
ki se naslanjajo na aktualni čas in dogajanja
v njem, smo v Ovtarjevih novicah sproti poročali. Tokrat najprej omenjamo Štefanečev
prvenec, s katerih se preizkuša tudi na radiu.
Radio Slovenija je presenetljivo hitro po njegovi ponudbi sprejel njegovo radijsko igro
Županske volitve. Po oceni dramaturga Gorana Schmidta je igra »dinamična, duhovita
in, žal, vse preveč resnična.« Po načrtih bo
posneta in predvajana proti koncu letošnjega
ali v začetku prihodnjega leta.
Tone Štefanec je med tem spisal še dve
odrski besedili: satirično igro Kako smo ustanavljali stranko, ki jo lahko uvrstimo med

njegova vsebinsko »vroča«, torej bivanjskopolitično aktualna dela, in dramo Pohorski
junaki. Prva je zgodba, ki bi se lahko v resnici
zgodila in se v različnih oblikah vedno znova
dogaja, kot pravi sam. Druga pripoveduje o
Pohorskem bataljonu, ki je v strahovitem spopadu z Nemci tragično preminil do poslednje
borke in borca. V ospredju zgodbe ni boj, pač
pa besedilo odstira nekatere nove vidike, ki
pomagajo razumeti junake, njihova ravnanja
in nekatere doslej premalo znane ali zamolčane okoliščine, temelječe na zgodovinskih
dejstvih. Drama se opira na knjigo Pohorski
bataljon Franceta Filipiča, Drugo grupo odredov Ivana Ferleža in izpovedi borke Linke
Ksela, ki v času tragedije ni bila v bataljonu,
ampak na dolžnostih na terenu.
Edvard Pukšič

Svetovna premiera

Sokreacija makrovioline
V prelepi viteški dvorani gradu Hrastovec
ob koncertu v slavni katedrali Chartres.
sta 11. julija Miha Pogačnik, slovenski kulNjegova izvajanja sta nadgradila Drago
turni ambasador, svetovno priznani violinist
Purgaj, eden vodilnih biodinamičnih prideloin motivator visokih ekonomskih krogov, ter
valcev v Sloveniji, in gost-predavatelj Michael
Michael Seidel, priznani bavarski pravnik in
Seidler s strokovno razlago aplikacij Teorije U
mediator ter avtor razvojne pobude za Slovekot metode oz. sredstva za dosego družbenih
nijo 2020 izvedla enkraten umetniško-gosposprememb.
darski performance, ki sta ga poimenovala
Dogodek je organiziralo Društvo za bioSokreacije makrovioline kot geografsko-ekonom sko-duhov nega
prostora.
Dogodek je bil hkrati
tudi svetovna premiera
udejanjanja enega izmed ključnih točk priznane gospodarske Teorije U na nivoju regije
Podravja, videne skozi
oči ustvarjalcev kot
»enotnega geografskoekonomsko-duhovnega
prostora razvoja.
Claus-Otto Scharmer,
avtor inovativne Teorije
U, ki danes svetuje vrhunskim korporacijam Z leve proti desni: Karl Vogrinčič, član IO BD Podravje, Drago Purgaj,
in podjetnikom ter jim predsednik BD Podravje, Miha Pogačnik, violinist, in mag. Josip Lukač,
skozi procese sokreacije direktor SVZ Hrastovec
pomaga ustvarjati nove,
socialno odgovorne rešitve trenutne krize, je pomembno fazo svoje
dinamično gospodarjenje Podravje http://
inovativne Teorije U po izkušnji Mihe Pogačbiodinamika-podravje.si/ in v sodelovanju s
nika poimenoval “igranje na makroviolino”,
Terra Parsiva http://www.terraparzival.eu
izhajajoč iz umetnikovega globokega izkustva
Elena Begant, foto: D. Kocuvan

Poletna razstava v Sinagogi Maribor

Michel D'anastasio in Kaligrafija judaika

Mariborska Sinagoga ponuja letošnje poletje zanimivo in redko videno razstavo Kaligrafija judaika, s katero se nasploh prvič
predstavlja eden najeminentnejših hebrejskih
kaligrafov na svetu, francoski slikar in grafični oblikovalec Michel D'Anastasio. »V neskončnem iskanju novih izraznih
možnosti in tehnik je pričel kaligrafske podobe slikarsko dopolnjevati ter uporabljati tudi nova,
nenavadna orodja in materiale,« je
ob mariborski razstavi poudarila
kustosinja in programska koordinatorica Centra judovske kulturne
dediščine Sinagoga Maribor Marjetka Bedrač.
Umetnik je med drugim že razstavljal tudi na Japonskem, v Rusiji,
Indiji, ZDA in v Kanadi. V spre-

Prvi samostojni koncert Mini muzike

Dnevi evropske kulturne dediščine 2013

Sto let v dobro dediščine v Sloveniji

Leta 2013 praznujemo stoletnico organiziranega varstva nepremične in z njo povezane premične in žive kulturne dediščine v Sloveniji. Prireditve bodo tudi v osrednjih Slovenskih goricah. V septembru pripravljajo dva sklopa.
Postičevi dnevi 2013 – poti dediščine vina in hrane pri Sveti Ani
28. september, Pergerjev vrh, Kremberk 39:
10.00: predstavitev monografije Franc Postič (1794–1861)
10.30: okrogla miza o zgodovini vinogradništva in prehrane
12.00: vodeni ogled obnovljene zidanice Pergerjev vrh
29. september, 5. in 6. oktober
15.00: vodeni ogled Postičeve vinogradniške učne poti
16.00: vodeni ogled celovito obnovljene zidanice Pergerjev vrh
Arheološki park Brengova, Cerkvenjak:
28. september
11.00: Po sledeh starih Rimljanov
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mnem katalogu je objavljen tudi strokovni članek o hebrejski pisavi izpod peresa dr. Janeza
Premka. Razstava Kaligrafija judaika bo zaradi
zanimanja v mariborski Sinagogi na ogled do
11. oktobra.
Dr. Marjan Toš

V drugi polovici junija so se na samostojnem koncertu prvič predstavili ustvarjalci in
udeleženci Mini muzike Benedikt. V sklopu
Glasbeno umetniškega društva Musica Levares, Muzikoteraija, že od ustanovitve izvajajo
glasbene delavnice za predšolske otroke. Njihov načrt temelji na pedagoških metodah Edgarja Willemsa, ki v vsakem otroku vidi mnoge potenciale, te pa lahko uspešen pedagog
odkriva in razvija. Glasba omogoča uspešno
fonološko zavedanje, večje uspehe v fazi opismenjevanja, večjo dovzetnost za tuje jezike,
lažje reševanje matematičnih problemov …

Kot na uricah so bili tudi
na koncertu prisotni starši in
vzgojitelji otrok, saj je cilj Mini
muzike, da se ob glasbeni dede
javnosti izgrajuje kvaliteten
odnos. Otroci so se naučili
neverjetno veliko pesmic, ob
katerih so plesali in zaigrali
na Orffove instrumente. Igrali
so razne vloge, obiskal jih je
Ostržek, stric klovn, arabski
po
šejk, povabljeni so bili na poroko polžka Slinčka, skupaj z
lovcem so ulovili lisico, zaspali
drob
z medvedki in še mnogo drobdogod
nih, presenetljivo lepih dogodkov so predstavili. Dobro polovico pesmic in
plesov je ustvarila voditeljica, glasbena pedagoginja Majda Fras Leva, akademska glasbenica, ki svoje sposobnosti že veliko let vlaga v
delo z otroki. V glasbene urice pa zna vtkati
tudi muzikoterapevtske vsebine, ki jih uspešno razvija že dve desetletji. Na koncertu so z
velikim uspehom nastopili tudi mladi talenti,
ki se v Mini muziki Benedikt individualno
učijo instrumentov in petja. V Mini muziki
Benedikt bodo z veseljem nadaljevali z uricami tudi jeseni.
Udeleženci Mini muzike Benedikt
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Fotografije Aleksandra Tuška
V juliju so v Avli Jožeta Hudalesa v občinski stavbi v Lenartu odprli razstavo fotografij
Aleksandra Tuška iz Lenarta,
ki je po srcu ljubiteljski fotograf, a fotografije pričajo o
njegovem mojstrstvu. V vsakdanjem vrvežu življenja zna
odlično ujeti trenutek. Na razstavi z naslovom Naokrog so
ujete lepote narave, motivi in
trenutki, ki jih je avtorjevo oko
ujelo v bližnji okolici, na potovanjih v eksotične kraje ali na
potepanjih po Sloveniji.
SReBr

občine Sveta Trojica Petra Leopolda. Razdeljene so bile pohvale in cvetje nastopajočim
skupinam ter pogostitev pri stari preši v središču trga.
Zapisala: A. Neuvirt, foto: S. Štefanec

goric. Prireditev bo 20. oktobra v Športni
dvorani OŠ Sveta Ana.
Pozivajo in vabimo vse, ki so kdajkoli in
kakorkoli nastopali ali sodelovali na kateri
od 29. prireditev, da pokličejo predsednika KD Sveta Ana, Sandija Šijanca, ali svoje
sodelovanje na jubilejni prireditvi sporočijo po elektronski pošti društva. Obvestilo
si lahko ogledate tudi na spletni strani KD
Sveta Ana.
KD Sv. Ana: www.kd-sveta-ana.si,
E-pošta: info@kd-svetaana.si
Predsednik: Sandi Šijanec: 041-202-869

Dinamika - najboljša v Števerjanu 2013

Zmagoslavje ansambla Dinamika iz Destrnika na 43. festivalu narodno zabavne
glasbe v Števerjanu jim kot najboljšemu
kvintetu festivala pomeni predvsem nagrado
za dobro in vztrajno delo. Festival Števerjan
(Italija) je potekal 5., 6. in 7. julija na enkratnem prizorišču pod borovci, kjer je nasto-
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jan Hager, oba bosta svoje nogometno znanje
v novi sezoni prikazovala v sosednji Avstriji.
Na posojo pa je v sosednji Jurovski Dol odšel
Boštjan Merc. Po besedah kapetana ekipe Miheja Čučka je letošnja zasedba močnejša od
lanske že za izkušnje, ki so jih v pretekli sezoni
nabirali v tem rangu tekmovanja, prav zaradi
tega in tudi zaradi novih imen v klubu meni,
da bi klub lahko z dobrimi igrami posegel vsaj
nekje v sredino razpredelnice. Na prvi tekmi
minuli vikend v Črni na Koroškem je domača
Peca ugnala NK Lenart z rezultatom 2:0.

1. MNZ MARIbOR
Jurovski Dol z zmago, Cerkvenjak s porazom v 1.
krogu v 1. MNZ Maribor
Preostala dva veliko nogometna kluba, ki
še delujeta v osrednjih Slovenskih goricah,
NK Jurovski Dol in NK Cerkvenjak, bosta
tako kot v pretekli sezoni nastopala v 1.
MNZ Maribor. Oba kluba sta v minulem 1.

krogu igrala na domačem igrišču. Jurovski
Dol je proti Marjeti zabeležil zmago z 2:1
in tako uresničil napovedi za pohod na vrh
lestvice. Cerkvenjaku, žal, ni uspelo ugnati
Rač, ki so slavile 1:3.

ATLETIKA
Mojca Grandovec državna prvakinja na 3000 in 5000 m
Mojca Grandovec je znova postregla z
novimi vrhunskimi rezultati. Na julijskem
državnem prvenstvu, ki je v hudi pripeki in
vročini (38°C) potekalo v Celju, je v tekih na
3000 in 5000 m ugnala vso slovensko žensko
tekaško konkurenco in 2-kratni naslov državne prvakinje prinesla v Lenart. Po osvojenih
naslovih je Mojca dejala, da zaradi vročine ni
štartala na polno, a kljub vsemu je bila prehitra za vse tekmice. Zaradi vročine so bili tudi
časi daleč od rekordov, a je prepričana, da bi v
normalnih pogojih izboljšala prav oba osebna
rekorda. Prav to daje slutiti, da čakajo Mojco
še številni lepi dosežki. Morda tudi nastop v
Rio de Janeiru leta 2016.

30. jubilejni Glas Slovenskih goric
Kulturno društvo Sveta Ana jeseni prireja že 30. jubilejni Glas Slovenskih goric. To
je prireditev zabavno-glasbenega značaja,
na kateri so tekmovali mladi in manj mladi
pevski talenti. Že od osemdesetih let prejšnjega stoletja, s kakšnim letom premora, se
ta prireditev dogaja pri Sveti Ani. V vseh teh
letih je sodelovalo veliko število pevcev, ansamblov in organizatorjev.
KD Sveta Ana pa 30. jubilejno prireditev prireja malo drugače, ne tekmovalnega
značaja, temveč revijalnega. Želi pripraviti
prireditev, na kateri bi se predstavili vsi, ki
so kdajkoli nastopali na Glasu Slovenskih

NOGOMET – ŠTAJERSKA LIGA
NK Lenart z novimi močmi novim ciljem naproti
NK Lenart je v lanski krstni sezoni v Štajerski ligi izpolnil svoj glavni cilj in obstal v ligi.
Pred letošnjo sezono se je klub okrepil z nekaterimi že znanimi igralci, ki so v preteklosti
že branili barve kluba ali pa so nastopali v bližnjih nogometnih sredinah. V Lenart so tako
prišli Dejan Gumzar, Miha Burjan, Bojan Klemenčič in Klemen Leopold. Novo-staro pa je
tudi trenersko ime v klubu, dosedanjega trenerja članske ekipe Tomislava Novaka je namreč zamenjal Vanja Ajd, trener, ki je že pred
leti vodil člansko zasedbo Lenarta. Na drugi
strani pa sta klub zapustila Blaž Roškar in De-

14. srečanje upokojenskih pevskih
skupin pri Sveti Trojici
Vroč popoldan je 23. junija privabil v Sv.
Trojico upokojenske pevske skupine. Revija
se je pričela ob 15. uri v dvorani kulturnega
doma. Moto revije je bil: Naj pesem zadoni in naša srca razvedri. Prijavilo se je lepo
število skupin iz bližnje in daljne okolice.
Program je povezovala
Saša Lovrečič iz Benedikta.
Da pa je bila revija
tudi medgeneracijsko
obarvana, so poskrbeli
mladi harmonikarji in
mlada pevka iz Svete
Trojice. Vmes so sledili pozdravni govori
podpredsednice ZDUS
Slavice Golob, Stanka
Kranvogla, predsednika ZDU Slovenskih
goric, tajnika Stanka
Cartla ter podžupana

ŠPORT

pilo 23 ansamblov. V finalu v
nedeljo se jih je predstavilo
15. Najboljši med kvinteti pa
je po oceni strokovne komisije
postal ansambel Dinamika.
Za nastop na enem najbolj
kakovostnih in prestižnih
narodnozabavfestivalov
narodnozabav
ne glasbe so se člani odločili
predvsem z razlogom, da se
ponovno predstavijo čudoviti
publiki pod borovci. Dober
nastop in nagrada sta odlična
reklama tudi za promocijo 20praznuletnice ansambla, ki jo praznu
jejo prav letos.
Za tekmovalno skladbo Slovenski dedek je glasbo napisal
harmonikar Stanko Štuhec, besedilo pa je
prispeval znani pisec besedil Milan Jež.
Želijo si še veliko igranja in promoviranja
kvalitetne kvintetovske glasbe. Volje in načrtov imajo še veliko.
D. P.

Za Tadejem in Gregorjem Verboštom znova uspešna
poletna sezona
Starejši izmed bratov Verbošt, Tadej, je v
poletnem delu sezone znova nanizal kopico
odličnih uvrstitev. Uspešno poletno sezono je
začel v Mariboru na kvalifikacijah za atletski
pokal Slovenije, kjer je v članski konkurenci
v teku na 800 m osvojil 2. mesto. Na isti razdalji je konec maja na študentskem teku Nike
miting Ljubljana premagal vso konkurenco.
Na mednarodnem mitingu na Reki je v teku
800 m osvojil 5. mesto, le nekaj dni kasneje pa
je v Kopru na prvenstvu Slovenije zmagal na
razdalji 1500 m v konkurenci mlajših članov.
S časom 1,53,88 na 800 pa si je Tadej pritekel
vozovnico za univerzijado v Kazanu. Zadovoljen je bil tudi s 15. mestom na 800 m na močnem mednarodnem mitingu, ki je potekal v
Ljubljani, in 4. na prvenstvu Slovenije za člane
na 1500 m.
Poletni del sezone je Tadej pospremil z besedami: »S sezono sem zelo zadovoljen, saj je
po dveh letih premora zaradi težav s poškodbami končno spet viden napredek. Izpolnil
sem večino zastavljenih ciljev in tudi normo
za univerzijado, ki pa se je nisem mogel udeležiti. Ostalo pa je še precej rezerv, saj sem se
odločil, da bom to sezono tekmovalno aktiven
šele sredi marca, mesec in pol pred začetkom
sezone. Še bolj pa me razveseljuje, da sem se
tudi zelo dobro znašel v trenerski vlogi, saj
sem to sezono začel povsem svojo samostojno športno pot kot atlet in sam svoj trener.
V jesenskem delu sezone še nameravam izboljšati osebni rekord na 400 m, nato pa oktobra že

začenjam priprave na sezono 2014. V letu 2014
pa želim tudi zaključiti dodiplomski študij kineziologije na Fakulteti za šport.«
Uspešna poletna sezona je tudi za bratom
Gregorjem, a je z njo zadovoljen nekoliko
manj, saj pravi: »S sezono nisem preveč zadovoljen, saj glavnega cilja nisem izpolnil, to je
tek pod 4 minutami na 1500 m. K temu so pripomogle obremenitve v šoli, saj sem v glavnem
delu sezone opravljal maturo, ki sem jo uspešno
zaključil in se tako poslovil od športnega odelka na II. gimnaziji Maribor. Vpisal sem se pa
na Fakulteto za šport. V jesenskem delu sezone
bom še nastopal na različnih mitingih in skušal
izboljšati osebne rekorde. Kasneje pridejo na
vrsto tudi številni krosi, glavni cilj je uvrstitev
v reprezentanco za nastop na 20. evropskem
prvenstvu v krosu, ki je povsem dosegljiv, če ne
bo poškodb in če bom lahko uskladil dejavnosti
na faksu s treningi.«
Poletni del sezone je Gregor začel s 5. mestom (1500 m) med člani na kvalifikacijah za
Atletski pokal Slovenije ter nadaljeval z dvema zmagama na ekipnem mladinskem prvenstvu v Ljubljani in tekmi v Gradcu (800 m). V
nadaljevanju sezone je zasedel še 4. mesto na
državnem prvenstvu med srednješolci (1000
m), 5. na mednarodnem mitingu v Slovenski
Bistrici (800 m), 3. na Prvenstvu Slovenije v
Mariboru za starejše mladince (1500 m) ter 6.
mesto na 8. Memorialu Matica Šušteršiča in
Patrika Cvetana na 3000 m.
Dejan Kramberger

KONJENIŠTVO
Konjeniški praznik na lenarški Poleni: najhitrejši
Perry Joe
Zmagovalka pokala Agata že drugič zapored Maša Habjan z Jasperjem HV, prvi zmagovalec
memoriala Jožeta Hercoga pa je postal Florko na vajetih Darka Sodca iz Ljutomera
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Na
lenarškem
hipodromu Polena
so bile pred več
kot 1000 gledalci v prekrasnem
sončnem vremenu
tradicionalne velikošmarnske kasaške dirke, ki jih je v
sodelovanju z Zvezo društev Kasaške
centrale Slovenije
organiziral domači Konjeniški klub
Slovenske gorice.
Na sporedu je bilo
7 izjemno zanimivih kasaških obračunov in revijalna
redpromocijska dirka kas pod sedlom, ki je red
kost slovenskih hipodromov. Kasači iz vseh
slovenskih klubov in društev so tekmovali na
1600 in 2600-metrski stezi in dosegli nadvse
solidne kilometrske čase. Novega rekorda Polene tokrat ni bilo, se mu je pa najbolj približal
Perry Joe na vajetih Franca Lovrenčiča z zmago v dirki za Maistrov pokal.
Dirko naraščajnikov, dveletnih kasačev, ki
šele stopajo na tekmovalne steze, je dobila Lil
Kim na vajetih Jožeta Sagaja ml. iz Ljutomera
s kilometrskim časom 1:22,7. Pustila je kar
soliden vtis in je po besedah voznika enostavno že zrela za dobre rezultate. Počakajmo
na nadaljevanje, morda pa res. V dirki za VN
Lenarta je nekoliko presenetljivo, a zanesljivo
zmagal Anakin na vajetih Roberta Hrovata iz
Ljubljane s kilometrskim časom 1:21,0. Tradicionalni pokal generala Rudolfa Maistra je za
domači klub iz Lenarta prikasal Perry Joe na
vajetih prekaljenega voznika Franca Lovrenčiča. Za nameček je Perry Joe dosegel najboljši čas dneva 1:17,9. Na drugo mesto se je
v tej izjemno cenjeni dirki uvrstila Denita BJ
na vajetih Vita Šadla s Krima in na tretje Sun
Naglo OM na vajetih Janeza Hrovata iz Ljubljane. V spominski dirki Jožeta Hercoga je
po ostrem finišu v dolgi ciljni ravnini zmagal
Florko na vajetih Ljutomerčana Darka Sodca
s kilometrskim časom 1:18,6 pred Jerry Lou
Romana Jerovška iz Komende in Florido na
vajetih Jožeta Sagaja ml. iz Ljutomera. Dirko
so financirali člani družine Hercog, ki nadaljuje očetovo tradicijo. Jože Hercog, ki se je

HUMORESKA

Minimalne plače

januarja letos tiho poslovil, je veljal za veliko
kasaško legendo. Na lenarškem hipodromu je
začel dirkati leta 1950, ko je bil uradno ustanovljen tudi lenarški Konjeniški klub. Veljal
je za izjemnega poznavalca konj, odličnega
mentorja in spoštovanega tekmovalca. Zato
so spominu na Jožeta Hercoga tudi obiskovalci namenili izdaten aplavz zmagovalcu spominske dirke Florku na vajetih Ljutomerčana
Darka Sodca.
V dirki voznic za pokal Agate pa je drugič
zapored prepričljivo slavila Maša Habjan iz
Komende, ki je zmagala s temperamentnim
konjem Jasperjem HV s kilometrskim časom
1:19,2. Na drugo mesto seje uvrstil Ramandoloro RL na vajetih Darje Krelj iz Komende in
na tretje Power Star na vajetih Alenke Pirc s
Krima. Lenarškemu občinstvu so se predstavili tudi hitri uvoženi in domači konji, ki so
tekmovali v drugem predteku za Trojno krono Agronatur. Zmagal je legendarni Angel
Sirrius na vajetih Ljubljančana Marka Gorenca s kilometrskim časom 1:19,6. Tekmovali
so tudi mlajši uvoženi konji iz območja EU,
zmagala pa je 4-letna italijanska kobila Prudy
na vajetih Petra Zadela ml. iz Šentjerneja s kilometrskim časom 1:22,0. Zadovoljni gledalci
so z užitkom spremljali še promocijsko dirko
kas pod sedlom. V njej je z Alain Delonom
slavila Alenka Pirc s Krima pred Markom Jurešem na Apofisu iz Ljutomera in Nino Pirc iz
Komende na Jerry Lou.
Besedilo in posnetka: Marjan Toš

STRELSTVO
Tekmovanje strelskih ekip Zveze društev
upokojencev Slovenskih goric v Lenartu
V četrtek, 18. 7., je bilo meddruštveno
strelsko tekmovanje z zračno puško, ki ga je

organiziralo DU Lenart na strelišču Jožeta
Vreča v Spodnjem Porčiču. Sodelovalo je 18
ekip, 8 moških in 6 ženskih iz DU Lenart, Voličina, Benedikt, Cerkvenjak, Sveta Ana, Sveti
Jurij in Sveta Trojica ter 4 gostujoče moške
ekipe: Medobčinsko društvo invalidov Lenart
in DU Duplek, Pobrežje in Pesnica.
Sodniška trojka je bila v sestavi Ivan Černčec, Franc Horvat in Marica Klobučar. Za potek tekmovanja po pravilih je skrbel Stanko
Cartl. Vse prisotne so pozdravili predsednik
DU Lenart Štefan Vereš, župan občine Lenart
mag. Janez Kramberger, predsednik ZDU Slovenskih goric Stanko Kranvogel in Ivan Čern-
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ZA RAZVEDRILO

čec. Vodja strelske sekcije DU Lenart Kondrad
Žižek je obrazložil potek tekmovanja. Za vedro razpoloženje je
poskrbela pohvale
vredna ekipa žensk:
Milka, Marta, Ida,
Milena in domača
gospodinja Ivanka
Vreča, ki je skrbe
skrbela za prigrizek, od
moških pa Polde za
pijačo, saj je bil zelo
vroč dan.
Med ženskami
je 1. mesto dosegla
ekipa DU Lenart
(655), 2. ekipa DU
Sveta Ana (640)
in 3. mesto ekipa
DU Voličina (632
krogov). Najboljše
strelke med ženska
ženskami so bile Milena
Štuklek, DU Voličina (180), Ida Banič, DU
Lenart (174) in Milena Leš, DU Lenart, s170
krogi.
Med moškimi je zmagala ekipa DU Benedikt s 636 krogi pred ekipo DU Sveta Trojica s
614 krogi in ekipa DU Sveta Ana s 602 krogoma. Najboljši strelec med moškimi je bil Rajmond Cvetko, DU Benedikt, s 181 krogi pred
Ivanom Breznikom, DU Sveta Ana,
s
175 krogi in Marjanom Feldhoferjem, DU
Sveta Trojica, s167 krogi.
Med ekipami gostov je 1. mesto in pokal
osvojila ekipa DU Duplek.
Stanko Cartl

»Peter, ali si slišal, da so nekateri menedžerji
našli izhod iz krize?« je mizar Tone pri malici
vprašal rezkarja Petra. »Predlagajo, da bi znižali minimalne plače!«
»No, ta pa je dobra,« je vzkipela šivilja Marica. »Z minimalno plačo samohranilci in samohranilke že doslej niso mogli preživeti svojih
družin. Kdo pa bo kupoval proizvode, ki jih
proizvajajo v tovarnah in obratovalnicah, če
nihče ne bo imel denarja?«
»Tone, predlog za zmanjšanje minimalne
plače me spominja na šalo o Butalcih, ki so
konja odvajali jesti. Ravno ko se je navadil živeti brez hrane, je poginil,« se je zarežal Peter.
»Celo Barack Obama, predsednik Združenih
držav Amerike, ki veljajo za zibelko liberalnega kapitalizma, je pred dnevi pozval k dvigu
minimalnih plač. Finančni minister nemške
zvezne dežele Baden Württenberg pa je delodajalce pozval, naj ne poskušajo biti za vsako
ceno cenejši, temveč naj raje postanejo boljši.«
»Kdor hoče, da bodo delavci delali bolj kakovostno, jih mora znati dobro motivirati in
ustrezno plačati,« je pribila Marica. »Z zmanjševanjem minimalnih plač ter z grožnjami z
odpuščanjem pa se delavcev ne da motivirati
za dobro delo.«
»To je pred skoraj sto leti vedel že ameriški
industrialec Henry Ford,« je dejal Peter. »Čeprav je mislil bolj na svoj dobiček, kot na de-

lavce, je v kriznem letu 2014, ko se je začela
prva svetovna vojna, plače svojim delavcem
povečal za sto odstotkov. Potem so delavci delali tako, da se je kar bliskalo.«
»Predvsem pa bi se morali pri nas tisti, ki
imajo v rokah škarje in platno, zavedati, da
morajo ohraniti kupno moč delavcev, kmetov, samostojnih podjetnikov in vseh drugih
delovno aktivnih prebivalcev, saj sicer ne trgu
ne bo povpraševanja. Če ne bo povpraševanja,
tudi tovarne ne bodo imele za koga delati in
proizvajati, zato bodo prisiljene odpustiti še
več delavcev,« se je razburila Marica. »Rešitev
za izhod iz krize torej ni v pretiranem varčevanju, temveč v uvajanju novih proizvodov in v
nenehnem izboljševanju njihove kakovosti.«
»Hi, hi, hi,« se je zasmejal Tone. »To pa je
težko, saj je za to potrebnega veliko znanja.
Najlažje je delavce priganjati, naj več delajo za
manj denarja, vendar od tega ni nobenega haska, če podjetja ne proizvajajo pravih reči. Za
to pa niso odgovorni delavci, temveč delodajalci oziroma menedžerji.«
»Tako je!« je dvignila prst Marica. »Rešitev
je torej na dlani: če hočemo izplavati iz krize,
moramo v Sloveniji določiti minimum znanja
in spodobnosti, ki jih morajo imeti menedžerji. Ko bomo imeli sposobne menedžerje,
ki vedo, kaj bi radi in kaj hočejo, se bodo tudi
minimalne plače hitro povečale!«

Smeh je pol zdravja
Prevara

»Dragi, obnašajva se kot stara zakonca, da
ne bo receptor česa posumil,« je ljubica pred
vhodom v hotel zašepetala svojemu ljubčku.
»Stara, nesi kufre gor in glej, da ne boš več
gofljala, drugače se ti danes ponoči slabo
piše!« je začel vpiti ljubček.

Vrag

»Mihec, zakaj si danes tako pozno prišel k
meni?« je malega Mihca vprašala mamina
mama.
»Ata mi je naročil, naj grem k tebi.«
»Kaj pa ti je rekel?«
»Naj grem k vragu!«

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.

Piše: Tomaž Kšela

Pripravlja T. K.

Sramota

»O čem ste se ženske pogovarjale ob kavici?«
je mož vprašal ženo, ko se je vrnila s klepeta
pri prijateljicah.
»Pogovarjamo se podobne stvari, kot se vi
dedci pogovarjate ob točilnem pultu,« je
odvrnila žena.
»Pa vas ni nič sram!« je vzkliknil mož.

Pamet za dva

»Moje novo dekle ima pamet za dva,« se je
mladenič pohvalil kolegu.
»Potem pa je ravno prava zate, saj ima natanko tisto, kar tebi manjka.

Program SIP TV se v sistemu KKS LENART
nahaja na kanalu S 30 - frekvenca 375,25 MHz, v programski shemi SIOL TV
na kanalu 143, T2 TV na
programu 24, AMIS TV na
programu 94.
Programski termini za občino
Lenart:
petek ob 18.00
sobota ob 10.00 in ob 12.00
nedelja ob 18.30
Informacije na spletni strani:
www.siptv.si
Kontakt: info@siptv.si
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Spoštovani župan gospod Silvo Slaček, spoštovani
občani občine Sveta Ana!
Prijetno presenečena in počaščena sprejemam vaše priznanje ter se vam zanj toplo zahvaljujem. Želim ga deliti s sodelavkami na Razvojni agenciji Slovenske gorice, člani kolegija in
razvojnega sveta LAS Ovtar Slovenskih goric in vsemi vami, ki ste kakor koli pomagali pri
uresničevanju naših skupnih ciljev: narediti Slovenske gorice ljudem prijazne in prepoznavne
po svoji bogati kulturni in naravni dediščini tudi v širšem prostoru.
Posebej sem vesela, da sta bila ob meni nagrajena dva vaša občana in naša člana: gospa
Danica Kolarič in gospod Franc Ruhitel – ki sta prava ambasadorja vaše občine, našega
društva in Slovenskih goric.
Tudi v prihodnje vam želim uspešen, celosten in trajnosten razvoj vaše lepe občine. Hvala,
ker je bilo moje in naše skupno delo videno in prepoznavno.
Predsednica Društva za razvoj podeželja LAS Ovtar Slovenskih goric: Vida Šavli

Agatine
skrivnosti
LAS OVTAR Slovenskih goric v okviru
Programa razvoja podeželja 2007-2013, ukrepa
LEADER, izvaja projekt Agatine skrivnosti.
Gre za zanimiv pristop
k predstavitvi resnične

ljubezenske zgodbe med edinim dedičem hrastovškega gospostva Friderikom Herbersteinom
in lepo mlado plemkinjo Agato Nürnberger iz
Štraleka, ki je ob koncu 16. stoletja pomembno
zaznamovala osrednji del Slovenskih goric.
Zgodbo je v zgodovinski povesti zapisal in
1928. leta pod naslovom Črni križ pri Hrastovcu
izdal lenarški sodnik in pisatelj dr. Ožbalt Ilaunig. Lokalno okolje, ki je že desetletja izjemno
aktivno na področju ljubiteljskega gledališča, si
je zgodbo zelo kmalu prisvojilo, tako da je doživela več gledaliških interpretacij in uprizoritev.
Ilaunigova knjiga je doživela novo izdajo leta
1988 pod okriljem Turistične agencije Klopotec,
vendar je kmalu pošla. Zato so se v LAS Ovtar
Slovenskih goric odločili, da jo v okviru projekta Agatine skrivnosti ponovno izdajo s tem, da
so jo oplemenitili s slikarskimi deli domačega
umetnika Konrada Krajnca iz mitološkega ciklusa Agata, razstavljenega leta 1996 v Galeriji
Krajnc v Lenartu. Nova izdaja knjige Črni križ
pri Hrastovcu je bila javno predstavljena 21. avgusta v Centru Slovenskih goric. Predstavitev so
popestrili ljubiteljski igralci gledališke skupine
Slovenske gorice z odlomki iz Ilaunigove zgodbe. Udeleženci predstavitve so se tudi poklonili
Ilaunigovemu spominu na lenarškem pokopališču.
Osrednji dogodek projekta v LAS Ovtar Slov.
goric načrtujejo za v soboto, 31. 8. Takrat bo organiziran pohod po poteh Friderika in Agate.
Organizatorji so pripravili pet gledaliških
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jekt je zanimiv, saj ponudniki
nimajo neposrednih stroškov
z vključitvijo; lahko pa stroški
nastanejo kasneje, v kolikor se
odločijo za uporabo skupnega
promocijskega materiala (kot
npr. posebna embalaža za produkte).
Torej, ponudniki, ki boste v
tem projektu prepoznali priložnost sodelovanja, promocije
in trženja s sosedi Avstrijci, ste
vljudno vabljeni, da se oglasite na svoji občini ali Razvojni
agenciji Slovenske gorice, kjer
boste lahko vzpostavili sodelovanje in se
vključili v projekt.

Ekskurzija na Hrvaško in v Belo krajino

uprizoritev dela zgodbe
na različnih lokacijah
Hra(Lenart, Lormanje, Hra
Lestovec, Zamarkova, Le
nart), kjer se je zgodba
tudi resnično dogajala.
Pohod pelje do vseh teh
gledalokacij in skozi gleda
ohrališke uprizoritve, ohra
kulturnjeno naravo in kultur
no dediščino območja.
Vsakega posameznega
pohodnika popelje v
dogajanje ob koncu 16.
stoletja na način, da tudi sam kot del kulise tega
dogajanja odkriva Agatine skrivnosti. Pohod je
dolg 11,2 km in ni zahteven. Prične se ob 18. uri
in bo zaključen do 21.15 ure, od tega je cca 1 ura
predvidena za gledališki del pohoda. Obiskovalci si lahko ogledajo tudi le posamezne lokacije,
saj organizator objavlja natančni časovni načrt
pohoda (www.lasovtar.si).
Pohod se začne in zaključi na osrednjem trgu
v Lenartu na srednjeveški tržnici, na kateri bodo
domači ponudniki območja Upravne enote Lenart ponujali svoje okusne dobrote in izdelke
domače obrti.
Projekt sofinancira EU, Evropski kmetijski
sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v
podeželje. Pomemben delež prispevajo tudi
vse občine na območju UE Lenart: Benedikt,
Cerkvenjak, Lenart, Sveta Ana, Sveta Trojica v
Slovenskih goricah in Sveti Jurij v Slovenskih
goricah.
Projekt izvajajo LAS Ovtar Slovenskih goric,
Razvojna agencija Slovenske gorice, d. o. o., in
TIKIC Zelena centrala, Marija Šauperl, s. p.
Organizatorji so se posebej zahvalili tudi
sponzorjem in donatorjem, ki so kljub težkim
razmeram prisluhnili njihovi prošnji za pomoč.
Na prvem mestu TBP, tovarni bovdenov in plastike iz Lenarta, nato pa še družbam Saubermacher, DBS in Kmetijska zadruga Lenart ter
podjetnikoma Igorju Alatiču in Simonu Fekonji
(Pizzerija 29). Predvsem pa so bili izpostavljeni
tudi številni prostovoljci, brez katerih projekta
ne bi bilo mogoče izvesti.

Užitek ob reki - Genuss am Fluss tudi pri nas
Predstavitev čezmejnega projekta v sodelovanju z avstrijskimi kolegi Užitek ob reki
– Genuss am Fluss je bila v sredo, 24. julija
2013, v prostorih Centra Slovenskih goric v
Lenartu.
V današnjem času ima vedno večji pomen
uveljavitev blagovnih znamk, ki pripomorejo
k večji prepoznavnost izdelkov in storitev na
trgu. Primer dobre prakse vzpostavitve blagovne znamke v sosednji Avstriji predstavlja
projekt Genuss am Fluss v pokrajini Štajerski
Vulkanland.
Projekt sta predstavili mag. Beatrice Lenz,
vodja blagovne znamke Steirisches Vulkanland, v sodelovanju z Margreth Kortschak

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje

– Huber, koordinatorko projekta Genuss am
Fluss. Projekt Genuss am Fluss so avstrijski
partnerji že predstavili županom sedmih občin (Benedikt, Cerkvenjak, Lenart, Sveta Ana,
Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Sveti Jurij
v Slovenskih goricah in Šentilj) na njihovem
rednem kolegiju županov. Na naši strani so k
projektu pristopile že nekatere občine znotraj
območja LAS Ovtar Slovenskih goric ter Razvojna agencija Slovenske gorice kot povezovalni člen med ponudniki.
Namen širitve projekta na naše območje
je omogočiti ponudnikom vključitev v promocijo in trženje znotraj omenjene blagovne
znamke tudi na avstrijski strani meje. Pro-

Kmetijska založba je v sodelovanju z LAS
Ovtar Slovenskih goric v juliju izvedla obširno
usposabljanje na temo Nov izdelek – od zamisli
do uspešne prodaje. Skozi predavanje so slušatelji lahko izvedeli veliko o celostnem pristopu
k trženju, pomenu blagovne znamke, načinih
prodaje, oblikovanju embalaže,
deklaracijah itd. S slušatelji sta
se predavatelja mag. Tatjana Čop
in Damijan Jerič dogovorila, da
bodo v sklopu izobraževanja izvedli še strokovno ekskurzijo.
V ponedeljek, 19. avgusta,
smo si na ekskurziji najprej ogledali primer trženja prenočišč na
hrvaški strani meje, blizu gradu
Trakošćan. To je bila pravljična
hiška ob robu gozda, ki nosi ime
Tonkina kuća. Svojim gostom
nudi pridih ali nostalgijo po angleškem ali francoskem dvorcu,
z izbrano opremljenimi sobami,
dnevnimi prostori in zunanjo ureditvijo. Temu
primerne so tudi cene nočitev, ki prav tako kot
hiša, niso za vsak okus.
Nadaljnja pot, ki je ni hotelo biti konec, nas je
končno pripeljala v Belo krajino, do vasice Žuniči. Šokčev dvor v Žuničih predstavlja za obkolpski del Bele krajine značilen kmečki dom in
je eden izmed zavarovanih kulturnih spomenikov v Krajinskem parku Kolpa. Pričakali so nas
prijazni ljudje, nam predstavili dvor, zgodbo o
lanu in nam postregli toplo malico. Skrb ljudi za
kulturno dediščino nas je prevzela in z dobrimi
občutki in novimi spoznanji smo pot nadaljevali proti majhni vasici Pahi pri Otočcu.
Kljub naporu šoferja pri vožnji navkreber,

do dolenjskih zidanic in goric, se je izplačalo.
Ogledali smo si dve lepo prenovljeni zidanici,
stari blizu 170 let, ki ju oddajajo v okviru projekta Turizem v zidanicah. Nadaljevali smo na
gospodarjevi domačiji – Matjaževi domačiji,
kjer smo si ogledali še en primer ohranjene in

restavrirane kmečke hiške ter zaprtega skednja,
kjer je sledilo nadaljevanje po Matjaževem
scenariju v 20 minutah z multivizijsko predstavitvijo posebneža cvička. Lep primer, kjer je
družini na Matjaževi domačiji uspelo klasični
turistični proizvod ogleda in nastanitve v vzorno obnovljeni kmečki hiši nadgraditi z nevsiljivo promocijo dolenjskega vinskega posebneža
in s hkratno promocijo kulturne dediščine in
vinske kulture.
Z udeleženci ekskurzije smo se že pozno na
večer po degustaciji dobrega cvička odpravili
proti domu.
Vsak s svojimi slikami in idejami v spominu.

Ovtarjeva ponudba tudi letos na sejmu Agra
Društvo za razvoj podeželja »LAS Ovtar Slovenskih
goric« se je letos že drugič
skupaj s ponudniki iz Slovenskih goric predstavilo
na sejmu v Gornji Radgoni.
Obiskovalce so vsak dan navduševali kakovostna vina in
sveža slovenjegoriška gibanca ter ostale dobrote naših
kmetij, obiskala nas je tudi
premierka Alenka Bratušek.
Dogajanje so popestrili ve-

seli harmonikarji, babica in
dedek ter liki iz predstave
Črni križ pri Hrastovcu, ki
poso vabili mimoidoče na po
hod in odkrivanje Agatinih
skrivnosti.
V okviru dneva Avstrijske Štajerske so se Slovenske
gorice predstavljale tudi na
prostoru regije Vulkanland
in projekta Genuss am Fluss
– Užitek ob reki.
T. V., M. F. in M. G.
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