
VTARJEVE NOVICE
Časopis osrednjih Slovenskih goric

Poštnina plačana pri pošti 2000 Maribor

LETO V | 25. OKTOBER 2013 | ŠTEVILKA 9 (43) | CENA: 1,70 €

Benedikt: občina dobro skrbi tudi za prometno varnost,  P

dobili so vino Benedičan.

Turistična ponudba Sv. Ane izhaja iz tradicije in  P

dediščine: turistične poti in razstave.

Cerkvenjak: novi vrtec v dobiva prve obrise; so pred  P

pomembnimi razvojnimi premiki.

Zaklade iz trojiškega samostana je postavil na ogled  P

Pokrajinski muzej Maribor.

V Lenartu ob novem trgovskem središču gradijo nova  P

nadstandardna stanovanja.

Jurovčani odpirajo obnovljen kulturni dom in  P

praznujejo 40-letnico folklore.  Foto: M. Krautič

IZ VSEBINE

Turistična zveza Slovenije je v okviru projekta »Slovenijo čutim: 
Moja dežela – lepa in gostoljubna« dodelila Voličini priznanje za 

2. najbolj urejeno vaško jedro v Sloveniji. 

Fo
to

: E
. P

.

Foto: Dejan Kramberger

Plusi in minusi manjših občin  2 P

Benedikt: tudi občina je prispevala k prometni  P

varnosti 2

Cerkvenjak:  pomembni razvojni premiki 3 P

Prireditve ob prazniku občine Lenart 4 P

Energetsko sanirana OŠ Lenart,  projekt   P

Vodovod Voličina 4. faza 4-5

Sveta Ana: Postičevi dnevi 2013 in prva   P

Postičeva trgatev 5

Zakladi Svete Trojice,  odkritje plošče z   P

Martinovo stopinjo 6

26. oktobra otvoritev kulturnega doma v   P

Jurovskem Dolu in 40. obletnica FS Jurovčan 7

Dogodki in dogajanja v šestih občinah   P

osrednjih Slovenskih goric 9-10

Z naravo: računalnik na kmetiji, izleti, srečanja 11-12 P

Med ljudmi: humanitarne akcije,   P

duhovna srečanja, jubileji 14-15

Kultura:  OI JSKD Lenart, 20 let Galerije   P

Konrada Krajnca, Štiri zvezdice Cecilije Novak 15-17

Od tu in tam, šport, za razvedrilo 17-19 P

Kakšen bo razvoj podeželja v obdobju   P

2014-2020? 20

Ovtarjeve novice 20_43.indd   1 10/21/2013   7:35:37 PM



OVTARJEVE NOVICE

ŠT. 9  | 25. OKTOBER 20132 | 

SLOVENIJA/AKTUALNO IZ OBČIN

ločen čas, kjer bo delodajalec moral delavca 
prijaviti že prvi dan zaposlitve, ne pa kot do-
slej, v osmih dneh. Veliko strožja bo zako-
nodaja tudi na področju delovnega prava in 
družinske zakonodaje, kjer bodo očetje lahko 

uveljavljali 30-dnevni starševski dopust, ne 
bo pa več aktualno določilo o obveznem ko-
riščenju za očete.

R. H.

Komentar

Plusi in minusi manjših občin
Seveda se je treba najprej vprašati, zakaj 

so nastale manjše občine. Predvsem za-
radi neustreznega odnosa večjih občin 

do svojih nekdanjih krajevnih skupnosti, na 
območju katerih so nastale nove manjše ob-
čine. Nekdanje občine so premalo načrtno 
skrbele za razvoj posameznih območij in so 
se pogosto osredotočale na razvoj kraja, kjer 
je bil sedež občine. Seveda pa so bile za na-
stanek novih manjših občin zainteresirane 
tudi nekatere politične stranke, ki so si upra-
vičeno obetale v takih občinah več glasov na 
volitvah, kar se je tudi v praksi pokazalo kot 
dobra poteza.

Pogosto se je tudi navajalo, da bodo ljudje 
v manjših občinah imeli več besede pri do-
ločanju občinske politike, kar se ni pokazalo  
kot pravilo, ker so župani in občinski sveti  
večinoma prevzeli vse breme odločanja na 
svoja ramena.

Marsikje so se tudi »zbali« krajevnih sku-
pnosti, ki so večinoma dobro delovale, ker so 
postale v manjših občinah nekakšna konku-
renca županom in občinskim svetom.

Pri nastajanju novih občin se je skoraj pra-
viloma obšel zakon, ki določa za nastanek 
nove občine 5000 prebivalcev, čeprav so bile 
dovoljene izjeme, ki pa so postale pravilo.

Seveda je treba povedati, da so v večini 
novonastalih manjših občin, tudi v osrednjih 
Slovenskih goricah, kraji, kjer so sedeži občin, 
znatno napredovali v komunalni urejenosti, s 
čimer se je večinoma bistveno izboljšal stan-
dard prebivalcev.

Dobro je tudi, da je bil dosežen napredek 
na področju športne, šolske in kulturne in-
frastrukture, seveda pa tudi na področju 
otroškega varstva, kar je seveda izrednega 
pomena za ljudi. Treba pa je tudi priznati, 
da so odnosi med župani in ljudmi v manj-
ših občinah bolj pristni in neposredni kot  
v večjih.

Manjši napredek je bil dosežen na podro-
čju razvoja gospodarstva, čeprav je res, kar 

pravi eden najboljših slovenskih županov, žu-
pan občine Benedikt Milan Gumzar, da obči-
ne niso investicijska podjetja, so pa in morajo 
biti spodbujevalci gospodarskega razvoja in 
zaposlovanja, kar je občina Benedikt dokaza-
la, čeprav se, tako kot druge slovenskogoriške 
občine, ne more pohvaliti z velikim gospo-
darskim razvojem, kar pa zlasti v sedanji krizi 
velja za domala vse slovenske občine. Ljudje 
so zelo zainteresirani za hitrejši gospodarski 
razvoj in za nova delovna mesta.

Seveda so si v Benediktu in drugod zelo 
prizadevali za razvoj gospodarstva. Zato so 
tudi nastale industrijske cone, ki pa večino-
ma samevajo, kar velja tudi za nekatere velike 
občine. Svetla izjema na področju gospodar-
stva je načrtovanje in priprava gradnje vo-
dnega turističnega centra v Benediktu, kar pa 
je predvsem zasluga župana, ni pa predvsem 
odvisno od velikosti občine.

Tudi v slovenskogoriških občinah zaradi 
sorazmerno velikega števila občin prihaja 
do zastojev pri dogovarjanju o skupnih za-
devah, značilen tak primer pa se je zgodil v 
Prekmurju, kjer je zaradi nesodelovanja ne-
katerih občin skoraj prišlo do blokade gra-
dnje vodovodnega omrežja. Dejstvo je, da so 
pri velikem številu občin poti dogovarjanja o 
skupnih zadevah dolgotrajnejše kot pri manj-
šem številu občin.

Seveda je bil napredek dosežen tudi po za-
slugi krajevnih skupnosti, kjer jih imajo. Lep 
primer v osrednjih Slovenskih goricah je kra-
jevna skupnost Voličina, ki sodi pod občino 
Lenart. Že na prvi pogled je razvidno, da je 
Voličina napredovala tako kot kraji, kjer ima-
jo občino.

O spremembah v lokalni samoupravi bodo 
odločali ljudje na referendumih, končno be-
sedo pa bo imel državni zbor. Sodeč po doslej 
objavljenih anketah na državni ravni je veči-
na volivcev za združevanje občin.

Tone Štefanec

Vlada pripravlja nov zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno

Delo na črno bodo preganjali cariniki
Vlada je v okviru borbe proti sivi eko-

nomiji, zaradi katere je državna bla-
gajna vsako leto prikrajšana za več sto 

milijonov evrov, pripravila predlog novega 
zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja 
na črno.

Po novem zakonu bodo med drugim uve-
dli tako imenovani vavčerski sistem za oseb-
no dopolnilno delo. Posameznik, ki bo opra-
vljal osebno delo, se bo moral registrirati pri 
Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije 
in plačati 4,55 evra prispevka za poškodbe 
pri delu, zavod pa ga bo vpisal v javni regi-
ster oseb, ki opravljajo osebna dopolnilna 
dela. Naročnik dela bo moral kupiti vavčer, 
predvidoma v elektronski obliki preko točke 
VEM, za katerega bo odštel 6 evrov in s tem 
plačal socialni davek. 

S prenovo sistema osebnega dopolnilnega 
dela želi vlada olajšati nadzor nad opravlja-
njem tega dela ter otežiti delo tistim, ki se 
izogibajo izdajanju računov in s tem tudi pla-
čevanju davkov in prispevkov. Z novim sis-
temom se želijo približati načelu, da »vsako 
delo šteje«. Pri snovanju vavčerskega sistema 
se je vlada zgledovala po podobnih sistemih, 
ki jih imajo v Belgiji, Italiji, Franciji in še ne-
katerih državah, kjer imajo z vavčerskim sis-
temom pozitivne izkušnje.

Po novem zakonu bo nadzor nad zapo-

slovanjem na črno izvajala Carinska uprava 
Republike Slovenije. Cariniki bodo prav tako 
izvajali nadzor nad delom na črno posame-
znikov (šušmarjev).

Zakon bo poenostavil postopek prijave 
kratkotrajnega dela, nadzornim organom pa 
bo dal pristojnost za izdajo odločbe o pre-
povedi opravljanja dejavnosti ali dela. Poleg 
tega bodo po novem zakonu globe za krši-
telje višje, saj nadzorni organi ugotavljajo, 
da zdajšnje globe ne dajejo želenega učinka, 
ker so očitno prenizke. Po predlogu zakona 
bo poleg odvzema predmeta, s katerim je bilo 
opravljeno delo na črno, mogoče odvzeti tudi 
premoženjsko korist, pridobljeno z delom  
na črno.

Vlada predlaga tudi spremembe nekaterih 
drugih zakonov. Tako bodo morali delodajal-
ci denimo po novem Zakonu o matični evi-
denci zavarovancev in uživalcev pravic iz ob-
veznega pokojninskega zavarovanja delavce 
prijaviti v obvezno pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje najkasneje na dan nastopa dela.

Socialni partnerji (vlada, delodajalske or-
ganizacije in sindikati) so predlog zakona o 
preprečevanju dela in zaposlovanja na črno 
že obravnavali na seji Ekonomsko-socialnega 
sveta ter ga soglasno podprli. Vse kaže, da bo 
nov zakon v državnem zboru sprejet še letos.

T. K.

Benedikt

Tudi občina prispevala k prometni varnosti

V občini Benedikt se razmere na podro-
čju prometne varnosti izboljšujejo. To 
so ugotovili na seji občinskega sveta 

občine Benedikt, na kateri so obravnavali po-
ročilo o varnostni situaciji v občini v prvem 
polletju letošnjega leta. Po besedah župana 
Milana Gumzarja je k izboljšanju prometne 
varnosti v zadnjih letih pomembno prispeva-
la tudi občina Benedikt, saj je modernizirala 
veliko cest, središče občine pa je bogatejše za 
dve krožišči, ki prispevata k večji pretočnosti 
in varnosti prometa. Poleg tega je občina veli-
ko storila tudi za preventivo v prometu.

Po podatkih Policijske postaje v Lenartu 

(informacijo sta pripravila komandir Jožef 
Kerneža in policist Danilo Juršnik) so polici-
sti v prvem polletju letošnjega leta na obmo-
čju občine Benedikt obravnavali šest prome-
tnih nesreč, v katerih je bilo poškodovanih 
pet oseb. Na srečo nobena prometna nesreča 
ni terjala smrtnih žrtev. V prvi polovici lan-
skega leta pa so policisti na območju občine 
Benedikt obravnavali deset prometnih ne-

sreč. Število prometnih nesreč se je skoraj 
prepolovilo.

Manj ugodne pa so bile v prvem polletju 
razmere na področju kriminalitete. Policisti 
so na območju občine Benedikt do konca ju-
nija obravnavali kar 24 kaznivih dejanj, kar je 
štiri več kot v enakem obdobju lani. Policisti 
so zabeležili predvsem porast premoženjske 
kriminalitete. Od 24 kaznivih dejanj jih je bilo 
kar 21 uperjenih zoper premoženje, medtem 
ko je bilo lani takšnih kaznivih dejanj samo 
11. Očitno se število tatvin povečuje tudi za-
radi vse hujše gospodarske in finančne krize 
v državi. Zato je še toliko bolj pomembno, da 

vsakdo dobro poskr-
bi za varnost svojega 
imetja. Pri nas pa lju-
dje še vedno marsikdaj 
pustijo odklenjene hiše 
tudi, ko gredo na polje 
ali v gozd, pa tudi sicer 
premalo varujejo svo-
je premoženje. Že star 
pregovor pravi, da pri-
ložnost dela tatu.

Na področju javne-
ga reda in mira so na 
območju občine Bene-
dikt policisti v prvem 
polletju zabeležili deset 
kršitev predpisov. Sta-
nje na tem področju se 
ni bistveno spremenilo. 
Policisti še vedno oce-
njujejo, da je stanje na 
tem področju ugodno.

Poleg tega so policisti v prvem polletju v 
Benediktu obravnavali tudi pet dogodkov – 
požar, samomor, iskalno akcijo in dva druga 
dogodka. Podatki kažejo, da so varnostne 
razmere na območju občine Benedikt ugo-
dne. Kljub temu pa bodo policisti tudi v bo-
doče prisotni in aktivni tam, kjer bodo naj-
bolj potrebni.

T. K.
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ga reda in mira so na 
območju občine Bene
dikt policisti v prvem 
polletju zabeležili deset 
kršitev predpisov. Sta
nje na tem področju se V Benediktu so se razmere na področju prometne varnosti spremenile 

tudi zaradi tega, ker je občina veliko pozornosti posvetila modernizaciji 
cest in preventivi v prometu.

Ministrica za delo je obiskala Lenart v organizaciji Območne organizacije Socialnih demokratov Lenart.

Obvestilo o objavi

Javnega razpisa za dodelitev 
neprofitnih stanovanj v najem

Občina Benedikt je 1. 10. 2013 na svoji spletni strani www.benedikt.si objavila Javni razpis 
za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem. Javni razpis je odprt do 15. 11. 2013.

Milan Gumzar, župan

Obisk ministrice za delo v Lenartu
Ministrica za delo, družino, socialne 

zadeve in enake možnosti dr. Anja 
Kopač Mrak je ob obisku v Lenartu 

v sredo, 9. oktobra, predstavila novo zako-
nodajo s področja starševskega varstva, kjer 
bodo pridobile enostarševske družine in dru-
žine z več otroki nov način obračunavanja 

otroškega dodatka in ostalih prejemkov, ki 
zadevajo družinske dodatke. Z vsemi novite-
tami bo preglednejše določanje plačila vrtcev 
in šolske prehrane, saj bo prejemnik lahko 
vlagal prošnje za tekoče leto in ne le za nazaj. 
Spremembe so tudi na področju t. i. malega 
in študentskega dela, zaposlovanja za nedo-

OBČINA BENEDIKT
Čolnikov trg 5, 2234 BENEDIKT
tel.: 02 703 60 80; telefaks: 02 703 60 81
e-pošta: obcina@benedikt.si
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že porušili stari objekt vrtca in premestili in-
štalacije ter izvedli vsa zemeljska dela. V teh 
dneh bodo vlili betonsko ploščo za novi vr-
tec, nato pa bodo na njej začeli graditi novo 
poslopje, ki ne bo podkleteno. Če bo vse po 
sreči, bo objekt do zime pod streho. Zgrajen 
bo tako daleč, da bodo lahko začeli z izvedbo 
inštalacij. Finančna konstrukcija za izgradnjo 
vrtca je zaprta. Na javnem razpisu za izvedbo 
gradbenih del je uspel samostojni podjetnik 
Milan Pintarič iz Spodnje Ščavnice, saj je po-
nudil oziroma izkazal najnižjo ceno. Izvajal-

ska dela bo opravil za 1.477.852 evrov.
Med večjimi investicijami, ki trenutno te-

čejo v Cerkvenjaku, je tudi komasacija z me-
lioracijo v dolini Andrenškega potoka. Obči-
na je od ministrstva za kmetijstvo in okolje 

že dobila sklep o dodelitvi okoli 480.000 
evrov za ta namen. Občina bo za ta projekt 
nosila samo stroške plačila davka na dodano 
vrednost. Geodeti so svoje delo na terenu že 
opravili, sedaj pa bo treba delitev samo še 
operativno izpeljati in izvesti notranjo par-
celacijo, pri čemer bodo sodelovali lastniki. 
Nato bo na javnem razpisu izbran izvajalec 
za agromelioracijska dela. V glavnem lastniki 
zemljišč delu geodetov niso ugovarjali. Zave-
dajo se, da se bo vrednost njihovih zemljišč 
povečala, saj jih bodo lažje obdelovali, poleg 

tega pa bo obdelava tudi cenejša. Povečal se 
bo tudi hektarski donos. Investicija je letos 
lepo tekla, glavnina del pa bo izvedena v na-
slednjem letu.

T. K.

AKTUALNO IZ OBČIN

Zlatko Borak je zaščitil blagovno znamko Benedičan

V občini Benedikt imajo Benedičana
Malo je občin, ki imajo vino, ki nosi 

njihovo ime. Občina Benedikt pa 
ima svojega Benedičana. Za to je 

poskrbel viničar občine Benedikt Zlatko Bo-
rak, ki ima doma okoli 35 arov vinograda, v 
katerem pridela blizu 5000 litrov vina. 

»Benedičan je mešanica laškega rizlinga, 
belega pinota in šipona,« pravi smeje Borak, 
ki natančnega »recepta« ne izda. Kako ga 
tudi bi, če pa se je že pred leti odločil zaščititi 
blagovno znamko Be-
nedičana ter s tem tudi 
uspel.

Je bilo Benedičana 
težko zaščititi? »Prav-
zaprav sem ujel še za-
dnji vlak, saj sedaj ni 
več dovoljeno za ime 
blagovne znamke upo-
rabljati imena kraja,« 
pravi kar malce pono-
sno. Sicer pa je bilo tre-
ba za zaščito blagovne 
znamke vina Benedi-
čan po njegovih bese-
dah opraviti veliko for-
malnosti. Med drugim 
je moral tudi dokazati, 
da ga proizvaja sam.

Borak, ki je tudi ob-
činski svetnik, vinski 
vitez, degustator in predsednik Turistično-
vinogradniškega društva Benedikt, ves svoj 
prosti čas posveti vinogradništvu in vinarstvu 
ter dejavnostim, ki so povezana s tem ter z ra-
zvojem kraja. Po tem, ko je uspel zaščititi bla-
govno znamko Benedičan, je dal izdelati tudi 
nalepko za to vino, ki je ročno narisana. Na 
njej so krajevne znamenitosti, povezane tudi z 
Dominikom Čolnikom. Z dovoljenjem občin-
skega sveta in župana je Borak na etiketi Be-
nedičana uporabil tudi grb občine Benedikt. 

»Verjetno bi bil Čolnik ponosen, da ima 

Benedikt svojega Benedičana,« pravi Borak. 
»Benedičan je narejen po našem okusu iz pol-
sladkega belega pinota, iz polsuhega laškega 
razlinga in iz suhega šipona. Je aromatično 
vino, ki ga praviloma ne pijemo samega, tem-
več ga uporabljamo za 'špricarje'. Benedičan 
je kakovostno vino z zaščitenim geografskim 
poreklom.«

Borak pa ni poskrbel samo za Benedičana, 
temveč tudi za posebne kozarce za 'špricarje' 

iz njega, ki imajo črtico za vino na dveh tretji-
nah. »Za dober 'špricar' iz Benedičana morata 
biti dve tretjini vina in ena tretjina mineralne 
vode, ki jo imamo v Benediktu v izobilju.«

»'Špricar' iz Benedičana lahko vsakdo 
poskusi v našem Penzionu Petelin,« pravi 
Danica Elbl. Kot pravi, imajo domačini Be-
nedičana radi in so ga že posvojili. Sicer pa 
brizgance iz Benedičana točijo tudi v kava 
baru Lasbaher in v Kava baru Osmica. 

T. K.

Cerkvenjak

Pomembni razvojni premiki
V občini Cerkvenjak intenzivno delajo 

na pripravi občinskega prostorskega 
načrta. Predstavniki občine so pred 

kratkim že imeli operativni sestanek s pred-
stavniki Zavoda za urbanizem Maribor, na 
katerem so ugotovili, da se zadeve na tem po-
dročju prepočasi pomikajo naprej. Po bese-
dah cerkvenjaškega župana Marjana Žmavca 
so zavod na ta problem resno opozorili, saj 
občani terjajo jasne odgovore in rešitve za 
svoje pobude. Občinski prostorski načrt je 
izjemno pomemben za razvoj občine, zato v 
Cerkvenjaku z njegovo javno razgrnitvijo ne 

morejo več odlašati. Zato mora zavod svoje 
delo opraviti čim hitreje.

Sicer pa so letos v občini Cerkvenjak že 
končali modernizacijo dveh cestnih odsekov 
v Čagoni. Še letos pa se bodo verjetno lotili 
sanacije ceste do Športno-rekreacijskega cen-
tra (ŠRC) v Kadrencih. Na stari cesti bodo 
pokrpali luknje ter asfaltirali tisti del ceste, ki 
je bila ob gradnji parkirišča pred ŠRC spelja-
na na novo. Ta cestni odsek bodo sanirali s 
sredstvi za vzdrževanje lokalnih cest.

V središču Cerkvenjaka pa napreduje gra-
dnja novega vrtca. Gradbeni delavci so doslej 

7. Trgatev Čolnikove trte

V soboto, 5. 10. 2013, se je pri Svetih 
Treh Kraljih v Slovenskih goricah, v 
neposredni bližini rojstne hiše Domi-

nika Čolnika, odvijala 7. Trgatev Čolnikove 
trte, potomke Stare trte – najstarejše vinske 
trte na svetu, vpisane v Guinnessovo knjigo 
svetovnih rekordov, ki že več kot 450 let raste 

in rodi na mariborskem Lentu ob reki Dra-
vi. Ob tej priložnosti so potrgali tudi grozdje 
Radgonske ranine. 

Čolnikova trta je obrodila 138 velikih groz-
dov oz. 40 kg grozdja – sladkorna stopnja 80 
Oo (oekslov). 

S. Š., foto: Igor Barton

Dva modernizirana cestna odseka v Čagoni že služita svojemu namenu.

Zlatko Borak in Danica Elbl pred Penzionom Petelin, v katerem lahko 
vsakdo degustira Benedičana.

Dva modernizirana cestna odseka v Čagoni že služita svojemu namenu.Dva modernizirana cestna odseka v Čagoni že služita svojemu namenu.

Vabljive jesenske turistične prireditve
V občini Cerkvenjak so jeseni pripravili 

kar dve turistični prireditvi, ki sta v 
občino privabili številne obiskovalce 

od blizu in daleč. Konec septembra so v ar-
heološkem parku v Brengovi pri petnajstih 
starih gomilah iz rimskih časov pripravili 
turistično in kulturno prireditev »Po poteh 
starih Rimljanov.« Sredi oktobra pa so pri-
pravili trgatev Johanezove trte s turistično 
prireditvijo »Pod klopotcem«, na kateri so 
svoje proizvode pred-
stavili mnogi mojstri 
obrti in domače ume-
tne obrti od pletilcev 
košar in izdelovalcev 
šopkov do gostincev in 
pridelovalcev medu.

Na prireditvi v ar-
heološkem parku v 
Brengovi so kulturni 
program izvedli mladi, 
ki so bili odeti v obla-
čila starih Rimljanov. 
Zbranim je življenje 
na naših tleh v rimskih 
časih približal tudi žu-
pan občine Cerkvenjak 
Marjan Žmavc, ki je po 
poklicu zgodovinar.

Še več obiskovalcev 
kot v arheološkem parku v Brengovi se je dva 
tedna kasneje zbralo na trgatvi Johanezove 
trte v središču Cerkvenjaka, ki je potomka 
najstarejše trte na svetu z mariborskega Lenta. 
Gospodar trte župan Marjan Žmavc in viničar 
Ivan Janez Pučko sta naredila dobro, da sta s 
trgatvijo malce počakala, saj je imel mošt iz 
grozdja Johanezove trte 17 stopenj sladkorja.

Na trgatvi so poleg številnih Cerkvenja-
čank in Cerkvenjačanov sodelovali tudi žu-
pan občine Benedikt Milan Gumzar, župan 
občine Sveta Ana Silvo Slaček, predstavniki 
Turističnega društva Šempeter Vrtojba s Pri-
morske in drugi gosti. Še pred trgatvijo sta 
župan občine Cerkvenjak Marjan Žmavc in 
predsednik Društva vinogradnikov in lju-
biteljev vina Cerkvenjak Ivan Janez Pučko 
podelila občinsko protokolarno vino iz Joha-

nozove trte. Letos so prejeli Društvo genera-
la Maistra Cerkvenjak, Marko Šebart, Alojz 
Jenuš-Slavek, Maks Kovačič, Samo Tuš-Korl, 
Vinogradništvo Marjan Kocuvan, Silvo Sla-
ček, Milan Nekrep in Anton Vodovnik. 

Na prireditvi so prav tako podelili prizna-
nja ob deseti obletnici Društva vinogradni-
kov in ljubiteljev vina Cerkvenjak. Prejeli so 

jih najbolj zaslužni čla-
ni in mnogi drugi, ki so 
prispevali k razvoju in 
uspešnemu delovanju 
ter promociji društva.

V Cerkvenjaku so 
imeli letos jeseni s 
svojimi turističnimi 
prireditvami srečo, saj 
so minile v lepem vre-
menu. Zato je bilo tudi 
obiskovalcev mnogo, še 
zlasti na trgatvi. 

T. K.

Na prireditvi »Po poteh starih Rimljanov« so kulturni program izvedli v 
oblačilih starih Rimljanov.

Trgatev Johanezove trte so opravili po vseh starih običajih. Med trgači so 
bili tudi trije župani: Milan Gumzar, Silvo Slaček in Marjan Žmavc.
Trgatev Johanezove trte so opravili po vseh starih običajih. Med trgači so Trgatev Johanezove trte so opravili po vseh starih običajih. Med trgači so Trgatev Johanezove trte so opravili po vseh starih običajih. Med trgači so 

jih najbolj zaslužni čla
ni in mnogi drugi, ki so 
prispevali k razvoju in 
uspešnemu delovanju 
ter promociji društva.

imeli letos jeseni s 
svojimi turističnimi 
prireditvami srečo, saj 
so minile v lepem vre
menu. Zato je bilo tudi 
obiskovalcev mnogo, še 
zlasti na trgatvi. 

Trgatev Johanezove trte so opravili po vseh starih običajih. Med trgači so Trgatev Johanezove trte so opravili po vseh starih običajih. Med trgači so 

Na prireditvi »Po poteh starih Rimljanov« so kulturni program izvedli v 
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Podčetrtek, natančneje Terme Olimia, 
so med 7. in 9. oktobrom gostile leto-
šnje tretje dneve slovenskega turizma. 

Enega izmed vrhuncev je omenjena tridnev-
na prireditev doživela s slavnostno priredi-
tvijo »Slovenijo čutim: Moja dežela – lepa 
in gostoljubna«, ko je potekala pod pokro-
viteljstvom predsednika države Republike 
Slovenije tudi svečana podelitev najvišjih 
priznanj v turizmu. Priznanja, ki ga je pode-
lila Turistična zveza Slovenije, je bila deležna 

tudi KS Voličina. Voličina je namreč prejela 
priznanje za 2. najbolj urejeno vaško jedro 
v Sloveniji. Prvo mesto je osvojila Ponikva, 
tretje Ambrus. 

Slavnostne prireditve in prevzema prizna-
nja za Voličino so se udeležili župan občine 
Lenart mag. Janez Kramberger, podžupan 
občine Lenart Franci Ornik in predsednik 
sveta Krajevne skupnosti Voličina Dejan 
Kramberger. 

Uredništvo

Lenart

Prireditve ob prazniku občine Lenart
»Če zapustiš praznike, zapustijo prazniki 
tebe,« pravi slovenski pregovor. V želji, da 
bodo praznovanje občinskega praznika pri-
jetno druženje, užitek na kulturnih priredi-
tvah, sprostitev in tekmovalni duh ob špor-
tnih dejavnostih, zabava, smeh in vesela 
doživetja za najmlajše, vas vabimo na pri-
reditve, ki jih bomo v sodelovanju z društvi, 
javnimi zavodi in drugimi organizacijami 
pripravili ob koncu oktobra in v novembru.

Pričakujemo vas na dogodkih in vam želimo 
vse dobro!

Lenart, v oktobru 2013

mag. Janez Kramberger, dr. vet. med., 
župan občine Lenart

SREDA, 23. 10. 2013, OB 18. URI,  
DOM KULTURE LENART

GUSAR BERTO, 
lutkovna predstava za otroke

Organizator: Lutkovno gledališče Pika

PETEK, 25. 10. 2013, OB 18. URI,  
ŠPORTNA DVORANA LENART

TURNIR V ODBOJKI
Organizator: Občinska športna zveza 
Lenart

OB 18.30, DOM KULTURE LENART
OB PRAZNIKU ZA VAS, 
kulturna prireditev
Vabimo vas na večer glasbe, petja, gleda-

liške igre, v katerem bodo nastopili: Vokalni 
kvintet Završki fantje, Mladinski cerkveni 
pevski zbor župnije sv. Lenart, Vokalna sku-
pina Amista, tandem Proti poledici (Denis 
Čuček in Peter Šenekar), KD Slovenskogori-
ški glasovi, člani Gledališke skupine Sloven-
ske gorice, Pihalni orkester MOL, Twirling, 
plesni in mažoretni klub Lenart, Folklorna 
skupina KD Delavec, Ljudski pevci KTD Sel-
ce, Ljudski pevci in godci Pod Lipo Lenart, 
Ljudske pevke DU Lenart, Kvartet družine 
Vogrin, Moški pevski zbor Obrtnik Lenart, 
Karin Petko, Neža in Eva Ožinger in drugi.
Pridite in preživite lep večer v družbi do-
mačih kulturnih ustvarjalcev!
Organizator: Občina Lenart, kulturna dru-
štva in skupine

SOBOTA, 26. 10. 2013, OB 9. URI, TRG 
OSVOBODITVE V LENARTU

POHOD PO POTEH OBČINE LENART
Če bo dež, bo pohod prestavljen na soboto, 
2. novembra ob isti uri.
Organizator: Občina Lenart in Planinsko 
društvo Lenart

OB 19. URI, DOM KULTURE LENART
GALA KONCERTNI VEČER 
Z MLADIMI PEVCI FIERO SPIRITO

Nepozaben večer klasične glasbe in opernih 
arij.
Organizator: Občina Lenart

PONEDELJEK, 28. 10. 2013, OD 10.-12. 
URE, TRG OSVOBODITVE 6 (»stara 
policija«) V LENARTU

USTVARJALNE DELAVNICE ZA
OTROKE

TOREK, 29. 10. 2013, OD 10.-12. URE, 
TRG OSVOBODITVE 6 (»stara policija«)

USTVARJALNE DELAVNICE 
ZA OTROKE

Organizator: Društvo prijateljev mladine 

Slovenske gorice

OB 17. URI, ŠPORTNA DVORANA 
LENART

TURNIR V NAMIZNEM TENISU
Organizator: Občinska športna zveza 
Lenart

ČETRTEK, 31. 10. 2013, OB 16.30,  
ŠPORTNA DVORANA LENART
KOŠARKARSKI TURNIR TROJK
Organizator: Občinska športna zveza 
Lenart

SOBOTA, 2. 11. 2013, OD 8. DO 18. URE, 
ŠRC POLENA

BALINANJE
Moške ekipe 3+1, Ženske ekipe 3+1

Organizator: Športno društvo za vse gene-
racije-sekcija balinanje

OB 10. URI, ŠPORTNA DVORANA 
LENART

TRADICIONALNI TURNIR V  
MALEM NOGOMETU
Organizator: Občinska športna zveza 
Lenart

NEDELJA, 3. 11. 2013, OB 10.30,  
CERKEV SV. LENARTA

SLOVESNA SV. MAŠA IN ŽEGNANJE

TOREK, 5. 11. 2013, OB 17. URI, DOM 
KULTURE LENART

RDEČA KAPICA, predstava za otroke
Lutkovno gledališče Pupilla
Organizator: Občina Lenart

OB 18.30, ŠPORTNA DVORANA LENART
TEKMA V ODBOJKI

Organizator: Občinska športna zveza 
Lenart

SREDA, 6. 11. 2013, OB 10.30, DOM  
SV. LENARTA

PRIREDITEV OB OBČINSKEM 
PRAZNIKU ZA STANOVALCE DOMA
SV. LENARTA

Organizator: Dom sv. Lenarta

KNJIŽNICA LENART
KOSTANJI, USTVARJALNICE, 
POEZIJA … V KNJIŽNICI LENART

Dan bo bogat z dogodki:
10.00–12.00 izdelava »TETKE JESENI«, ki 
nas bo vse do zime vabila k obisku knjižnice
12.00–13.00 jesenska glasbena predstava 
GOZDNE VILE,
13.00–14.00 »POEZIJA OB KOSTANJIH« s 
knjižničarji,
14.00–16.00 ustvarjalnica »USTVARJALNI 
POTEP PO GOZDU«
17.00–18.00 VII. ČVEKalnica Knjižnice 
Lenart (TEMA: jesenska razmišljanja)
 18.00 – PREDSTAVITEV PROJEKTA IN 
KNJIGE 
 ENOSMERNA VOZOVNICA Z AVTOR-
JEMA DOMINIKO IN IGORJEM
Organizator: Knjižnica Lenart

PETEK, 8. 11. 2013, OB 18. URI,  
ŠPORTNA DVORANA LENART

PROSLAVA OB PRAZNIKU OBČINE
LENART IN OTVORITEV 
OBNOVLJENE STAVBE OŠ LENART
Pričakujemo vas na proslavi ob občinskem 

prazniku in otvoritvi obnovljene stavbe OŠ 
Lenart. V kulturnem programu nastopajo 
učenci in učitelji OŠ Lenart, Lucija Dajčman, 

Katarina Vinter in učenci Konservatorija za 
glasbo in balet Maribor, Podružnična šola 
Lenart.
Podeljena bodo priznanja Občine Lenart za 
leto 2013.
Organizator: OŠ Lenart in Občina Lenart.

SOBOTA, 9. 11. 2013, OB 11. URI, TRG 
OSVOBODITVE LENART

MARTINOVANJE
Organizatorji: Občina Lenart, TIC Lenart, 
Društvo vinogradnikov Lenart

OB 19. URI, DOM KULTURE LENART
KONCERT KD SLOVENSKOGORIŠKI 

GLASOVI
Organizator: KD Slovenskogoriški glasovi

NEDELJA, 10. 11. 2013, OB 16. URI, 
DOM KULTURE LENART

SREČANJE LJUDSKIH GODCEV 
IN PEVCEV

Prireditev s prikazom ljudskih običajev na 
Martinovo.
Organizator: KD Pod lipo Lenart

TOREK, 12. 11. 2013, OB 10. URI, AVLA 
JOŽETA HUDALESA, OBČINA LENART

OTVORITEV RAZSTAVE SLIK 
VAROVANCEV VDC POLŽ, 

ENOTA LENART MRAVLJA
Organizator: VDC Polž, Enota Mravlja 
Lenart

PETEK, 15. 11. 2013, OB 19.30
KONCERT MANCE IZMAJLOVE
Manca Izmajlova, glas, Benjamin 
Izmajlov, violina

Manca Izmajlova in Benjamin Izmajlov – 
mednarodno uveljavljen zakonski par, pev-
ka mezzosopranistka s prelepim glasom, on 
virtuoz violinist. Tokrat z največjih glasbenih 
odrov prihajata na manjše slovenske. Serija 
»100 srčnih koncertov« je niz koncertov, ki 
potekajo po Sloveniji. Slišali bomo največje 
uspešnice Mance Izmajlove iz platinastih al-
bumov Slovanska duša in Slovensko srce ter 
druge najlepše svetovne in slovenske melo-
dije. Danes ima Manca za seboj več kot 700 
koncertov po vsem svetu, poje v 20 jezikih, v 
različnih žanrih.

Zapela bo izbor najlepših pesmi 7 slovan-
skih narodov – od narodnih do Chopina, 
Čajkovskega, filmskih tem in popevk, prilju-
bljene slovenskih pesmi – narodne, popevke 
in Avsenikove pesmi.

Nepozaben glasbeni dogodek, ki ga ne 
smete zamuditi. Vstopnina: 8 eur

Organizator: Občina Lenart in Zavod 
Chopinov zlati prstan

Občina Lenart

Energetska sanacija OŠ Lenart
Občina Lenart se je oktobra 2012 pri-

javila na objavljen javni razpis Mini-
strstva za infrastrukturo in prostor za 

»sofinanciranje operacij za energetsko sana-
cijo stavb v lasti lokalnih skupnosti« v okviru 
Operativnega programa razvoja okoljske in 
prometne infrastrukture za obdobje 2007-
2013, 6. razvojne prioritete »Trajnostna raba 
energije«, 1. prednostne usmeritve »Energet-
ska sanacija javnih stavb«, in bila uspešna s 
prijavljenim projektom »Energetska sanacija 
Osnovne šole Lenart«.

S prijavo na razpis in realizacijo projekta 
energetske sanacije želi občina Lenart dose-
či naslednje splošne cilje: zmanjšati porabo 
energije za ogrevanje prostorov in pripravo 
sanitarne vode, energetsko sanirati objekta v 
skladu z obstoječo zakonodajo in zagotoviti 
boljše učne pogoje za šolarje, predavatelje, ter 
posledično doseči najvišje možne rezultate 

na izobraževalnem in vzgojnem področju. 
V sklopu investicije je bila predvidena 

energetska sanacija dveh objektov Osnovne 
šole Lenart, skupne ogrevane površine 3.050 
m2. 

Z energetsko sanacijo se bo tako doseglo 
drastične energetske prihranke. V zadnjih 
treh letih sta oba objekta v povprečju na leto 
porabila 408 MWh za ogrevanje in 91 MWh 
električne energije. Po investiciji se bo pora-
ba zmanjšala. Za toplotno ogrevanje se bo na 
leto porabilo 175 MWh energije ter 60 MWh 
električne energije. 

Najugodnejši izbrani izvajalec sanacijskih 
del po odprtem postopku Knuplež, d. o. o., 
je konec meseca junija 2013 pričel z izved-

Voličini 2. nagrada za najbolj urejeno 
vaško jedro v Sloveniji

Priznanje in »prejemniki« priznanja: mag. Janez Kramberger, podžupan občine Lenart Franci 
Ornik in predsednik sveta Krajevne skupnosti Voličina Dejan Kramberger
Priznanje in »prejemniki« priznanja: mag. Janez Kramberger, podžupan občine Lenart Franci Priznanje in »prejemniki« priznanja: mag. Janez Kramberger, podžupan občine Lenart Franci 
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Nadaljevanje del na izgradnji vodovoda v Voličini

Rekonstrukcija vodovoda Voličina 4. faza

Občina Lenart je kot koordinatorica 
projekta Celovite oskrbe severovzho-
dne Slovenije s pitno vodo – SZ Slo-

venske gorice izvajala omenjeni projekt in v 
sklopu projekta se je zgradil tudi vodovod na 
območju Zgornje in Spodnje Voličine – glav-
na vodovodna trasa, ki se navezuje na vodo-
hran Žikarce. V skladu z vlogo in odločbo 
Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnolo-
gijo moramo v skladu s kazalniki izvesti tudi 
takozvano sekundarno vodovodno mrežo v 
sklopu navedenega projekta, ki pa ga financi-

rajo občine iz lastnih sredstev in teh vodovo-
dov ne pokriva državni proračun oz. sredstva 
Evropske unije.

Ker je izgradnja vodovoda Lenart-Voličina 
3. faza zaključena, saj je bilo za omenjeni od-
sek izdano uporabno dovoljenje 17. 10. 2012, 
je bil objekt oz. vodovod prevzet v lastništvo 
občine Lenart s strani inženirja in izvajalca 14. 
12. 2012. Investicija je znašala 1.137.827,71 
€. V skladu s pogodbo o sofinanciranju bi 
sicer navedeni znesek morala pokriti država 
z lastnimi sredstvi in iz kohezijskega sklada  
83 %, vendar je do danes navedeni znesek so-
financiran v višini 50 %, ostalo pa je zagotovi-
la občina iz lastnih sredstev. 

Ker je velik interes občine Lenart, da se na 
območju Spodnje in Zgornje Voličine vodo-
vodno omrežje na celotnem območju uredi 
tako, da bi se nanj priključili vsi uporabniki 
in s tem opustili vaška vodovodna zajetja, je 
občina Lenart v letošnjem letu pristopila k iz-
gradnji vseh sekundarnih odcepov, na katere 
se bodo imeli uporabniki možnost priključiti. 

Tako je občina v poletnih mesecih izvedla 

javno naročilo in izbrala najugodnejšega iz-
vajalca. Pogodba je podpisana z izvajalcem 
SKALA Gradbeništvo in storitve z gradbeno 
mehanizacijo Drago Kerec, s. p., iz Spodnjih 
Žerjavcev  v vrednosti 552.966,74 EUR. 10. 
oktobra 2013 je občina izvajalca tudi uvedla 
v delo. Izvajalec del naj bi pričel z izvedbo 
posameznih odsekov, ki jih je na navedenem 
območju 11, v oktobru. 

Interes občine je, da se že v letošnjem letu 
izvede približno polovica obsega del, druga 

polovica pa spomladi oz. v polletju 2014. 
 Avgust Zavernik

Trgatev Zavrh 2013
Že četrto leto zapored so člani Društva 

vinogradnikov Lenart, TD Rudolf 
Maister Vojanov in lokalna društva v 

sodelovanju z občino Lenart organizirali tr-
gatev potomke najstarejše trte na Zavrhu. Ob 
trgatvi je v Zavrhu potekal celodnevni pro-
gram z bogato gostinsko ponudbo. Zaradi 
mnogih trgatev in slabšega vremena je bilo 
obiskovalcev nekoliko manj. Kakor prejšnja 
leta je dogajanje popestril turistični vlakec 
s panoramsko vožnjo po Zavrhu do Selc. 
Koncept prireditve se je nekoliko razlikoval 
od prejšnjih let, saj je bil dopoldan namenjen 
mlajšim obiskovalcem, predvsem učencem 
OŠ Voličina in OŠ Korena, ki sta za nižje ra-
zrede organizirale športno-kulturni dan. 

Obiskovalci so si lahko ogledali razstavo 

starih kmečkih strojev in starodobnih vozil v 
lasti Romana Kranvogla, lovsko razstavo LD 
Voličina, za jahanje konj so poskrbeli mladi 
iz posestva Benko. V dvorani v Zavrhu so bile 
organizirane delavnice za otroke, ves dan pa 
je bil voden ogled stalne razstave o Rudolfu 
Maistru. 

Obiskovalci so se lahko udeležili trgatve v 
vinogradih članov vinogradniškega društva. 
Kot že več let zapored so se trgatve udeleži-
li tudi motoristi GoldWing kluba, Ruperški 
voli pa so po tradicionalnem prihodu na Za-
vrh pospremili vlakec in nadaljevali s krajšo 
panoramsko vožnjo.

Trgatev se je začela ob 16. uri, v kulturnem 
programu sta sodelovali solistki Sara Her-
cog iz Voličine in Rebeka Golob iz Korene. 
Z izborom ljudskih pesmi so se predstavile 
ljudske pevke iz Lenarta. Župan je podelil 
plaketo za protokolarno vino občine Lenart 
- županovo vino za leto 2013 vinogradniku 
Marku Šebartu za vino sauvignon, pozna tr-
gatev, letnik 2012. Izbor vina je bil opravljen 
že maja v sklopu Kmetijsko obrtnega sejma 
na Poleni. 

Trgatev so ob prisotnosti viničarja Jožeta 
Rojsa opravili številni gostje in člani TD Ru-
dolf Maister Vojanov. Trta je obilno obrodila, 
kljub lepemu poletju pa ni dosegla rekordne 
sladkorne stopnje. Pokusili smo lahko lan-
ski pridelek, ki ga je lepo donegoval viničar. 

Gostinsko ponudbo so popestrili domači 
vinogradniki, aktiv kmečkih žena in deklet, 
sadjarji in lokalna društva. Ogledati si je bilo 
mogoče tudi izdelke domače obrti.

Z večerno licitacijo steklenice potomke 
stare trte, ki je pripadla jezdecem Benkove 
konjenice, je organizator zbral 400 evrov in 
jih namenil v humanitarne namene. Za dobro 
vzdušje je poskrbel ansambel Veseli Slavčki. 
Pohvaliti je potrebno dobro sodelovanje med 
društvi in posamezniki: Stankom Kranvo-
glom, Ano Šuster in občino Lenart.

Sebastijan Rojs

organizirane delavnice za otroke, ves dan pa 
je bil voden ogled stalne razstave o Rudolfu 
Maistru. 

vinogradih članov vinogradniškega društva. 
Kot že več let zapored so se trgatve udeleži
li tudi motoristi GoldWing kluba, Ruperški 
voli pa so po tradicionalnem prihodu na Za
vrh pospremili vlakec in nadaljevali s krajšo 
panoramsko vožnjo.

Občina Lenart od leta 2011 dalje izvaja 
projekt Celovita oskrba severovzhodne Slo-
venije s pitno vodo - SZ Slovenske gorice, ki 
je sofinanciran s sredstvi Kohezijskega skla-
da, vendar z njim celovito ne rešuje proble-
matike pitne vode na območju naselja Vo-
ličina. Predmetni projekt zajema izgradnjo 
vodovodnega sistema Lenart – Voličina, 3. 
faza, z navezavo na vodovod v smeri Dolge 
Njive z dovodom vode iz smeri Dolge Njive 
– meja Duplek – Žikarce, vključno s Pre-
sko Goro. Namen gradnje tega cevovoda, 
z razbremenilnikom na Humu in novega 
vodohrana Preska Gora 100 m3 s hidrofor-
sko postajo, je zagotoviti dobavo kvalitetne, 
zdrave vode vsem porabnikom na področju 
Zg. Voličine, Sp. Voličine, Strme Gore in 
Huma iz javnega vodovodnega omrežja iz 
smeri Dolge Njive-meja Duplek-Žikarce, 
prav tako pa bo zagotovljena dobava požar-
ne vode v primeru požara po veljavni zako-
nodaji. Ne glede na izvedbo tega projekta pa 
določena gospodinjstva v naselju Zg. Voli-
čina in Sp. Voličina še vedno nimajo dosto-
pa do zdrave pitne vode.

Ta gospodinjstva se danes oskrbujejo z 
vodo iz lokalnega vodovodnega sistema, ki 
ne ustreza glede objektov, njihove velikosti 
in cevovodov. Dotrajani cevovodi, prelomi 

in intervencije povzročajo moteno oskrbo 
s pitno vodo in konstantne stroške upra-
vljavcu za vzdrževanje sistema in odpravo 
napak. Pogoste so tudi težave z neprimerni-
mi tlačnimi razmerami in s pomanjkanjem 
kapacitet pitne vode. Problem predstavlja-
jo tudi premajhne dimenzije cevovodov 
ter premajhne prepustnosti cevovodov in 
ostalih vodooskrbnih objektov in naprav. 
V določenem delu obravnavanega območja 
pa gospodinjstva sploh še nimajo urejene-
ga dostopa do vodovodnega omrežja in se 
oskrbujejo z vodo iz lastnih virov, ki so iz 
sanitarnega vidika v glavnem zelo sporni. 

Skrb za javno infrastrukturo, vodne vire 
ter posredno za višjo kvaliteto življenja na 
območju je eden glavnih ciljev stroke in 
politike. K ustrezni ureditvi oskrbe s pitno 
vodo pa investitorja zavezujejo tudi določi-
la veljavne zakonodaje. 

V okviru te investicije se ureja rekon-
strukcija vodovoda - oskrbe s pitno vodo na 
območjih naselij Spodnja in Zgornja Voli-
čina v okviru 11 odsekov. Gre za ureditev 
varne in nemotene oskrbe s pitno vodo za 
111 gospodinjstev, v katerih živi 355 prebi-
valcev območja.

Lidija Šipek

Tako se bodo zgradili naslednji odseki: 
odsek 1: Zg. Voličina 24-25 a, 2: Zg. Voli-
čina 40-47, 3: Zg. Voličina 61-72 a, 4: Zg. 
Voličina 63-68, 5: Sp. Voličina 18-22, 6: Sp. 
Voličina 67-68, 7: Sp. Voličina 3-7, 8: Sp. 

Voličina 84-84a, 9: Zg. Voličina 81-105, 9.a: 
podaljšanje odseka Zgornja Voličina 81-
105, h. š. 86-98, 10: Zg. Voličina 57-74, 10.a: 
Podaljšanje odseka Zg. Voličina 57-74 in 11: 
Sp. Voličina 34-43. 

bo energetske sanacije OŠ Lenart, in sicer z 
zunanjo toplotno izolacijo fasade, z menja-
vo oziroma z vgradnjo 
oken in vrat, z izvedbo 
notranje toplotne izola-
cije stropov in tlakov v 
kleti, v večnamenskem 
prostoru oz. v jedilnici, 
v knjižnici, na hodni-
kih in v učilnicah, prav 
tako pa so se sanirali 
(izolirali) toplotni mo-
stovi, zamenjala stre-
ha – kritina in izvedla 
posodobitev strojnih 
instalacij v kotlovnici 
z vgradnjo toplotnih 
črpalk in drugih po-
trebnih elementov (ter-
mostatski ventili ipd.), 
zamenjala pa so se tudi 
svetila z energetsko 
učinkovitejšimi. 

Sanacijska dela so se izvajala tako, da se je 
pouk v šoli lahko pričel nemoteno izvajati s 
prvim šolskim dnem, dela, ki pa niso vplivala 
na izvajanje pouka, pa so se nadaljevala še v 
septembru in deloma v oktobru 2013, ko se 
investicija tudi v celoti zaključuje.

Investicija je bila ocenjena na 779.435,66 
EUR, na podlagi izvedenega javnega razpisa 
za izbiro najugodnejšega izvajalca del pa je 
bila sklenjena pogodba za gradbeno-obrtni-

ška in instalacijska dela v višini 547.077,28 
EUR, z upoštevanjem stroškov izdelave pro-

jektne naloge, projektne dokumentacije in 
gradbenega ter projektantskega nadzora pa je 
skupna vrednost investicije vključno z DDV 
574.567,28 EUR.

Na podlagi javnega razpisa in opredeljene 
upravičenosti sofinanciranja investicije bo 
Evropska unija iz Kohezijskega sklada in Re-
publika Slovenija – Ministrstvo za infrastruk-
turo in prostor – sofinanciralo izvedbo inve-
sticije v višini 415.947,66 EUR oz. 72,40 %. 

Jože Dukarič 

Tako je videti energetsko obnovljena OŠ Lenart.
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Sveta Ana

Postičevi dnevi 2013
Letošnji septembrski so v občino dopri-

nesli veliko etnološko, vinogradniško, 
kulturno in turistično pridobitev. Tako 

bi lahko na kratko opisali otvoritev Viniča-
rije na Pergerjevem vrhu, kjer je postavljena 
stalna razstava, posvečena Francu Postiču, 
temu pomembnemu vinogradniku, sadjarju, 
kirurgu, kateremu gre zahvala za ohrani-
tev številnih vrst vinske trte, po njem je ena  
celo poimenovana. 

Letos so se začeli z okroglo mizo, kjer so 
prof. dr. Borut Holcman, dr. Ivan Rihterič in 
Janez Ferlinc predstavili znanstvene in razi-
skovalne poglede skozi oči zgodovine, časo-
pisja in monografije o Postiču, ki bo pred-
stavljena letos okoli praznika vina. Gostje 
okrogle mize so predstavili sledeče teme: dr. 
Holcman je predstavil kronologijo pravnih 
pravil v vinogradništvu za časa fevdalizma in 
vinogorsko pravo, kot so to poimenovali nek-
daj. Prav zanimiv je bil podatek, da obstaja 
sodba s Sv. Ane v Slovenskih goricah iz leta 
1698 na 42 straneh, ki jo je gostujoči profe-
sor odkril v Gradcu in si lahko v bližnji pri-
hodnosti obetamo, da bo predstavljena tudi 

širši javnosti. Dr. Ivan Rihterič je predstavil 
časopis Štajerc, kjer se je od leta 1900 do prve 
svetovne vojne veliko pisalo o hrani, še pose-
bej o vinu v slovenskem jeziku in je zajemal 
štajersko in prleško območje. Zanimivi so 
bili tudi kmetijski nasveti takratnega umnega 
kmetovanja na tem območju ter trgovanja z 
živili, saj nam pove marsikaj o iznajdljivosti 
viničarjev in kmetovalcev. Janez Ferlinc je 
predstavil osnutek monografije o Francu Po-
stiču, ki bo ugledala luč sveta še letos v jeseni. 
Zanimivo bo predstavila podroben življe-
njepis vinogradnika in sadjarja ter še druge 
zanimivosti in osebnosti iz življenja Franca 
Postiča. Prav nestrpno jo že pričakujemo.

Prva Postičeva trgatev
V okviru Postičevih dni so bili tudi stro-

kovno vodeni ogledi Postičeve poti in stalne 
razstave ter ogled preše ter vinske kleti na 
Pergerjevem vrhu. Zanimiva etnološka pri-
reditev, ki je požela precej zanimanja, je bila 
trgatev, kot so jo poznali nekoč v teh krajih. 
Ovtar jo je vodil, trgači in trgačice v kmečki 
opravi so pridno trgali grozdje v pletene ko-
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muzej Maribor že več 
kot sto let sodeluje s 
cerkvijo, sodelovanje je 
bilo včasih bolj včasih 
manj intenzivno, vselej 
pa spoštljivo in v dobro 
naše skupnosti. Pred 
približno letom dni 
pa se je zgodilo nekaj, 
kar bo drugače zazna-
movalo naše odnose. 
Prišli smo v stik s p. 
Bernardom Golični-
kom in želeli strokovno 
obdelati gradivo, ki je 
že vrsto let shranjeno 
in na ogled v franči-
škanskem samostanu v 
Sv. Trojici. To je bilo pogumno dejanje, saj je 
to za državo in javnost pomembna dediščina. 
Popisali so okoli tisoč predmetov samostan-
ske zbirke. Ta dokument je bil ob zaključku 
svečanosti predan p. Bernardu kot osnova za 
začetek postopka za razglasitev zbirke za dr-
žavni spomenik. 

Župnik p. Bernard se je zahvalil vidnim in 
nevidnim, ki so ustvarjali razstavo in svečano 
odprl razstavo. Avtorji razstave so Maja Hren 
Brvar, Tadej Pungartnik in Oskar Habjanič. 
Kustos Oskar Habjanič je na kratko orisal 
burno večstoletno zgodovino frančiškanske-
ga samostana in cerkve Sv. Trojice. Razstava 
ne govori in ne prikazuje samo gole predme-
te, ampak nas prav ti nagovorijo in popeljejo 

v čas baročnega razcveta, secesije in sodob-
nosti. Ob razstavi so pripravili tudi pester 
spremljevalni program, ki zajema otroške 
delavnice, predavanja in strokovno vodstvo 
po razstavi. 

Vsi predmeti z razstave bodo po koncu 
razstave v Kinu Partizan v Mariboru spet na 
ogled v samostanu Svete Trojice v Slovenskih 
goricah. 

Na svečanem odprtju je nastopil Otroški 
pevski zbor KD sv. Frančišek Sv. Trojica pod 
vodstvom Anite Kralj. Po ogledu razstave je 
potekalo druženje na baročnem muzejskem 
stopnišču s pogostitvijo Društva kmečkih 
žena in deklet iz Sv. Trojice.

Foto in besedilo: Slavko Štefanec

šare, štirje putarji pa so natrgano grozdje pri-
dno nosili v viničarsko prešo, kjer se je stisnil 
prvi mošt, posvečen tej prireditvi. Za namen 
Postičeve poti je bilo možno kupiti tudi pose-

bej oblikovan kozarec z emblemom, ki je po-
svečen Postiču. Oblikovala ga je Nina Kolarič, 
ki je tudi vodja turistične pisarne. Zelo razgi-

bano etnološko prireditev 
so popestrili folkloristi in 
domač ansambel, ki je pod 
ovtarjevo taktirko skrbel za 
odlično vzdušje na trgatvi, 
ki je zares lepo uspela. Go-
spodarji Pergerjeve viniča-
rije, družina Senekovič, so 
odlično poskrbeli za goste, 
saj grla niso ostala suha in 
želodci nikakor ne prazni, 
prijazno so jim pomagale 
tudi Kmečke žene in dekle-
ta Sv. Ane v sodelovanju z 
domačim turističnim dru-
štvom in vinogradniki Sv. 
Ane. Med trgači je bil tudi 
župan Slaček, ki nikakor 
ni mogel skriti navdušenja 
nad uspešnim projektom, 
za katerega iskreno upa, da 
ga bodo domačini dobro 
sprejeli in ga tudi uspešno 
tržili ter tako na prav pose-
ben način promovirali ob-
čino tudi s strani odličnega 
vina, kulinarike in priroje-
nega gostoljubja. Letos je 
bila trgatev laškega rizlin-
ga, drugo leto pa naj bi ob-
rodila že tudi katera izmed 
nasajenih mladih trt. Se že 
veselimo prihodnje trgatve, 
še prej pa pričakovanega 
mladega vina ob Martino-
vem.

Suzana Rejak Breznik

7. sprejem trojiških novorojenčkov
V občini Sv. Trojica v Slovenskih gori-

cah posvečajo posebno skrb novoro-
jenčkom in njihovim staršem. V času, 

ko praznujemo svetovni dan otroka, pripravi 
župan Darko Fras sprejem za vse otroke, ki 
so rojeni v preteklem letu. Letošnji že sedmi 
sprejem za otroke, rojene med 1. septembrom 
2012 in 2013, je potekal 2. oktobra v dvorani 
Kulturnega doma pri Sv. Trojici v Slovenskih 
goricah. Ob sprejemu dojenčkov in njihovih 
staršev, povabljenih je bilo 16 dojenčkov, je 
potekal kulturni program, ki ga je vodil pod-
župan Janez Voglar, v njem pa so nastopali 
otroci iz vrtca iz skupine Mavrica pod vod-

stvom Janje Kranvogl in Simone Kolar, nato 
pa še otroci skupine Kapljice pod vodstvom 
Tinke Markoli in Patricije Bračič. 

Župan Darko Fras je med drugim dejal: 
»Veselim se, ko lahko nagovorim starše, ki so 
pripeljali na sprejem svoje otroke, ki so veliko 
bogastvo za občino, še največje za vas, starše, 
ki ste osrečeni s starševstvom. Zavedamo se, 
da imajo starši z otroki veliko skrbi. Mi v ob-
čini pa smo dolžni, da poskrbimo za varstvo 
otrok v vrtcu in tako pomagamo staršem, da 
imajo kam dati otroka, ko nimajo svojega var-
stva in so v službah. Naš simbolni znesek, 150 
evrov na otroka, je le mala pomoč pri stroških, 

Odkritje plošče z Martinovo stopinjo
Na deževno nedeljo, 29. septembra 

2013, po pozni sveti maši, ki jo je 
daroval škof Metod Pirih, se je na 

cerkvenem dvorišču pred vrati v zakristijo 
odvijalo slovesno odkritje plošče s stopinjo 
sv. Martina Tourskega. Plošče se nahajajo na 
objektih, ki so sestavni del Martinove poti.

Po nastopu trojiškega cerkvenega mešane-
ga pevskega zbora z zborovodjo Andrejem 
Dvoršakom je Eva Horvat kot povezovalka 
prosila p. dr. Edvarda Kovača, podpredse-
dnika KD Evropski kulturni center sv. Mar-
tin Tourski – Slovenija, da predstavi življenje 
Martina Tourskega. Govorec je tudi povedal, 
da je sedanji papež Frančišek sprejel povabilo 
Republike Madžarske, da bo tudi on poromal 
v Panonijo, in izrazil upanje, da ga bodo slo-
venski škofje prepričali, da bo romal tudi sko-
zi naše čudovite kraje. Vsem se je zahvalil za 

tako lep sprejem in zaključil: »Bog daj, da bi 
bila ta pot sv. Martina, posebej pa še ta kraj, 
trojiška cerkev, prepoznavna po vsej Evropi.«

Domači župan Darko Fras je dodal, da se z 
odkritjem plošče simbolično zaključuje velik 
in pomemben projekt razvoja turizma, zlasti 
romarskega, pri Sv. Trojici v Slovenskih gori-

cah. Romarska tradicija 
je dolga in bogata. Od 
Martinove in Marijine 
poti, ki poteka skozi 
kraj, si obetamo na-
daljnji razvoj, ne samo 
romarskega turizma 
ampak celotnega kraja. 
Poudaril je, da je prišlo 
do vzpostavitve Mar-
tinove poti in obnove 
samostanske kleti prav 
zaradi izjemno dobre-
ga sožitja med občino, 
frančiškani in seveda 
domačini, ter izrazil že-
ljo po takem sodelova-
nju tudi v prihodnje.

Ploščo z Martinovo 
stopinjo sta skupaj odkrila župan Darko Fras 
in župnik p. Bernard Goličnik. Blagoslovil jo 
je koprski škof Metod Pirih. Idejno zasnovo 
je izdelala arhitektka Alenka Pučnik. Kamen, 
v katerega je vtisnjena Martinova stopinja, je 
naš trojiški kamen iz nekdanjega kamnoloma 
v Oseka in je dar Rajka Kralja, oblikovalo pa ga 
je kamnoseštvo Jagodič iz Selnice ob Dravi.

Na tej svečanosti je bilo prisotnih pre-
cej romarjev, saj je bila to nedeljo jesenska  
kvaternica.

Besedilo in foto: Slavko Štefanec

Sveta Trojica

Zakladi Svete Trojice
Predavanje v trojiškem samostanu in odprtje razstave v Pokrajinskem mu-
zeju Maribor

V nedeljo, 23. septembra 2013, je bilo v 
veliki samostanski jedilnici zelo zani-
mivo predavanje z video posnetki vse-

bine razstave ZAKLADI SVETE TROJICE, ki 
se nahaja v avli Kina Partizan v Mariboru in 
bo na ogled do februarja prihodnje leto. Ku-
stos Oskar Habjanič je predaval o zakladih 
Svete Trojice, kustodinja Maja Hren Brvar pa 
je predavala o skrivnostnem svetu liturgičnih 
oblačil, ki so sestavni 
del razstave. Predava-
nje je bilo dobro obi-
skano. Ob koncu se je 
domači župnik p. Ber-
nard Goličnik zahvalil 
in prisotne povabil na 
odprtje razstave v Ma-
ribor.

Odprtje razstave 
je bilo v četrtek, 26. 
septembra 2013, v vi-
teški dvorani gradu v 
Mariboru. Direktorica 
Pokrajinskega muze-
ja Maribor Mirjana 
Koren je s posebnim 

veseljem pozdravila patra frančiškanskega 
samostana in župnika Bernarda Goličnika in 
podžupana občine Sv. Trojica v Slov. goricah 
Petra Leopolda in Janeza Voglarja, direktorja 
občinske uprave Srečka A. Padovnika, načel-
nika UE Lenart Jožeta Kranerja in številne 
druge obiskovalce. Odprtja se je udeležilo 
lepo število domačinov iz Trojice, Slovenskih 
goric in Maribora. Dodala je, da Pokrajinski 

Trgatev na Pergerjevem vrhu Ovtar in gospodar na trgatvi

bano etnološko prireditev 
so popestrili folkloristi in 
domač ansambel, ki je pod 
ovtarjevo taktirko skrbel za 
odlično vzdušje na trgatvi, 
ki je zares lepo uspela. Go
spodarji Pergerjeve viniča
rije, družina Senekovič, so 
odlično poskrbeli za goste, 
saj grla niso ostala suha in 
želodci nikakor ne prazni, 
prijazno so jim pomagale 
tudi Kmečke žene in dekle
ta Sv. Ane v sodelovanju z 
domačim turističnim dru
štvom in vinogradniki Sv. 
Ane. Med trgači je bil tudi 
župan Slaček, ki nikakor 
ni mogel skriti navdušenja Ples folklore in obiskovalci v ozadju

cah. Romarska tradicija 
je dolga in bogata. Od 
Martinove in Marijine 
poti, ki poteka skozi 
kraj, si obetamo na
daljnji razvoj, ne samo 
romarskega turizma 
ampak celotnega kraja. 
Poudaril je, da je prišlo 
do vzpostavitve Mar
tinove poti in obnove 
samostanske kleti prav 
zaradi izjemno dobre
ga sožitja med občino, 
frančiškani in seveda 
domačini, ter izrazil že
ljo po takem sodelova
nju tudi v prihodnje.

v čas baročnega razcveta, secesije in sodob

za katerega iskreno upa, da 
ga bodo domačini dobro 
sprejeli in ga tudi uspešno 
tržili ter tako na prav pose
ben način promovirali ob
čino tudi s strani odličnega 
vina, kulinarike in priroje
nega gostoljubja. Letos je 
bila trgatev laškega rizlin
ga, drugo leto pa naj bi ob
rodila že tudi katera izmed 
nasajenih mladih trt. Se že 
veselimo prihodnje trgatve, 
še prej pa pričakovanega 
mladega vina ob Martino
vem.

gasilska …
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ki jih imajo starši ob rojstvu otroka. Vsem, ki 
ste se udeležili tega zame lepega dogodka, se v 
imenu občine zahvaljujem, otrokom in vam, 
starši, pa želim zdravja in zadovoljstva ob 
svojih otrocih.« Župan je še posebej pouda-
ril, da je letošnje srečanje nekaj posebnega, saj 
sta se srečanja prvič udeležila dvojčka Tim in 

Lili staršev Sabine Rojko in Romana Ilešiča iz 
Oseka. Dejal je še, da bi si želeli več otrok, da 
bi tako imeli tudi več šolarjev. Po nagovoru 
je župan z asistentko Barbaro Cvetko staršem 
otrok izročil spominsko darilo in »nakazni-
co« za darovanih 150 evrov, ki jih prejmejo 
starši na svoj bančni račun. Po končanem pri-

jetnem dogodku so se starši z dojenčki zbrali 
v avli kulturnega doma, kjer so jim pripravili 
pogostitev, za katero je s svojimi dobrotami 
poskrbelo tudi Društvo kmečkih žena in de-
klet Sv. Trojica. 

Naj ob koncu dodamo še imena šestnajstih 
dojenčkov, ki so bili deležni sprejema: Zarja 

Duh, Vito Kirbiš, Eva Horjak, Tim Repec, 
Lana Ploj, Filip Nigic, Sara Jauk, Ana Belšak, 
Tim in Lili Ilešič, Taj Paurič, Zala Tuš, Pascal 
Trojner, Pascal Rus Sternad, Matic Prebevšek 
in Anja Čuček.

Barbara Cvetko, foto: arhiv občine 
Sv. Trojica

Sveti Jurij v Slovenskih goricah

26. oktobra otvoritev kulturnega doma 
in 40. obletnica FS Jurovčan
Jutrišnja sobota (26. oktober) bo v Juro-

vskem Dolu in občini Sv. Jurij v Slov. go-
ricah praznično obarvana. Svojo uradno 

otvoritev bo doživel prenovljeni kulturni 
dom, ki je ognjeni krst sicer že doživel 5. ok-
tobra, ko je v njem potekalo srečanje društva 
pedagogov. 

Slavnostna otvoritev kulturnega doma bo 
sovpadala s koncertom ob 40-letnici delova-
nja Folklorne skupine Jurovčan z naslovom 
»Včasih je luštno b'lo, zdaj pa je prav tako« 
in 4. Jurjevim srečanjem folklornih skupin. 
Prireditev, na kateri bodo poleg domače fol-
klorne skupine Jurovčan nastopile še folklor-
ne skupine Moščanci, Karavanke iz Tržiča 
in Lancova vas, se bo pričela ob 17. uri. Ob 
že omenjenih folklornih skupinah se bodo s 
svojimi programi predstavili še otroški fol-
klorni skupini Šleka pac in Knofeki iz OŠ Jo-
žeta Hudalesa, Anja Zorjan in Dejan Arcet 
na harmoniki in Tamburaški orkester Ivan 
Lončarič Trniče. 

Avla Kulturnega doma 
poimenovana po Al-
fredu Neuvirtu

Na septembrski seji 
jurovskega občinskega 
sveta so svetniki spreje-
li sklep, da se avla pre-
novljenega kulturnega 
doma poimenuje po 
Alfredu Neuvirtu, dol-
goletnem kulturnem 
delavcu v Jurovskem 
Dolu. Kot smo poročali 
že v prejšnji številki, je 
pobudo za poimenova-
nje avle podala folklor-
na skupina Jurovčan, ki 

deluje znotraj KUD Ivan Cankar. 

Začetki prenovljenega kulturnega doma se-
gajo v leto 1940

Iz članka v zborniku ob 230-letnici šolstva 
v Jurovskem Dolu (Kolo časa), z naslovom 
Običaji – obredi in dogodki pri Sv. Juriju v 

Slovenskih goricah 
avtorja Alojza Peserla 
ugotovimo, da izgra-
dnja obstoječega kul-
turnega doma, čigar 
prenovo so pričeli sep-
tembra 2012, sega v leto 
1940. Pred tem so kul-
turne prireditve in sre-
čanja v Jurovskem Dolu 
organizirali v dvorani 
na podstrešju gostilne 
Krajnc, kasneje Plate-
is. 7. julija 1940 je bila 
blagoslovitev temeljne-
ga kamna za izgraditev 
kulturnega doma, ki je 
bil do jeseni že pod stre-

ho. Takratno ministrstvo za prosveto je delno 
sofinanciralo izgradnjo kulturnega doma. Po-
tek gradnje pa si je celo ogledal takratni mini-
ster za prosveto Krek. Levji delež k izgradnji 
doma pa so dali takratni domačini. Ivan Pelcl 
je poklonil kamen in pesek iz svojega kamno-
loma in peskokopa. Les so darovali kmetje, 
vsa dela pa so opravili krajani prostovoljno. 
Kupiti je bilo potrebno samo opeko, cement, 
železo in apno. Za hrano so poskrbele gospo-
dinje in sicer vsak dan druga hiša. In ta dobra, 
stara navada se je v Sv. Juriju v Slov. goricah 
očitno dobro obdržala pri ljudeh. Po bogatem 
kulturno-folklornem programu bodo namreč 
članice in člani Društva kmečkih gospodinj 

Pionirke in mladinke PGD Sv. Jurij v 
Slov. goricah na državno tekmovanje
V izdihljajih poletja 

je bilo organizirano 
gasilsko tekmovanje 

podravske regije v Ormožu. 
Le-to sestavlja 14 gasilskih 
zvez in v njih je vključenih 
več kot 100 prostovoljnih 
gasilskih društev. Pravico 
nastopa na omenjenem tek-
movanju so imele gasilske 
enote, ki so na ravni gasil-
skih zvez dosegle uvrstitev 
na prvo, drugo ali tretje 
mesto.

Prostovoljno gasilsko 
društvo Sv. Jurij v Slov. go-
ricah se je omenjenega tek-
movanja udeležilo s tridesetimi tekmovalci in 
tekmovalkami, ki so nastopali v treh različ-
nih kategorijah, in sicer v kategoriji pionirk, 
mladink in mladincev. Glede na vložen trud 
mentorjev, tekmovalk in tekmovalcev v pri-
pravljalnem obdobju so bila pričakovanja 
visoka. Doseženi rezultati, mladinci četrto 
mesto, pionirke in mladinke prvo mesto, do-
kazujejo, da ves žrtvovani čas, trud in volja 
do dela z mladimi, niso bili zaman. 

Ekipi, ki sta osvojili najvišji mesti, sta si 
priborili vstopnici za nastop na državnem 
gasilskem tekmovanju, ki bo v letu 2014. Po-
doben uspeh je prostovoljno gasilsko društvo 
zabeležilo pred več kot petindvajsetimi leti. 
Pridobljena pravica do nastopa na državnem 
tekmovanju je le dokaz kvalitetnega dela z 
mladimi v društvu in ustvarjanja temu pri-
mernih pogojev s strani odgovornih. 

Gregor NudlSlovenskih goricah 
avtorja Alojza Peserla 
ugotovimo, da izgra
dnja obstoječega kul
turnega doma, čigar 
prenovo so pričeli sep
tembra 2012, sega v leto 
1940. Pred tem so kul
turne prireditve in sre
čanja v Jurovskem Dolu 
organizirali v dvorani 
na podstrešju gostilne 
Krajnc, kasneje Plate
is. 7. julija 1940 je bila 
blagoslovitev temeljne
ga kamna za izgraditev 
kulturnega doma, ki je 
bil do jeseni že pod stre

Sv. Jurij ter Društva vinogradnikov Sv. Jurij 
poskrbeli za druženje in pogostitev s hrano in 
pijačo za obiskovalce.

Naj ob koncu tega sestavka zapišemo še mi-
sel, ki so jo na vabilo ob 40-letnici svojega ob-
stoja zapisali pri folklorni skupini Jurovčan:

Tu smo doma, tu so naše korenine. Ponosni 
smo, da 40 let soustvarjamo slovensko kultu-
ro in jo s ponosom predstavljamo tudi drugim 
evropskim narodom.

Dejan Kramberger, foto: arhiv občine

Nova pisarna Zavarovalnice Maribor
V novi pisarni Zavaro-

valnice Maribor (ZM), ki 
so jo pred kratkim odprli 
v središču Svete Trojice, 
o čemer smo v Ovtar-
jevih novicah že poro-
čali, izmenično delata 
Janez Voglar in Sabina 
Matjašič. Kot pravita, se 
zavarovanci v pisarni že 
oglašajo, tako da že služi 
svojemu namenu.

Pisarna ZM v Sveti 
Trojici je odprta v pone-
deljek in sredo popoldan 
od 13. do 17. ure ter v 
torek, četrtek in petek od 
8. do 12. ure. V pisarni 
izmenično delata oba 
zastopnika ZM. Matjaši-
čeva dela praviloma ob ponedeljkih in četrtkih, Voglar pa ob torkih, sredah in petkih. Seveda pa 
oba še vedno obiskujeta zavarovance in zainteresirane stranke na domovih, kadarkoli se za to do-
govorijo. »Če je takšna želja zavarovanca, tudi zvečer ali ob kateremkoli drugem času,« pravita.

Sicer pa po besedah Voglarja in Matjašičeve prebivalci v osrednjih Slovenskih goricah še kar 
radi zavarujejo svoje premoženje, od avtomobila do hiše in gospodarskega poslopja, manj pa ce-
nijo oziroma spoštujejo sebe, saj jih je premalo vključenih v življenjsko zavarovanje. Je že tako, 
da marsikdo bolj misli na svoje premoženje in na svojo živino, nase pa pozablja. To pa se lahko 
človeku v primeru nesreče hitro maščuje.

Matjašičeva in Voglar upata, da bodo zavarovanci in stranke z novo pisarno zadovoljni in da ju 
bodo v njej radi obiskovali, saj bodo lahko vse uredili na enem mestu.

V novi pisarni Zavarovalnice Maribor v Sveti Trojici izmenično 
delata njena zastopnika Janez Voglar in Sabina Matjašič (oba sta na 
naši fotografiji).

Obnovljena dvorana
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Stroški stanovanjskih objektov, ki 
bremenijo družinski proračun 

Izbor načina ogrevanja 
in vrsto energenta (ku-
riva) je še vedno naj-

težja odločitev investitor-
jev pri novogradnjah kot 
pri investitorjih, ki želijo 
dotrajani in zastarel kotel 
zamenjati s sodobnim ko-
tlom, načinom ogrevanja 
ali pa zgolj zmanjšati ve-
dno večji strošek ogreva-

nja. Na težko odločitev vplivajo tako številne 
ponudbe enega sistema, ponudbe številnih 
sistemov in agresivnost, prevečkrat zavajanje 
ponudnikov, ko hvali vsak svojega »konja«. 
Na drugi strani pa zaradi vsega navedenega 
zmeda lastnikov stanovanjskih objektov, ne-
odločnost, neznanje in, žal, še vedno preveč-
krat, naivnost investitorjev. 

Izbor ogrevanja na osnovi kuriva: naj-
prej je način ogrevanja in vrsto kurilne na-
prave potrebno izbirati glede na dostopnost 
do energentov, ki so na razpolago in smiselni 
za investitorja ekonomsko kot tehnično. Zra-
ven dostopnosti je treba poznati prednosti in 
slabosti sistemov, posluževanje, servisiranje, 
življenjske dobe, …, kurilne naprave, ki je ve-
zana na ta energent. Dobro je poznati višino 
investicije za posamezno kurilno napravo in 
zahteve za poseg v objekt. Sledi primerjava 
koristne končne cene energije in izračun vra-
čilnih dob, analiza in končna odločitev. 

Zadnje desetletje so razlike koristne energi-
je med energenti kljub višanju cen le-teh osta-
jale v približno enakem razmerju. Najcenejši 
energent za ogrevanje so sekanci. Sledi samo-
stojno ogrevanje s toplotno črpalko in tudi 
kombinacija toplotne črpalke s kakšnim dru-
gim energentom. Polena in peleti prav tako 
sodijo med cenejše. Obnovljivi viri energije 
(OVE) so najcenejši vir ogrevanja. Zaključek 

je narejen izključno na osnovi energentov, 
niso pa bili dodani stroški za investicije v 
ogrevanje z OVE. Fosilna kuriva in električ-
na energija spadajo med dražje energente, če 
upoštevamo zgolj ceno koristne energije na 
osnovi cene enote energenta, njegove kurilne 
vrednosti in izkoristka kurilne naprave. Gle-
de na vrsto stanovanjskega objekta, predvsem 
pa njegove gradbeno-fizikalne karakteristike, 
pa je lahko tudi kateri od navedenih energen-
tov primeren za ogrevanje prostorov, sanitar-
ne vode, zagotovo pa za dogrevanje. 

Stanje v Sloveniji: iz znanih podatkov 
(www.stat.si) in osebnega spremljanja je opa-
ziti, da se povprečni slovenski stanovanjski 
objekti iz povprečja vedno bolj približujejo 
»varčnim objektom«. Četudi se napredek 
čuti, je ta premik še vedno premalo ambicio-
zen, k čemer največkrat pripomoreta finanč-
na situacija lastnikov in strokovnost, bolje 
nestrokovnost izvajalcev del, ki izvajajo dela 
brez nadzora, ki se toplo priporoča. Nobena 
večja investicija v energetsko sanacijo stano-
vanjskega objekta namreč ni poceni, izvaja pa 
se dolgoročno, zato sta toliko bolj pomembni 
ekonomija in kvalitetna izvedba. 

Sodobne kurilne naprave in ogrevalni sis-
temi niso več to, kar so bili, zato je njihovo 
načrtovanje nujno za ugodno bivanje, za do-
seganje maksimalnih izkoristkov in za dolgo-
ročno ter cenovno ugodno delovanje. Danes 
se priporoča, da se za načrtovanja investicij 
in ukrepov poišče vsaj nevtralna, strokovna, 
povrh pa še brezplačna pomoč, katero nu-
dijo energetski svetovalci po Sloveniji. Med 
energetskimi svetovalci z najdaljšo tradicijo 
so svetovalci v mreži ENSVET. Dosegljivi 
smo v 36 energetsko svetovalnih pisarnah po 
Sloveniji ter na brezplačni telefonski številki 
080 1669 od ponedeljka do petka med 9. in 
14. uro, na elektronskem naslovu ensvet@gi-

zrmk.si in na spletni povezavi www.ensvet.si.
Energetski svetovalec pa je tudi v Lenartu, 

kjer svetovanje poteka v pisarni na Trgu osvo-
boditve 6, stara policijska postaja, v drugem 
nadstropju. Za energetski nasvet je potrebna 
predhodna najava na telefonsko številko 02 
729 13 10 pri gospe Mariji Fras, občina Lenart, 
ali na naslov dominik.pongracic@gmail.com. 

Zaključek: Kurilna sezona se je že začela, 
zato si beležite porabo energentov. Po kon-

čani kurilni sezoni bo sledil izračun, kako 
varčna ali draga je bila. Nato sledi analiza 
možnih prihrankov, načrtovanj in investicij. 
Pri tem pa izkoristite vse možnosti pridobi-
vanja strokovnih znanj, ki so dana v Sloveniji. 
Naredimo si življenje lepše, cenejše in veliko 
bolj udobno. 

Energetski svetovalec v mreži ENSVET
Dominik Pongračič, inž. str. 

Odstranili zabojnike z ekoloških otokov

V občinah Benedikt, Cerkvenjak, 
Lenart, Sveta Trojica v Slovenskih 
goricah in Sveti Jurij v Slovenskih 

goricah odstranili zabojnike z ekoloških 
otokov

S spremembami do uporabnikom prija-
znejšega ravnanja z odpadki!

Družba Saubermacher Slovenija, d. o. o., 
izvajalec javne službe ravnanja s komunal-
nimi odpadki v občinah Benedikt, Cerkve-
njak, Lenart, Sveta Ana, Sveta Trojica v Slo-
venskih goricah in Sveti Jurij v Slovenskih 
goricah je že leta 2010 za vsa gospodinjstva 
v omenjenih občinah uvedla dodatno zbi-
ranje papirja in t. i. mešane embalaže, ki jo 
sestavljajo plastična, kovinska in sestavljena 
embalaža. Odločitvi je botrovalo dejstvo, 
da bodo občanke in občani tako lahko laž-
je in ustrezneje ločevali odpadke papirja in 
mešane embalaže, saj te ne bo več potrebno 
odnašati na oddaljene ekološke otoke. Tak 
način zbiranja odpadkov omogoča poveče-
vanje količin odpadkov za ponovno upora-
bo in predelavo ter posledično zmanjševanje 
odpadkov za odlaganje, kar je cilj slovenske 
in evropske okoljevarstvene strategije var-
stva okolja.

Ker pa še zmeraj velja, da je zbiranje pa-
pirja, plastike in kovin na ekoloških otokih 
namenjeno samo gospodinjstvom, pravne 
osebe pa si morajo zbiranje odpadkov za-
gotoviti samostojno, s svojimi zabojniki in 
v dogovoru z izvajalcem zbiranja odpad-
kov, so se v družbi Saubermacher Slovenija, 
d. o. o., v dogovoru z občinami odločili za 
odstranitev zabojnikov za zbiranje papirja, 
plastike in kovin na območju občin Bene-
dikt, Cerkvenjak, Lenart, Sveta Trojica v 
Slovenskih goricah in Sveti Jurij v Sloven-
skih goricah. Zabojniki v občini Sveta Ana 
so že odstranjeni.

Družba Saubermacher Slovenija, d. o. o., 
poziva vsa gospodinjstva, ki še nimajo svoje-
ga zabojnika za zbiranje papirja ali vrečk za 
zbiranje mešane embalaže, da si jih zagoto-
vijo z naročilom na telefon 02/620 23 00 ali 
02/620 23 01 ter preko univerzalnega kon-
taktnega obrazca na njihovi spletni strani 
www.saubermacher.si, kjer se lahko vključijo 
v dodatno zbiranje odpadkov.

Zabojniki za zbiranje stekla na ekoloških 
otokih OSTANEJO ŠE NAPREJ!

Saubermacher

FASADNI STIROPOR EPS 70

 DEBELINA  CENA/M2

 5 cm 2,44 eur
 8 cm 3,95 eur
 10 cm 4,89 eur
 12 cm 5,89 eur
 15 cm 7,35 eur

FASADNO LEPILO CAPAROL 
Klebe– und Spachtelmasse

  CENA: 
   6,50 eur/vre

SIDRO FASADNO
PVC TRN

10 cm=0,15eur/kom
14 cm=0,15eur/kom
16 cm=0,15eur/kom

Alpina zaključni sloj
Beli ali barvni 
Izdatnost: 10 m2/ved

CENA:
28,88 eur/vedro

MAVČNO KARTONSKA  
PLOŠČA RIGIPS Austria
Cena za 1 kos 4,77 eur

Dim.1,25x2 m, deb. 12 mm

PROFIL UD RIGIPS

Cena: 0,48 eur/m1

PROFIL CD RIGIPS 

Cena: 0,69 eur/m1

AKRILNA FASADNA 
BARVA ALPINA
Cena 45,65 eur/hob
 
 

Cena velja za
belo barvo

NOTRANJA PRALNA
BARVA CAPAROL  
Cena: 23,30 eur/ved

NOTRANJI KIT CAPAROL 25 kg

Cena: 13,71 eur/ved

ZAMENJAVA DOTRAJANIH 
OKENSKIH TESNIL S SILIKONSKIMI TESNILI
 
Na zalogi več vrst silikonskih tesnil

FASADNI STIROPOR EPS
70

DEBELINA CENA/M2

FASADNO LEPILO
CAPAROL Cleber –
und spachtelmasse

SIDRO FASADNO

PVC TRN

Alpina zaklju ni sloj

Beli ali barvni

Izdadtnost:10m2/ved

5cm 2,44 eur
10cm=0,15eur/kom

8cm 3,95 eur CENA 6,50 eur/vre 14cm=0,15eur/kom 28,88 eur/ved

10cm 4,89 eur

12cm 5,89 eur 16cm=0,15eur/kom
15cm 7,35 eur

VSE CENE SO Z DDV Cene veljajo od 01.10.2013 do 31.10.2013

    VSE CENE SO Z DDV       Cene veljajo od 25. 10. 2013 do 28. 11. 2013
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DOGODKI IN DOGAJANJA

Pri Veberiču že 30 let trgajo gasilci
Gotovo bi težko našli primer, da grozd-

je v vinogradu vinogradnika v celoti 
trgajo gasilci. Mi smo bili priča taki 

trgatvi pri Francu Veberiču, v Vinogradništvu 
Veberič – Kozar Cenkova, ki ima vinograde 
na Cenkovi pri Cerkvenjaku in v Stavešin-
skem Vrhu pri Gornji Radgoni. Na obeh lo-
kacijah je grozdje trgalo več kot 80 gasilcev. 
Gasilci PGD Maribor-Pobrežje so letos trgali 
grozdje že 30-ič. Letos so ob gasilcih s Pobrež-
ja grozdje trgali tudi člani PGD Maribor Me-
sto, Maribor – Studenci, PGD Hoče in PGD 
Železniki na Gorenjskem 

O Francu Veberiču bi imel kaj pisati, saj je 
gasilec, strasten lovec in rogist, ki nastopa v 
skupini rogistov Zveze lovskih društev Ma-

ribor. Nas je zanimalo 
predvsem, kako to, da 
vsako leto povabi gasil-
ce na trgatev. »Ker sem 
sam gasilec, sem član 
PGD Spodnji Ivanjci, 
se rad družim z gasil-
ci. Gasilsko društvo 
Maribor-Pobrežje, pa 
je pobrateno z gasil-
skim društvom Spodnji 
Ivanjci. Ob priliki sem 
jih povabil na trgatev v 
svoj vinograd. Radi so 
se odzvali, tako sedaj 
prihajajo na trgatev že 
30 let. Za 30-letno tr-
ganje grozdja v naših 
vinogradih se bomo 

gasilcem PGD Maribor-Pobrežje oddolžili z 
martinovanjem, ki ga bomo pripravili v naši 
hiši. Ni treba posebej poudarjati, da je za do-
brote poskrbela moja sopotnica Silva Kozar, ki 
ji pomagajo pridne sorodnice in prijateljice. 

Naš sogovornik je postal pravi vinar, saj so 
njegova vina visoko ocenjena. To dokazujejo 
številna priznanja, ki krasijo jedilnici v Stave-
šinskem Vrhu in na Cenkovi. 

Ludvik Kramberger

Ruperške igre 2013
Najmočnejši Rupertčan 2013 je Zvon-

ko Slanič, Boštjan Fekonja pa zmago-
valec Ruperških iger.

Kljub deževnemu in nekoliko hladnejšemu 
vremenu, ki je zaznamovalo zadnji septem-
brski petek, so 
bile sicer v neko-
liko spremenjeni 
obliki izvedene 
3. Ruperške igre 
v organizaciji 
Pizzerije in go-
stilne Vinska trta 
in Društva za tu-
rizem, kulturo in 
šport Slovenske 
gorice. Medtem 
ko so pretekli 
dve leti igre po-
tekale ekipno, so 
bile tokrat zaradi slabega vremena izvedene 
posamezno. Posledično je letos manjkala tudi 
tradicionalna vleka vrvi. Tekmovalci so se 
med seboj pomerili v zabijanju žebljev, stre-
lu na gol, hitrostnem pitju osvežilnega slo-
venskogoriškega napitka in vzdržljivostnem 

držanju vrčev, napolnjenih z vodo, v zraku. 
Slednja disciplina je dala tudi odločitev o iz-
boru najmočnejšega Rupertčana 2013. Največ 
moči in vztrajnosti med tekmovalci je poka-
zal Zvonko Slanič iz Zavrha, ki mu je pripadel 

častni naziv najmočnejšega Rupertčana 2013. 
Skupni zmagovalec Ruperških iger je postal 
Boštjan Fekonja, ki je slavil v kar 3 discipli-
nah, drugo mesto je pripadlo Željku Tkalcu, 
tretje pa Robiju Dajčmanu. 

Dejan Kramberger

2. državna razstava krav lisaste  
pasme - Lenart 2013
V času od 17.-21. septembra je na Ptuju 

potekal 30. kongres Evropske zveze rej-
cev lisaste pasme (EVF). Organizatorja 

kongresa sta bila Zveza društev rejcev govedi 
lisaste pasme Slovenije in Kmetijsko gozdarski 

zavod Ptuj. Na kongresu je sodelovalo 12 dele-
gacij evropskih držav. Kongresa so se udeležili 
tudi delegati iz Kanade, ZDA in Južnoafriške 
republike, saj je hkrati poteklo zasedanje Sve-
tovne organizacije rejcev lisaste pasme (WSFF). 
Skupaj smo gostili več kot 130 tujih in domačih 
udeležencev kongresa. V času kongresa smo 
pripravili tudi okroglo mizo o problematiki v 
govedoreji, predstavniki Veterinarske zbornice 
Slovenije so predstavili trenutno zdravstveno 
stanje, predstavniki Ministrstva za kmetijstvo 
in okolje so na okrogli mizi predstavili spre-
membe v govedoreji v programskem obdobju 
2014-2020. Gostom iz tujine smo predstavili 
reje lisaste pasme, med drugim tudi kmetijo 
Kocbek iz Zgornje Voličine. Bili so navdušen 
nad urejenostjo in napredkom kmetije kakor 
tudi nad gostoljubnostjo in 
pogostitvijo, ki so jo pripra-
vili gostitelji. 

Eden pomembnejših do-
godkov kongresa je bila dr-
žavna razstava lisaste pasme, 
ki je potekala na hipodromu 
Polena pri Lenartu. Na raz-
stavi je bilo predstavljenih 
71 krav v treh kategorijah: 
prvesnice, mlajše krave (kra-
ve po drugi in tretji telitvi) 
in starejše krave (krave po 
četrti telitvi in več). Sodnik 
na razstavi je bil dr. Ber-
nhard Luntz iz Inštitutua 
za kmetijstvo in živinorejo 
Grub – München, glavna av-
toriteta na področju ocenje-
vanja goveda lisaste pasme v Evropi. Najboljše 
ocenjene so bile naslednje živali: kategorija 
prvesnice: 1. Assi, rejec Janez Podkubovšek, 
Tepanje 51, 3210 Slovenske Konjice; 2. Puma, 
rejec Matjaž Rozman, Zadraga 18, 4203 Duplje; 
3. Lina, rejec Janez Bandur, Orehova cesta 80, 
2312 Orehova vas. Kategorija mlajše krave: 1. 
Breda, rejec Peter Prijol, Ključarovci pri Ljuto-

meru 9, 9242 Križevci pri Ljutomeru; 2. Fiona, 
rejec Aleš Šmid, Mlače 10, 3215 Loče pri Poljča-
nah; 3. Rozalija, rejec Ivan Kociper, Stanovno 
5, 2259 Ivanjkovci. Kategorija starejše krave: 
1. Ajda, rejec Aleksander Pesrl, Vel. Brebrovnik 

32, 2275 Miklavž pri Ormo-
žu; 2. Vrba, rejec Štefek Rak, 
Križni Vrh 30, 2318 Laporje; 
3. Lada, rejec Marjan Kram-
berger, Ciglence 23, 2241 
Spodnji Duplek.

Za najlepšo žival na raz-
stavi – šampionko razstave 
– je bila razglašena krava 
Breda rejca Petra Prijola iz 
Ključarovcev pri Ljutomeru. 
Na razstavi so z najboljšimi 
kravami sodelovali tudi slo-
venskogoriški rejci: Rado 
Dvoršak in Franc Sužnik 
iz Selc, Alberto Kocbek iz 
Zg. Voličine, Milan Krajnc 
iz Straž, Darko Koler iz Be-
nedikta, Ludvik Šilec iz Sp. 
Senarske ter Aleksandra 

Žugman z Malne. Razstava je bila na zavidljivi 
ravni tako po kakovosti razstavljenih živali ka-
kor tudi po pripravi živali na razstavo in izvedbi 
celotne prireditve. Hipodrom Polena se je izka-
zal kot prava izbira za prireditev. Pri oceni raz-
stave ne moremo mimo podpore, ki smo jo bili 
ob organizaciji deležni s strani občine Lenart in 
Govedorejskega društva Slovenska gorice Le-
nart. Člani društva so ob pripravi kakor tudi ob 
zaključku prireditve vložili veliko ur prostovolj-
nega dela, za kar se jim še posebej zahvaljuje-
mo. Še posebej zato, ker se je prireditev dogajala 
prav v času, ko je na kmetijah največ dela. K 
uspehu prireditve so s pestro kulinarično po-
nudbo v veliki meri prispevale tudi turistične 
kmetije v sodelovanju z LAS Ovtar Slovenskih 
goric in Kmetijsko svetovalno službo Lenart. 

Gostje so bili nad prireditvijo in slovensko go-
stoljubnostjo navdušeni in pričakujemo lahko, 
da se bodo v Slovenijo še vrnili, bodisi kot stro-
kovnjaki ali kot turisti. Gostiteljica naslednjega 
kongresa leta 2015 bo Švica.

Daniel Skaza, vodja oddelka za živinorejo 
KGZS Zavoda Ptuj
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Gostje 2. državne razstave govedi lisaste pasme na Poleni

ribor. Nas je zanimalo 
predvsem, kako to, da 
vsako leto povabi gasil
ce na trgatev. »Ker sem 
sam gasilec, sem član 
PGD Spodnji Ivanjci, 
se rad družim z gasil
ci. Gasilsko društvo 
Maribor-Pobrežje, pa 
je pobrateno z gasil
skim društvom Spodnji 
Ivanjci. Ob priliki sem 
jih povabil na trgatev v 
svoj vinograd. Radi so 
se odzvali, tako sedaj 
prihajajo na trgatev že 
30 let. Za 30-letno tr
ganje grozdja v naših 
vinogradih se bomo 

Odstranili zabojnike z ekoloških otokov

Trideset let DKŽD Sv. Trojica 
V petek, 17. oktobra, 

je  v dvorani kul-
turnega doma pri 

Sv. Trojici potekala sve-
čana proslava 30. letnice 
Društva kmečkih žena in 
deklet Sv. Trojica. Proslavo 
je društvo zaznamovalo z 
bogatim kulturnim progra-
mom, v katerem so nasto-
pali Pevski zbor Sv. Fran-
čišek, pevka Lea Leutgeb, 
Folklorna skupina OŠ De-
strnik in mladi harmoni-
karji iz Sv. Trojice. Proslavi 
so sledili tudi gostje, med 
njimi župan Darko Fras, 
predsednica Zveze kmetic Slovenije Irena 
Ule, domači župnik pater Bernard Goličnik 
ter predstavnice sosednjih društev kmečkih 
žena. Obiskovalce, ki so do zadnjega kotič-
ka napolnili dvorano, in goste je pozdravila 
predsednica društva Dragica Vračič, ki se je 
ob tej priložnosti zahvalila vsem tistim, ki so 
delovali v času obstoja društva. Delo društva 
sta pohvalila tudi župan Darko Fras in pred-
sednica Zveze kmetic Slovenije Irena Ule. Ob 

tej priložnosti so zaslužnim članicam in dru-
gim podelili pohvale in priznanja. Pred pro-
slavo so v centru sv. Martina odprli bogato 
razstavo kulinaričnih izdelkov in ročnih del, 
ki so jih pripravile članice društva. Zgodovi-
no društva pa so ovekovečile z izdajo biltena 
z naslovom Bogastvo izkušenj, ki jih delimo. 
Bilten je prejel vsak obiskovalec prireditve. 
Po proslavi so vse udeležence povabile na po-
gostitev, ki je potekala v centru sv. Martina. 

Ludvik Kramberger 

Maša pri kapeli  
sv. Križa

V soboto, 14. septembra, je družina Her-
zog že sedmič zapovrstjo pri domači 
kapeli, ki sodi v župnijo sv. Barbara v 

Slov. goricah, pripravila slovesno daritev sv. 
maše. Darovali so jo naddekan iz lenarške 
župnije Martin Bezgovšek, župnik sv. Marjete 
Marjan Nemec in Roman Majer. Daritev sv. 
maše so popestrili z ljudskim petjem, ki ga je 
vodila Barbara Gajšek. To tradicijo ohranjajo 
na željo pokojne gospodinje Kristine Herzog, 
ki je leta 2007 ob domačiji dala postaviti ka-
pelo z zvonikom, s katerega se oglaša zvon. 
Ker je kapela posvečena sv. Križu, domači 
vsako leto pripravijo slovesno sveto mašo. Za 
vse udeležence pripravi družina Herzog tudi 
pogostitev s prijetnim druženjem.  

D. H.

tej priložnosti so zaslužnim članicam in dru
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Študentski klub Slovenskih goric in 
jesenske aktivnosti
V septembru smo ponudili cenejše vsto-

pnice za akustični koncert skupine 
MI2. Naši člani so lahko dobili karte 

po ceni 6 € v času uradnih ur v naših klubskih 
prostorih. Sredstva od prodanih vstopnic se 
bodo namenila VDC POLŽ Maribor - Enota 
Lenart Mravlja za izvajanje prostočasnih aktiv-
nosti, ki se izvajajo ob pomoči prostovoljcev. 

Zaradi slabih vremenskih razmer je odpadel 
dnevni del prireditve Škisova tržnica Maribor 
2013. Odpadla je tudi predstavitev študentskih 
klubov. Ostal pa je večerni del prireditve, kjer 
so nas na Štuku zabavali Bajaga i Instruktori.

V teh dneh smo zaključili z razpisom pro-
jekta Pomoč mladim mamicam ali očetom. Na 
razpis so se lahko prijavili člani Študentskega 
kluba Slovenskih goric.

Ker se začnejo hladni dnevi, smo tudi letos 
pripravili termin ŠKSG rekreacije, vendar letos 
na novi lokaciji, v športni dvorani na Sv. Ani, 
in sicer vsak četrtek med 17.30 in 19.30.

V teh dneh tudi začnemo s poučevanjem 
tujih jezikov, in sicer nemščine in španščine. 
Preveri, če je še kakšno prosto mesto.

ŠKSG je tudi ponosni partner projekta Sim-
bioza. Spodbujamo mlade, da pomagajo starej-
šim pri sodobnih tehnologijah.

Ker se je začelo novo šolsko in študijsko leto, 
pozivamo vse naše stare in bodoče člane, da 
prinesejo nova potrdila o vpisu, da lahko ne-
moteno uživajo v naših projektih in ugodno-
stih. Vsak, ki prinese potrdilo o vpisu, dobi 
novo ŠKSG majico, zato pohitite.

Vsem našim članom še vedno ponujamo 
veliko popustov, in sicer članski popust v vre-
dnosti 25% na vso dodatno opremo v Simobil 
Halo centru Lenart, kopanje po ceni 3 € v Ter-
mah Radenci, kopanje po ceni 8 € v Termah 
Ptuj, brezplačno članstvo v knjižnici Lenart in 
neomejno mesečno karto v Fit-fajn Lenart po 
ceni 35 €.

Vse dodatne informacije lahko najdete na 
našem facebook profilu, na naši spletni strani: 
www.sksg.org ali nas obiščete ob uradnih urah, 
ki potekajo v naših prostorih na Trgu osvobo-
ditve 9 v Lenartu, in sicer vsako soboto od 10. 
do 12. in vsako sredo med 10. in 14. uro.

Jernej Titan

Priznanja in plaketa Društva pedagogov
Društvo pedagogov doktorja Antona 

Trstenjaka, ki vključuje pedagoške 
delavce iz širšega območja osrednjih 

Slovenskih goric, je tudi letos, 4. oktobra, na 
predvečer svetovnega dneva učiteljev spre-
govorilo o položaju in vlogi izobraževanja in 
učiteljev. Na svečani akademiji, ki je bila ob 
18-ih v obnovljenem kulturnem domu v Juro-
vskem Dolu, je bil osrednji govornik predse-
dnik Ustanove dr. Antona Trstenjaka doktor 
Henrik Gjerkeš. Najzaslužnejšim pedagoškim 
delavcem osrednjih Slovenskih goric so ob 
tej priložnosti podelili 
dve priznanji I. stopnje, 
deset priznanj II. sto-
pnje in eno plaketo za 
življenjsko delo.

Priznanja I. sto-
pnje sta prejeli Irena 
Kozar – vrtec pri OŠ 
Cerkvenjak-Vitomarci 
in Simona Čuček – OŠ 
Voličina.

Prejemniki priznanj 
II. stopnje so Marija 
Brunec – OŠ Lenart, 
Lilijana Kurnik – OŠ in 
vrtec Sv. Trojica, Nataša 
Benko – vrtec Manka 

Golarja Gornja Radgona, Darinka Krajnc – 
OŠ Sveta Ana, podružnica Lokavec, Evgenija 
Peternel – OŠ dr. Antona Trstenjaka Negova, 
Metka Caf – OŠ J. H. Jurovski Dol, Mitja Stra-
nek – OŠ Cerkvenjak-Vitomarci, Kristina Pe-
tovar – OŠ Lenart, mag. Feliks Jakopec – OŠ 
Benedikt in Marjeta Čuš – vrtec pri OŠ J. H. 
Jurovski Dol.

Plaketo DP dr. Antona Trstenjaka je pre-
jela Kristina Travnekar – vrtec pri OŠ Lenart.

E. P., foto: Boris Brunec 

Najlepše je trgati s sorodniki in prijatelji

Tako nam je povedal Alojz Zorko iz 
Cenkove v občini Cerkvenjak, ko nas 
je povabil, da obiščemo njihov praznik 

trgatve. In kaj nam je o trgatvi povedal gospo-
dar Alojz Zorko, ki je tudi 
uspešen predsednik TD 
Cerkvenjak? »Trgatev je na 
podeželju pravi praznik. 
Grozdje je najlepše trgati 
s sorodniki in prijatelji. To 
je dan, ko se ves dan druži-
mo, ob tem pa opravljamo 
koristno opravilo. Kot so 
mi povedali starši, beračev 
nikoli niso plačevali. Vsak, 
ki je bil povabljen, je bil po-
nosen, da se lahko udeleži 
tega praznika na podeželju, 
ki je drugi taki za kolinami. 
Čeprav nimamo večjega 
vinograda, gojimo le samo-
rodne trte, jurko, šmarnico, kvinton in še kaj, 
se še ni zgodilo, da bi brali sami. 

Za »prešarja« je bil določen sin Mitja Zor-

ko, na delu pa so bili mladi in starejši. Tako bi 
lahko dejali, da je trgatev tudi medgeneracij-
sko druženje. Ni treba posebej poudarjati, da 
je za trgatev, kot se spodobi, gospodinja Da-

nica pripravila veliko dobrot, tudi takih, ki so 
jih ob trgatvi pripravljale naše babice. 

Ludvik Kramberger

Mednarodni dan starejših
Prvi oktober, 

dan, ki ga 
je generalna 

skupščina OZN 
leta 1990 razgla-
sila za mednaro-
dni dan starejših, 
smo v Domu sv. 
Lenarta obeležili 
z nastopom, ki so 
ga za stanovalce 
pripravile člani-
ce ŽPZ pri DU 
Malečnik. Skozi 
program so stano-
valcem polepšale 
dan, pričarale prijetne trenutke, nasmehe na 
obraz in jim zaželele vse dobro ob omenjenem 
prazniku. Razšli smo se zadovoljni in veseli z 

željo, da še pridejo kdaj v dom in nas razveseli-
jo z ubranim petjem. 

Liljana Cafnik

Opravila naših prednikov na TV Slovenija

V sredo, 9. oktobra 2013, je Društvo 
kmečkih gospodinj Sv. Jurij v Sloven-
skih goricah pripravilo zanimivo pri-

reditev oz. prikaz jesenskega dela in opravil na 
podeželju. Ta se je odvijala na Vardi pri Juro-
vskem Dolu, na stari, a skrbno ohranjeni do-
mačiji, ki je v lasti Metke in Marjana Vuzem. 
V sklopu te domačije je tudi lepo ohranjena 
preša, ki še deluje. Zato ni naključje, da so 
jurovske gospodinje izbrale prav to domačijo.

Odvijanje celotnega prikaza, kot je zbiranje 
jabolk ter nasipavanja teh na lesen prostor, 
ki mu rečejo pin. Ta se nahaja nad sadnim 

mlinom, ki ga sestavljata dve 
kamniti kolesi, ki ju je poganjal 
elektromotor. Seveda nekoč so 
ta dva kamna poganjali štirje 
krepki možje, ker pa takih mo-
žakarjev ni bilo, to mletje jabolk 
opravlja elektrika. Maso zmle-
tih jabolk so s posebej narejeno 
lopato spravili v leseni koš ali 
cühto. Na zmleto količino so 
položili težak hrastov pokrov 
in na njega nekaj štirioglatih 
tramičev, na katere so spustili 
prešpan ali stiskalni ploh, kate-
rega s pomočjo lesenega vretena 
pomikajo gor in dol. To nalogo 
so opravile članice društva.

Vse to je skrbno posnela ekipa RTV Slove-
nija. Prav tako so posneli trebljenje oz. »klofa-
nje« sončnic in luščenje orehov.

Marljivo in aktivno delovanje jurovskih 
kmečkih gospodinj je televizijski ekipi pred-
stavila predsednica društva Miranda Kom-
peršak. O ohranjanju te vrste kulturne dedi-
ščine pa zna veliko povedati Nada Kurnik. Po 
končani prireditvi smo se še nekaj časa zadr-
žali v prijetnem vzdušju ob prigrizku doma-
čih dobrot in kapljici rujnega.

Rudi Tetičkovič
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jesenske aktivnosti
V 

Brunec – OŠ Lenart,
Lilijana Kurnik – OŠ in 
vrtec Sv. Trojica,
Benko – vrtec Manka 

Martinovanje v Trojici
Občina Sveta Trojica in Društvo vinogradnikov vas v soboto, 9. novembra, vabita na mar-

tinovanje. Od 15. ure dalje bo pri stari preši pokušina mošta članov društva vinogradnikov, 
ob 19. uri bo šaljivi del krsta mošta z bogatim kulturnim programom (v primeru slabega vre-
mena bo v Protokolarno-razstavnem centru sv. Martina), ob 20. uri pa bo blagoslov mladega 
vina, ki ga bo v Razstavno-protokolarnem centru sv. Martina opravil p. Bernard Goličnik. 
Gostinstvo in turizem Na griču bo v Razstavno protokolarnem centru poskrbelo tudi za 
kulinarično ponudbo.

Vabimo vas na predavanje: Čebelarstvo in apiterapija
Karl Vogrinčič nam bo predstavil družinsko čebelar-

stvo s čebelarsko tradicijo in sodobnim čebelnjakom s 
27 panji, ki poleg domovanja za čebele nudi mnoge 
možnosti za različna doživetja. Od zunaj zgleda kot 
ličen čebelnjak, v svoji notranjosti pa ponuja pro-
stor za sprostitev v apikomori, ležišče na panjih, ter 
prostor za masažo. 

Nekaj iz vsebine:
toplotna terapija s čebeljim voskom,•	
sproščanje v apikomori,•	
lastnosti in pomen masaže z medom.•	

Predavanje bo v ponedeljek, 18. 11. 2013, ob 17. 
uri v prostorih Izobraževalnega centra, Nikova 9, 
Lenart. Za prijave in informacije nas pokličite na  
02 720 78 88.

Začetni tečaj nemščine in angleščine
Vpisujemo v začetne tečaje nemškega in angleškega jezika. Tečaji so namenjeni začetni-

kom brez predznanja ali pa je od učenja minilo mnogo let. 
Predstavili, predelali in obnovili bomo osnovno slovnico, ki je potrebna za razumevanje 

in uporabo tujega jezika. Besedišče bo povezano s situacijami iz vsakdanjega življenja. Na-
učili se boste pozdraviti, predstaviti sebe in druge, poimenovati predmete, rezervirati sobo, 
naročiti kosilo ali pijačo, vprašati za pot …

Za vse informacije in prijave se oglasite pri Izobraževalnem centru, na Nikovi 9, Lenart 
ali po telefonu 02/ 720 78 88.

 Izobraževalni center, Alenka Špes

Izobraževalni center v novembru

Čebelnjak
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Zeliščarski krožek v Voličini
V okviru projekta Vrtovi pri Sv. Rupertu 

je na OŠ Voličina z delom začel zeli-
ščarski krožek, v katerega je vključe-

nih 28 mlajših učencev. Razdeljeni so v dve 
skupini. Pri delovanju krožka pomagajo: uči-
teljici Simona Čuček in Regina Dobaja, Ma-
rija Čuček, Mojca Bračič, Marica Kranvogel, 
Zlatka Kužner in Zala Čuček.

Na prvem srečanju pod Čučkovo uto smo 

se spoznali, skuhali in popili domači čaj, spo-
znavali liste zdravilnih rožic (otip, obliko, 
vonj), pripravili ognjič za sušenje. Na vrtu 
smo spoznavali strupene plodove, se pogo-
varjali o živalih »prijateljicah vrta«, poskusili 
stevio. Na koncu so otroci prejeli torbice za 
nabiranje zelišč, ki jih je sešila in podarila 
Marica Kranvogel.

Marija Čuček

Druženje s psom je zabavno in koristno
S psom naj bi šli dnevno na vsaj en dalj-

ši in dva krajša sprehoda. Vendar nam 
v našem naglem vsakdanu pogosto pri-

manjkuje časa. Druženje s psom je lahko več 
kakor obveznost, če sprehod popestrimo. Za-
kaj ne bi združili telesne aktivnosti in spreho-
da s psom in ob tem naredili veliko koristne-
ga za svoje in zdravje vašega psa?

Psi so izjemni partnerji pri športu. Radi se 
učijo novih stvari in običajno se hitro navdu-
šijo za novo aktivnost. Tako pes kot človek se 
morata gibati, da ostaneta v dobri formi. Mi-
šičevje namreč ščiti pred obrabo sklepov, re-
dna telesna aktivnost lajša ali celo preprečuje 
bolečine v hrbtenici in prekomerno pridobi-
vanje kilogramov. Ob tem vsakršna skupna 
aktivnost krepi naš odnos 
s psom.

Zna pes telovaditi?
»Vsak kuža se lahko na-

uči telovaditi, le potrpe-
žljivi moramo biti. V prvi 
vrsti učimo lastnike, kako 
koristno in aktivno preži-
veti prosti čas s psom. Pri 
našem programu ne gre za 
vrhunski šport, temveč za 
preventivno telovadbo, ki je 
primerna tako za začetnike 
kot tudi naprednejše,» pra-

vi Suzana Simenčič, ki je prva licencirana Fit 
mit Hund trenerka v Sloveniji. »Zelo sem ve-
sela, ker lahko pomagam ljudem prepoznati 
potenciale, ki jih imajo njihovi psi. Tisti, ki 
pripeljejo psa v svoj dom, se morajo zavedati, 
da bodo z njim preživeli vsaj 10-15 let. Od-
govorno lastništvo se z obiskom male šole ali 
tečaja poslušnosti šele začne. Ponudimo za-
poslitev psom tudi kasneje,« pravi Simenči-
čeva, ki je koncept pripeljala iz Nemčije, kjer 
ga razvijajo že od leta 2006. 

Prijazno vabljeni na predstavitev telovadbe 
s psom, v soboto, 2. novembra 2013, ob 10. 
uri na ŠRC Polena.

S. S., foto: Grega T. Bohinc 

Računalnik na kmetiji

Vso pomlad in poletje smo lovili tiste 
lepe sončne dni, da smo zunaj posto-
rili vse, kar je bilo treba. Kosili, orali, 

sejali, gnojili, rezali trto, pripravljali krmo za 
zimo, spravljali pridelke in pripravili drva. 
Dolga zima bo. Treba bo pripraviti ozimnico, 
večkrat preveriti, ali je grozdje dalo slajši sok 
kot lani, in zakrpati tiste najbolj udobne de-
lovne hlače. Še veliko časa nam bo ostalo za 
prijetno druženje ob topli peči, dobri pečenki 
in odlični kapljici. 

Lepo bi bilo, če bi bilo življenje tako eno-
stavno. Naporno, delovno, a enostavno. Pa ni. 
Cesar zahteva, kar je cesarjevega, pravijo. V 
sodobnih časih so to predvsem davki in pa-
pirji. In teh ni malo! Kdor koli je v prejšnjem 
obdobju programa razvoja podeželja Repu-
blike Slovenije (KOP 2007-2013) zaprosil za 
sredstva, se mora ukvarjati tudi s papirji. Vo-
diti mora evidenco o vseh delovnih opravilih, 
in to ves čas trajanja obveznosti, hraniti pa jih 
je potrebno še štiri leta po tem, ko smo prejeli 
zadnje plačilo. 

Kako vodimo evidence? 
Evidence vodimo za vsak GERK posebej, in 

sicer potrebujemo izdelano zasnovo petletne-
ga kolobarja, gnojilni načrt (če uporabljamo 
mineralna gnojila) in evidenco vseh delovnih 
opravil v letu: kdaj smo orali, kako dolgo smo 
branali, koliko sadik smo posadili, koliko pri-
delka pobrali, s čim smo gnojili in škropili in 
še in še. Saj vse to poznamo. Vodenje evidenc 
je precej zamudno, saj vsakič znova v obrazce 
vpisujemo iste podatke (spomnite se, koli-
kokrat ste v lanskem letu napisali samo svoj 
naslov). Vodenje evidenc je nujno, zakonsko 
predpisano in kaznivo, če jih nimamo, ka-
dar nas obišče inšpektor. Koliko je obsežno, 
je odvisno od usmeritve kmetije, saj morajo 
integrirani in ekološki kmetje izpolniti še kak 
obrazec več. Glede na to, da bomo še štiri leta 
hranili vse obrazce, tudi če ne bomo prejema-
li več subvencij, je včasih problem vse to hra-
niti. Da pa je tudi drago, vedo vsi, ki imajo po 
več GERK-ov in s tem več gnojilnih načrtov, 
ki jih navadno damo delati drugim. 

Evidence lahko vodimo tudi z računalni-
kom! 

Delo si lahko v veliki meri poenostavimo, 
če imamo doma računalnik in program za 
vodenje kmetijskega gospodarstva. Podat-
ke v program vpišemo samo enkrat, potem 
pa samo še to, kar je novega. Recimo novo 
opravilo. Sprememba površine GERK-a. Celo 
gnojilni načrt in kolobar si lahko izdelamo 

sami. Prostor, ki ga v tem primeru zasedajo 
evidence, je samo na disku in omare lahko 
končno uporabimo še za kaj drugega kot za 
hranjenje birokracije. Računalniki so tukaj 
zato, da nam olajšajo delo. 

Kaj pa, če ne znam z računalnikom? 
Nič hudega. Vsi smo morali nekje začeti. 

Za vas redno izvajamo predavanja, pa tudi 
tečaje, kjer se marsičesa naučite. Pa ne samo 
tega, kar je dandanes obvezno. Tudi to, kaj 
sploh računalnik je, kakšen tiskalnik je naj-
bolj primeren, kje na internetu najdemo 
recepte in kje dobimo informacije o novih 
uredbah za kmetijstvo. Naučili se bomo, kako 
varno brskati po internetu, kaj so virusi, kaj 
je digitalni podpis in zakaj ga je dobro imeti, 
kako napišemo dopis, pošljemo slike po ele-
ktronski pošti in še kaj povedali o socialnih 
omrežjih. Spoznali bomo tudi računalniški 
program za elektronsko vodenje kmetijskega 
gospodarstva KMET in sami izdelali gnojilni 
načrt. 

Program KMET – modul ZEMLJA
Program Kmet je programsko orodje za 

elektronsko vodenje kmetijskega gospodar-
stva. Enako uporaben je tako za manjše kme-
tije kot za velika posestva. Omogoča delo več 
uporabnikom istočasno na različnih lokacijah 
preko interneta ali lokalnega omrežja.

Osnovni modul Zemlja omogoča: evidenco 
o kmetijskem gospodarstvu, GERK-ih, delov-
nih opravilih, izdelavo kolobarja, gnojilnega 
načrta, elektronsko shranjevanje dokumen-
tov, kalkulator fitofarmacevtskih sredstev in 
izpis poročil. V programu boste našli podatke 
o registriranih fitofarmacevtskih sredstvih, 
gnojilih, vrednosti dušika, fosforja in kali-
ja tako za gnojila kot za rastline in žetvene 
ostanke, podrobno klasifikacijo kultur za na-
mene izdelave kolobarja in še in še. 

Predavanja so zastonj!
Predavanja organizirata Inštitut za kon-

trolo in certifikacijo IKC Maribor in podjetje 
SMRK na sedežu IKC-ja, Pivola 8, 2311 Hoče, 
in sicer: 

23. oktobra 2013, ob 15.30: •	 Predavanje za 
začetnike
6. novembra 2013, ob 15.30: •	 Predavanje za 
vse, ki računalnik že uporabljate
Prijave sprejemamo na tel.: 040/612-870, 

več informacij o predavanjih pa najdete na 
www.smrk.si. Vljudno vabljeni!

Dr. Mojca Tomišić,  
SMRK računalništvo

Dolomiti, sanjske gore
Planinsko društvo Lenart v vsakem me-

secu leta organizira vsaj en pohod, zato 
se za vsakega člana najde kakšna zani-

miva in posameznikovi telesni pripravljenosti 
primerna tura ali pohod. Letos je Planinsko 
društvo Lenart že drugo leto zapored organi-
ziralo pohod v italijanske Alpe, v Dolomite. 

Udeležba ni bila ravno številčna, saj take 
vrste ture zahtevajo od pohodnika kar nekaj 
moči in vzdržljivosti. V Dolomitih številni 
vzponi potekajo po bolj ali manj zahtevnih 
feratah. Ferata je namreč tehnika vzpenjanja 
po zavarovanih plezalnih poteh. 

Na pot smo se odpravili v četrtek, 15. 8. 2013, 
zjutraj že ob 2. uri. Peljali smo se skozi Avstrijo, 
v smeri proti Lienzu, po dolini Drave. 

Ko se bližamo prvemu kraju na italijanski 
strani meje z Avstrijo, je Drava le še živahen 
potok ob cesti. Nato se dolina nenadoma raz-
širi in pred nami se odpre prelep gorski svet. 
Samo molče ga opazujem. Ob opazovanju 
mogočnega gorovja z ostrimi, nažaganimi 
vrhovi, za katere se zdi, da jih je nemogoče 
osvojiti, se počutim tako neznatno …

Naš cilj prvega dne je bil vrh Croda Rossa 
di Sesto (2965 m), ki se nahaja v Sekstenskih 
Dolomitih. Na vrh lahko pridete tako, da prvi 
vzpon premagate z žičnico, ki vas v 10 minu-
tah pripelje na nadmorsko višino 1914 m, ali 
pa tako kot mi, od vznožja iz kraja Moso (1454 
m) v dolini Val Fiscalin lepo 
peš navzgor, kar traja samo 
eno uro in pol. Croda Rossa 
di Sesto je bila pomembna 
avstrijska postojanka med 1. 
svetovno vojno, o čemer še 
danes pričajo ostanki raz-
metanih desk barak, ki so jih 
zgradili tam gori nad 2500 m 
nadmorske višine. Na vrh je 
treba plezati … Strmo ska-
lovje premagamo po lestvah 
in jeklenicah, s pomočjo ka-
terih se hitro dvignemo pro-
ti vrhu. Z vrha (2939 m) je 
prekrasen razgled daleč na-
okoli po gorovju in dolinah 
(to sicer ni najvišji vrh gore, 
ta je malo južneje in je visok 
2965 m, ker pa vzpon nanj ni 
nadelan in je teren krušljiv, 
vzpenjanje ni priporočljivo). 
Za osvojitev našega prvega 
vrha smo premagali 1511 m 
relativne nadmorske višine, 
12,2 km in 9 ur in pol aktivne 
hoje. Po sestopu smo hiteli, 
da smo še pravočasno prišli 
k naši koči, v Brajiške Dolomite, kjer nas je 
čakal težko pričakovani spanec. 

Drugega dne smo se zgodaj zjutraj od-
pravili na vrh Picco di Vallandro (2839 m), 
ki je eden od najbolj priljubljenih gorniških 
ciljev v Brajiških Dolomitih, saj je pristop na 
vrh sorazmerno kratek in lahek. Pravijo, da 
je Picco di Vallandro eden najboljših razgle-
dnikov v Dolomitih nasploh. Naša koča, od 
katere smo se odpravili na vrh, leži na višini 
1991 m, zato smo do vrha premagali 848 m 
višinske razlike. Vrh je zares razgleden, tak, 
kot ga opisujejo. Po 30-minutnem opazova-
nju okoliških vrhov smo se odpravili nazaj k 
naši koči, kjer smo kósili in se potem odpra-
vili naprej v smeri do koče Rifugio Biella, ki 
se nahaja na 2327 m n. v. Naš vodnik nam je 
napovedal, da bomo od koče, kjer smo pre-
spali prvi dan, do koče, kjer smo spali drugi 
dan, hodili 7 ur, vendar smo presenetili tudi 
sami sebe in prispeli v 5-ih urah, čeprav smo 

se večkrat ustavljali, saj je bil razgled s tega 
dela gorovja na okoliške vrhove prelep in bi 
ga bilo škoda prezreti. Za naš podvig drugega 
dne smo premagali zjutraj 848 m, potem pa 
še malo gor in dol za okrog 200 m nadmorske 
višine do koče Rifugio Biella, 21,1 km, 8 ur 
aktivne hoje.

Tretjega dne smo se zgodaj zjutraj odpravi-
li na naš tretji vrh Croda del Becco (2810 m). 
Tudi tega dne smo se s koče odpravili zgodaj 
in vrh osvojili v eni uri in pol. Z vrha je prelep 
razgled na osrednjo znamenitost Brajiških 
Dolomitov, in sicer na kot majhno zrcalce, v 
katerem se ogledujejo okoliški vršaci, jezero 
Lago di Braies (1494 m). To je čudovito jeze-
ro, eno najlepših v Dolomitih. Najprej smo ga 
občudovali s ptičje perspektive, čez štiri ure 
pa smo se po lahkotni hitri hoji že osvežili 
v njem in občudovali vrh, ki se je iztegoval 
visoko pod oblake, od koder smo maloprej 
prišli. Pri jezeru smo si privoščili daljši po-
čitek, nato pa smo se bolj ležerno odpravili 
proti našemu prevoznemu sredstvu. Tega dne 
smo od koče do vrha (2810 m) premagali 483 
m vzpona in se potem za 1315 m spustili do 
jezera ter opravili 17,1 km, in sicer v 6 urah 
aktivne hribovske hoje. 

Naše potepanje po Dolomitih se je tega 
dne končalo in ob 17. uri, ko smo se od pre-
lepega jezera Braies odpravili proti Avstriji in 

Sloveniji. Po sestopu iz Dolomitov pelje pot 
po dolini, skozi lepo urejene kraje, negova-
ne in usklajene z naravo, in mimo hiš, pol-
nih »cvetočih oken«. Rože so tako bujne in 
raznobarvne, da spominjajo na mavrične sla-
pove. Za trenutek pomislim, da sem na raz-
stavi. Kljub utrujenosti se ob pogledu na lepo 
naravo, ki nas pospremi na poti iz sanjskih 
Dolomitov, počutim prijetno in zadovoljno. 

V Lenart smo prispeli okrog polnoči. V 
primerjavi z Avstrijo in Italijo, kjer so kraji 
in vasice, skozi katere smo se peljali, do po-
tankosti urejeni, skrbno negovani in okrašeni 
s številnimi rožami, so nas ob vstopu v Le-
nart pozdravili že leto dni stari kupi zemlje, 
iz katerih žalostno raste plevel, nezavarovane 
nedokončane gradnje, trgovine brez priho-
dnosti pa še kak majav robnik ob pločniku. 
Ali tega v našem mestu zares nihče ne opazi 
in ali to nikogar ne moti? 

Svetlana Bogojevič

Ovtarjeve novice 20_43.indd   11 10/21/2013   7:37:24 PM



OVTARJEVE NOVICE

ŠT. 9  | 25. OKTOBER 201312 | 

Z NARAVO

veselili posameznike in 
cele družine, kjer trdi-
jo, da doslej kaj takega 
niso doživeli. Med sle-
dnjimi sta gotovo tudi 
Matjaž Potočnik iz Že-
povcev v Apaški dolini 
in njegovo dekle Alen-
ka Moleh, pri kateri tre-
nutno živi pri Sveti Ani 
v Slovenskih goricah.  
Matjaž Potočnik, ki bo 
čez nekaj dni, v nedeljo, 
27. oktobra praznoval 
šele 24. rojstni dan, je 
poleg Alenke dejansko 
zaljubljen tudi v go-
barjenje. Sam pravi, da 
zelo rad gobari, ker ga to še posebej sprošča. 
Dokler drugi raje zahajajo v gostinske lokale, 
je sam raje v naravi. V gozd gre vsak dan po 
službi, med vikendom vsaj en dan že zjutraj, 
ko je v gozdu tudi več ur. Ima svoja najdišča, 
ki jih zlepa ne izda. Točno ve, kje rastejo nje-
gove gobe, in po navadi prinese iz gozda eno 
košaro polno jurčkov (seveda inšpekcija za to 
ne ve), običajno sicer gobari v Nasovi, med 
Apaško in Ščavniško dolino, ter na Pohorju. 

In tako kot vedno, ko se odpravi v gozd, je 
tudi ob izteku letošnjega septembra iz Nasove 
prinesel jurčka velikana, ki je tehtal kar 1.810 
gramov in je imel premer klobuka nad 30 
centimetrov. Čeprav je zraven našel tudi ve-
liko manjših jurčkov, ga je še posebej osrečil 
velikan, njegov največji doslej. Sicer pa Ma-
tjaž najraje nabira jurčke in marele, seveda 
tudi lisičke ipd. 

O. B.

Jurček je tehtal zavidljivih 1.810 gramov
Letošnja bera gob presega vse dosedanje rekorde

Ljubitelji in strastni nabiralci gob, pred-
vsem jurčkov, gotovo ne bodo hitro 
pozabili letošnjega konca poletja in tudi 

jeseni. Omenjene gozdne lepotice so namreč 
rasle kot nore, saj so z vseh strani prihajale fo-
tografije rekordno velikih jurčkov, ki so raz-

 

Darežljiva potomka Stare trte na Kukavi
Potomki Stare trte na Kukavi pri Juršincih 

v Slovenskih goricah očitno odgovarja 
vse – primerna pedološka podlaga, kli-

ma in predvsem skrbne roke skrbnika Janeza 
Matjašiča. Ta jo neguje kot pravi biser sredi 
čudovite vinogradniške pokrajine in potom-
ka najstarejše trte na svetu mu za 
pridno delo, potne srage na čelu in 
veliko skrb pred nepridipravi da-
režljivo vrača s pridelkom. Letos 
je obrodila že drugič, verjeli ali ne, 
50 prečudovitih in zdravih groz-
dov, od katerih je najtežji tehtal 
700 gramov. Več kot dobra letina, 
je bil zadovoljen skrbnik Janez, 
ki je drugo trgatev potomke stare 
trte na Kukavi organiziral s prija-
telji in družino ob redni trgatvi v 
vinogradu na Kukavi. Prekrasno 
trto z mogočnimi sladkimi sadeži 
so prihajali občudovat mnogi obi-

skovalci tega dela Slovenskih goric in se niso 
mogli načuditi bohotni rasti zdrave vinske 
rožice, ki je vsem na Kukavi v veliko čast in 
ponos. Janezu pa še posebej, saj z njo dela, kot 
se za takšno rožco tudi spodobi.

M. T.

Kobanski lovski pozdrav Slov. goricam

Na tradicionalnem jesenskem srečanju 
so se zbrali člani pobratenih lovskih 
družin Vurmat iz Sv. Duha na Ostrem 

vrhu in Dobrava iz Svete Trojice v Slovenskih 
goricah. Srečanje je bilo v lovskem revirju 
Čagona, kjer so imeli skupni lov na fazane 
in zajce. Potekal je pod vodstvom revirnega 
vodje Ivana Ljubeca in njegovih pomočnikov 
Ivana Turčina in Franca Slekovca. Zbrali so se 
pri kmetu Kovačecu, ki je tudi sicer prijatelj 
zelene bratovščine in jih je pri svoji zidani-
ci v Čagoni povabil tudi na kozarček v staro 
vinsko klet. 

Po prvem pogonu so se člani pobratenih 
LD zbrali na krajši malici na vinogradniški 
kmetiji znanega in uspešnega cerkvenjaške-
ga vinogradnika Jožeta Gregoreca. Skupaj s 
soprogo Sonjo sta postregla z izvrstnim le-
tnikom souvignona, 
chardonaya in kerner-
ja, z domačo potico in 
toplim čajem in kavo. 
Seveda na mizah ni 
manjkalo drugih kuli-
naričnih dobrot, za ka-
tere je poskrbel revirni 
lovec Tone Šamperl 
s svojo soprogo. Zelo 
sproščeno je minilo vse 
skupaj, goste iz Koban-
skega pa so zanimale 
tudi razmere v sloven-
skogoriškem vinogra-
dništvu in odnosi med 
lovci in kmeti, ko na-
stanejo škode v vino-

gradih zaradi srnjadi. Za zdaj 
v LD Dobrava zadeve urejajo 
strpno, sporazumno in nimajo 
težav. 

Lovci so se pri kmetiji Kova-
čec napotili na drugi pogon in 
ob zvokih lovskega roga izvedli 
pozdrav lovini. Uplenili so 17 
fazanov in dva »dolgouhca«. 
Prijetno druženje so sklenili v 
lovskem domu v Dobravi, kjer 
so opravili še lovski krst po 
starem običaju. V zeleno brato-
vščino je bil v skladu s staro na-
vado sprejet zelenec Jure, ki se 
je dobro držal in odgovarjal na 

mnoga vprašanja strogega tožilca Jožefa Pepa 
Škofa Mačka. K temu je pripomogel tudi ob-
toženčev zagovornik Branko Kaučič, tako da 
je zelenec Jure častno in pošteno prejel »za-
krament« lovskega krsta. 

LD Vurmat in Dobrava sta se pobratili leta 
1977, ko so na Vurmatu razvili novi lovski 
prapor. S krajšim presledkom so vsa ta leta 
dobro sodelovali in dolgoročno sodelovanje 
na novo potrdili s podpisom posebne listine 
o prijateljstvu leta 2004, ko je LD Dobrava 
praznovala Abrahama. Na srečanju so se še 
dogovorili, da bo LD Vurmat prispevala trak 
za novi prapor LD Dobrava, ki ga bodo razvili 
ob 60-letnici delovanja maja prihodnje leto.

M. T.

gradih zaradi srnjadi. Za zdaj 
v LD Dobrava zadeve urejajo 
strpno, sporazumno in nimajo 
težav. 

čec napotili na drugi pogon in 
ob zvokih lovskega roga izvedli 
pozdrav lovini. Uplenili so 17 
fazanov in dva »dolgouhca«. 
Prijetno druženje so sklenili v 
lovskem domu v Dobravi, kjer 
so opravili še lovski krst po 
starem običaju. V zeleno brato
vščino je bil v skladu s staro na
vado sprejet zelenec Jure, ki se 
je dobro držal in odgovarjal na 

Jesenske astre (Aster)
Ob koncu vrtnarske sezone zasijejo astre 

v beli, rožnati, modri, vijolični in karminasti 
barvi. So zvezde jesenskega vrta, tudi njiho-
vo ime v grščini 
pomeni zvezda. 
Izvirajo iz Ka-
nade in Severne 
Amerike. Pri nas 
samoniklo raste 
pet divjih sort: 
marjetičasta ne-
bina (zacveti prva 
v beli barvi in 
spominja na mar-
jetico), alpska 
nebina (raste v 
visokogorju naših 
Alp in cveti v vijolični barvi), gorska nebina 
(cveti modro, raste na višjih, suhih travni-
kih), obmorska nebina (raste ob solinah, 
cveti modro vijolično, lahko tudi pozimi), 
zlata nebina (cveti rumeno in krasi travnike 
kraškega roba).

Astre ali nebine so prezimno trdne traj-
nice, ugaja jim sončna lega in humusna, 
hranljiva propustna prst, ki mora biti vlažna 
tudi poleti. Sadimo in presajamo jih pomla-
di, razmnožujemo z delitvijo (lahko tudi 
s potaknjenci). Na tri leta jih presajamo v 
svežo zemljo, da bodo obilno cvetele in tudi 
razraščanje bomo omejili. V sredini junija 
jih pinciramo, da dosežemo gosto in koša-
to rast. V višino zrastejo od 30 do 180 cm. 
Nekatere potrebujejo oporo. Obstaja tudi 
plazeča sorta. Vsem astram je skupna mar-

jetičasta oblika cvetov, ki so lahko enojni ali 
vrstnati. Cvetijo od avgusta do novembra. 
Astre so občutljive na plesen, zato jih po 

cvetenju čim nižje 
porežemo, da pre-
prečimo širjenje 
plesni, škropimo s 
preslico. Na gredi-
cah so lepa kom-
binacija z jesen-
skimi anemonami, 
hermelikami, dre-
snimi, travami … 
Primerne so tudi 
za rezano cvetje. 
V sončni jeseni so 
odlične gostiteljice 

čebelam in metuljem.
Na podeželskih vrtovih so bolj znane 

enoletne astre, ki so lepa obroba gredic in 
obstojne v šopkih. Včasih so bile le enojne 
v beli, roza in modri barvi, danes pa so na 
voljo pajkovke, vrstnate in polnjene v mno-
žici barvnih odtenkov. Trajne in enoletne so 
prava izbira za naše podeželsko okolje.

Ne vem, kdaj je tetka jesen uspela vzeti v 
roke čopiče in barve in naravo pobarvati v 
rumeno, rdeče, oranžno in rjavo; vem le to, 
da nastala umetnina prija mojim očem in 
duši, priznati ji moram, da je svoje umetni-
ško delo opravila odlično. Vzemite v roke 
fotoaparat, da boste zabeležili to lepoto za 
dni, ko bo nastopila sivina okoli nas in v 
nas. Vse dobro vam želim!

Marija Čuček

cvetenju čim nižje 
porežemo, da pre
prečimo širjenje 
plesni, škropimo s 
preslico. Na gredi
cah so lepa kom
binacija z jesen
skimi anemonami, 
hermelikami, dre
snimi, travami … 
Primerne so tudi 
za rezano cvetje. 
V sončni jeseni so 
odlične gostiteljice 

Bučaraja pri Betki in Jakeju
Je bil prav lep kulinarično-družabni dogo-

dek na ekološki kmetiji Pri Betki in Jake-
ju, zakoncih Urbanič z Zg. Ščavnice. 

 Zbrali so se sorodniki in prijatelji in roč-
no čistili semena iz buč. Vse skupaj ne bi bilo 
prav nič posebnega, če ne bi obenem poskrbe-
li še za pravo kulinarično pojedino jedi iz buč 
in ostalih domačih pridelkov, ki zrastejo na 
tej kmetiji. Tako so na plakatih poskrbeli za 

nostalgijo kmetije nekoč in danes, mize so se 
šibile od zelenjavnega ričeta, različnih nama-
zov, kozjega golaža, bučkine rolade, bučkine 
juhe, tikvejaka (zavitek iz buč), raznovrstnih 
sirnih namazov, in kot posebna specialiteta 
je bila predstavljena bučkina torta. Izjemno 
domiselno so domače opravilo na kmetiji 
končali s kulturnim programom družine Ši-
janec, prijetno druženje pa se je nadaljevalo 

ob Jakejevi harmoniki in 
prepevanju pesmi. Na tej 
ekološki kmetiji sami pri-
delajo sojo, ješprenj, bučno 
seme in olje, bučno mar-
melado, kozje mleko in sir 
ter številne druge kulture, 
ki jih pridno gojijo. Letos 
sta lastnika pridobila še 
certifikat ekološke kmetije 
in tako dala svojim pri-
delkom izpod pridnih rok 
prav posebno in domiselno 
ime. Čestitamo za pogu-
mno odločitev!

SReBr

prepevanju pesmi. Na tej 
ekološki kmetiji sami pri
delajo sojo, ješprenj, bučno 
seme in olje, bučno mar
melado, kozje mleko in sir 
ter številne druge kulture, 
ki jih pridno gojijo. Letos 
sta lastnika pridobila še 
certifikat ekološke kmetije 
in tako dala svojim pri
delkom izpod pridnih rok 
prav posebno in domiselno 
ime. Čestitamo za pogu
mno odločitev!
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Župan občine Sveti Jurij v Slov. 
goricah na obisku pri 90-letnikih
Tako kot pretekla leta 

župan občine Sv. Jurij v 
Slov. goricah Peter Škr-

lec tudi letos obiskuje občane 
in občanke, ki so ali bodo v 
letošnjem letu dopolnili jubi-
lejnih 90 let. Obiska dveh ju-
bilantk bomo zabeležili tudi v 
tej številki Ovtarjevih novic. 
Preostale obiske in tudi obisk 
najstarejše občanke občine Sv. 
Jurij v Slov. goricah pa v priho-
dnjih številkah. 

Avgusta je tako župan Škr-
lec obiskal Justino Komper-
šak iz Spodnjega Gasteraja, ki 

ZDRAVJE MED LJUDMI

Mi2 za VDC Polž Maribor, enota 
Lenart Mravlja
V petek, 20. 9. 2013, je v 

Domu kulture Lenart 
potekal pravi glasbeni 

spektakel. VDC Polž Maribor, 
enota Mravlja Lenart, je go-
stil glasbeno skupino Mi2, ki 
je pripravila izvrsten koncert 
dobrodelne narave. Kot pred-
skupina sta se predstavila Proti 
toči - proti poledici. Sredstva 
od prodanih vstopnic se bodo 
namenila izvajanju prostoča-
snih aktivnosti, ki se izvajajo s 
pomočjo prostovoljcev.

Gordana Kosanič, vodja 
enote Lenart

Naravni vlek

Vsi, ki smo zamenjali (stara) naravna 
lesena okna za (nova) plastična, ga 
pogrešamo. V stanovanjih je sedaj bolj 

toplo, manj hrupno, a tudi veliko bolj vlažno. 
In vlago imajo posebno rade plesni, ki škodu-
jejo zdravju …

Kako pa se počutimo mi, v svoji duši, ki smo 
jo zaprli v skrbi, vsakodnevno tuhtanje, žalost, 

jezo in zamere? Ni ravno 
tako hermetično zaprta 
in do nje ne moreta ve-
selje in radost. Pa tudi 
sreča in ustvarjalnost ne 
prideta skozi oklep, ki ni 
prav nič udoben in ško-
duje zdravju …

Zelo potrebno je od-
preti okno stanovanja 
in še pomembneje je 
odpreti vrata svoje duše. 
Dovoliti in pustiti, da 
odtečejo skrbi, strahovi, 
stiske – vse, kar nam v 
življenju ni potrebno.

Meditacija je ena od 
možnosti, ki odprejo 

dušo in skozi njo spet steče naravni vlek - pre-
tok čiste življenjske moči, ki jo narava name-
nja slehernemu od nas. 

Odločno recite: »takšna okna imel bom tudi 
jaz …« Ko se odločimo najti rešitev, najdemo 
pot; če rešitve nočemo, najdemo izgovor!

Ljubica Omerzu

Gibalnice za otroke 
Za mano je dolgo vroče poletje, ko za-

radi službenih in drugih obveznosti 
ni bilo časa za pravi dopust. Z dolgega 

seznama dejavnosti pa sveti ena kot drobna 
zvezdica, ki mi vedno znova pričara nasmeh 
na obraz.

V Društvu prijateljev mladine Slovenske 
gorice so me povabili k sodelovanju pri iz-
vedbi počitniških delavnic in dogovorili smo 
se za gibalnico za otroke. Gibalnice za odra-
sle, ki potekajo ob petkih v Lenarški knjižni-
ci, so mi ljuba dejavnost, delati z otroki pa je 
nekaj prav posebno lepega in prijetnega.

Otroci so me navdušili s svojo pristnostjo 
in prisrčnostjo, vedno znova pa sem prese-

nečena, kako velika 
je njihova zmožnost 
sprejemanja sveže 
življenjske energije, 
kako znajo posrkati 
nova znanja in kako 
iskreno znajo pove-
dati resnico. 

Odrasli preveč-
krat pozabimo, kako dragoceni so naši otro-
ci. Zato sem za to lepo izkušnjo še toliko bolj 
hvaležna. Otrokom in Društvu prijateljev 
mladine Slovenske gorice, kjer bom z vese-
ljem pomagala tudi drugo leto.

Ljubica Omerzu

Vsi, ki smo zamenjali (stara) naravna 

jezo in zamere? Ni ravno 
tako hermetično zaprta 
in do nje ne moreta ve
selje in radost. Pa tudi 
sreča in ustvarjalnost ne 
prideta skozi oklep, ki ni 
prav nič udoben in ško
duje zdravju …

preti okno stanovanja 
in še pomembneje je 
odpreti vrata svoje duše. 
Dovoliti in pustiti, da 
odtečejo skrbi, strahovi, 
stiske – vse, kar nam v 
življenju ni potrebno.

možnosti, ki odprejo 

O življenju in smrti

Prvi november nas vsako leto opomni, 
da je naše življenje minljivo. Ta neiz-
podbitna resnica pa ne gre v koncept 

današnjega časa, ko bi vsi morali biti mla-
dostnega videza, vedno dobro razpoloženi 
in vsemu kos. Smrt je ob takih vrednotah 
treba odriniti daleč vstran in to kot druž-
ba tudi počnemo. Umirajočega pošljemo v 
bolnišnico, samo da smrt ne bi »prestopila« 
vrat našega doma, potem pa nekaj ur pred 
pogrebom položijo žaro ali krsto s pokoj-
nikom v mrliško vežico. V mestih in večjih 
krajih je to že ustaljena praksa, le po vaseh 
navade naših prednikov še niso povsem 
zbledele. Naši predniki so bili ves čas z umi-
rajočim, če je le bilo mogoče, so mu izpol-
nili poslednje želje. Vera in molitev sta jim 
dajali moč, da so bili kljub globoki žalosti 
opora umirajočemu, ko se je čas iztekel, pa 
so mu dovolili oditi in mu s tem olajšali za-
dnji izdih. Otrokom so na primeren način 
razložili, kaj se dogaja … Smrt ni bila tabu. 

Že res, da je danes vse drugače in da ni 
časa za takšno in drugačno poslavljanje in 
obredje. Pa si to sploh želimo? Je v nas to-
liko življenjske trdnosti, da to zmoremo? 
Kaj če želi umirajoči poslednjo uro priča-
kati doma? Kjer je volja, se najde tudi reši-
tev, razen če res nastopijo večji zdravstveni 
zapleti. Območna združenja Hospica omo-
gočijo umirajočim na njihovem domu vso 
potrebno zdravstveno in duhovno oporo. 
Tovrstna pomoč je lahko neprecenljiva, a je 
brezplačna in so je deležni tudi žalujoči. Kaj 
pa vi, bi si želeli umreti v tuji sobi, sami ali 
med tujimi ljudmi? Tudi v tem primeru ve-
lja: »Ne delaj drugim tega, česar sam ne želiš, 
da bi se ti zgodilo«. 

Dokler se bojimo smrti, ne moremo zares 
svobodno živeti. Misel na minljivost želimo 
pregnati na najrazličnejše načine, pa vendar 

včasih »kljuva« iz ozadja. Danes smo živi, 
nihče pa nam ne more zagotoviti, da bomo 
dočakali jutrišnji dan. Iz dneva v dan smo 
morda izpostavljeni številnim nevarnostim 
na cesti, slišimo o bolezni tega in onega 
znanca … »Dolgost življenja našega je krat-
ka. Kaj znancov je zasula že lopata! Odprte 
noč in dan so groba vrata; al dneva ne pove 
nobena pratka.« je zapisal France Prešeren. 
To ne pomeni, da se v življenju ni vredno 
truditi, ker bomo slej ko prej umrli. Prav 
nasprotno. Ker ima naše življenje omejen 
rok trajanja, je škoda vsakega dne, ki ga za-
pravimo za nepomembne zadeve. 

Neka medicinska sestra, ki je mnoga leta 
spremljala umirajoče in poslušala njihove 
osebne izpovedi, je povedala, da so najtežje 
umirali tisti, ki so spoznali, da so življenje 
živeli mimo sebe, najbolj spokojno pa so 
»odšle« osebe, ki so v življenju vedele, kdo 
so, kaj želijo in so v skladu s svojim notra-
njim glasom tudi živele. »Srečna smrt je 
lepega življenja dozorek«, pravi ljudska mo-
drost. 

Nikoli ni prepozno, da se ozremo na svo-
je življenje in se odkrito vprašamo, kako 
živimo. Največ sreče prinašajo v naša ži-
vljenja zdravje, ljubezen, otroci, prijatelji 
… To so stvari, ki jih ne moremo kupiti z 
denarjem, le negovati jih je treba oziroma si 
zanje vzeti čas. Pa si ga res vzamemo ali jih 
nespametno zanemarjamo in se pehamo za 
dobrinami, ki so drugotnega pomena? Nič 
ne bomo odnesli s seboj »na drugi svet«, 
bomo pa živečim pustili spomin na to, kako 
smo živeli.

»Smrti se najmanj boje tisti, katerih življe-
nje ima največjo vrednost«. I. Kant

Metka Perko, specializantka  
psihoterapije – smer psihoanaliza

Prošnja za humanitarno pomoč
Anja Fras iz Sv. Trojice je otrok z zelo težko telesno in duševno prizadetostjo, je epileptik 

in sladkorni bolnik. Potrebuje nego in varstvo 24 ur na dan, je popolnoma odvisna od tuje 
pomoči pri hranjenju, oblačenju in gibanju. 

Anja je že odrasla deklica. Vedno znova, dan za dnem se srečujeta z mamico samohranilko 
brez zaposlitve z različnimi težavami, ki bi jih hotele v prihodnje premagovati na sprejemlji-
vejši način.

Z električnim invalidskim vozičkom bi Anji omogočili lažje gibanje. Poleg vseh terapev-
tskih obravnav in delovnih terapij dvakrat tedensko obiskuje tudi hipoterapijo (terapija s 
konji), ki je za njeno zdravje zelo pomembna. 

Odločili smo se, da Anji omogočimo s pomočjo prostovoljnih prispevkov dobrih ljudi, 
sosedov, ostalih krajanov, podjetij in društev ter drugih donatorjev nakup električnega 
invalidskega vozička. 

V ta namen prosimo vse, ki želite pomagate, da nakažete denarna sredstva za nakup inva-
lidskega vozička na račun:

RKS Območno združenje Lenart, Nikova 9, 2230 Lenart•	
koda /OTHR,•	  namen/nakup invalidskega vozička za Anjo,
BIC banke/ KBMASI2X, št. računa, IBAN: SI56 •	 0410 2000 0252 769, sklic – 99 

Za pomoč se najlepše zahvaljujemo !
Rdeči križ Slovenije, Območno združenje Lenart

Plan krvodajalskih akcij na območju OZ RK Lenart
Sreda      6. 11. OO RK Benedikt v OŠ Benedikt
Petek     15. 11. OO RK Cerkvenjak v OŠ Cerkvenjak
Petek     22. 11. OO RK Sv. Ana v  OŠ Sv. Ana

Muzika Benedikt
vabi na dobrodelno prireditev

 
 ZAHVALNI KONCERT

Športna dvorana Benedikt, 27. 10. 2013 ob 15. uri

Nastopajo: ***Ana Karneža***
*Adi Smolar*Ansambel Klapovüh*Nina Dominko*Munda Štajerci*Štajerski 

Fakini*Plesna Dimenzija*Eva Kebrič*Tamburaško društvo Apače*otroci treh 
vrtcev z muzikoterapijo*folklora OŠ Benedikt*Nina in Danilo Dominko*Ansambel 

Opoj*Mladih 5*Twirling plesni in mažoretni klub Lenart*pevski zbor Muzika  
Benedikt s pesmijo in plesom*

Vaši prostovoljni prispevki bodo pomagali sestaviti sončka!
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MED LJUDMI

Franc Ferlinc st. (1923-2013)
Bil si trden kakor skala, bil pokončen ka-

kor hrast in prišel je dan usode, ki je zrušil 
skalo in zlomil hrast.

Tako je uvodoma na slovesu od Franca 
Ferlinca st. iz Svete Trojice dejal predsednik 
PGD Sv. Trojica v Slov. goricah Franc Šuta. 
In iz govorov p. Mateja Papeža in Marije 
Jančič je bilo razbrati, da je temu tako.

Rodil se je leta 1923 v Žicah pri Sveti Ani 
na majhni posesti. Njegovo življenje je bilo 
zelo pisano. Težko življenje, trdo delo in 
strog nastop mojstra so ga pripeljali, da se 
je izučil za dobrega kolarja in lotil se je tega 
dela. Ko so v podjetju Elektro gradnje opa-
zili njegovo kvalitetno delo, se je prekva-

lificiral in kot dober delovodja je dočakal 
tudi upokojitev. Bil je mobiliziran v nemško 
vojsko v tovarno vojaških letal KACCEL za 
strugarja. Čez 14 mesecev je bil premeščen 
v tovarno letal v Mariboru, od koder je v 
skupini pobegnil. Nato je še odslužil JLA.

Njegova gasilska pot se je začela leta 1950. 
Njegovo delo in marljivost so opazili v dru-
štvu, zato so mu zaupali mesto predsednika, 
ki ga je opravljal več mandatov. Zavzemal 
se je za širitev gasilskega doma matičnega 
društva, kar je bilo tudi storjeno. Postal je 
veteran in častni član PGD. Deloval je v 
društvu upokojencev, kulturnem društvu 
(tudi v amaterski igralski skupini), turistič-
nem društvu, društvu diabetikov in KORK. 
Seznam njegovih priznanj je dolg, vmes so 
tudi odlikovanja.

Franc je bil skrben mož in oče hčerke 
Marjane in sina Franca, delaven in zelo na-
tančen pri svojem delu. Bil je dobre volje, 
še posebej, ko je v roke vzel harmoniko. Bil 
je vedno pripravljen pomagati, kjer je bila 
pomoč potrebna. Jesen življenja je preživel s 
sinovo družino, ponosen na sedem vnukov 
in devet pravnukov. Težila pa ga je ovdove-
lost, saj se je življenje celotne družine po 
smrti žene Veronike močno spremenilo.

Od pokojnega Franca Ferlinca st. smo se 
16. avgusta 2013 na trojiškem pokopališču 
množično in slovesno poslovili, kar nam 
pove, da smo se poslovili od spoštovane 
osebe.

Hvala ti za vse dobro.
Foto in besedilo: Slavko Štefanec

V Lenartu 2. svetopisemski maraton
V župniji Lenart smo letos imeli 2. sve-

topisemski maraton. Tako kot lani nas 
je Svetopisemska družba povabila k so-

delovanju in člani naše zakonske skupine smo 
se odločili, da sprejmemo izziv. Na nivoju Slo-
venije se ta dogodek odvija že 6. leto in vsako 
leto sodeluje več župnij. Po-
nekod traja maraton cel te-
den, drugod 24 ur ali samo 
nekaj ur na dan.

Kot pravijo pri Svetopi-
semski družbi, svetopisem-
ski maraton ni tek okrog 
cerkva s Svetim pismom v 
roki, tudi ne tekmovanje  v 
hitrem branju Svetega pi-
sma, pač pa je prebiranje 
Božje besede molitev za 
bralca in poslušalca.

Naš mini Svetopisemski 
maraton je trajal 24 ur in se 
je začel 12. oktobra v soboto 
zjutraj s slovesno sv. mašo, 
ki jo je daroval upokojeni nadškof dr. Franc 
Kramberger, somaševal pa je naš naddekan 
Martin Bezgovšek. Nadškof je v svojem na-
govoru spregovoril o Božji besedi in poudaril 
pomen in svetost Sv. pisma, ki je Božje sporo-
čilo nam ljudem. Po sv. maši je bila procesija s 
Sv. pismom po cerkvi, nato pa sta nadškof in 
naddekan kot prva bralca na maratonu pre-

brala prvi dve poglavji Matejevega evangelija. 
Za njima so se zvrstili številni bralci, od otrok, 
mladih, birmancev, družin, članov molitvene 
skupine do mnogih drugih.

Prepričana sem, da smo ob prebiranju Božje 
besede prejeli številne milosti, tako posame-

zniki kot tudi vsa župnija. Naj zaključim kar 
z Božjo besedo: »Kajti kakor pride dež in sneg 
izpod neba in se ne vrača tja, ne da bi napojil 
zemljo, jo naredil rodovitno in brstečo, dal se-
jalcu seme in uživalcu kruh, tako bo z mojo 
besedo, ki prihaja iz mojih ust.« (Iz 55, 10-11).

Helena Muršak Vinter

Zlatoporočno slavje zakoncev Hren
Zakonsko življenje je lepo, če v njem vladata ljubezen in zaupanje

Tako sta nam povedala zlatoporočenca 
Marija in Maksimiljan Hren iz Nadbi-
šca, ki sta v soboto, 12. oktobra 2013, 

v krogu domačih in prijateljev praznovala 
50 let zakonskega življenja. Pred 50 leti sta 
zakon sklenila v Mariboru. Tokrat sta svojo 
»večno zaobljubo« opravila v prostorih go-

stilne Kmetič v Voličini, kjer je zlatoporočni 
obred opravil župan občine Lenart mag. Ja-
nez Kramberger. 

Maksimiljan Hren se je rodil 26. 7. 1942 v 
Velikem Širju pri Zidanem Mostu. Ima eno 
sestro in tri polbrate. Otroštvo je preživljal z 
mamo in sestro v Zidanem Mostu. Osnovno 

Ponovno sveta maša pri Poličevi kapeli
V soboto, 14. septembra, na praznik 

Povišanja sv. Križa je bila ponovno 
darovana sv. maša v obnovljeni Poli-

čevi kapeli v Sv. Trojici v Slovenskih goricah. 
V sijajni sakralni lepotici, ki sta jo dala leta 
1886 postaviti Marija in 
Leopold Perko, je sv. mašo 
daroval domači župnik p. 
Bernard Goličnik ob soma-
ševanju domačina p. Davi-
da Šrumpfa. V kapeli, ki je 
posvečena Sv. Križu in po 
ponovni blagoslovitvi maja 
letos tudi blaženemu pape-
žu Janezu Pavlu II., katere-
ga lik je na slikah odlično 
ustvaril Trojičan Ivo Štrakl. 
Za tehniko in ozvočenje je 
poskrbel Milan Šrumpf. 
Nekaj deset zbranih se je 
nato kratek čas ustavilo na 

druženju. Predvideno je, da se bo v tej kapeli, 
ki je podružnica domače cerkve, dva do tri-
krat letno obhajala sveta maša.

Foto in besedilo: Slavko Štefanec

Mladi iz dekanije Lenart v Stični
Tretja septembrska sobota je že tradicio-

nalno rezervirana za srečanje katoliške 
mladine v Stični. Letos se nas je tam 

zbralo več kot 7000, polnih veselja, ljubezni in 
pripravljenosti pomagati ljudem v naši bližini. 
K temu je najbrž pripomogla tudi lepa sončna 
sobota. Geslo festivala je bilo: »Pojdite in na-
redite vse narode za moje učence« (Mt 28,19). 
Iz dekanije Lenart se nas je na festival z avto-
busom odpravilo 50 mladih, duhovni vodja je 
bil lenarški kaplan Sebastijan Valentan.

S pomočjo številnih prostovoljcev festivala 
je bil organiziran poseben program za dija-
ke ter študente in mlade v poklicih. Potekale 
so številne delavnice, ki so jih organizatorji 
razdelili v tri sklope: Govorim z Bogom, Mi-
sijonar po svetu in Misijonar v vsakdanjem 
življenju. Odvil se je tudi nogometni turnir, 
na katerem je sodelovala ekipa iz župnije Sv. 
Ana. Ves čas je bila priložnost za sv. spoved, v 
samostanski kapeli pa možnost za adoracijo.

Osrednji gost festivala je bil misijonar lju-
bezni brat Stephen iz Avstralije, ki se je tudi 
osebno srečal z Materjo Terezijo. Njegovo po-
slanstvo je tudi širjenje karizme Matere Tere-

zije. Povedal je: »Ljubimo ne tako, da delamo 
velike stvari, pač pa, da delamo majhne stvari 
z veliko ljubezni. Vse svoje življenje je samo 
dajala in dajala in se razdajala. Bila pa je zelo 
vesel človek in sad tega veselja je bilo globoko 
zadovoljstvo.«

Vrhunec dneva je bila sv. maša, ki jo je ob 
somaševanju številnih duhovnikov daroval 
predsednik slovenske škofovske konference 
škof Andrej Glavan. Veličastna pesem je od-
mevala v skupnem igranju in prepevanju no-
vega Stična Benda (bravo »naš« Nejc Kurbus!) 
in združenega zbora. Škof Anton Jamnik je v 
pridigi prinesel pozdrave papeža Frančiška, s 
katerim je spregovoril nekaj besed na svetov-
nem dnevu mladih v Riu de Janeiru. Zaupal 
nam je, da ga je celo povabil v Slovenijo! 

Ob koncu festivala pa še žur s starim Stič-
na Bendom in množica mladih je navdušeno 
prepevala, plesala, skakala … Polni veselja, 
razigranosti in lepih vtisov smo se odpravili 
proti domu, da v domačem okolju uresničuj-
mo geslo letošnjega festivala in pričujemo o 
Jezusu in njegovem evangeliju.

Milena Na srečanju invalidov v cerkvi Sv. Trojice je 
dobil hrano za njegovo dušo.

je 90 let napolnila 23. 8. 2013. 
Septembra, točneje 14., je ča-
stitljivih 90 let napolnila tudi 
Marija Rajšp iz Zg. Partinja. 
Ob tej priložnosti je župan Pe-
ter Škrlec obema jubilantkama 
zaželel obilo zdravja in veselja 
tudi za prihodnja leta in jima 
izročil simbolična darila. Mari-
ja in Justina sta ob županovem 
obisku izdali tudi recept za dol-
go življenje. In ta je: pridno in 
trdno delo. 

Dejan Kramberger 

Srečanje težje pokretnih invalidov

Eden pomembnejših 
in zagotovo omem-
be vreden dogodek 

iz dela MDI Lenart je tudi 
vsakoletno jesensko sreča-
nje težje pokretnih članov 
invalidov. Tokrat so sreča-
nje pripravili  na Turistični 
kmetiji Bauman v Ledineku 
pri Sv. Ani. Na srečanju, ki 
ima predvsem družaben 
značaj, so udeleženci dobili 
tudi nekaj koristnih napot-
kov in informacij.

Besedilo in foto: 
Franc Bratkovič      
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šolo je obiskoval v Zidanem 
Mostu, nižjo gimnazijo v 
Radečah, Železniško indu-
strijsko šolo, kjer se je izučil 
za električarja, v Mariboru 
in Železniško prometno 
šolo prav tako v Mariboru. 
Po končanem šolanju je kot 
vlakovni odpravnik službo-
val na železniških postajah 
v Zagorju, Trbovljah in na-
zadnje v Mariboru.

Marija Hren, rojena Bru-
men, se je rodila 1. 7. 1942 
v Gradenšaku v Slovenskih 
goricah. Osnovno šolo je 
obiskovala v Voličini, niž-
jo gimnazijo v Lenartu in 
Gostinsko šolo v Mariboru, kjer se je izučila 
za natakarico. Po končani gostinski šoli se je 
zaposlila v gostilni Korotan na Studencih kot 
natakarica. Prav tu sta se Marija in Maksimi-
ljan tudi spoznala in zaljubila. Poročila sta se 
12. 10. 1963. 

Po poroki sta živela in delala v Radečah, 
Trbovljah in Mariboru. Leta 1980 pa je Mari-

ja od staršev podedovala parcelo v Nadbišcu, 
kjer sta si zgradila svoj dom in kjer sedaj tudi 
živita.

V zakonu se jima je rodila hčerka Jasna. 
Njuno življenje pa so polepšali še dva vnuka 
in dve vnukinji.

V veliko veselje jima je, ko se zbere vsa 
družina, saj si imajo vedno veliko povedati. 

Tadeja Drozg

MED LJUDMI IZ KULTURE

OI JSKD Lenart
Likovna dela, nastala na Sveti Ani

V nedeljo, 20. oktobra 2013, je v avli občine 
Sveta na potekalo odprtje razstave likovnih del, 
nastalih v okviru že 15. likovnega ex-tempora 
Sveta Ana 2013. Razstavljajo Jožica Andrejč, 
Joži Kerenc, Ivanka in Marjan Kokol, Nina 
Kolarič, Ivo Lorenčič Loren, Slavko Mesarec, 
Jasna Šosterič, Andreja Štancer, Slavko Toplak 
in Boštjan Zemljič. Razstava bo odprta do 11. 
novembra 2013. Dogodek je pripravil JSKD 
Lenart v sodelovanju z občino Sveta Ana, raz-
stavo je odprl župan Silvo Slaček.

V Jurovskem Dolu regijski folklorni semi-
nar za vodje otroških folklornih skupin

V soboto, 23. novembra 2013, bo v kultur-
nem domu v Jurovskem Dolu ves dopoldan 
potekal folklorni seminar z naslovom Ljudsko 
izročilo skozi igro, pesmi in ples, ki je namenjen 
vodjem otroških folklornih skupin. Vodili ga 
bosta Mojca Kmetec, strokovna spremljeval-
ka srečanj otroških folklornih skupin, ki so 
letos spomladi potekala v okviru koordinacije 
JSKD Lenart, Ormož, Ptuj in Slovenska Bistri-
ca, in Saša Veler. Po ogledu srečanj je Mojca 
Kmetec pripravila dopolnjevalni program 
seminarja in ga predstavila z naslednjimi be-
sedami: »Kulturna dediščina in ohranjanje 
tradicionalnih ljudskih običajev predstavlja-
ta nenadomestljivo vrednoto pri razvijanju  
osebnosti otrok in ljubezni do ljudskega izro-
čila. Vsaka enota kulturne dediščine, ki je po-
škodovana ali uničena, je, žal, izgubljena, zato 
jo je smiselno vključiti v aktivno vsakodnevno 
življenje že v zgodnjem otroštvu. Izročilo se 
ohranja le ob posredovanju znanja in izkušenj 
mlajšim generacijam, pri čemer je vzor po-
membno vzgojno sredstvo.

Ljudski ples je del slovenske kulturne dedi-
ščine, zato je primerno, da ga kot posebno vre-
dnoto spoznajo tudi otroci. V njem se izražajo 
duša, značaj in temperament človeka, številne 
različice pa odkrivajo njegovo ustvarjalnost. 
Zaradi tega je vredno, da ga spoznajo gene-
racije v predšolskem in v šolskem obdobju. 
Učenci lahko s spoznavanjem ljudskih plesov 
razvijajo svoje ustvarjalne, kreativne sposob-
nosti, hkrati pa se na neposreden način sre-
čujejo s kulturo njihovih prednikov, jo učin-
kovito prenašajo v učno okolje in jo ohranjajo 
za prihodnost, pridobljene spretnosti pa upo-
rabijo kot motivacijski dejavnik pri vsebinah 
učenja v šoli.

Folklorna dejavnost se bogati z vodji, ki se 
izobražujejo in nadgrajujejo svoje znanje. Ti 
so pri svojem delu uspešni, z ljudskim izroči-
lom ravnajo odgovorno, ga ne izkoriščajo ali 
uporabljajo po svoje. Dobro bi bilo, da bi se 
tega zavedali prav vsi.«

 Izobraževanje je izvedel JSKD Lenart v so-
delovanju s KD Ivan Cankar Jurovski Dol.

Koreografsko osmišljanje plesnih idej na 
Sveti Ani

Regijska plesna delavnica, namenjena vod-
jem otroških in mladinskih plesnih skupin, 
bo potekala v soboto, 26. oktobra 2013, v Kul-
turno turističnem centru na Sveti Ani. Vodila 
jo bo strokovna spremljevalka plesnih revij, 
ki bodo potekale v organizaciji JSKD Lenart, 
Ormož, Ptuj in Slovenska Bistrica za naslednje 
triletno obdobje.

Tina Dobaj Eder, profesionalna koreogra-
finja, plesalka, pedagoginja in shiatsu tera-
pevtka, je končala »training programme« na 
umetniški akademiji P.A.R.T.S. v Bruslju in 
Yoseido Shiatsu Academy v Bruslju. Od leta 
2003 poučuje sodobno plesno tehniko na 
Umetniški gimnaziji v Ljubljani, vodi plesne 
klase v Ljubljani, Celju, Mariboru in Ptuju. 
Kot pedagog je poučevala na različnih semi-
narjih in Zimskih ter Poletnih plesnih šolah 
v Sloveniji, Avstriji in Belgiji. Leta 2004, 2006 
in 2007 je poučevala Forstyhove improvizacije 
v Bruslju. Poučuje in vodi različne seminarje 
tudi na temo dotika, gnetenja in pa shiatsu 
masaž kot takih. Leta 2003 je dobila nagrado 
Povodnega moža, leta 2005 pa nagrado Mu-
enchenskega festivala, predstava Kapital pa je 
bila povabljena na festival v Brisbaneu, v Av-
straliji. 

Plesna delavnica z naslovom Koreografsko 
osmišljanje plesnih idej bo posvečena iskanju 
gibalnih idej s koreografskimi in kompozicij-
skimi orodji. 

Udeleženke bodo spoznale gibalne igrice za 
vzpostavitev sproščenega vzdušja, ki razvijajo 
psiho-fizične in socializacijske sposobnosti 
ter prebujajo prirojen občutek za gibanje in 
vzpodbujajo oblikovanje osebnega plesnega 
izraza. Posvetili se bodo tudi ustvarjanju gi-
balnega materiala v skladu s specifično temo 
in se učili prijemov, s katerimi lahko ta ma-
terial razdelamo in razvijemo. V drugem delu 
se bodo posvetili improvizacijskemu iskanju 
materiala in se tako spoprijeli z različnimi ple-
snimi izrazi, kot so ritem, plesnost, stop, pa-
vza, stopnjevanje. Dogodek je pripravil JSKD 
Lenart v sodelovanju z občino Sveta Ana.

V Benediktu gledališko izobraževanje
JSKD Lenart prireja v soboto, 16. novem-

bra 2013, regijsko izobraževalno delavnico za 
mentorice otroških gledaliških skupin. Vodil 
jo bo Miha Golob, strokovni spremljevalec 
Otroškega odra 2014 – srečanja otroških gle-
daliških skupin za območje UE Lenart.

Miha Golob je izstopajoči predstavnik 
mlajše generacije že uveljavljenih slovenskih 
režiserjev. Prejel je študentsko Prešernovo na-
grado in več nagrad za režijo na festivalih v 
Brnu, Bitoli in Moskvi. Pred časom je bil tudi 
direktor Šentjakobskega gledališča v Ljubljani. 
Dogodek je pripravil JSKD Lenart v sodelova-
nju s KD Benedikt.

Breda Slavinec

Zlatoporočenca Katarina in Jožef Jager
V soboto, 19. oktobra 2013, sta si po na-

tanko 50-tih letih novo poročno zaob-
ljubo v cerkvi Sv. Jurija v Slov. goricah 

izrekla zlatoporočenca 
Katarina in Jožef Jager. 
Civilni obred je opravil 
župan Peter Škrlec, ki 
je zlatoporočencema 
izrekel iskrene čestitke 
in jima izročil zlatopo-
ročno listino. Cerkveni 
obred in slovesno sve-
to mašo pa je opravil 
domači župnik Janko 
Gögner.

Katarina in Jožef sta 
se poročila 19. oktobra 
1963 v cerkvi Sv. Bar-
bare v Koreni. Katari-
na, rojena Krajnc, se 
je 15. 11. 1938 rodila v 
Zimici pri Koreni, kjer 
je tudi obiskovala osnovno šolo. Jože pa se je 
rodil 1. 3. 1931 v Jurovskem Dolu, kamor sta 
se po poroki tudi preselila in skupaj kmetova-
la. Po letu dni se jima je rodila hčerka Anica, 
kasneje pa še Zdenka, Jože, Katarina in Bran-
ko. Spomini na tisti čas so povezani z bolj 
umirjenim življenjskim tempom, sicer pa ob 
obilici težkega in ročnega dela, ki sta ga Ka-
tarina in Jože z veseljem opravljala. Ob vsem 
tem pa sta našla čas tudi za dobrodelnost in t. 
i. medsosedsko pomoč, ki je bila v tistih časih 
domala neizbežna. Jožef je bil tudi dolgoletni 
aktivni član Gasilskega društva Jurovski Dol. 
Za svoje prostovoljstvo in doprinos pri razvo-
ju gasilskega društva je prejel več priznanj. 
Zakonca Jager sta rada priskočila na pomoč 

tudi pri obnovi gasilskega doma in cerkve. 
Seveda pa jima je bila poglavitna vzgoja 

otrok. Tako sta vseh pet otrok podpirala pri 

izobraževanju in vključevanju v športne ak-
tivnosti. Jožef je bil tudi član sveta staršev. 
Odraščajoči otroci so si ustvarili nove druži-
ne in s tem prinesli novo veselje v Katarinino 
in Jožefovo življenje. Tako se rada spominjata 
časov, ko sta pomagala pri varstvu vnukinj 
Larise, Ksenije in Špele. Skupaj ju sedaj raz-
veseljuje osem vnukinj, štirje vnuki, pravnu-
kinja in pravnuk. Prav njihovih obiskov in 
obiskov drugih sorodnikov se najbolj razve-
selita. Kljub častitljivim letom pa oba še zelo 
rada poprimeta za delo. Jože rad izdeluje iz 
lesa, Katarina pa še vedno rada stopi za šte-
dilnik in kaj dobrega skuha. 

Dejan Kramberger,  
foto: Maksimiljan Krautič

 

Ne domišljaj si!
V petek, 25. oktobra 2013, ob 18. uri bo v vinski kleti 

Gostilne Šiker v Močni pri Lenartu predstavitev knjige 
Igorja Plohla Ne domišljaj si!

Gre za avtobiografsko pričevanje avtorja o nepriča-
kovani nesreči, ki mu je v celoti spremenila življenje in 
ga za zdaj priklenila na voziček z najbolj črno zdravni-
ško diagnozo. Toda od prve minute se »junak« knjige 
upira diagnozi in usodi skoraj s prometejsko energijo, 
vero in aktivnostjo.

Z avtorjem se bo pogovarjal pisatelj in literarni kritik 
Tone Partljič!

10-letnica novih orgel pri Sv. Trojici
Občina Sveta Trojica in Kulturno društvo Sv. Frančišek vas ob 10-letnici novih orgel pri 

Sv. Trojici v soboto, 9. novembra, v sklopu martinovanja ob 16.30 uri vabita na predstavitev 
orgel, ki jo bo izvedel Andrej Dvoršak (organist in projektant orgel), ter ob 17.30 na koncert. 
Izvajala ga bosta mednarodno priznana orglavka Renata Bauer in Mešani pevski zbor Slo-
venski dom Zagreb.
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IZ KULTURE

Likovna kolonija na Krku
Likovno društvo Lajči Pandur, ki deluje 

že od leta 1974 v Galeriji K. Krajnca v Le-
nartu, že več kot dvajset let vodi Likovno 
šolo. Pedagoško delo in skrb za predajanje 
jezika umetnostno-zgodovinske in klasične 
umetnosti še predvsem na mlajše genera-

cije je eden izmed glavnih namenov delo-
vanja. Mladi spoznavajo in razvijajo svojo 
kreativnost in vzpostavljajo zdrav likovno 
kritičen odnos do okolja in sveta. 

Za mlade likovnike smo letos ponovno or-
ganizirali likovno kolonijo na otoku Krku od 
7. do 13. julija. Udeleženci kolonije so spo-
znavali in nadgrajevali načrtovanje likovnega 
dela, kompozicijo, prostorske ključe in per-
spektivo prostora. Velik poudarek pa je bil  na 
kolorističnem slikanju, mešanju in polaganju 
barvnih ploskev ter barvnih kontrastih. Kla-
sično likovno znanje so prepletali s svobodno 
ustvarjalnostjo posameznika z namenom od-
krivanja in razkrivanja lastnega stila. Ob li-
kovnem ustvarjanju pa se je našel čas tudi za 
razigrano otroško igro in pa seveda plavanje 
v morju.

Za strokovno vodenje kolonije smo  poskr-
beli izkušeni mentorji: predsednik društva, sli-
kar in vodja kolonije Konrad Krajnc; likovna 
pedagoginja Nika Arnuš; likovna pedagoginja 
Andreja Štancer in pedagoginja Patricija Ko-
ler.  Z nami pa je bila tudi Maja Breg.

 Zbrali smo se zgodaj, zelo zgodaj, in naše 
nahrbtnike, potovalke, zaloge hrane in ves sli-
karski material s štafelaji vred naložili v velik 
nov gasilski kombi.  Ker nas je bilo toliko, smo 
napolnili še dva avtomobila. Poslovili smo se 
od domačih in krenili na dolgo pot v malo va-
sico Županje na Krku. Kljub dolgi vožnji so 
bili vsi otroci Tjaša, Nika, Zala, Sara, Lara, 
Luka in Peter  navdušeni nad staro kamnito 
hišo, ki je za en teden postala 'štab' našega 
morskega doma. Zapodili so se v oljčni nasad 
in pričeli postavljati svoje šotore, v katerih so 

spali.  Otroci so se že srečevali vsako soboto v 
likovni šoli v Galeriji K. Krajnc, biti tako ves 
teden skupaj pa je bilo zanje nekaj povsem no-
vega. Spletla so se nova dobra prijateljstva pa 
tudi nekaj simpatij.

Vsak dopoldan smo slikali na terenu, vsakič 
na drugi lokaciji. Mentorji 
Andreja, Nika in Konrad 
smo se posvetili prav vsake-
mu mlademu likovniku po-
sebej in nastale so čudovite 
slike z obmorskimi motivi. Z 
nami je slikala tudi Bronja, 
ki je pred časom tudi obi-
skovala našo likovno šolo. 
Popoldan pa smo uživali ob 
morju. Otroci so se spreme-
nili v mala podvodna bitja 
in čofotali, dokler ni bil čas 
za večerjo. Naši super naj-
boljši kuharici Patricija in 
Maja sta nam vedno pri-
pravili kaj okusnega, tudi 
za vegetarijance. Dvakrat 

smo praznovali  rojstni dan in v ta namen sta 
kuharici pripravili tudi dve sladki preseneče-
nji za tri slavljence. Patricija je bila vsem tudi 
rezervna mama, ki je zvečer mazala pike ko-
marjev s hladilnim mazilom.

Obiskali smo tudi staro majhno vasico 
Dobrinj in spoznali prijaznega župana, si 
razgledali pokrajino in se naučili kar nekaj o 
njihovi občini in krajini. Vsak dan je bilo kaj 
novega in zanimivega. Večere smo si popestri-
li s ''Pokaži, kaj znaš'' programom, ki je nas 
mentorje namesto s kulturnimi točkami pre-
senetil s športno-akrobatskimi premeti. Pravo 
presenečenje je bil tudi večerni naliv, ki nas je 
za eno noč pregnal iz šotorov. Najboljša pa je 
bila naša psička Molly, s katero smo se lahko 
stiskali in igrali.

Na koncu smo vsa likovna dela postavili na 
ogled v Kulturnem domu Županje. Prišli so 
vsi, res vsi. Starši, Lenarčani in vsi domačini, 
ki so prijazno prinesli polne roke doma speče-
nih dobrot. Odprtje razstave je bil simpatičen 
dogodek, ki nam bo dolgo ostal v prijetnem 
spominu prav zaradi prijaznih ljudi. Naš Peter 
in Zala sta zaigrala in zapela lepe pesmi. Ko-
nrad nas je vse predstavil in pozdravil, potem 
pa je župan odprl razstavo, na katero so bili 
mladi umetniki lahko zelo ponosni. Naslednji 
dan smo podrli naše šotore in se polni lepih 
spominov odpravili na pot domov.

Hvala vsem, ki ste poskrbeli, da smo se lahko 
imeli tako lepo: JSKD OI Lenart, Prema, d. o. o., 
Anton Letnik, Kmetija Titan, Spar Lenart, Po-
murski sejem, Saubermacher, Občina Dobrinj, 
Komunalno podjetje, naselje Selce in še kdo. 

Andreja Štancer in Nika Arnuš
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mu mlademu likovniku po
sebej in nastale so čudovite 
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20 let galerije Konrada Krajnca
Ob 20-letnici delovanja Galerije K. Krajnc in 

20-letnici likovne delavnice (oz. likovne šole) 
je v petek, 27. septembra, ob 19. uri potekala 
otvoritev razstave v Galeriji Krajnc v Lenartu. 
Razstavljali so akademski slikarji Bogdan Čo-
bal, Stojan Grauf, Rado Jerič, Ludvik Pandur, 
Vladimir Potočnik in Konrad Krajnc.

Razstavo je odprl Tone Partljič, program je 
povezovala Darinka Čobec, spremno besedo 
o razstavljalcih in zgodovini galerije je imela 
Marija Šauperl, kulturni program pa so izve-
dli Denis Čuček, Zala in Urban Koler. Breda 

Rakuša se je v imenu JSKD Lenart zahvalila 
Konradu in njegovemu delovanju ter mu po-
delila priznanje.

Ludvik Pandur je bil med ustanovitelji Li-
kovnega društva Lajči Pandur; ime društva se 
nanaša na njegovega očeta. Vsi umetniki, ki 
razstavljajo, so v zgodovini prispevali k usta-
novitvi in k razvoju društva in umetnosti na 
tem področju Slovenije, saj so mnogi od njih 
tudi imeli določen delež pri deljenju strokov-
nega znanja in izkušenj. Nekateri so tudi po-
magali pri vodenju likovnih delavnic. 

Galerija Krajnc je v 
preteklih 20-ih letih go-
stila veliko akademskih 
imen in kvalitetnih raz-
stav, katere ima namen 
tudi v bodoče oživljati! 
Vsakič bo razstavljalo 
pet umetnikov, tile so 
le prvi izmed njih. Tako 
da lahko v prihodnosti 
pričakujemo še več raz-
stav z velikimi imeni.

Konrad Krajnc je za-
čel s svojo slikarsko po-
tjo pred 40-imi leti. Na 
začetku je bila ta stav-
ba, kjer je sedaj galeri-
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ja, namenjena avto-li-
čarski delavnici, takšen 
je bil tudi Konradov 
poklic, vendar ga je 
kasneje pot zanesla v 
ljubezen do umetnosti. 
Ob otvoritvi se je tudi 
Tone Partljič spominjal 
časov, ko je Konrada 
spoznal, takrat še kot 
ličarja, ki se je šele za-
čel spogledovati z ume-
tnostjo in slikarskim 
platnom. Ob začetkih 
razvijanja svoje slikar-
ske poti je namenil to 
hišo umetnosti, galeriji 
in likovnim delavni-
cam za mlade. S tem 
je prinesel na področje Slovenskih goric li-
kovno kulturo in poskrbel za dvig umetniške 
zavesti in razvoj kulture, ko je bila le-ta še v 
povojih. Veliko se imamo zahvaliti pogumu 
Konrada Krajnca za sledenje svoji viziji in 
svojemu notranjemu klicu, saj je s tem obo-
gatil življenja mnogih v svoji bližnji in širši 
okolici. Preko delavnic za otroke in mladino 
je v 20-ih letih (sam in z ostalimi mentorji) 
mladim posredoval jezik likovne umetnosti 
in razvijal kritično mišljenje na področju vi-
zualne kulture in tako vzgojil veliko generacij 

mladih talentov, katerih mnogi izmed njih so 
kasneje v življenju našli tudi svojo poklicno 
pot v takšni ali drugačni obliki znotraj krea-
tivnega in ustvarjalnega področja. 

 Konrad je s pomočjo nekaterih prijateljev 
prebarval celotno zunanjost stavbe (fasado, 
ograjo in klopce).  Stavba je tako zdaj po-
lepšana in nekako spet diha z okolico – tudi  
na zunaj.

Ob otvoritvi razstave je bila vsa galerija (spo-
dnji in zgornji prostori) popolnoma polna. 

Nika Arnuš (v imenu Likovnega društva 
Lajči Pandur)

Štiri zvezdice Cecilije Novak, štiri 
zvezdice Maribora

Bilo je 19. oktobra 1963. Ob novem Tito-
vem mostu je po dolgem pričakovanju vrata 
odprl Hotel Slavija. Ime je dobil na dan od-
prtja, tik pred tem pa je svetlolasa mladenka 
vetrovi sapi v sedmem nadstropju ponudila 
mokre nogavice, da jih bo oprane in posu-
šene lahko kmalu spet obula. V soseščini so 
za mestnim dogajanjem budno oprezali no-
vinarji in se na račun plapolajočih nogavic v 
Večeru tudi pošalili. Cecilija Novak je o tem 
sramotnem dejanju, vsaj kot takšno je bilo 
označeno tedaj, leta 1963, molčala pet dese-
tletij. A s to nadvse slikovito anekdoto se od-
pravimo v sijaj štirih zvezdic. 

Pri založbi Litera je v zbirki Maribor le-
tos izšla spominska knjiga Štiri zvezdice, ki 
jo je napisala že omenjena Cecilija Novak, 
dolgoletna natakarica v legendarnem Hotelu 
Slavija. Knjiga je izšla v letu, ko mineva pol 
stoletja od odprtja hotela, ki je narekoval tako 
svojevrsten družabni utrip v mestu ob Dravi, 
da se ljudje ob omenjanju hotela v preteklost 
zagledajo kot v zlate čase, mi, mlajši, povsem 
nevedni o bližini in razsežnostih socialistič-
nih možnosti, pa ob poslušanju teh nikoli 
docela izpovedanih anekdot obnemimo in 
se sprašujemo, če je vse to bilo res … Kje so 
časi, ko se je natakarica spoštljivo zazrla v oči 
svojega gosta in ga sprejela kot kralja tistega 
trenutka? Kje so časi »slavijskih« plesov? Kje 
časi, ko so uslužbenci Slavije mislili, da je 
kopalniški bide sodobna različica straniščne 
školjke? Kje je utopična vera v neminljivost 
socializma in kje mladost Josipe Lisac, Gabi 
Novak, Arsena Dediča, Alfija Nipiča, Borisa 
Roškerja …? Kjer je mladost Cecilije Novak 
in tistih, ki vam je dan za dnem kuhala kavo 
in poslušala vaše otožne in vesele glasove? In 
ob tem vseskozi ohranjala dostojanstvo po-
klica, ki ga je v Slaviji opravljala šestintrideset 
let. Toliko časa je bilo odmerjeno tudi Slaviji. 
»Kot bi Slavijo odprli zame,« pravi Cecilija in 
v knjigi prizna, da so bila to najlepša leta nje-
nega življenja. 

V Slaviji je zaposlitev našlo čez sto ljudi in 
v zgradbi, ki je segala pod nebo, so se med 
drugim srečevali posamezniki s področja 
kulture, gospodarstva, športa, visoki gostje in 
vsakdanji mimoidoči, ljudje življenja, ljudje 
Maribora, otožni tujci, revni in zaljubljeni, 
takšni in drugačni … Nekateri so tjakaj pri-
hajali le tu in tam, spet drugi so se s »slavij-
skimi ljudmi« tako zbližali, da so hotelski 
družabni prostori prej ali slej postali njihov 
drugi dom. 

Dvesto strani obsega ima knjiga Štiri zvez-
dice. Nekatere zgodbe so v tem knjižnem 
zvezdnem sijaju močne, nekatere so zvezdne 

v ugašanju. Vse pa je s svojim peresom zapi-
salo življenje in vse so sooblikovale tedanji čas 
socialističnega Maribora, kamor so prihajali 
gostje z vsega sveta in spali v hotelu, kjer so 
jim svoje čare ponujale tudi dame najstarejše 
obrti. O njih, o mnogih, ki so šli tam mimo 
in se ustavili, o sebi in o Mariboru, ki ga več 
ni, ki ga nikoli več ne bo, piše Cecilija Novak. 
Knjigo o zlatih časih, pravi avtorica, je napi-
sala iz spoštovanja do preteklosti in skupnega 
prepletanja mnogih usod. Nekatere v knjigi 
opiše s presunljivo spominsko spretnostjo, 
nekaterih se dotakne bežno, vseskozi pa je s 

pripovedovanjem spoštljiva, a tudi dovolj ne-
posredna, da uspe ob duhu »slavijskih časov« 
posredovati še nekaj – poklic natakarice spo-
znamo kot kompleksen spoj komunikacij-
skih sposobnosti, ki se bratijo z veliko mero 
potrpežljivosti in empatije in okretnosti.  
Odgovorno izrekam, kar sledi … Poklic na-
takarja je za nekatere tudi poslanstvo. Pod-
krepljeno z dobrim poznavanjem človeških 
značajev. Je veliko več kot le polnjene pra-
znine kozarca. Saj je to, tudi to, a ob tem je 
tudi poklic, ki ljudem pomaga preživeti. Na 
neki vsakdanji, za mnoge prebanalen način, 
da bi se jim o tem sploh zdelo vredno govo-
riti ali brati. Pa še bi lahko naštevala. O sijaju  
Cecilijinih zvezdic. 

Simona Kopinšek
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IZ KULTURE

7 DNI je 7. julija letos med drugim o  
avtorici iz Zgornjih Žerjavcev v Lenartu v 
obširnem intervjuju med drugim zapisal:

Po upokojitvi je morala več let negovati 
hudo bolno mamo in taščo. Po njuni smrti 
»se mi je zdelo, da moram opisati mamino 
težko življenje, da ne bo šel v izgubo spomin 
na tedanje življenjske razmere na kmetijah, 
ko so na skopi zemlji garali vse življenje in 
kljub temu umrli v revščini«. Kupila je ra-
čunalnik leta 2008 in je napisala svojo prvo 
knjigo, v kateri je opisala življenje staršev, 
babice ter nekdanje razmere na kmetiji. »Ko 
sem tisto knjigo hotela izdati, sem ugotovila, 
da to nikogar ne zanima. Očitno je, da moraš 
biti neka popularna oseba, potem je vseeno, 
kaj napišeš, pa ti napisano izdajo v knjigi. Po-
tem sem v drugi knjigi opisala še svoje življe-
nje od rojstva do vstopa v natakarski poklic. 
Nek grafik je natisnil obe knjigi, vsako v 30 
izvodih, ki sem jih plačala in razdelila prija-
teljem. Nisem pisala zaradi kakšnega zasluž-

ka, temveč za svojo dušo. Tudi pri pisanju 
»Štirih zvezdic« mi ni šlo za denar, temveč za 
priznanje, da zmorem napisati knjigo, ki ga 
dobiš, če ti knjigo izda neka založba.«

Uredništvo

Cecilia Novak v časih Slavije

OD TU IN TAM

Zlatih 6: Pozdrav veselemu decembru
Pred dvema letoma smo lahko na slo-

venski narodnozabavni sceni zasledili 
novo ime – Zlatih 6. Ansambel Zlatih 6 

sestavlja šesterica fantov iz Slovenskih goric, 
katerih vodja je Sandi Firbas. Fantje so zraven 
nastopov na veselicah in raznih drugih prire-
ditvah pridno ustvarjali tudi v studiu, kjer so 
v mesecu avgustu posneli zadnji dve skladbi 
za njihovo prvo zgoščenko. Prav zadnji dve 
skladbi, s katerima so se Zlatih 6 letos pred-
stavili tudi na Ptujskem festivalu, pa sta na-
stali v studiu njihovega novega člana Francija 
Falanta. Sedaj, v jesenskih mesecih, fantje že 
pridno vadijo in kujejo scenarij za promocij-
ski koncert ob izidu njihove prve zgoščenke z 
naslovom »Zlatih 6 … ponuja sijaj«. Fantje 
ob tej priložnosti pripravljajo velik koncer-
tni dogodek, ki bo 1. decembra v Športni 
dvorani Lenart. Koncert bodo poimenovali 
»Pozdrav veselemu decembru«. V tem rit-
mu življenja in stresnih časih velikokrat ne 
najdemo časa zase, in ker je dokazano, da se 
ljudje najlažje in najbolj sprostimo ob glas-
bi, izkoristite priložnost, ki jo ponuja Zlatih 
6 in pridite na njihov koncert. Zagotavljajo, 
da se boste s koncerta vračali z lepimi spomi-
ni in nasmejanimi obrazi, kajti poskrbljeno  
bo tudi za hudomušne in humoristične  
točke. Zraven Zlatih 6 bo na koncertu nasto-
pilo še veliko drugih ansamblov z zvenečimi 

imeni, tudi iz lokalnega območja. Koncert 
bo potekal v živo, v celoto pa ga bo z nežnim 
glasom povezala odlična voditeljica in pevka 
Maja Oderlap.

Fantje zagotavljajo, da bo to za kraj velik 
dogodek, in si obetajo pozornosti vsakega 
obiskovalca. 

S. F.

imeni, tudi iz lokalnega območja. Koncert 

26. festival Cerkvenjak 2013
Zmagovalci Livada, Štajerski fakini in Prleški odmev

Brloga, Nalet, Vžig, Vzpon, Klapovühi, Petan, 
Štima, Prleški odmev, Viža, Dolinarji, Štajerski 
fakini, Livada in Ponos so bili ansambli, ki so se 
predstavili v petek, 18. oktobra, na že 26. festi-
valu narodnozabavne glasbe Slovenskogoriški 
klopotec Cerkvenjak 2013. Torej tudi tokrat so 
prišli v Cerkvenjak ansambli iz vseh koncev Slo-
venije. V odmoru, ko sta bili na delu komisiji, se 
je z nekaj skladbami občinstvu predstavil lanski 
zmagovalec občinstva ansambel Žargon.

Kar težko delo je imela strokovna komisija v 
sestavi Tomaž Tozon, Urška Čop Šmajgert, Bra-
ne Klavžar in Robi Zupan, saj so bili ansambli 

dokaj izenačeni. Odločili so se, da prvo mesto 
pripade ansamblu Livada iz Borovnice pri Lju-
bljani, drugo Štajerskim fakinom iz Spodnjih 
Ivanjcev in tretje ansamblu Viža iz Ljubljane. 
Nagrado za najboljšo priredbo in izvedbo ljud-
ske skladbe je prejel ansambel Prleški odmev 
iz Miklavža pri Ormožu. Najboljše besedilo je 
spisal Matjaž Vrh, skladbo pa izvedel ansambel 
Klapovühi iz Benedikta. Občinstvo je največ 
glasov namenilo Štajerskim fakinom.

Besedilo in foto: Franc Bratkovič

Obnovljen odsek na cesti Lenart-Trate
Regionalno cesto Le-

nart-Trate pri Dražen 
vrhu na odseku nekje 
500 metrov že dve tri 
desetletja spodjeda 
plazenje zemlje. Prva 
sanacija pred več kot 
desetletjem ni dolgo 
vzdržala. Tokrat je bil 
sanacijski pristop te-
meljitejši. 

Foto: Franc Bratkovič

Obnova državne ceste med Sp. 
Senarsko in Radehovo

Direkcija RS za ceste 
je v sklopu investicij-
sko-vzdrževalnih del 
začela rekonstrukcijo 
odseka Senarska-Ra-
dehova na državni cesti 
Ptuj-Lenart. Dela izva-
ja SGP Pomgrad, v tem 
času pa so odstranili 
asfalt in utrjujejo voz-
išče med trojiškim av-
tocestnim priključkom 
in mostom čez potok 
Velka.

E. P.

Klapovühi iz Benedikta so se poleg ljudske pri-
redbe predstavili s skladbo, za katero je besedilo 
napisal Matjaž Vrh in je prejela nagrado za 
najboljše besedilo.

Štajerski fakini so se veselili dveh nagrad, druge 
nagrade strokovne komisije in nagrade občinstva.

je v sklopu investicij
sko-vzdrževalnih del 
začela rekonstrukcijo 
odseka Senarska-Ra
dehova na državni cesti 
Ptuj-Lenart. Dela izva
ja SGP Pomgrad, v tem 
času pa so odstranili 
asfalt in utrjujejo voz
išče med trojiškim av
tocestnim priključkom 
in mostom čez potok 
Velka.

Vabilo na ustanovni občni zbor Društva za 
trajnostni razvoj Slovenskih goric

Katere so tiste tri besede, ki jedrnato opišejo namen in cilje društva? Identificirali smo be-
sede osveščanje, napredek in odnosi. 

Društvo bo osveščalo o tem, kaj pomeni trajnostni razvoj, svoja razmišljanja pa bo širilo po 
medijih in jih naslavljalo neposredno na občinske in druge organe ter predlagalo sprejemanje 
odločitev za ...

... napredek, ki naj bo vzdržen, kar pomeni, da moramo razmišljati za več kot za na-
slednji dan in ne ravnati brezbrižno glede okolice, pač pa mora razmišljanje obsegati po-
tomce na podoben način, kot so že naši predniki razmišljali o tem, kaj bomo imeli mi. 
Pri tem pa je potrebno gojiti dobre medčloveške odnose, pravilen odnos do narave in okolja.

Društvo v svoje vrste vabi ljudi, ki želijo aktivno vplivati na prihodnost, ki jih motijo rav-
nanja drugih, pa nimajo sredstva, s katerim bi vplivali na spremembo njihovih navad ali celo 
sankcioniranje. Preko društva bodo lahko izrazili svoje mnenje in morda celo spremenili na-
vade na prijazen način, sicer pa bo društvo zagovarjalo tudi ostrejši in sankcioniran odziv 
pristojnih služb na nepravilno ravnanje posameznikov, ki se vedejo brezbrižno do okolice.

Zgled za aktivnosti je prav blizu, malce čez mejo, kjer se tudi posamezniki, ki bi v Sloveniji 
bili pripravljeni kršiti pravila skupnosti, obnašajo dostojno. 

Ustanovni občni zbor društva bo 15. 11. 2013 ob 19. uri na Trgu osvoboditve 9 v Lenartu. 
Več na: http://trajnost.blogspot.com ali na FB profilu www.facebook.com/groups/trajnost.

Anita Požegar s.p.
InfoTel.: 041 588 358
Poslovna enota: 
Trg osvoboditve 10, LENART
anita@geomera.si D
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OKOLJU PRIJAZNE CENE
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Mojca Grandovec (levo) do odličnega drugega 
mesta na mednarodnem teku na Dunaju

ŠPORT

NOGOMET - ŠTAJERSKA LIGA
Lenart po 9. krogih na 5. mestu

Štiri kroge pred koncem jesenskega dela 
nogometaši Lenarta zasedajo 5. mesto v Šta-
jerski ligi. V dosedanjem delu tekmovanja 
so na devetih tekmah zabeležili po 3 zmage, 
3 remije in 3 poraze. Zadnjega prav minulo 
soboto v gosteh proti ekipi Mons Claudisa 

(1:0). Gneča na razpredelnici za njimi je kar 
precejšnja, saj Pohorje na 11. mestu zaostaja 
zgolj za dve točki. Nova tekma na domačem 
igrišču na Poleni čaka lenarške nogometaše že 
jutri, ko pride v goste drugouvrščena Koroška 
Dravograd. Tekma se bo pričela ob 15. uri.

KOŠARKA
KK Nona Lenart s pomlajeno ekipo v ligo PARKL

Košarkarji edinega košarkarskega kluba na 
območju UE Lenart, KK Nona Lenart, so se 
po lanskoletnem tekmovanju v 4. SKL-vzhod 
odločili v letošnji sezoni nastopiti v ligi PAR-
KL (Ptujska amaterska regionalna liga). Kot je 
povedal predsednik kluba Smiljan Fekonja, so 
se za tekmovanje v tej ligi odločili predvsem 
zaradi menjave generacij in pomladitve eki-
pe. Na drugi strani pa je glavni razlog slaba 
finančna situacija, ki tako kot lenarški košar-
karski klub pesti tudi druge športne klube v 

občini. Liga PARKL, ki bo letos pričela že s 
17. sezono, je finančno precej bolj ugodna, ob 
tem pa tudi dobro organizirana. Ker po posa-
meznih klubih igrajo številni nekdanji igralci 
prve in druge slovenske košarkarske lige, bodo 
mladi lenarški košarkarji imeli veliko možno-
sti za dokazovanje in nabiranje izkušenj proti 
starejšim rutiniranim nasprotnikom. Novi 
trener lenarških košarkarjev je postal nekda-
nji klubski igralec Borut Grušovnik. 

NOGOMET - 1. MNZ Maribor
Cerkvenjaku derbi z Jurovskim Dolom

V 9. krogu 1. MNZ Maribor je bil na vrsti 
slovenskogoriški derbi med Cerkvenjakom in 
Jurovskim Dolom. Minulo soboto sta se med 
seboj udarila kluba, ki sezone 2013/2014 nista 
pričela po svojih željah, saj sta oba razvrščena 
v spodnji del ligaške razpredelnice. Sloven-
skogoriški derbi je pripadel domačemu Cer-
kvenjaku, ki je po izenačenem polčasu (1:1) v 
drugem delu z dvema zadetkoma prišel do 2. 

prvenstvene zmage v derbiju z Jurovskim Do-
lom. Cerkvenjak in Jurovski Dol trenutno s 
sedmimi točkami zasedata 12. in 13. mesto na 
ligaški razpredelnici. Že jutri je v Jurovskem 
Dolu ob 16. uri na sporedu tekma NK Juro-
vski Dol z AquaSystems Dogoše. NK Cerkve-
njak pa  po gostovanju v Dobrovcih v 11. pr-
venstvenem krogu na domačem igrišču ob 15. 
uri gosti ekipo Gostišča Lobnik iz Slivnice. 

ODBOJKA 2. DOL - vzhod
Benediške odbojkarice jutri v lov za prvo zmago

Pričetek sezone v 2. ženski odbojkarski ligi 
– vzhod se ni iztekel ravno po načrtih bene-
diških odbojkaric. V uvodnih dveh tekmah so 
namreč Benedičanke zabeležile po podaljša-
nih igrah dva tesna poraza (2:3). Prvega na 
domačem igrišču proti ekipi Šoštanja, minu-

lo soboto pa še v gosteh proti odbojkaricam 
Mozirja. Prvo zmago v novi sezoni bodo Be-
nedičanke tako iskale na jutrišnji tekmi (26. 
10.) pred domačim občinstvom, ko prihaja v 
Benedikt ekipa Celja. Tekma se bo v športni 
dvorani Benedikt pričela ob 18. uri. 

1. turnir za pokal KS Voličina do 14 let pripadel 
domačim Slovenskim goricam

V prejšnji številki Ovtarjevih novic nam je 
nekako izpadel prispevek o nogometnem tur-
nirju do 14. let, ki je v okviru krajevnega pra-
znika KS Voličina potekal na igrišču z umetno 
travo v Selcah. Med seboj so se poleg domačih 
dveh ekip KMN Slovenske gorice (ekipe do 14 
let in ekipe do 11 let)  pomerile še ekipe NK 
Rakičan, ŠNK Radgona, KMN Benedikt in NK 

ŠIC Ljutomer. Po 15 odigranih tekmah se je s 
tremi zmagami in dvema remijema končne-
ga prvega mesta na turnirju veselila domača 
ekipa Slovenskih goric, ki je v odločilnih tek-
mah ugnala NK Rakičan (3:2) in ŠNK Rad-
gono (2:1). Da uspeh domačih ni zanemarljiv, 
je vredno omeniti, da je ekipa Rakičana, ki je  
osvojila 2. mesto, avgusta slavila na močnem 

mednarodnem turnirju 
v srbskem Paračinu. Po-
kal za 3. mesto je pripa-
del Radgoni. Ljutomer 
je zasedel 4. mesto, Be-
nedikt 5., mlajša ekipa 
Slovenskih goric (ekipa 
do 11 let), ki se je po-
gumno in dobro upira-
la starejšim vrstnikom 
ter zaradi tega požela 
veliko aplavza s strani 
občinstva, pa je zasedla 
končno 6. mesto. 

ATLETIKA
Mojca Grandovec znova uspešno na Dunaju, v 
Konjicah in v Slovenj Gradcu

V zadnjem mesecu je Mojca Grandovec iz 
Lenarta znova zabeležila tri vrhunske tekaške 
uvrstitve. Na mednarodni tekmi, ki je pote-
kala na 14,3 km progi po ulicah Dunaja, je 
zaostala zgolj za zmagovalko Lauro-Nicolet 
Ghelmez iz Romunije in s časom 55,26 zase-

dla odlično drugo mesto. Pred tretjeuvrščeno 
Avstrijko Anno Marboe si je Mojca nabrala 
dobre 4,5 minute prednosti. Konec septembra 
je v Slovenskih Konjicah potekal prvi Konji-
ški maraton, ki se ga je udeležila tudi Mojca 
Grandovec. V hladnem in deževnem vreme-

Barbara Bračko nabolj fit ženska Slovenskih goric

V sklopu otvoritve novega Fit-fajn centra 
Lenart je potekalo tekmovanje v fizični pri-
pravljenosti z naslovom »Fit izziv.« Fit izziv je 
bil sestavljen iz treh različnih vaj. Tekmoval-
ke so morale zaporedoma v čim krajšem času 
napraviti 100 sonožnih poskokov na 40 cm 
visoko klop, nato narediti 50 ponovitev vaje 

swing z utežjo kettlebell 
12 kg in na koncu na-
rediti še 60 ponovitev 
vaje burpee. Najmanj 
časa za omenjene vaje 
je potrebovala Barbara 
Bračko, ki je tako pre-
jela častni naziv najbolj 
fit ženske Slovenskih 
goric. V FIT-FAJN cen-
tru, ki odslej deluje na 
novi lokaciji (Industrij-
ska ulica 8 v Lenartu), 
že napovedujejo novo 
fit-tekmovanje, ki bo 
potekalo v prvih me-
secih prihodnjega leta. 
Za pester program ob 

otvoritvi so poskrbeli plesalci Plesne dimen-
zije. Fit-fajn center vas vabi, da skupaj z njimi 
zaplešete na otroških tečajih plesa, hip hopa, 
salse, družabnih plesov, spinninga, aerobike, 
pilatesa in drugih vodenih vadbah. 

D. K.
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www.ekstraolje.si

NON-STOP, NAROČI ZDAJ!

Skupina ekstra olje d.o.o., Sokolska ul. 46, MB

KURILNO OLJE in 
PELETI

nu je v teku na 10 km s časom 38,05 prepri-
čljivo zmagala. Drugouvrščena Ana Noner je 
zanjo zaostala skorajda minuto in pol. 

Grandovčeva je 20. oktobra postala dr-
žavna podprvakinja na 10 km (cestni tek) s 
časom 37:10. V Slovenj Gradcu je namreč po-
tekalo prvenstvo Slovenije na 10 km na cesti 
(zmagala Sonja Roman, Grandovčeva je bila 
2., Tina Čačilo pa 3.).

Kljub dobrim rezultatom je Mojca teke vze-
la kot trening v okviru priprav na daljše teke. 
Tako jo v letošnjem letu še čaka pomembna 
in močna mednarodna preizkušnja v polma-
ratonu, ki bo konec novembra v italijanski 
Palmanovi.

Dejan Kramberger

Ekipa  
Slovenskih goric
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Dopisnikom in sodelavcem  
Ovtarjevih novic!

Vsebino Ovtarjevih novic soustvarja vse več občanov (dopisnikov). Uredništvo 
nenapovedane in nenaročene prispevke uporabi v celoti ali skrajšane (s prilagojen-
im naslovom) ali jih ne uporabi. Zadnji rok za oddajo prispevkov je 14 dni pred 
izidom. Obseg prispevka je praviloma 20 vrstic in ena fotografija, če bistveno 
dopolnjuje prispevek. Pri pomembnejših dogodkih so možna vnaprej dogovorjena 
odstopanja. Objave lokalne skupnosti ali društev lahko obsegajo 30-50 vrstic. 
Prispevki naj bodo v Wordu (Times New Roman, velikost 12, razmik 1, 5), fo-
tografije morajo biti najmanj 1600x1200 pixlov, poslane v posebni datoteki. Iz-
bor fotografij opravi uredništvo. Naslednja številka izide 29. novembra 2013! 
Zaradi velikega zanimanja za objavo člankov v Ovtarjevih novicah prejemamo ve-
liko število vaših prispevkov. Vseh niti ne zmoremo objaviti. Prosimo vas, da se pri 
pisanju držite zapisanih napotkov.
 Uredništvo
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ZA RAZVEDRILO

»Ali si slišal, da v naši vladi razmišljajo o 
uvedbi socialne kapice?« je pred dnevi pri ma-
lici mizar Tone povprašal rezkarja Petra.

»Ne, o tem pa nisem še nič slišal,« je odvrnil 
Peter. »Sliši pa se lepo.«

»Res bi bilo lepo, če bi vlada sedaj, pred 
zimo, vsem socialno šibkim kupila kapice,« se 
je v pogovor vključila šivilja Marica. »Še lepše 
pa bi bilo, če bi jim poleg volnenih kapic po-
darila še rabljene plašče in rokavice. Denarne 
socialne pomoči jim za nakup takšnih oblačil 
zagotovo ne zadostujejo.«

»Končno je naša vlada začela razmišljati 
tudi o tem, kako živijo reveži in najslabše pla-
čani v tej deželi,« je pokimal Peter. »Doslej so 
vse slovenske vlade tako ali tako skrbele samo 
za interese kapitala in bogatinov.«

»Peter in Marica, ne ga lomit,« je začel kriliti 
z rokami Tone. »Vidva očitno sploh ne vesta, 
kaj je to, socialna kapica.«

»Tone, pazi, kaj govoriš,« se je razburil Pe-
ter. »Meni ne govori, da ne vem, kaj je kapica. 
Čudovito volneno kapico, ki mi jo je spletla 
mama, sem nosil že takrat, ko tebe še na svetu 

ni bilo.«
»Peter, saj vem, da veš, kaj je to, kapica,« se je 

začel opravičevati Tone. »Vendar pa naši poli-
tiki in menedžerji to lepo besedo zlorabljajo in 
uporabljajo za nekaj drugega. Če bodo sprejeli 
socialno kapico, tistim z visokimi prejemki ne 
bo več treba plačevati tako visokih prispevkov 
za pokojninsko - invalidsko in zdravstveno 
zavarovanje kot danes, ker bodo davki in pri-
spevki limitirani. Za višje zaslužke od 36 tisoč 
evrov na leto prejemnikom ne bi bilo več po-
trebno plačevati prispevkov.«

»Uvedba socialne kapice potemtakem po-
meni konec solidarnosti in konec socialne dr-
žave,« je komentirala Marica.

»Aha, že razumem, za kaj gre pri socialni 
kapici,« je dejal Peter. »Če bo vlada uvedla 
socialno kapico, potem naj svojim ministrom 
in drugim z visokimi državnimi plačami na-
bavi še socialne čelade. Še kako prav jim bodo 
prišle, ko bo Slovenijo zaradi njihove kapice in 
drugih ukrepov zajel nov val ljudskih vstaj in 
demonstracij.«

»Ali si slišal, da v naši vladi razmišljajo o ni bilo.«

Socialne čelade
Piše: Tomaž Kšela

 
Mesečnik Ovtarjeve novice, časopis osrednjih Slovenskih goric, izdaja Razvojna agencija Slovenske gorice 
Direktorica: Tanja Vintar
Naslov uredništva: Ovtarjeve novice, Trg osvoboditve 9, 2230 Lenart, ovtarjeve.novice@rasg.si
Odgovorni urednik: Edvard Pukšič, ovtar.urednik@gmail.com
Tehnični urednik: Zmagoslav Šalamun
Uredniški odbor: Edvard Pukšič, Zmagoslav Šalamun, Tomaž Kšela, Dejan Kramberger in  
Tanja Vintar 
Fotografije: Foto Tone, avtorji prispevkov ter nekateri zunanji sodelavci, arhiv občin in RASG
Nenaročenih fotografij in rokopisov ne vračamo!
Grafična priprava in tisk: Grafis, d. o. o., Požeg 4, 2327 Rače, 25. oktober 2013
Časopis je vpisan v razvid medijev pri Ministrstvu za kulturo RS pod zaporedno številko 1501
Naklada: 6420 izvodov
Ovtarjeve novice lahko prelistate tudi na spletu: www.rasg.si

Direktor
»Zaradi gospodarske in finančne krize 
boste odslej delali 25 ur na dan. To je edini 
način, da naše podjetje na trgu preživi,« je 
direktor dejal delavcem.
»Kako bomo delali 25 ur, če pa ima dan 
samo 24 ur?« je vprašal eden od delavcev.
»Me nič ne briga, boste pa prihajali eno 
uro prej v službo,« je odvrnil direktor. 

Sodobna mladina
»Peterček, za rojstni dan ti bom poklonila 
knjižico, ki si jo boš sam izbral,« je babica 
rekla vnučku.
»Babica, potem pa mi daj svojo hranilno 
knjižico.«

Prvi
»Draga, ali sem bil jaz zares tvoj prvi 
moški?«
»Seveda, dragi. Samo tega ne razumem, 
zakaj čisto vsi moški sprašujete isto.«

Seks
»Ali si v zadnjem času kaj seksal,« je upo-
kojenec vprašal sovrstnika.
»Enkrat,« je odvrnil.
»Kako, enkrat na teden ali enkrat na 
mesec.«
»Lani sem enkrat.«
»Kaj pa letos?«
»Ah, letos ne seksam tako pogosto.«

Policist
»Ali veste, kaj ste naredili napačno,« je po-
licist vprašal voznika, ki je vozil prehitro.
»Seveda.«
»No, kaj?«
»Prepozno sem vas zagledal.«

Padec
Delavka se je na tovarniškem dvorišču 
spotaknila in padla. Ravno takrat je  

mimo prišel direktor. »Če boste vsem  
povedali, da sem po srcu dober  
človek, vam bom pomagal vstati,«  
je rekel smeje.
»Niti slučajno, saj nisem padla na glavo, 
temveč na rit.«

Minister
»Kaj se dogaja na seji vlade?«
»Že pol ure govori minister za finance.«
»O čem pa govori?«
»Še ni povedal.«

Bazen
»Ata, prišel je gospod, ki zbira za bazen v 
našem mestu.«
»Odlično, daj mu vedro vode.«

Kazen
»Petrček, zakaj si danes tako žalosten?« 
je mama po vrnitvi iz službe povprašala 
sinka.
»Ker me je ata dvakrat kaznoval.  
Prvič me je natepel, ker sem mu  
pokazal spričevalo s samimi enkami.  
Drugič pa me je prebutal, ko je ugotovil,  
da sem mu pokazal njegovo spričevalo 
iz mladosti.«

Očala
»Dober dan, soseda. Kako krasna nova 
očala imate. Vse gubice okoli oči vam 
skrijejo.«
»Očala so zares odlična. Šele z njimi vidim, 
kako sive lase imate in kako malo vam jih 
je še ostalo.«

Strogi ata
»Zakaj jočeš?« je mamica povprašala sinč-
ka, ko je pritekel v kuhinjo.
»Ata me je udaril.«
»Ne laži mulec, drugače jih boš dobil še 
enkrat.«

Smeh je pol zdravja Pripravlja T. K.

HUMORESKA

Program SIP TV se v sistemu KKS LENART nahaja na kanalu S 30 - frekvenca 
375,25 MHz, v programski shemi SIOL TV na kanalu 143, T2 TV na programu 24, 
AMIS TV na programu 94.

Programski termini za občino 
Lenart:
petek ob 18.00
sobota ob 10.00 in ob 12.00
nedelja ob 18.30
Informacije na spletni strani: 
www.siptv.si
Kontakt: info@siptv.si

CENIK oglasnega prostora v 
Ovtarjevih novicah

1/16 strani 40 x 124 mm 80,0 €

1/8 strani 84 x 124 mm 100,0 €

1/4 strani 124 x 173 mm 180,0 €

1/2 strani 253 x 173 mm 280,0 €

Cela stran 253 x 350 mm 480,0 €

K navedenim cenam se prišteva 20% DDV.

Primerjava
»Kakšna je razlika med socializmom in 
kapitalizmom?«
»V socializmu smo bili priče socialnim 
napakam, v kapitalizmu pa smo priče 
kapitalnim napakam.«

Tehtno pojasnilo
»Je tvoj sin že poročen?«
»Ne. Preveč je pameten, da bi se poročil 

s punco, ki bi bila tako neumna, da bi ga 
bila pripravljena vzeti za moža.«

Žena
»Slišal sem, da ti je pobegnila žena. S kom 
je šla?«
»Z mojim najboljšim prijateljem  
Petrom.«
»Peter pa že ni tvoj najboljši prijatelj.«
»Prej ni bil, zdaj pa je!«
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Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje

Projekt Izobražujemo generacije za razvoj podeželja (IGRP 2011), nosilec: Izobraževal-
ni center – RASG, je omogočil izobraževanje trem generacijam območja LAS:

osnovnošolcem kvalitetno preživljanje prostega časa v času počitnic ter seznanitev z na-
ravnimi in kulturnimi značilnostmi domačega kraja; 

odraslim znanja za pogon oz. vodenje lastnega podjetja; 
starejšim dejavnosti za lažje vključevanje v dogajanje lokalnega okolja, ročnih spretnosti in 

izdelovanje izdelkov domače obrti ter tematsko druženje.

Slovenjegoriška gibanca – bogastvo, ki ga ne želimo pozabiti (SLOVENJEGORIŠKA 
GIBANICA 2011), nosilec: KGZS, Zavod Ptuj. Rezultati projekta:

izvedena celovita analiza načinov peke slovenjegoriške gibance (etnološka dediščina);
izdana je bila brošura z zapisi recepta priprave in peke gibance po ustnem izročilu kmeč-

kih gospodinj različnih vasi v brošuri, o načinu priprave se je posnel film;
o značilnostih in pripravi slovenjegoriške gibance se je seznanilo in izobrazilo kmečke 

gospodinje, potencialne ponudnike in javnost.
Brošure z recepti in postopkom priprave gibance so na voljo na sedežu LAS in KSS 

Lenart.

Kakovostno pridelana krma, osnova za gospodarno prirejo mleka in mesa (KAKOVO-
STNO PRIDELANA KRMA 2011), nosilec: KGZS, Zavod Ptuj. Rezultati projekta:

formiranje strokovnega govedorejskega krožka v okviru Govedorejskega društva Slo-•	
venske gorice Lenart;
izvedba več strokovnih delavnic ter praktični prikaz siliranja;•	
analize krme in izračuni krmnih obrokov;•	
nabava opreme za delo na terenu (kmetijah): prenosni računalnik, program za izračun •	
krmnih obrokov ter vlagomer za določitve ustrezne vlage pridelka za spravilo.

Novi člani, vabljeni v govedorejski krožek za osvojitev dobre prakse pri siliranju krme.

 

Slovenske gorice bogate tudi z gobami in kostanjem 

Priporočila za nabiranje
V Slovenskih goricah je nabiranje gob in 

kostanjev priljubljeno preživljanje prostega 
časa za domačine in goste od drugod. Spre-
hod v naravi, sveži zrak ter okusni sadeži so le 
nekaj razlogov za obisk gozda. Vendar pa za 
obisk gozda veljajo pravila. Marsikateri gobar 
in tudi lastnik gozda žal ne pozna do-
volj dobro zakonodaje, pravil in bonto-
na o nabiranju gob in drugih gozdnih 
sadežev v naravi. Zakon o gozdovih in 
uredba o nabiranju prostorastočih gliv 
in drugih gozdnih sadežev pravi, da je 
v Sloveniji nabiranje gozdnih sadežev 
prosto in da je lastnik gozda tisti, ki 
dovoljuje prosto nabiranje v svojem 
gozdu – v kolikor gre za rekreacijsko 
nabiranje, nekomercialno nabiranje – 
torej, le za lastno rabo! Posameznik, 
ki pa opravlja prodajo gob, mora biti 
ustrezno priglašen. Običajno je to pri-
glasitev osebnega dopolnilnega dela, 
nabiranje in prodaja gozdnih sadežev, 
pri pristojni upravni enoti.

Obiskovalci v gozdu tudi ne smejo 
kričati, uničevati podrasti, podirati 
gob, za seboj puščati odpadkov ... La-
stnik gozda pa mora kulturnim obi-
skovalcem dopustiti, da se po gozdu 
lahko sprehodijo in zase naberejo do 2 
kg gob v enem dnevu. Ker pa se v pra-
ksi našteta pravila slabo upoštevajo, se 
vsako obdobje nabiranja gob in kosta-
njev med lastniki gozdov in gobarji za-
netijo vojne, ki se končajo s kakšnimi 
prerezanimi gumami, oplemenitenim 
besednim zakladom itd. Gozd pa lastniku 
v veliko primerih ostane oropan gozdnih 
sadežev in napolnjen z odpadno embalažo 
ter polomljenim mladjem in uničenim po-
drastjem. Nadzor nad izvajanjem prepove-
di, omejevanjem in pravili nabiranja gob na 
našem območju izvajata gozdarska inšpekcija 

in inšpekcija varstva okolja, na pomoč pa jim 
lahko priskoči tudi policija. Z denarno kazni-
jo najmanj 208,65 evrov se kaznuje posame-
znik, ki ravna v nasprotju s pravili. 

Potrudimo se, da bodo v Slovenskih gori-
cah gozdovi ostali čisti, polni gob, kostanja in 

drugih gozdnih sadežev. Želimo si, da bo za 
obiskovalce gozd še naprej prostor za polnje-
nje baterij ter kraj, kjer lahko naberemo nekaj 
dobrega zase. Lastnikom gozdov pa v veselje, 
ko bodo kljub obiskovalcem stopili v neokr-
njen in čist gozd. 

M. F.

OBVESTILO
Pohodnike, ki ste 

se udeležili prireditve 
Agatine skrivnosti in 
prehodili celotno pot 
z Ovtarjem, pa niste 
dobili knjige Črni 
križ pri Hrastovcu, 
obveščamo, da z iz-
polnjeno zloženko 
(z vsemi žigi) lahko 
prejmete izvod knjige 
na sedežu LAS Ovtar 
Slovenskih goric na 
Trgu osvoboditve 13 v 
Lenartu. Zaloga knjig 
je omejena. Prav tako 
je nova izdaje knjige 
na voljo za izposojo 
v Knjižnici Lenart in 
krajevnih knjižnicah.

Zaključek projekta Širitev trase VTC 
13 na LAS Ovtar Slovenskih goric

LAS Ovtar Slovenskih goric in Društvo 
VTC 13 vabita v sredo, 20. 11. 2013, v prosto-
re Centra Slovenskih goric (Trg osvoboditve 
9, Lenart) na zaključek projekta širitve trase 
vinsko-turistične ceste - VTC 13 na območja 
občin Benedikt, Sveta Ana in dela Lenarta.

Uvodoma bodo ob 16. uri predstavljeni re-

zultati projekta (ogled promocijskega filma, 
ponudba trase na novi spletni strani), sledila 
bo ponudba trase na stojnicah v veliki dvo-
rani. Glasbeni gostje bodo mladi Klapovühi. 
Vljudno vabljeni!

R. V.

Kakšen bo razvoj podeželja v obdobju 
2014-2020?

Predstavniki LAS 
Ovtar Slovenskih go-
ric smo se 10. oktobra 
2013 na Gradu Podsre-
da udeležili strokovne-
ga posveta na temo: 
»Predstavitev novosti 
Programa razvoja po-
deželja RS za obdobje 
2014-2020 in projek-
tov v zavarovanih ob-
močjih, sofinanciranih 
s sredstvi LEADER«. 
Dogodek je potekal v 
organizaciji LAS Po-
savje, LAS Obsotelje 
in Kozjansko, Javnega 
zavoda Kozjanski park 
ter Društva DRSP. Od-
ziv udeležencev je bil nad pričakovanji, kar 
potrjuje, da se že danes zavedamo izzivov 
prihajajočega programskega obdobja. 

Namen posveta je bil udeležence seznaniti 
z novostmi, ki jih prinaša Program za razvoj 
podeželja 2014-2020, ki je osnova za črpanje 
sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada 
za razvoj podeželja (EKSRP) in Evropskega 
sklada za ribištvo. Ukrepi novega programa 
bodo pomembno vplivali na prihodnji razvoj 
podeželskih območij, zato se moramo v lo-
kalnih okoljih nanje pravočasno in ustrezno 
pripraviti. Omenjen program s poudarkom 
na ukrepih LEADER je predstavila Breda Ko-
vačič, vodja LEADER pisarne na MKO. Pri-
ložnosti koriščenja sredstev ribiškega sklada 
pa je predstavila Bety Breznik. Za krepitev lo-
kalnih območij je Evropska komisija državam 
članicam ponudila tudi možnost, da se odlo-
čijo za t. i. pobudo CLLD – Lokalni razvoj, ki 
ga vodi Skupnost. Država Slovenija v zvezi s 
tem še ni sprejela končne odločitve, zato so 
bili na posvetu s strani krovnega združenja 

lokalnih akcijskih skupin za sredstva LEA-
DER, to je Društva za razvoj slovenskega po-
deželja, predsednika društva, Gorana Šostra, 
predstavljene dosedanje aktivnosti društva v 
tej smeri in argumenti za pobudo CLLD. Na 
posvet so organizatorji povabili predstavnike 
Ministrstva za gospodarski razvoj in tehno-
logijo, ki je pristojni organ glede tega, ali se 
bo v obdobju 2014-2020 pobuda CLLD tudi 
dejansko izvajala. Žal se nihče s tega ministr-
stva na povabilo ni odzval.

Drugi del posveta je bil namenjen pred-
stavitvi primerov dobrih praks projektov 
LEADER, ki so se izvajali na zavarovanih 
območjih. Tako so bili udeležencem pred-
stavljeni projekti: Kozjanska arhitektura 
(LAS Obsotelje in Kozjansko), Priložnosti v 
posavskih tradicionalnih sadovnjakih (LAS 
Posavje) in Revitalizacija belokranjskih stelj-
nikov (LAS Dolenjske in Bele krajine).

Izkušnje glede izvajanja pristopa LEADER 
v Sloveniji so mlade, saj je Slovenija šele v tem 
programskem obdobju 2007-2013 pričela z 
izvajanjem tega pristopa in s tem tudi s črpa-

Končani projekti
Konec septembra 2013 so bili na MKO 

poslani zahtevki treh nedavno zaključenih 
skupnih projektov, ki so bili del Načrta izved-
benih projektov za leto 2011. 

njem sredstev LEADER. Ne glede na to pa se 
je razvilo toliko uspešnih zgodb, na katerih 
lahko gradimo razvoj in se povezujemo tudi 
v novem programskem obdobju. Sodelovanje 

in povezovanje bo bolj kot kdaj koli do sedaj 
na preizkušnji in v izziv vsem, ki nam je mar 
za slovensko podeželje.

Po izjavi za medije povzela M. G.
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