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Ob prazniku občine Lenart so se vrstile prireditve od 19. oktobra do 17. novembra. Ena najmnožičnejših na prostem je
bilo martinovanje v soboto, 7. novembra, na lenarškem osrednjem trgu.

Zadnji poskus dogovora o povprečnini ni uspel
Predstavniki občin in vlade niti v zadnjem
poskusu niso uspeli uskladiti višine povprečnine. Vlada je na koncu predlagala, da bi
povprečnina za naslednji dve leti znašala 525
evrov, občine pa so vztrajale pri 536 evrov, saj
še tolikšna ne bi zadoščala za javne storitve in
socialne transfere, ki jih morajo občine izvajati po zakonih. Zato je vlada v parlamentu
ostala pri svojem prvotnem predlogu in poslancem predlagala določitev povprečnine v
višini 519 evrov. Župani pa so najavili, da se

bodo seje državnega zbora protestno udeležili v večjem številu in poskušali tam doseči
svoje. Izhod te bitke za povprečnino bo znan
šele, ko bo naš časnik že v tisku.
Sicer pa je do vsakoletnih pogajanj o povprečnini kritičen tudi predsednik računskega
sodišča Tomaž Vesel. Po njegovem mnenju je
treba vprašanje urediti sistemsko, saj morajo
imeti občine avtonomne vire financiranja.
T. K.

Izjava o sodelovanju Sarvarja, Lendave in Lenarta
V mesecu januarju je v Voličini potekala
slovesnost ob odkritju spominskega obeležja interniranim prekmurskim Madžarom, ki
so umrli leta 1945 v okolici Hrastovca in so

pokopani na pokopališču v Sp. Voličini. Ob
srečanju v Lenartu, 24. januarja letos, je bilo
med predsednikoma državnih zborov obeh
držav, županoma občin Lenart in Sarvar ter
veleposlanico Slovenije v Madžarski dogovorjeno sodelovanje. V zvezi stem dogovorom je bil 30. 10. 2015 v mestu Sarvar podpis izjave, ki so se ga udeležili predsednika
Državnega zbora Madžarske László Kövér in

Državnega zbora Republike Slovenije dr. Milan Brglez, župana občine Sarvar in Lendava
ter podžupan občine Lenart Franci Ornik.
Predsednik DZ Republike Slovenije dr.
Milan Brglez in predsednik DZ Madžarske László Kövér sta položila
venec pri spominski plošči na zidu
nekdanjega koncentracijskega taborišča in na pokopališču Sárvár.
V 20. stoletju je nacionalna nestrpnost pustila rane v taborišču Sárvár,
kjer so internirali več sto v Prekmurju živečih nedolžnih Slovencev, in na
gradu Hrastovec, kamor so pregnali
več sto nedolžnih prekmurskih Madžarov. Predsednika madžarskega in
slovenskega parlamenta sta se v imenu obeh narodov opravičila za storjene krivice. Župan Sárvárja István
Kondora, podžupan občine Lenart
Franci Ornik in župan Lendave Anton Balažek so v prisotnosti predsednikov DZ podpisali izjavo o negovanju spominskih obeležij
s posebno pozornostjo, vsaj enemu razredu
učencev oz. dijakov pa naj bi letno omogočili
udeležbo na spominskih prireditvah v obeh
državah.
D. O.
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Severovzhodna Slovenija pridobila
sodobno vodovodno infrastrukturo
Projekt Celovite oskrbe severovzhodne
podjetja: CPM, d.
Slovenije s pitno vodo – SZ Slovenske gorice,
d., Maribor, NGP
s katerim je dvanajst občin uredilo vodooNizke gradnje, d.
skrbno infrastrukturo in prebivalcem zagod., Ptuj, Komunala Slovenske gorice, Nigrad, komunalno
tovilo nemoteno oskrbo s kakovostno pitno
podjetje, d. d., SGP Pomgrad, d. d., In DRI
vodo, je končan. Z novinarsko konferenco in
upravljanje investicij, d. o. o.
priložnostno slovesnostjo v Centru Slovenskih goric v Lenartu 11. novembra so mag. Janez Kramberger, župan Občine Lenart,
ki je bila nosilka projekta, in
predstavniki izvajalcev tudi
uradno zaključili projekt.
Župan je poudaril izjemen
pomen projekta za prebivalce
in razvoj tega območja. Izpostavil je osnovni cilj, ki je bil
dosežen ob izvedbi projekta,
to je zagotavljanje nemotene
oskrbe s pitno vodo za okoli
37.000 prebivalcev in priključitev približno 5.000 novih
Na novinarski konferenci: projektni vodja mag. Avgust Zavernik,
uporabnikov.
sekretar v MOP Bojan Erjavec, župan Lenarta mag. Janez KramV projekt Celovite oskr- berger, Vera Kozmik Vodušek, Dialog
be severovzhodne Slovenije
– SZ Slovenske gorice se je
vključilo dvanajst občin seV okviru projekta so zgradili in obnovili
verovzhodne Slovenije oz. Slovenskih goric:
okoli 54 kilometrov cevovodnega sistema,
Lenart, Benedikt, Cerkvenjak, Duplek, Gorskupaj s prečrpališči in tremi vodohrani. S
nja Radgona, Kungota, Maribor, Pesnica, Sv.
tem so prebivalci pridobili sodobno vodovoAna, Sv. Jurij, Sv. Trojica v Slovenskih goricah
dno infrastrukturo, ki jim zagotavlja redno
in Šentilj. Po investicijskem programu je bil
oskrbo s pitno vodo.
vreden 15,6 milijonov evrov brez DDV, občiOperacijo delno financira Evropska unija, in
ne pa so ga izvedle za 11 milijonov.
Sofinanciran je bil iz več virov: 71,35 %
sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v
upravičenih stroškov je sofinancirala Evropska
okviru Operativnega programa razvoja okoljske in
unija iz Kohezijskega sklada, 12,59 % je prispeprometne infrastrukture za obdobje 2007–2013,
vala Republika Slovenija, ostalih 16,06 % uprarazvojne prioritete: Varstvo okolja – področje
vičenih in preostalih stroškov pa so prispevale
voda: prednostne usmeritve Oskrba s pitno vodo.
sodelujoče občine.
Dialog-si.net, E. P., foto: L. Š.
Pri izvedbi del na projektu so sodelovala
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Videnje ljudi in dogodkov

EU v nasprotju z interesi mnogih držav

N

ovembra in decembra smo se Slovenci pred leti odločali za vstop v
Evropsko unijo. Bili smo vzhičeni
in polni upanja na svetlo prihodnost. Postali smo samostojna in neodvisna država.
Medtem ko smo v Jugoslaviji v marsičem
bili med vsemi republikami na prvem mestu, smo se z vstopom v Evropsko unijo
znašli na zadnjem, zlasti zaradi majhnosti
države v vseh pogledih. Vse dotlej smo bili
gospodarsko pretežno vezani na Jugoslavijo, zdaj smo se pa nenadoma večinoma znašli v družini velikih in gospodarsko razvitejših držav, s katerimi smo se morali začeti
kosati v gospodarskem razvoju, medtem ko
je jugoslovanski trg tudi zaradi balkanske
vojne razpadel. Propadlo je mnogo velikih
slovenskih podjetij, ki so bila v mnogočem
vezana na manj razvite države. Sčasoma
smo se znašli v hudih gospodarskih težavah, čeprav nam je Evropska unija pomagala. Hitreje so si gospodarsko opomogle celo
nekatere vzhodne države, ki so v Jugoslaviji
za nami zaostajale. Seveda je k takemu stanju svoje prispevala svetovna gospodarska
kriza, ki je prizadela tudi gospodarsko neprimerno bolj razvite države, kot je na primer Nemčija, vendar so si večinoma hitreje
opomogle kot Slovenija, recimo tudi Poljska, ki je kriza skoraj ni prizadela. Žal postaja Evropska unija čedalje bolj neenotna in z
njeno politiko se ne strinja mnogo držav,
kar pa ni samo posledica navala beguncev
v evropske države. Kljub temu si Slovenija
prizadeva, da bi hitreje prebrodila zlasti gospodarske težave, pri čemer je v marsičem
uspešna. Rastejo nova majhna podjetja, ki
jim finančno pomaga tudi Evropska unija.

Pomaga pa tudi pri urejanju kmetijstva,
komunale, šolstva, kulture in še marsičesa,
vendar sredstva za te namene preveč drobi,
namesto da bi podprla najbolj potrebne in
perspektivne investicije tudi v občinah, ki
pa se majhne, kot so, pulijo za vsak evropski in državni evro. Potrebni bi bili močni
evropski skladi za različne namene, ki bi
bolj enakopravno in učinkovito namenjali evropski denar za zares nujne stvari.
Po drugi strani pa velikanski birokratski
evropski aparat pobere mnogo sredstev,
tudi zaradi dveh lokacij osrednih ustanov
Evropske unije v dveh državah. Evropski
poslanci so izjemno dobro plačani, imajo
pa še druge privilegije. Eno od osrednjih
vprašanj zadeva tudi politični vpliv, ki ga
imajo države na evropsko politiko. Pri tem
smo majhne države zaradi majhnega števila
poslancev v celoti zapostavljene. Če se še,
na primer, slovenski poslanci tako trudijo,
se težko prebijejo s svojimi idejami, ker jih
države z velikim številom poslancev preglasujejo. Evropska unija ni ne država ne federacija držav, ampak je nekakšen evropski
posvetovalni organ, ki ima sicer velike pristojnosti, vendar je tudi zaradi premalo trdne organizacije premalo učinkovit. Evropsko unijo vodijo predsednik Evropskega
parlamenta, predsednik Evropskega sveta,
predsednik Evropske komisije, predsedstvo
Sveta EU in številni komisarji, katerih naloge pa niso dovolj razmejene in jasne. Novo
vodstvo unije pa deluje nekam v ozadju in
ga je premalo slišati v javnosti. Včasih ima
človek občutek, da tudi evropsko unijo vodi
nemška kanclerka Merklova.
Tone Štefanec

V javnem sektorju bodo še varčevali

Z

dogovorom, ki ga je podpisalo 26 sindikatov javnega sektorja, bo vlada pri
plačah javnih uslužbencev v naslednjem letu privarčevala 200 milijonov evrov.
Kljub temu pa bodo javni uslužbenci dobili
148 milijonov evrov več, kot jim jih je vlada sprva nameravala dati. Sicer pa so javni
uslužbenci v zadnjih osmih letih krize privarčevali 1,8 milijarde evrov. Poglejmo, kaj
okvirno pravijo poglavitne točke dogovora.
Z dogovorom se je vlada obvezala, da naslednje leto ne bo brez soglasja s sindikati
posegala v plače javnih uslužbencev ter v njihove druge prejemke, pravice in obveznosti
iz delovnega razmerja.
Veljavnost plačne lestvice, določene s spremembami Zakona o sistemu plač v javnem
sektorju (ZSOJS), bo podaljšana do konca
naslednjega leta. Bodo pa javni uslužbenci
naslednje leto prejeli napredovanja, kar pa
ni bil predmet pogajanj. Poleg tega javnim
uslužbencem naslednje leto ne bodo izplačevali redne delovne uspešnosti. Delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pa
jim bodo plačevali tako, da del plače iz tega
naslova znaša največ 20 oziroma 30 odstotkov osnovne plače.
Javnim uslužbencem pripada za leto 2016
regres za letni dopust glede na plačni razred:
do vključno 30. plačnega razreda 790,73 evra;
od 31. do vključno 40. plačnega razreda 696
evra; od 41. do vključno 50. plačnega razreda
450 evra; od 51. plačnega razreda in višjega
350 evra.
Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence bodo
od 1. 1. 2016 do 30. 6. 2016 izplačevali v višini
10 odstotkov, od 1. 7. 2016 do 31. 10. 2016 v
višini 15 odstotkov in od 1. 11. 2016 do 31.
12. 2016 v višini 30 odstotkov glede na premijske razrede, veljavne na dan 1. 1. 2013.
O postopnem sproščanju preostalih ukrepov v obdobju 2017-2019 se bodo začeli
pogajati na začetku leta 2016, tako da bodo
dogovor sklenili najkasneje do 30. aprila naslednje leto.
Kar zadeva nadomestilo plač javnim usluž-
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bencem za čas odsotnosti z dela zaradi bolezni ali poškodbe, ki ni povezana z delom,
so se socialni partnerji dogovorili za nadomestilo v višini 80 odstotkov osnove (plača
v preteklem mesecu za polni delovni čas), če
s kolektivno pogodbo ali splošnim aktom ni
določeno drugače.
Zaposlenemu v javnem sektorju pripada
jubilejna nagrada le v primeru, če je za posamezni jubilej še ni prejel v javnem sektorju.
Vlada in reprezentativni sindikati javnega sektorja so se dogovorili tudi, da javnim
uslužbencem prenehajo veljati pogodbe o
zaposlitvi, ko izpolnijo pogoje za pridobitev
pravice do starostne pokojnine. V posebnih
primerih lahko delodajalec sklene poseben
dogovor z javnim uslužbencem, s katerim
mu podaljša pogodbo o zaposlitvi za največ
leto dni.
Javni uslužbenci imajo lahko v naslednjem
letu največ 35 dni letnega dopusta. Ne glede
na prejšnji odstavek se javnim uslužbencem
v letu 2016 lahko določi največ 15 dodatnih
dni letnega dopusta za posebne pogoje dela.
V obdobju od 1. januarja 2016 do 31. decembra 2016 uporabniki proračuna s svojimi
zaposlenimi ne smejo sklepati avtorskih in
podjemnih pogodb, razen na podlagi izrecno določene podlage v predpisih ali kadar je
avtorska in podjemna pogodba sklenjena za:
izvajanje strokovnih usposabljanj, strokovnih izpitov in preizkusov znanja; izvajanje
znanstveno raziskovalnega in drugega dela
za nemoteno delovanje javnih visokošolskih
in raziskovalnih zavodov; izvajanje posebnih
projektov in posebnih programov, če so za te
projekte in programe zagotovljena dodatna
sredstva; izvajanje projektov institucionalne
izgradnje, ki se financirajo iz sredstev EU ali
drugih tujih sredstev in izvajanje programov
bilateralne tehnične pomoči.
Vladna in sindikalna stran soglašata tudi,
da delovna skupina za odpravo anomalij
plačnega sistema pripravi najkasneje do konca novembra 2015 koncept ustreznega vrednotenja delovnih mest, upoštevaje vse do
sedaj sklenjene dogovore med vlado in sindi-

kati. To pa ni ovira za pogajanja za sklenitev
sprememb in dopolnitev kolektivnih pogodb
dejavnosti in poklicev v delu, ki se ne nanašajo na odpravo anomalij plačnega sistema
glede vrednotenja delovnih mest in nazivov.
Vladna in sindikalna stran soglašata, da se
bosta na podlagi koncepta za odpravo anomalij glede vrednotenja delovnih mest in nazivov do 31. 3. 2016 dogovorili za način in dinamiko odprave anomalij plačnega sistema.
Vladna in sindikalna stran soglašata, da se
v kolektivni pogodbi javnega sektorja uredi

drugačno plačilo dodatka za pripravljenost
do konca aprila 2016.
V kolektivnih pogodbah dejavnosti in poklicev se drugače uredi tudi povračilo stroškov prevoza na delo in z dela.
Sindikati javnega sektorja so se zavezali, da ne bodo vložili pobude ali zahteve za
referendum ali vodili oziroma podpirali referendumskih aktivnosti zoper spremembo
zakona, ki pomeni uresničitev sklenjenega
dogovora, razen v primeru kršitve dogovora.
T. K.

Število delovno aktivnih se povečuje

L

etos do konca avgusta se je v Sloveniji
glede na enako obdobje lanskega leta
število brezposelnih oseb zmanjšalo,
število delovno aktivnih pa povečalo. Število
zaposlenih se je najbolj povečalo v nizko in
srednje zahtevnih predelovalnih dejavnostih,
v gostinstvu, prometu in trgovini. To je ena
od ugotovitev, ki jih je objavil Urad vlade Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (UMAR).
Zaradi poklicne in izobrazbene strukture
novo zaposlenih (med njimi je veliko delavcev s poklicno ali nižjo izobrazbo ali brez
nje), raste letos povprečna bruto plača na
zaposlenega v Sloveniji počasneje kot lani.
V javnem sektorju pa na medletno rast plač
vplivajo lanska izplačila zadržanih napredovanj in delno tudi rasti plač v javnih družbah.
Slovensko gospodarstvo še vedno beleži
skromno gospodarsko rast, dobri pa so tudi
obeti za njeno nadaljnjo rast. Vrednosti kratkoročnih kazalnikov gospodarske aktivnosti
v Sloveniji so se v poletnih mesecih večinoma

nekoliko povišale in bile medletno, razen v
gradbeništvu, višje. Obseg proizvodnje v predelovalnih dejavnostih se še naprej povečuje
in je večji kot pred letom dni. Enako velja za
izvoz, ki se je v prvih osmih mesecih letošnjega leta glede na enako obdobje lani nekoliko
povečal.
Spodbudno je, da se je v prvih osmih mesecih glede na enako obdobje lani povečal
obseg kreditov gospodinjstvom, kar je pospešilo potrošnjo, medtem ko se je obseg kreditov podjetjem nekoliko zmanjšal.
Sicer pa je bil javnofinančni primanjkljaj
v prvih osmih mesecih v višini 699 milijonov evrov za 358 milijonov evrov nižji kot
v enakem obdobju lani. To je po navedbah
UMAR-ja povezano z izboljšanjem gospodarske aktivnosti in stanja na trgu dela ter
vladnimi ukrepi, ki so skupaj delovali v smeri
povečanja prihodkov in zajezitve nekaterih
izdatkov.
T. K.

Vodstvo NSi v Slovenskih goricah za nižje
davke in varnost državljanov

P

oslanska skupina NSi je v ponedeljek, 2.
novembra, obiskala več podjetij v okolici Maribora, na delovnem kosilu z župani in podžupani Maribora in okolice pa se
je seznanila tudi z razmerami okoli migrantskega vala, ki je dosegel Slovenijo. "Podjetniki so nam povedali, da želijo predvsem to, da
bi lahko poslovali v primerljivih pogojih kot
njihovi poslovni partnerji v tujini. Vemo, da
so slovenski podjetniki še vedno preobremenjeni z visokimi davki in prispevki ter da so

zato v mednarodnem okolju manj konkurenčni," je predsednica NSi Ljudmila Novak
povedala v izjavi za javnost.
Poslanska skupina NSi je sprva obiskala
podjetje Agroremont, ki je v Sloveniji glavni
uvoznik traktorjev in rezervnih delov prestižne znamke John Deer. Poslanska skupina

NSi se je srečala z direktorjem Marjanom
Klobaso. Pogovor je potekal zlasti o razmerah
v slovenskem kmetijstvu in podjetništvu, ki
še vedno niso na primerljivi evropski ravni.
"V Sloveniji morajo delodajalci za 4 evre neto
izplačila državi plačati še dodatne 4 evre,
medtem ko mora delodajalec v Avstriji za 4
evre neto plačila plačati državi le še dodatnih
40 centov. Cene torej niso primerljive, zato so
pozivi slovenskih podjetnikov po vzpostavitvi bolj konkurenčnega poslovnega okolja še
kako na mestu," je dejala
predsednica NSi Ljudmila
Novak in spomnila, da je
NSi predlagal pet ukrepov
za nižje davke, s katerimi
bi se znesek neto plače povečal, medtem ko bi bruto
strošek delodajalca ostal na
enaki ravni.
V Sv. Trojici si je poslanska skupina ogledala
še Protokolarno razstavni
center sv. Martina v kleti
samostana.
Na obisku pri podjetju
Norka GT v Lenartu se je
poslanska skupina NSi seznanila z gospodarskimi
razmerami na področju
gumi-tehničnih izdelkov.
Pri podjetju Dveri-Pax v
Jarenini pa se je vodstvo
NSi še dodatno seznanilo
z različnimi davčnimi razmerami pri zaposlovanju
v Avstriji in v Sloveniji.
Popoldan je sledil še obisk
podjetja Simtro energija
pri Sveti Ani, kjer se je poslanska skupina seznanila
s položajem na trgu z žiti.
Zatem so obiskali še kmetijo Roberta Ornika v Ledineku. Kmetija se ukvarja
z prirejo govejih pitancev, poleg tega imajo
registriranih več dopolnilnih dejavnosti, od
katerih je najpomembnejša razrez lesa. Gospodar je poudaril, da si brez zaposlene žene
v družini ne bi zmogli privoščiti dopusta.
Eden pomembnejših dogodkov v sklopu
obiska NSi v okolici Maribora je bilo tudi
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srečanje z župani, podžupani in nekaterimi
občinskimi svetniki tukajšnjega območja.
Na delovnem kosilu je predsednica NSi izpostavila, da je treba zagotoviti varnost za
slovenske državljane in jim omogočiti čim
bolj normalne razmere za življenje. "Težave
imajo tudi nekateri gostinci, ki zaradi nastalih razmer ne morejo normalno delovati. Župani obmejnih občin pa so nam dejali, da o
nekaterih aktivnostih državnih organov niso
(bili) pravočasno obveščeni, a se komunika-

cija izboljšuje. Izražena je bila tudi pobuda,
da bi bilo kot pomoč pri obvladovanju razmer z migranti smiselno vključiti brezposelne osebe, ki bi prek javnih del lahko pomagali
oz. nadomestili prostovoljce, ki jim pojenjajo
moči," je še pristavila predsednica NSi Ljudmila Novak.
Zvečer je sledilo še druženje s člani in simpatizerji stranke v prostorih Centra Slovenskih goric v Lenartu.
Drago Weinhandl

Prva obletnica Lokalnega odbora SMC v
občini Lenart

V

začetku oktobra je minilo leto dni
od lokalnih volitev, minila pa je tudi
prva obletnica delovanja Lokalnega odbora (LO) SMC Lenart, ki je bil ustanovljen le malo prej. Takrat še zelo mlada
stranka SMC (Stranka Mira Cerarja, ki se je
na svojem prvem rednem kongresu 7. marca 2015 preimenovala v Stranko modernega
centra) se je zavezala državi blaginje za vse
državljanke in državljane, kot vodilo na poti
do tega cilja pa je izpostavila pravno državo
in etične standarde, trajnostni razvoj, družbeno odgovornost in človekovo dostojanstvo.
LO SMC Lenart pod vodstvom predsednice
Jožice Krajner pokriva občine Lenart, Cerkvenjak, Benedikt, Sv. Jurij v Slov. gor., Sveta Ana, Sveta Trojica. V občini Lenart, kjer
imajo dva občinska svetnika, lahko po prvem
letu delovanja izpostavijo nekaj glavnih točk
delovanja v občinskem svetu. Svetnika sta v
skladu z načeli konstruktivnega delovanja v
dobro občine in občanov že pri sprejemanju
proračuna za leto 2015 opozarjala na anomalije pri odhodkih za delovno uspešnost, nadure in ostale dodatne prispevke zaposlenim
v občinski upravi. V LO SMC Lenart pa so
tudi pripravili amandma k proračunu, s katerim so zmanjšali stroške županovega urada in

stroške dela občinske uprave, s tako privarčevanim denarjem pa so zajetno zvišali denarna
sredstva, namenjena za športna in kulturna
društva. Opozarjali so tudi na problematiko
oddajanja streh v občinski lasti za namestitev fotovoltaičnih panelov za pridobivanje
električne energije in negospodarno ravnanje
občinske uprave pri sklepanju pogodb z najemniki, pa tudi na slabo vzdrževanje športne dvorane, s čimer so dosegli vsaj pričetek
nujnih vzdrževalnih del. Prav tako so opozarjali na pomen črpanja evropskih sredstev in
njihov investicijski potencial v času zaostrenih finančnih razmer, v katerih lahko prav
omenjena sredstva predstavljajo glavnino
investicij. Občinsko upravo so spodbujali k
aktivnemu pristopu pri prodaji zemljišč v bodoči industrijski coni, že dalj časa pa spodbujajo ustanovitev podjetniškega inkubatorja, s
katerim bi v mestu Lenart ustvarili ugodne
razmere za razvoj gospodarstva, predvsem
mikro gospodarske dejavnosti, v katero bi
bili vključeni mladi. Poleg tega so se aktivno
vključevali v reševanje problematike ogrevanja na lesno biomaso in s svojimi glasovi pripomogli k znižanju komunalnega prispevka
na območju občine.
LO SMC Lenart
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Občina Lenart

Prireditve ob prazniku občine Lenart 2015

P

rireditve ob občinskem prazniku so se
iztekle. Zvrstili so se kulturni in športni
dogodki, ki so pritegnili številne obiskovalce.
Predstava za otroke Juri Muri v Afriki
je bila 19. oktobra. V predstavi so nastopili
otroci iz dramske skupine OŠ Leona Štuklja,
ki so z zgodbo o Juriju Muriju, ki se ne umiva
rad, se v Afriko odpravi, živali pozdravi in se
po številnih zapletih vrne nazaj domov, navdušili starejše in mlajše gledalce.
Razpet med dve deželi, Koroško in Štajersko, med dve državi, Avstrijo in Jugoslavijo,
Slovenijo je bil dr. Ožbalt Ilaunig. Svoje korenine je pognal na Koroškem, drevo življenja,
sadove svojega dela in ustvarjalno moč pa je razvil tukaj,
pri nas, v Lenartu. Mohorjeva
družba iz Celovca in Krščanska
kulturna zveza sta letos izdali
knjigo dr. Ožbalta Ilauniga
Zgodovinski spomin na Rebrco, ki jo je v Centru Slovenskih goric predstavil urednik
Martin Kuchling Iz Celovca.
Rebrca je koroška vas, kjer se je
pisatelj rodil.
V petek, 23. oktobra, je bilo
v Domu kulture Lenart veselo vzdušje, saj je na prireditvi
Ob prazniku za vas nastopilo
približno 100 nastopajočih, od
najmlajših do najstarejših ljubiteljskih kulturnih ustvarjalcev iz občine Lenart. Prisluhnili smo popevkam, ljudskim
pesmim, ploskali smo ob folklornih plesih, ljudskih vižah,
narodnozabavni glasbi, prevzel nas je prizor iz Agatinih
skrivnosti, nasmejali smo se ob
skeču »Voda«, navdušile so nas
mažoretke, bilo je lepo.
Tišina na glasen in živahen
način smo na vabilu opisali
glasbo skupine Silence iz Voličine. Jure Recek, Jan Rojko,
Grega Novak in Tadej Kurnik

so nas ogreli z rockovskimi in pop ritmi.
Starejši in novi hiti, dobra energija in dobra
glasba, pozitivno vzdušje so bili zagotovilo za
sprostitev, ples in dolg aplavz. Glasbeni užitek, za mlade in za mlade po srcu!
Pohod po poteh občine Lenart nas je letos
vodil v Spodnje Žerjavce, kjer smo na Turistični kmetiji Bunderla zaključili pohod.
Na otvoritvi razstave 10. Mednarodne likovne delavnice za mlade na otoku Krku, ki
je bila v Galeriji Konrada Krajnca, je skoraj
zmanjkalo prostora za vse, ki so želeli občudovati ustvarjalno domišljijo mladih, ujeto
na slikarska platna, ki so pod mentorstvom
Konrada Krajnca nastala v poletnih mesecih. Adi Smolar je poskrbel za dobro voljo in
sproščeno vzdušje.
V petek, 6. novembra, je bila v Domu kulture Lenart proslava ob prazniku Občine
Lenart. Nastopajoči so izvedli zanimiv in
bogat kulturni program. Po zvokih himne
je zapel Mladinski pevski zbor Osnovne šole
Voličina pod vodstvom Sandija Šijanca, slovensko ljudsko Kje so tiste stezice, slovensko
zimzeleno Ne čakaj na maj in ritmično pop
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skladbo, mladi pevci in glasbena spremljava
so poželi dolg aplavz.
Glas Neže Ožinger, klavirska spremljava
njenega očeta Roberta in Luka Herman Gaiser z igranjem kontrabasa so navdušili z izvedbo pesmi ameriške pevke. Mladi plesalci
Plesne skupine Glasbene lutke iz Osnovne
šole Voličina pod mentorstvom Mojce Vogrin
Pivljakovič, ki so se uvrstili na zaključno državno srečanje, so prekipevali od mladostne
energije in razigranosti, zaplesali so zgodbo
Slišim gib. Zaploskali smo tudi ubranemu
petju Vokalne skupine Amista pod vodstvom
Anite Grajfoner Petrič. Pesem o zvezdah, Angel ljubezni, Preproste besede so v doživeti

deklamaciji učencev Tjaše
Rojko, Aljaža Divjaka in
učiteljice Marjetke Šenekar iz Osnovne šole Lenart
in ob klavirski spremljavi
Slavice Kurbus so pesmi
Toneta Pavčka zaživele in
zvenele občuteno in pozitivno. Mentorica učencem
je bila učiteljica Andreja
Kramberger.
Vračati ljubezen, bit nežen, hvaležen je igrivo zapela Eva Kurnik ob spremljavi šolskega ansambla
ŠANS iz OŠ Voličina.
Nežne zvoke je iz flavte
zvabila Anja Krautič ob klavirski spremljavi
Slavice Kurbus iz Konservatorija za glasbo
in balet Maribor, Podružnična šola Lenart.
Mentorica flavtistki je Tinka Muha. Vokalistka Lucija Dajčman in kitaristka Jasna Škofič
sta z lepim petjem in zvoki kitare sporočale
»ne obupaj, le zaupaj.« Program je povezovala Tadeja Kurnik Hadžiselimovič.
Prireditev je z izvrstnim glasbenim nastopom zaključil Orkester Konservatorija za
glasbo in balet Maribor, Podružnična šola
Lenart z gosti pod vodstvom Simona Štelcerja.
Na proslavi so bila podeljena tudi priznanja uspešnim učencem, študentom in zlati
maturantki, županova priznanja, priznanja
Občine Lenart za leto 2015 in Ovtarjevo priznanje.
Sedežev v dvorani ni bilo dovolj za vse,
ki so si ogledali prireditev. Bučni aplavzi so
nagradili nastopajoče, prijetno vzdušje se je
nadaljevalo tudi na druženju v Centru Slovenskih goric.
"Vino je tako dobro, kot je dobra družba", pravi slovenski pregovor. Letošnji vinski
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letnik je odličen, pravijo vinogradniki. Na
Martinovanju v Lenartu v soboto, 7. novembra, je bilo obojega v obilju – dobrega mošta,
vina in dobre družbe. Martinovo je v vseh
vinorodnih okoljih pomemben praznik, saj
se po starih šegah takrat mošt s krstom spremeni v vino. Naddekan Martin Bezgovšek je

s krstom in blagoslovom mošta zaželel dobro
popotnico vinu, vinogradnikom in vse dobro
zbrani družbi, ki je uživala v druženju ob rujni kapljici in domačih dobrotah.
Pred začetkom prireditve so člani Društva
vinogradnikov Lenart sneli klopotec na krožišču državne ceste pri Lenaparku. Po starem
običaju je sledil krst mošta, zapeli so Fantje
izpod Vurberka, Darinka Čobec je povedala
šaljive o vinu in pivcih vina, župan in Ovtar
sta nazdravila novemu vinskemu letniku.
Člani Društva vinogradnikov Lenart so ponujali izvrstna vina in mošt, druženje se je
nadaljevalo v prijetnem vzdušju ob glasbi ansambla Veseli pubeci.
Lenarško žegnanje v nedeljo, 8. novembra,
je pozdravilo sončno vreme. Slovesno sveto
mašo v cerkvi sv. Lenarta je daroval upokojeni nadškof metropolit dr. Franc Kramberger.
Še nikoli doslej dogajanje na trgu ni bilo tako
zanimivo in pestro. Veliko ljudi je uživalo ob
zimzelenih melodijah, ki jih je igrala Pihalna
godba MOL, zaploskali so Folklorni skupini
Jurovčan iz Jurovskega Dola, ki je zaplesala

splet štajerskih plesov, povezanih s šegami v
času trgatve. Domači vinogradniki so ponujali vino, sok, nekatera domača društva in organizacije so na stojnicah ponujala zanimive
izdelke.
Še so sledili dogodki. Nasmejali smo se
Vidu Valiču v stand up komediji. V Športni
dvorani Lenart se je zvrstila
vrsta športnih tekmovanj – v
odbojki, namiznem tenisu,
košarki, balinanje na Poleni.
Gledališka skupina OŠ Voličina je v Domu kulture Lenart
uprizorila predstavo Kralj
Matjaž. Mladi igralci pod
vodstvom Petre Munda že
nekaj let sodelujejo na prireditvah ob občinskem prazniku,
tudi tokrat nas niso razočarali.
14. novembra je bila v Športni dvorani Lenart izredno dobro obiskana prireditev Moč
glasbe nas združuje (več v
prihodnji številki ON).
Prireditve ob občinskem prazniku so se zaključile 17. novembra z otvoritvijo razstave
likovnih del uporabnikov VDC Polž Maribor na temo Moje pesmi, moje sanje. Otvoritev so pripravili uporabniki Enote Mravlja
Lenart. Slike, ki se dotaknejo srca in duše.
»Za dva groša fantazije v žepu moraš le imet,
pa že delaš coprnije, da vse lepši je ta svet«, je
z Ježkovim verzom opisala ustvarjalnost slikarjev Darinka Čobec.
Z zanimivim koncertom klasične glasbe se
je mesec dni trajajoče dogajanje izteklo s koncertom učencev Konservatorija za glasbo in
balet Maribor, Podružnična šola Lenart, ki
ji domačini rečemo Glasbena šola Lenart.
Dogodke in prireditve ob prazniku Občine
Lenart si je ogledalo veliko ljudi, organizirani
so bili z dobrim namenom, za ljudi, za prijetna druženja in lepa doživetja. Hvala številnim organizatorjem, ki so pripravili bogat
in raznovrsten program prireditev ob občinskem prazniku
D. O., foto: Foto Tone, T. K.

Priznanja, podeljena na proslavi ob
prazniku občine Lenart

Občinski svet občine Lenart je sprejel sklep o priznanjih občine Lenart za leto 2015:

Zlati lenarški grb
Konservatorij za glasbo in balet
Maribor, Podružnična šola Lenart
Začetki glasbene vzgoje v Lenartu segajo v
leto 1951, ko je bil ustanovljen nižji glasbeni tečaj pri Kulturno–umetniškem društvu
Radko Smiljan Lenart. Šolo je takrat obiskovalo 60 učencev. Samostojna glasbena šola
Lenart je bila leta 1964 ukinjena in je postala
dislocirani oddelek takratne Srednje glasbene

programa in povečanju števila učencev. Šola
se je uspešno razvijala, leta 2004 jo je obiskovalo 200 učencev. Od leta 2012 lenarška glasbena šola deluje kot Podružnična šola Konservatorija za glasbo in balet Maribor, vodi jo
Irena Košmerl Leš.
V šolskem letu 2015/2016 je v šolo vpisanih 290 otrok. Glasbena šola Lenart vsako
leto priredi najmanj šest večjih projektnih
koncertov v Domu kulture Lenart. Učenci

decembru lani so učenci baletnih oddelkov
pripravili odmevno in odlično pripravljeno
baletno predstavo Pepelka. Na regijskih, državnih in mednarodnih tekmovanjih dosegajo učenci lenarške glasbene šole vrhunske
dosežke.
Pomen lenarške glasbene šole je predvsem
v tem, da so v njej glasbeno znanje osvojili
mnogi glasbeniki, kar je prispevalo k širjenju
glasbene ustvarjalnosti, nastal je pihalni orkester in druge glasbene skupine. Vsi koncerti in prireditve, ki jih za javnost pripravljajo
učenci in učitelji glasbene šole Lenart, so vrhunsko izvedeni, v umetniškem, glasbenem
in scenskem smislu. Glasbena šola Lenart
je veliko prispevala k dvigu ravni kulturne
ustvarjalnosti in h kakovosti kulturnih prireditev na širšem območju Slovenskih goric.
Ne le podajanje strokovnega znanja, am-

pak tudi vzgoja za lepo, dobro in plemenito
je poslanstvo, ki ga izpolnjuje Glasbena šola
Lenart. Delovanje šole je prepoznavno po
kakovostnem in odličnem izobraževalnem
ter pedagoškem delu, ki presega redne šolske
programe. Šola je z mnogimi in zelo uspešnimi nastopi posameznikov ter orkestrskih,
komornih in baletnih zasedb, z odmevnimi
koncerti in prireditvami, priznanji na regijskih, državnih in mednarodnih tekmovanjih,
predvsem pa izredno kakovostnim in inovativnim delom dosegla zavidljiv uspeh.
Za prispevek k razvoju glasbenega izobraževanja in visoko raven glasbene ustvarjalnosti, ustvarjalni prispevek k razvoju in
obogatitvi kulture na območju Slovenskih
goric prejme Zlati lenarški grb Glasbena
šola Lenart.

Srebrni lenarški grb
Kulturno društvo Delavec Lenart
Že več kot 400 let živi legenda o nesrečni
ljubezni med Agato in Friderikom, ki jo je
v knjigi Črni križ pri Hrastovcu zapisal dr.
Ožbalt Ilaunig. Še nikoli pa ni bila ta zgodba
oživljena in uprizorjena na tako originalen in
poseben način, kot se je to zgodilo v Agatinih
skrivnostih. Preplet umetniške ustvarjalnosti – literature, dramske igre, pohodništva,
otroških in mladinskih delavnic ter likovnega natečaja je zaživel v naravnem okolju, na
prizoriščih, kjer bi se naj zgodba v 16. stoletju
dogajala.
Projekt Agatine skrivnosti je organiziran
pod okriljem Društva za razvoj podeželja
LAS Ovtar Slovenskih goric in Razvojne
agencije Slovenske gorice, dramska igra, scenarij, scenografija, kostumografija, celotna
zasnova in izvedba gledališkega dela projekta
je delo Kulturnega društva Delavec Lenart, ki
v izvedbo ni vključilo le svojih članov, ampak
številne gledališke ustvarjalce širšega območja Slovenskih goric.
Projekt zahteva več mesecev priprav, najzahtevnejša pa je zagotovo priprava gledališkega dela projekta. Tu ne gre zgolj za
dramsko uprizoritev, ampak tudi za pripravo
scenarija, scenografije, kostumografije, izdelavo kostumov in scene in to na različnih prizoriščih na prostem, kar ustvarjalce postavlja
pred svojevrsten izziv.
Gre za tehnično izjemo zahteven projekt,
ki zagotovo ne bi bil izvedljiv v profesionalnem gledališču, med ljubiteljskimi kulturniki
pa ga v Kulturnem društvu Delavec zmorejo in znajo. In to na visoki umetniški ravni
dramske igre, z zgodovinskemu okviru primernimi in dovršenimi kostumi in sceno, z
izvirnostjo, skratka z vrhunsko izvedbo dogodka. Agatine skrivnosti so odmeven kulturni dogodek, ki vsako leto pritegne veliko
obiskovalcev, številne sponzorje in donatorje,
ki omogočijo izvedbo dogodka.
Agatine skrivnosti niso edini projekt Kulturnega društva Delavec. V lanskem letu so
v cerkvi v Radehovi prvič uprizorili Radehovsko božičnico avtorice Stanke Devjak. Zanimiva zgodba, dobra dramska igra in originalna scena so privabili številne gledalce, zato so
predstavo ponovili osemkrat. Letos predstavo Radehovska božičnica pripravljajo tudi v
nemškem jeziku in jo bodo odigrali v Pavlovi
hiši v Avstriji.
Projekt Agatine skrivnosti je sicer idejno in
projektno zasnovan in izveden pod okriljem
LAS Ovtar, vendar svoje veličine in odmevnosti ne bi dosegel brez izjemne ustvarjalnosti režiserja, scenarista, kostumografke,

scenografke, inspicientke, mojstrskih šivilj,
garderoberjev, maskerjev, preostale tehnične
ekipe in seveda gledaliških igralcev KD Delavec.
Za izvirno zasnovo, vrhunsko izvedbo
dogodka, visoko umetniško raven projekta
Agatine skrivnosti in promocijo Občine Lenart prejme Kulturno društvo Delavec Srebrni lenarški grb.

Kulturno turistično društvo Selce
Ljubiteljska kultura ima tako ime zato, ker
tisti, ki se z njo ukvarja, to počne prostovoljno, sebi in drugim v veselje in užitek. Iz
takih nagibov je bilo leta 2007 ustanovljeno
Kulturno turistično društvo Selce, iz želje
po druženju, zabavi in oživitvi kulturnega
življenja v kraju. V društvu delujeta dve skupini, skupina ljudskih pevcev, ki jo vodi Janez Kurnik, in dramska skupina, ki jo vodi
Julijana Bračič. Društvo vsako leto organizira
številne prireditve, ki so postale stalnica: ob
materinskem dnevu, Sosed sosedu poje, prireditev ob božičnih praznikih. Ljudski pevci
ohranjajo izročilo ljudske kulturne dediščine
in pesmi slovenskogoriškega okolja, nastopajo na številnih prireditvah, ne le v domači in
sosednjih občinah, ampak širom po Sloveniji.
Dramska skupina Kulturno turističnega
društva Selce je uprizorila že vrsto veseloiger:
Nikomur ne povej, Recept za hujšanje, Skrita
kamera, Preizkušnja za moža, Trikrat hura za
ženske, pripravili so tudi številne priložnostne skeče. Veseloigre in skeče piše in režira
Julijana Bračič. Nastopali so v številnih krajih
po Sloveniji, tudi na Primorskem. Udeležujejo se Linhartovega srečanja. Njihove predstave so dobro obiskane, pri gledalcih izzovejo
smeh, poskrbijo za sproščeno zabavo, kar
nam danes manjka. Glavni namen njihovega
ustvarjanja je nasmejati in zabavati gledalce,
kar jim izvrstno uspeva. Posebna vrednost
besedila veseloiger, uprizoritev in igre je v
tem, da so napisane in zaigrane v pristnem
domačem narečju, ki, žal, vse bolj izginja.
Vsebina veseloiger in skečev je vzeta iz domačega okolja, kar je avtorici in igralcem
najbližje, zato jih tudi prepričljivo odigrajo.
Tudi scena in kostumi so delo članov dramske skupine.
Prizadevnost članov društva se odraža tudi
v vzorno vzdrževani dvorani in drugih prostorih kulturnega doma Selce.
Za prispevek k ohranjanju ljudske kulturne ustvarjalnosti, ljudskih pesmi, igre in
humorja ter uspešno delovanje na področju
ljubiteljske kulture KTD Selce prejme Srebrni lenarški grb.

Bronasti lenarški grb
Jadranka Koban iz Lenarta

šole Maribor, kar pomeni tudi novo obdobje
v razvoju glasbenega šolstva v Lenartu. Dolgoletni vodja Dislociranega oddelka Glasbene šole Lenart je bil Lojze Peserl.
Leta 2004 so bili urejeni novi prostori glasbene šole na Trgu osvoboditve v Lenartu. Selitev v nove prostore je pripomogla k širitvi
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glasbene in baletne šole se redno predstavljajo na vseh javnih prireditvah v občini Lenart,
sodelujejo z okoliškimi šolami, vrtci in drugimi organizacijami. Pihalni orkester izvaja koncerte v SNG Maribor in na Festivalu
Lent, učenci baletnega oddelka se vsako leto
predstavijo v Veliki dvorani SNG Maribor. V

Veseli smo, da so vrednote prostovoljstvo,
požrtvovalnost, humanost in sosedska pomoč med ljudmi še vedno žive. Med take ljudi sodi Jadranka Koban iz Lenarta, ki je od
leta 2004 predsednica Območnega združenja
Rdečega križa Lenart. Že tretji mandat z vso
skrbnostjo in predanostjo prostovoljke in humanitarne delavke opravlja delo predsednice.
Poleg vodenja območnega združenja skrbi za
nemoteno delovanje krajevnih in občinskih
organizacij.
Kot predsednica se vedno zavzema za pri-

dobitev pomoči socialno najbolj ogroženim
posameznikom in družinam. Poleg osnovnih
dejavnosti, ki jih območna organizacija izvaja, si gospa Jadranka prizadeva za izvajanje
vzporednih dejavnost, ki krepijo in bogatijo
organizacijo Rdečega križa. Jadranka je človek velikega srca, krvodajalka, prostovoljka,
ki organizira razne oblike pomoči, zbiranje
prostovoljnih prispevkov, ko so ljudje v stiski
tega najbolj potrebni, ob požarih, naravnih
nesrečah, za ljudi s posebnimi potrebami.
Svoje delo opravlja strokovno, dobro sodeluje
z občinami, civilno zaščito, šolami, društvi in
drugimi organizacijami.
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Redko kdo je v zadnjih letih tako pozitivno zaznamoval lokalno organizacijo Rdečega
križa kot Jadranka Koban. Njene aktivnosti
za pomoč v različnih okoliščinah in mnogim
občanom so spoštovanja vredna dejanja. V
času, ko svet obvladujejo materialne dobrine
in denar, so nesebična in humanitarna po-

moč, skrb za človekovo dostojanstvo vrednote, ki štejejo največ in obogatijo življenje.
Za uspešno, dolgoletno humanitarno delo
v organizaciji Rdečega križa in prispevek k
razvoju ter širjenju prostovoljstva v občini
Lenart prejme Jadranka Koban Bronasti lenarški grb.

Plaketa Občine Lenart
Marija Čuček iz Sp. Voličine
V življenju so največ vredne stvari, ki jih
počnemo z veseljem. Še lepše pa je, če delo
obrodi sadove. Marija Čuček počne veliko
stvari, ki so v veselje njej in mnogim drugim
ljudem. Veliko ve o cvetju, zdravilnih rastlinah in zeliščih, jih zbira, goji doma, pozna
njihove blagodati in zdravilne učinke. Svojega znanja ne skriva. S prijateljicami, ljubiteljicami in poznavalkami zelišč izdelujejo številne pripravke iz zdravilnih zelišč in znanje
prenašajo na druge.
Iz znanja o rastlinah in ljubezni do živega
sveta in narave se je Mariji porodila ideja, da
bi v centru Voličine, na praznem zemljišču
med zidovi uredili zeliščni vrt, kamor sodi
in kjer je nekoč že bil. V zasnovo in ureditev zeliščnih vrtov je vložila veliko energije,
časa in znanja. Tudi po njeni zaslugi danes
okolico cerkve in župnišča krasijo Učni vrtovi pri Svetem Rupertu. Marija pravi, da brez
prijateljic, druženja z njimi in izmenjave idej
sadovi tega dela ne bi obrodili. Skupaj s prijateljicami skrbijo za vrtove, jih okopavajo in
vzdržujejo.
Marija Čuček je z znanjem in ljubeznijo
do rastlin pozitivno omrežila mnoge, tudi
najmlajše, saj na Osnovni šoli Voličina deluje
zeliščarski krožek. Porodila se ji je ideja, da
so na šoli v Voličini organizirali delavnice za
otroke na temo zelišč, rastlin in vrtov. Sodeluje tudi z Društvom za razvoj podeželja LAS
Ovtar Slovenskih goric in vodi delavnice.
Je človek pozitivne energije, dobre volje,
ki združuje ljudi, jih zna navdušiti za dobre
stvari. Skupaj s prijateljicami mnogokrat
brezplačno izdelujejo številna darila za dobrodelne namene za Karitas, sodelujejo s
cerkvijo, šolo in društvi v kraju. Domačija
Čuček ima odprta vrata tudi za razne dogodke in kulturne prireditve. Rada ima svoj kraj
in ljudi, ima veliko idej za polepšanje kraja in
razne dejavnosti.
Marija Čuček prejme Plaketo Občine Lenart za delo v dobro kraja in ljudi, idejno
vodenje projekta Učni vrtovi pri svetem Rupertu in skrb za vrtove.

Dejan Kramberger iz Sp. Voličine
Dejan Kramberger je na svoji poti nogometnega trenerja dosegel veliko uspehov. V
Klubu malega nogometa Slovenske gorice aktivno deluje že skoraj 20 let, sprva kot igralec
in kot član upravnega odbora kluba, zadnjih
8 let pa kot vodja šole futsala. Leta 2008 je
pričel na OŠ Voličina z vadbo nogometa za
otroke do 3. razreda. S prvimi uspehi na turnirjih v okoliških krajih se je izkazalo, da je
pot prava in da so začrtani cilji uresničljivi.

Že v sezoni 2012/13 so z ekipo fantov U-13
osvojili 3. mesto na državnem prvenstvu v
futsalu. Leta 2014 so z ekipo U-13 osvojili naslov državnih prvakov. Sezono kasneje
(2014/2015) je ista selekcija v državnem prvenstvu do 15 let znova stopila na najvišjo
stopničko z osvojitvijo novega naslova državnih prvakov.
Iz zametkov ženske ekipe se je leta 2012
pod Dejanovim vodstvom oblikovala tudi
ženska futsal ekipa, ki se je, tako kot fantje,
že veselila svojih prvih uspehov. V letu 2014
končnega 3. mesta v slovenskem državnem
prvenstvu v futsalu za ženske, v minuli sezoni 2014/2015 pa so osvojile 2. mesto in naslov
slovenskih državnih podprvakinj.
Z žensko ekipo so se v pretekli sezoni predstavili tudi na mednarodni sceni, v okviru
avstrijskega državnega prvenstva v futsalu,
kjer so med skupno 18-imi ekipami osvojili
končno 3. mesto.
Za uspešno delo z otroki in mladino ter za
prispevek k razvoju športa, zlasti nogometa,
v občini Lenart prejme Dejan Kramberger
Plaketo Občine Lenart.

Robert Ketiš iz Lenarta
Robert Ketiš je že od mladih let športni
navdušenec. Svojo športno pot je začel kot
član Košarkarskega kluba Lenart, vendar ga
je pred dvajsetimi leti premamil nogomet, saj
so takrat ustanovili Nogometni klub Lenart.
Kot aktiven nogometaš je ves čas igral za Nogometni klub Lenart, sedaj pa nastopa v ekipi
veteranov. Pred 18 leti je opravil licenco za
nogometnega trenerja in je 8 let vodil mlajše
selekcije kluba. Od leta 2006 je predsednik
NK Lenart, ki združuje več kot 200 članov,
klub pod njegovim vodstvom dosega najboljše rezultate.
V sezoni 2011/2012 je klubu uspel preboj
iz druge v 1. Medobčinsko nogometno zvezo Maribor. Najuspešnejša pa je bila sezona
2013/2014, v kateri je Nogometni klub Lenart
postal pokalni zmagovalec Medobčinske nogometne zveze Maribor in je osvojil 3. mesto
v Štajerski nogometni ligi in se tako uvrstil v
3. Slovensko nogometno ligo sever, kjer nastopa že drugo leto.
V klubu deluje 9 selekcij in toliko trenerjev.
Klub združuje različne generacije, od 5 letnih
otrok do 60-letnikov. Ne le športni uspehi,
pomembna je tudi vzgoja mladih za šport,
zdrav način življenja in koristno preživljanje
prostega časa ter medgeneracijsko sodelovanje, k čemur je prispeval tudi Robert Ketiš s
svojim delom v klubu.
Za uspešno delo in vodenje Nogometnega
kluba Ajdas Lenart prejme Robert Ketiš Plaketo Občine Lenart.

Priznanje župana
Marko Šebart iz Lormanja
Ovtar Marko Šebart je oseba, ki zna stopiti
v stik z ljudmi različnih generacij in poklicev.
Ljudem približa bogastvo naše tradicije, kulturne in naravne dediščine. Je slovenskogoriški človek, ki predstavlja in promovira Slovenske gorice na raznih prireditvah in sejmih
širom po Sloveniji. Funkcijo Ovtarja opravlja
prostovoljno in brezplačno, zato nameni
veliko prostega časa in energije. Ima veliko
pozitivnih idej, ki jih uresniči, saj zna k sodelovanju pritegniti ljudi in razne organizacije.
Svoje številne zamisli uresniči v sodelovanju
z ljudmi dobre volje v društvih, šolah vrtcih,
z občino in drugimi organizacijami.
Za častno opravljanje funkcije Ovtarja,
promocijo bogastva naše tradicije, naravne
in kulturne dediščine, Slovenskih goric ter
širjenje pozitivnih vrednot prejme Marko
Šebart Županovo priznanje.
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Karina in Drago Kuster iz Zg.
Žerjavcev
Karina in Drago Kuster iz Zg. Žerjavcev sta
sodelovala na mednarodnem natečaju Henkel Innovation Challenge, ki ga vsako leto
razpiše navedeno podjetje. Na tem natečaju
sodelujejo študentje iz vsega sveta z inovativnimi idejami. Njihova naloga je razviti koncept izdelka pod Henklovo blagovno znamko
ali koncept za inovativno tehnologijo. Prvo
mesto v Sloveniji je osvojila ekipa tima Proxy,
ki sta jo sestavljala brat in sestra Karina in
Drago Kuster. Predstavila sta novo čistilo
bref. Z zmago na slovenskem natečaju sta si
zagotovila udeležbo na mednarodnem finalu
»Henkel Innovation Chalenge« v Šanghaju.
Karina Kuster in Drago Kuster prejmeta
priznanje župana za osvojeno 1. mesto na
»Henkel Inovation Challlenge« v Sloveniji in
sodelovanje na mednarodnem finalu »Henkel Innovation Chalenge« v Šanghaju.

Ovtarjeva pohvala
Vida Šavli iz Lenarta
Vida Šavli je od ustanovitve dva mandata
opravljala funkcijo predsednice Društva za
razvoj podeželja LAS Ovtar Slovenskih goric. Spodbujala je zanimanje za dejavnosti
na kmetijskem področju, zlasti razvoj dopolnilnih dejavnosti in osebnega dopolnilnega
dela. S svojim delovanjem je nudila podporo lokalnim pridelovalcem in predelovalcem
hrane ter podpirala zavedanje in pomen domače samooskrbe. Vida Šavli je delala v dobro Slovenskih goric, za ohranjanje podeželja
in kulturne dediščine. Predvsem pa je bilo
njeno delo in pozornost namenjena ljudem,
saj jih je spodbujala, da so razvijali svoje talente in znanje, da so se zavedali vrednosti
svojega dela, tega, kar ponujajo ir lepote krajev, kjer živimo.
Za spodbujanje in razvoj dopolnilnih dejavnosti v Društvu LAS Ovtar Slovenskih
goric prejme Vida Šavli Ovtarjevo pohvalo.

Priznanja učencem, ki so v vseh letih
osnovnošolskega izobraževanja dosegli odličen uspeh:
Osnovna šola Lenart:
Lara Dreu, Tinkara Kovačič, Črt Lorenčič,
Jan Lipič, Živa Mlakar
Osnovna šola Voličina
Mihael Dobaja, Matic Goznik, Nina Kmetič, Nina Kocpek, Sara Toplak

Priznanje Zlati maturantki
Tina Kolarič iz Lenarta za opravljeno poklicno maturo po izobraževalnem srednješolskem programu predšolska vzgoja

Uspešni študenti
Občina Lenart vsako leto objavi javni
razpis za podelitev nagrad diplomantom
dodiplomskega in podiplomskega študija.
Nagrade se podeljujejo diplomantom, ki so
državljani Republike Slovenije in imajo stalno prebivališče na območju občine Lenart in
so svoje študijske obveznosti, vključno z di-

plomskim delom, magistrsko nalogo ali doktorsko disertacijo opravili s povprečno oceno
9,1 ali več. Višina nagrade za dodiplomski
študij in podiplomski študij po 2. bolonjski
stopnji znaša 200 EUR, za znanstveni magisterij 300 EUR, za študij po 3. bolonjski stopnji in doktorat znanosti 400 EUR.
Dr. Denis Čuček iz Lenarta, za doktorat
na 3. stopnji študija, program kemija in kemijska tehnika, smer kemijska tehnika, na
Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo
Univerze v Mariboru
Dr. Anita Fekonja iz Sp. Voličine, za doktorat znanosti s področja biomedicinske tehnologije, na Medicinski fakulteti Univerze v
Mariboru
Dr. Maja Toš iz Lenarta, za doktorat iz filozofije na Univerzi na Dunaju
Sabina Markuš iz Rogoznice, za magisterij po študijskem programu 2. stopnje kemija,
smer analizna kemija, na Fakulteti za kemijo
in kemijsko tehnologijo Univerze v Mariboru
Tanja Lorenčič iz Lenarta, za magisterij
po študijskem programu 2. stopnje medkulturna germanistika, na Filozofski fakulteti
Univerze v Mariboru
Tadevž Ropert iz Lenarta, za magisterij po
študijskem programu 2. stopnje psihologija
na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru.
Katja Kuhar iz Lenarta, za zaključen drugostopenjski magistrski študijski program
oblikovanje tekstilij in oblačil na Naravoslovnotehniški fakulteti Univerze v Mariboru
Tjaša Rola iz Sp. Žerjavcev, za diplomo
na študijskem programu prve stopnje psihologija, na Filozofski fakulteti Univerze v
Mariboru.
Sandra Mlakar iz Zamarkove, za zaključen visokošolski strokovni študijski program
predšolska vzgoja na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani
Matej Goznik iz Rogoznice, za zaključen
višješolski študijski program upravljanje podeželja in krajine na Višji strokovni šoli Šolskega centra Ptuj
Povzeto po utemeljitvah, Foto Tone

Otvoritev večnamenske dvorane v
prostorih Knjižnice Lenart

V

sredo, 11. 11. 2015, je v okviru praznovanja lenarškega občinskega praznika potekal zanimiv dogodek na
dvorišču in v prostorih Knjižnice Lenart. Občina Lenart je zaključila investicijo sanacije
kletnih prostorov, kjer je voda z zamakanjem
onemogočila uporabo celotne etaže. Z otvoritvijo je bila namenu predana večnamenska dvorana v kletnih prostorih, ki je velika
pridobitev za knjižnico in okolje Slovenskih
goric, saj bo dvorana lahko gostila najrazličnejše dogodke in prireditve.
Kulturni dogodek se je pričel na dvorišču
knjižnice z nastopom Pihalne godbe MOL
Lenart, zapel
je tudi Otroški
pevski
zbor
OŠ
Lenart
pod vodstvom
Marine
Zimič, zaigral
je trio flavt iz
Glasbene šole
Lenart
pod
mentorstvom
Tinke Muha,
poslušali smo
moški pevski
zbor Obrtnik
Lenart, ljubiteljski gledališki igralec Silvo Safran je recitiral pesmi. Pravljičarka Knjižnice Lenart Aleksandra Papež
je doživeto prebrala odlomek iz knjige Toneta
Partljiča Deklica in general.
Govornika na prireditvi sta bila župan
občine Lenart in direktorica knjižnice. Mag.
Janez Kramberger je navedel finančne in tehnične podatke o sanaciji, poudaril pa je tudi
pomen pisane besede, knjige in knjižnic za
kulturni in duhovni razvoj družbe in naroda. Marija Šauperl je v nagovoru dejala, da

je zadovoljna, da so dela kvalitetno izvedena
in da bo nova večnamenska dvorana prijazno
odprla vrata mnogim ljudem, organizacijam
in dejavnostim, ki bodo obogatile in dopolnile kulturno ponudbo v Lenartu. Zahvalo
Knjižnice Lenart za uspešno zaključeno delo
so prejeli investitor Občina Lenart, izvajalci
gradbenih del Kupola, d. o. o. in Proizvodno
trgovska zadruga Lipa Lenart, z. o. o.
Pri izvedbi dogodka so pomagali delavke
in delavci knjižnice ob sodelovanju občine,
ustanov, organizacij in posameznikov, ki so
naklonjeni knjižnici in so prijatelji branja.
Po kulturnem programu se je v sproščenem

vzdušju nadaljevalo druženje v prostorih
knjižnice. Večnamenska dvorana je 17. novembra že gostila prvo predavanje Snježane
Ristić z naslovom Nevidna stran uspeha.
Prostor je nared, dati mu je treba vsebino,
to pa mu lahko dajo ljudje, ki delajo za ljudi. Namenjen je široki paleti najrazličnejših
dejavnosti in ustvarjalnosti otrok, mladih in
starejših.
D. O., foto L. Š.
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Popravilo cest pred
zimo

U

pravljavci cest pred zimo hitijo, da bi
popravili in zakrpali čim več lukenj
na cestah, saj sta zima in zmrzal njihova najhujša sovražnika. Majhna luknja ali
razpoka na cesti se lahko čez zimo, če je ta
huda, spremeni v pravo »gramozno jamo« na
cestišču. Na naši fotografiji je ekipa delavcev
Cestnega podjetja Murska sobota, ki smo jih
ujeli pri popravilu magistralne ceste skozi
Slovenske gorice od Lenarta proti Benediktu
takoj na prvi vzpetini za Lenartom.
T. K.

Občina Benedikt

Odpravili so napake na cesti, gradijo novo
sosesko

V

občini Benedikt so pred kratkim končali z odpravljanjem napak na cesti
od Oseka preko Benedikta do Svete
Ane. Gre za odpravljanje napak po garancijski dobi, ki jih je dolžan odpraviti izvajalec
del. Dela pri modernizaciji te ceste je pred
leti izvedlo Cestno podjetje Maribor, ki je
šlo medtem v stečaj. Zato je občina Benedikt
aktivirala garancijo, ki jo je izvajalcu del dala
Nova Kreditna banka Maribor. »Na občini
dejansko niti ne vemo, koliko je odprava napak stala, saj je izvajalcem vse stroške dolžna
poravnati banka, ki je dala garancijo Cestnemu podjetju Maribor,« pravi župan občine
Benedikt Milan Gumzar.
Cesta od Oseka do Svete Ane pa letos jeseni ne predstavljala edinega gradbišča v občini Benedikt. Še bolj živahno je na gradbišču
nove soseske v Benediktu pod cerkvijo Svetih
Treh Kraljev, imenovano B–15. Gre za novo
sosesko, v kateri bo 42 hiš. Nakup zemljišč
in ureditev infrastrukture v novi soseski je

Med kupci je nekaj Benedičanov, ki se vračajo v svoj rojstni kraj, nekaj pa je tudi kupcev
iz drugih krajev, ki jim je v Benediktu všeč.
Tako se bo število prebivalcev v občini Benedikt v kratkem zopet povečalo in verjetno
zopet nekoliko pomladilo, čeprav že danes
sodi občina Benedikt med slovenske občine
z najmlajšim prebivalstvom.
»V zadnjih petih letih je bilo v občini Benedikt zgrajenih okoli 120 stanovanj. Od teh
stanovanj jih je neprodanih samo še pet,«
pravi Gumzar. »Zahvaljujoč tem stanovanjem se je število prebivalcev občine Benedikt zelo povečalo.«
Po Gumzarjevih besedah ena tretjina prebivalcev Benedikta svojih rodbinskih korenin
nima v občini Benedikt, temveč so prišli iz
drugih krajev.
Zakaj je občina Benedikt tako zanimiva
za tiste, ki se priseljujejo v njo? Župan na
prvo mesto postavlja dobro osnovno šolo in
moderno telovadnico, urejene pločnike ter
sprehajalne poti, čistilno
napravo in kanalizacijo
ter dogovor za dokončanje
novega vrtca. Vse to vabi
v Benedikt mlade družine,
ki imajo tukaj dobre pogoje
za izobraževanje in vzgojo
otrok ter njihov vsestranski
razvoj. Danes starši veliko dajo na to, da se lahko
otroci razvijajo v urejenem
okolju in da imajo na voljo dobre šole ter pogoje
za šport in rekreacijo. V
Benediktu imajo mlade
družine vse omenjeno, poleg tega pa je kraj varen in
miren.
V novi soseski B–15 v Benediktu rastejo nove hiše kot gobe po dežju.
Seveda mlade družine v
Benedikt vabijo tudi solifinanciralo podjetje Juven, d. o. o., ki sedaj
dne cene stanovanj, bližina avtoceste (ki pa
prodaja opremljene parcele ali hiše, kupcem
ni preblizu), možnost zaposlovanja v Avstriji
zemljišč pa zgradi hišo tudi po naročilu.
in nenazadnje tudi prepričanje, da bodo prej
Kot pravi župan občine Benedikt, v novi
kot slej v Benediktu zrasle sodobne terme,
soseski »raste« že pet novih enodružinskih
ki bodo dvignile kakovost bivanja v kraju in
hiš. Po informacijah, ki jih ima župan od
ustvarile možnosti za hiter razvoj turizma.
investitorja, so vse te hiše že prodane ali pa
T. K.
potekajo zadnji pogovori za njihovo prodajo.

Investicijo v vrtec bodo nadaljevali že
naslednje leto

Č

lani občinskega sveta občine Benedikt
so se na začetku novembra sestali na
prvi izredni seji, na kateri so soglasno
sprejeli izjemno pomemben sklep, s katerim
so po besedah župana občine Benedikt Milana Gumzarja prižgali zeleno luč za nadaljevanje investicije v novi vrtec v letu 2016.
Za nadaljevanje investicije v vrtec bo občina
izbrala novega izvajalca del, preko finančne
družbe pa bo za leto dni zagotovila blagovni
kredit, ki ga bo nato poplačala z dolgoročnim
kreditom, ki ga bo takrat že lahko najela.
Ob soglasnem sprejemu tega zgodovinske-
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ga sklepa je po županovih besedah potrebno
poudariti, da je bil dogovor za njegov sprejem usklajen znotraj vseh svetniških skupin.
»Vendar pa občinske svet tega pomembnega sklepa ne bi mogel realizirati, v kolikor
pri tem ne bi aktivno sodelovali svetniki iz
svetniške skupine Slovenske ljudske stranke
(SLS). Brez njihove podpore občinski svet
sklepa ne bi mogel sprejeti. Prav tako se je v
iskanje rešitev za nadaljevanje izgradnje vrtca vključil nadzorni svet občine.« poudarja
Gumzar.
Tako so, kot pravi župan, Benedičanke in

Benedičani še enkrat dokazali,
da se znajo in zmorejo dogovoriti za reševanje razvojnih problemov kraja in občine ne glede na
politično barvo, kar v Sloveniji ni
ravno običajno. Pomembno je,
da so ob sprejemu pomembnega
sklepa vsi razumeli, da pri nadaljevanju izgradnje vrtca ne gre za
interes posameznika, temveč za
dolgoročni razvojni cilj kraja in
občine. S svojim razumevanjem
razvojnih potreb kraja in občine,
ki so nad strankarskimi in vsemi
drugimi parcialnimi interesi, so
lahko člani občinskega sveta občine Benedikt za vzor občinskim
svetnikom v marsikateri drugi Investicijo v novi vrtec bodo v Benediktu nadaljevali v letu
občini in poslancem na državni 2016. Za to so zaslužni vsi člani občinskega sveta, saj so na
ravni.
izredni seji odločitev sprejeli soglasno.
T. K.

Občina Cerkvenjak

V prvem branju sprejeli občinski proračun
za leto 2016

Č

lani občinskega sveta v
v proračunu za naslednje
občini Cerkvenjak so
leto zagotovljena tudi sredna seji na začetku nostva za nagrade tistim mlavembra v prvem branju sprejeli
dim oziroma študentom, ki
proračun občine Cerkvenjak za
so z odličnim uspehom konleto 2016.
čali izobraževanje.
Po besedah župana občine
Poleg tega ima občina v
Cerkvenjak Marjana Žmavproračunu rezervirana sredca bo proračun občine naslestva za subvencije za kmetijdnje leto »težek« 1,74 milijona
sko proizvodnjo, za gradnjo
evrov. Na področju investicij bo
malih čistilnih naprav, za
občina največ sredstev namenišportno dejavnost, za delola za modernizacijo občinskih
vanje društev in organizacij,
cest. Tako bo občina investirala
za kulturno delovanje, za
v drugo fazo modernizacije ceprireditve in še za nekatera
ste skozi Čagono v dolžini ene- Marjan Žmavc: Občinski propodročja.
ga kilometra. Poleg tega bo ob- račun v občini Cerkvenjak za
Občina bo morala več
čina v Čagoni asfaltirala cestni leto 2016 bo »težek« okoli 1,74 sredstev kot doslej nameniodsek do Čebelarskega doma. milijona evrov.
ti tudi za novi vrtec, saj je v
Ob cesti proti Svetemu Juriju
njem že 90 otrok, kar je seob Ščavnici bo občina zgradila
veda spodbudno. Po izgrapločnik in javno razsvetljavo od križišča pod
dnji novih prostorov ima vrtec Cerkvenjak 5
pokopališčem, kjer bo tudi prehod preko ceoddelkov. Zaradi povečanega števila otrok so
ste, do odcepa proti Športno rekreacijskem
morali v vrtcu dodatno zaposliti eno delavko.
centru Cerkvenjak v Kadrencih. V Spodnji
V skladu z zakonom bo občina v nasleČagoni bo občina asfaltirala okoli 600 mednjem letu osnovni šoli zagotovila sredstva
trov makadamske povezovalne ceste. Ob
za materialne stroške in 10.000 evrov za invecesti v Cenkovo pa bo občina zgradila javno
sticije. Poleg tega bo financirala pripravo prorazsvetljavo v dolžini okoli 500 metrov, ki bo
jektne dokumentacije za energetsko sanacijo
prispevala k večji varnosti na njej.
šole. Rezervirana ima tudi sredstva za subNa občini bodo pripravili tudi projektno
vencioniranje šolskih športnih tekmovanj, za
dokumentacijo za vodovod v Peščenem vrhu
šolo v naravi in podobno.
in za vodovod Cogetinci–Ivanjski vrh. Eni
»Kljub manjšemu obsegu proračunskih
babici in njenemu vnuku v občini pa bo obsredstev bo občina Cerkvenjak v naslednjem
čina pomagala z odpisom komunalnega priletu zagotovila dovolj finančnih sredstev za
spevka, skupaj z Rdečim križen in Centrom
svoje delovanje in za izvedbo vseh svojih
za socialno delo pa jima bo zgradila tudi vozakonskih obveznosti. Zato pa bo morala
dovod.
občina Cerkvenjak, tako kot doslej, skrbno
Občina bo v naslednjem letu nakupila dogospodariti in preudarno obrniti vsak evro.
datno opremo za občinski komunalni traktor
Najbolj se bo pomanjkanje sredstev poznalo
(prikolica, kosilnica itd.), ki jo bodo lahko
na področju investicij. Na srečo pa smo v naši
uporabljali za manjša vzdrževalna dela in koobčini veliko investicij izvedli že v prejšnjih
munalna opravila.
letih,« pravi župan Marjan Žmavc.
Tako kot vsako leto ima občina Cerkvenjak
T. K.

Spremenjena veduta Cerkvenjaka

V

eduta Cerkvenjaka
ni več takšna, kot
je bila nekoč, saj
so pred dnevi porušili eno
največjih hiš v kraju. Gre
za Palučevo hišo oziroma
nekdanjo Altovo gostilno v
središču kraja nasproti cerkve Sv. Antona, v kateri se
je zgodilo več pomembnih
zgodovinskih dogodkov.
Čas neusmiljeno teče in
novo izpodriva staro. Zato
številni Cerkvenjačani že z
zanimanjem pričakujejo, kaj
bo zraslo na lokaciji nekdaS sodobno mehanizacijo so veliko zgradbo nekdanje Altove gostilne
nje znamenite gostilne.
po kratkem postopku spremenili v velik kup opeke.
T. K.
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Občina Sveta Ana

Spremenili so odlok o opravljanju lokalnih
gospodarskih javnih služb

Postičevi dnevi 2015

P

od okriljem zdaj že tradicionalnih Postičevih dnevov se je tudi letos zvrstilo
več prireditev. V nedeljo, 11. 10. 2015,
so nas anovski vinogradniki povabili na prvo
trgatev po vinogradniško učni poti, na kateri
rastejo stare žlahtne sorte vinskih trt. Vinogradniki so pripravili pokušino in razstavo
grozdja, društvo kmečkih žena in deklet pa se
je na ta dan predstavilo s projektom »Hrana
naših babic«. Pripravile so številne tradicionalne jedi z namenom, da se od časa do časa
znajdejo tudi na naših vsakdanjih jedilnikih.
V času od 23. do 25. oktobra je zdaj že
drugo leto zapored potekala jesenska likovna
kolonija, na kateri so sodelovali člani Likov-

način predstavil konkreten primer spora med
grofom Maximilianom Sigmundom Trautmannsdorfom iz Negove in grofom Karlom
Friderichom Herbersteinom iz Hrastovca,
ki se je leta 1696 zgodil pri kapeli sv. Ane na
Krembergu, v takratni župniji Apače. Jabolko
spora je bila pravica pobiranja vinskega daca,
ki sta si jo lastili obe strani. Dejstvo, da se je
vinski davek v tistem času velikokrat pobiral
v naturalijah, je le še en dokaz, da je Sveta
Ana bila že v tistem času pomemben vinorodni okoliš.
Zaključni dogodek Postičevih dnevov se je
odvil v soboto, 7. novembra 2015, s tradicionalnim martinovanjem v organizaciji vino-

gradniškega in turističnega
društva ter društva kmečkih
žena in deklet. Pripravili so
nam bogat kulturni program
(krst mošta, snetje klopotca)
in voden ogled po vinogradniško učni poti. Krst mošta je opravil domači župnik
Anton Fras, za zabavo in veselo druženje pa so poskrbele

nega društva Lajči Pandur iz Lenarta: Konrad
Krajnc, Leopold Polanec, Ivo Lorenčič – Loren, Nika Arnuš in Ana Francesca Ternovšek.
Okoliški vinogradi, odeti v pisane barve jeseni, so slikarjem kar sami narekovali motiv
za njihovo ustvarjanje. Otvoritev razstave nastalih del je bila v nedeljo, 25. oktobra 2015, v
avli Antona Fašinga. Razstava nastalih del je
na ogled do sredine decembra.
Osrednji dogodek letošnjih Postičevih
dnevov je bilo predavanje prof. dr. Boruta
Holcmana o nesporazumih ob pobiranju
vinskega daca v preteklosti, ki je bilo v četrtek, 29. oktobra 2015 (na obletnico Postičeve smrti). Predavatelj nam je na zelo slikovit

ljudske pevke in domači harmonikarji.
Po pripovedovanju vinogradnikov je bila
letošnja trgatev nadvse uspešna in mošt, ki
se je sedaj že spremenil v vino, obeta odlično
letino. Še en razlog za veselje in dokaz, da je
bogato vinogradniško tradicijo pri Sveti Ani
potrebno ohranjati in razvijati še naprej.
Petra Golob, foto: arhiv občine

Cesta Dražen Vrh–Peserl
V prvi fazi je cesta JP 704441 končana. Manjka še samo fina izravnava in asfalt, ki pa ni
predviden v tej ceni in se letos ne bo polagal. Vrednost prve fraze je 28.700 EUR in se izvaja v
dolžini 750 m.
SReBr

Občina Sveta Trojica v Slovenskih goricah

Z DARS-om so dokončno uredili
premoženjsko pravne odnose

Č

lani občinskega sveta občine Sveta
Trojica so dopolnili letni program
prodaje in nakupa finančnega in stvarnega premoženja za leto 2015 in 20116. Za to
so se odločili, da bi na pobudo Družbe za avtoceste Republike Slovenije (Dars) dokončno
uredili lastninska razmerja na avtocesti Lenart–Spodnja Senarska v skladu z Zakonom
o ureditvi določenih vprašanj v zvezi z gradnjo avtocestnega omrežja v Republiki Sloveniji, ki je bil sprejet že leta 2010.
V okviru dokončne premoženjsko pravne
in zemljiškoknjižne ureditve, ki se izvaja za
avtocestni odsek Lenart–Spodnja Senarska,
je potrebno skladno z določbami Uredbe o
državnem lokacijskem načrtu za avtocesto
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pridobiti tudi 11 parcel v katastrski občini
Zgornja Senarska v velikosti 2.478 kvadratnih metrov, ki so po oceni GURS-a vredne
2,238,09 evrov. Ker je pri teh nepremičninah,
ki se nahajajo ob trasi avtoceste ali na njej, po
zemljiškoknjižnih podatkih kot lastnik vpisana občina Sveta Trojica, ji je Dars v skladu z
zakonom o urejanju prostora in zakonom o
stvarnem premoženju države in samoupravnih skupnosti posredoval v podpis »Pogodbo
o neodplačnem prenosu nepremičnin za dosego javne koristi«. Sklep občinskega sveta bo
vodstvu občine omogočil, da bo lahko podpisala omenjeno pogodbo in na Dars neodplačno prenesla omenjene nepremičnine.
T. K.

V

občini Sveta Trojica so člani tamkajšnjega občinskega sveta pred kratkim
sprejeli spremembe in dopolnitve odloka o gospodarskih javnih službah v občini
Sveta Trojica.
Po odloku se na območju občine opravljajo
obvezne lokalne gospodarske službe: oskrba s
pitno vodo; odvajanje in čiščenje komunalne
in padavinske odpadne vode; zbiranje določenih vrst komunalni odpadkov; obdelava
določenih vrst komunalnih odpadkov; odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja
komunalnih odpadkov; urejanje in čiščenje
javnih površin; vzdrževanje občinskih javnih
cest; pomoč, oskrba in namestitev zapuščenih živali v zavetišču.
Izbirne lokalne gospodarske javne službe
po odloku pa so: upravljanje s pokopališči,
urejanje ter vzdrževanje pokopališč in pogrebne storitve; vzdrževanje javne razsvetljave in vzdrževanje parkirišč.
Občina lahko zagotavlja gospodarske javne
službe v režijskem obratu, v javnem gospodarskem zavodu, v javnem podjetju in z dajanjem koncesij.
Z odlokom so občinski svetniki uredili

tudi, v kakšnih oblikah se bodo v občini Sveta Trojica opravljale določene lokalne gospodarske javne službe. Dejavnost oskrbe s pitno
vodo se opravlja v javnem podjetju in kot
koncesijska dejavnost. Za zbiranje, obdelavo
in odlaganje komunalnih odpadkov občina
podeljuje koncesijo. V režijskem obratu pa
se opravljajo lokalne gospodarske službe odvajanje in čiščenje komunalnih in odpadnih
voda, urejanje javnih površin, vzdrževanje
občinskih cest, pomoč in oskrba ter namestitev zapuščenih živali in izbirne lokalne
gospodarske javne službe. Režijski obrat občine Sveta Trojica ima potemtakem kar veliko
nalog. Seveda pa lahko občina za dejavnosti,
ki jih izvaja v režijskem obratu, razpiše tudi
koncesijo.
Občinski svetniki so odlok spremenili, ker
so bile s spremembo zakonodaje v zadnjih
letih uvedene nekatere nove obvezne lokalne gospodarske javne službe. Za občane pa
je dobro, da vedo, katere lokalne gospodarske javne storitve jim morajo biti obvezno na
voljo in katere morajo ne nazadnje tudi plačevati.
T. K.

Gradnja nadomestnega mostu ter sanacija
ceste v Zg. Porčiču

V

petek, 13. novembra 2015, je na obtočnost vodotoka, je na tem območju saniran
novljenem mostu, ki premošča potok
tudi vodotok Ročica. V dolžini cca 200 m se
Ročico na odseku občinske ceste v
je izvedla tudi sanacija ceste z utrditvijo in zaZgornjem Porčiču pri Sv. Trojici v Slovenskih
varovanjem brežin.« Dalje je župan pohvalil
goricah, na relaciji Novak–Dobaja, potekakrajane, lastnike parcel ob tej cesti in mostu,
la slovesnost, na kateri so predali svojemu
ki so brez kakršnih komplikacij odstopili zenamenu novi most in del
obnovljene ceste, ki se je
zaradi plazenja sesedala.
Ob odprtju se je zbralo veliko okoliških domačinov,
ki so se veselili nove pridobitve, ter številni gostje.
Med njimi župan občine
Sveta Trojica v Slovenskih
goricah Darko Fras, podžupanja Zdenka Polanec
ter podžupan Branko Novak, direktor Komunale
Slovenske gorice, d. o. o.,
Marjan Bračko, projektant
Metod Krajnc, župnik pater Bernard Goličnik, člani
občinske uprave in občinski svetniki. Ob tej priliki Trak so prerezali župan Darko Fras, direktor Komunale Slovenske gorice
so organizatorji prireditve Marjan Bračko in projektant Metod Krajnc.
pripravili tudi bogat kulturni program, v katerem
so nastopali mladi pevci in glasbeniki in simljo za potrebna zemeljska dela, za ureditev
cer sestri Tina in Simona Čuček, Lea Leutgeb
mostu in cestišča. Za to se jim je posebej zater trio mladih glasbenikov Franc, Jakob in
hvalil, saj so s svojim nesebičnim dejanjem
Andrej Šrumpf iz Zg. Porčiča. Prireditev je
omogočili nemotena dela graditeljem. Zavodil znani glasbenik in podžupan občine
hvalil se je tudi projektantu Metodu Krajncu –
Sv. Trojica Branko Novak. K mikrofonu je
podjetje ISB, d.,o.,o, za dobro projektiran objekt
povabil župana Darka Frasa, ki je ob pozdrater gradbenikom Komunale Slovenske gorice,
vu udeležencev odprtja ter za krajane nadvse
d. o. o., pa tako tudi direktorju Marjanu Bračpomembne prireditve med drugim povedal:
ku, ki je dobro opravilo svoje delo. Kakor je pri
»Vesel sem, da imam priložnost odpreti noSv. Trojici navada, pri odprtju večjih objektov
vozgrajeni most in sanirano cesto, ki je za
poskrbijo tudi za blagoslovitev novega objenaše občane, ki živijo in uporabljajo to cesto,
ta. To je tokrat opravil domači župnik pater
velikega pomena. Objekte, katerih vrednost
Bernard Goličnik, ki je vsem koristnikom
del znaša 96.890,81 evra, k tej vrednosti pa je
tega objekta zaželel srečno vožnjo, da ne bi
potrebno prišteti še stroške projektne dokudoživeli nezgod. Most so simbolično odprmentacije, predajamo namenu v lepem sončli s prerezanjem traku, ki sta ga prek mosta
nem vremenu. Ni pa bilo tako lani oktobra,
napeli najstarejša bližnja soseda Veronika
ko je močno deževje izpodkopalo temelje
Postružnik in veliko mlajša Frida Čuček, trak
mostu in tudi del cestišča. Iskali smo način,
pa so prerezali župan Darko Fras, direktor
kako bi prišli do denarja, da bi lahko zgraKomunale Slovenske gorice Marjan Bračko
dili nov most in sanirali del ceste, ki vodi na
in projektant Metod Krajnc. Po odprtju je kot
most. To nam je uspelo tako, da smo glavnino
prvi z avtomobilom »oldtimerjem«, v katedenarja prejeli od države, del pa smo morali
rem sta se peljala župan in župnik, simboličprispevati iz občinskega proračuna. Da smo
no zapeljal ljubitelj starodobnih vozil Franc
lahko zaključili finančno konstrukcijo, so
Lasbaher. Svečanost so zaključili z druženjem
imeli razumevanje tudi svetniki občine, ki
pri družini Postružnik, kjer so domačini udeso potrdili pripravljen projekt. Poleg gradnje
ležencem prireditve postregli z dobrotami in
nadomestnega mostu, ki bo poleg pretočnodomačo vinsko kapljico.
sti prometa zagotavljal tudi dosti boljšo preLudvik Kramberger
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Občina Sveti Jurij v Slovenskih goricah

Proračun za 2016 potrjen v prvem branju
Velko pozornosti bo posvečene prometni infrastrukturi
Na redni 9. seji občinskega sveta občine Sv.
Jurij v Slov. goricah so svetniki brez večjih
pripomb v prvem branju potrdili proračun
za prihodnje leto. Ta predvideva 1.961.458
evrov odhodkov in na drugi strani 1.997.019
evrov prihodkov.
Največji delež odhodkov za prihodnje leto
bo namenjen vzdrževanju, obnovi in ureditvi

Preplaščeni farofški klanec

Zemeljska dela na odsekih Repa in Zaletinger v
Sr. Gasteraju bodo končana letos, asfaltiranje sledi
prihodnje leto.

prometne infrastrukture in komunikacij. Za
to postavko je namreč namenjenih 603.000 €.
Od tega cca 150.000 € odpade na redno vzdrževanje občinskih cest in javnih poti (vzdrževanje dotrajanih cestnih odsekov in gramoziranje makadamskih cestišč). Za zagotovitev
zimske službe je predvidenih 50.000 €, 15.000
€ pa za poletno košnjo trave. Med največjimi

Velik del proračuna bo v prihodnjem letu namenjen investicijam v cestno infrastrukturo.

občinskimi investicijami v prihodnjem letu
bo dokončanje in asfaltiranje cestnih odsekov Zaletinger in Repa. Občina pa bo tudi
v prihodnjem letu sofinancirala asfaltiranje
nekategoriziranih cestnih odsekov. V občinskem proračunu za leto 2016 je zajeta tudi
preplastitev ceste čez Sr. Gasteraj v dolžini
2,5 km. Ker v zadnjih letih precej težav povzročajo plazovi, je občina to leto namenila
15.000 € za sanacijo le-teh.
V občinski upravi pa tudi že pripravljajo
dokumentacijo za prijavo na razpis za sofinanciranje ureditve zunanjega igrišča in
atletske steze pri osnovni šoli. Višina investicije bo znašala nekaj manj kot 40.000 €.

Poleg investicij v prometno infrastrukturo velik del občinskih sredstev
odpade na socialne transferje
Velik delež odhodkov občinskega proračuna predstavlja proračunska postavka za
izobraževanje, ki znaša 375.000 €. Od tega je
168.000 € namenjenih plačevanju ekonomske razlike v ceni vrtca. Dodatnih 50.000 € pa
za plačevanje ekonomske razlike cene vrtca
za otroke, ki obiskujejo vrtec izven domače
občine. Regresiranje šolskih prevozov bo na
letni ravni znašalo 68.000 €.
V primerjavi z lanskim letom se je precej
povišala postavka za socialno varstvo, za katero je v prihodnjem letu namenjenih 168.000
€ (financiranje domskega varstva invalidov,
zagotovitev družinskega pomočnika, financi-

ranje domskega varstva v domu za ostarele).
Župan Peter Škrlec ob tem ugotavlja, da se je
prav delež socialnih transferjev v primerjavi z
lanskim proračunom najbolj povišal.
Prav tako pa bo občina del sredstev namenila aktivnim lokalnim društvom, ki težijo k
športnemu, kulturnemu in humanitarnem
delovanju v občini ter skrbijo za ugled in promocijo občine izven njenih meja.
Ob vsem tem pa župan poudarja, da bo
proračun zagotovo še doživel določene spremembe, saj še vedno ni določena glavarina za
prihodnje leto.

Potrjena odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki
Jurovski občinski svetniki so na 9. redni
seji v drugem branju sprejeli dva odloka in
sicer Odlok o načinu opravljanja obveznih
lokalnih gospodarskih javnih služb ravnanja
s komunalnimi odpadki v Občini Sv. Jurij v
Slov. goricah in Odlok o predmetu in pogojih opravljanja obveznih lokalnih gospodar-

skih javnih služb ravnanja s komunalnimi
odpadki. Občinski svetniki so bili seznanjeni
tudi s ponudbami v zvezi z izdelavo občinske
kronike oz. zbornika o občini Sv. Jurij v Slov.
goricah.
Dejan Kramberger

Dogodki v decembru občini Sv. Jurij v
Slov. goricah
Nedelja, 6. 12. 2015, ob 10. uri prihod Miklavža, cerkev sv. Jurija v Jurovskem Dolu.
Sobota, 12. 12. 2015, ob 18. uri, 20. tradicionalna prireditev Družina poje in obeležitev 60–
letnice Kulturnega društva Ivan Cankar Jurovski Dol, Kulturni dom Jurovski Dol.
Torek, 15. 12. 2015, in sreda, 16. 12. 2015, od 17. do 21. ure – Veseli december v Jurovskem
Dolu: (škratovanje otrok iz vrtca v Jurovskem Dolu, prihod Božička, nastop Anite Kralj,
stojnice s ponudbo domačinov idr.), osrednji trg.
Sreda, 23. 12. 2015, ob 17. uri, Proslava ob dnevu samostojnosti in enotnosti, JVIZ in VVZ
OŠ Jožeta Hudalesa Jurovski Dol, Kulturni Dom Jurovski Dol.
Sobota, 26. 12. 2015, ob 15. uri, Božični koncert Jurovskega okteta v cerkvi sv. Jurija v
Jurovskem Dolu.
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Dan spomina na mrtve

Z

obiskom, svečami in cvetjem smo se
1. novembra spomnili umrlih. Na grobovih v spomin na umrle svojce so po
vsej državi zagorele sveče. Po vseh župnijah
so potekale maše za rajne. Najvišji državni in

ponekod tudi lokalni predstavniki pa so ob
spominska obeležja položili vence.
Tudi v Cerkvenjaku je župan Marjan
Žmavc ob dnevu spomina na mrtve obiskal
spominska obeležja na območju cerkvenjaške občine in položil cvetje ter prižgal sveče. Skupaj z v. d. predsednika
ZB Cerkvenjak Rudolfom Druzovičem je obiskal obeležje posadki sestreljenega zavezniškega letala med
drugo svetovno vojno na Vanetini,
spomenik padlim v 1. svetovni vojni
in spomenik NOB v občinskem središču.
Pri spomeniku NOB v centru
Cerkvenjaka je bila tudi krajša komemoracija, ki jo je pripravila tamkajšnja organizacija Zveze borcev za
vrednote NOB.
Tekst in foto: Franc Bratkovič

Ob svetovnem dnevu hrane – akcija Drobtinica

Ž

e tradicionalno smo prostovoljci Rdečega križa iz Lenarta, Benedikta, Sv.
Ane in Jurovskega dola sodelovali v
dobrodelni akciji »Drobtinica«. Ob dnevu
prehrane in boja proti lakoti smo v sredini oktobra na štirih lokacijah ponujali
podarjeni kruh, pekovske in druge prehranske izdelke v zameno za prostovoljne
prispevke. Pridobljena denarna sredstva
bomo porabili za tople obroke socialno
ogroženih otrok v naših osmih osnovnih
šolah.
Hvaležni in zadovoljni smo ob spoznanju, da se je veliko naključnih obiskovalcev ustavilo ob stojnicah in nam namenilo
denarne prispevke.
Tudi letos so nas finančno podprli TBP,
d. d. Lenart, Dean Kobale, s. p., Sabina
Markoli, s. p. in Saubermacher Slovenija,
d. o. o. , prav tako vse naše občine.
V akciji so sodelovali številni sponzorji pekovskih in drugih izdelkov. Zato se še posebej
zahvaljujemo vsem, ki so darovali prehranske izdelke ter tako pripomogli, da je akcija
»Drobtinica« tudi letos uspela.
Krajani so se že navadili na humanitarno

zbiranje sredstev ob dnevu hrane in boja
proti lakoti. Simbolika je v razumevanju, naj
nihče ne čuti pomanjkanja lakote, pri čemer

je pomembna medsebojna povezanost in pripadnost tistih, ki lahko odstopijo del življenjskih potrebščin za vse, ki se dnevno borijo za
preživetje. Prihodnje leto zato ponovno vabimo, da nas obiščete ob naših stojnicah!
Jadranka Koban, predsednica RKS OZ Lenart

60 let krvodajalstva v Cerkvenjaku

P

rva krvodajalska akcija je bila v Cerkvenjaku v nedeljo, 4. oktobra 1955. V
nedeljo, 11. oktobra, so krvodajalsko
akcijo še ponovili, na obeh skupaj je kri darovalo 187 krvodajalcev.
V soboto, 7. novembra, so v Cerkvenjaku
zabeležili 60-letnico organiziranega prostovoljnega krvodajalstva v kraju. Slovesnosti,
ki je potekala v dvorani Doma kulture, so se
udeležili tudi vidnejši gostje, med njimi cerkvenjaški župan Marjan Žmavc, predsednica

ska akcija v Cerkvenjaku v nedeljo, 4. oktobra 1955. Udeležilo se je 76 krvodajalcev, v
nedeljo, 11. oktobra, so krvodajalsko akcijo
še ponovili, kri je prišlo darovat 111 krvodajalcev, na obeh skupaj je kri darovalo 187
krvodajalcev in krvodajalk. Nekateri občani
Cerkvenjaka so darovali kri že prej v Mariboru. Iz govora župana Marjana Žmavca pa
povzemamo: »V Cerkvenjaku tako danes
praznujemo že 60 let organiziranega krvodajalstva, ki se je pričelo daljnjega leta 1955
v okviru Krajevne organizacije RK Cerkvenjak, ki
pa je bila ustanovljena 17.
decembra 1947 in bo čez
2 leti praznovala že 70 let
delovanja. Med začetniki in
pobudniki krvodajalstva v
Cerkvenjaku moramo danes omeniti Ivana Molana,
ki je dolga leta vodil krvodajalce in jih vzpodbujal k
temu humanemu dejanju,
hkrati je bil tudi mecen ali
dobrotnik mnogim mladim pri študiju, tako da je
z lastnim vzorom in delom
Gospe v ospredju z najstarejšo še živečo cerkvenjaško krvodajalko so veliko prispeval k razvoju
krvodajalstva in humanikri darovale že pred 60 leti.
tarni dejavnosti v Cerkvenjaku«. Žmavc ni pozabil
Območnega združenja Rdečega križa Sloveomeniti tudi njegovih naslednikov: Franca
nije iz Lenarta Jadranka Koban in predstavBenka, Vlada Benka in Riharda Anžela in
nica transfuzijskega centra UKC Maribor dr.
pohvalil tudi aktualnega predsednika krvoErika Kavaš. Zbrani so prisluhnili več nagodajalske sekcije pri OORK Cerkvenjak Marvorom in pozdravom.
jana Zorka, ki prizadevno nadaljuje njihovo
Tako smo slišali, da je bila prva krvodajalposlanstvo, saj imajo na treh krvodajalskih
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akcijah v letu okoli 330 odvzemom krvi.
Na slovesnosti, ki je bila popestrena s
kulturnim programom učencev OŠ Cerkvenjak–Vitomarci in dijakov, ki so jo obiskovali
nedavno, so se spomnili tudi še živečih krvodajalcev, ki so kri darovali prvič leta 1955.
Od 18, med njimi ni nobenega moškega, se je
slovesnosti udeležilo 7 takratnih krvodajalk,

OVTARJEVE NOVICE
ki so se jim zahvali s priznanjem in simboličnim darilcem.
Marjanu Zorku so podelili za izjemno pomoč in sodelovanje na področju krvodajalstva zahvalno listino RK Slovenije. Zahvale s
strani OORK Cerkvenjak je bil deležen podmladek Rdečega križa na OŠ Cerkvenjak.
Tekst in foto: Franc Bratkovič

PGD Sv. Ana v mesecu požarne varnosti

T

ako kot vsako leto smo tudi letos gasilci PGD Sveta Ana skupaj z enoto
Lokavec izvedli številke aktivnosti v
mesecu oktobru. Letošnja tema je bila Ko
zagori, naj se ti ven mudi. Za šoli na
Sveti Ani in v Lokavcu smo pripravili
vaje evakuacije in prikazali reševanje
ljudi iz kletnih prostorov. Društvena vaja je potekala v stanovanjskem
objektu v centru Svete Ane. Gasilke
smo se udeležile vaje za članice GZ
Lenart, ki je potekala na območju
občine Sveti Jurij v Slov. gor. Udeležili
smo se vaje sosednjega društva PGD
Velka in vaje GZ Lenart. Kot vsako
leto smo popolnoma očistili gasilski
dom in opremo ter bili uspešni na
pregledu društva. Letošnja novost pa
je bila vaja za mladino, ki je potekala
na Zgornji Ščavnici. Sodelovalo je 21
mladih gasilcev in veliko število mentorjev in ostalih operativcev. Tako so

se pionirji in mladinci ob pomoči mentorjev
preskusili v različnih situacijah: notranji napad, zunanji napad, gašenje s peno, nudenje
prve pomoči in vleka traktorja. Vaja je potekala počasi, saj smo
vsako situacijo in
opremo otrokom
jasno razložili. Vajo
je pripravil Gregor
Lasecky in ob zaključku poudaril,
da naj delo z mladino ne obsega samo
tekmovanja, ampak
tudi
spoznavanje
in uporabo gasilske
opreme. Navsezadnje so to naši bodoči gasilci operativci.
Maja Župec

Martinovanje 2015 v Sveti Trojici

M

artinovo je pomemben praznik vinogradnikov in ljubiteljev vina. Posvečen je zaključku del v vinogradu, saj se opravi nekakšna inventura del ter
poplačilo dolgov, ki so nastali skozi vse leto.
S časom je tudi krščanstvo dajalo vedno večji poudarek svetniku Martinu, ki je prevzel
funkcijo zavetnika za dobro vinsko letino.
Tudi letošnje martinovanje v Sveti Trojici
v Slovenskih goricah je bilo pestro, bogato
in nadvse zanimivo. Pričelo se je v petek, 6.
novembra, ob 16. uri s slovesno otvoritvijo vinotoča "Pri Betki" družine Veingerl v
Zg. Verjanah 14 v Sveti Trojici. Zvečer pa je

klet, kjer je domači župnika pater Bernard
Goličnik opravil blagoslov mladega vina. Z
blagoslovom mladega vina je mlado vino dobilo ime »PUBEC.« Po blagoslovu je sledilo
druženje in pokušnja mladih vin trojiških
vinogradnikov in vinarjev. V osrednjem delu
samostanske kleti je ves čas martinovanja potekal zanimiv kulturni program, pri čemer ni
manjkalo vinskih napitnic, ki sta jih prepevala Rudi Šantl in sopranistka Lidija Kožar, ki se
jima je pozneje priključila glasbena skupina
pod vodstvom Branka Novaka. Za Martinovo pojedino je poskrbelo osebje Gočovskega
dvorca.
Župan Darko
Fras se je v svojem
nagovoru zahvalil
vsem sodelujočim
za organizacijo in
izvedbo programa. Posebej mu je
ugajal nov način
izvedbe prehoda
žlahtne kapljice iz
mošta v vino ter
nastop vseh nastopajočih v kulturnem programu.

martinovanje potekalo
v ogrevanem šotoru pri
baru Frenky ob zvokih
dalmatinske klape Leut
iz Zadra.
Osrednja prireditev
Trojiškega martinovanja
je potekala v soboto, 7.
11. 2015, in sicer se je
pričela ob 16. uri s pokušnjo več sort mošta ter
nadaljevalo z Martinovim koncertom v cerkvi
sv. Trojice v organizaciji
Kulturnega društva sv.
Frančišek. Koncert v

Slovesna otvoritev vinotoča »Pri Betki«

N

a kmetiji Feliksa in Betke Veingerl v
Zg. Verjanah je v petek, 6. novembra
2015, od 16. ure postajalo slovesno.
Ob preurejenem objektu se nas je zbralo lepo
število ljudi, ki smo želeli s
svojo prisotnostjo podpreti
novo pridobitev - drugi vinotoč v občini Sv. Trojica v Slov.
gor. Ni nas pa motilo brnenje
traktorjev na sosednjih njivah.
Slovesna otvoritev vinotoča »Pri Betki« je bila v sklopu
letošnjega Martinovanja v Sv.
Trojici. Predsednik društva
vinogradnikov Sv. Trojica Peter Leopold je v svojem govo-

ru poudaril: »Ob tej pomembni pridobitvi na
področju vinogradništva in turizma družini
Veingerl iskreno čestitam za korajžo in dobro
voljo, s čimer jima je uspelo realizirati dolgoletno željo po odprtju vinotoča.«
Župan Darko Fras je po dobrem nagovoru
izročil zanimivo darilo z dobrim dizajnom,
ki tudi nakazuje na možnost sodelovanja in
članstva v projektu Užitek ob reki (Genuss
am Fluss). Pri pridobitvi obširne dokumenta-
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cije za odprtje vinotoča in z nasveti je aktivno
sodelovala strokovna sodelavka Cvetka Bunderla iz Kmetijske svetovalne službe Lenart.
Cvetka je zaradi popolnega zadovoljstva na
svečani otvoritvi to izrazila v
domačem stilu in izročila darilo s cvetjem kot simbol za
uspešno delovanje vinotoča.
V kulturnem programu so
sodelovali Roman Kranvogl
s harmoniko (Roman je tudi
po slovesnosti izvajal glasbo
s petjem), pevka s kitaro Lea
Leutgeb, pevke ljudskih pesmi KD Trojica. Jože Golob
pa je s solo petjem naredil
enkratno vzdušje. Po blago-

slovu, ki ga je opravil domači župnik p. Bernard Goličnik, sta lastnika Betka in Feliks z
vstopom v objekt simbolično odprla vinotoč.
Prijetno druženje z obilno pogostitvijo je trajalo pozno v noč.
Upamo na nadaljnje dobro sodelovanje z
vinogradniki in turističnim društvom. Želimo veliko uspehov in mnogo gostov!
Tekst: Slavko Štefanec, foto: Aleks Leopold

izvedbi vrhunskih akademskih glasbenikov kvinteta PULZ je bil prava poslastica za ljubitelje klasične glasbe. Ob
spremljavi mogočnih trojiških orgel, na
katere je igral domači organist Andrej
Dvoršak, pa smo poslušalci lahko uživali ob izvajanju pesmi odlične vokalistke in sopranistke Lidije Kožar.
V Društvu vinogradnikov smo tudi
letos v sodelovanju z Občino Sveta Trojica in drugimi društvi pripravili martinovanje malo drugače, kot smo ga bili
vajeni v preteklosti. Že pred časom smo
se odločili, da ta praznik praznujemo
spoštljivo do vina in cerkvenih predstavnikov. Zato se ne oblačimo v »maškare«,
ampak to opravi častno vinogradniško sodišče. Skupaj z dramsko sekcijo Turističnega
društva smo prikazali martinovanje z obsodbo mošteka. Moštek se je moral zagovarjati
pred strogo vinogradniško poroto.
Po izreku sodbe in izrečeni zaobljubi, da
se bo moštek poboljšal, se je pričela pokušnja mladega vina. Pokušnjo so opravili člani sodišča, župan Darko Fras in predsednik
Društva vinogradnikov Peter Leopold ter 4.
cerkvenjaška vinska kraljica Martina Breznik
skupaj z gosti. Soglasno so ugotovili, da je
letošnje vino zelo dobre kvalitete. Zaščitnik
vina je letos krstil zares odlično kapljico.
Nato so mlado vino lahko pokušali tudi obiskovalci prireditve. Za veselo vzdušje na prireditvi je poskrbel priznani pevec Rudi Šantl
in pevke Kulturnega društva Trojica.
Dogajanje se je preselilo v samostansko

Cerkvenjaški vinski kraljici Martini Breznik
je bil naš način obsodbe mošteka izredno
všeč, kar je čustveno poudarila v svojem nagovoru. Predsednik društva Peter Leopold je
v nagovoru izrazil veselje, da se tudi druga
društva odločajo za kulturnejše praznovanje
martinovega. Nekateri opravijo blagoslov
mošta s cerkvenim predstavnikom, drugi
samo s pokušnjo mošta. Dejal je še, da na
martinovanju vinogradniki želijo dobiti realno oceno kvalitete letošnjega vina. Zahvalil
se je vsem izvajalcem kulturnega programa,
drugim nastopajočim, vključno s povezovalcem programa Janezom Voglarjem. Zahvalil
se je tudi družini Veingerl za odprtje vinotoča Pri Betki in Cvetki Bunderla za strokovno
pomoč pri urejanju dokumentacije za odprtje
vinotoča.
Peter Leopold, foto: Matej Emeršič
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Jurovsko martinovanje in pokušnja mladih vin

N

a trgu v Jurovskem Dolu so lokalni vinogradniki skupaj s članicami
Društva kmečkih gospodinj Sv. Jurij
in KD Ivan Cankar pripravili tradicionalno Jurovsko
martinovanje, ki je potekalo v nedeljo, 15. 11., po 2.
sveti maši.
V kulturnem programu
so nastopili člani Jurovskega okteta, folklorna skupina Jurovčan z Ovtarjem ter
Ansambel Refren.
Za blagoslov mošta je
tako kot pretekla leta poskrbel farni župnik Janko
Görgner. Zbrano množico,

ki je okušala letošnjo dobro letino, je nagovoril domači župan Peter Škrlec.
Društvo vinogradnikov Sv. Jurij v Slov. goricah je v sodelovanju s Kmetijsko svetovalno

službo Lenart v torek, 3. 11. 2015, organiziralo pokušino in predavanje na temo mladega vina. Strokovno oceno in nasvete je delila

Tadeja Vodovnik Plevnik, dipl.
inž. kmet., specialistka za vinarstvo pri Kmetijsko gozdarskem zavodu Maribor.
Predsednik društva Ivan Toplak je bil z odzivom domačih
vinogradnikov zadovoljen, saj
je bilo prinesenih kar 47 vzorcev. Zaradi dobre letine je bilo
ugotovljeno, da so letošnja vina
zelo aromatična in imajo nižjo
kislino kot pa vina lanske letine. Tadeja Vodovnik. Plevnik
je predavanje zaključila z mislijo, da se vin ne okuša v kleti, pač pa na sobni
temperaturi.
Dejan Kramberger

avlo vrtca, kjer se otroci
vseh starosti lahko dnevno
preizkušajo.
Medse pa smo povabili tudi folklorno skupino
uporabnikov VDC Mravlja, ki so nam obogatili
dan z venčkom plesov in
dobro voljo, ki so jo delili
med nas, za kar se iskreno
zahvaljujemo.
V okviru praktične izvedbe evakuacijske vaje v
vrtcu pa gre posebna zahvala tudi gasilcem PGD
Lenart: Branku Majerju,
Bojanu Fekonji, Gregorju Pečku, Danijelu
Keglu in Gorazdu Lešniku. Gasilci, s katerimi sodelujemo vsako leto, naredijo vtis na
otroke že sami po sebi. Da pa je bilo veselje
še večje, so otrokom pripravili brentače za
»špricanje« in ciljanje z vodo. Otroci so požare gasili še dolgo za tem doživetjem in igrišča
so bila polna akcije in otroških siren.
Vse navedeno in še veliko več se je dogajalo pri nas. Oči si na primer lahko spočijete

Obisk lovcev v vrtcu pri OŠ v Jurovskem Dolu

L

ovci LD Sv. Jurij Jurovski Dol že vsa leta
odlično sodelujejo z OŠ Jožeta Hudalesa Jurovski dol. Najbolj so veseli našega
obiska v vrtcu, kjer nas vsako leto pričaka
okoli 40 radovednih otrok iz skupine Sončki
in Zvezdice ter njihove vzgojiteljice.
Tudi letos, 3. novembra, smo obiskali vr-

Jesenske aktivnosti TD Sv. Trojica

Č

lani društva smo se 17.
10. 2015 odpravili na izlet
po Martinovi poti. Nastal
je skupinski posnetek pred kipom sv. Martina, ki krsti svojo
mater. V ozadju pa je cerkev, posvečena sv. Martinu na lokaciji
rojstne hiše v kraju Szhombathely na Madžarskem. Povod za to
relacijo je bil, ker je na tej poti
s protokolarno kletjo sv. Martina
Tourskega v samostanski kleti v
Sv. Trojici tudi ena od točk na tej
romarski poti.
Kostanjev piknik s tekmova-

Foto: Leja Leutgeb

tec, kjer smo v eni od igralnic pripravili
manjšo razstavo živali ter o vsaki povedali
tudi kakšen stavek. Otroci pa so nam zapeli lepo pesmico o zajčku. V razgovoru jih je

T
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najbolj zanimalo, če lovci streljamo živali, zakaj imamo zelena oblačila in če so divje živali
nevarne za ljudi.
Po tem prijaznem sprejemu smo se odpravili v bližnji gozdiček, kjer ima naš lovec Tone
skrbno urejeni krmišči in solnico. Najprej
smo obiskali krmišče za veliko divjad, ki je
simbolnega značaja prav za
ogled otrok in tudi drugih
sprehajalcev. Nadaljevali
smo do solnice ter pokazali
sledi srnjadi, ki solnico pridno obiskujejo. Zaustavili
smo se še pri krmišču za
malo divjad. Vsi otroci so
prinesli s seboj nekaj hrane, od koruze, pšenice do
jabolk in podobnega, ter
nam za kar nekaj časa založili krmišče. Tu je bilo tudi
največje veselje otrok, saj je
vsak hotel položiti prineseno hrano.
Do konca izmučeni smo
se po nekoliko lepši poti vrnili do vrtca, kjer
smo se poslovili in si zaželeli ponovno snidenje naslednje leto.
F. Krivec

Foto: Slavko Štefanec

njem v streljanju s fračo ob brunarici pri Trojiškem jezeru je potekalo
že drugič. Tekmovanje s fračo ima
stroga pravila. Avtor in vodja prireditve je Jože Ploj. Najboljši so prejeli
simbolične pokale – ročno izdelane
iz lesa v obliki frače. Prvi je bil Heliodor Cvetko (Sv. Trojica), drugi
Franc Kavčič (Lenart) in tretji Jože
Leutgevb (Sv. Trojica). Naslednje
leto se napoveduje tudi tekmovanje
žensk. Mimoidoči se niso odpovedali slastnim pečenim kostanjem.
Slavko Štefanec

Utrinki iz vrtca Lenart ob tednu otroka

eden otroka, ki se v našem vrtcu vsako
leto prelevi kar v mesec otroka, obeležujemo že vrsto desetletij. Čeprav
bi nekdo pomislil, da imajo današnji otroci
bolj ali manj vse, pa nas iskren pogled vase
opomni, da v mnogih primerih temu ni tako.
Gospodarska kriza je razlog za spremembe na individualni in družbeni ravni. Vrtec
dobiva že socialno komponento, saj nekaterim otrokom omogoča topel obrok, igrače,
spodbudno učno okolje in mnogo drugega,
česar mu družina zaradi socialne stiske več
ne zmore privoščiti.
V kontekstu tega je tudi moto tedna otroka, ki so ga izbrali na Zvezi prijateljev mladine Slovenije, in sicer: Nekaj ti moram pove-

ob občudovanju slikarskih unikatov mladih
umetnikov Rjave igralnice, ki krasijo izložbo
Mercatorja v središču Lenarta.
Za nas, delavce vrtca, pa ostaja moto Nekaj
ti moram povedati aktualen vse leto. Zavedamo se namreč, kako pomembno za zdrav
otrokov razvoj je poleg ostalega kakovostno
sporazumevanje z drugo osebo.
Zapisala Helena Klobasa

dati. Moto nas lahko nagovarja med drugim,
kako malo je na primer potrebno, da otroka
osrečimo … veliko mu je vredno že, da mu
prisluhnemo. Tako smo se v vrtcu Lenart še
posebej trudili, da so bili in bodo otroci slišani tudi v svojih tihih željah in drugačnosti.
V ta namen so kolegice sodelavke pripravile
predstavo z naslovom: Žalostno drugačen.
Vsebina je zajemala junake, kjer se je lahko
našel prav vsak izmed otrok in tudi odrasel,
pa naj je še tako drugačen.
Tim za pripravo dejavnosti v tednu otroka
je pripravil še zabaven poligon iz povsem naravnih materialov (štorov, desk, palic …). Ker
vreme ni dopuščalo, da bi ga pripravili zunaj,
kot je bilo predvideno, so ga premaknili v

RKS OZ Lenart – plan krvodajalskih akcij
Petek,
4. 12. KO RK Lenart
v OŠ Lenart
Četrtek,
24. 12. KO RK Lokavec
na CTM

FOTOGRAFIRANJE
V STUDIU
IN NA TERENU
OKVIRJANJE

Tel: 02/72 90 280
www.foto-tone.si

KUPON
ZA 30% POPUST
na studijsko
fotografiranje
veljavnost:
december
2015,
veljavnost:
april 2015
ne
dokumente
nevelja
veljaza
za foto
foto za
za dokumente
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ZNANJE ZA RAZVOJ

Dober začetek, nov zagon, še boljši ŠKSG

Š

tudijsko leto smo odlično začeli. S pridnim delom in zagnanostjo se marsikaj
doseže. Vsako jesen se s pričetkom šole
in študija ponovno poveča obisk naših projektov. V avgustu in septembru si še malo odpočijemo in uživamo, potem pa ponovno zaživimo kot ekipa. Pa saj nas morate razumeti.

Pomoč mladim mamicam in očetom, na katerega se lahko prijavijo člani Študentskega
kluba Slovenskih goric, ki so imeli status rednega, izrednega ali podiplomskega študenta
ali dijaka v študijskem/šolskem letu 2014/15
in so državljani Republike Slovenije s stalnim
prebivališčem na območju Upravne enote

akciji "Še vedno vozim, vendar ne hodim"
in ozavešča mlade o pomenu ustreznega in
odgovornega ravnanja v prometu. Čeprav
danes živi normalno življenje, je predavanje
zaključila z mislijo: "Bodite odgovorni in
nočem, da moja zgodba postane tudi vaša."
Pod močnim vtisom besed gospe Slaček
smo dan nadaljevali z obiskom Paracentra v Oseku, kjer so nas zelo prijazno in s
polno mizo dobrot pričakali člani Društva
paraplegikov Podravja. Učenci so spoznali
Francija Pinterja, paraolimpijca s 3 kolaj-

Konec dneva smo zaključili z
degustacijo zeliščnih namazov in
sadnih nabodal, ki so jih učenci na
temo zdrave prehrane izdelovali
pod mentorstvom učiteljice Mojce
Zemljič.
Izkušnja današnjega dne bo v
vsakem izmed nas in učencev zaPo tretjem izpitnem obdobju in zaključku
študijskega leta se mora človek malo sprostiti
in napolniti baterije, da izpiti v naslednjem
študijskem letu spet gladko tečejo.
V oktobru smo bili dobrodelni z razpisom
za denarno pomoč našim članom. Uspešno
smo ga zaključili v prepričanju, da smo pomoč dali v prave roke.
25. 10. 2015 smo se udeležili 20. Ljubljanskega maratona. V klubu imamo kar nekaj tekaških navdušencev, ki so z užitkom pretekli
zadane kilometre. Čestitke vsem.
Noč čarovnic in začetek novembra smo
preživeli na tradicionalnem jesenskem izletu.
V petek, 30. 10. 2015, smo se v zgodnjih jutranjih urah odpravili v Srbijo, kjer smo spoznavali lepote in kulturo Beograda in Novega
Sada. Seveda smo kot pravi študentje preverili tudi nočno življenje v srbskih klubih in se
odlično zabavali.
Čas je še prehitro minil in doma nas je že
čakalo delo. V oktobru smo pospešeno zbirali potrdila o šolanju in podaljševali članstvo.
Kar nekaj članov se nam je na novo pridružilo in tega smo še posebej veseli. 3. 11. 2015
smo z zadostnim številom članov dosegli
prve točke pridnostnega sklada in ponovno
dokazali, da naš klub živi in dobro dela.
6. 11. 2015 smo imeli uvodni sestanek za
pričetek tečaja nemškega jezika. Tečaj bo potekal ob petkih. Še istega dne smo se po sestanku odpravili v kino na ogled legendarnega Jamesa Bonda v filmu Spectre 007.
Do 30. 11. 2015 zbiramo vloge za razpis

Lenart in se jim je v študijskem/šolskem letu
2014/15 rodil otrok.
V prihajajočem prazničnem decembru
smo se odločili biti še posebej aktivni, zato
pripravljamo nove projekte. V začetku meseca decembra se bomo odpeljali na predbožični Dunaj, izvedli bomo tradicionalni občni
zbor in zaključno zabavo, kjer bodo potekale
volitve in nato druženje ob glasbi. Ker je december poseben mesec, ko se ljudje še posebej družijo, veselijo,obdarujejo in praznujejo,
imamo tudi mi presenečenje, ki bo pričaralo
praznično vzdušje.
Vsem našim članom pa še vedno ponujamo veliko drugih popustov, in sicer članski
popust v vrednosti 25 % na vso dodatno
opremo v Simobil Halo centru Lenart, kopanje po ceni 4 € v Termah Radenci, 6 € v Termah 3000, kopanje po ceni 8 € v Termah Ptuj
in brezplačno članstvo v Knjižnici Lenart.
Ponujamo cenejše mesečne karte za obisk
plesnih tečajev, fitnesa in vodene vadbe, ki jih
organizira Plesna dimenzija v Lenartu. Vsem
našim članom ponujamo cenejše mesečne individualne vaje za učenje igranja na različne
instrumente in učenje solo petja v Muziklubu in 15 % popust na vse storitve v Wellness
centru Saviva. Vse dodatne informacije lahko
najdete na naši Facebook strani (Študentski
klub Slovenskih goric-ŠKSG), na naši spletni
strani: www.sksg.org ali nas obiščete v času
uradnih urah, ki potekajo v naših prostorih
na Trgu osvoboditve 9 v Lenartu.
Nina Fekonja

Izobraževanje odraslih v polnem teku
Univerza za tretje življenjsko obdobje Lenart
Vključenost starejših odraslih izkazuje močan interes ter potrebo po vseživljenjskem učenju in medgeneracijskem sodelovanju.
Tudi v tem šolskem letu je Univerza za
tretje življenjsko obdobje Lenart zelo dobro
obiskana. Udeleženci so vključeni v štiri
skupine tujih jezikov, od preteklega šolskega leta nadaljujeta z delom dve skupini
Ročnih spretnosti.
V mesecu novembru smo začeli z začetnim učenjem računalništva, študijski krožek Vrt in zelišča pa začenja s predavanji
27. 11. 2015 ob 9. uri v Centru Slovenskih
goric, Trg osvoboditve 9, Lenart.
Tiste, ki ste mogoče zamudili prijavo ali Začetno učenje računalništva
se še niste odločili, vabimo, da se nam pridružite.
Za vas smo dosegljivi na Izobraževalnem centru, Nikova 9, Lenart, po telefonu 02 720
78 88 ali po elektronski pošti izobrazevalnicenter.slogor@gmail.com.
Izobraževalni center, Alenka Špes

Preventivni dan: »Varno in zdravo v
življenju« na OŠ in vrtcu Sv. Trojica

V

četrtek, 15. 10. 2015, so učenci od 6.
do 9. razreda OŠ in vrtca Sv. Trojica
v šoli in na terenu doživeli poseben
dan. Pričeli smo ga s predavanjem Barbare
Slaček, ki jo je prometna nesreča prikovala na
invalidski voziček pri 19-ih letih. Zelo nazorno nam je predstavila kruto realnost nesreč,

ŠT. 10 | 27. NOVEMBER 2015

ki se vsak dan dogajajo na cesti, in skozi svojo izkušnjo prikazala, kako hitro se ti lahko
življenje obrne na glavo. Danes je zaposlena
na Zvezi paraplegikov Slovenije, ima družino,
rada potuje, se potaplja in je zelo aktivna na
več področjih. Ker jo zelo motijo vse nepravilnosti, ki se dogajajo v prometu, sodeluje v

nami iz olimpijskih iger in
se preizkusili v streljanju s
tekmovalno zračno puško.
G. Kaučič nam je predstavil
rezbarske izdelke in prebral
nekaj svojih pesmi. Pripravili
so pečene kostanje, zaigrali
na harmoniko, iz kuhinje pa
je več krat priromala kakšna
dobrota. Vsem se iskreno
zahvaljujemo za vse in da
bomo sodelovali tudi v bodoče.
V šoli so učenci imeli priložnost, da so se
preizkusili v igranju košarke s fanti na invalidskem vozičku. Naš Nik iz. 8. razreda se je
posedel tudi na invalidski voziček in zaigral.
Ugotovil je, da bi potreboval kar nekaj treninga, da bi postal tako spreten kot oni.

gotovo pustila pečat, ki nam bo pomagal pri
ozaveščanju odgovornosti do življenja, obogatil svet naših vrednost in spremenil odnos
do invalidov.
Natalija Novak, soc. pedagoginja

Bolnišnica Medimedo v Vrtcu Benedikt

V

mesecu oktobru so
nas obiskali študentje
medicine iz Maribora.
Študentje so v igralnici uredili
Bolnišnico Medimedo z vsemi
oddelki: čakalnico, ambulanto,
operacijsko dvorano, rentgenom, laboratorijem. Otroci pa
so v vrtec prinesli svojo bolno
igračo in izdelali zanjo zdravstveno izkaznico. Na dan dogodka je bolna igrača obiskala
ambulanto za splošni pregled,
kjer so otroci opisali težave
svoje igrače. Tam so se srečali
z različnimi pripomočki, katere so preizkusili tudi sami. Po
končanem obisku so bili napoteni k različnim specialistom, kjer so opravili podroben
pregled in nato poskrbeli za ustrezno zdravljenje igrač. Otroci so ta dan premagovali

strah pred zdravniki, njihovim pregledom
in pripomočki. Dan so preživeli polni lepih
vtisov.
Doroteja Šlebinger, vzgojiteljica

Anita Kralj že petnajsto leto z Miklavžem
v Benediktu
Mlada pevka iz Svete Trojice bo svojo
publiko že petnajsto leto razveseljevala
skupaj z Miklavžem in številnimi glasbenimi gosti. Ob njej bodo nastopili še Alfi
Nipič, Irena Vrčkovnik, Ivan Hudnik,
Ansambel Štrk, Klapovühi, Mladih 5,
Humorist Korl, Claudia, obeta pa se tudi
glasbeno presenečenje s Hrvaške. Prišel
bo tudi sv. Miklavž z darili. Koncert bo
tradicionalno potekal v športni dvorani v
Benediktu, v soboto, 5. 12. 2015, ob 18.
uri.
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Oprema za ločeno zbiranje odpadkov v
gospodinjstvu
Ali ste vedeli, da v posameznem letu
povprečen prebivalec Slovenije proizvede
nekaj manj kot 400 kg odpadkov? Količina
se le malo zmanjšuje, se pa povečuje ločeno
zbiranje odpadkov. Nastajanje odpadkov je
odvisno od vsakega posameznika in je pogojeno z njegovim načinom življenja, dela,
zadovoljevanja vsakodnevnih potreb po
hrani in pijači, oblačilih in obutvi, bivanju,
potreb po aktivnem preživljanju prostega
časa …
In ker večina odpadkov nastane kot posledica iztrošenosti in neuporabnosti predmetov ali tekočin, moramo o njihovem nastajanju razmišljati že v fazi načrtovanja nakupov.
Preden se odpravimo po nakupih, moramo
tehtno premisliti, ali vse, kar si želimo, tudi
dejansko potrebujemo in ali je naš nakup
lahko drugačen, drugačne vsebine, v drugačni embalaži, ki je lahko vračljiva oz. zamenljiva ali celo brez embalaže. Premišljen nakup
je prva faza na poti preprečevanja nastajanja
odpadkov ter odločitev, s katerimi odpadki
se bomo kasneje srečevali.
Statistični podatki na ravni Slovenije za
pretekla leta kažejo, da je bilo odloženih nekaj več kot 310.000 ton odpadkov, od tega
dobršen del na občinskih odlagališčih. Žal
se nastajanju odpadkov zmeraj ne moremo
izogniti, zato se moramo takoj ob njihovem
nastanku odločiti, kako bomo ravnali z njimi. Slovenska zakonodaja zahteva obvezno
ločevanje posameznih vrst odpadkov na
izvoru njihovega nastajanja od drugih vrst
odpadkov, zbiranje v ustrezni opremi za zbiranje, prepuščanje pooblaščenim zbiralcem
ter zagotavljanje odstranjevanja v skladu s
predpisi.
Razvoj tehnologij, opreme, objektov in naprav za zbiranje, obdelavo in končno odstranjevanje je dosegel raven, da je možna rešitev
za sleherno vrsto odpadka. To pomeni, da
imajo povzročitelji oz. imetniki odpadkov
vse tehnične možnosti za njihovo pravilno
zbiranje in oddajo. Večina komunalnih odpadkov nastaja v prostorih gospodinjstva,
zato je najprimerneje, da se njihovo zbiranje
zagotovi čim bližje mestu oz. viru nastajanja.
V nadaljevanju predstavljamo nekaj rešitev:
- organske kuhinjske odpadke (ostanki pri
pripravi hrane, ostanki hrane, sadje, zelenjava, serviete …) lahko zbiramo v priročni posodici, ki jo lahko hranimo pod
p omiva lnim
koritom ali v
drugem ku
kuhinjskem ele
elementu, pripo
priporočljiv prostor
je tudi shram
shramba ali balkon.
Zbrane organ
organske
kuhinj
kuhinjske odpadke
odložimo na
kompostnik,
če pa tega ni
nimamo, jih moramo odložiti v rjavi zabojnik za zbiranje biološko razgradljivih odpadkov ter prepustiti zbiralcu odpadkov;

- odpadno jedilno olje lahko zbiramo v
plastenkah ali priročnih posodicah, mesto zbiranja pa je
lahko podobno
kot za organske
kuhinjske odpadke. Zbrano odpadno jedilno olje
lahko brezplačno
oddamo v našem
Centru za ravnanje z odpadki v
Sp. Porčiču pri Lenartu;
- plastenke, pločevinke, konzerve, folije,
PVC vrečke, tetrapake … lahko zbiramo
v različnih prenosljivih vrečkah, škatlah,
zabojih ali posodah, skupaj kot mešano
embalažo. Pri zbiranju mešane embalaže je pomembno, da je brez tekočin in
očiščena ter zaradi zmanjšanja prostora

V okviru posveta je bilo prikazano, kako se
zahvaljujemo Občini Lenart za brezplačno
lotiti projekta, kako ga načrtovati, ekonomsko
gostovanje.
ovrednotiti in kako projekt
spremljati in optimizirati,
pri čemer smo lahko videli, da je cena ogrevanja
v Lenartu znotraj ranga
cen, ki ga dosegajo sistemi
v Avstriji in je celostno gledano konkurenčna drugim
virom energije (fiksni del
13,00 – 26,00 €/kW/l in variabilni del 0,045 – 0,087 €/
kWh). Pogosto se namreč
pri primerjavah energentov ne upošteva vseh stroškov, sploh pa se pozabi na
eksternalije, kot sta čistost
zraka in kakovost bivanja,
ki je s centralno toplarno Drago Weinhandl, DI Harald Schrammel, dr. Reinhard Padinger,
Izak Matej Ciraj
občutno boljša. To spodbuja tudi država in se tega
strateško loteva preko programov kakovosti zraka, ki pa so trenutno
Celotna projekcija predavanj je dosegljiva
kot obvezen ukrep omejeni na degradirana
na spletnih straneh društva www.ZaVseNas.
območja (doline, večja naselja).
si.
Po zaključenem posvetu smo udeleženci
Društvo Mi za vse nas,
nadaljevali zanimiv pogovor ob rujni kapljiIzak Matej Ciraj, predsednik
ci v kleti Centra Slovenskih goric, za kar se

Izvedba novega vodovodnega priključka

tudi stisnjena. Za stiskanje plastenk lahko uporabimo priročne stiskalnice, lahko jih stisnemo tudi ročno ali nožno oz.
z vročo vodo. Zbrano mešano embalažo
odložimo v namenske vrečke za zbiranje
mešane embalaže, ki jih lahko namestimo
na priročna stojala;
- revije, časopise, prospekte, knjige … lahko zbiramo v priročnih zabojih ali škatlah.
Zbran papir in papirno embalažo odložimo v namenski zabojnik za zbiranje papirja zelene barve in z rdečim pokrovom;
- za zbiranje steklenic lahko uporabimo
različne plastične zaboje in posode, ki
zadržujejo tekočine. Zbrano stekleno embalažo odložimo v zabojnike za steklo na
skupnih zbirnih mestih (ekološki otok);
- mešane komunalne odpadke običajno
zbiramo v vrečkah, ki jih položimo v namenske koške, tako, da odpadke skupaj z
vrečko odložimo v črn zabojnik.
Posamezne vrste odpadkov lahko zbiramo
ločeno, vsakega v svoji embalaži za zbiranje,
lahko pa v embalaži, ki omogoča zbiranje
dveh ali treh različnih vrst odpadkov, vsako
vrsto odpadka v svoji embalaži. Najprimernejše mesto za zbiranje vseh navedenih vrst
odpadkov je v shrambi.

Potek pridobitve soglasja k priključitvi in
izvedbi priključka je pomemben predvsem za
lastnike novogradenj. Za pridobitev soglasja
je potrebno priložiti naslednjo dokumentacijo:
- pravnomočno gradbeno dovoljenje
(stanovanjski objekt, poslovni objekt,
vikend, garaža), v katerem mora biti
opredeljena priključitev na vodovodno
omrežje,
- potrdilo upravne enote za objekte, zgrajene pred letom 1967,
- dokaz lastništva (zemljiškoknjižni izpisek, kupoprodajna, darilna pogodba …)
- mapna kopija,
- soglasje občine za izvedbo vodovodnega priključka,
- izjava izvajalca gospodarsko javne službe (Nigrad, d. d.) o odvajanju in čiščenju komunalnih in padavinskih odpadnih voda,
- soglasje Mariborskega vodovoda k projektu (če ni bilo izdano, priložite projektne pogoje, izdane s strani Mariborskega vodovoda),
- po potrebi soglasje lastnika že obstoječega vodovodnega priključka, če se nov
priključek navezuje nanj,
- po potrebi soglasje lastnika zemljišča,
preko katerega bo delno izveden vaš vodovodni priključek.
Dokumentacijo obdelamo v dobrih desetih dneh, čemur sledi ogled terena in izvedba meritev, na podlagi katerih pripravimo
pogodbo za izvedbo vodovnega priključka s
predračunom. Naročnik je dolžan poravna-

ti celoten znesek
predračuna pred
izvedbo priključka.
Izvajalca izkopa, zasipa in morebitnega vrtanja
si mora naročnik
zagotoviti
sam,
dela pa morajo
biti opravljena po
navodilih pooblaščene osebe Mariborskega
vodovoda. V primeru, da je potrebno izvesti izkop, prekop ali podvrtavanje cestišča, si
mora naročnik pridobiti soglasje upravljavca
cest. V vodomerni jašek, ki je od glavnega cevovoda oddaljen največ 15 metrov, se vgradi
vodomer. Vodomerni jašek se lahko sezida,
lahko pa se naroči PVC jašek.

Ob prijavi se določi tudi mesečna pavšalna
poraba pitne vode, ki se lahko kasneje, seveda, spreminja.

V Lenartu o ključnih faktorjih za uspeh
sistemov daljinskega ogrevanja na biomaso

N

a martinovo se je v prostorih Centra
Slovenskih goric odvil posvet o managementu kakovosti pri daljinskem
ogrevanju na biomaso. Gosta sta bila Harald
Schrammel iz Inštituta za trajnostne tehnologije iz Gleisdorfa in dr. Reinhard Padinger
iz Joanneuma Gradec, ki sta se v korist društva in njegovih dejavnosti odpovedala honorarju ter potnim stroškom in s tem postala
donatorja društva, poleg ELES, d. o. o., in
TO, d. o. o., iz Lenarta.
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Inštitut vodi avstrijski nacionalni program managementa kakovosti toplarn. V
Avstriji je vsaka naprava na biomaso, ki želi
koristiti sredstva državnih spodbud, podvržena kontroli s strani pooblaščenih delegatov v procesih od načrtovanja, doseganja
zahtev tehničnih in ekonomskih pogojev
do zagotavljanja prepoznave in poprave odklonov v proizvodnji. Kakovost spremljajo s
pomočjo centralne baze podatkov, kjer lahko
uporabniki dostopajo do vseh informacij.
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Šmarna hrušica

Tokrat bi vas rada navdušila za rastlino,
ki nase opozori v eni sezoni kar trikrat. Pomladi, ko se odene v belo, poleti se sladkamo z njenimi slastnimi sadeži, jeseni pa pogled pritegne s oranžno rdečo barvo. Ja, tak
grm raste samoniklo v Sloveniji, na toplih,
strmih, bolj kamnitih legah in se imenuje
šmarna hrušica - Amelanchier ovalis. Ponekod jo imenujejo tudi božja hrušica.
V vrtove sadimo najpogosteje kanadsko
šmarno hrušico in to kot samostojen grm,
ki pa ga lahko vzgojimo tudi v drevo. Seveda je lahko šmarna hrušica tudi del podeželske meje, kjer jo bodo obiskovale čebele,
saj spada med medonosne rastline, kosi pa
bodo pridno zobali njene sladke sadeže. Je
nezahtevna grmovnica, prilagodljiva glede
rastišča, vendar ima vseeno najraje tople
lege in dobro ter propustno prst. Zimski
mraz ji ne more do živega, prenaša tudi poletno sušo. Še pred olistanjem se v mesecu
aprilu odprejo bela socvetja, sestavljena iz
treh do šest ali tudi več zvezdastih cvetov
s petimi venčnimi listi. Po cvetenju se razvijejo ovalni listi, ki so sprva bronaste barve, pozneje postanejo zeleni, v pozni jeseni
žarijo v oranžno rdeči. Plodovi velikosti
borovnic so združeni v grozdasto soplodje.
Najokusnejši so takrat, ko postanejo modro
vijolične barve. Njihov okus nas spominja
na borovnice in hruške. Zorijo postopoma.
Najboljši so sveži, lahko pa jih shranimo
tudi v zamrzovalniku, posušimo, naredimo marmelado, liker, solato … Vsebujejo
vlaknine, sladkorje, kisline, vitamine (tudi
C), minerale (železo, baker), cenjeni so kot
antioksidanti. Po obiranju plodov ji odstra-

nimo pregoste in poškodovane poganjke,
pravo rez opravimo v istem času, kot to
počnemo pri jablanah in hruškah, saj sta
obe sorodnici s šmarno hrušico, izvirajo
namreč iz skupnega rodu rožnic.
Ponujam vam nekaj receptur za uporabo
plodov:
- Palačinke s šmarno hrušico: potrebujemo 20 dag moke, 1 jajce, 1 žlico sladkorja, sol, mleko, 25 dag šmarne hrušice. V
skledi zmešamo moko, jajce, sladkor, sol
in toliko mleka, da dobimo gladko testo
za palačinke. Dodamo še šmarno hrušico in premešamo. V ponev damo malo
maščobe, segrejemo, vlijemo vanjo maso
in po obeh straneh zlato rjavo zapečemo.
Palačinke posujemo s sladkorjem v prahu in cimetom.
- Sadna solata z jogurtom in šmarno
hrušico: potrebujemo 20 dag šmarne
hrušice, 3 oranže, 4 banane, 20 dag nasekljanih lešnikov, 2 žlici medu, 1 navadni
jogurt in 2 žlički cimeta. Šmarno hrušico prerežemo na pol, na male kocke
narežemo tudi oranže in banane, v večji
posodi dobro premešamo sadje, jogurt,
med, cimet in lešnike, za eno uro damo
v hladilnik.
- Piščančja solata s šmarno hrušico: 15
dag kuhanega piščančjega fileja, 15 dag
sira trapista, 1 jabolko, 1 banano, 1 limono, 15 dag šmarne hrušice, glavnato
solato, 5 dag orehov, 1 dcl jogurta, ščep
mlete rdeče paprike, poper in sol. Meso,
sir, jabolko, banano in šmarne hrušice
narežemo in prelijemo z limoninim sokom, dodamo narezana pražena orehova jedrca. Solato narežemo na manjše
kose, naredimo solatni preliv iz jogurta,
rdeče paprike, soli in popra. Na koncu
vse sestavine dobro premešamo.
Še veliko je dobrot, katerih sestavina je
šmarna hrušica, zato si jo le posadite, če ne
prej, prihodnjo pomlad. Posajena je v Belem vrtu pri sv. Rupertu, pridite in jo spoznajte.
Marija Čuček

Zima – radost ali kruta izkušnja za našega psa

P

rihaja zima in z njo čarobnost zimskih
radosti. Poleg tega pa tudi mraz. Prav
je, da v teh dneh še posebej poskrbimo za svoje štirinožne prijatelje – pse. Velika
večina psov neznansko uživa v snežni odeji,
kjer se valjajo, dirjajo, ugotavljajo, kaj je pod
snegom; lastniki oz. skrbniki pa moramo poskrbeti, da pri tem ostanejo zdravi.
Poleg temeljnih zahtev v zvezi z bivališčem,
da jim v hladnih dneh nudimo varno zavetje
pred padavinami, vetrom in mrazom, je odgovornost lastnika oz. skrbnikov psa tudi ta,
da pes ne teka naokoli nekontrolirano ter s
tem ustrahuje otroke, sprehajalce in druge
ali povzroča škodo na zemljiščih sosedov ali
celo širše okolice.
Kljub mrazu je psa potrebno vsak dan voditi na sprehod. Pes naj se zunaj ves čas giba
- skače, teka, lovi žogo ali frizbi ali se igra z
drugimi pasjimi prijatelji. Na javnih mestih
(javno mesto je vsak prostor, ki je brezpogojno ali pod določenimi pogoji dostopen vsakomur) mora biti pes na povodcu. Opustitev
fizičnega varstva psa je prekršek, ki se kaznuje z globo. Ker so dnevi pozimi kratki, sprehodi v mraku ali ponoči postanejo stalnica.
Če se sprehajamo ob prometnih poteh, poskrbimo za to, da bomo mi in naš pes vidni,
ter tako povečajmo našo varnost in varnost
drugih udeležencev v prometu.
Pobiranje pasjih iztrebkov za svojimi psi
v urbanem in malo manj urbanem okolju je

naloga vsakega lastnika oz. skrbnika psa. Še
posebej pozorni bodite na to, da si vaš pes

Fotografija s spleta

ne 'prilasti' sosedove zelenice za opravljanje
svojih potreb, medtem ko imate vi 'pomembnejša' opravila, kot pa je voditi svojega psa na
vsakodnevni sprehod.
Če strnemo, lastništvo psa je odgovornost.
Ta odgovornost se nanaša na lastnikov odnos
do psa. Nanaša pa se tudi na lastnikov odnos
do okolja in do sosedov ter sokrajanov. Kljub
vsem radostim je zima letni čas, ko moramo
za našega psa še posebej dobro poskrbeti. Zagotovimo mu, da bo v zimski pravljici užival
in da se zima zanj ne spreobrne v kruto izkušnjo.
S. Š.

Za dobrega gamsa se je treba pošteno potiti ...

P

a naj še kdo reče, da se tudi pri lovu ne
splača potruditi in počakati na Dianino radodarnost in predvsem – naklonjenost. V to se je prepričal tudi Peter Rajniš
iz LD Dobrava v Slovenskih goricah, ki je to
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jesen lovil gamsa v pobrateni LD Vurmat s
Svetega Duha na Ostrem Vrhu. Njegov vodnik Damjan Štiberc se je trudil, da bi ga po
kobanskem hribovju čimprej pripeljal do odstrela trofejne živali, ki naj bi mu bila v trajni

spomin na prelivanje znoja. A se vse ni izšlo
po načrtih, Peter in Damjan sta kar nekajkrat
prerajžala tisti del lovišča, v katerem se običajno
najraje zadržujejo gamsi. Pomagal je tudi Damjanov oče Slavko in veliko znoja je preteklo po
Petrovem čelu, preden se je Diana le nasmehnila. Desetič je šel v kobansko »pečovje«, gor in
dol, počez in povprek, tudi plaziti sta se morala,
da sta prišla do primernega kraja za strel. In ga
našla ter končala naporni lov z odstrelom dobrega gamsa - kozla, starega kakšnih pet let. Po
uspešnem lovu se je Peter skupaj z Damjanom
in Slavkom še dolgo zadržal v prijetni družbi
vurmaških lovcev pri gospodarju te LD Dominiku Adamu, ki velja za dobrega gamsarja. Petru je za več kot zasluženo trofejo krepko stisnil
roko ter mu zaželel iskren lovski blagor. To so
storili tudi starešina LD Vurmat Rudi Maček in
še mnogi drugi lovski prijatelji z Vurmata.
Peter in Damjan z uplenjenim gamsom na Vurmatu
M. T.

Čudovita igra narave

P

osebna trofeja Branka Lončariča, ki je redek primer "čudovite igre narave", je bila ocenjena po
mednarodnih standardih in normativih na Lovski zvezi Maribor in ne na sejmu v Gornji Radgoni,
kot smo pomotoma zapisali v zadnji števiki ON. Posebno in redko trofejo je ocenil ing. Božidar Kunej, strokovni tajnik LZ Maribor, in uplenitelju Branku Lončariču izrekel iskren lovski blagor.
M. T.

Obrezane smreke

D

o takšnega posnetka se pride malokdaj. Marjan Kirbiš, ki je pred precej
leti zasadil male smreke na zasutem
klancu ob Kaučičevi cesti v Sveti Trojici v
Slov. gor., je bil deležen odstranitve smrekovih vej, ki jih je porezal Karl Brunčič. Na
deblu smrek se vidi njihova debelost, ki je
precejšna. Videz je popolnoma boljši in peš
bo lažje skozi, za postanek pa bodo hvaležna
pljuča. Karkoli stori človek dobrega v naravi,
to stori zase, v dobro sebi.
Tekst in foto: Slavko Štefanec

Novmaj

V

prvi polovici novembra letos je bilo
vreme v osrednjih Slovenskih goricah tako lepo, sončno in toplo, da so
nekateri letošnji november poimenovali kar
novembrski maj oziroma novmaj.
Kako lepo bi bilo, če bi ta novi maj, ki
nas je obiskal novembra, ostal pri nas vse
do pravega maja naslednje leto. Lepo pa bo
tudi, če in ko nas bo po prekrasnem novmaju obiskala zima. Če gre verjeti ljudski
modrosti: »Toplo poletje, hladna zima«, nas
čaka huda zima.
T. Kšela

Vabilo
Nekoč, dolgo, dolgo je že tega, ko v Radehovski cerkvici še ni bilo podobe Device Marije, je nebeški svetilkar na nebesnem svodu znova prižgal tiste zvezde, katerih čarobna
svetloba v Radehovskem jezeru najlepše odseva, in zadovoljno dejal: »Takole, pa je znova
napočil ta skrivnostni adventni čas!«
Vabimo vas, da se z nami veselite prihajajočih boKULTURNO DRUŠTVO
žičnih praznikov z zgodbo Radehovska božičnica
DELAVEC LENART
sli Zakaj je plašč Božje Matere tako dolg, ki jo bodo
uprizorili člani Kulturnega društva Delavec Lenart.
Ob tem radostnem dogodku bodo zaživele tudi žive
jaslice. Predstave bodo v:
• soboto, 28. novembra, ob 17. in 19. uri v cerkvici Frauenkirche, Bad Radkersburg, Avstrija,
• nedeljo, 29. novembra, ob 17. in 19. uri v cerkvici Frauenkirche, Bad Radkersburg, Avstrija,
• soboto, 12. decembra, ob 17. in 19. uri v Radehovski cerkvici v Lenartu,
STANKA
DEVJAK
• nedeljo, 13. decembra, ob 17. in 19. uri v Radehovski cerkvici v Lenartu,
ˇ
Radehovska božicnica
ali
• soboto, 19. decembra, ob 17. in 19. uri v RadeZakaj je plašcˇ Božje Matere tako dolg
hovski cerkvici v Lenartu,
Die Weinhnachtsgeschichte von Radehova oder
• nedeljo, 20. decembra, ob 17. in 19. uri v RadeWarum der Mantel der Mutter Gottes so lang ist
hovski cerkvici v Lenartu,

| 13

OVTARJEVE NOVICE
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SLOVENSKE GORICE MED NEMŠKO OKUPACIJO
1941–1945 (Oris razmer)
Ob 70-letnici konca druge svetovne vojne 1939–1945
Povzel in pripravil dr. Marjan Toš
Zaradi izgonov je prebivalstvo zelo trpelo.
Posestva slovenskih izgnancev in izseljencev v
obdobju 1941 – 1945 so bila zanemarjena, propadalo je zlasti sadjarstvo. Iz šolskega okoliša
Sveta Ana na primer so bile izgnane 104 osebe. 13 Okupatorji so na domove izseljenih slovenskih družin iz območja Lokavca naseljevali
Nemce iz bližnje apaške doline in ne iz drugih
delov rajha. 14
Ena od značilnosti nemške okupacije na
slovenskem Štajerskem je bila nemška prisilna
mobilizacija. Ta radikalni ukrep je prizadel tudi
dobršen del moškega prebivalstva na območju
osrednjih Slovenskih goric (lenarško območje).
Priprave za izvedbo nemške vojaške mobilizacije so se začele že leta 1941 v povezavi z okupatorjevim reševanjem podelitve nemškega državljanstva prebivalstvu tistega dela Slovenije, ki
si ga je pri razkosanju Dravske banovine med
tri okupatorje aprila 1941 prilastila Nemčija.
Nemško prisilno mobilizacijo so začeli izvajati
leta 1942, ko je bila izdana odredba šefa civilne
uprave na Spodnjem Štajerskem o uvedbi vojnega prava in državne delovne službe na tem
območju. Odredba se je dotikala tudi objave
popisa letnikov 1923 in 1924. V letu 1942 so bili
najprej popisi letnikov 1923 in 1924, sledili so
popisi letnikov 1921 in 1922, 1919 in 1920, novembra in decembra 1942 pa še popisi letnikov
1918 in 1925. Popisom so kmalu sledili nabori
in tem vpoklici. Že okoli 20. julija 1942 je bil
na Štajerskem vpoklican v nemško vojsko letnik
1923. Vpoklic je bil zelo uspešen, saj se vpoklicani v glavnem niso imeli kam umakniti. To se
je nato ponovilo tudi jeseni 1942 in pretežno še
leta 1943. Vpoklice so izvajali postopoma, tako
da so do konca poletja 1943 vpoklicali od letnika 1926 – 1914 kar je okoli 60 % vseh mobilizirancev. Druge obveznike od letnika 1928 – 1908
so vpoklicali pretežno v letu 1944 in preostale,
vključno z letnikom 1929, še leta 1945. 15 Odzivnost na pozive je bila na splošno velika predvsem na Štajerskem do leta 1944. Mobilizacijo
so Nemci spremljali z represalijami nad Slovenci. Med temi velja omeniti streljanje talcev, ki so
jih izbirali tudi med dezerterji iz nemške vojske.
Najučinkovitejši ukrep za poslušnost vojnih
obveznikov pa je bila grožnja in represalije nad
svojci obveznikov, pri katerih se je udomači-

3. del

lo načelo »Rajši ubogam in sam padem, samo
da ohranim družino in dom«. Razen v državno delovno službo in redno vojsko so nemške
oblasti silile Slovence še v številne druge vojaške
in polvojaške organizacije. Najbolj množična je
bila oborožena formacija Štajerske domovinske
zveze »Wehrmannschaft«, ki je predstavljala
pomožno policijo in so jo uporabljali tudi v
bojih proti partizanom. Jeseni 1944 so Nemci
oblikovali v vsem rajhu teritorialno vojsko z nazivom »Volkssturm«, ki je spadal v redno vojsko. Njegovi obvezniki so bili moški od 16. do
60. leta starosti. Ženske so mobilizirali v pomožne službe »Helferinnenkorps«. Tudi na območju zdajšnjih občin v osrednjih Slovenskih goricah sta bila najprej mobilizirana letnika 1923
in 1924, prisilna mobilizacija pa se je vršila med
leti 1942 in 1945. Konec leta 1944 in v začetku
leta 1945 je moralo prebivalstvo prisilno sodelovati pri izgradnji vojaških objektov (kopali so
strelske jarke, postavljali protitankovske ovire,
gradili utrdbe). Oblasti so odredile tudi prisilno
oddajo gradbenega lesa. Ponekod so v gozdovih
na veliko sekali uporaben les.
Na tem območju v obdobju 1941 – 1945 ni
bilo rednih partizanskih vojaških enot. Izjema
so bile le patrulje Lackovega odreda. Pač pa so
se na tem območju pojavljali četniški oddelki,
ki jih je od sredine leta 1943 snoval Jože Melaher – Zmagoslav. 16 Četniška organizacija na
Štajerskem je nastala na območju Slovenskih
goric in Dravskega polja. Vodstvo narodnoosvobodilnega gibanja je konec leta 1943 in v
začetku leta 1944 opozarjalo na močno »plavogardistično nevarnost« in dejavnost »plavogardističnih« 17 organizatorjev v Slovenskih
goricah, na Dravskem polju, pa tudi v Mariboru, na območju Donačke gore in v hribih okoli
Šentjurja pri Celju. Ocene in ukrepi vodstva
štajerskega NOB pa niso bili v skladu z dejanskimi razmerami na terenu. Jože Melaher, ki se
ga je med ljudmi oprijel vzdevek Zmagoslav, je
najprej zasnoval pogoje za svojo organizacijo,
nato pa tudi za njeno vojaško formacijo. Melaher je med drugim skrbel za izdajo glasila Kri in
zemlja, v začetku leta 1945 pa so začeli četniki
izdajati še glasilo za žene in dekleta. 18
Nadaljevanje prihodnjič

13
Šolska kronika 1941 – 1945, napisal Ivo Matkovič, arhiv OŠ Sv. Ana. Kronist je zabeležil, da so Nemci večino ljudi izselili na
Hrvaško, med njimi celo nekaj tistih, ki so ob aprilskem napadu pozdravili Nemce. V izgnanstvu sta umrla dva moška in dve
ženski, kar pa se ne ujema s podatki Društva izgnancev Slovenije iz Lenarta.
14
Šolska kronika OŠ Lokavec, ki jo je 20.12.1946 napisal šolski upravitelj Jože Kert, hrani OŠ Sv. Ana. V kroniki je tudi
zaznamba, da so premoženje slovenskih učiteljev, ki so se po aprilski nemški zasedbi leta 1941 umaknili iz Lokavca, plenili
domačini. Podrobnejših podatkov o tem početju ni zabeležil, je pa izpostavil vidno vlogo članov Kulturbunda, ki so Nemce
pričakali nadvse svečano in tudi sicer med okupacijo izvajali aktivno nacistično propagando ter uživali privilegije okupacijske
oblasti, v kateri so sami aktivno sodelovali. V zvezi s tem je pribeležil opombo, da so 13. januarja 1946 iz Lokavca izselili družine kulturbundovcev in da se je zaradi tega zmanjšalo število otrok v šoli na Lokavcu.
15
4. Zbornik »Nemška mobilizacija Slovencev v 2. svetovni vojni«, Zveza društev mobiliziranih Slovencev v nemško vojsko
1941 – 1945 Celje in Muzej narodne osvoboditve Maribor, Maribor 1998. Kljub temu, da je bilo zlasti v zadnjih letih vojne veliko nasprotovanj odhodu v nemško vojsko in so se nekateri možje in fantje tudi skrivali pred vpoklici, so klonili pred bojaznijo,
da ne bi pahnili v nesrečo svojih družin in drugih sorodnikov. Mobiliziranci v nemško vojsko so čutili velike moralne stiske
– bili so pred izbiro, ali naj se odzovejo v nemško vojsko, ali pa pahnejo v nesrečo družinske člane. V tej stiski so se odločali
za prvo, čeprav nikoli niso opustili misli, da se bodo pozneje izognili boju na strani Nemcev v njihovih napadalnih vrstah. V
nemški vojski so gojili misel na pobeg, pri čemer jih prisega ni motila, saj je niso dali prostovoljno. Iz Slovenskih goric je nekaj
mož in fantov odšlo v nemško vojsko tudi prostovoljno zaradi denarja in to še pred razglasitvijo mobilizacije.
16
Jože Melaher se je rodil 26.2.1913 na Pobrežju pri Mariboru, umrl pa 10.6.1991 v Clevelandu v ZDA. Tam je živel od
leta 1949 in bil tajnik Baragovega doma (prim. Milan Ževart, Enciklopedija Slovenije, Ljubljana 1993, str. 60). Šlo je za protipartizansko dejavnost, ki je bila do jeseni 1943 v glavnem omejena na tisti del Slovenije, ki ga je aprila 1941 dobila Italija. Za
Štajersko namreč velja ocena, da si slovenski nasprotniki narodnoosvobodilnega gibanja v tej pokrajini niso mogli ustvariti
pomembnejših pozicij. To velja za celotno obdobje 1941 – 1945.
17
Uporabljena je terminologija, ki jo je uporabljala partizanska stran in komunistično vodstvo NOB, sicer pa je za četniške
oddelke značilno poimenovanje tudi »oddelki jugoslovanske kraljeve vojske v domovini«.
18
1. januarja 1945 je izšla prva številka glasila Slovenka sem, s podnaslovom Glasilo slovenskih deklet in žena za severno
Slovenijo. Z glasilom Kri in zemlja je Zmagoslav začel propagando proti Osvobodilni fronti. Začel je tudi s pospešenim zbiranjem pripadnikov četniških oddelkov, ki jih je novačil tudi med ubežniki iz nemške vojske, ki so se skrivali v Slovenskih goricah
(prim. Milan Ževart, Lackov odred 2 8 Lackova četa, Lackov bataljon, Pohorski – Lackov odred, Maribor 1988, str. 171 – 179).
Četniki so med ljudmi delili tudi publikaciji Kri mučencev in Črne bukve.

Stoletnica Terezije Srečec: »Vedno me je
zanimala politika!«

R

odila se je 11. oktobra 1915 ob 1.30
zjutraj v Prekmurju v vasi Lipa pri Beltincih materi Uršuli, roj. Dominko, poročeni Zadravec, ter očetu Francu Zadravcu.
Stari starši pa so bili Helena in Franc. Imela je brata, ki je bil kot vojaški interniranec
ranjen in poškodovan ter je v starosti 60 let
umrl. Drugih svojih sorodnikov, razen hčere
z vnuki, pravnuki in prapravnuki, več nima.
V starosti 10 let se je skupaj s starši preselila iz Prekmurja v Slovenske gorice, ker
je njen oče imel tukaj poročeno sestro. Kot
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šolarka je hotela iti študirati za učiteljico, čeprav so starši želeli, da bi šla v kakšno dekliško šolo in bila bolj pobožno vzgojena. Sama
pa se je od nekdaj strašno rada zanimala za
politiko, ki jo ima še dandanes zelo rada in
rada prisluhne tudi razpravam v parlamentu
ter se obenem tudi malo pojezi, ker »güčijo
take oslarije, ki jih ona, ki je te že teko stara,
nemre čüti«. Starša sta njenemu političnemu
udejstvovanju precej nasprotovala, a dandanes hči ter vnukinja potrdita, da se še zdaj, pri
svojih letih, goreče zanima za politiko.

MED LJUDMI
Pravi, da je bilo v življenju tudi težko, saj je
bila med vojno z družino izgnana na Hrvaško
in nato v Bosno, a to ni ves svet, ki ga je videla, saj je spoznala tudi del Nemčije, Avstrije
in Italije.
Poročila se je dvakrat, s prvim možem Petrom sta bila poročena 22 let, ko je ovdovela,
se je kasneje poročila s Francem in sta bila
poročena 50 let. Rodila je hči Verico.
Sama se oceni kot kritična, ostra, samosvoja, nepopustljiva, ponosna ženska; hči,
vnukinja ter pravnukinji pa hitijo dodati, da
jo gledajo kot močno žensko, ki se nikoli ni
pustila voditi komurkoli ter ni nikoli popu-

če, zaupa nam tudi, da najraje je kavo in kruh,
mlečne žgance, piščančje »peroti«, kdaj pa
kdaj v družbi svojih najbližjih rada nazdravi z
refoškom in tramincem.
Izredno aktivna je bila pri Rdečem križu,
saj ga je pripeljala v Lokavec in bila dolga
leta gonilna sila, prav tako je bila pri telovadnem društvu Sokol in kulturnem društvu
aktivna članica. Spomnim se, da mi je pred
petimi leti, na svoj 95. rojstni dan, pokazala
vaje za čvrste mišice nog, razgibavanje vratu
ipd. Njena radoživost je občudovanja vredna
in jo popelje v središče pozornosti. Izredno
rada ima otroke, saj je kot babica, prababica
ter praprababica marsikateri trenutek namenila svojim mladim koreninam, na katere je zelo ponosna.
A za vsem zanosom ostaja skromna ženica manjše rasti, ki občasno
kar malo sramežljivo, a hudomušno
odgovarja na zastavljena vprašanja
… Skupno kosilo, ki je ravno na njen
rojstni dan kar klicalo o druženju, ji
je ostalo v lepem spominu. Ob častitljivem jubileju ji je voščil župan SilvoSlaček, ki ji je želel še veliko zdravih in zadovoljnih let. Ob nenehnem
povpraševanju o načinu življenja, da
bi dočakali sto let tudi mi, hudomuSlavljenka z županom, hčerko, vnukinjo in pravnukom
šno pripomni, da »vsem želi, da bi
izkusili starost, a eni ne spoštujejo
ščala ter bila podrejena, nikoli ni ostala komu
starosti«, sama pa si želi še živeti 15 let, da
dolžna. Tukaj njen prekmurski karakter zelo
bi lahko svojemu najmlajšemu prapravnuku
močno izstopa.
kupila lizalke »ko de že malo bol vejki grato«.
Ostaja samostojna, sama si skuha in obleSuzana Rejak Breznik

Društvo izgnancev obiskalo 100-letno Terezijo

D

elegacija KO DIS Lenart v Slov. Goricah je 11. oktobra 2015 na njen 100ti rojstni dan obiskala svojo članico

Terezijo Serčec, ki živi v vasici Lokavec. Z
jubilantko smo obujali spomine na dneve v
izgnanstvu, pa tudi po vrnitvi v domovino.
Živi sicer skupaj z vnukovo družino.
Najbolj se veseli še dobrega zdravja.
Nikoli pa ne bo pozabila 5. junija
1941, ko so jih okupatorji izgnali
od doma. Odpeljali so jih Maribor
(Meljska kasarna), nato pa v Bosno v
Dervento in nato še v Bjelovar. V izgnanstvu je rodila hčerko Vero. Radost ob tem dogodku so zastrli nove
skrbi in trpljenje.
Ob slovesu smo ji zaželeli še mnogo zdravih in zadovoljnih let.
Predsednik KO DIS
Lenart Ivan Godec

Praznovali smo zlato obletnico zaključka
osnovne šole

P

isalo se je leto
1965, ko smo druščina razigranih
najstnikov
zapuščali
klopi Osnovne šole Lenart v Slovenskih goricah. Po osnovni šoli si
je vsak poiskal svoje življenje, večina v domovini, drugi v tujini, kamor je koga zanesla pot.
Čeprav se srečujemo vsakih 5 let, pa je
letošnje srečanje po
pretečenih 50 letih bilo
zelo prisrčno, saj smo
se zbrali v Osnovni šoli
Lenart, da bi zopet obudili spomine na srečne
šolske dni. Pri vhodu v
šolo, kjer nas je prijazno
pričakal ravnatelj Marjan Zadravec, se je marsikdo počutil kot tistega daljnega septembra 1957, ko smo skupaj s
starši prvič stopali skozi ogromna stara vrata
in se sramežljivo skrivali za maminimi krili.
Sedaj je šola povečana ter dozidana z več
učilnicami in specialnimi kabineti, kjer smo
bili deležni razlage, orisu dela ter učnega programa sedanje generacije osnovnošolcev.
Ob ogledu starega (našega) dela šole smo
posedli v šolske klopi in obujali spomine na
svoja šolska leta. Ob tem smo mnogi podoživeli delček šolskega časa izpred davnih let.

Naše srečanje smo nadaljevali v Gostišču
29 v Lenartu ob večerji in veselem druženju, kjer so nam pripravile presenečenje in
nas razveselile z lepim petjem Ljudske pevke
Društva upokojencev Lenart, kjer prepeva
tudi naša sošolka Ivanka Žerjav.
Ob veselem druženju je bilo tem za pogovore res veliko, česar pa si nismo uspeli povedati tokrat, smo si obljubili, da si povemo, ko
se naslednjič srečamo.
Zalika Koren, foto: Jože Vogrin
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Po 45 letih
osnovne šole

Sedmega otroka krstil mariborski nadškof
monsignor Alojzij Cvikl

V

nedeljo, 15. novembra, se je pri Sveti Ani zgodil prav poseben dogodek,
Po 45 letih osnovne šole pri Sv.
ki ga v teh krajih še nismo bili vajeni
Ani se je ponovno srečala generacija 1955 in obujala spomine na in mu še nismo bili priča v zadnjih desetletjih. Župljane župnije je doletela čast prvega
osnovnošolske klopi.
Foto: V. K.

Center za socialno delo Maribor
Javna socialno varstvena programa:

Materinski dom Maribor in Svetovalnica
za žrtve nasilja in zlorab Maribor
Programa sofinancira Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Programa
delujeta ob podpori Mestne občine
Maribor in nekaterih občin Podravske regije. Ustanovitveni donator
in donator za delovanje programa
je Fundacija Aktiva, Ustanova. V
podporo so tudi drugi donatorji.
Družinske stiske so lahko zelo
hude in so tudi intimne. Še zmeraj vcepljeno stereotipno razmišljanje, da naj dogajanje v družini
tam tudi ostane, prispeva, da žrtve
težje poiščejo pomoč. A je umik
in ustrezna strokovna pomoč velikokrat lahko edina možnost, da ohranijo
svoje in življenje svojih otrok, ki so žrtve
nasilja zmeraj, tudi kadar so »le« prisotni
ob izvajanem nasilju. Vemo, da je nasilje
kaznivo dejanje in da je zanj odgovoren tisti, ki ga povzroča. Četudi poskuša preložiti odgovornost na žrtev nasilja, je to samo
strategija, ki hromi žrtev nasilja, katera mu
verjame. Zato je pomembno, da si žrtev poišče ustrezno strokovno pomoč. Da lahko
SPREGOVORI in pove, kaj se ji dogaja in
da lahko skupaj z njo poiščemo ustrezno
rešitev. Hkrati pozivamo tudi vse, ki vedo
za nasilje, da spregovorijo in vzpodbudijo
žrtev ali/in institucije k pomoči.
Materinski dom Maribor: Z namenom
pomoči materam z otroki in ženskam v najrazličnejših eksistenčnih, bivanjskih, osebnih in odnosnih stiskah že dvanajsto leto
deluje program, ki je namenjen ženskam
– materam z otroki, nosečnicam, porodnicam in samskim ženskam v najrazličnejših
življenjskih stiskah. Vse več jih išče pomoč
tudi, ker se soočajo z eksistenčno in bivanjsko stisko – so brez urejenega stanovanjskega vprašanja, srečujejo se s posledicami
deložacij, ker niso sposobne plačevati najemnin, z namestitvijo k nam začasno rešijo
vprašanje bivanja in ob strokovni pomoči
in podpori razrešujejo življenjsko situacijo,
v kateri so. Velikokrat se soočajo z brezposelnostjo in ekonomsko odvisnostjo od

sistema in/ali partnerja, matične
družine. V programu nudimo
različne oblike psihosocialnih in
drugih oblik pomoči z namenom
opolnomočenja in nadaljnjega
samostojnega življenja in bivanja
ženske, matere z otroki.
Svetovalnica za žrtve nasilja in
zlorab Maribor: Zaradi porasta
nasilja v našem lokalnem okolju
in potreb žrtev nasilja po dodatnih strokovnih oblikah pomoči
smo v letu 2010 ustanovili program Svetovalnice. Namenjena
je vsem žrtvam nasilja in zlorab,
tudi osebam po odhodu iz nastanitvenih programov (varne hiše, materinski
domovi, krizni centri za ženske in otroke,
žrtve nasilja, krizni centri za mlade, mladinski domovi). V njej nudimo: razbremenitev
in razumevanje stisk kot posledic izkušenj
nasilja, predelavo travmatskih izkušenj in
pridobivanje novih izkušenj doživljanja,
izražanja in ravnanja, ki so pomembne za
osebnostni razvoj, usmeritev v ustrezne
oblike pomoči, ozaveščanje (spoznavanje
pristojnosti javnih služb, pravic po Zakonu
o preprečevanju nasilja v družini in drugih
pomembnih zakonih, pravic v različnih postopkih, oblikah nasilja in posledic nasilja),
spremstvo ter zagovorništvo na druge institucije, sodelovanje z drugimi institucijami,
psihosocialno svetovanje žrtvam nasilja po
telefonu in e-pošti, kakor tudi pomoč pri
starševski vlogi. V pomoč se žrtve nasilja
lahko vključujejo tudi anonimno.
Delo poteka individualno in/ali v strokovno vodeni skupini za ženske. Imamo
tudi skupino otrok, žrtev nasilja, katerim se
nudi psihosocialna podpora skozi druženje,
igro in učenje. Naš cilj je z ustrezno strokovno pomočjo žrtve nasilja opolnomočiti
in jim pomagati pri predelavi njihovih čustev in vedenj ter vzpostaviti odnose brez
nasilja, hkrati pa omogočiti varen prostor,
kjer lahko žrtve nasilja v zaupnem okolju
izrazijo svoja čustva ter jih predelajo.

Širitev programa Svetovalnica za žrtve nasilja in zlorab v posamezne
lokalne skupnosti
S podporo lokalnih skupnosti in države smo v letu 2015 uspeli, da lahko
program Svetovalnice za žrtve nasilja in
zlorab,približamo ljudem tam, kjer bivajo.
Mednje sodi tudi področje pristojnosti
Centra za socialno delo Lenart, ki za delovanje prijazno odstopa prostore. K sodelovanju in podpori bomo povabili tudi vse
pristojne občine, med katerimi smo zaenkrat dogovarjali podporo in sofinanciranje s
strani Občine Lenart. Za njihov odgovoren
odnos in odločitev o podpori programoma,
s katerima omogočajo pomoč najranljivejši
skupini prebivalstva, se iskreno zahvaljujemo! Program Svetovalnice za žrtve nasilja
in zlorab bo od meseca decembra 2015 deloval v prostorih pristojnega Centra za socialno delo Lenart vsak teden, ob torkih.
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Telefonske številke, na katerih smo dosegljivi, so:
Svetovalnica za žrtve nasilja in zlorab Maribor:
Telefon: 02 228 49 94,
Mobi: 041 762 333 in/ali 041 735 135
E-naslov: info@svetovalnica-mb.si
ponedeljek, torek, petek: od 8.–16. ure in
sreda, četrtek: od 12.– 20. ure
Materinski dom Maribor:
Telefon.: 02 623 25 26, 02 623 25 52,
Mobi: 051 260 159,
Faks: 02 623 22 88,
E-naslov: info@materinski-dom.si
vsak dan, od ponedeljka do petka, od 8.–
20. ure
Žanet Mithans, vodja programa

obiska mariborskega nadškofa monsignorja
Alojzija Cvikla z namenom krstiti sedmega
otroka Lovra družine Šijanec. V svoji pridigi
je predvsem poudaril spoštovanje in sprejemanje življenja z odprtimi rokami, saj je
življenje vsakokratni čudež, dar in
je slednje potrebno iskreno spoštovati. Pri maši, ki je bila predvsem
glasbeno obarvana, je zapel domači
cerkveni pevski zbor pod vodstvom
organista Andreja Dvoršaka, na klaviaturah je zbor spremljal Aleš Rola,
na kitari Žan Rola, solistka na flavti
je bila Lara Šijanec ob klaviaturski
spremljavi mame Natalije Šijanec,
pri maši pa je zapela tudi družina Šijanec. Zelo lep dogodek je tako navdušil župljane, da so pri maši večkrat
zaploskali družini.
SReBr

Obvestilo o humanitarni akciji
Sporočamo vam, da je invalidsko vozilo za Maksa Zorčiča še vedno v izdelavi. Predviden
rok izdelave se je zavlekel zaradi službenih in družinskih obveznosti obeh študentov, ki pripravljata vozilo. Projekt je v postopku izdelave, predviden rok končanja bo v spomladanskem času.
Maks je ves čas v stiku z izvajalcema in je seznanjen s potekom dela. Razumemo njegovo
stisko in željo, da si olajša gibanje. Najbolj zahteven del projekta je dokumentacija, ki zahteva
veliko časa.
Vsem donatorjem se zahvaljujemo in vljudno prosimo za razumevanje.
V imenu izvajalcev, Vlada in Andreja, RKS, Območno združenje Lenart

VABILO
V okviru Večerov hospica vabimo
na praznično srečanje v decembru!
Večer hospica z naslovom

Območni odbor Maribor

Ob ljudski glasbi in besedi prostovoljcev
bo v torek, 1. decembra, ob 17. uri na sedežu odbora v Mariboru,
Partizanska c. 12/II.
Prazniki že tisočletja napolnjujejo človeško življenje in ga hkrati razbremenjujejo.
S tem življenje osmišljajo in hkrati lajšajo ter harmonizirajo.
(Iz predgovora Velike knjige o praznikih)
Ljudska glasba je bila od nekdaj spremljevalka človeka v veselju,
praznovanju, žalosti …
Je naša dediščina, je del naše preteklosti. Naše gostje bodo ljudske pevke.
Ob zvokih violine bomo prisluhnili še mislim naših prostovoljcev.
Prijazno vabljeni!

Solza, žalost, bolečina
te zbudila ni,
a ostala je tišina,
ki močno boli.

Zahvala

Nepričakovano in mnogo prezgodaj nas je v 26. letu zapustil naš dragi

DANIJEL FEKONJA,
pripadnik Slovenske vojske iz Oseka 9 a

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem,
znancem, sodelavkam podjetja Prevent Halog iz Lenarta, sodelavcem podjetja Petrol,
športnemu društvu Porčič in ostalim športnim društvom za tople besede, za izrečena
sožalja, podarjeno cvetje, sveče, svete maše in vsem tistim, ki ste našega Danijela v tako
velikem številu pospremili na njegovi zadnji poti.
Iskrena hvala gardni enoti Slovenske vojske za ganljivo opravljeno pogrebno svečanost.
Godbi Slovenske vojske za odigrane žalostinke. Vojakom 72. brigade / 74 pehotnega
polka. Hvala vojaškemu vikarju patru Mateju Jakopiču in domačemu patru Bernardu
Goličniku za opravljen verski del pogreba in darovano mašo zadušnico.
Iskrena hvala pevcem vokalne skupine Solzice za ganljivo odpete pesmi na pogrebu
in pri maši zadušnici. Hvala fotografu Tomasu (mt studio) iz Apač za fotografiranje in
izdelavo albuma. Hvala ansamblu Štrk. Hvala vokalni skupini Simfonija, vsem Vanjinim prijateljem in znancem ter ožjim sorodnikom Vanjinega partnerja Domna. Hvala
učencem 9. a razreda in učiteljem OŠ Sveta Trojica. Hvala govornikoma za ganljive
besede slovesa. Hvala pogrebnemu podjetju Almaja iz Lenarta za opravljene storitve
ob bolečem slovesu. Hvala vsem, ki se ustavljate in se boste ustavljali na mestu večnega
počitka našega dragega Danijela. Vsem sorodnikom se še enkrat iskreno zahvaljujemo
za vso pomoč v najtežjih trenutkih slovesa.
Besede zahvale izrekamo vsi, ki imamo našega Danijela radi
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IZ KULTURE

Obiščite 31. slovenski knjižni sejem 2015

OI JSKD Lenart
Ta veseli dan kulture
Vsako leto se 3. decembra izvaja prireditev
Ta veseli dan kulture po vsej Sloveniji. Zato
je JSKD Lenart k sodelovanju povabil vse delujoče skupine in posameznike iz vseh šestih
občin območja. V programu bodo prikazali,
da v njihovem delovanju ne bo nikoli vsebinske krize kulturnih programov. Kulturne
skupine bodo prikazale svoje programe, posamezniki, ki pa so literati in likovniki, bodo

prebrali svoje pesmi in razstavili likovna dela.
Prireditev se bo odvijala v četrtek, 3. decembra 2015, v Domu kulture v Lenartu v
večernih urah.
Prijave zbirajo do četrtka, 19. 11. 2015!
Prijavite se lahko na naslov JSKD Lenart,
Nikova 9, 2230 Lenart ali na e-mail: breda.
slavinec@jskd.si ali po faksu: 02 729 24 64.

Izvedba regijskega folklornega
seminarja Plesi Pohorja in
Dravinjskih goric
Seminar je bil namenjen vodjem otroških in odraslih folklornih skupin. Vodil
ga je dolgoletni strokovnjak na folklornem področju Branko Fuchs.
Seminar je potekal pet ur v torek, 10.
novembra, v lenarškem Centru Slovenskih goric v izvedbi JSKD Lenart.

Foto: arhiv sklada

Dogodek bo v torek, 8. decembra 2015,
ob 19. uri v avli Občine Sveta Ana. Prevod v
hrvaščino je izdala Filozofska fakulteta v Zagrebu. V projektu so bili zajeti slovenski literati, poleg Brede Slavinec še Janja Vidmar in
Matej Krajnc. Pogovor bo vodila Melita Forstnerič Hajnšek, novinarka Večera, ki pokriva
kulturno področje.
S prve predstavitve Paučin v Zagrebu. Na
predstavitev v književni klub Booksa je prišlo
50 ljudi. Foto: zasebni arhiv avtorice

Programski posvet JSKD Lenart
srečanja in revije, obletnicah skupin in društev v prihajajočem letu in številnih novostih,
ki bodo v naslednji kulturni sezoni.
B. S.

KNjigolAndiJa
Ob Pravljičnem večeru za odrasle v Knjižnici Lenart v petek, 20.
novembra 2015
Knjižnice so mesta, kjer čedalje več ljudi
najde svoj mir in zatočišče pred viharji življenjskega tempa. Ni čudno, da je tema letošnjega dneva slovenskih splošnih knjižnic
– Knjižnice povezujejo.
Zato ponovno in še močneje izvajamo dejavnosti za mlade in odrasle, od pravljic do
delavnic in bralnih projektov, ob katerih se
veliko družimo in pogovarjamo.
Kaj vse je treba danes povezati, kaj vse je
treba ljudem na novo odstreti, da bi videli
pravo bistvo življenja, da bi se umirili in se
našli v svojem bistvu, svojem pravem cilju –
da bi izstopili iz okvirjev, ki jih omejujejo, in
zajeli svobodo s pravo mero, da bi zares uživali v vsem, kar delajo, kjer se nahajajo, kar
sprejemajo, kar jim dajejo.
Ali to ljudje zmoremo? Tisti, ki sprejemamo, in tisti, ki dajemo? Sploh ni preprosto, saj

Pravljicni vecer

za odrasle 2015

Regijski projekt pravljic za odrasle so pričele štajerske knjižnice:
Mariborska knjižnica, Knjižnica
Lenart in Knjižnica Slovenska
Bistrica.
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izšla junija letos v založbi Zavoda RAST Benedikt, je bila predstavljena
v torek, 25. 11. 2015, na Forumu za obiskovalce, ves čas
trajanja sejma pa vas Anika
in njene skrinjice pričakujejo
na Bazarju malih založnikov
(razstavni prostor B6).
Družinski izlet z obiskom
knjižnega sejma lahko imate
še v naslednjih dneh, ko je
sejem odprt: v petek, 27. novembra, 9.00–22.00, v soboto,
28. novembra, 9.00–20.00,
in v nedeljo, 29. novembra,
9.00–18.00. Vstopnine ni!
S. Š.

Tone Štefanec:

Predstavitev prevoda pesniške zbirke Pajčevine Brede Slavinec

JSKD Lenart vsako leto pripravi posvet, tokrat bo v četrtek, 19. novembra 2015, ob 16.
uri. Pregledali bodo programa srečanj, revij
in seminarjev, ki bodo potekali v letu 2016.
Spregovori bodo o elektronskih prijavah na

Od torka, 24. 11., do nedelje, 29. 11. 2015,
poteka 31. slovenski knjižni sejem 2015 v
Cankarjevem domu v Ljubljani. Sejem v
31. izdaji predstavlja vso aktualno knjižno
ponudbo slovenskega prostora – znotraj in
zunaj naših državnih meja. Poleg prodajne
razstave sejem spremlja bogat
program na odprtih odrih:
Pisateljski oder, Debatna kavarna, Forum za obiskovalce
in Založniška akademija. Letos bo država gostja Francija,
kjer se obeta predstavitev tudi
prek avtorjev, kot so Jacques
Rancière, Pascal Bruckner in
Frédéric Beigbeder.
Da pa so na sejmu zastopane tudi barve Slovenskih goric, je poskrbela Bina Šijanec
iz Benedikta, avtorica in ilustratorka slikanice Anika in
njene skrinjice. Slikanica, ki je

moramo jemati dejstva oboji enako, moramo
se veliko pogovarjati, se poslušati in slišati …
in moramo tisto, čemur prikimavamo, tudi
tako zares misliti.
Ali to počnemo? Ali prikimavamo »zaradi
lepega« ali tudi zares tako čutimo?
Joj, koliko vprašanj s poltrdnimi odgovori; odgovore si moramo včasih ob izrečenem
»prevesti« v naš čustveni in izkustveni jezik,
da razumemo pravo resnico nekje iz ozadja,
ki prihaja iz navideznega sveta.
Čudno je to naše življenje! Samo v povezovanju iskrenih ljudi s poštenimi, pravimi
obrazi bo prineslo svetle lučke in dober občutek, da je naše življenje polno in bo zares
pustilo prave sledi.
Tako nekako misli tudi Niko Grafenauer v
pesmi Življenje.
Marija Šauperl

Življenje
Življenje tako živi, da ga je zmerom manj.
Kot pesek med prsti polzi dan na dan.
Življenje ne more živeti tako, da stoji.
Najmanj, kar mora početi, je to, da na nitki visi.
Življenje se včasih drži veselo na smeh,
a včasih le stežka taji solze v očeh.
Najlepše je, ko se razsipa z žarom na vse strani
in vse do poslednjega hipa z visokim plamenom gori.
Nobeno življenje ne mine brez žive sledi.
V brezdanji noči izgine – zvezda med zvezdami.

Zlatar Joško in njegove ženske
Zgodba o hrepenenju in uspehih
V oktobru je izšla nova
knjižica trojiškega rojaka
Toneta Štefaneca, ki visoki
življenjski jubilej, 80-letnico; praznoval jo je 15.
januarja letos; nadgrajuje
v smeri dosedanje plodne
ustvarjalnosti. Tudi zgodbo
o Jošku tako kot zgodbo o
lepi Jasni v knjigi iz lanske
jeseni Lepše bilo ni nobene
podaja skoraj povsem brez
dialoga, v posredni pripovedi. Tudi tukaj skoraj dokumentarno natančno in
podrobno sledimo življenjskemu loku Ančkinega nezakonskega sina Joška od
rojstva preko tudi krute, a
vendarle optimistično zaznamovane bivanjske poti grbastega, a z bistrostjo obdarjenega
fanta, do poklicno-delovnega uspeha zlatarja
in v okolju zaznane in priznane umetniške
nadarjenosti. V pripovedi sledimo osrednji
in nekaterim bolj ali manj vzporednim osebam. V prvi vrsti Urši, vrstnici v odraščanju
in soočanju z vsemi življenjskimi spoznanji.

Urša, ki vzbrsti v lepotico,
je glavnino časa tudi intimna sopotnica »grdega
račka«, ki pa s svojo simpatično neposrednostjo
uspeva pritegniti pozornost mnogih žensk. Je skoraj »femme fatale«, usodna
ženska, ki pa ob koncu pripovedi namesto nepredvidljive prihodnosti ob sicer
markantnem Jošku za sopotnika v življenju izbere
očeta svoje hčerkice, spočete ob posilstvu. Razplet
zgodbe ne potone v temne
barve, ampak je zvest podnaslovu knjige Zgodba o
hrepenenju in uspehih.
Avtor postavlja glavnino dogajanja v čas
in družbeno pogojene odnose po drugi svetovni vojni, vse do nedavnega časa. Rahlo, a
vendar zaznavno se dotakne tudi temačnejših odtenkov zgodovinsko zaznamovanega
časa. Knjižica je na voljo v Knjižnici Lenart.
Edvard Pukšič

Bošnar je trobil na gledaliških deskah

V

organizaciji Turističnega društva Sv.
Trojica v Slov. gor. je bila 24. 10. 2015
v Kulturnem domu Sveta Trojica
predstavitev svojevrstne trojiške zgodovinske
znamenitosti »bošnarja«.
Za uvod je Tatjana Klobasa prebrala pesem
o Trojiški gmajni, katere avtorica je njena
tašča Mimica Klobasa. Nato so zapele pevke ljudskih pesmi KD Trojica. Vodja pevk
Ida Šamperl je napovedala prvi večer našega
bošnarja. Predsednik TD Marjan Klobasa je
med drugim dejal, da turistično društvo skrbi tudi za kulturno dediščino. Podprl je idejo
zvestega člana društva Jožeta Ploja, da prične
s predstavitvijo bošnarja, svojevrstne zgodovinske znamenitosti Sv. Trojice.
Nekaj več je o liku, ohranjenih dokumentih
in namenu prireditve povedal Heliodor Cvetko. »V Turističnem društvu želimo strukturirani začetek obravnavanja tega lika, upamo,
da bo spodbudil zanimanje posameznikov.
Starejši vedo, kaj ta lik v našem kraju predstavlja. Upamo, da bo spodbudil zanimanje
posameznikov, strokovnjakov, ustanov, morda tudi širše, predvsem pa lokalne javnosti.
Bošnar je namreč lik, ki v spominu ljudi
očitno pomeni več kot le lokalnega pastirja
na trški gmajni. Je simbol nekega časa, predvsem duha sodelovanja, jasen primer, kako se
da iztržiti nekaj več, če se da vrednost skupnemu dobremu in ne zgolj interesom posameznikov.« Zato je prepričan, da lahko na

teh modrostih naših prednikov z obuditvijo
lika bošnarja gradimo prepotrebno enotnost
v izvedbi planiranih, želenih in potrebnih vaških, trških projektov.
Scena je predstavljala ličkanje koruze pred
staro vaško hišo, pevke so s pesmimi nakazale povezanost z likom bošnarja, ki ga je
odigral vešči Jože Ploj kot avtor prireditve,

Jože Ploj kot bošnar

dobro znan po raznih amaterskih gledaliških
vlogah.
Napovedan je bil že drugi večer bošnarja
čez eno leto. Ocvirkova pogača in dobre pijače so nam dale duška na druženju v avli kulturnega doma.
Tekst in foto: Slavko Štefanec
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Leopold Methans med osemnajsterico
Likovni kritik in kustos Mario Berdič iz
Maribora je izmed 45 prispelih del izbral za
regijsko razstavo likovnic in likovnikov Pomurja 18 del (slike, kipe in fotografije), ki
so od 5. novembra dalje na ogled v galeriji
Doma kulture v Gornji Radgoni. Kajti Območna izpostava JSKD Gornja Radgona je
v deželi na obeh bregovih reke Mure zbirala
dela 5. likovnega natečaja Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti na
temo »Kvadrat in krog, kocka in krogla« ter
pripravila tudi regijsko razstavo.
V spremljajoči katalog k razstavi je Mario
Berdič med drugim zapisal: »…Sodelujoče likovnice in likovniki so do obeh parov pogosto
nastopajočih likov in teles, še posebej v sodobni
geometrijsko abstraktni umetnosti, pokazali
dokaj inovativne oblikotvorne pristope, hoteč
izraziti nekaj samosvojega in osebnega, četudi
pri tem ne manjka likovnih citatov (da Vincijev človek po Vitruviju ipd.), najdenih readymade objektov (na primer Rubikova kocka
ipd.), neokonstruktivističnih rešitev, vključno s
»kvadraturo kroga« in realističnih iterpretacij
motivov, kot so na primer nebesna telesa (sonce, zemlja, mesec) ipd. Hkrati so prisotne ekspresionistično učinkujoče razkrojene oblike, pa
tudi dekonstruktivistične konstrukcije, vnašajoč kozmično simboliko minevanja časa… Seveda pa gre pohvaliti vse sodelujoče, tudi tiste,
ki niso bili uvrščeni na regijsko razstavo, da so
vsak po svojih zmožnostih skušali preseči ustaljene stereotipe o likovnih objektih … s katerimi je bilo že vse povedano…«

Na tej razstavi, ki je na ogled v galeriji
Doma kulture v Gornji Radgoni, ima z naslovom »Sanje« svoje kiparsko delo iz varjenega
železa in medenine tudi Leopold Methans iz
Spodnje Velke, ki je član Likovnega društva
Gornja Radgona. Osemnajst razstavljenih
del si bo ogledal državni selektor, akademski
slikar Janez Zalaznik, ki je pravzaprav pobu-

Ljudski pevci Vrelec ne počivajo, na njihovo pobudo je tudi to jesen Kulturno etno-

grafsko društvo Vrelec Benedikt (pod tem
okriljem tudi delujejo) povabilo kar 11 pevskih skupin od blizu in daleč, da so se njihovi
glasovi združili v prelepo prireditev, ki so jo
obogatili s svojim nastopom še virt Maks, Pohorski klatež in gospodinja Micika.
Na odru pa so bile podeljene tudi Maroltove značke za ustvarjanje na področju folklore
in ljudskega petja, in sicer za 5-letno dobo
Danica Kavčič in Anica Potočnik, za 15 let
pa Anica Živko. Značke je podelil predsednik JSKD Lenart, Franc Schönweter. Prijetno vzdušje v dvorani je bilo občutiti tudi ob
sklepni pesmi, ki so jo skupaj z občinstvom
zapeli tudi cenjeni obiskovalci, katerim se
aktivni člani društva še posebej zahvaljujejo.
Saša Lovrenčič, foto: Igor Barton

Večer napitnic in napevov v Selcah
»Sanje« Leopolda Methansa

dnik vsebinskega dela tokratnega razpisa. Izmed njih bo izbral dela za državno razstavo,
ki bo prihodnje leto v Novi Gorici.
Besedilo in fotografija: Filip Matko

Mini musica z Aniko in njenimi skrinjicami

Tridesetega oktobra,
dan pred dnevom varčevanja, smo v Glasbeno-umetniškem
društvu
pripravili
prireditev s posebno
gostjo. Povabili smo
Aniko in njene skrinjice, po istoimenski knjigi avtorice Bine Šijanec. Otrokom in staršem
smo predstavili, kako se glasba in temu primerno razpoloženje umešča v vse plasti našega delovanja. Anika je deklica, ki varčuje tudi
za nakup instrumenta, ob tem jo podpirata
starša. V skupini Mini musice smo se na to
temo naučili novo pesmico, jo spremljali z instrumenti, posebnost našega delovanja pa je
vokaliziranje počutja. Prepevali smo o plesu,

Pesem nas je združila

s pesmijo smo šteli denar, s pesmico
povedali, kaj slišimo. Lepo število
otrok in staršev je spoznalo svojstven način dela in življenja z glasbo
v našem društvu, izjemna dojemljivost otrok za glasbo pa preseneti in
vključi v dogajanje tudi marsikaterega starša. Prav tako zanimivo je bilo
slišati razmišljanja otrok o varčevanju, na kar jih je spomnila Anika.
Lutka Anika je po literarni predlogi
avtorice bila izdelana v društvu Musica Levares, po prireditvi pa je odšla na pot s svojo idejno ustvarjalko
in vodjo Zavoda Rast še v mnoge
slovenske kraje. V društvu s skupino
Mini Musica vstopamo pod okrilje Inštituta za zdravljenje in razvoj z glasbo, ki prinaša mnogo upanja za vse
osebe s posebnimi potrebami, z genetskimi in ostalimi motnjami, velik
obet prinašajo tudi programi pomoči
ljudem v duševnih stiskah in psihopatoloških
stanjih, odvisnostih, v osebnih in družinskih
težavah. Glasba je prostor, kjer stiske lahko
in upamo izraziti, saj je zagotovljena varnost,
brez potrebe po verbalizaciji. Prav te prednosti stopajo v ospredje v terapevtskem odnosu,
katerega upa poiskati vedno več ljudi tudi
iz naše okolice.
Za Musica Levares,
Muzikoterapija Majda Fras Leva

V času, ko so trgatve, ko se sladki mošt
spremeni v vino, se velikokrat sliši tudi pesem o tej dobri žlahtni kapljici. Imamo veliko
ljudskih pesmi, ki opevajo grozdje, vino, dogodke v vinogradu in vinski kleti. Da
vse to ne bi prešlo v pozabo, ljudski
pevci KTD Selce že nekaj let pripravijo veseli večer napitnic in napevov.
Letos je bil ta prijeten večer v soboto,
24. 10. 2015. Na odru dvorane Kulturnega doma Selce se je zvrstilo veliko
nastopajočih, ki so s svojim petjem
in igranjem ohranjali naše ljudsko
izročilo. Predstavili so se v sledečem
vrstnem redu:: otroci vrtca Selce,
Ljudski pevci KTD Selce, Ljudske
pevke KD Jezero, Alen in Vanesa Živko, Slovenskogoriški glasovi, glasbeno
pevska skupina Cvetje v jeseni iz Tišine, ženska pevska skupina Lipa z Duha na
Ostrem vrhu, Ljudske pevke KUD Korena in
Veseli pubeci. Vse nastopajoče je na zanimiv
in zelo šaljiv način povezovala Dramska sku-

pina Selce. Prav prijetno je bilo slišati, ko je
z nastopajočimi zapelo vse občinstvo v dvorani. Polna dvorana občinstva, ki je s svojim
močnim smehom in aplavzom nagrajevalo

nastopajoče, je dokaz, da so organizatorji pripravili res kvalitetno prireditev. To pa je tudi
spodbuda za njihovo nadaljnje delo.
J. B., foto: Venčeslav Zrim

ˇ
OBIŠCITE
NAŠE PRODAJNO MESTO

V LENARTU
ˇ
IN OSVOJITE CUDOVITE
NAGRADE:

Zunanja baterija

FUJIPOWER

Srebrni jubilej trojiških pevk ljudskih pesmi

Pevke ljudskih pesmi pri KD Trojica v Sv.
Trojici smo proslavile naš srebrni jubilej (25
let) delovanja. Svečanost je potekal 12. septembra 2015 ob 19. uri v Kulturnem domu
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pri Sv. Trojici.
Na svečano obletnico smo povabili še
druge pevske skupine, katere tudi nas vabijo. Pridružilo se nam je sedem skupin.
Povezovalka programa je bila Darinka Čobec. Svečanosti sta se udeležila župan Darko Fras in predsednica KD Janja Požegar.
Program je bil medgeneracijsko povezan.
Pevke smo prejele priznanje za dolgoletno delovanje. Podelil jih je gospod Franc
Schönwetter – predsednik JSKD, Območne
izpostave Lenart. Obenem smo promovirale našo osmo glasbeno zgoščenko.
Zahvaljujemo se Občini Sveta Trojica v
Slovenskih goricah ter vsem sponzorjem za
finančno pomoč. Hvala tudi vsem ostalim, ki
so pomagali, da je prireditev lepo uspela.
Adelena Neuvirt

Bluetooth zvočnik

HUAWEI

Mobilni telefon

SAMSUNG J1

KAKO DO NAS:
Pooblaščeni prodajalec:
Barbara Mulec s.p.
Trg osvoboditve 3, 2230 Lenart
Tel.: 070 770 711

V nagradni igri sodelujejo vsi, ki oddajo pravilno izpolnjen nagradni kupon v
poslovalnici Trg osvoboditve 3, 2230 Lenart. Nagradna igra poteka od 10. 11. 2015
do 31. 12. 2015. Nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri. Slike so simbolične.
Več o nagradni igri v poslovalnici Trg osvoboditve 3, 2230 Lenart.
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ŠPORT
V Voličini se obeta ženski futsal spektakel

NOGOMET
3. SNL – Ajdas Lenart z remijem na zimski premor
Nogometaši Lenarta so z remijem (3:3) zaključili jesenski del prvenstva proti ekipi Vidma.
Tekmo v gosteh proti Vidmu so Lenarčani že
imeli v svojih krogih, saj so dvakrat vodili z
dvema zadetkoma 2:0 in 3:1, a so jih vztrajni
domačini v zadnjih minutah tekme ujeli in
tako obdržali točko doma. Strelci za Ajdas Lenart so bili: Dejan Ploj, Dejan Hager in Primož

Rola.
Lenarčani z 9. mestom in 16-imi točkami trenutno uresničujejo osnovni cilj, ki je bil zadan
pred pričetkom sezone, to je uvrstitev med prvih 10. Vmes je kazalo tudi že na kakšno mesto višje, a so svoje naredile tudi poškodbe. S
prvenstvom bodo nadaljevali marca prihodnje
leto.

FUTSAL
ka. Kljub priložnostim jim rezultata do konca
tekme ni več uspelo spremeniti. Tekma se je
končala z rezultatom 3:2 (1:1). S tremi točkami
je Benedikt trenutno na 9. mestu prvoligaške
razpredelnice. Naslednjo domačo tekmo bo
Benedikt gostil v petek, 4.12. 2015, ob 20-ih, ko
se bo v benediški ŠD zvrstil Štajerski derbi. V
goste prihaja namreč eden favoritov letošnjega
prvenstva, RE/MAX Maribor.

Tekmovanje Mladih – Slovenske gorice suvereno v tekmovanju do 17 let, Benedikt
do 15 let
V tekmovanju mladih igralci Slovenskih goric
še naprej kot za stavo premagujejo nasprotnike. Tako so v petih krogih nanizali 5 zmag (nazadnje proti Ljutomeru 8:3) z gol razliko 61:15.

Vrh lestvice v tekmovanju do 15 let zasedajo
igralci Benedikta, ki prav tako še ne poznajo
poraza. Po treh odigranih tekmah so imeli gol
razliko 39:2.

Futsal – ženske
Na mednarodnem futsal turnirju za ženske v Voličini bodo svoje znanje pokazale
najboljše nogometašice iz Slovenije, Avstrije in Hrvaške
V soboto, 28. 11. 2015, se bodo na mednarodnem ženskem futsal turnirju v Voličini pomerili klubi iz Slovenije, Avstrije in Hrvaške.
Turnir, ki poteka pod okriljem avstrijske no-

gometne zveze, šteje za končni seštevek za 3.
JAKO ženski futsal superpokal. Poleg tega turnirja v Voličini bo v Sloveniji potekal še turnir
v Celju, štirje turnirji pa na avstrijskih tleh.

ŽKMN Slovenske gorice 6. na prvem turnirju v Wiener Neustadtu
Na prvem turnirju v Wiener Neustadtu so slavile avstrijske državne prvakinje FSK Simacek
St. Pölten. Njihove barve zastopa tudi najboljša
slovenska igralka Mateja Zver. Najboljše Slo-
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vrščene na turnirju v Wiener Neustadtu), FC
Klagenfurt in SV Spittal. Iz hrvaške prestolnice prihaja Alumnus, prav tako iz sosednje
Hrvaške pa prihaja ekipa Foot Woman Prelog,
ki velja ob Pomurkah za eno izmed favoritinj
turnirja. Glede na prijavljene klube se nam v
Voličini obeta pravi ženski futsal sprektakel,
kot ga na slovenskih tleh najbrž še ni bilo. Turnir se bo pričel ob 10. uri, po skupinskem delu
tekmovanja se bodo zaključni dvoboji odvijali od 16. ure dalje s predvidenim zaključkom
okoli 20-ih.

Začelo se je državno prvenstvo v futsalu za ženske

1. SFL – Benedikt klonil v derbiju začelja
Nogometaši Benedikta so derbiju začelja 1.
SFL klonili proti neposrednemu konkurentu za
obstanek med elito. Tekmo v Ajdovščini proti
KIX-om so Benedičani v začetku drugega polčasa nagibali v svojo korist, ko so v 21. minuti
prek Bojana Klemenčiča povedli z rezultatom
2:1. Usodna je bila sredina drugega polčasa,
ko so igralci edinega Slovenskogoriškega prvoligaša v futsalu prejeli dva zaporedna zadet-

Na turnirju v Voličini se bo predstavilo 12 ekip,
7 iz Slovenije, 3 iz Avstrije in 2 iz Hrvaške.
Poleg domače ekipe ŽKMN Slovenske gorice bodo nastopile tudi v zadnjih letih na slovenski nogometni sceni nepremagljive igralke
ŽNK Pomurje, iz velikonogometne scene še
ŽNK Maribor in ŽNK Maribor 2. Prav tako pa
bodo na turnirju nastopile aktualne državne
prvakinje v futsalu, ŽNK Celje, ob njih pa še
ŽNK Cerkvenjak in Kalc Vizija iz Ilirske Bistrice. Avstrijske barve bodo zastopale gostiteljice
prvega turnirja FC Murexin Allstars (drugo-

venke so bile na 4. mestu (ŽNK Pomurje). Dekleta Slovenskih goric so osvojila 6. mesto, kar
je glede na konkurenco odlična uvrstitev.

S tekmami 1. in 2. kroga se je v Celju minulo
nedeljo (22. 11. 2015) pričela 3. sezona državnega prvenstva v futsalu za ženske. Sezona se je
pričela s ponovitvijo lanskega finalnega obračuna med ŽNK Celje in ŽKMN Slovenske gorice. Celjanke, aktualne državne prvakinje, so z
zmago 4:0 pokazale, da tudi letos ciljajo visoko.

V drugi tekmi so igralke Slovenskih goric premagale novinke v ligi, ekipo Vrhnike, z rezultatom 5:0. Strelke za ekipo iz Voličine so bile
Majda Mlakar (2), Nina Podhostnik, Valentina
Tuš in Vivien Meško. Igralke Slovenskih goric
zasedajo po dveh krogih 3. mesto s tremi točkami. Na vrhu so Pomurke (6 točk).

ODBOJKA
Benediške odbojkarice še iščejo pravo formo
Odbojkarice Benedikta so po 5 krogih še brez
osvojene točke in s petimi porazi na začelju
drugoligaške razpredelnice. V zadnjem krogu
so na domačem terenu klonile proti ekipi Kajuh Šoštanj. Po uvodnem nizu, ki so ga gostje
dobile s 25:10, so mlade Benediške odbojkarice
v nadaljevanju kljub porazu pokazale zobe in

tesno izgubile 2. in 3. set (33:35 in 24:26). Prvo
zmago v sezoni bodo Benedičanke lovile na
jutrišnji tekmi v gosteh proti Prevaljam. Nato
jih čakata še dve gostovanji. Naslednja domača
tekma pa bo v ŠD Benedikt 19.12. 2015, ko prihaja v goste ekipa Mozirja.
Dejan Kramberger

STRELSTVO
Pokal Ivanu Lešu

Člani strelske sekcije Medobčinskega društva invalidov Lenart so
tudi letos ob koncu letošnje tekmovalne strelske sezone med seboj
pripravili interno tekmovanje v streljanju z zračno puško. Najbolj
mirno roko in dober pogled je imel njihov najstarejši član oziroma strelec Ivan Leš, ki je iz rok kapetana strelske ekipe in lanskega
zmagovalca Silva Gutmana prejel prehodni pokal. Na drugo mesto
se je uvrstil Franc Bratkovič in na tretje Srečko Poštrak. Medobčinsko društvo invalidov Lenart pa ima v svojih vrstah tudi državnega
prvaka med invalidi Slovenije v streljanju z zračno puško Rajmunda Cvetka.
F. B.

ŠT. 10 | 27. NOVEMBER 2015

ŠPORT

OVTARJEVE NOVICE

ZA RAZVEDRILO

ROKOBORBA
Lep uspeh mladih lenarških rokoborcev v Murski Soboti

V Murski Soboti je bil 24. oktobra mednarodni
turnir v rokoborbi v grško-rimskem slogu za
dečke. Na turnirju je sodelovalo 80 tekmovalcev iz osmih držav: Češke, Slovaške, Avstrije,
Madžarske, Hrvaške, BIH, Srbije in Slovenije.

HUMORESKA

Zmanjševanje stroškov

Odlično se je odrezal Aljaž Perko v kategoriji
36 kg s 3. mestom. Brata Žan in Tinej sta osvojila 4. mesto v kategorijah 39 in 60 kg, kar je
prav tako lep uspeh za mlada tekmovalca.
T. J.

Športniki Svete Trojice obeležili lep dan druženja
ŠD Sveta Trojica je tudi letos izvedla tradicionalni veteranski memorialni turnir v soboto, 29. 8. 2015, kjer so
se športniki z izkušnjami pomerili v nogometu in vleki
vrvi. Sončno, vroče popoldne je pritegnilo tudi številne
gledalce in navijače, večerna razglasitev rezultatov pa je
bila popestrena še z glasbo in druženjem do jutranjih ur.
Pokal zmagovalca so odnesli prijatelji Policijske postaje
Postojna, ki so že dolgoletni prijatelji članov ŠD iz Svete
Trojice.
Obenem pa so na pobudo zelo aktivnega predsednika
društva, Valerija Zorka, podelili še okvirjene slike prelepe Trojice jubilantom, ki so v tem letu praznovali 50, 60
oziroma 70 let.
S. L.

CENIK oglasnega prostora v
Ovtarjevih novicah
1/16 strani

124 x 40 mm

80,00 €

1/8 strani

124 x 84 mm

100,00 €

1/4 strani

124 x 173 mm

180,00 €

1/2 strani

253 x 173 mm

280,00 €

Cela stran

253 x 350 mm

480,00 €

»Peter, zakaj se danes držiš tako čemerno?« je pred dnevi pri malici šivilja Marica
povprašala rezkarja Petra.
»Zaskrbljen sem, ker je direktor najavil
radikalno zmanjševanje stroškov,« je zamišljeno odvrnil Peter.
»Saj ima prav,« je kot iz topa izstrelil
mizar Tone. »Zadnji čas je, da neha zapravljati denar za drago reprezentanco, za
luksuzne avtomobile, za nekoristna popotovanja po svetu, za draga poslovna darila
in za druge neumnosti.«
»Ah, Tone, ti sploh ne razumeš, kaj v
sodobni neoliberalni ekonomiji pomeni
zmanjševanje stroškov,« je z roko zamahnila Peter.
»Kaj drugega pa še lahko pomeni, kot
prenehanje nepotrebnega zapravljanja?« je
nejeverno povprašal Tone.
»Ko sodoben menedžer dandanes reče,
da bo zmanjšal stroške, ima v prvi vrsti v
mislih odpuščanje delavcev,« je pojasnil
Peter. »Po neoliberalni ekonomski teoriji,
na katero prisegajo sodobni bankirji in
menedžerji, smo največji strošek podjetja
delavci.«
»Naj me vzame vrag, če to razumem,« je
zarobantil Tone. »Doslej sem misli, da so
tovarne in podjetja za to na svetu, da lahko
delavci in vsi drugi zaposleni v njih z delom in prodajo svojih proizvodov služimo
kruh zase in za svoje družine.«

»Ah, Tone, kje ti živiš,« se je prijel za gla
glavo Peter. »To so preživele teorije, ki so se
izkazale za nekonkurenčne in ekonomsko
neuspešne. Po sodobnih teorijah so tovarne na svetu za to, da plemenitijo kapital in
ustvarjajo dobiček, ki lastnikom prinaša
čim višje dividende. Vse, kar dajo podjetja delavcem, pa neoliberalno naravnani
menedžerji prištevajo k stroškom dela, ki
so po njihovem mnenju vedno previsoki.
Najraje bi videli, da bi delavci delali brez
plačila, potem bi bili dobički še večji.«
»In čemu potem služijo višji dobički in
vedno večje dividende, če ne ljudem?« je
osuplo povprašal Tone.
»Služijo novim vlaganjem in ustvarjanju vedno večjih dobičkov za vedno donosnejša vlaganja,« je pojasnil Peter. »Za
čim večje dobičke pa se morajo tovarne in
podjetja znebiti čim več delavcev, ker imajo z njimi same stroške.«
»Če prav razumem, smo za naše menedžerje največji strošek – ljudje?« je zvedavo povprašala Marica.
»Seveda,« je odvrnil Peter.
»Ha, ha, ha. Sedaj pa mi je jasno, zakaj
je našega direktorja zapustila žena,« se je
zahihitala Marica. »Verjetno ji v želji po
povečevanju družinskega dobička ponoči
ni bil pripravljen narediti kakšnega novega čist mičkenega stroška.«

Smeh je pol zdravja

Satirični vogalček
Jožeta Vanturja

Kdo bo glavni?
»Dobro me vsi poslušajte,« je Peter pred
dnevi v gostilni nagovoril prijatelje. »Od
danes naprej moja žena v moji hiši nima
več glavne besede. Jasno?«
»Jasno,« so odvrnili vsi prijatelji v en
glas. »Prav je, da boš v svoji hiši poslej
imel ti glavno besedo.«
»Saj je ne bom imel, samo tašča bo odslej
živela pri nas.«

K navedenim cenam se prišteva DDV.

Obletnica poroke
»Draga, konec tedna imava trideseto obletnico poroke. Ali naj zakoljem
purana.«
»Ne, saj on ni nič kriv.«

Program SIP TV se v sistemu KKS LENART nahaja
na kanalu 152, - frekvenca
626,000 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

Diplomatski odgovor
»Dragi, kaj ti je pri meni najbolj všeč –
lepe noge, mičen obraz ali seksi telo?«
»Ah, draga, obožujem tvoj smisel za
humor.«

Po obisku zdravnika
»Zdravnik je rekel, da imam takšne prsi
kot tridesetletnica,« se je žena pohvalila
možu.
»Kaj pa je rekel za tvojo 50 let staro
mlahavo rit.«
»Nič. Tebe sploh ni omenil.«

»So te po koncertu zares obmetavali z
gnilimi jajci in paradižniki?« je prijatelj
vprašal dirigenta.
»Saj veš, kakšni so ljudje,« je odvrnil dirigent. »Eni so navdušeno ploskali, drugi
pa so metali paradižnik.«
»Res so ploskali, vendar samo, kadar
vas je kdo zadel s paradižnikom,« se je
oglasil eden od vratarjev.

Po lovu
»Na lovu sem ustrelil štiri zajce,« je dejal
lovec.
»So bili divji.«
»Ne, njihov lastnik pa!«

Orkani
»Zakaj imajo orkani vedno ženska
imena?«
»Ne vem.«
»Ker ti odnesejo avto in hišo.«

Seks
»Dragi, seksala bova šele po poroki.«
»V redu. Potem pa me kaj pokliči, ko se
boš poročila.«

Dolič 38, 2253 Destrnik, www.geomera.si
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Pripravlja T. K.

Po koncertu

OKOLJU PRIJAZNE CENE

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

Piše: Tomaž Kšela
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Evropski podeželski parlament (European
Rural Parliament)
V avstrijskem mestu Schärding se je od 4.
do 6. novembra 2015 sestal na drugem zasedanju Evropski podeželski parlament (EPP).
Parlament je forum, ki omogoča, da podeželski ljudje v Evropi organizirano in udarneje
uveljavljajo svoje pravice.
Srečanja se je udeležilo 240 delegatov iz 40
evropskih držav. Med njimi Andrej Kocbek,
predsednik Društva za razvoj podeželja “LAS
Ovtar Slovenskih goric” kot član slovenske
Mreže za podeželje.
EPP je odobril ambiciozni manifest. V
njem je pozval za popolno priznanje pravic

podeželskih skupnosti za kakovost življenja
in življenjskega standarda, ki je enak mestnemu prebivalstvu. Prav tako se je zavzel za
enakopravno in polno sodelovanje v političnih procesih.
Manifest, ki zagovarja ukrepe na 30 ključ-

nih področjih, je rezultat kampanje v 40 državah, ki vključujejo na tisoče ljudi na podeželju. Delegati so pozvali k aktivnejšemu
in pravičnejšemu partnerstvu podeželskega
prebivalstva in vlad. Ugotovljeno je, da imajo
prebivalci podeželja odgovornost za ukrepanje v smeri lastnega blagostanja. Manifest
zahteva, da vlade na vseh ravneh, vključno z
evropskimi inštitucijami, krepijo učinkovitost partnerstva. Zato je EPP pozval Evropsko unijo, naj opravi temeljit pregled stanja
podeželskih območij v EU. Sklepne ugotovitve tega pregleda bi bilo treba upoštevati v
okviru vseh ustreznih programov in skladov
EU. Zato bo EPP v naslednjih dveh letih vodil kampanjo vplivanja na pripravo politik za
obdobje po letu 2020.
Udeleženci EPP so se seznanili tudi z napori mesta Schärding, v katerem je potekalo srečanje, pri sprejemanju 2000 beguncev na dan
na svoji poti prečkanja meje med Avstrijo in
Nemčijo. Številnim podeželskim območjem
Zgornje Avstrije se ponujajo izzivi in priložnosti za vključevanje beguncev in drugih
novincev v njihovo okolje. Gre za ustvarjanje
novih delovnih mest, naložb v stanovanjske
objekte, storitve in infrastrukturo. EPP je
pozval k pozitivnemu odzivu in humanosti,
temelječi na solidarnosti med narodi.
Organizatorji EPP bodo aktivno delovali
za uresničevanje manifesta v sodelovanju z
nacionalnimi in evropskimi partnerji, vladami in inštitucijami.
Delegati parlamenta so zasedanje zaključili
s sloganom: “Vsa Evropa naj živi!”
A. K.

V Slovenskih goricah aktivni pri projektu
Samooskrba regije Podravja
Na območju osrednjih Slovenskih goric
smo v preteklih letih orali ledino na področju povečevanja deleža samooskrbe s številnimi projekti LAS Ovtar Slovenskih goric in
Zadruge Dobrina, ki imajo pozitivne učinke
širše v regiji. Tako je v sodelovanju z Mariborsko razvojno agencijo dozorela ideja o
širšem povezovanju deležnikov. V letošnjem

Srečanje s pridelovalci 4. novembra v Lenartu

Srečanje z organizatorji prehrane v vrtcih v Mariboru

letu je aktivno k pripravi projektnega predloga »Samooskrba regije» pristopilo Območno
razvojno partnerstvo Slovenske gorice – ORP
SG (občine Benedikt, Cerkvenjak, Duplek,
Lenart, Pesnica, Sveta Ana, Sv. Trojica v Slov.

goricah, Sv. Jurij v Slov. goricah, Šentilj).
Mariborska razvojna agencija, ki je regijska
koordinatorica projekta, je v letu 2014 v sodelovanju z Razvojno agencijo Slovenske gorice
začela vzpostavljati prehransko platformo za
samooskrbo Podravja. V projekt je vključenih 25 občin v Podravski regiji. Z različnimi
deležniki iz gospodarskega, javnega in nevladnega sektorja so potekala številna
srečanja. Aktivnosti in koordinacijo v
projektu za občine ORP SG izvaja Razvojna agencija Slovenske gorice.
Glavni cilj projekta je prepoznati prioritete regije in se na tej osnovi
pripraviti na razpise za programsko
obdobje 2014–2020. Hkrati prepoznavamo prioritete v posamezni občini, na
katerih bo temeljil razvoj občine. Prioritete se od občine do občine razlikujejo, zato iščemo vsebine, ki jih lahko na
ravni občin skupaj povežemo in razvijamo. Pogovori o vsebinah potekajo s
kontaktnimi osebami iz občin, z njihovo pomočjo pridobivamo potrebne
podatke za projekt.
Ključni partnerji projekta so kmetijski pridelovalci, zato so v oktobru
2015 potekala srečanja, na katerih smo
pridelovalcem predstavili projekt ter
prodajne poti, ki so že vzpostavljene
in/ali jih razvijamo skupaj z njimi. Aktivnosti smo na začetku usmerili v ciljno skupino – javne ustanove. Najprej
smo projekt predstavili ravnateljem/
ravnateljicam vrtcev in osnovnih šol
ter dijaških domov. Nato so potekala
srečanja z organizatorji prehrane ustanov, na katerih so se predstavile organizacije, ki povezujejo male pridelovalce, ter posamezni pridelovalci. Javne
ustanove se že sedaj trudijo otrokom,
mladostnikom zagotoviti kvalitetno
hrano, vendar so z izvajanjem javnih
naročil velikokrat primorane naročiti
hrano z najnižjo ceno, ker drugače presežejo znesek, ki ga imajo za hrano na voljo.
Želimo si, da pri tem procesu aktivno sodelujejo tudi starši otrok in mladostnikov,
saj bomo le z njihovo pomočjo in podporo
lahko aktivnosti dosledno izpeljali. Prehra-

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje

njevalne navade so se v zadnjih letih zelo
spremenile, zato je toliko bolj pomembno, da
otroke glede odnosa do hrane in drugih vrednot vzgajamo že od malih nog. Načrtujemo
tudi srečanja s potrošniki in jih prosimo, da
so pri nakupu hrane pozorni, od kod prihaja in kaj vsebuje (deklaracije). Zavedamo se,
da predstavlja znesek za prehrano v proračunu družine velik delež in da si vsi ne morejo
privoščiti kvalitetne hrane. Prav zato so naše
aktivnosti usmerjene v to, da lokalne pridelovalce čim bolje povežemo, dosežemo večje

količine hrane in s tem ugodnejša razmerja
v ceni.
Predvsem sporočamo: MANJ JE VEČ,
zmanjšajmo tudi stroške zavržene hrane.
Kupujmo sezonsko, lokalno – varno hrano.
dr. Milojka Fekonja,
koordinatorica projekta Samooskrba regije,
območja ORP Slovenske gorice,
in mag. Danijela Kocuvan,
koordinatorica projekta Samooskrba Podravja

Izvedene delavnice za pripravo strategije
lokalnega razvoja »LAS Ovtar Slovenskih goric«
Zaključil se je sklop izvedbe 10 delavnic
namenjene pripravi strategije lokalnega
razvoja – SLR »LAS Ovtar Slovenskih goric«, ki bo v novem programskem obdobju
zajemala 10 občin: Benedikt, Cerkvenjak,
Duplek, Lenart, Pesnica, Sveta Ana, Sveta
Trojica v Slovenskih goricah, Sveti Andraž v
Slovenskih goricah, Sveti Jurij v Slovenskih
goricah in Šentilj.
Delavnice so potekale v dveh delih. Po
uvodni predstavitvi usmeritev izvajanja
Uredbe CLLD – Lokalni razvoj, ki ga vodi
skupnost in kratkem pregledu dobrih praks
izvedenih v okviru LAS v preteklem programskem obdobju je v drugem osrednjem
delu sledila predstavitev ukrepov, ki jih želimo skupaj doseči do leta 2020 ter praktičen
Delavnice so potekale na naslednjih lokacijah po naslednjih terminih:
Termin

Občina

Lokacija - naslov

četrtek, 22. 10. 2015

Duplek

Občina Duplek – Glonarjeva dvorana,
C. 4. julija 106

sreda, 28. 10. 2015

Šentilj

Večnamenska zgradba za društvena
dela, Sladki Vrh 9b

ponedeljek, 2. 11. 2015

Benedikt

Dom kulture Benedikt, Čolnikov trg 10

torek, 3. 11. 2015

Cerkvenjak

Kulturni dom – avla, Cerkvenjak 25

sreda, 4. 11. 2015

Sveti Andraž v Slov. g.

Večnamenska dvorana, Vitomarci 48A

četrtek, 5. 11. 2015

Sveta Ana

Občina Sveta Ana - avla, Sveta Ana 17

ponedeljek, 9. 11. 2015

Sveti Jurij v Slov. g.

Kulturni dom – avla, Jurovski Dol 1

torek, 10. 11. 2015

Sveta Trojica v Slov. g.

Kulturni dom, Mariborska cesta 1,
Sveta Trojica

četrtek, 12. 11. 2015

Lenart

Center Slovenskih goric, Trg
osvoboditve 9, Lenart

ponedeljek, 16. 11. 2015

Pesnica

Večnamenski kult. tur. podj. center
Pesnica, Pesnica pri Mariboru 41

prikaz izpolnitve obrazce projektne ideje za
umestitev v SLR. Udeleženci so se aktivno
vključevali v razpravo
za pripravo projektnih
predlogov SLR. Na sedež LAS je prispelo veliko projektnih predlogov, za katere se je rok
iztekel 20. 11. 2015. Odziv prispelih projektnih
idej nakazuje na potrebe in nujnost izvajanja
trajnostnega
razvoja
podeželja.
R. V.

Redni OBČNI ZBOR Društva za razvoj podeželja »LAS Ovtar Slovenskih goric«
bo v četrtek, 3. decembra 2015, ob 15. uri na sedežu društva,
na Trgu osvoboditve 9 v Lenartu.
Vljudno vabljeni!

Božično-novoletni sejem 2015
Leto je naokrog in pred vrati je praznični december - čas lepih želja, nakupovanj in obdarovanj – čas obiska božično-novoletnega sejma!
Sejem se bo tudi letos odvijal na Trgu osvoboditve v Lenartu, kjer vas bodo pogostili
domačini z gostinsko ponudbo v lesenih hišicah in ponudbo božičnih dobrot na stojnicah.
Program se bo pričel ob 17. uri s predstavo za otroke in obiskom Miklavža oz. Božička, nadaljeval pa ob 18. uri s programom za odrasle.
Sejem bo potekal ob petkih in sobotah v popoldanskem času, med 16. in 20. uro, v naslednjih terminih:

•
•
•
•
•
•

petek, 4. decembra 2015
sobota, 5. decembra 2015
petek, 11. decembra 2015
sobota, 12. decembra 2015
petek, 18. decembra 2015
sobota, 19. decembra 2015.

Ponudba na trgu bo tudi na silvestrovanju, 31. 12. 2015.
Sejem bo popestril bogat spremljevalni program. Vljudno vabljeni na trg!

