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Številne prebivalce osrednjih Sloven-
skih goric je na začetku avgusta vznemi-
rila vest, da bo podjetje Prevent Halog 
moralo odpustiti večje število presežnih 
delavcev, ker mu je nemški koncern Da-
imler, ki je bil doslej največji naročnik, 
enostransko in nenapovedano odpovedal 
vse pogodbe oziroma nadaljnja naročila.

V Prevent Halogu, v katerem je za-
poslenih okoli 530 delavk in delavcev iz 
domala vseh občin v osrednjih Sloven-
skih goricah, že dvajset let šivajo sedežne 
prevleke za avtomobile in drugo avtomo-
bilsko konfekcijo. Zadnja leta so okoli 90 
odstotkov izdelkov proizvedli za koncern 
Daimer po njegovem naročilu. Če Dai-
mler prevlek za avtomobilske sedeže za-
res ne bo več naročal v Prevent Halogu, 
podjetje ne bo več imelo dovolj dela za 
vse zaposlene, čeprav šiva tudi sedežne 
prevleke za Volkswagen. 

Vodstvo podjetja na čelu z direktorjem 
Mitjo Hauserjem je zaposlene v Prevent 
Halogu na izrednem zboru delavcev že 

seznanilo z neljubimi informacijami ter s 
spremenjenimi okoliščinami, ki ogrožajo 
delovna mesta v podjetju. Zagotovili so 
jim, da si bodo prizadevali za to, da bi z 
nabavo Daimlerja prišli do usklajenih re-
šitev, ki bi normalizirale oziroma omilile 
razmere v podjetju. Poleg tega so se takoj 
intenzivno lotili iskanja novih poslov, 
prav tako pa so začeli z aktivnostmi za 
prestrukturiranje podjetja ter pripravili 
program presežnih delavcev, ki so ga že 
posredovali zavodu za zaposlovanje. V 
vodstvu podjetja si na vse načine priza-
devajo, da bi omilili boleče posledice po-
slovne odločitve Daimlerja tako za zapo-
slene kot za širše okolje. Koliko bodo pri 
tem uspešni, bo kmalu pokazal čas.

Ta trenutek še ni mogoče reči, kako 
bodo v Prevent Halogu uspeli ublažiti 
posledice poslovne odločitve Daimlerja 
in koliko presežnih delavcev bodo morali 
odpustiti.

T. K.

Društvo za razvoj podeželja »LAS 
OVTAR Slovenskih goric« in Razvojna 
agencija Slovenske gorice tudi letos va-
bita na AGATINE SKRIVNOSTI, 
ko bomo že drugo leto zapovrstjo 
obujali več kot 400 let staro ljube-
zensko zgodbo med grofom veli-
kega hrastovškega gospostva Fri-
derikom Herbersteinom in Agato 
Nürnberger, plemkinjo nižjega 
rodu iz Štraleka pri Voličini, ki ni 
bila po volji Friderikovi materi 
Margareti.

Vabimo vse, ki jih privlačijo ro-
mantika, zgodovina, kultura, na-
ravne lepote, pohodništvo, ume-
tniško ustvarjanje, gledališče pod 
zvezdami, literatura in še kaj, da 

se nam pridružijo v soboto, 30. avgusta 
2014, na Trgu osvoboditve v Lenartu. 
Letošnje tančice Agatinih skrivnosti smo 

posebej obarvali za otroke, če-
prav bo veliko zanimivega tudi 
za vse ostale, ki s(m)o otroci le 
še v srcu. Vljudno vabljeni! 

Več informacij preberite na 
zadnji strani naših novic in na 
spletni strani www.lasovtar.si.

Na fotografijah: Agata 
(Katarina Vinter) in Friderik 

(Miroslav Mauko), 
foto: Sandi Kolarič

V lenarškem Prevent Halogu, kjer 
bi po Daimlerjevi prekinitvi pogodbe 
lahko ostalo brez dela skoraj 450 za-
poslenih, naj bi v četrtek, 21. avgusta, 
potekala skupščina podjetja, česar pa 
predstavniki podjetja niso potrdili. 
Vodstvo podjetja je sicer teden pred 
tem pojasnilo, da bodo imeli do sredine 
septembra delo še vsi zaposleni, odloči-
tev o tem, ali se bo uresničil najbolj črn 

scenarij, pa naj bi bila znana ta teden. O 
položaju in smernicah za prihodnost je 
vodstvo Prevent Haloga spregovorilo na 
novinarski konferenci, ki jo je sklicalo 
za sredo, 27. avgusta. Ker so bile Ovtar-
jeve novice takrat že na poti iz tiskarne 
k bralcem, informacij s konference, žal, 
nismo mogli objaviti.

Uredništvo

Bodo v Prevent Halogu odpuščali? Agatine skrivnosti
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Volitve in trajnostnost

Zakon o izvržbah je bolj neugoden za dolžnike

Priložnost za starejše delavce in delodajalce

Civilna iniciativa praviloma deluje ve-
dno in si prizadeva, da bi na vodilne 
strukture vplivala s svojim znanjem 

in angažmajem. Vzvodi so šibki in redko so 
prizadevanja uspešna.

Volitve pa so orodje ljudi, da vsaka 4 leta 
potrdijo način dela svojega vodstva ali pa 
vodstvo zamenjajo, če ugotovijo, da ni opra-
vilo svoje naloge.

Naše društvo vse volivce, še posebej mla-
de, za katere se zdi, da so malo zaspali ali pa 
se vdali v usodo, poziva, da dobro premisli-
te, katerega župana in člane občinskega sve-
ta boste volili.

Lokalne volitve niso obremenjene s politi-
ko, ki velja na državni ravni. Lokalne zadeve 
so zelo konkretne vsakdanje težave občanov - 
sicer majhne težave, ki poberejo veliko živ-
cev. Zato so zelo pomembne, ker neposredno 
vplivajo na naše življenje.

Izberite tistega človeka, ki si resnično pri-

zadeva za dobro občanov, občank in občine, 
ki gradivo prebere in ne verjame vsega, kar se 
mu predloži v odločanje. Naj ne bo oseba, ki 
je samo glasovalni stroj, ampak samostojno 
razmišlja, kar je na neki način tudi že doka-
zala.

Izvolili boste namreč osebo, ki bo nasle-
dnja 4 leta odločala in delala namesto vas 
zato, da boste vi imeli dovolj časa, da boste 
dobro opravljali svoje delo. 

Društvo se bo na svoji spletni strani opre-
delilo do posameznih kandidatov in komen-
tiralo delovanje v skladu z vrednotami dru-
štva.

Zato si vzemite dovolj časa in se spomnite 
za daleč nazaj in ne nasedajte kratkoročnim 
besedam. In če ne boste volili, bodo drugi 
namesto vas.

Društvo Mi za vse nas, www.zavsenas.si
Izak Matej Ciraj, predsednik

Pravila za izrabo časopisnega prostora v 
Ovtarjevih novicah 

v času volilne kampanje za lokalne volitve 2014 
Ovtarjeve novice v skladu z zakonom ob-

javljajo pravila za izrabo časopisnega pro-
stora za predstavitev kandidatov, političnih 
strank in njihovih programov v času volilne 
kampanje za redne volitve v občinske svete 
in redne volitve županov. Pravila so v celo-
ti objavljena na www.rasg.si (http://www.
rasg.si/casopis_ovtarjeve_novice/Pravila_
oglasevanja_Lokalne_volitve_2014/). 

Organizatorjem volilne kampanje je za-
gotovljena enakopravnost pri predstavitvi 
političnih strank/list, županskih kandida-
tov in njihovih programskih poudarkov. 
Volilna sporočila lahko obsegajo (I) brez-
plačne predstavitve in (II) plačljive ogla-
se. Objavljena bodo na posebej zanje do-
ločenih straneh ter zaradi razpoznavnosti 
ustrezno označena. Podrobnejša pravila za 
objavo in tehnično pripravo volilnih spo-
ročil preberite na zgoraj navedeni spletni 
strani. Oglasi morajo vsebovati navedbo 
naročnika. 

Rezervacije prostora za oglase spreje-
mamo do 12. 9. 2014 na elektronski naslov 
ovtarjeve.novice@rasg.si. Oglasi brez re-
zervacije bodo objavljeni le v primeru, da 
bo to dopuščal razpoložljivi prostor. Na-
ročila oglasov sprejemamo do 15. 9. 2014. 
Naročnik oglasa mora ob naročilu priložiti 
naročilnico z vsemi zakonsko zahtevanimi 
podatki o naročniku, najkasneje 22. 9. 2014 
pa tudi dokazilo o plačilu oglasa.

Volilna sporočila morajo biti posredova-
na na elektronski naslov ovtarjeve.novice@
rasg.si najkasneje 16. 9. 2014 do 15. ure. 

Oglasna sporočila, pripravljena skladno 
s temi pravili, bodo objavljena v Ovtarje-
vih novicah št. 53, ki bo izšla in bo vsem 
gospodinjstvom v občinah Benedikt, Le-
nart, Sveta Ana, Sveta Trojica v Slovenskih 
goricah in Sveti Jurij v Slovenskih goricah 
dostavljena 26. 9. 2014.

Odgovorni urednik: Edvard Pukšič Izdajatelj Ovtarjevih novic:
Razvojna agencija Slovenske gorice, d. o. o.,
direktorica: Tanja Vintar

Konec julija je začel veljati spremenjen 
zakon o izvršbah, ki je bolj neugo-
den za dolžnike. Po starem zakonu je 

moral dolžniku po izvršbi na računu ostati 
znesek celotne minimalne plače. Po novem 
pa bodo lahko v postopku izvršbe dolžniku 
v postopku izvršbe pobrali s transakcijskega 
računa sredstva do višine 70 odstotkov mi-
nimalne plače. Po starem zakonu so morali 
ob izvršbi dolžniku na računu pustiti najmanj 
603 evre, sedaj pa mu lahko poberejo z raču-
na vsa sredstva do višine 550 evrov.

Doslej v postopku izvršbe delavcem z mi-
nimalno plačo, ki so imeli blokiran transak-
cijski račun, niso imeli kaj zarubiti. Sedaj pa 
lahko tudi delavcem z minimalno plačo z 
blokiranega transakcijskega računa vsak me-
sec poberejo 50 evrov. Delavcev z minimalno 
plačo je v Sloveniji trenutno nekaj manj kot 

50.000. Seveda pa lahko v postopku izvršbe 
vsem, ki imajo blokiran transakcijski račun, 
zarubijo prilive na račun do 70 odstotkov mi-
nimalne plače.

Spremembe in dopolnitve zakona o izvrš-
bah, ki so manj ugodne za dolžnike, so spre-
jeli poslanci v juniju, ko je bil državni zbor 
že razpuščen. Spremembe zakona so sprejeli 
z obrazložitvijo, da bodo izvršbe poslej pote-
kale hitreje. Ali je bil to zares pravi razlog ali 
samo pretveza, bo kmalu pokazal čas. Zago-
tovo pa se bodo dolžniki poslej bolj bali izvr-
šbe, saj jim bo po njej za življenje na računu 
ostalo samo 550 evrov na mesec.

Sindikati so omenjeni spremembi odločno 
nasprotovali, vendar jim vlada in poslanci 
niso prisluhnili, temveč so sledili predlogu, 
ki so ga najbolj podpirale banke.

T. K.

Zavod Republike Slovenije za zaposlo-
vanje je poleti objavil novo javno po-
vabilo »Delovna vključenost starejših 

oseb«. Z njim delodajalcem iz vse Slovenije 
ponuja subvencije za zaposlovanje starejših 
brezposelnih oseb iz vzhodne Slovenije, ki so 
več kot dvanajst mesecev brezposelni ali pa 
so brez izobrazbe.
Velja samo za delavce iz občin vzhodne Slo-
venije

Cilj javnega povabila »Delovna vključenost 
starejših oseb« je, da bi delodajalci za leto dni 
zaposlili 760 starejših brezposelnih delavk in 
delavcev iz vzhodne Slovenije ter da bi vsaj 
trideset odstotkov omenjenih delavk in de-
lavcev ohranilo zaposlitev tudi po preteku 
enega leta.
5.000 evrov subvencije za zaposlitev sta-
rejšega brezposelnega delavca iz vzhodne 
Slovenije

Kakšni so pogoji javnega povabila delo-
dajalcem? Vsak delodajalec, ki bo v okviru 
programa »Delovna vključenost starejših 
oseb« za najmanj eno leto zaposlil delavca iz 
vzhodne Slovenije, starejšega od 50 let, ki iz-
polnjuje vsaj enega od dveh kriterij (ali je pri-
javljen na zavodu za zaposlovanje in vpisan 
v evidenco brezposelnih vsaj 12 mesecev ali 
pa nima dokončanega srednjega strokovnega 
izobraževanja, srednjega poklicnega, tehni-
škega izobraževanja oziroma splošnega sre-
dnjega izobraževanja), bo prejel subvencijo v 
višini 5.000 evrov. To velja samo za zaposlitev 
starejših delavcev, ki so stalno prijavljeni v 

eni od občin iz vzhodne Slovenije.
Visoka subvencija

Subvencija v višini 5.000 evrov je dokaj vi-
soka, saj bo lahko delodajalec iz nje delavcu, 
ki ga bo zaposlil najmanj za eno leto, izplačal 
več kot šest minimalnih plač. Dejansko bo 
delodajalca starejši delavec, ki ga bo zaposlil 
preko javnega povabila, stal več kot polovico 
manj od drugih primerljivih delavcev. Kot 
kažejo številne raziskave, pa starejši delavci 
marsikdaj naredijo celo več kot mlajši, saj 
imajo že izdelane delovne navede in bogate 
izkušnje. Tudi sicer so lahko starejši delavci 
dragoceni za celoten kolektiv, saj prenašajo 
delovne izkušnje na mlajše.
Na razpolago je 30,8 milijona evrov

Subvencijo za zaposlitev lahko pridobijo 
na javnem povabilu izbrani delodajalci. Šte-
vilo subvencioniranih zaposlitev je odvisno 
od števila zaposlenih pri delodajalcu. Tisti, ki 
zaposlujejo od 1 do 5 oseb, lahko pridobijo 
največ 2 subvencionirani zaposlitvi, tisti, ki 
zaposlujejo več oseb, pa lahko pridobijo naj-
več 10 subvencioniranih zaposlitev.
Za javno povabilo, ki je odprto do 30. sep-
tembra 2014, je na razpolago 3, 8 milijona 
evrov. 

Delodajalec mora pred oddajo ponudbe na 
javno povabilo zavodu za zaposlovanje spo-
ročiti prosto delovno mesto. Ponudbo mora 
oddati svoji območni službi zavoda za zapo-
slovanje skupaj z izpolnjenim obrazcem, ki 
ga najde na spletnih straneh zavoda.

T. K.

Kot smo poročali v prejšnji številki, je 
nekdanja partizanska bolnišnica Cafa 
v Voličini obnovljena dočakala sve-

čano otvoritev na dan državnosti, 25. junija. 
Slovesne otvoritve se je udeležila množica 
domačinov in obiskovalcev iz širšega sloven-
skega prostora. Slavnostni govornik na slove-
snosti je bil predsednik Državnega zbora RS 
v prejšnji sestavi Janko Veber. 

Veber je v nagovoru med drugim poudaril 
pot slovenskega osamosvajanja:

»V času vojne vihre in narodnoosvobodil-
nega boja so se gradili temelji naše današnje 
neodvisnosti. Z organiziranim uporom smo 
odločno in po svojih najboljših močeh pri-
spevali k skupni zmagi nad nacifašizmom. 
Sprejeli smo daljnosežno zgodovinsko odlo-
čitev o pridružitvi k protihitlerjevski koaliciji, 
okrepili smo vrednote tovarištva, solidarno-
sti in požrtvovalnost ter se leta 1945 ponosno 
in upravičeno postavili ob bok zmagovalcev 
druge svetovne vojne.

Partizanska izkušnja narodnoosvobodil-
nega boja ni le zgodba o bojih in oboroženih 
spopadih, ampak tudi zgodba o človečnosti 
in humanosti, ki sta se najbolj očitno izrazili 
prav v partizanski saniteti. 

Ob otvoritvi obnovljene partizanske bolni-
ce »CAFA« se torej poklanjamo srčnosti, soli-
darnosti in požrtvovalnosti vseh tistih, ki so, 
ne glede na tveganost in drznost svojega po-

četja, sodelovali pri skrbi za ranjene in obo-
lele borce. In teh dragocenih in plemenitih, 
danes žal vse preredkih človeških lastnosti v 

času vojne vihre na slovenskem ni manjkalo. 
Partizanska bolnišnica »CAFA« ostaja ne-

izbrisan spomin na pogum in medsebojno 
solidarnost borcev in zavednih Slovencev, ki 
so premagovali lasten strah in bojazen pred 
smrtjo ter dali prednost domovini in skupni 
dobrobiti. Takšne, tako predane, z daljnose-
žno vizijo in v prihodnost usmerjene posa-
meznike, ki bodo sposobni in pripravljeni 
voditi Slovenijo v smeri gospodarskega in 
finančnega ne le okrevanja, temveč tudi po-
novnega vzpona in blagostanja, potrebujemo 
tudi danes.« 

R. H.

Še o otvoritvi partizanske bolnice Cafa

Komentar

Poleg narečja tudi »prava« slovenščina

Pred dvesto leti (13. 3. 1814) se je v 
Zgornjih Verjanah rodil duhovnik in 
jezikoslovec Oroslav Caf, ki bi se ga 

kot velikega rojaka morali z večjo zavzetostjo 
spominjati tudi v Trojici.

V knjigi Osebnosti piše, da je bil kaplan v 
Framu, profesor pastoralike v Mariboru in 
beneficiat na Ptuju. Neverjetno se sliši, da 
se je kot samouk naučil vseh indoevropskih 
jezikov. V mladosti je pisal o knjižnem je-
ziku, pozneje pa o zgodovini in etimologiji. 
Pomembno je njegovo slovarstvo, saj je zbral 
obsežno narečno gradivo, kar me v tem zapi-
su predvsem zanima, vendar do 1846 v glav-
nem končanega slovarja ni objavil. Njegovo 
zbrano gradivo so uporabili drugi, predvsem 
še jezikoslovec Pleteršnik. O indoevropskem 
jezikoslovju si je dopisoval z znamenitimi 
jezikoslovci. Vabili so ga v Prago in Sankt 
Peterburg, kjer naj bi predaval o indoevrop-
skem jezikoslovju, vendar se na povabilo ni 
odzval. V Slovenskem etnološkem leksikonu 
še piše, da je Caf za slovarsko delo izpisal vse 
slovenske tiske in da je zbiral narodno gradi-
vo, na primer pesmi z napevi in pregovore. 
V Vestniku in Zori je objavil več etimoloških 
prispevkov.

Oroslava Cafa so očitno zanimala tudi 
narečja, česar so se spomnili tudi v lenarški 
knjižnici, kjer so začeli načrtno obujati na-
rečno govorico, kar je vredno vse pohvale. 
Kot večkrat piše v Ovtarjevih novicah, na sre-
čanjih z ljudmi, ki jih zanima narečje,''gučijo 
po domače'' o običajih, šegah in navadah, kar 
je še posebej zanimivo. Logično je, da govor 
v narečju povezujejo s preteklostjo. Seveda se 

ob tem zastavlja kar nekaj vprašanj, s čimer 
pa nikakor ne želim razvrednotiti pomena 
pogovorov v narečju. Najprej se sprašujem, 
komu so taki pogovori namenjeni in kdo se 
jih udeležuje. Domnevam, da so namenjeni 
vsem, ki jih govorjenje v narečju zanima in 
ki tudi sami vsaj občasno govorijo v narečju. 
Upam, da se tudi mladi seznanjajo z narečji, 
ampak s kakšnimi? Vsak kraj ima svoj govor, 
čeprav so med njimi podobnosti. Eden od 
strokovnjakov, ki preučuje slovenskogoriška 
narečja, je tudi dr. Bernard Rajh, ki bi zagoto-
vo lahko pomagal pri prepoznavanju narečij, 
morda tudi s kakšnim predavanjem.

Ko govorimo o narečju, seveda ne more-
mo mimo »prave« slovenščine, s katero si je 
marsikateri mlad človek navzkriž. Raje tolče 
angleščino, ki je nekako v modi. Seveda ni-
mam nič proti učenju angleškega jezika že v 
osnovni šoli, vendar me skrbijo podatki, da 
imajo mnogi mladi odpor do slovenskega je-
zika, tudi zaradi tega, ker jim ga učitelji ne 
znajo dovolj zanimivo predstaviti. Seveda 
ni stvar knjižice, da bi šolarje in dijake po-
učevala o slovenskem jeziku. To zadeva šolo. 
Lahko pa seveda knjižnica marsikaj stori za 
zanimanje mladih za slovenske knjige, kar 
lenarška knjižnica že dolgo poskuša. Ne vem 
pa, če prireja tudi pogovore o slovenščini in 
slovenski književnosti.

Torej je poleg seznanjanja zlasti mladih z 
narečji potrebna še večja skrb za slovenski 
jezik, ki naj jim bo vsaj tako blizu, kot jim je 
angleščina. Naj ne zveni kot fraza: ljubimo 
materin jezik in bodimo nanj ponosni!

Tone Štefanec
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Občina Sveta Ana
16. praznovanje praznika občine Sveta Ana

Praznik Svete Ane, poznan tudi kot Anin 
teden, se začne z občinsko proslavo, 
ves teden pa se odvijajo kulturne, dru-

žabne, športne in dobrodelne prireditve, ki 
dajejo občini svojevrsten pečat, saj prihajajo 
številni obiskovalci sosednjih občin, tudi iz 
Avstrije ter drugih krajev Podravja. 

»Tu sem doma« je takorekoč prepoznavni 
slogan vsakoletnega začetka občinskih pra-
znovanj, ki so se studi letos začela z občinsko 
proslavo, ki so se je udeležili številni ugledni 
gostje ter župani sedmih sosednjih ter prija-
teljskih občin, poslanec 
Uroš Pikl, ravnatelj 
OŠ Sv. Ana Boris Mla-
kar, farni župnik An-
ton Fras, predsednica 
LAS Ovtar Vida Šavli, 
predstavnik zavoda za 
urbanizem Boris Ko-
stanjevec, okrajni gla-
var avstrijske Štajerske 
dr. Alexsander Majcan, 
župan avstrijske občine 
St. Ana am Aigen Joha-

nes Weidinger, pravnik dr. Borut Holcman, 
direktorica podjetja Pro plus Jana Sovič. Žu-
pan je v pozdravnem nagovoru strnil pregled 
mandata županovanja in poudaril, da so zanj 
zgolj rezultati izključno vodilo delovanja, saj 
so vsako leto bila na občini dejavna vsaj tri do 
štiri gradbišča, pomembne pridobitve in po-
sodobitve v občini pa so: nov kulturni dom, 
vrtec, športna dvorana z urejenim igriščem 
ter športno infrastrukturo, zamenjani ostreš-
ji oz. kritini ter stavbno pohištvo in fasadi 
na obeh osnovnih šolah, 10 km vodovoda, 
20 km urejenih cest, 10 km kanalizacije, či-
stilni napravi v Lokavcu in Ledineku, 2 km 
kolesarske poti, obnova občinske zgradbe, 
ureditev centrov v Lokavcu in trgu obči-
ne, kjer je od letošnjega poletja urejena tudi 
kmečka tržnica, ureditev poslovne cone v 
Žicah, komunalna oprema parcel, izgraditev 
šestih stanovanj, ureditev novega mostu čez 
reko Ščavnico, rekonstrukcija plazov, novo 
gasilsko vozilo in varovalna gasilska oprema, 
obnovljena stavbna dediščina ter lokalno za-
ščiteni objekti v občini ... Župan je prav tako 
poudaril uspešnost pri prijavah na razpise in 
črpanju evropskih sredstev, ki so omogočila, 
da so lahko udejanili zastavljene cilje in sledi-
li viziji razvoja kraja. Dejal je, da vidi siceršnji 
razvoj kraja na turizmu, za katerega si želi, 
da bi bil gonilna sila občine, ponudnikom pa 

dobrodošel dodaten vir zaslužka.
Občinsko proslavo so obogatili pevci 

CMepz KD Sveta Ana, s posebnim glasbenim 
vložkom sta se predstavila Matjaž Trinkaus in 
Lara Šijanec s pesmijo Svet je tvoj, pri kate-
ri je pevca na klavirju spremljal Aleksander 
Šijanec in na bobnih Aleš Rola, v duetu sta 

zaigrali tudi Natalija, 
klavir, in Lara Šijanec, 
favta. Posebej zavzeto 
je na prireditvi sode-
loval otroški zbor ter 
mladostno navihanost 
pridal tudi mladinski 
zbor KD Sveta Ana.

Občinski praznik je 
vselej tudi priložnost 
za podelitev priznanj in 
nagrad najboljšim dija-
kom in študentom, ki 
vedno razveseljujejo z 
nadpovprečnimi uspe-
hi, letos so ta priznanja 
prejeli: Tilen Kocijan, 
dijak Srednje ekonom-
ske šole Maribor, Ur-

ban Rajter, dijak Srednje elektro računalniške 
šole Maribor, Žan Rola, dijak Srednje šole za 
gostinstvo in turizem, Mihaela Roškarič, di-
jakinja Biotehniške šole Maribor, Katja Bre-
znik, študentka Fakultete za naravoslovje in 

matematiko Univerze 
v Mariboru, Nina Harl, 
študentka Filozofske 
fakultete Univerze v 
Mariboru, Mateja Hazl, 
študentka Fakultete za 
elektrotehniko, raču-
nalništvo in informati-
ko Univerze v Maribo-
ru, Milan Ketiš, študent 

Akademije za likovno umetnost Univerze v 
Ljubljani. 

Prav tako so bili podeljeni občinski grbi in 
plaketa občine Sveta Ana zaslužnim posame-
znikom. Zlati grb je prejela LD Sveta Ana ob 
60-letnici uspešnega delovanja lovske druži-
ne ter za skrbno gojitveno in naravovarstve-
no dejavnost v občini. Srebrni grb je prejel 
Vokalni kvintet Završki fantje ob 30-letnici 
uspešnega delovanja na področju ljubiteljskih 
glasbenih dejavnosti in za sodelovanja na šte-
vilnih prireditvah v občini Sveta Ana. Srebrni 
grb je prejel tudi Feliks Berič za dolgoletno 
delo in vodenje Turističnega društva Sveta 
Ana ter za pomemben prispevek k promociji 
in razvoju turizma v občini. Bronasti grb je 
prejela zborovodkinja in organistka Natalija 
Šijanec za dolgoletno in požrtvovalno delo 
ter vodenje Cerkveno–prosvetnega pevske-
ga zbora Kulturnega društva Sveta Ana. Jože 
Križan je prav tako prejel bronasti grb občine 
za dolgoletno in požrtvovalno delo na kul-
turnem področju občine Sveta Ana. Plake-
ta občine je bila podeljena Idi Senekovič za 
dolgoletno in požrtvovalno delo v Društvu 
kmečkih žena in deklet Sveta Ana. 

Tradicionalno pogostitev z jedačo in pijačo 
sta v okviru občine pripravila Društvo kmeč-
kih žena in deklet Sv. Ana in Društvo vino-
gradnikov Sv. Ana. Gospodinje so pripravile 

Foto: V. Kapl

dobro obiskano razstavo 
drobnega peciva, ki je bila 
odličen uvodnik v občin-
ska praznovanja, saj je bila 
popestrena z živahnimi 
zgodbami o kuhanju ne-
koč, ki ga je slikovito pred-
stavila letošnja 90-letnica 
Mimica Bauman v prešer-
nem pogovoru s Frančkom 
Ruhitlom. 

Za dobrodelno noto v 
Aninem tednu sta poskr-
bela KORK Lokavec in 
Okrepčevalnica Šenk, ki 
sta že četrtič organizira-
la tekmovanje v kuhanju 
štajerske kisle juhe, kate-
rega izkupiček je bil namenjen v šolski sklad 
OŠ Sveta Ana. Kislo juho je kuhalo 15 ekip, 

ocenjevala se je spretnost, organizacija dela, 
čistoča, izvirnost, videz, okus, pogrinjek. 
Ekipo sta lahko sestavljala najmanj dva čla-
na. Sodelovale so naslednje ekipe: Športno 
društvo Sv. Ana, Mr. Bo, 
Froleh, Hamer team, Oljar-
na Moleh, Šestica, Društvo 
upokojencev Sv. Ana, Ža-
metna vas, KORK Lokavec, 
Svinjske premze, Haloška 
podmornica, Durex, Šolski 
sklad, Župnijski pastoralni 
svet in Župarji. Najboljšo 
juho je skuhala ekipa ŠD 
Sveta Ana, drugo mesto 
je zasedla ekipa Šestica iz 
Maribora, tretje pa ekipa 
Durex iz Gorišnice. Naj-
boljši so poleg praktičnih 
nagrad sponzorjev dobili 
še pokal in priznanja obči-
ne. Zaključek kulinarične-
ga tekmovanja se je po pri-
čakovanjih odvijal veselo ob zvokih domače 
glasbe in pokušnji mojstrovin iz lonca.

Letos je župnijski urad Sveta Ana prvič or-
ganiziral srečanje zakoncev 
jubilantov, ki je potekalo 
v nedeljo, 20. julija v farni 
cerkvi.

Prav tako so v Aninem 
tednu potekali številni 
športni dvoboji, saj je do-
mače športno društvo na 
tem področju že vrsto let 
zelo aktivno, tudi gasilci s 
svojimi spretnimi tekmo-
vanji niso zaostajali in se 
tekom praznovanj večkrat 
pomerili v veščinah, ob za-
ključku praznovanj pa so 
poskrbeli še za »ta pravo 
gasilsko veselico« z znanim 
ansamblom Spev. Tako so 
mnogi sicer muhasto vre-
me pregnali pod šotorom na veselici. Kultur-
na zadruga Sv. Ana je poskrbela za likovne 
delavnice otrok in potopisno predavanje o 
Severni Koreji Reneja Gomolja. 

Etnografska skupina TD Sveta Ana je po-
skrbela, da je prireditev na Grafonževi doma-
čiji odlično uspela, prav tako so letos prvič 
soorganizirali narečni pogovor o šegah in na-
vadah in preprostemu življenju v preteklosti 
v anovskem narečju. Društvo upokojencev 
je priredilo tekmovanje v streljanju z zračno 
puško ter kolesarjenje po občini.

Kulturno društvo Sveta Ana pa je letos 
drugič priredilo večer zabavne glasbe – Po-

letno noč, ki jo je glasbeno vodil Cerkveno-
prosvetni mešani pevski zbor, odpela pa sta 
tudi mladinski in otroški zbor. Glede na to, 
da je bila pokrita terasa pri Šenku napolnjena 
do zadnjega stojišča, lahko sklenemo, da se 
bo prireditev ne glede na muhavost vreme-
na obdržala, saj aplavzom in navdušenju po 
odpetih slovenskih popevkah, narodno-za-
bavnih in dalmatinskih pesmih kar ni bilo 
konca. Povedano preprosteje: glasba osrečuje 
ljudi in zaseje veselje daleč naokrog. 

V okviru občinskih praznovanj so pra-
znovali tudi lovci LD Sveta Ana svojih 60 let 
delovanja in upravljanja z divjadjo v občini, 
osrednja slovesna prireditev je potekala v šo-
toru pri telovadnici OŠ. 

Praznični konec tedna na god farne pa-
trone Sv. Ane je kot že vrsto let potekal zelo 
slovesno, na god farne patrone so postavili 
klopotec na trgu, letos sta odgovornost pre-
vzela zaselka Rožengrunt in Lokavec, hkrati 
pa je potekala otvoritev kmečke tržnice, ki 
daje trgu občine povsem drugi videz. 

V občinski avli so ob 13.30 uri odprli raz-
stavo likovnih del mladih umetnikov, ki so 
svoja dela naslikali na Grafonževi domačiji v 

času Aninega tedna. Ob 14. uri je bila uradna 
otvoritev kmečke tržnice, kjer so člani Kul-
turnega društva Sveta Ana poskrbeli, da je bil 
program vesel in pester. Ob 18. uri je bila na 
športnem igrišču Sveta Ana prijateljska tek-
ma med ekipama PGD Sv. Ana in med Obči-
no Sveta Ana. Dan se je zaključil s podelitvijo 
pokalov, ki so si jih zmagovalci priigrali v 
Aninem tednu 2014.

Žegnanjski sveti maši na praznično nedeljo 
je letos daroval častni občan občine in pomo-
žni škof dr. Jožef Smej.

Suzana R. Breznik, Foto Tone

Množična udeležba občanov na osrednji proslavi

Nagrajenci

Nastop CMepz KD Sv. Ana z otroškim zborčkom

Obnovljeno središče Sv. Ane s kmečko tržnico

Anina paleta z otvoritvijo razstave in udeleženci ter obiskovalci

Mimica Bauman in Franček Ruhitel
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nova stavbna zemljišča, namenjena stano-
vanjski gradnji, zagotavlja dejavnosti, potreb-
ne za opravljanje funkcij občinskega središča, 
omogoča razvoj centralnih in proizvodnih 
dejavnosti v naselju Benedikt, ohranja razpr-

šene poselitve na celotnem območju občine, 
omogoča razvoj kmetijskih gospodarstev z 
dopolnilnimi dejavnostmi in razvoj sonarav-
nega kmetijstva z namenom oskrbe lokalne-
ga prebivalstva s hrano in ohranjanje kultur-
ne krajine. 

Občinski prostorski načrt je podlaga za 
pridobitev gradbenega dovoljenja. Do no-

vega občinskega prostorskega dokumenta 
lahko dostopajo občani tudi sami. Grafični 
del s prikazom namenske rabe prostora se 
nahaja v pregledovalniku PISO, do katerega 
lahko občani dostopajo preko spletne strani 

www.benedikt.si. Nahaja se pod tematskim 
sklopom "Občinski prostorski načrt (OPN)". 
Pregledovalnik omogoča tudi povezavo do 
tekstualnega dela OPN-ja.

Vir: https://www.geoprostor.net/piso_int/
ewmap.asp?obcina=BENEDIKT

Andreja Lorber

Občina Benedikt je v začetku leta 2014 
izvedla postopek izbire koncesionar-
ja za opravljanje lokalne gospodar-

ske javne službe pokopališke in pogrebne 
dejavnosti ter urejanja pokopališča v občini 
Benedikt. 9. 7. 2014 je župan Milan Gumzar 
podpisal novo koncesijsko pogodbo z direk-
torjem podjetja Almaja, d. o. o., iz Lenarta, 
gospodom Zlatkom Glinškom. Koncesija 
je podeljena za dobo 10 let. Za uporabnike 
način izvajanja gospodarske javne službe po-
kopališke in pogrebne dejavnosti ter vzdrže-
vanja pokopališča tako ostane nespremenjen, 
saj je podjetje Almaja že do sedaj izvajalo to 
javno službo.

Sabina Šijanec, foto: arhiv občine

V Cerkvenjaku so julija in avgusta pote-
kala zelo intenzivna dela na gradbišču 
novega petoddelčnega nizkoenerget-

skega vrtca, ki ga nameravajo slovesno od-
preti v prvi polovici septembra. Po besedah 
direktorja občinske uprave mag. Vita Kra-
nerja bodo malčki vanj prihajali že nekaj dni 
prej, tako da se bodo postopno prilagodili 
na nove pogoje, v katerih bo poslej potekalo 
otroško varstvo v Cerkvenjaku. Objekt nove-

ga vrtca je najsodobnejši, tako da bodo cer-
kvenjaški malčki imeli zares idealne pogoje 
za predšolsko vzgojo, izobraževanje in biva-
nje. Na gradbišču novega vrtca je v povprečju 
delalo vsak dan od 10 do 15 delavcev, julija in 
avgusta pa tudi do 40 delavcev. Že iz tega je 
razvidno, kako si izvajalec del Gradbeništvo 
Milana Pintariča, s. p., iz Spodnje Ščavni-
ce skupaj z občino prizadeva, da bi bil vrtec 
zgrajen v pogodbenem roku in da bi jeseni 

Benediški občinski svet je na 6. izredni 
seji 4. junija sprejel enega najpomemb-
nejših dokumentov, to je Občinski pro-

storski načrt občine Benedikt, ki je začel ve-
ljati 5. 7. 2014. Gre za povsem nov prostorski 
akt, ki je zelo obsežen, tudi zato, ker je združil 
v enoten dokument dva obstoječa: prostorski 
plan in prostorske ureditvene pogoje. V tem 
zahtevnem postopku, s katerim je občina Be-
nedikt na podlagi Zakona o prostorskem na-
črtovanju pričela že v letu 2009, sta izdelova-
lec, podjetje Urbis, d.o.o., in občina Benedikt 
usklajevala smernice nosilcev urejanja pro-

stora, soglasodajalcev ter konkretnih pobud 
in interesov fizičnih in pravnih oseb. V po-
stopku sprejemanja Občinskega prostorskega 
načrta (OPN) je občina Benedikt prejela 125 
pobud občanov, žal pa vse niso bile upošte-
vane, kljub temu da si je občina prizadevala 
za ustrezno rešitev prav vsake. Izdelane so 
bile strokovne podlage za poselitev, Elaborat 
posegov na najboljša kmetijska zemljišča ter 
narejena Celovita presoja vplivov na okolje 
ter kar nekaj usklajevanj z nosilci urejanja 
prostora.

Občinski prostorski načrt tako prinaša 

Potok Drvanja je levi pritok Pesnice. V 
Pesnico se izliva pri Drbetincih, izvira 
pa v naselju Drvanja, severno od Be-

nedikta. Od izliva pa do Benedikta je bila v 
preteklosti struga potoka regulirana v kla-
sični obliki po raznih projektih. Drvanja na 

območju Benedikta je bila regulirana v za-
četku 80-ih let. Zadnja vzdrževalna dela na 
obravnavanem odseku so bila izvedena leta 

2002. Do danes se je v profilu potoka nabra-
lo precej naplavin. Sedanje dno je mestoma 
poglobljeno, ponekod se pojavljajo zajede. 
Poplavna varnost je padla pod v preteklosti 
projektirano vrednost (Q10). Za izboljšanje 
prevodnosti struge se v letošnjem poletju iz-

vaja odstranitev naplavin gorvodno 
od ceste Lenart–Gornja Radgona 
(v skupni dolžini 758 m). Stroški 
vzdrževalnih del, ki jih izvaja Drava, 
Vodnogospodarsko podjetje Ptuj, d. 
d., znašajo 20.700,00 EUR, ki jih del-
no (v znesku 12.500,00 €) financira 
Agencija RS za okolje, delno (v zne-
sku 8.200,00 €) pa občina Benedikt. 
Z vzdrževalnimi deli na tem odseku 
se bo vzpostavila projektirana pre-
vodnost korita potoka Drvanja in 
preprečile se bodo večje poškodbe.

Vir: Program gospodarske javne 
službe urejanja voda 2014 – Drva-
nja - čiščenje naplavin v Benediktu 

(Drava VGP, april 2014)
Sabina Šijanec, foto: arhiv občine

Občina Benedikt
Plačilo nadomestila za stavbna zemljišča 
po starem

V občini Benedikt sprejeli občinski 
prostorski načrt

Nova koncesijska pogodba 
za opravljanje pokopališke in pogrebne dejavnosti ter urejanja 
pokopališča

Občina Cerkvenjak
Izgradnja novega vrtca se končuje

Vzdrževalna dela na potoku Drvanja

Župan občine Bene-
dikt Milan Gumzar 
v začetku pogovora 

za Ovtarjeve novice pou-
darja: »Delo v naši občini 
je poleti po tem, ko smo 
proslavili občinski pra-
znik, potekalo tako kot 
običajno in mirno. Obča-
ne je sredi avgusta vzne-
mirila samo novica, da se 
podjetje Prevent Halog 
srečuje s težavami ter da 
si vodstvo podjetja in la-
stniki prizadevajo za re-
šitev podjetja in delovnih 
mest. Iz vsake desete dru-
žine v občini Benedikt je 
namreč vsaj en član zapo-
slen v tem podjetju.« 

Po Gumzarjevih bese-
dah občina nima nobene-
ga vpliva na reševanje podjetij. Če bi Prevent 
Halog moral odpustiti veliko delavcev, pa bi 
to spremenilo socialno sliko v občini. Kako bi 
to vplivalo na socialne razmere, je danes tež-
ko govoriti, saj bi si odpuščeni delavci zagoto-
vili socialno varnost za določeno obdobje na 
zavodu za zaposlovanje, odvisno od dolžine 
svoje zaposlitve. Šele če v tem času ne bi našli 
zaposlitve, bi morala občina zanje začeti pla-

čevati osnovno zdravstveno zavarovanje. Ver-
jetno pa bi se povečala tudi sredstva za sub-
vencioniranje plačil za vrtec. Natančno je o 
finančnih posledicah krize v Prevent Halogu 
danes težko govoriti, vsekakor pa bi propad 
takšnega podjetja močno prizadel vse občine 
v osrednjih Slovenskih goricah. »Zato upam, 
da bodo prizadevanja vodstva podjetja in la-
stnikov obrodila sadove,« pravi Gumzar.«

V počitniškem času je občina Benedikt po 
besedah župana podpisala tudi koncesijsko 
pogodbo za pogrebno in pokopališko dejav-
nost s podjetjem »Almaja« iz Lenarta.

Tako kot prebivalci drugih občin bodo 
morali tudi občani Benedikta letos plačati 
nadomestilo za uporabo stavnih zemljišč, ker 
je ustavno sodišče razveljavilo zakon o davku 
na nepremičnine. »Občani bodo plačali na-
domestilo v enaki višini kot leta 2013,« pra-

vi Gumzar. Davčna uprava je 
občanom že poslala položni-
ce. Nadomestilo za uporabo 
stavbnih zemljišč bodo morali 
plačati v dveh obrokih – sep-
tembra in oktobra.

Ker so, kot pravi Gumzar, 
v občini Benedikt redno ažu-
rirali podatke o nepremični-
nah, letos pri plačilu nadome-
stila za stavbna zemljišča ne 
bo večjih razlik glede na leto 
2013. Sicer pa občani v občini 
Benedikt plačajo nadomestilo 
za uporabo stavbnih zemljišč 
samo za zemljišča, na katerih 
stoji objekt, ter za komunalno 
opremljena stavbna zemljišča. 
Če na primer stoji objekt na 
200 kvadratnih metrih zemlji-
šča, plača lastnik nadomestilo 
samo za teh 200 kvadratnih 

metrov, ne glede na to, kako velika je stavb-
na parcela. Tudi za komunalno neopremljena 
stavbna zemljišča lastniki po občinskem od-
loku ne plačajo nadomestila.

V občini Benedikt so izračunali, da bodo 
letos občani vplačali z nadomestili za upo-
rabo stavbnih zemljišč v občinsko blagajno 
maksimalno 45.000 evrov. Če ustavno sodi-
šče ne bi razveljavilo zakona o nepremični-

nah, pa bi morali skupno 
plačati okoli 200.000 evrov, 
od tega 45.000 v občinsko 
blagajno, 155.000 evrov pa 
v državno blagajno. 

V času počitnic in do-
pustov se je zgodil še en 
dogodek, ki je pomemben 
za občino Benedikt. Ste-
čajna upraviteljica podjetja 
CMC Celje Milena Sisinger 
je poskušala na prvi dražbi 
prodati projekt za Terme 
Benedikt s pripadajočo 
tehnično dokumentacijo, 
zemljiščem in eno polovi-
co vrelca. Vse omenjeno 
je kupcem ponudila za 1,8 
milijona evrov in davek na 
dodano vrednost. Kot je že 
običajno pri naših stečajnih 

postopkih, na prvo dražbo ni prišel nihče. 
Kupci običajno čakajo na naslednje dražbe ali 
na zbiranje ponudb, ko je kupnina že bistve-
no manjša. Kdor bo kupil projekte za Terme 
Benedikt, jih bo lahko začel graditi takoj.

Kako pa je trenutno s turizmom v Bene-
diktu, saj imajo v občini obiskovalcem mar-
sikaj pokazati že danes? »Na prireditve in 
različne dogodke v občini Benedikt prihajajo 
poleg domačinov tudi ljudje od drugod, zlasti 
tisti, ki imajo v Benediktu in okoliških nase-
ljih svoje korenine,« pravi Gumzar.

Sicer pa je čez poletje spremenil svojo zu-
nanjost tudi novi otroški vrtec, ki ga gradijo 
v Benediktu nedaleč od šole. Njegova fasada 
je iz dneva v dan lepša in bolj živo pisana, kar 
bo malčkom zagotovo všeč.

T. K.

Milan Gumzar: Kdor bo v stečajnem 
postopku za podjetje CMC na draž-
bi kupil projekt za Terme Benedikt, 
jih lahko začne graditi takoj.

Občina Benedikt nadaljuje z gradnjo vrtca, ki dobiva končno zunanjo 
podobo.

Dejanska raba Namenska raba

Vzdrževalna dela na potoku Drvanja v Benediktu

Direktor podjetja Almaja Zlatko Glinšek in 
župan občine Benedikt Milan Gumzar 
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Kar nekaj tem smo ob koncu dopustniških 
mesecev izpostavili v aktualnem pogovoru z 
lenarškim županom mag. Janezom Kramber-
gerjem. Med prvimi smo ga prosili za mnenje 
oz. stališče prvega moža v osrednji občini Slo-
venskih goric o napovedani prekinitvi poslov 
avtomobilskega proizvajalca z eno osrednjih 
družb v lenarškem industrijskem bazenu – 
Prevent Halog.

»Informacijo o ukinitvi programa in preki-
nitvi pogodbe v podjetju Prevent Halog sem 
sprejel z zaskrbljenostjo. To naše podjetje 
daje delo skoraj 550 ljudem, ki 
preživljajo svoje družine. Od 
teh je 108 občanov naše obči-
ne. V kolikor lastniki ne bodo 
uspeli pridobiti novih progra-
mov, lahko pričakujemo velik 
pritisk na socialne transferje v 
občinah in veliko stisko ljudi 
in njihovih družinskih članov. 
Pravega vzroka, zakaj se je to 
zgodilo, najbrž ne bomo izve-
deli. Zagotovo pa vemo, da je 
v naši državi neugodna klima 
za gospodarstvo oz. celotni 
proizvodni sektor. Naša davč-
na in zaposlitvena zakonodaja 
sta neprimerljivi z deželami, 
po katerih se radi zgleduje-
mo. Imamo predrago državo 
in nestabilno ter nepredvidljivo gospodar-
sko politiko, zato se nas vlagatelji izogibajo. 
Veliko naših občanov najde delo v sosednji 
Avstriji in na tak način reši svoj socialni sta-
tus. Dolgoročno to pomeni za našo deželo 
katastrofo. Živim v upanju, da bosta novoi-
zvoljeni državni zbor in prihajajoča vlada s 
svojo večino sprejela konkretne in učinkovite 
ukrepe za spodbujanje gospodarstva in novih 
delovnih mest.«  
Pomembne komunalne naložbe so v veliki meri 
odvisne od državnega in evropskega denarja. 
Za nekatere še ni jasno, ali bodo finančna sred-
stva prispela ali bodo naložbe morale počakati. 
Kako je z izgradnjo vodooskrbnega omrežja za 
območje KS Voličina?

»Občina Lenart je v decembru 2013 v 
skladu z navodili Ministrstva RS za go-
spodarski razvoj in tehnologijo (v nada-
ljevanju: MGRT) ter zakonom o javnem 
naročanju izvedla po odprtem postopku 
izbiro izvajalca gradbeno-obrtniških del 
za izgradnjo vodooskrbnega omrežja po 
območju KS Voličina. 

Do podpisa pogodbe z izbranim izva-
jalcem še vedno ni prišlo, ker še čakamo 
sklep o sofinanciranju projekta iz Evrop-
skega sklada za regionalni razvoj. Na 
MGRT so začeli izdajati negativne skle-
pe že julija. Za občino Lenart pričakuje-
mo pozitiven sklep do konca avgusta, saj 
so zagotovili v državnem proračunu še 
nekaj dodatnih sredstev. 

Predvidena skupna dolžina vseh vo-
dov je 13.155 m. Z izvedbo investicije bo 
urejena vodooskrba za 398 prebivalcev 
v 135 obstoječih gospodinjstvih, ki živijo v 
naseljih Selce, Črmljenšak, Straže in Rogoz-
nica. Skupna vrednost investicije po tekočih 
cenah znaša 849.210,16 EUR (z vključenim 
davkom na dodano vrednost) in se bo izvaja-
la predvidoma skladno s časovnim načrtom 
do septembra 2015. Viri za financiranje bodo 
zagotovljeni šele po prejemu sklepa in podpi-
su pogodbe o sofinanciranju s strani Ministr-
stva za gospodarski razvoj in tehnologijo: EU, 
ESRR, v okviru prednostne usmeritve Regio-
nalni razvojni programi, v znesku 673.332,54 
EUR, in lastna finančna sredstva v znesku 
175.877,62 EUR.

Vsi vlagatelji bomo o rezultatih javnega 
poziva obveščeni torej najkasneje do konca 
tega meseca. V kolikor bomo prejeli poziti-
ven sklep o sofinanciranju, bomo predvideno 
investicijo izvedli po terminskem planu. Z 
izvedbo te investicije bo končno zagotovljena 
pitna voda iz javnega sistema vsem gospo-
dinjstvom v občini.«

Nekatere naložbe so namenjene dvigu kakovo-
sti gostinsko-turistične ponudbe in boljši pro-
mociji. Med njimi smo že nekajkrat omenjali 
obnovo kleti v Centru Slovenskih goric, izve-
den pa je tudi projekt Signalizacija v občini 
Lenart ...

»Občina Lenart je pridobila s pomočjo 
LAS Ovtar Slovenskih goric za obnovo kleti 
tudi sofinancerska sredstva v višini 30.043,38 
EUR, kar predstavlja 50% upravičenih stro-
škov investicije za leto 2013 in 2014.

V pričakovanju razširitve vinske ceste VTC 
13 na območju petih ob-
čin Upravne enote Lenart 
se ta klet kaže kot izjemna 
turistična priložnost. 

Glavni cilj je bil uredi-
ti klet VTC 13 v objektu 
Center Slovenskih goric 
na Trgu osvoboditve 9 
v Lenartu v skupni neto 
površini 76,3 m2. Novo-
urejena klet bo predsta-
vljala osrednji protoko-
larni prostor ponudbe 
vina, dobrot in darov po-
deželja ter nudila prostor 
druženja, izobraževanja 
in dodatnega dohodka, 
kar posledično pomeni 
dvig kakovosti življenja 

prebivalstva na podeželskem območju. Tukaj 
velja omeniti, da je bila ta investicija potrebna 
tudi zaradi odstranitve vlage v tem spomeni-
ško zaščitenem objektu. 

Projekt signalizacije smo izvedli v šestih 
občinah UE Lenart s pomočjo LAS Ovtar 
Slovenskih goric in Razvojne agencije Slo-
venske gorice. Skupna vrednost projekta 
signalizacije je 148.877,67 EUR, od tega bo 
sofinancirano 37.192,04 EUR. V naši občini 
smo ob lokalnih in državnih cestah postavi-
li 172 tabel in tako označili javne ustanove, 
kulturno zgodovinske objekte in dejavnosti 
v zasebnem sektorju pri tistih, ki so se pri-
ključili projektu. Vrednost projekta v naši ob-
čini je 70.606,05 €, od tega bo sofinancirano 
18.094,31 evrov.«

Vrniva se še v Voličino. Gradnjo sekundarnih 
cevovodov je omogočil širok projekt, ki finanč-
no sicer še ni zaprt. Kako poteka 4. faza rekon-
strukcije vodovoda v Voličini? 

»Občina Lenart je od leta 2011 izvajala 
projekt Celovita oskrba severovzhodne Slo-
venije s pitno vodo – SZ Slovenske gorice, ki 
je bil sofinanciran tudi s sredstvi evropskega 
Kohezijskega sklada. Gre za projekt 12 ob-
čin, ki je zaključen, pridobljena so uporabna 
dovoljenja. Na žalost pa država vse do danes 
ni poravnala svojega deleža, na tak način iz-
črpava občine in nas spravlja v likvidnostne 
težave. Z izgradnjo tega sistema smo pridobi-
li zadostne količine vode, tako smo se lahko 
v okviru projekta Rekonstrukcija vodovoda 
v Voličini – 4. faza lotili gradnje 11 odsekov 
sekundarnih cevovodov v Zg. in Sp. Voličini 
in zagotovili nemoteno oskrbo s pitno vodo 
za 111 gospodinjstev, v katerih živi 355 pre-
bivalcev.

Občina Lenart je od skupne vrednosti 
460.065,00 € po pogodbi z Ministrstvom za 

lahko začel služiti svojemu namenu.
Izgradnja objekta novega vrtca, ki bo tudi 

na pogled izjemno atraktiven in bo polepšal 
vedute kraja, bo stala skupno okoli 1,5 milijo-
na evrov. Še okoli 200 tisoč 
evrov pa je morala občina 
nameniti za projekte, odkup 
zemljišč, nadzor in druge 
stroške, ki so sestavni del 
investicijskega projekta. Ob-
čini Cerkvenjak je uspelo za 
izvedbo projekta pridobiti 
okoli 231 tisoč evrov iz bru-
seljske blagajne, 750 tisoč 
evrov pa je občina dobila na 
razpisu ministrstva za šol-
stvo in šport. Gre za velika 
sredstva iz bruseljske in dr-
žavne blagajne, zaradi česar 
mora občina tudi redno in 
izredno natančno poročati, 
kako investicija poteka in 
kako smotrno so bila pora-
bljena evropska in državna 
sredstva.

Čez poletje je potekala 
tudi agromelioracija in ko-
masacija v dolini Andrenškega potoka, ki se 
z zadnjimi korekcijami končuje. Sredi avgu-
sta so reševali še zadnje 
pritožbe. Teh je bilo se-
dem, en udeleženec pa 
se ni pritožil, temveč je 
izrazil samo svojo željo. 
Pristojni si prizadevajo, 
da bi vse neusklajenosti 
rešili, kar jim bo, ka-
kor kaže, verjetno tudi 
uspelo. Velika večina 
udeležencev v agrome-
lioraciji in komasaciji 
pa je po besedah Kra-
nerja zadovoljnih. Ti-
sti, ki so ob komasaciji 
določene površine pri-
dobili, bodo morali to 
dodatno plačati, tistim, 
ki jih bodo izgubili, pa 
bodo plačali odškodni-
no. Tako noben ne bo 
na izgubi. Dolina Andrenškega potoka, ki je 
bila doslej zamočvirjena, pa je sedaj primerna 
za intenzivno kmetijsko proizvodnjo. Kmetje 
bodo lažje in z nižjimi stroški pridelova-
li poljščine, dvignila pa se je tudi vrednost 
kmetijskih zemljišč v dolini. 

Agromelioracija in komasacija v dolini 
Andrenškega potoka je predstavljala prvi ta-
kšen projekt na območju občine Cerkvenjak 
od njene ustanovitve. Šlo je za zahteven pro-
jekt, ki ga je sicer financirala država, izvajala 

pa ga je občinska uprava. Kot pravi Kraner, so 
na tem projektu intenzivno delali trije zapo-
sleni v občinski upravi, eden pa delno. Agri-
omelioracijo in komasacijo so izvedli na 100 

hektarih. Država je zanjo 
prispevala 450 tisoč evrov 
oziroma 100 odstotkov 
potrebnih sredstev, občina 
pa je zagotovila sredstva za 
davek na dodano vrednost, 
kar tudi ni zanemarljivo. 
Dela je izvajal Geodetski 
zavod Celje, ki se je po be-
sedah Kranerja izkazal kot 
dober izvajalec, ki je dobro 
sodeloval z lastniki in temu 
sodelovanju namenil veli-
ko ur. 

Če se bodo na kakšnem 
drugem območju občine 
pokazale takšne okoliščine 
in potrebe, da bi izvedli še 
kakšno agromelioracijo ali 
komasacijo, so v občinski 
upravi sedaj za to dobro 
usposobljeni.

Čez poletje so v obči-
ni Cerkvenjak pripravili tudi vse potrebno 
za to, da bodo občani po tem, ko je ustavno 

sodišče razveljavilo zakon o nepremičninah, 
letos plačali prispevek za uporabo stavbnih 
zemljišč. Občani občine Cerkvenjak lahko 
pričakujejo, da bodo kmalu dobili odmerne 
odločbe z davčne uprave. Višina nadomestil 
bo po Kranerjevih besedah enaka kot lani. To 
pa pomeni, da bo tri do štirikrat nižja od vi-
šine davka na nepremičnine, ki bi ga morali 
občani plačati, če ustavno sodišče ne bi raz-
veljavilo zakona o davku na nepremičnine.

T. K

Objekt novega vrtca je zelo atraktiven in bo polepšal vedute Cerkvenjaka.

Nova poslovna cona še čaka ...

Vito Kraner: Avgusta je na gradbi-
šču novega vrtca delalo dnevno tudi 
do štirideset delavcev.

Ob izgradnji avtoceste Lendava–Ma-
ribor so gradbinci v Cogetincih na-
sproti domačije Veberič– Zelenik in 

Zavšek uredili odlagališče za potrebe gradbe-
nikov, ki so gradili avtocesto. Ker je na tej re-

laciji potekala tudi izgradnja edinega predo-
ra, predora Cankova, je bilo odlagališče dokaj 
obsežno. V ta namen so uporabili dober hek-
tar zemljišča. Kot smo poročali v preteklosti 
v besedi in sliki, je bilo odlagališče po kon-
čanju gradbenih del zapuščeno in neurejeno. 

Uničeno je bilo tudi cestišče ob odlagališču 
in vse do odcepa za Komarnico. Po prizade-
vanju občine Cerkvenjak, predvsem župana 
Marjana Žmavca in tudi poslanca v Držav-
nem zboru Franca Breznika, so v letu 20013 

uredili cestišče, letos v 
juniju pa so končali z 
ureditvijo zapuščenega 
gradbenega odlagali-
šča. Odpeljali so ostan-
ke gradbenih materia-
lov in zravnali teren, na 
katerega so navozili hu-
musno zemljo. Ob tem 
so s položitvijo kanalov 
poskrbeli za odvodnja-
vanje. Tako je sedaj 
zemljišče, ki je v lasti 
Veberičevih, Zavškovih 
in države, primerno 
za potrebe kmetijstva. 
Kot nam je povedal 
Peter Veberič, bodo 
parcele najprej zasejali 
z rastlinami za zeleno 

gnojenje, nato pa s primernimi poljščinami. 
Oboji, Veberičevi in Zelenikovi, so hvaležni 
županu Marjanu Žmavcu in poslancu Francu 
Brezniku, da sta poskrbela za lepši videz tega 
dela Cogetincev. 

Ludvik Kramberger

Gradbeno odlagališče v Cogetincih je sanirano

Pogled na urejeno nekdanjo gradbeno deponijo ob cesti pri Veberičevi 
domačiji v Cogetincih 

Občina Lenart
Prevent Halog – socialna bomba? 
Komunalne investicije vendarle potekajo
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gospodarski razvoj in tehnologijo za projekt 
pridobila 341.864,00 €.

Predviden rok izvedbe rekonstrukcije vo-
dovoda v Voličini – 4. faza je do konca sep-
tembra letošnjega leta. Dela potekajo nemo-
teno in so v zaključni fazi.«
V središču Voličine pa nastajajo tako imeno-
vani učni vrtovi pri Sv. Rupertu ... 

»Na območju LAS Ovtar Slovenskih goric 
je v izvedbi prvi tovrsten projekt, ki se v celoti 
predstavlja kot zelo zanimiv zeliščni vrt, beli 
vrt in močvirni vrt. 

Do začetka letošnjega oktobra bo dokonč-
no urejenih cca 64 ar površin, ki bodo vizu-
alno polepšale podobo centra Voličine. Ne-
posreden stik z rastlinami omogoča na kraju 
samem izobraževanje o vrstah rastlin, kot so 
npr. trajnice, plezalke, grmovnice, živa meja, 
sadna drevesa, travnik idr. 

Učni vrtovi pri Sv. Rupertu nam razkrivajo 
naravo in njen pomen, spoznanje raznovr-
stnih rastlin (20), zelišč (50) in različne vrste 
sadnih dreves (4). Celotna vrednost investi-
cije je 14.997,00 EUR, od tega bo Ministr-
stvo za kmetijstvo in okolje RS iz Evropskega 
kmetijskega sklada za razvoj podeželja preko 
Društva za razvoj podeželja LAS Ovtar Slo-
venskih goric sofinanciralo 10.464,47 EUR. V 
sklopu te investicije smo izvedli tudi sanacijo 
dotrajanega zidu pri stari šoli. Tako smo iz-
boljšali prometno varnost, stabilnost objekta 
in tudi zgled ob vhodu v trško jedro.«
Osrednja knjižnica v 
osrednjih Slovenskih go-
ricah, Knjižnica Lenart, 
je spet potrebna sanaci-
je. V ospredju je sanaci-
ja vlage.

»Občina Lenart je z 
Ministrstvom za kul-
turo v drugi polovici 
aprila 2014 podpisala 
pogodbo za sofinanci-
ranje izvedbe investicij-
sko vzdrževalnih del za 
sanacijo vlage v kletnih 
prostorih Knjižnice 
Lenart. Projektantska 
ocena vseh potrebnih 
del za odpravo vlage 
znaša 371.247,54 EUR, pri čemer bo Mini-
strstvo za kulturo sofinanciralo investicijo 
največ do višine 201.714,86 EUR. Za samo 
izvedbo investicije je občina Lenart vzposta-
vila kontakte z »Razvojno zadrugo eTRI, eko-

logija, ergonomija in ekonomija, z. o. o., so. 
p,« s sedežem v Lendavi, ki je zainteresirana, 
da bi na podlagi krožnega podjetništva (so-
cialno podjetništvo), sofinancirala preostali 
del vrednosti investicijsko vzdrževalnih del 
za sanacijo vlage v knjižnici, ki jih ne bo so-
financiralo ministrstvo. To pomeni, da občini 
Lenart na tak način ne bo potrebno sofinan-
cirati investicije, oziroma zagotoviti lastnega 
finančnega deleža, Razvojna zadruga eTRI, 
pa bi po končanju sanacijskih del dobila mo-
žnost souporabe enega kletnega prostora za 
namen krožnega podjetništva, kjer bi lahko 
bile zaposlene težje zaposljive osebe iz najbolj 
ranljive skupine družbe, prostor pa bi se prav 
tako lahko uporabljal za knjižnično dejav-
nost. 

Investicija je v fazi predhodnih pripravljal-
nih del, na podlagi katerih se bodo dokončno 
oblikovali popisi potrebnih del za izvedbo 
in projektna dokumentacija, tako da se bo 
lahko izvedlo javno naročilo, dela pa bi se 
intenzivno pričela izvajati v septembru 2014 
in končala v drugi polovici novembra 2014, 
ko je potrebno Ministrstvu za kulturo po-
sredovati zadnji zahtevek za sofinanciranje 
investicije.«
Zaradi pomanjkanja sredstev je Projekt izgra-
dnje komunalne infrastrukture v naselju Ra-
dehova za nekaj časa zastal. Dogajanje smo 
sproti spremljali, zato samo, kdaj se bo projekt 
nadaljeval?

»Z izvajalcem del v Radehovi smo podpi-
sali aneks za podaljšanje roka izvedbe del. 
Predvidevamo, da se bodo dela nadaljevala v 
mesecu septembru.«

Edvard Pukšič Čez poletje investicijske 
aktivnosti občine Sveta 
Trojica niso zastale, saj 

so v tej občini v poletnih me-
secih ob gradnji kanalizacije 
povečali tudi število parkirnih 
mest pri pokopališču. Občina 
je letos povečala število par-
kirišč pri pokopališču za 20 
do 25, naslednje leto bo jih 
bo tam z dokupom zemljišč 
uredila še 30 do 40. Prav tako 
so v občini Sveta Trojica čez 
poletje zaključevali izgradnjo 
kanalizacijskega omrežja.

Po besedah župana občine 
Sveta Trojica Darka Frasa je 
občini v zadnjih petih letih 
uspelo zgraditi novo kanali-
zacijo (fekalno in meteorno), 
prenoviti vodovodno omrež-
je in zgraditi razsvetljavo ter 
preplastiti z novim asfaltom 
tako rekoč vse ulice v Sveti Trojici. Ob tem 
se je občini uspelo do-
govoriti z Elektro pod-
jetjem in Telekomom, 
da so hkrati prenovili 
električno in teleko-
munikacijsko omrežje. 
Telekom je že postavil 
cevi za optične kable. 
Za jesen načrtujejo 
menjavo telefonske 
centrale in polaganje 
optičnih kablov do 
uporabnikov. Tako je 
v Sveti Trojici praktič-
no obnovljena celotna 
komunalna infrastruk-
tura, kar je izjemnega 
pomena za nadaljnji 
razvoj kraja. Šlo je za 

velike investicije – kako 
velike so bile, se je videlo 
v času prekopavanja ulic 
in gradnje nove kanaliza-
cije in druge komunalne 
infrastrukture, danes pa 
razen vzorno preplašče-
nih ulic z novim asfaltom 
praktično ni videti nič. 
Dejansko pa je občina 
samo v zadnjih petih le-
tih vložila v izgradnjo 
nove kanalizacije več kot 
tri milijone evrov. Od 
tega je blizu 1,5 milijona 
evrov uspela pridobiti iz 
bruseljske blagajne. Gre 
za velik denar, ki je bil 
pametno naložen, saj je 
ustrezna komunalna in-
frastruktura prvi pogoj 
za hitrejši razvoj vsakega 
večjega kraja. V bodoče 

bo po županovih besedah treba prenoviti še 

Občina Sveta Trojica
Prenovljena komunalna infrastruktura – prvi 
pogoj za razvoj

Darko Fras: V zadnjih petih letih 
je bila komunalna infrastruktura v 
Sveti Trojici popolnoma prenovljena 
in zgrajena na novo.

Čez poletje so intenzivno končevali izgradnjo kanalizacije.

Nova Radehova

Sanacija knjižnice Lenart

Avgustovska seja lenarškega občinskega sveta 

September v Voličini v znamenju prireditev 
ob krajevnem prazniku

Mnogi občani se sprašujejo, kaj po-
menijo ponovna gradbeno-ruši-
tvena dela ob knjižnici v Lenartu. 

Gre za sanacijo, ker dosedanji ukrepi niso bili 
učinkoviti oz. celostno in kakovostno izve-
deni. Sanacija je potrebna, ker gradbena dela 
objekta knjižnice okoli leta 2000 niso bila do-
bro izvedena in posledično že ves čas v objek-
tu zastaja voda, stene so vlažne in plesnive 
ter tako prostori niso primerni za uporabo. 

Vlaga se dviga celo v pritličje, kar bi kmalu 
ogrozilo tudi uporabo celotne knjižnice. Ško-
da, ki je nastala ob gradnji zaradi neodgovor-
nega ravnanja okoli leta 2000, je danes zelo 
visoka (o odgovornosti v tem članku ne bom 
razpravljal). Namesto nekaj tisoč evrov, ki bi 
jih takrat potrebovali za kakovostno izvedbo 
temeljenja in hidroziolacije, bo sedaj potreb-
nih velikokrat več denarja, da se odpravi vse 
napake in škodo. Tudi prejšnji sanaciji nista 

bili celostno izvedeni in sta pomenili zgolj 
zapravljanje občinskih sredstev.

Tokratno sanacijo sofinancira Ministrstvo 
za kulturo (poleg sredstev občine in poten-
cialnih partnerjev), točen znesek pa bo znan 
v septembru, ko bo končana projektna do-
kumentacija. V juliju in avgustu so potekale 
raziskave, ki jih je opravil inštitut ZRMK, 
pripravlja se projektna dokumentacija, ki bo 
osnova za kakovostno sanacijo objekta.

V saniranih prostorih 
bo nastal eTRI sopodjetni-
ški center za spodbujanje 
krožnega podjetništva (so-
cialno podjetništvo) pred-
vsem na področju turizma 
in kmetijstva. V delo bodo 
vključeni invalidi in mladi 
podjetniki, ki bodo razvija-
li svoje poslovne ideje.

Ob vsem tem sva z Dar-
kom Kranerjem iz Svete 
Trojice, ki je imel pred 11 
leti hudo prometno nesre-
čo in je sedaj na zaposlitve-
ni rehabilitaciji v Ljubljani 
v okviru naše zadruge ter 

bo prvi zaposleni v sopodjetniškem centru, 
prosila za sodelovanje gospo Jožefo Babič, ki 
bo občini podarila del zemljišča ob knjižnici, 
tako da bo okolica po obnovi primerna tudi 
za invalide in druženje, za kar se ji zahvalju-
jemo.

S spodbujanjem kakovosti in sodelovanja 
verjamemo, da bo uspelo marsikaj.

Izak Matej Ciraj, razvojnik, Razvojna 
zadruga eTRI

Lenarški občinski svetniki so na seji, ki 
je bila 21. avgusta 2014, imenovali nove 
predstavnike v Svet Javnega zavoda 

Zdravstveni dom Lenart, ker se članom se-
danjega sveta zavoda izteka štiriletni mandat. 
Kot predstavniki ustanovitelja so bili v Svet 
ZD Lenart imenovani Emilija Šuman, Damir 
Jelenko in David Maguša.

Sprejet je bil Odlok o spremembah in do-
polnitvah Odloka o prostorskih in ureditve-
nih pogojih za mesto Lenart. S spremembami 
in dopolnitvami se v območje urejanja s pro-
storskimi ureditvenimi pogoji (PUP) vključi-
jo deli ureditvenega območja naselja Lenart, 
ki so se doslej urejali z drugimi prostorskimi 
izvedbenimi akti, ki so pretežno že izvedeni 
in se prekličejo. Prav tako bodo v območje 
urejanja PUP vključeni deli ureditvenega ob-
močja naselja Lenart v Slovenskih goricah, 
ki so v času veljavnih PUP pridobili status 
stavbnega zemljišča, oziroma zanje ne velja 
noben prostorski izvedbeni akt. S spremem-
bami in dopolnitvami PUP se uskladijo me-
rila in pogoji za gradnjo nezahtevnih in eno-

stavnih objektov v skladu z državno uredbo. 
Določeni so varovalni pasovi cest v naselju 
v skladu z veljavnim Odlokom o občinskih 
cestah v Občini Lenart. Uskladi se podrobna 
namenska raba prostora v delih naselja Le-
nart z določili Odloka o spremembah in do-
polnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega 
in srednjeročnega plana Občine Lenart za 
območje nove Občine Lenart, ki se s planom 
urejajo drugače kot z veljavnim PUP. 

Svetniki so sprejeli tudi Sklep o delni po-
vrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne 
volitve v letu 2014. Zakon o volilni in referen-
dumski kampanji določa, da lokalna skupnost 
pred začetkom kampanje določi višino delne-
ga povračila stroškov organizatorjem volilne 
kampanje. Delno povračilo stroškov pripada 
organizatorjem volilne kampanje, ki bodo na 
volitvah dobili mandate v občinskem svetu.

Svetniki so se seznanili s Poročilom o iz-
vrševanju proračuna Občine Lenart za prvo 
polletje za proračunsko leto 2014.

D. O.

Lokalna društva, posamezniki, cerkev in 
šola bodo tudi ob letošnjem prazniku KS 
Voličina pripravili pester program, s ka-

terim bodo počastili god farnega zavetnika sv. 
Ruperta. Tako tudi letos ne bo manjkalo kul-
turnih, športnih, glasbenih, gledaliških pred-
stav in drugih prireditev. Letošnja osrednja 
proslava se bo odvila v petek, 19. septembra, 
v kulturnem domu v Voličini. Ob kulturnem 
programu, v katerem bodo v glavnem nastopi-
li domači glasbeniki, plesalci in drugi kultur-
ni ustvarjalci, bodo podeljena tudi krajevna 

priznanja. Tradicionalno »Ruperško žegnanje 
pa bo v nedeljo, 21. septembra. Podrobnejši 
program prireditev bodo gospodinjstva KS 
Voličina dobila po pošti. Upam, da se s kraja-
ni in krajankami na teh prireditvah vidimo v 
čim večjem številu. Smeha, dobre volje, dru-
ženja z znanci, sokrajani, prijatelji zagotovo 
ne bo manjkalo. Na tem mestu bi se želel za-
hvaliti organizatorjem prireditev in vsem, ki 
so kakor koli pripomogli k dogodkom, ki so 
KS Voličina ponovno naredili živahnejšo. 

Dejan Kramberger, predsednik KS Voličina 
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AKTUALNO IZ OBČIN

Sicer pa bodo občani v občini Sveta Trojica 
tako kot občani vseh slovenskih občin letos 
morali ponovno plačati nadomestilo za upo-
rabo stavbnih zemljišč, saj je ustavno sodišče 
razveljavilo zakon o nepremičninah, ki je to 
nadomestilo ukinil. Vendar pa so v občini 
Sveta Trojica podobno kot v številnih sloven-
skih občinah izkoristili najnovejše podatke iz 
katastra stavb in katastra zemljišč, ki so jih v 
pripravah na uvedbo davka na nepremični-
ne ažurirali občani sami. »Občani bodo letos 
plačali nadomestilo za stavbno zemljišče po 
občinskem odloku, ki je veljal že v lanskem 
letu. Ker bodo uporabili nove ažurirane evi-
dence nepremičnin, bo nadomestilo odmer-
jeno vsakomur dejansko za tiste in takšne 
nepremičnine, kot jih ima,« pravi Fras. »Tako 
smo izkoristili velik napredek, do katerega je 
prišlo pri urejanju evidenc o nepremičninah, 
ki so danes veliko bolj točne, kot so bile v pre-
teklosti. Ne nazadnje so številni občani sami 
poskrbeli, da so podatki o njihovih nepremič-
ninah v katastru stavb in zemljišč točni. Viši-
na nadomestila pa bo odmerjena po starem 
odloku. Če bo kateremu od občanov odmer-
jeno nižje ali višje nadomestilo kot lani, bo 

to zaradi tega, ker bodo podatki o njegovih 
nepremičninah letos bolj natančni.«

Po besedah Frasa je občina Sveta Trojica 
vse podatke že dostavila davčni upravi, ki bo 
občanom poslala odmerne odločbe. Pri viši-
ni odmere in oprostitvah pa bo upoštevala 
občinske predpise. Občani bodo tako letos 
plačali za uporabo stavnih zemljišč znatno 
manj, kot bi morali plačati davka po zakonu 
o nepremičninah, če ga ustavno sodišče ne 
bi razveljavilo. Na davčni upravi imajo zara-
di ponovne uvedbe nadomestila za uporabo 
stavbnega zemljišča po besedah Frasa kar 
nekaj tehničnih težav, saj so se pripravljali na 
izvajanje zakona o davku na nepremičnine. 
Fras pričakuje, da bo davčna uprava občanom 
občine Sveta Trojica odločbe poslala konec 
avgusta ali septembra. Manjše zneske bodo 
morali občani poravnati v enkratnem znesku, 
večje pa v več obrokih, vendar najkasneje do 
konca leta. Vsekakor bodo občani letos veli-
ko na boljšem, kot če bi morali plačati davek 
na nepremičnine po razveljavljenem zakonu, 
saj so bili vrednotenje nepremičnin in davčne 
stopnje previsoke.

Letos poleti je občino Sveta Trojica obiska-
lo tudi precej turistov in drugih obiskovalcev 
iz Slovenije in tujine. »Sodelovanje v projektu 
Užitek ob reki (gre za sodelovanje z avstrijski-
mi in slovenski občinami ob Muri pri promo-
ciji turizma), otvoritev Energetskega parka, 
promocija Martinove poti, prenova samo-
stanske kleti in številne druge aktivnosti, ki 
smo jih za razvoj in promocijo turizma izve-
dli v občini Sveta Trojica, že dajejo rezultate,« 
ugotavlja Fras. »Turistov je vse več. Mnogi se 

v Sveto Trojica prihajajo tudi poročit. Okoli 
polovica zakoncev, ki sklene zakonsko zvezo 
v Sveti Trojici, bodisi cerkveno ali civilno, 
pride od drugod.«

Kot pravi Fras, na občini že razmišljajo o 
drugačni organizaciji na tem področju. Mor-
da bodo potrebe narekovale ustanovitev za-
voda za turizem, ki bo skrbel za promocijo, 
organizacijo in trženje turističnih prireditev, 
destinacij in kapacitet.

T. K.

Za razliko od lanske suše, ko se je na maka-
damskih cestah dvigal prah, je bila slika letos 
popolnoma drugačna. Številni močni nalivi 
so odnašali zemljo z njiv ter jo odlagali na 
ceste in v obcestne jarke. S cest so odnašali 
gramoz. Najhuje je bilo v Oseku. Zato je bilo 
potrebno izvesti nujna vzdrževalna dela, kot 

je čiščenje naplavin s cestišč, čiščenje jarkov, 
prepustov ipd. En prepust je bilo potrebno 
zamenjati, saj ga je deroča voda dobesedno 
spodjedla. Pri odpravi posledic na pomoč ve-
likokrat prihitijo kmetovalci s traktorji, pred-
vsem iz Oseka in Gočove, zato se jim ob tej 
priložnosti zahvaljujemo. 

Na pokopališču se je med starim in novim 
delom najprej odstranilo ciprese, ki so preveč 
delile pokopališče in ga naredile nepregle-
dnega. Sledilo je tlakovanje potk na novem 
delu pokopališča ter ureditev zelenic, ki jih 
bomo lahko dokončno uredili z zasaditvijo 
šele v jeseni. Na območju pokopališča ob ob-

činski cesti so se izvedla tudi zemeljska dela 
za razširitev ceste z dograditvijo parkirišča 
in pločnika, katerih zaključek – asfaltiranje 
je predvideno v naslednjem letu. Dodatna 
parkirišča so ob pokopališču nujno potrebna, 
zato se bodo gotovo vsi razveselili že razširi-
tve, ki je za enkrat še v gramoznem stanju.

Na območju Slovenske ulice, Stare poti, 
Cvetlične ulice, parcel nad jezerom, Kratke 
ulice in Mariborske ceste je podjetje GVO, 
d. d., izvajalo zemeljska dela za položitev 
kanalizacije za optično omrežje. V jeseni je 
predvidena menjava TK postaje v centru Sv. 
Trojice, ki bo omogočala vgradnjo optičnega 
omrežja in kasneje tudi TK storitve. Podje-
tje Telekom ne namerava položiti bakrenega 

omrežja v zemljo, zato bo v primeru, da vsi 
uporabniki ne bodo želeli koristiti storitev 
optičnega omrežja, ki so sicer nekaj dražje, 
nadzemno bakreno omrežje, žal, vseeno še 
moralo ostati.

Tudi podjetje Elektro Maribor, d. d., je na 
območju pospešeno izvajalo rekonstrukcijo 
in modernizacijo NN omrežja, vključno s 
prevezovanjem in gradnjo novih hišnih pri-

Deponija pri jezeru je bila zaradi odlaga-
nja zemljin s sosednjih gradbišč vse prej kot 
privlačna za turiste, ki so vstopali v Trojico, 
ter popotnike, ki so se sprehajali okrog jezera. 
Žal je bilo navažanje zemljine in s tem višanje 
kote terena nujno potrebno, da bo sploh mo-
žna gradnja predvidenih turističnih objek-

tov in rekreacijskih površin, ki sedaj čakajo 
predvsem investitorje. Deponija se je namreč 
izravnavala in bo dokončno urejena v jeseni. 
Žal so se določeni krajani preveč navadili na 
odlaganje zemljine na deponiji in so rampo 
po zaprtju dobesedno izpulili ter jo poškodo-
vali (žal je takšnih primerov vse več).

Gradnja kanalizacije je sicer v juliju in av-
gustu potekala počasneje, kot bi si želeli. Na 
to so delno vplivale tudi neugodne vremen-
ske razmere. Glavno omrežje je sicer zgraje-
no, prav tako je nameščena čistilna naprava, v 

izvajanju so predvsem dela na odsekih občin-
skih cest, ki so predvidena za rekonstrukcijo 
oz. asfaltiranje v sklopu izgradnje javnega ka-
nalizacijskega omrežja. 

Jože Žel

V začetku avgusta je Sv. Trojico, obi-
skala večja "turistična" skupina štor-
kelj, kjer se je zdržala kar nekaj dni. 

Najraje se zadržujejo na strehi Trojiške cer-
kve in samostana, veliko pa jih je videti tudi 
na strehah po celotnem Trojiškem trgu. 

Trojico sicer v zadnjem času obišče vse 
več turistov in romarjev, vendar jih pride 
zelo malo v času poletnih dopustov, zato so 
očitno to izkoristile štorklje. V kolikor še ve-
dno drži, da štorklje prinašajo otroke, je v 
bodoče pričakovati, da bo potrebno dogra-
diti vrtec. Mi seveda držimo pesti !

J. Ž.

Kljub temu da sta 
julij in avgust ne-
kako glavna dopu-

stniška meseca, je bilo v 
Sveti Trojici zelo pestro na 
komunalnem področju. 
Tako dopuste in delo je žal 
motilo muhasto deževno 
vreme.

Nadomestilo za stavbna zemljišča po ažuriranih podatkih

Prihaja vse več turistov

Odprava posledic močnih nalivov na občinskih cestah

Urejanje na pokopališču

Rekonstrukcija in novogradnja TK, Elektroomrežja in javne 
razsvetljave

Ureditev deponije pri jezeru

Gradnja kanalizacije

Trojico obiskala "turistična" skupina Štorkelj 

Dogajanje na komunalnem področju v Sveti 
Trojici 

trško jedro, zgraditi pločnike za dostop do 
Trojiškega jezera na obeh straneh ter poskr-
beti za ustrezno komunalno infrastrukturo in 

pločnike v še nekaterih naseljih na območju 
občine.

ključkov. Obljubljajo, da se bo na območju v 
doglednem času lahko dotrajano nadzemelj-
sko omrežje odstranilo.

V Cvetlični ulici, Stari poti in Kratki ulici 
se je sočasno s položitvijo ostale komunalne 

opreme izvedla tudi novogradnja: zemeljska 
dela javne razsvetljave. Dokončanje – nad-
gradnja (postavitev kandelabrov s svetilkami) 
je predvideno v prihodnjem obdobju.

Medtem ko v času poletnih počitnic 
in poletnega predaha večina šolskih 
objektov po Slo-

veniji sameva, je na OŠ J. 
Hudalesa v Jurovskem Dolu 
povsem drugače. V okolici 
šole in predvsem v notra-
njosti njene telovadnice in 
starega dela šole vlada pre-
cej delovno vzdušje. Dela, 
ki jih izvajajo delavci pod-
jetja Lipa iz Lenarta, se v 
tem času že počasi konču-
jejo. Tako bosta adaptirana 
in energetsko prenovljena 
šolska telovadnica in stari 
del osnovne šole. Po bese-
dah župana občine Sv. Jurij 
v Slov. gor. Petra Škrleca 
obnova objekta poteka po 
planu. Tako naj bi bila sa-
nacija končana do pričetka 

novega šolskega leta, kot predvideva termin-
ski rok. V septembru naj bi se v okolici šole 
opravljala le še manjša dela, ki pa naj ne bi 
vplivala na pouk. Končana je tudi že sanacija 
temeljev telovadnice, ki jo je izvedlo podjetje 
Knuplež iz Zg. Velke. 

Občinska uprava je v tem času poslala na 
Ministrstvo za infrastrukturo in prostor tudi 

že prve zahtevke za sofinanciranje projek-
ta, tako se v občinski upravi nadejajo, da 
bo s strani države kmalu nakazan prvi del 
sofinancerskih sredstev. 

Vrednost investicije se bo po besedah žu-
pana sicer nekoliko povišala zaradi doda-
tnih del, do katerih je prišlo pri adaptaciji 
telovadnice in stare osnovne šole. Povišanje 
vrednosti investicije je predvsem posledica 
del, ki niso bila predvidena v projektu in 
niti niso bila predvidena za sofinanciranje 
s strani evropskih sredstev. Ta dodatna dela 
so brušenje parketa, pleskanje sten, menja-
va vrat, električnih stikal itd. Omenjena 
dela naj bi tako podražila celotno investici-
jo za 20.000 – 30.000 €. Celotna energetska 
sanacija pa bo v prihodnjih letih prinesla 
velik prihranek pri ogrevanju, tako da se 
bo investicija občini vsekakor povrnila. 

Energetska sanacija osnovne šole s po-
udarkom na šolski telovadnici je tudi naj-

večja investicija občine Sv. Jurij v Slov. gor. v 
tem letu. Kljub letošnjim lokalnim volitvam 
namreč župan ne želi občine prekomerno za-
dolževati, saj bi se po njegovih besedah na ta 
način zavrl njen razvoj v prihodnjih letih. 

Dejan Kramberger

Občina Sveti Jurij v Slovenskih goricah 
Energetska sanacija OŠ J. Hudalesa se končuje

Največji poudarek energetske sanacije OŠ J. Hudalesa je na telovadnici.

Sredi avgusta je bila okolica šole še gradbišče.
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Približno 170 učencev in učenk OŠ Jo-
žeta Hudalesa iz Jurovskega Dola bo 
prihajajoče novo šolsko leto stopilo v 

prenovljen del stare šole in prenovljeno šol-
sko telovadnico, ki je bila minuli konec šol-
skega leta in v času šolskih počitnic deležna 
energetske prenove in sanacije. 

Nekaj več kot 20 strokovnih delavcev šole 
bo tako kot v preteklem šolskem letu tudi v 
letošnjem poleg obveznega učnega programa 
učencem nudilo bogat program obšolskih 
dejavnosti, krožkov in projektov, v katere se 
lahko vključujejo med šolskim letom in na 
ta način dodatno razvijajo svoje sposobnosti 
in interesna področja. Med pomembnejšimi 
projekti, ki so se na šoli izvajali že v preteklem 
letu oz. letih in se bodo tudi v prihodnje, je 
ravnatelj OŠ Jožeta Hudalesa Stanislav Sene-
kovič posebej izpostavil projekt Eko-šole, ki 
ga na šoli gojijo že več kot desetletje. V letu 
2014 pa je šola prejela tudi zlato priznanje. 
Prav tako se lahko na šoli pohvalijo že z dva-
kratnim zlatim priznanjem v projektu »Tu-
rizmu pomaga lastna glava,« ki poteka pod 
budnim vodstvom neumorne prof. Milene 
Kokol. Kot pove že samo ime projekta, se 
otroci na podlagi lastnih izkušenj in spozna-
vanj domačega kraja učijo pomagati in pri-

spevati k razvoju turizma v domačem okolju. 
V Jurovskem Dolu pa je vedno pestro tudi 
v tednu otroka, ko z različnimi aktivnostmi 
in različnimi interesnimi dejavnostmi, ki jih 
imajo otroci na izbiro, poskrbijo, da šola v 
tem tednu poteka nekoliko drugače. Zaradi 
sproščenosti za mlade tudi na njim bolj zani-
miv način. V načrtu za to šolsko leto je tudi 
že večkrat izveden projekt »Poletni Jurčkov 
tabor« in projekt Ex-tempore Jožeta Huda-
lesa. V sklopu slednjega je v času občinskih 
praznovanj v načrtu tudi razstava likovnih 
del pod vodstvom mentorice Ane Šuster Kra-
ner. Seveda pa so poleg omenjenih projektov 
otrokom na voljo še številne druge interesne 
dejavnosti tako na področju kulture, likovne 
ustvarjalnosti, glasbe, računalništva in seve-
da pestre izbire športa. 

O kvalitetnem izvajanju pouka in obšol-
skih interesnih dejavnosti pričajo tudi re-
zultati, ki jih dosegajo na šoli, saj z različnih 
tekmovanj prihajajo z velikimi uspehi. Zago-
tovo pa uspehov, ustvarjalnosti, vedoželjnosti 
in seveda tudi smeha ne bo manjkalo niti v 
letošnjem šolskem letu, ki ga nekateri že ne-
strpno pričakujejo. Nekateri pa morda neko-
liko manj. 

Dejan Kramberger

Na OŠ J. Hudalesa bo v 2014/2015 ustvarjalno

ZNANJE ZA RAZVOJ

Vsem, ki ste zaključili osnovnošolsko 
obveznost, vendar niste končali vseh 
razredov osnovne šole, sporočamo, 

da vsa vrata za vas kljub vsemu niso zaprta. 
Andragoški zavod Maribor-Ljudska univer-
za odraslim in mlajšim odraslim na poti do 
znanja že vrsto let pomaga z osnovno šolo za 
odrasle. Vsem, ki ste prekinili redno osnov-
nošolsko izobraževanje, je tako omogočeno, 
da končate šolo, hkrati pa tudi nadaljujete z 
izobraževanjem. 

Program je prilagojen tako, da lahko v 
enem šolskem letu končate dva razreda. Od-
rasli lahko torej brez preglavic zapolnite to 
vrzel v življenju, mladi pa nadomestite izgu-
bljeno ter se po končanem osnovnem šolanju 

vpišete v srednješolske programe. 
Vpišete se lahko do 15. septembra vsak de-

lavnik od 8. do 12. ter od 13. do 16. ure, ob 
torkih, sredah in četrtkih do 18.30, ob petkih 
do 14. ure v informacijski pisarni Andrago-
škega zavoda, Maistrova ul. 5, Maribor, soba 
202. Za vprašanja smo vam na voljo na tele-
fonskih številkah: 02 234 11 11 in 234 11 33. 

Lahko pa obiščete tudi naše Svetovalno 
središče, kjer nudimo odraslim celovito in 
poglobljeno informiranje in svetovanje o 
možnostih nadaljnjega izobraževanja in uče-
nja. Za svetovalni pogovor, ki je prav tako 
brezplačen, se lahko naročite na telefonski 
številki: 02 234 11 34 ali po elektronski pošti: 
svetovanje@azm-lu.si. 

Brezplačno do osnovnošolske izobrazbe

Občina Sv. Jurij v Slov. goricah
Obvestilo o objavljenem javnem razpisu

za dodelitev finančnih nagrad dijakom in študentom v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah za 
šolsko/študijsko leto 2013/2014

Občina Sv. Jurij v Slov. goricah je 25. 7. 2014 objavila Javni razpis za podelitev finančnih 
nagrad dijakom in študentom v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah za šolsko/študijsko leto 
2013/2014. 
Občina Sv. Jurij v Slov. goricah razpisuje finančna sredstva iz proračuna Občine Sv. Jurij v 
Slov. goricah, ki so namenjena dijakom oz. študentom, ki dosegajo nadpovprečne rezultate 
pri pridobivanju osnovne izobrazbe ali zraven rednega šolanja izkazujejo še intelektualno ali 
umetniško nadarjenost oz. dosegajo izjemne dosežke na različnih področjih. 
Besedilo javnega razpisa in ostala razpisna dokumentacija so objavljeni na spletni strani 
občine: www.obcinajurij.si, rubrika »Javni razpis«, dobite jo lahko tudi na sedežu Občine Sv. 
Jurij v Slov. goricah v času uradnih ur.
Razpisani rok za oddajo vlog je najkasneje do petka, 10. 10. 2014, do 12. ure. 

Občina Sv. Jurij v Slov. goricah, Peter Škrlec, župan

ŠKSG in aktivnosti v juliju in avgustu 2014

V juliju se za nas, študente, začno prave 
počitnice. Izpitno obdobje se v začet-
ku meseca konča in končno pride čas 

za poletni počitek in, seveda, zabavo. Ravno 
iz tega razloga smo se v ŠKSG-ju odločili, da 
združimo vse v enem in se ponovno odpra-
vimo na morje. Tokrat smo izbrali Portorož 
in se 10. 7. 2014 nastanili v Dijaškem domu 
Portorož. Vreme nam je sicer malce pona-
gajalo, kljub temu pa je bilo dovolj sončnih 
dni, da smo nabrali vsaj malo rjave polti med 
poležavanjem na pomolu. Večerne ure smo 
porabili za druženje, smeh in zabavo. Štiri-
dnevna morska dogodivščina je minila prehi-
tro, vendar smo se morali vrniti vsak k svojim 
obveznostim. 

Teka, ki smo ga nameravali izvesti konec 
junija v okviru praznika občine Cerkvenjak, 
žal, nismo izvedli. Dogodek smo morali od-
povedati zaradi slabega vremena. Ponudila se 
je nova priložnost, ki smo jo z veseljem za-
grabili. V sodelovanju z Društvom mladih do 
kraja smo organizirali Tek Slovenskih goric. 
Tek je potekal 19. 7. 2014 na RŠC Polena v 
Lenartu. Trasa je bila dolga 10 km. Najboljši 
so prejeli denarne in praktične nagrade. 

9. 8. 2014 smo si privoščili kratek izlet čez 
mejo v sosednji Avstriji in ogled pivovarne 
Bevog. Sprejela nas je prijetna vodička, ki nas 
je popeljala po pivovarni in nas seznanila s 
pridelavo piva. Po izobraževalnem delu smo 
se prepustili prijetnemu druženju ob degu-
staciji različnih pivskih okusov. 

Že 12. 8. 2014 smo spet športali. Po lan-
skem navdušenju v Wakeparku Planksee smo 
se ponovno odpravili na wekanje. Kljub mr-
zlemu vremenu se je kar nekaj pogumnežev 
odločilo, da se preizkusi v tem športu. 

V septembru, 6. 9. 2014, pa bomo ponov-
no organizirali naš tradicionalni športni dan 
v Voličini. Veseli bomo vaše udeležbe. Čez 
dan obljubljamo obilo športnih užitkov, v ve-

černih urah pa druženje in zabavo ob glasbi. 
Vabljeni.

Vsem našim članom še vedno ponuja-
mo veliko popustov, in sicer članski popust 
v vrednosti 25 % na vso dodatno opremo v 
Simobil Halo centru Lenart, kopanje po ceni 
4 € v Termah Radenci, kopanje po ceni 8 € v 
Termah Ptuj, brezplačno članstvo v Knjižnici 
Lenart in popust na mesečno karto za naše 
člane v Fit-Fajn Lenart. V poletnih mesecih 
pa poteka rekreacija v Sv. Trojici pri gostišču 
Na griču. Termin za tenis je vsak ponedeljek 
med 18. in 20., za odbojko na mivki pa vsak 
četrtek med 18. in 20. uro. Uporaba igrišč je 
za naše člane brezplačna.

Vse dodatne informacije lahko najdete na 
naši novi facebook strani (Študentski klub 

Slovenskih goric-ŠKSG), na naši spletni stra-
ni: www.sksg.org ali nas obiščete ob uradnih 
urah, ki potekajo v naših prostorih na Trgu 
osvoboditve 9 v Lenartu, in sicer vsako sobo-
to od 10. do 12. in vsako sredo med 10. in 
14. uro.

Nina Fekonja

Pri Izobraževalnem centru vas vabimo k vpisu
Brezplačni program Dediščina Slovenskih goric za jutri

Vabimo vas k vpisu v program Dediščina Slovenskih goric za jutri, s katerim želimo 
vplivati na ohranjanje redkih, ogroženih in starih kulturnih rastlin na območju Sloven-
skih goric. Program ponuja naslednje vsebine: ohranjanje in pomen biotske raznovrstno-
sti tradicionalnih sort kulturnih rastlin, načini ohranjanja kulturnih rastlin, zbiranje in 
pregled semen, ogledi dobre prakse itd. Predavanja se začnejo v novembru. 
Tečaji angleščine in nemščine v oktobru

Imate težave pri sporazumevanju v tujem jeziku ali pa želite znanje le osvežiti ali nad-
graditi? Želite izboljšati svoje zaposlitvene možnosti? Oglasite se pri Izobraževalnem 
centru, kjer smo za vas pripravili začetne in nadaljevalne tečaje, tečaje po meri posame-
znika ter pogovorne tečaje.
Univerza za tretje življenjsko obdobje

V septembru vpisujemo v naslednje študijske skupine: učenje angleščine, učenje nem-
ščine, računalniško izobraževanje, osnove digitalne fotografije, oblikovanje vrta, ročne 
spretnosti (vezenje, pletenje, kvačkanje, šivanje), potujemo in ogledujemo.

Za vpis se osebno oglasite v informacijski pisarni vsak dan med 9. in 14. uro. Prijave 
za posamezne študijske skupine bomo sprejemali do 19. 9. 2014, z izobraževanjem prič-
nemo v oktobru.

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

Andragoški zavod Maribor - Ljudska univerza
Maistrova 5, 2000 Maribor

Tel.: 02/234 11 11, mobi: 051/636 587
info@azm,-lu.si, www.azm-lu.si

srednješolski programi

jezikovni teèaji za odrasle in mladino

priprave na izpite

raèunalniški teèaji

knjigovodski teèaji

Znanje za vse generacije.
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Omerzu, podžupan občine Lenart Ornik 
Franc, župan občine Sv. Jurij v Slov. goricah 
Peter Škrlec, podžupan občine Benedikt Ja-
nez Zorko, poveljnik CZ občine Lenart Franc 
Krivec, člani občinskega sveta občine Lenart 
in drugi.

Slavnostni govornik mag. Janez Kramber-
ger je v nagovoru čestital gasilcem za oba pra-
znika in poudaril, da se lokalna skupnost za-
veda vrednosti, ki jo ima delo gasilcev za kraj 
in krajane. Pridružil se je zahtevi predsednika 
GZ Lenart Jožeta Selinška, da je potrebno sta-
tus gasilca urediti na državnem nivoju. Zbra-
nim so spregovorili še podpoveljnik GZS, 
generalni direktor URSZR, poslanec v DZ ter 
predsednik Sveta podravske regije. 

Na slovesnosti so bile podeljene listine o 
napredovanjih v čin gasilski častnik (Gašper 
Miha Šijanec), gasilski častnik I. stopnje (Sa-
nja Peklar, Miran Peklar, Kristina Šalamun, 
Erik Vogrinec) ter gasilski častnik II. stopnje 
(Milan Šalamun). UO GZS je za dolgoletno 
in uspešno delo z odlikovanjem GZS I. sto-

pnje odlikoval predsednika GZ Lenart Jožeta 
Selinška. GZS je domače društvo odlikovala z 
zlato plaketo, ki jo je prav tako kot vsa ostala 
priznanja podelil podpoveljnik GZS Zvonko 
Glažar. Predsednik PGD Lenart pa je iz rok 
Darka Buta, generalnega direktorja URSZR, 
v imenu društva prejel tudi plaketo CZ, ki se 
podeljuje kot priznanje za življenjsko delo, 
posebne zasluge in izjemne uspehe pri zaščiti 
in reševanju ljudi, živali, premoženja, kultur-
ne dediščine ter varovanje okolja ob naravnih 
in drugih nesrečah. Praznovanje je bilo za-
okroženo s prejemom še nekaterih spomin-
skih plaket, s katerim so prijateljska društva 
nagradila domače gasilce.

Ob sodelovanju vokalne skupine Il divji 
in harmonikarja Dejana Arceta smo zbrani 
preživeli lep sobotni popoldan, ki se je kljub 
nevihti razvil v prijetno gasilsko kramljanje, 
izmenjavo izkušenj in kovanje novih načrtov 
– vse v stilu: v službi ljudstva – na pomoč!

GZ in PGD Lenart

DOGODKI IN DOGAJANJA

Drugi vikend v avgustu sta se pri Le-
nartu zgodili dve pomembni prazno-
vanji. Domače prostovoljno gasilsko 

društvu je praznovalo 140–letnico delovanja. 
Praznik so obeležili z več dogodki. V petek 
popoldne je pred gasilskim domom potekala 
gasilska vaja, v kateri so sokrajanom in go-
stom prikazali gašenje s tehniko iz obdobja 
1874–2014. 

V vaji so sodelovali 140 let stara ročna čr-
palka, motorna brizgalna Rosenbauer iz leta 
1969 ter vsa sodobna vozila iz društvenega 
voznega parka. Operativna enota PGD Lenart 
je poleg demonstracije gašenja zunanjega po-
žara z vodo prikazala tudi gašenje notranjega 

požara z uporabo dihalnih aparatov. Utečeni 
ekipi operativcev so na pomoč priskočili ve-
terani in gasilska mladina, ki so združili moči 
in »špricali« s staro lepotico, ki je sicer na 
ogled v paviljonu pred gasilskim domom – a 
to popoldne so vanjo vpregli konjsko vprego 
in se z njo po ulicah Lenarta zapeljali lenarški 
veterani.

Še isti večer je bila v Centru Slovenskih go-
ric svečana seja PGD Lenart, kjer je predse-
dnik društva Leopold Omerzu spregovoril o 
zgodovini društva. Leta 1874 so ga ustanovili 
zavedni Slovenci: trgovec Nikola Spitzy, pose-

stnika Vincenc Zarnec in Kajetan Senekovič, 
Ivan Dimnik in še nekateri drugi in posejali 
seme, ki je rastlo in se razvijalo. Skozi cesar-
stvo, kraljevino, federacijo – vse do današnjih 
dni. Svečane seje so se udeležili tudi ugledni 

gostje: poveljnik GZS in član poveljstva GZS 
Franc Petek, župan občine Lenart mag. Janez 
Kramberger, predsednik GZ Lenart Jože Se-
linšek, domači župnik in naddekan Martin 
Bezgovšek, podžupan občine Lenart Franc 
Ornik, občinski svetniki, poveljnik CZ obči-
ne Lenart ter gostje iz sosednjih in prijatelj-
skih prostovoljnih gasilskih društev.

Gasilci pri Lenartu dobesedno 140 let ho-
dijo v ogenj za svoje 
sokrajane in pomagajo 
v vseh mogočih nesre-
čah. Svoje humano delo 
opravljajo srčno in zato 
so spregovorili tudi 
o statusu gasilca, ki v 
naši državi še vedno ni 
ustrezno urejen. 

Na seji so bila pode-
ljena priznanja za dol-
goletno in uspešno delo 
na področju gasilstva 
ter zaščite in reševanja, 
ki sta jih za nivo GZ 
Lenart podelila pred-
sednik in poveljnik GZ 
Lenart Jože Selinšek in 
Leopold Omerzu, dru-
štvena priznanja pa sta 

podelila predsednik in poveljnik PGD Lenart 
Leopold Omerzu in Borut Arcet. Člani PGD 
Lenart so se predsedniku zahvalili za srčno 
delo in vodenje PGD Lenart s priložnostnim 
darilom – gasilsko sekirico, ki jo je podelil 
predsednik NO PGD Lenart Franc Krivec.

V soboto popoldne 
pa je na RŠČ Polena po-
tekala svečana prosla-
va, a še pred njo svečan 
mimohod. V »gasilski 
paradi« je sodelovalo 
260 gasilcev, ki so bili 
razdeljeni v častni vod, 
ešalon praporščakov, 
ešalon gasilske mladi-
ne, ešalon članic, eša-
lon članov ter ešalon 
gasilskih vozil. V čast 
jubileja domačega PGD 
in za praznovanje 43. 
dneva gasilcev GZ Le-
nart so združili moči in 
pripravili prelepo para-
do, kot je pri Lenartu že 
dolgo ni bilo. 

Svečanosti so se poleg gasilcev iz GZ Le-
nart (PGD Benedikt, Cerkvenjak, Gočova, 
Osek, Sv. Trojica, Lenart, Selce, Voličina, Sv. 
Ana in Sv. Jurij v Slov. goricah), sosednjih in 
prijateljskih GZ (Ormož, Videm pri Ptuju, 
Maribor, Slovenske gorice, Trnovska vas – 

Vitomarci in OGZ Ptuj) udeležili tudi številni 
ugledni gostje: poslanec v Državnem zboru 
Republike Slovenije Franc Breznik, general-
ni direktor URSZR Darko But, podpoveljnik 
GZS in član poveljstva GZS Zvonko Glažar, 
predsednik Sveta podravske regije in član UO 
GZS mag. Janez Merc, poveljnica enot CZ za 
štajersko in vodja izpostave URSZR Maribor 
Ivana Grilanc, župan občine Lenart mag. Ja-
nez Kramberger, predsednik GZ Lenart Jože 
Selinšek, častni predsednik GZ Lenart Stani-
slav Šteinbauer, poveljnik GZ Lenart Leopold 

Gasilski praznik pri Lenartu
PGD Lenart praznovalo 140-letnico, GZ Lenart 43. dan gasilcev

Številna gasilska društva po Sloveniji so 
tudi letos pripravila različna gasilska 
tekmovanja. Tudi v osrednjih Sloven-

skih goricah ni bilo nič drugače. Tako so v 
soboto, 12. julija, bili med organizatorji ga-
silskega tekmovanja tudi gasilci iz Benedikta. 

Bili so organizatorji 2. spominskega meddru-
štvenega pokalnega tekmovanja v spomin na 
preminula člana tovariša Dušana Mauriča in 
Marjana Klobasa. 

Tekmovanje je potekalo v ženski in moški 
članski konkurenci. Pri moških so se zmage 

veselili gasilci domače 
tekmovalne ekipe PGD 
Benedikt, na drugo me-
sto so se uvrstili gasilci 
iz Kapele in tretje gasil-
ci iz PGD Sv. Trojica. 
V konkurenci ženskih 
ekip so bile tudi letos 
najuspešnejše gasilke 
iz PGD Sovjak, druge 
so bile domačinke tek-
movalne gasilke ekipe 
Benedikt A in tretje 
Benedikt B.

Tekst in foto: Franc 
Bratkovič

2. spominsko tekmovanje v Benediktu

PGD Sv. Jurij v Slov. gor. vabi na slavno-
stno sejo ob 80-letnici društva, ki bo v petek, 
12. septembra 2014, ob 18. uri v Kulturnem 
domu Jurovski dol. Na slavnostni prireditvi 
bo predstavljen tudi zbornik ob 80-letnici 
društva. V soboto, 13. septembra, bo v Juro-
vskem Dolu gasilska parada z mimohodom 
gasilskih formacij in tehnike. Ob 16.30 bo 

v šotoru na igrišču v Jurovskem Dolu osre-
dnja slovesnost ob okroglem jubileju PGD 
Sv. Jurij v Slov. gor. z razvitjem mladinskega 
gasilskega prapora. Slavnostna prireditev se 
bo nadaljevala ob zabavi z ansamblom Srčni 
muzikantje in od 20. ure dalje z ansamblom 
Navihanke.

80-letnica PGD Sv. Jurij v Slov. gor.

Ročna črpalka iz leta 1874 na paradi

Pozdrav vodstva parade gostom na častni tribuni

Zlata plaketa GZS

Stopimo skupaj V okviru občinskega praznika so gasilci 
pri Sveti Ani izvedli veliko aktivnosti. 
Že petek, 18. julija, je potekalo prvo 

mladinsko in tretje nočno člansko tekmova-
nje. Pri mladinskem tekmovanju so v katego-
riji pionirke pokal za prvo mesto odnesle pi-
onirke PGD Sveti Jurij, pri kategoriji pionirji 
pa PGD Šentilj. Prvo mesto pri mladinkah so 
dosegle gasilke iz PGD Sveti Jurij, prav tako 
pa so prvo mesto osvojili mladinci PGD Sveti 
Jurij.

Na nočnem tekmovanju je sodelovalo 11 
moških in 7 ženskih ekip. Prvo mesto pri vaji 
z motorno brizgalno so do-
segli člani PGD Sovjak in 
članice PGD Benedikt čla-
nice B. Pri spajanju sesal-
nega voda so prvo mesto 
dosegli člani PGD Zbigov-
ci in članice PGD Sovjak. 
Obe ekipi, ki sta dosegli 
prvo mesto pri vaji z mo-
torno brizgalno, sta dobili 
tudi prehodni pokal. Čla-
nice B PGD Benedikt so 
ga dobile v trajno last, saj 
so tretjič zapored dosegle 

prvo mesto.
V soboto, 26. julija, je potekala prijateljska 

tekma med PGD Sveta Ana in Občino Sve-
ta Ana. V prvem polčasu so igrale članice, v 
drugem pa člani. Obe ekipi sta dobili pokal 
za sodelovanje. 

V nedeljo, 27. julija, pa je potekala tradi-
cionalna gasilska veselica s srečelovom. Že 
dopoldan je bil gasilski šotor poln, še bolj pa 
zvečer in ponoči, ko je na oder prišel ansam-
bel Spev in poskrbel za prijetno vzdušje. 

Na pomoč!
Maja Župec

V Aninem tednu gasilci PGD Sveta Ana 
ponovno zelo aktivni
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DOGODKI IN DOGAJANJA

V soboto, 2. avgusta, je potekalo že 12. 
srečanje starodobnih vozil članov 
kluba Starodobnik Slovenske gorice. 

Srečanje je bilo organizirano v okviru na-
črtovanih aktivnosti kluba za leto 2014 ter 
dogovora o aktivnejšem druženju članov in 
njihovih družinskih partnerjev. Bilo je preko 

70 udeležencev s tridesetimi starodobnimi 
vozili. Srečanja se je udeležil tudi mag. Tomaž 
Poje, tajnik Društva kmetijske tehnike Slove-
nije, ter skupina Društva za preprečevanje 
osteoporoze Zagorje. Same so se poimeno-
vale »Knapovske punce iz Zasavja«, ki so nas 
ves dan spremljale z ubranim petjem.

Pot nas je vodila preko Jurovskega Dola 
v Sp. Jakobski Dol 7 do Vogrinovega mlina, 
kjer nas je sprejel lastnik Rudolf Vogrin. V 
svojem sproščenem pripovedovanju nam je 
predstavil zgodovino kapelice Janeza Nepo-
muka ter nas popeljal skoz kovačnico, mlin 
na veter, kmečki muzej na prostem ter etno-
loški muzej. Od tu smo nadaljevali pot po 
Slovenskih goricah do domačije našega člana 
Stanka in Amalije Ferlič v Zg. Dupleku 155, 
kjer je bila po krajšem kulturnem programu 
in dobri malici otvoritev ljubiteljske zbirke 
kmečkega orodja oziroma otvoritev Ferliče-
ve zbirke starin. V obnovljenih prostorih je v 
večjem številu zbrano vse kmečko orodje, ki 
se je uporabljalo na kmetijah naših babic in 
dedkov. Sicer smo generacija, ki se takšnega 

orodja še spomni, vendar smo morali za ka-
kšno orodje tudi povprašati po namenu. Vsi, 
ki smo zbirko prvič videli, smo bili presene-
čeni nad tako številčno zbirko starin, zato gre 
vsa pohvala in priznanje Stanku in Amaliji za 
njuno požrtvovalno zbirateljsko aktivnost.

Bil je že popoldan, ko smo se odpravili 

proti Zavrhu ter se za krajši čas ustavili pri 
razglednem stolpu. Od tu smo se zapeljali 
do muzeja stare viničarije na Zavrh 85, bolj 
znanega po zbirki starih strojev in naprav ter 
avtomobilov, last naših članov Romana in 
Mire Kranvogl iz Sv. Trojice. Ogledali smo 
si zelo zanimivo zbirko, kjer je vsak stroj ali 
naprava ne glede na leta v uporabnem stanju. 
Po ogledi muzeja je naš član Branko Lešnik iz 
Jurovskega Dola prikazal še »malo grozljivo« 
točko hoje in valjanja po zlomljenem steklu 
brez zaščite. 

Bilo je že proti večeru, ko smo se odpravi-
li še na zadnjo etapo vožnje skozi Lenart na 
Sv. Ano do gostišča Eder–Kramberger, kjer 
nas je čakalo »večerno kosilo«. Nato je sledil 
uradni del srečanja, podelitev priznanj in po-
hval članom kluba Starodobnik, ki ga vedno 
v prijaznem vzdušju opravi predsednik Franc 
Lasbaher s pomočjo Rudija Bunderla in Feli-
ksa Beriča. 

F. Krivec

Društvo vinogradnikov Lenart je v 
sodelovanju z občino Lenart tradi-
cionalno postavilo klopotec. Kljub 

muhastemu poletju smo v soboto, 2. avgusta 
2014, preživeli lep, veder, sončen, čudovit 
dan. Klopotec kot simbol Slovenskih goric in 

znanilec jeseni smo v navzočnosti občanov 
Lenarta, članov Društva vinogradnikov Le-
nart in gostov iz sosednjih društev dvignili v 
krožišču pri hipodromu Polena. Klopotec je 

izdelek Alojza Dobaje iz Črmljenšaka. Gre za 
štirikraki, torej slovenskogoriški tip klopotca. 
Klopotec smo sestavili v Lormanju in ga nato 
popeljali skozi Lenart ter povabili mimoidoče 
na druženje ob dvigu.

Ob dvigu klopotca smo poskusili domače 
gibanice družine Senekovič in nazdravili z 
žlahtno kapljico naših članov. Po dvigu klo-
potca smo krenili v Sp. Porčič do Družinske 
kmetije Kramberger–Šteinbauer, kjer smo 
ob bogati domači hrani in kapljici spoznali 
dejavnost kmetije. Našo ekskurzijo smo na-
daljevali v Zgornjem Partinju pri Vinogra-
dništvu Toplak, kjer Ivan in Irena z družino 
pridelujeta vrhunska vina. Ob prigrizku in 
vodeni degustaciji smo se zavrteli ob zvo-
kih harmonike Franca Sekola. Prireditev in 
druženje pri naših vinogradnikih je s svojim 
glasom poživila Rebeka Golob iz Korene. Ob 
mraku je prišel čas za slovo. Kljub pozni uri 
smo najbolj vztrajni nadaljevali pot do Vino-
toča Kramberger v Sp. Partinje, kjer so nas 
gostili že lansko leto, in poskusili tudi letošnji 
pridelek. Klopotec nas bo s svojim petjem 
pozdravljal vso jesen ter nas tako vabil na 
prihajajoče vinogradniške prireditve – na Tr-
gatev 2014 v Zavrhu in na Martinovanje 2014 
v Lenartu.

Marko Šebart

Društvo vinogradnikov Sv. Trojica v 
Slovenskih goricah, ki šteje okoli 100 
članov, je v soboto, 2. avgusta 2014, 

pripravilo postavljanje klopotca. Kot je v 
društvo navada, ga postavijo vsako leto pri 
drugem članu društva, če poseduje vinograd 
in klopotec. Tokratna 12. postavitev klopotca 
je potekala pri vinogradniku Francu Rojku 
v Oseku, kjer so klopotec postavili že dru-
gič. Obiskovalce in goste je naprej pozdravil 
predsednik društva Peter Leopold. Župan 
Darko Fras je dejal, da je vesel, da društvo 
ohranja stare navade vinogradnikov.

Za postavitev klopotca na »ranto« je z dvi-
galom poskrbel avtoprevoznik Roman Kram-
berger. V višine je postavljavca klopotca 
Zdenka Rojka popeljal upravljavec avtodvi-
gala Matej Kramberger. Razumljivo je, da so 
organizatorji poskrbeli, da obiskovalci prire-
ditve niso bili lačni in žejni. Za lačne želodce 
je s peko na žaru poskrbel Matej Hrastelj iz 
Ivanjskega Vrha. Ker smo sledili prireditvi, 
lahko rečemo, da je bilo to prijetno druženje 
vinogradnikov, pa tudi drugih, ob starem vi-
nogradniškem običaju nadvse prijetno.

Ludvik Kramberger

Srečanje članov kluba Starodobnik

Dvig klopotca v Lenartu 

DV Sv. Trojica je postavilo klopotec

V okviru 15. praznika občine Benedikt 
se je zvrstila paleta prireditev, ki jih 
vedno pripravijo tamkajšnja marljiva 

društva. Pri tem še posebej velja omeniti Kul-
turno društvo Benedikt, v katerem že nekaj 
časa deluje rokodelska sekcija, in Kulturno 
društvo Vrelec, ki intenzivno goji šege in na-
vade naših prednikov. Ob letošnjem občin-
skem praznovanju se je v kulturnem domu 
Benedikt predstavila tudi rokodelska sekcija 
KD »Žitni klas«. Razstavljeni izdelki so bili 
prava likovna umetnost. Še posebej lepi pa 
so bili klekljani prtički in druga ročna dela. 
Marljive članice te sekcije pa znajo popestriti 
razstavni prostor z raznovrstnim pecivom in 
drugimi okraski.

Foto in besedilo: Rudi Tetičkovič

Rokodelska sekcija KD Benedikt razstavljala

S tradicionalno košnjo na 
kmetiji Žerdin in Turi-
stični kmetiji Breznik v 

Komarnici so se v nedeljo, 29. 
junija, končale letošnje prire-
ditve ob 16. prazniku občine 
Cerkvenjak, ki so potekale kar 
skozi ves junij.

Na posnetku so zmagovalci 
košnje z organizatorji in vidnej-
šimi predstavniki.

Franc Bratkovič

Tradicionalna košnja v Cerkvenjaku

Zeliščarski krožek v Voličini

Za konec šolskega leta so otroci in uči-
teljici Simona in Regina pripravili 
razstavo, na kateri so predstavili delo 

zeliščarskega krožka. Prvo leto je za nami. Z 
veseljem ugotavljam, da so otroci pri krožku 
uživali, se sprostili in tudi veliko novega nau-
čili. V maju smo spoznavali bezeg in nesli do-

mov sadike zelišč za svoj zeliščni vrt. Mojca 
in Marica sta nas posladkali z ocvrto akacijo 
in bezgom. Zlatka in Ivanka pa sta z mladimi 
zeliščarji pripravljali bezgovo-jabolčne pala-
činke, ki slo šle dobro »v promet«. 

Za krožek Marija Čuček

V soboto, 12. julija 2014, je Lovska dru-
žina Vitomarci obeležila deset let po-
novne ustanovitve in aktivnega delo-

vanja na območju revirja občine Sveti Andraž 
v Slovenskih goricah. Lovska družina Vito-
marci oz. Sveti Andraž v 
Slovenskih gorica je bila 
ustanovljena že daljnega 
leta 1924 in je delovala do 
leta 1952. Vsled nepoja-
snjenih konfliktov je tega 
leta prenehala obstajati in 
je prišla pod okrilje LD 
Juršinci. Kar nekaj dese-
tletij je moralo miniti, da 
so lahko prizadevni za-
nesenjaki ponovno vrnili 
svoje lovsko poslanstvo 
na območje revirja občine 
Sveti Andraž v Slov. gor. V 
tem desetletnem delova-
nju LD Vitomarci so mar-
ljivi člani – danes beležijo 
23 članov – uspeli zgradi-
ti prostorni lovski dom in nadstrešnico. Na 
obeležitvi obletnice je vse navzoče najprej 
pozdravil starešina Milan Kuri. Vabilu sta se 
odzvala tudi predsednik Lovske zveze Mari-

bor Marjan Gselman in predstavnik Lovskih 
revirjev Lovske zveze Zg. Podravje Martin 
Krajnc. Tem in še ostalim zaslužnim članom 
LD Vitomarci so bila podeljena priznanja.

Po uradnem delu je pod velikim šotorom 

potekala lovska veselica, na kateri so udele-
žence razveseljevali Mladi gamsi.

Foto in besedilo: Rudi Tetičkovič

10 let delovanja Lovske družine Vitomarci
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Voda je naravna dobrina, ki je pogoj za 
življenje na Zemlji. V naravi nenehno kroži. 
Z izhlapevanjem prehaja v ozračje in se s pa-
davinami vrača na zemeljsko površje, kjer se 
del vode porabi za življenjske združbe (zelena 
voda), del odteče v reke in v podzemlje (mo-
dra voda), del vode izhlapi. Na našem planetu 
je sladke vode le nekaj odstotkov, dostopne pa 
še precej manj. V zadnjih 100 letih se je pora-
ba (pitne ali sladke) vode povečala za šestkrat. 
Že danes je mnogo dežel na svetu, kjer je po-
manjkanje vode, še posebej čiste pitne, veliko. 
Naraščanje števila prebivalstva in grožnja kli-
matskih sprememb lahko 
ob dosedanjem načinu 
uporabe vode pripelje do 
velike svetovne krize z 
vodo. Poleg tega naraščajo 
emisije nevarnih snovi in 
s tem vplivajo na poslab-
ševanje kakovosti vode ter 
primernosti razpoložljivih 
vodnih virov za upora-
bo. Tako postaja voda za 
porabnike kot tudi za di-
stributerje iz dneva v dan 
bolj pomembna, česar se 
zavedamo tudi pri Ma-
riborskem vodovodu in 
se tako trudimo obdržati 
korak s časom. Uvajamo 
sistem daljinskega odčita-
vanja vodomerov, uspešno 
tržimo energijo, pro-
izvedeno s pomočjo 
sončne elektrarne, 
zgrajene na eni od 
streh zgradb na sede-
žu podje, in hkrati na 
sedežu podjetja poso-
dabljamo sistem zu-
nanje razsvetljave.

Sistem daljinskega 
odčitavanja vodome-
rov

Glede na novo zakonodajo in v skladu z 
občinskimi odloki o oskrbi s pitno vodo mora 
biti vsa porabljena voda izmerjena. V občini 
Maribor in ostalih občinah, kjer izvaja vodoo-
skrbo Mariborski vodovod, imamo vgrajenih 
več kot 43.000 vodomerov. V zadnjih dveh le-
tih smo začeli intenzivno vgrajevati vodomere 
na daljinsko odčitavanje, saj ima takšen sistem 
številne prednosti:

Hkrati omogoča tehnični nadzor nad de-•	
lovanjem vodovodnega sistema;
Odčitavanje ne moti uporabnika in je po-•	
polnoma neodvisno od človeškega faktor-
ja;
Obračun vodarine je hiter in zanesljiv;•	
Omogoča bolj pogosto odčitavanje vodo-•	
merov.

Osnova za vsak sistem daljinskega odčitava-
nja je vodomer opremljen z ustreznim impul-
znim ali drugim elektronskim izhodom. Pri 
tem lahko izbiramo med različnimi vrstami 
prenosa podatkov:

Ročno odčitavanje podatkov preko termi-•	
nala;
Povezava vodomera z računalniškim cen-•	
trom preko modema; 
Prenos podatkov po radijski zvezi.•	

Vsi vgrajeni vodomeri podjetja Mariborski 

vodovod so opremljeni s črtnimi kodami, kar 
popisovalcu olajša delo. Pri popisu z odčitkom 
črtne kode z ročnim terminalom vnese odči-
tano stanje vodomera.

Kjer je konfiguracija terena zelo razgibana, 
se večina merilnih mest opremlja z "Walk by - 
Drive by" radio moduli. Radijski sistem je za-
snovan za preprosto odčitavanje vodomerov, 
lociranih na težko dostopnih mestih (vodovo-
dni jaški, stanovanja, kleti ...).

Sistem omogoča odčitavanje podatkov brez 
vstopa v stanovanje oz. na mesto vgradnje 
merilnika, znatno zniža stroške odčitavanja, 

saj večkraten dostop do 
strank ni več potreben. 
Poleg omenjenega več-
kratnega prihoda do me-
rilnika je sedaj izločena 
tudi napaka pri prepiso-
vanju podatkov, hkrati 
pa so odčitani podatki 
lahko izvoženi direktno 
v obračunski program, 
uporabnik pa dobi me-
sečni račun za dejansko 
porabljeno količino vode. 
V primeru nekontroli-
ranega iztoka voda pa je 
le-tega možno ugotoviti v 
krajšem času, saj se popis 
stanja vodomerov izvaja 
mesečno.

V letu 2013 smo okoli-

co Benedikta v celoti opremili z vodomeri na 
daljinsko odčitavanje, prav tako jih intenzivno 
vgrajujemo v Sv. Trojici ter ostalih krajih Slo-
venskih goric. Sistem deluje po pričakovanjih 
izvajalca oskrbe s pitno vodo. 

Del daljinskega omrežja smo v okviru več 
manjših pilotskih projektov razširili še na fi-
ksno daljinsko odčitavanje, kar pomeni, da se 
podatki o porabi vode z vodomerov dnevno 
(za zahtevnejše uporabnike lahko tudi urno) 
prenašajo preko radijskega signala do koncen-
tratorja, ki je preko mobilnega omrežja pove-
zan z računalniškim sistemom distributerja. 
To omogoča predvsem hitrejši nadzor nad 
delovanjem omrežja, saj so podatki vedno na 
voljo, odpade pa zbiranje podatkov s hojo oz. 
vožnjo mimo. 

Omenjena sistema omogočata vrsto pred-
nosti za uporabnike. Poleg mesečnih odčitkov 
dejansko porabljene vode modem na vodo-
meru stalno spremlja porabo in jo tudi shra-
njuje. V kolikor zazna pretok vode, ki se 24 
ur ne prekine, javi alarm. V večini primerov 
to pomeni nekontroliran iztok vode. S hitrim 
odkrivanjem in obveščanjem uporabnikov pa 
lahko preprečimo nastanek še večje material-
ne škode. 

Mariborski vodovod

Pri opravljanju vsakdanjih aktivnosti 
ter še posebej pri skrbi za lepše bivalno in 
delovno okolje nastajajo t.i. biološko raz-
gradljivi kuhinjski odpadki ter zeleni vrtni 
odpad. Med slednje štejemo odpadno ve-
jevje, travo, listje, rože, plevel, gnilo sadje, 
lesni pepel … medtem ko med biološke od-
padke spadajo odpadki, kot so zelenjavni 
in sadni odpadki vseh vrst, jajčne lupine, 
kavne usedline, filter vrečke, pokvarjeni 
prehrambeni izdelki, kuhani ostanki hra-
ne, papirnati robčke, brisače in papirnate 
vrečke. 

Omenjene odpadke je treba zbirati loče-
no, saj tako pripomoremo tudi k lažjemu 
doseganju republiške strategije, katere na-
men je preusmeritev čim večjega deleža 
odpadkov v postopke ponovne uporabe ali 
predelave in zmanjševanje količin odpad-
kov za odlaganje. Cilj ločenega zbiranja 
biološko razgradljivih kuhinjskih odpad-
kov in zelenega vrtnega odpada je, da se 
zmanjšajo celotne količine odpadkov, ki 
se odlagajo, še posebej pa, da se zmanjša 
delež biološko razgradljivih odpadkov v 
odloženih odpadkih.

Kako uspešno kompostirati?
Ločeno zbiranje navedenih vrst komu-

nalnih odpadkov omogoča, da jih lahko 
preusmerimo na kompostiranje, pri čemer 
dobimo kompost kot naravno organsko 
gnojilo, po drugi strani pa se zmanjšuje od-
livanje tekočih kuhinjskih odpadkov v ka-
nalizacijske sisteme, kar povzroča njihove 
zamašitve ter težave pri čiščenju odpadnih 
vod. V skladu z določili Uredbe o ravnanju 
z biološko razgradljivimi kuhinjskimi od-
padki in zelenim vrtnim odpadom je prio-
ritetno lastno kompostiranje, šele ko pov-
zročitelj odpadkov iz gospodinjstva nima 
možnosti ali ne želi kompostirati morajo 
te odpadke prevzeti izvajalci obveznih občin-
skih gospodarskih javnih služb. Povzročitelji 
biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov 
in zelenega vrtnega odpada mora odpadke 
zbirati v vodotesnih zabojnikih ali posodah 
ločeno od drugih odpadkov, izvajalec javne 
službe zbiranja pa jih mora prevzeti s spe-
cialnimi vozili, ki preprečujejo izpuščanje v 
okolje in ne povzročajo neprijetnih vonjav.

Za uspešno lastno kompostiranje je po-
membno več dejavnikov: pravilna izbira 
kompostnika, določitev pravilne lokacije 
kompostiranja in pravilen postopek kompo-
stiranja. Za postavitev hišnega kompostnika 
na vrtu izberemo polsenčen ali senčen pro-
stor, zavarovan pred vetrom in lahko dosto-
pen. Hišni kompostnik naj ima neposreden 
stik s tlemi in naj bo z vseh strani primerno 
prezračen. Kot prvo plast damo plast zdro-
bljenih vej, ki poskrbi za dobro zračenje od 
spodaj in preprečuje zastajanje vode. Za 
optimalen razkrojni proces je pomembna 
zadostna ponudba kisika, ki jo dosežemo 
tako, da se suhi strukturni material (veje in 
zeleni obrez) in vlažni nestrukturni material 
(trava, kuhinjski odpadki) vedno med seboj 
mešajo. Kuhinjske odpadke in ostanke hrane 
je potrebno takoj prekriti z listjem, zemljo, 
travo ali rahlo zagrebsti, da preprečimo ne-
prijetne vonjave in da ne privabljamo neže-
lenih gostov, kot so podgane ali ptiči. V času 

daljše poletne suše je priporočljivo vlaženje 
kompostnega kupa. Dozorel kompost pre-
sejemo s sitom z odprtinami 15 do 20 mm, 
preostanek uporabimo za nadaljnji razkroj 
kot strukturni material.

V kolikor ne kompostirate sami, tovr-
stne odpadke za vas prevzamemo mi!

Kot izvajalec javne službe zbiranja določe-
nih vrst komunalnih odpadkov zagotavljamo 
za vse povzročitelje odpadkov iz gospodinj-
stva, ki nimajo možnosti ali ne želijo lastno 
kompostirati biološko razgradljivih kuhinj-
skih odpadkov iz gospodinjstev in zelenega 
vrtnega odpada, njihovo prevzemanje, od-

voz na lastno kompostarno ali kompostarne 
poslovnih partnerjev. 

V primeru odločitve povzročitelja o od-
daji ločeno zbranih biološko razgradljivih 
odpadkov in zelenega vrtnega odpadka iz-
vajalcu javne službe vas prosimo, da nam 
to sporočite na naš naslov: Saubermacher 
Slovenija, d. o. o., Ulica Matije Gubca 2, 
9000 Murska Sobota, po e-pošti : posode@
saubermacher.si, po telefonu ; 02/620 23 00 
ali 620 23 01 ter po spletu: www. sauberma-
cher.si/univerzalni kontaktni obrazec. 

Prevzemanje biološko razgradljivih ku-
hinjskih odpadkov in zelenega vrtnega od-
pada zagotavljamo v poletih mesecih vsak 
teden, v zimskem času pa štirinajstdnevno. 
Način prepuščanja odpadkov je podoben kot 
pri mešanih komunalnih odpadkih, torej je 
zabojnik potrebno postaviti na dan odvoza 
na prevzemno mesto do 6. ure zjutraj. 

Kot izvajalec javne službe zbiranja določe-
nih vrst komunalnih odpadkov zagotavljamo 
tudi letno enkrat pranje zabojnikov, v vseh 
ostalih primerih pa morajo za higieno svojih 
zabojnikov skrbeti povzročitelji odpadkov.

(Članek je delno povzet po Uredbi o rav-
nanju z biološko razgradljivimi kuhinjskimi 

odpadki in zelenim vrtnim odpadom (Ur. list 
RS, št. 39/2010)).

Saubermacher Slovenija, d. o. o.

GOSPODARJENJE ZA NARAVO

Kako ustrezno ravnati z biološkimi odpadki? Daljinsko odčitavanje vodomerov

Dopisnikom in sodelavcem 
Ovtarjevih novic!

Vsebino Ovtarjevih novic soustvarja vse več občanov (dopisnikov). Uredništvo ne-
napovedane in nenaročene prispevke uporabi v celoti ali skrajšane (s prilagojenim naslo-
vom) 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. Ob-
jave lokalne skupnosti ali društev lahko obsegajo 30-50 vrstic. Prispevki naj bodo v 
Wordu (Times New Roman, velikost 12, razmik 1,5), fotografije morajo biti najmanj 
1600x1200 pixlov, poslane v posebni datoteki. 
Izbor fotografij opravi uredništvo. 
Prispevkov z elementi sovražnega govora in nepodpisanih prispevkov ne objavljamo. 
Naslednja številka izide 26. septembra 2014! 
 Uredništvo

Fiksno omrežje daljinskega odčitavanja

»Drive by » radio modul

»Walk by« radio modul

 



OVTARJEVE NOVICE

ŠT. 7 | 29. AVGUST 201412 | 

Z NARAVO

Blagoslov zelišč pri Sv. Rupertu

Nevaren Gigantski svinjski plevel?

Čas žetve v Jurovskem Dolu

Žetev je ena izmed tradicionalnih pri-
reditev v Jurovskem Dolu, ki smo jo 
pričeli kulturni in turistični entuziasti 

leta 1989 v okviru tedanjega odbora za var-
stvo naravne in kulturne dediščine. To je bil 
vseslovenskogoriški odbor pod okriljem te-
danje skupne občine Lenart, ki je pričel na-
črtno spodbujati razvoj turizma v Slovenskih 
goricah z ugotovitvijo, da je potrebno pro-
movirati naše posebnosti, navade in običaje, 
hrano in vino ter nastopati skupaj. Vodila ga 
je tedanja predsednica skupščine občine Vida 
Šavli, sedanja predsednica LAS Ovtar Sloven-
ske gorice. 

Tradicije ni tako lahko obdržati toliko časa. 
Nenehno je treba spreminjati vsebino priredi-
tve, da je vsako leto nekaj takega, kar pritegne 
pozornost. V vseh teh letih je ŽETEV preho-
dila mnogo ovinkov, spomini so raznoliki in 
pestri; organizacijska oblika je prešla od pri-
kazov žetve na različne načine, različnih vrst 
druženja ljudi (veselic) do razstav, delavnic, 
srečanj z drugimi (kmečko mladino, Babinci 
– 2000 zlatih zrn, med zaselki ...). Stkali smo 
vezi in ponesli stari običaj daleč naokoli, kjer 
smo znani po tej tradiciji. Bo obstala? To je v 
veliki meri odvisno od mlajših.

Ekipa, ki je to pričela: Marija Šauperl, Pe-
pek Zaletinger, Marija Fanedl – Zefika, Bran-
ko Kukovec–Nacek, Ivan Fanedl, Cilka Neu-
virt, Alojz Antolin, Mičika in Daniel Šenekar, 
Ivan Šnajder, Ivan Ornik, Leon Planer, Karl 
Črnčec, Trezika Škrlec, Antonija Šauperl iz 
Malne in Antonija Šauperl iz Gasteraja, Eli-
zabeta Leš, Marica Zorenč, družina Mlakar, 
družina Žugman, Jožica Hladin, Ivan Črnčec, 
Slavko Predan, Ivan Leš, gospod Kerenc, go-
spod Muhič, gospa Neuvirt in njene krave, 
Franček Belec, Franček Zorjan, Franček Kojc 
z družino, Štefka in Rudi Tetičkovič, vedno 
tudi kmečke gospodinje in vinogradniki ter 
seveda vsi sorodniki in celotne družine sode-
lujočih, Senekovičevi in cela Varda, Verbo-
štovi in cele Žitence, Kukovčevi in Partinje, 

Drago Korošec in Franci Lorber ter Bertika 
in Rudi Čučko, vse družine na vrhu ob Koro-
ščevi njivi … se je osula: mnogih ni več med 

nami, mnogi gredo proti devetdesetim in ne 
zmorejo več zgledno in avtentično prikazati, 
kako so nekoč delali vse poletje ročno in ka-
sneje s pomočjo mlatilnic in kosilnic to težko 
opravilo, ki je bilo osnova za kruh – preži-
vetje. Kako naprej? Mlajši! Nekateri so se že 
vključili. Ni vse črno in zanič. Tudi skupine 
ljudi iz mesta, ki se zavedajo, da je življenje z 
naravo nujno, da samo z delom na njivi pri-
delamo hrano, da ni nič narobe, če znamo 
tudi »peš« kaj postoriti, se vključijo in sode-
lujejo, da bi se »naučile«. Tega v našem kraju 
morda nismo vajeni, a je še posebej dragoce-
no. Tako je bilo tudi letos, kar 15 takšnih ljudi 
se je »naučilo« žeti.

Tako smo v Turističnem društvu »Dedi-
ščina« letos, še posebej ob slabih vremenskih 
razmerah, zastavili program Žetve 2014 ne-

koliko drugače. Vključili smo sodelovanje na 
žetvi 2000 zlatih zrn v Babincih, organizirali 
foto natečaj na temo žetve in pokrajine ter 
ljudi v tem poletnem času, likovne delavnice 
na isto temo ter 3. avgusta zaključili čas žetve 
ob ogledu razstave fotografij natečaja Maksi-
miljana Krautiča, Tamare Greifoner, Francija 
Kresnika, Marije Šauperl ter slik likovnih de-
lavnic Bronje Lešnik, Andreje Tusulin, Tjaše 
in Nike Gamser ter Natalije Kramberger v 
kulturnem domu v Jurovskem Dolu, kjer smo 
se vsem sodelujočim tudi zahvalili s pomočjo 
donatorjev: Si-mobila Lenart,občine Sveti Ju-
rij v Slovenskih goricah, pogostitve Društva 
kmečkih gospodinj in vinogradnikov ter kot 
vedno marljivih posameznikov – gospoda 
župnika Janka Görgnerja, Tamare Greifoner, 
Maksimiljana Krautiča, pozdravil nas je tudi 
župan Peter Škrlec, na harmoniko pa je zai-
grala Anja Zorjan.

Se vam zdi veliko imen? Mnogo jih še ni 
naštetih; v tej tradiciji se vidi celoten kraj in 
širše. Tako je tudi prav. Čas žetve je spomin 
na trdo in težko delo, na mnoge lepe trenut-
ke prisrčnega druženja in pristnih človeških 
odnosov, lepo zapete ljudske pesmi, čas bo-
gastva. Kruh je bogastvo … zlati klasi pšenice 
… zlata skorjica kruha …

Marija Šauperl

Franc Kotnik je pred sedemdesetimi leti 
opisal blagoslov zelišč na Veliko gospoj-
nico. Blagoslov so opravljali že v 10. sto-

letju, cerkev je zanj imela poseben obrednik. 
Žene in dekleta so na travnikih in po vrtovih 
nabirala zdravilna zelišča in rože, dodala žito, 
maslo … Vse to so v košarah odnesle v cer-
kev k blagoslovu, ki naj bi ga izprosila Marija. 
Blagoslovljena zelišča so dobila posebno moč. 
Odnesle so jih na svoje domove, da bi jih va-
rovala pred ognjem in strelo, polagala so jih 
živalim med krmo, dajala v zakonske in otro-
ške postelje, na njive in vrtove. Ostanek je bil 
do naslednjega blagoslova v bogkovem kotu. 
Da blagoslov poteka na Marijin praznik, je 
pripomogla legenda, ki pravi, da so apostoli 
v njenem grobu našli cvetje namesto trupla. 
Mnogo rož je posvečenih Mariji: vrtnica, pe-
runika, lilija, gladiola, vijolica, nagelj, marje-
tica, bršljan, ognjič, arnika, materina dušica, 
rman, kamilice, rožmarin, šentjanževka. Ne-
katere nosijo tudi njeno ime: plahtica - Ma-

Po internetu je čez poletje zaokrožilo opozorilo, da se je začel po srednji Evropi širiti ne-
varen plevel, imenovan Gigantski svinjski plevel, ki lahko človeku na koži v 48 urah po 
dotiku povzroči mehurčke v obliki opeklin. Ko se rana zaceli, pusti za sabo vijolične 

brazgotine, ki ne izginejo več let. Še bolj nevarno je, če pride omenjeni plevel v stik s človeko-
vimi očmi.

Gigantski svinjski plevel (Heracleum man-
tegazzianum) se je menda v zadnjem času zelo 
razširil na Madžarskem. Podoben naj bi bil obi-
čajnemu svinjskemu plevelu (Heracleum sphon-
dylium) in vrtni rastlini Angelica archangelica. 
Rastlina lahko v ugodnih pogojih menda zelo 
zraste. 

Po internetu krožijo vse mogoče informacije – 
točne in netočne. Zato vseh informacij ni treba 
jemati resno, velja pa jih preveriti. Morda pa kdo 
od naših bralcev kaj več ve o omenjeni rastlini in 
njenih nevarnostih? Ali se je z njo že kdo srečal 
v osrednjih Slovenskih goricah? 

T. K.

Letošnje likovne delavnice 27. 7. 2014

Razstava v kulturnem domu in zaključek žetve 2014

Jezero Komarnik pri Lenartu je akumula-
cijsko jezero, ki je bilo umetno narejeno v 
šestdesetih letih 20. stoletja ob melioraciji 

reke Pesnice. Zveza ribiških družin Maribor 
ga uporablja kot gojitveni ribnik. V jezeru so 
se izoblikovale ustrezne razmere za različne 
oblike življenja. Jezero je popolnoma poraslo 
s pravimi vodnimi rastlinami. 11 vrst makro-
fitov je na Rdečem seznamu praprotnic in se-
menk omenjenih kot ranljive vrste. Ranljive 
vrste so: navadni rogolist, klasasti rmanec, 
mala podvodnica, beli lokvanj, ščitolistna 
močvirka, Berchtoldov dristavec, blešče-
či dristavec, razkrečnolistna vodna zlatica, 
navadna žabja leča, vodni orešek, navadna 
mešinka. Obvodne rastline nudijo dom in za-
točišče številnim bitjem in so kot naravni fil-
ter škodljivih vplivov okolja. Najbolj pogoste 
rastlinske vrste obrežja so: ozkolistni rogoz, 
širokolistni rogoz, navadni trst, pokončni je-
žek, jezerski biček, vodna meta, porečnik, na-
vadna kalužnica, močvirska preslica, vodna 
perunika, okroglolistna in navadna pijavčni-
ca, močvirska lakota … 

Zaradi bogate flore in favne je jezero Ko-
marnik uvrščeno med naravne vrednote dr-
žavnega pomena, hkrati pa predstavlja na-
ravno učilnico za izkustveno, vseživljenjsko 
učenje številnih biologov, ljubiteljev narave 
in tudi za učence na vseh stopnjah izobraže-
vanja.

Učiteljice naravoslovja III., II. in Prve gim-
nazije Maribor smo to leto že tretjič organizi-
rale in izvedle terensko delo in strokovno vo-
deni ogled jezera Komarnik. Koordinatorice 
izvedbe vaj na 
posamezni šoli 
smo profesorice 
biologije: An-
dreja Senčar s 
Prve gimnazije, 
Katja Holntha-
ner Zorec z II. 
gimnazije in 
Brigita Horvat 
s III. gimnazije. 
Za idejo smo 
navdušile še vse 
druge sodelujo-
če mentorje in 
zunanje sodelavce. Namen našega sodelova-
nja je, da se dijaki in mentorji spoznamo in 
izmenjamo delovne izkušnje. Vaje smo to leto 
izvedli v soboto, 14. 6. 2014. Terensko delo 

je potekalo dve učni uri, od 8.30 do 10.30. 
Sodelovalo je okrog 60 dijakov, ki so bili raz-
deljeni v šest skupin. V vsaki skupini so bili 
dijaki vseh treh gimnazij. Pri delu na terenu 
smo sodelovali in raziskovali:

skupina: mag. Slavko Lapajne, Simona 1. 
Mihaljčič, prof., Zora Tichy, ing. kem., 
in mag. Simona Posel Pečnik (III. gi-
mnazija), s poudarkom na kemizmu 
vode,
skupina: Katja Holnthaner Zorec, dipl. 2. 
biolog., prof. biol., in Helena Rihtar, 
dipl. biolog., prof. biol. (II. gimnazija), 
se je odlikovala v analizi združbe vo-
dnih nevretenčarjev,
skupina: Andreja Senčar, dipl. biolog., 3. 
prof. biol. ( Prva gimnazija), je razi-
skovala značilne rastline ob jezeru in v 
jezeru ter značilne prilagoditve po me-
todi transekta,
skupina: mag. Brigita Horvat (III. gi-4. 
mnazija), je proučevala značilne vrste 
rastlin v vodnem stolpcu, sezonsko di-
namiko pojavljanja rastlin v jezeru in 
na obrežju z metodo transekta,
skupina: Darko Lorenčič, varuh gorske 5. 
narave pri PZS, Viktor Škof, lovec, je kot 
predmet dela skozi okoljsko problema-
tiko izpostavila vidro v Komarniku in
skupina: Matjaž Premzl, inž. gozd. lov., 6. 
se je ukvarjal s pticami ob Komarniku.

Od 10.30 do 11.00 je potekala evalvacija 
terenskega dela, torej dela skupin. Od 11.00 
do 12. 30 je bil vodeni strokovni ogled jeze-
ra z znanstvenicama Biotehniške fakultete v 
Ljubljani, prof. dr. Alenko Gabrščik in prof. 
dr. Matejo Germ. Med 12.30 in 13.00 smo se 
ob pikniku na Poleni družili in spoznavali 
še kako drugače in ne zgolj študiozno in ob 
delu. Hvaležni smo bili mlademu kuharju 
Tadeju Kranerju, Katici Lapajne in Lidiji Pli-
beršek, ki so poskrbeli za zelo okusno hrano. 
Ostalo nam je še poročanje skupin s teren-
skega dela in evalvacija dela z mentorji ter 
z zunanjimi sodelavci, kar smo izvedli med 
13.00 in 14.00.

Za avtobusni prevoz dijakov so poskrbele 
matične šole, za prijetno druženje na pikniku 
pa Rotary klub Maribor Grad, občina Lenart 
in Društvo za razvoj podeželja LAS Ovtar 
Slovenskih goric. Vsem, ki so omogočili, da 

smo mentorji in dijaki preživeli lep dan ob 
Komarniku in kasneje ob druženju na Poleni, 
se zahvaljujemo.

Brigita Horvat

Gimnazijci raziskujejo ob jezeru Komarnik in izpopolnjujejo svoje znanje 

Terensko delo Prve, II. in III. gimnazije Maribor

Poglejmo, primerjajmo, določimo …

Po opravljenem delu se prileže zaslužen počitek.
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rijin plašček, Marijina plenička, dišeči vratič 
– Marijina perika … 

Pri Sv. Rupertu je potekal peti blagoslov 
zeliščnih šopkov, ki smo jih na predvečer 
praznika spletali na Čučkovi domačiji. Vanje 
smo poleg zdravilnih rožic povezali dobre že-
lje in lepe misli, vonj domačega kruha, blago-
zvočne melodije domačih pesmi, dobro voljo 
vinske kapljice, zdravilnost domačega čaja 
in soka ter obilico prijaznega sodelovanja. 
Na praznični dan je pri obeh mašah potekal 
blagoslov šopkov in čajne mešanice, ki jo je 
tudi tokrat podaril pater Ernest iz Olimja. Po 

mašah je bilo druženje pred cerkvijo ob do-
mačih dobrotah. Na voljo so bile tudi sadike 
zdravilnih rastlin.

Prisrčno se zahvaljujem vsem, ki ste na ka-
kršen koli način pripomogli, da smo s sku-
pnimi močmi marsikomu naredili lep dan 
in nas vse malo popeljali v stare čase. Vse, ki 
ste prejeli šopek, želim spodbuditi, da tudi vi 
iščete zdravje v moči zdravilnih rožic. Mojim 
najožjim sodelavkam in družini želim pove-
dati: »Le kaj bi jaz brez vas!« Hvala!

Marija Čuček 

*Bonus dodatne 1 ure pogovorov na mesec velja za vsa nova naročniška razmerja ob sklenitvi ali za vsa 
obstoječa naročniška razmerja ob spremembi v naročniški paket SeniorD in za vsa obstoječa naročniška 
razmerja, ki so že sklenjena v naročniškem paketu SeniorD in želijo pridobiti dodatne količine storitev. 
Količine so dodane za obdobje vezave 24 mesecev od dneva podpisanega Dodatka k Pogodbi o sklenitvi 
naročniškega razmerja. Za koriščenje dodatne 1 ure pogovorov morate zakupiti vsaj 1 uro pogovorov.
Ponudba telefona velja do razprodaje zalog na vseh naročniških paketih ob vezavi za 24 mesecev. Cene 
vključujejo DDV. Več o ponudbi in pogojih nakupa na www.debitel.si. 

Naročniški paket SeniorD

www.debitel.si 

Mi smo vedno 
za akcijo! 

Evitel d.o.o. PE G. Radgona
Lackova ulica 22, 9250 Gornja Radgona
Tel: 041 750 409
Email: gr.evitel@siol.net

Evitel d.o.o. PE Lenart
Ob Poleni 35, 2230 Lenart v Slov. Goricah
Tel: 051 605 176
Email: lenart.evitel@siol.net

redna cena

12€ 
x 12

299€ 

Sony
Xperia

M2

Brezplačno 

dodamo 1 uro 

pogovorov 

na mesec!

Bonus!

Brez naročnine.

Enotna cena klicev v vsa 
slovenska omrežja.

Zakupite le tisto, kar zares porabite.

Sony Xperia M2

24 x 4,50 €
ali 108 €

* Akcijska ponudba velja ob sklenitvi oziroma podaljšanju naročniškega razmerja za storitve Mobitel za 24 mesecev v Splošni akciji z obročnim plačilom kupnine za napravo v 24 enakih 
zaporednih mesečnih obrokih v znesku 4,5 EUR (24 mesecev po 4,5 EUR, skupaj 108 EUR), ki se zaračunajo na osnovi računa za telekomunikacijske storitve. Velja za vse, ki nimate 

veljavnega Aneksa UMTS št. 14/2005 oz. UMTS št. 14/2005 Povezani (24 mesecev) ali samostojnega Aneksa GSM št. 16/2009 oz. GSM št. 16/2009 Povezani (24 mesecev) ali UMTS št. 
17/2010 (24 mesecev) ali UMTS št. 18/2011 (24 mesecev) ali UMTS št. 19/2012 (24 mesecev) ali Aneksa št. 20/2013 (za obdobje vezave na naročniško razmerje 12 ali 24 mesecev) in 17/2010 (24 mesecev) ali UMTS št. 18/2011 (24 mesecev) ali UMTS št. 19/2012 (24 mesecev) ali Aneksa št. 20/2013 (za obdobje vezave na naročniško razmerje 12 ali 24 mesecev) in 
izpolnjujete ostale pogoje akcijskega nakupa naprav. Ponudba ne velja za pakete: SOS paket, pakete Mobilni Internet , Enotni paket, Skupaj A, Telemetrija, SIM 2, Avtotelefon, Internet 

Itak, Enostavni, Poslovni Enostavni (razen Poslovni Enostavni 2000), Penzion 300. Navedene cene vsebujejo DDV. V akcijski ponudbi so količine naprav omejene. Več o obročnem 
plačilu naprave na obroke v Pogojih akcijskega nakupa naprav na www.telekom.si.

Meditacije 2014

Joga v Lenartu

Članice Društva zdravih žensk smo se 
odločile ponuditi pomoč številnim 
ženskam, ki so v stiski. Z dogajanji v 

podjetju Prevent Halog bo veliko žensk po-
stavljenih v položaj, za katerega niso same 
niti krive in ne odgovorne. 

 V društvu imamo izkušnje s tem, kako 
ohraniti psihično kondicijo in si jo v prime-
ru, da smo jo izgubili, čim prej povrniti. 

Svoje znanje smo pri-
pravljene brezplačno 
deliti, zato vse, ki bodo 
začutile, da jim je to po-
trebno, vabimo, da nas 
obiščejo v društvenih 

prostorih ali pokličejo na telefonsko števil-
ko 031 333 614.

Joga je starodavna veščina, ki se ukvarja z 
razvojem celostnega, zdravega in skladne-
ga načina življenja. Rezultat je krepostno 

in zdravo telo ter umirjen um. Sama bese-
da joga pomeni združevanje uma, telesa in 
duha.

Vadba joge je primerna za vsako-
gar. Ne glede na to, ali je cilj obliko-
vanje telesa, sprostitev, zmanjševanje 
ravni stresa ali preprosto povečati 
nivo energije, vadba prinaša užitek. 
Obstaja veliko različnih stilov joge, 
večina se jih osredotoča na tehnike 
dihanja, jogijske položaje in na spro-
stitev telesa in uma. Vključujejo pa 
lahko tudi meditacijske tehnike.

Redno prakticiranje jogijskih po-
ložajev in tehnik dihanja oblikuje 
močno, spretno in zdravo telo. Vpli-
va na cirkulacijo krvi, na pravilno 
delovanje notranjih organov, žlez in 
živčnega sistema. Pripomore k po-
večanju energije, boljši koncentraciji 
in srečnejšemu, bolj izpolnjenemu življenju. 
Veliko običajnih fizičnih težav bi lahko iz-
boljšali ali celo odpravili z redno vadbo joge. 
Seveda pa ni nikoli prepozno ali prezgodaj, 
da pričnete.

Naslednje zelo pomembno dejstvo, ki se 
nanaša na vadbo, je da izraža netekmovalni 
duh joge. Ena izmed najtežjih, ampak hkra-

ti najbolj osvobajajoča stvar pri jogi je, da se 
znebimo ega in sprejmemo dejstvo, da nihče 
ni boljši kot kdorkoli drug. Vsakdo deluje po 
svojih najboljših močeh v vsakem dnevu, ki 
nam je podarjen.

Z vadbo joge bomo v Lenartu pričeli v 
sredini septembra. Vadili bomo ob četrtkih 
zvečer v gimnastični telovadnici osnovne 
šole.

Več informacij na www.facebook.com/yo-
gavita1 ali katja.valic@gmail.com.

Joga Vita, Katja Valič, s. p.

MEDITACIJE 
vsak etrtek od 19.30 do 20.30 na Kraigherjevi 19/b v Lenartu 

ZA ŽENSKE V STISKI  IN ŽENSKE Z NOVIMI CILJI 

PONUJAMO SO UTJE IN NESEBI NO POMO  

VSTOP PROST 
INFORMACIJE NA TELEFONU 031 333 614 V Sveti Trojici že 60 let skrbijo za urejeno okolje

Tu, kjer je danes v Sv. Trojici križišče 
Ceste Maksa Kaučiča in Usnjarske ce-
ste, ob nekdaj poznani kovačiji Budja, 

rastje v osrčju križišča lipa (mo-
škega spola). Ob njej je minia-
turni gradič na označeni površi-
ni trikotne oblike z betonskimi 
okroglimi stebri v rumeni bar-
vi. 

Na tem prostoru je prišlo do 
sprememb terena, saj je bi gra-
ben stičišče cest od takratne 
Zadruge Gradišče. Bližnjemu 
sosedu Francu Šprinzarju je za-
misel velela, da posadi murvo 
(črna malina). Ker se je ta posu-
šila, je prišlo do dogovora med 
Antonijo Budja (ki je bila tudi 
pobudnica za namestitev cestne 
luči v omenjenem križišču) in 
Jožetom Opeka za posaditev li-
povega drevesa. V času letošnje 
občinske čistilne akcije pa sta se 
tudi bližnja občana Danilo Šuta 
in Franc Ploj odločila zaradi suhih vej ter bele 
omele obrezati in oblikovati drevo. 

Ta lipa, smrekov drevored v bližini, ki ga 
ureja Marjan Kirbiš, ter mali park so nastali v 
začetku leta 2011 na začetku Usnjarske ceste. 
So ponos nam, ki tu živimo, in širši okolici, 

ker so bili volja, interes in prostovoljno delo. 
Vse to pa združujemo predvsem Antonija 
Budja, Robičevi, Boris Klobasa in moja ma-

lenkost, Slavko Štefanec, ki sem tudi zgradil 
ta mali gradič v sodelovanju z Anko, Frido 
in Cvetko, ki so dostavljale lomljeni granit iz 
obcestnih kupov. Drevesa, želim vam uspe-
šno rast.

Besedilo in foto: Slavko Štefanec

Antonija Budja, Jože Opeka, Danilo Šuta, Franc Ploj
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Izlet KO Rdečega križa Voličina 

Upokojenci Slovenskih goric letovali na morju

Pohod presenečenja za diabetike

95 let Ane Ovčar iz Svete Trojice

KO RK Voličina tudi v poletnih mese-
cih ni mirovala. Prvo nedeljo junija 
so se na srečanju zbrali najstarejši in 

invalidni krajani KS Voličina. Sveti maši, ki je 
potekala ob spremljavi glasbe, je sledilo dru-
ženje ob skromni zakuski, klepetu in zvokih 
harmonike. 

Kljub temu da jih težijo starostne tegobe in 
bolezni so bili zbrani dobro razpoloženi in ve-
seli, da so po enem letu 
zopet skupaj. S svojo 
dobro voljo in optimiz-
mom navdušujejo tudi 
nas, mlajše, ki se zave-
damo, kako so takšna 
srečanja pomembna 
in koristna za starejše. 
Vedno se razidemo z 
mislijo in željo, drugo 
leto nas spet pokličite, 
radi bomo prišli.

Srečanje organizi-
ramo KORK Voličina, 
Društvo upokojencev 
Voličina in Karitas Sv. 
Rupert. Srečanje so 
z obiskom počastili 
predsednica Območnega združenja Lenart, 
predstavniki Karitas in upokojencev. 

Ker tudi krvodajalcem posvečamo veliko 
pozornost, smo se prvo julijsko soboto od-
peljali na čudoviti izlet na Goričko. Vreme je 

bilo kot naročeno in dobre volje nismo po-
zabili doma. Ob prijetnem druženju smo si 
ogledali kar nekaj zanimivosti te pokrajine. 
Hkrati pa ob tem spoznali, kako slabo pozna-
mo nam tako blizu ležeče kraje Slovenije. Bil 
je prečudovit in zabaven dan, ki je mineval 
brez vsakdanjih skrbi. 

Vsakoletni izleti so le skromna zahvala kr-
vodajalcem za njihovo humano delo. Ob tej 

priliki pa jih že vabimo na naslednjo krvoda-
jalsko akcijo, ki bo potekala v času praznova-
nja krajevnega praznika Voličina. 

Predsednica Ivica Šilec

Tudi letos junija smo bili upokojen-
ci Slovenskih goric na morju, kamor 
zahajamo že dvanajst let. Letujemo v 

našem hotelu Delfin v Izoli. Za organizacijo 
letovanja in prevoz poskrbi zvesta članica DU 
Voličina gospa Anica Šešerko. V imenu vseh 
udeležencev se ji prisrčno zahvaljujemo.

Tukaj uživamo, se sprostimo, kopamo se v 
bazenih ali v morju, kakor pač komu ustreza. 

Za nekaj časa pozabimo na tegobe, ki nas pe-
stijo, predajamo se užitkom vode in sonca, ki 
nam dajeta novih življenjskih moči.

Zadovoljni smo z uslugami in prijaznostjo 
osebja, zato se jim vedno pisno zahvalimo, saj 
poskrbijo za nas, da nam je v jeseni življenja 
lepo.

Vabimo tudi ostale upokojence, da se nam 
pridružijo naslednje leto, 4. julija 2015, za 

teden dni. Informacije 
dobite pri gospe Anici 
Šešerko (GSM: 041 474 
843) ali na sedežu Zve-
ze društev upokojencev 
Slovenskih goric v Le-
nartu – Trg osvoboditve 
5.

Lepo vabljeni med 
nas!

Adelena Neuvirt, foto: 
Anica Šešerko

Lenarško društvo diabetikov, ki ga vodi 
Jožica Vračko, pri uresničevanju pro-
gramov dela namenja veliko pozornost 

telesnim dejavnostim. Da bi te bile dostopne 
čim večjemu številu sladkornih bolnikov, 
smo se odločili za rekreacijske pohode, tako 
tudi poleti ne počivamo.

Hoja je aktivnost, ki človeka pomirja, spro-
sti, daje možnost za prijetno druženje. S hojo 
zmanjšamo dejavnike tveganja, znižata se 
krvni sladkor in pritisk, pripomore k ustrezni 
telesni teži. Na pohodih je veselo, zanimivo, 
smeh in dobra volja. Na voljo imamo veliko 
zanimivih poti, marsikaj si med potjo ogle-
damo in pohodi trajajo 2–3 ure.

V avgustu sta naše pohodnike povabila na 
dom naša člana Vlado in Ida Pomberg. Zbra-
lo se nas je 35 pohodnikov in krenili smo 
proti Krembergu. Dogovorjeni smo bili, da 
nam pripravita malico enolončnico. Prispeli 

smo na dogovorjeno mesto, kjer smo bili zelo 
presenečeni, saj so bile mize obložene z oku-
snimi dobrotami. Ker je Vlado pred kratkim 
praznoval okroglo obletnico, smo mu česti-
tali in zapeli. Okrepčali smo se z dobrotami, 
nato pa krenili peš 8 km. Vodja pohoda sta 
bila Stanko Cartl in Vlado Pomberg.

Med potjo smo se 
ustavili pri Mariji Eder, 
ki z možem goji jele-
ne. Vendar nismo imeli 
sreče, da bi jih videli, 
ker je bilo vreme vro-
če in soparno, jeleni pa 
skriti v senci. Ogledali 
smo si trofeje živali, ki 
jih imata razstavljene v 
velikem prostoru. Tudi 
pri njej smo si napolnili 
želodčke z okusno mali-
co in pijačo, ki nam jo je 
postregla.

Pot smo nadaljevali 
po strmi poti do občine Sv. Ana in pokuri-
li vse dobrote, ki smo jih zaužili. Tam nas je 
pričakal Franc Ruhitel in nam predstavil vse 
novosti in znamenitosti občine Sv. Ana. Po-
vabil nas je na Ekološko in učno kmetijo v 
Zg. Ročici, ki jo obdelujeta z ženo. Polni pri-
jetnih vtisov in rahlo utrujeni smo prispeli do 
družine Pomberg, kjer smo si izmerili slad-
kor, ki je bil v mejah normale, nato pa sedli 
za obložene mize s samimi dobrotami. Glede 
na to, da nam je bilo vsem zelo lepo, smo tudi 
zapeli. Domov se ni mudilo nikomur.

Jožica Vračko

Ana Ovčar iz Stare poti v Sveti Trojici 
je 95. jubilej praznovala 18. 7. 2014. 
Ana se je rodila v Zg. Senarski oče-

tu Antonu in mami Tereziji. Mama je umrla 
kmalu po porodu. Kasneje se je oče poročil 
z Marijo. Ko je imela Ana 6 let, je umrl tudi 
oče. Tako je ostala sama z mačeho in kasneje 
dobila očima. 

V svoji mladosti je delala kot služkinja v 
Šibeniku, Slovenski Bistrici in še kje. Bila je 
zelo delavna in marljiva.

Na ličkanju koruze v Zg. Senarski je spo-
znala Rudolfa iz Haloz, s katerim sta se poro-
čila. Rodila se jima je hčerka Marjeta. 

Danes jo razveseljujejo tudi vnuki ter prav-
nukinja in pravnuk. Živi skupaj s hčerko 
Marjeto, ki tudi skrbi zanjo. 

Na njen jubilej jo je obiskal tudi podžupan 
občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah Pe-
ter Leopold, ki ji je zaželel še mnoga zdrava 
leta. 

Barbara Cvetko

Bowling za upokojence
V septembru pričnemo z bowlingom. 

Srečevali se bomo vsak ponedeljek od 20. 
do 22. ure v Bowling centru Kmetijske za-
druge Lenart. Kontaktna oseba: Franc Belšak 
(041/674-234)

RKS OZ Lenart – plan 
krvodajalskih akcij
Sreda, 17. 9., KORK 
Voličina, OŠ Voličina

Ana, hči Marjeta in podžupan Peter Leopold

»Naj pesem zadoni in naša srca razvedri!«

Društvo upokojencev Sv. Trojica v Slov. 
goricah je bilo organizator že 15. tra-
dicionalne revije pevskih zborov, ki 

se je odvijala v nedeljo, 20. julija 2014, v kul-
turnem domu v Sveti Trojici. Obiskovalce in 
nastopajoče so pozdravili in nagovorili pred-
sednik Zveze DU slovenske gorice Stanko 
Kravogl, podžupan občine Sveta Trojica Peter 
Leopold in predsednica DU Marija Klobučar. 
Spominska darila (iz lesa izdelan lipov list) je 
podelil Frenki Padovnik. Za popestritev, kar 
je postala že praksa, so nastopili mladi: pevka 
Lea Leutgeb, s trobili (pihali) pa brat in sestra 
Bine in Nives Ploj.

Nastopili so Pevci DU Cerkvenjak, DU Vo-
ličina (trio Vogrin), Pevke ljudskih pesmi pri 
KD Trojica, Pevke Ptujske upokojenke. Vodi-
teljica Saša Lovrenčič je s presenetljivo vse-
bino napovedala nastop Pevk ljudskih pesmi 
DU Lenart, ki jo je povedala voditeljica sku-
pine Milka Cartl: »Nesreča nikdar ne počiva, 
na oder pa bom šla!«. Bučen aplavz je nastal, 
ko so obiskovalci videli Milko z mavcem na 
gležnju, ki ga je dobila tri ure prej. Milkina 
volja in pripravljenost je bila izrazito močna. 
Nato so se zvrstili še nastopajoči: trio Dru-
zovič, DU Ceršak, KD Vrelec Benedikt, Tr-
novčani, Pevke društva gospodinj Vitomarci, 
Mešana pevska skupina pri DU Sv. Trojica, 

Erika Kraner, KD Grajena s frajtonerjem, KD 
Benedikt Žitni klas ter Ljudski pevci in godci 
Stari prijatelji iz Kicarja.

Stanko Kranvogl je dal predlog, da bi se 
že naslednjo revijo snemalo. Rože za šopke 
so namenoma z vrta predsednice DU Marije 
Klobučar, ki zadovoljstva ni skrivala. Pozor-
nost je bila izkazana Adeleni Neuvirt in Elici 
Perko iz Benedikta, ki že 38 let živi v Avstra-
liji.

Besedilo in foto: Slavko Štefanec

Pevke ljudskih pesmi DU Lenart

Anita Požegar s.p.
InfoTel.: 041 588 358
Poslovna enota: 
Trg osvoboditve 10, LENART
anita@geomera.si D
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Piknik stanovalcev treh ulic pri Sv. Trojici 

Druženje med ljudmi je stalno večja 
vrednota. To se je pokazalo tudi na 
prvem uličnem pikniku – srečanju v 

soboto, 19. julija, ob 17. uri v prostorih Tu-
rističnega društva Sv. 
Trojica v Slov. goricah 
ob jezeru. Na domovih 
občanov Radgonske ce-
ste, Ceste Maksa Kova-
čiča in Usnjarske ceste 
sta nas obiskala Marjan 
Klobasa in Roman Ploj 
ter nas povabila. Uspeh 
je bil enkraten. Vse je 
bilo dobro pripravljeno. 
Na žaru je bilo izpod 
rok Ernija Škergeta vse 
zelo okusno. Vsebine za 
pogovore ni zmanjkalo. 
Bili smo si blizu in ob 
odhodu odšli vsak na 
svoj dom z mislimi, da 

naslednje leto gremo spet, zanesljivo z željo, 
da so z nami še tisti, ki jih tokrat ni bilo. 

Besedilo in foto: Slavko Štefanec

90 let Jakoba Dvoršaka iz Svete Trojice

V sredo, 23. julija, je podžupan občine 
Sveta Trojica Peter Leopold obiskal 
Jakoba Dvoršaka iz Zg. Porčiča, ki je 

praznoval svoj 90. jubilej.
Jakob se je rodil 23. 7. 1924 na Medvedcah 

pri Majšperku staršema Mariji in Francu. Bil 

je tretji izmed petih otrok. Živeli so na manjši 
kmetiji, osnovno šolo je obiskoval v Majšper-
ku. Pred začetkom 2. svetovne vojne je delal 
na Črešnjevcu pri Slovenski Bistrici, kjer je 
pomagal pri gradnji tunela, nato je odšel za 
dva meseca delat v sosednjo Avstrijo. Decem-
bra 1942 je bil poklican k nemškim vojakom. 
Najprej je bil v Münchnu, aprila leta 1943 pa 
na vajah v Franciji, kjer je bil vse do odhoda 
v Rusijo. Ob napadu ruskih vojakov je bil ra-
njen in odpeljan v bolnišnico na Poljsko. Po 

odpustitvi iz bolnišnice je bil poslan v Karl-
sruhe v Nemčijo. Ponovno je šel v Francijo 
(Normandijo), nato na Madžarsko in bil po-
novno vrnjen v Francijo. Ko je bila invazija 
zavezniških sil, so bili po 14 dneh pregnani 
do reke Seine. Tam so iskali vsak svojo enoto 
in prečkali reko. Šel je v smeri Belgije, nato 
proti Danski. Leta 1945, ko je bilo konec voj-
ne, je bil še pol leta v ujetništvu v mestu Kiel 
na severu Nemčije, kjer je bil vse do decem-
bra, ko se je vrnil v domovino. 

Ko se je vrnil na svoj dom, je bila nedelja. 
Ker ni bilo doma nikogar, je šel v cerkev. V ti-
stem trenutku pa je bila ravno maša za pogre-
šanega Jakoba Dvoršaka, torej zanj! Domači 
so namreč bili prepričani, da se ne bo vrnil 
v domovino, saj niso dobili nobenega glasu 
o njem. 

Marca 1946 se je zaposlil v Tovarni strojil v 
Majšperku, kjer je tudi spoznal svojo bodočo 
ženo Jožefo in ostal vse do upokojitve. Leta 
1963 sta dobila hčerko Sonjo. Sedaj že enajst 
let živi v Sveti Trojici pri hčerkini družini oz. 
Šrumpfovih, kjer ga tudi razveseljujejo trije 
vnuki. Njegovi domači povedo, da je Jakob še 
vedno discipliniran pri delu kot v vojski ter 
da še večkrat poprime za delo. 

Jakob se je obiska razveselil, prav tako pa 
lahko mi z veseljem napišemo, da dobro skri-
va svojih 90 let. Zaželeli smo mu vse lepo ob 
njegovem prazniku. Obiskali so ga tudi pred-
stavniki Krajevne organizacije Rdečega Križa 
iz Svete Trojice. 

Barbara Cvetko

90 let Ane Labaš iz Oseka

V soboto, 19. julija, je 90 let praznovala 
Ana Labaš iz Oseka. S podžupanom 
občine Sveta Trojica v Slovenskih 

goricahPetrom Leopoldom smo jo obiskali 
v ponedeljek, dva dni za tem okroglim jubi-
lejem. 

Moramo zapisati, da smo bili zelo presene-
čeni nad gospo Ano, ki je pri svojih 90 letih 
prava korenina, ima namreč odličen spomin, 
bere pa pri svojih 90-tih letih brez očal in je 
zelo zgovorna. Rada se spominja svoje prete-
klosti in otroštva. 

Ana se je rodila kot viničarski otrok leta 
1924 v Oseku, kjer je še danes. V družini so 
se rodile tri sestre. Osnovno šolo je obiskova-
la v Negovi. Je pa morala že zgodaj hoditi po 
»taberhih«. Poročila se je leta 1959 z možem 
Vidom, ki je zaradi bolezni leta 1968 umrl. 

Zelo je vesela, da ima sin Milan ob njeni 
hiši dom, sama pa je vesela, da prebiva v svoji 
majhni, skromni hišici.

Ani smo zaželeli, da ostane takšna, kot je, 
ter da ji zdravje služi še mnoga leta.

Barbara Cvetko

Zlata poroka zakoncev Dvoršak

V soboto, 5. julija 2014, sta v krogu 
domačih in prijateljev praznovala 
50 let zakonskega življenja Marija in 

Avguštin Dvoršak. Tako kot pred 50 leti sta 
tudi sedaj svojo »večno« zaobljubo opravila 
v cerkvi Sv. Ruperta v Voličini, kjer je civilni 
del obreda opravil župan občine Lenart mag. 
Janez Kramberger, cerkvenega ob zahvalni 
maši pa sta opravila župnika Jože Muršec in 
Anton Fras.

Avguštin Dvoršak se 
je rodil 6. 8. 1937 na Za-
vrhu 74 mami Elizabeti 
in očetu Martinu. Star-
ša sta kupila majhno 
hišo s poslopjem (vi-
ničarijo), kjer so živeli 
v skromnih razmerah. 
V družini se je rodilo 7 
otrok. Zaradi pomanj-
kanja je moral že kot 
otrok zapustiti dom. 
Starši so ga poslali slu-
žit za pastirja na veliko 
kmetijo v Spodnjo Vo-
ličino. Osnovno šolo je 
obiskoval v Voličini, po 
končani šoli je opravljal 
priložnostna dela. Kot vsi takratni mladi fan-
tje je tudi on moral na služenje vojaške obve-
znosti. Po vrnitvi domov si je poiskal službo 
v transportnem podjetju kot sovoznik kami-

ona. Po nekaj letih se je priučil za kovača in 
delovno pot nadaljeval v podjetju Špedtrans, 
v katerem je delal do upokojitve.

Marija Dvoršak, rojena Šuc, se je rodila 15. 
4. 1942 v Gradenšaku 7 mami Mariji in očetu 
Pavlu na srednje veliki kmetiji, kjer je preži-
vljala otroštvo skupaj s sestro Jožico, ki pa je 
pri 20 letih umrla za hudo boleznijo. Osnov-
no šolo je obiskovala v Voličini. Nadaljnjega 

šolanja pa ni obiskovala zaradi potrebe po 
delu doma. 

Zlatoporočenca sta se spoznala v doma-
čem kraju. Zaljubila sta se in se 4. 7. 1964 v 

Voličini tudi poročila. Prvih nekaj mesecev 
skupnega življenja sta preživela na domačiji 
v Zavrhu 74. Še v istem letu sta se preselila v 
Jablance na domačijo gospe Čaple (Marijine 
tete ), tam se jima je rodil prvi sin Janez. V 
skromnih razmerah je Marija pomagala na 
kmetiji, Avguštin pa je vsak dan hodil na delo 
v Maribor. Sprva s kolesom, pozneje pa si je 
že kupil motorno kolo. Po dveh letih sta si ku-
pila parcelo v Radizelu in tam pričela graditi 
svoj dom. Leta so tekla in družina se je leta 
1972 povečala za še enega člana, rodil se je sin 
Marjan. Leta 1974 se je Marija preselila nazaj 
na domačijo v Gradenšak, kjer je po mamini 

smrti pomagala ostarelemu očetu. Nekaj časa 
sta zakonca med tednom živela ločeno, med 
vikendi pa je Avguštin pomagal na kmetiji. 
Nazadnje sta hišo v Radizelu prodala in na 
Zavrhu zgradila nov dom. V letu 2002 sta se 
iz Gradenšaka preselila na Zavrh, kmetijo pa 
prepustila sinu Janezu. Sedaj uživata sadove 
svojega truda na Zavrhu, kjer jima čas krajša 
muca in manjši vinograd.

Življenje pa jima dodatno polepšajo še štiri 
vnukinje: Doroteja, Sandra, Barbara in Ta-
mara.

Tadeja Drozg 

Zlatoporočno slavje zakoncev Rojs!

Zakonsko življenje je lepo, če v njem 
vladata ljubezen in zaupanje. Tako sta 
nam povedala zlatoporočenca Zofija in 

Jožef Rojs, ki sta v soboto, 19. julija 2014, v 
krogu domačih in prijateljev praznovala 50 
let zakonskega življenja. Pred 50 leti sta zakon 
sklenila v Mariboru. Tokrat sta svojo zaoblju-
bo opravila v cerkvi Sv. Ruperta v Voličini, 
kjer je civilni del obre-
da opravil župan obči-
ne Lenart mag. Janez 
Kramberger, cerkvene-
ga ob zahvalni maši pa 
župnik Jože Muršec.

Jožef Rojs, se je rodil 
27. 2. 1938 v Nadbišcu 
očetu Martinu in ma-
teri Berti. Otroštvo je 
preživljal v Selcih z dve-
ma sestrama in dvema 
bratoma. Osnovno šolo 
je obiskoval v Voličini, 
nižjo gimnazijo pa v 
Lenartu. Izučil se je za 
trgovca. Kot vsi mladi 
fantje je tudi on moral 
na služenje vojaške obveznosti.

Prvo zaposlitev leta 1960 je kot šofer dobil 
v podjetju Zarja v Mariboru, kaj kmalu pa je 
našel novo službo v takratnem TVT Boris 
Kidrič na Studencih v Mariboru kot šofer 
generalnega direktorja podjetja. To službo je 
opravljal do upokojitve leta 1993.

Zofija Rojs, rojena Nedog, se je rodila 1. 6. 
1943 v kraju Trčova pri Mariboru. Otroštvo 
je v rodnem kraju preživljala še s štirimi brati 
in šestimi sestrami. Osnovno šolo je obisko-
vala v Malečniku. Prvo zaposlitev je dobila v 
podjetju Zarja Maribor. Po rojstvu sinov je 
Zofija nekaj časa doma opravljala gospodinj-
ska dela, kasneje pa se je zaposlila v podjetju 
Mavrica, kasneje Lesnina, kjer je opravljala 
razna administrativna dela. Leta 1992 se je 
upokojila.

Zlatoporočenca sta se spoznala v podjetju 
Zarja, kjer sta bila oba zaposlena. Zaljubila 
sta se in se 18. 7. 1964 tudi poročila. Kmalu 
po poroki sta se jima rodila dva sinova, leta 
1964 Tomaž in leta 1966 David. 25 let je dru-
žina preživela v Mariboru v Ljubljanski ulici. 
Jože je bil tudi strasten lovec v LD Voličina. 
Lov je zaznamoval vse njegovo življenje. Bil je 

tudi dolgoletni starešina lovske družine, refe-
rent za streljanje na glinaste golobe, organiza-
tor vseh odmevnih prireditev v lovski družini 
in eden najbolj požrtvovalnih članov skupine 
lovcev, ki je gradila lovski dom. Član LD Vo-
ličina je od leta 1962, danes, po 52 letih, pa je 
najstarejši član po stažu v LD Voličina. Dol-
ga leta je bil tudi blagajnik Lovskega kinolo-

škega društva Maribor, kjer je prejel številna 
priznanja za delo. Danes je častni član tega 
društva. Jože še danes zelo rad odide na lov in 
še vedno je upleniteljsko zelo uspešen.

Zofija in Jože sta si leta 1977 kupila vikend 
in vinograd na Zavrhu. Leta 1980 sta v celoti 
obnovila vinograd in od takrat jima je vino-
gradništvo v veliko veselje. Jože je tudi dol-
goletni član Vinogradniškega društva Lenart, 
v katerem je organiziral mnogo aktivnosti in 
opravljal več društvenih funkcij. Zelo aktiven 
je tudi v društvu upokojencev Voličina, kjer 
zelo uspešno vodi strelsko sekcijo. 

Po upokojitvi sta se Zofija in Jože leta 1992 
preselila na Zavrh. Zofija je imela največ ve-
selja z urejanjem vrta in hišnimi opravili, zelo 
aktivna pa je kot pevka v cerkvenem pevskem 
zboru. 

Otroka Tomaž in David živita s svojima 
ženama Vlasto in Heleno v Mariboru. Nju-
no življenje so polepšali še trije vnuki: Nina, 
Jani in Uršula. Vnukinja Nina in njen partner 
Karli pa sta ju pred enim letom razveselila še 
s pravnukom Majem. 

Tadeja Drozg 
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Zlatoporočenca Marija in Jože Vogrin Prvo srečanje zakonskih jubilantov na Sv. Ani

9. romanje na Ptujsko Goro

Zlatoporočenca Marija in Alojz Vuzem

V soboto, 28. junija 2014, sta v krogu 
domačih in prijateljev praznovala 50 
let zakonskega življenja Marija in Jože 

Vogrin. Pred 50 leti sta zakon sklenila v Zg. 
Koreni. Tokrat sta svojo zaobljubo opravila 
v cerkvi sv. Ruperta v Voličini, kjer je civilni 
del obreda opravil župan občine Lenart mag. 
Janez Kramberger, cerkvenega ob zahvalni 
maši pa župnik Jože Muršec.

Jože Vogrin (predsednik TD Presmec, Gu-
innessovega rekorderja) se je rodil 10. 11. 
1943 v Dolgih Njivah, kjer je otroštvo pre-
življal na kmetiji z dvema sestrama – Mari-
jo in Terezijo. Osnovno šolo je obiskoval v 
Voličini. Kasneje se je zaposlil kot traktorist 
v zadrugi, doma pa je pomagal tudi pri kme-
tovanju. Kupil si je tudi traktor, s katerim je 
z veseljem opravljal razna dela na njivah lju-
dem, ki so potrebovali pomoč. Leta kasneje 

se je začel zanimati za les in delo z njim, to 
mu je bilo tako pri srcu, da si je postavil prvo 
žago v vasi, kjer je delal vse do upokojitve.

Marija Vogrin, rojena Vidovič, se je rodila 
23. 9. 1943 v Sp. Koreni v družini šestih otrok. 
Osnovno šolo je obiskovala v Koreni. Ker se 
je po končani osnovni šoli takoj zaposlila na 
Zavodu za zdravstveno varstvo v Mariboru, 
se izobraževala ob delu in tam delala vse do 

upokojitve. 
Jože in Marija sta se spoznala 

v Koreni, pri rosnih 16 letih, ko 
je Jože pomagal pri zidanju hiše 
v Zimici. Zaljubila sta se in se 
15. junija 1964 leta tudi poročila. 
Skupaj sta začela v Dolgih Njivah 
ustvarjati svoj dom in družino, saj 
se jima je najprej leta 1968 pridru-
žila Marija Rojko, leta 1972 pa še 
sin Igor. Tako sta zapolnila njuno 
srečo v družini. Ob službi sta gra-
dila svoj dom in kasneje tudi dom 
za Marijino družino, ki ima štiri 
otroke: Dušana, Tamaro, Tadeja 
in Lariso. Na žalost je njihov dom 
vzel požar in so tako spet pričeli 
od začetka skupaj s sinom Igor-

jem graditi novo hišo. Sedaj živita skupaj s 
sinom Igorjem, snaho Milico ter vnukinjama 
Saro in Klavdijo. V veliko veselje jima je, ko 
se zbere vsa družina, saj si imajo vedno veliko 
povedati. 

Na tej poti sta korakala skupaj v lepih in 
včasih tudi slabih trenutkih, a želja je bila, da 
bi se ti koraki nadaljevali, saj je življenje lepo, 
če ga znaš ceniti in živeti. 

Tadeja Drozg

Župnijo sv. Ana, ki jo je dolga leta vodil 
sedaj upokojeni župnik Jože Horvat, 
zdaj vodi župnik Tonček Fras, ki je 

pred tem vodil župniji v Voličini in Juršincih. 
V ljudskem reku je povedano: »Nova metla 
lepše pometa.« Tako je tudi novi župnik v 
kratkem času poskrbel za ureditev oltarja 
in vrnitev starega na svoje mesto. V nedeljo, 
20. julija, pa je pri pozni sv. maši pripravil 
prvo srečanje zakonskih jubilantov, ki v tem 
letu praznujejo okrogle obletnice zakonske-
ga življenja. Na povabilo se je odzvalo 21 
zakonskih parov, ki so praznovali 10-letnico 
zakona in več. Med njimi je bil najstarejši za-
konski par Cecilija in Jožef Urbanič, ki letos 
praznujeta 68 let zakonske zveze. Zahvalno 
mašo je ob asistenci Tončka Frasa, ki je or-
ganiziral srečanje, daroval pater dr. Vinko 
Škafar. Poseben pozdrav župnika je bil na-

menjen zakonskemu 
paru Urbanič z željo, 
da bi lahko čez dve 
leti praznovala železno 
poroko, kar je velika 
redkost. Pater Škafar, 
ki je vsakemu paru 
okrog rok ovil štolo in 
ga blagoslovil, je v svoji 
pridigi poudaril vrline, 
ki peljejo zakonca sko-
zi srečen zakon. Kot je 
dejal, sta to v prvi vrsti 
ljubezen in odpušča-
nje. Po končani maši so 
bili vsi pari povabljeni 
na pogostitev v Gostil-
no Eder.

Ludvik Kramberger

"Nihče ni tako velik, da ne bi potreboval 
pomoči, in nihče ni tako majhen, da je ne bi 
mogel dati." S temi Salomonovimi besedami 
je bilo naslovljeno vabilo, da se udeležimo 9. 
tradicionalnega romanja na Ptujsko Goro, ki 
se je odvijalo 19. avgusta. Romanja se je ude-
ležilo okoli 300 romarjev, ki so se na Ptujsko 
Goro pripeljali s tremi avtobusi in nekaj spe-
cialnimi vozili za invalide z vozički. Kakor 
prejšnja leta se je tudi letos udeležilo veliko 
stanovalcev iz zavodskih kakor tudi zunanjih 
enot SVZ Hrastovec, ki je bil glavni organi-
zator romanja. 
Z a v o d s k i m 
delavcem so se 
pridružili de-
lavci zavodov, 
prostovoljci, 
svojci, stano-
valci iz Zavo-
da Lukavci, 
stanovalci iz 
domov starej-
ših DOSOR 
Radenci in 
Doma Lenart 
in duhovniki. 
Med udele-
ženci sta bili 
tudi namestnica direktorja za področje zdra-
vstvene nege Inge Mesarec in strokovna so-
delavka Tadeja Bohak. Sveto mašo v baziliki 
Marije Zavetnice na Ptujski Gori je ob soma-
ševanju duhovnikov Janeza Ferenceka, Tonč-
ka Frasa, Franca Hozjana, Vilija Hribernika, 
Franca Mlakarja, p. Franca Meška in p. Bena 
Lavriha daroval upokojeni nadškof dr. Franc 
Kramberger. Mašno daritev so popestrili An-
drej Dvoršak, organist pri Sv. Trojici v Slo-
venskih goricah, in pevci iz Markovcev. Pod 
vodstvom župnika iz Apač pri Gornji Radgo-
ni Janeza Ferenceka pa je v cerkvi donelo tudi 
ljudsko petje.

Ob koncu darovanja romarske maše se je 
glavna organizatorica, bila je tudi pobudnica 
prvega romanja, Branka Zemljič, zahvalila 
župniku župnije Ptujska Gora patru Martinu 
za lep sprejem in topel sprejem udeležencev 

romanja, nadškofu in duhovnikom za daro-
vano mašo ter vsem, ki so pripomogli, da so 
lahko izvedli to tradicionalno romanje, ki je 
obenem nekako druženje. Nadškofu pa se je 
Branka Zemljič zahvalila z besedami: »Go-
spod nadškof, iskrena hvala v imenu vseh 
izmed nas, da ste nam danes darovali to ma-
šno daritev, da ste nam podarili priložnost, 
da smo ponovno začutili zaupanje v Boga, se 
dotaknili svoje notranjosti, svojih skrivno-
sti, svojih misli, da smo začutili hvaležnost, 
Sveto bližino, Marijino materinsko dobroto, 

njeno ljubezen do pomoči potrebnih.«
Po končani maši so organizatorji za vse 

udeležence romanja pripravili bogato pogo-
stitev, ki se je odvijala v večnamenskih pro-
storih župnije. Naj omenimo, da je z dvema 
avtobusoma udeležence popeljal Vračko 
Turs iz Gornje Radgone, en avtobus pa je 
bil od podjetja Ariva. Na avtobusu številka 
ena, ki ga je vozil Gusti Vračko, se je skupaj 
z udeleženci peljal apaški župnik Janez Fren-
cek, ki je na poti do Ptujske Gore poskrbel za 
»pevske vaje«, saj so s pomočjo za to prilo-
žnost tiskane »pesmarice« z naslovom Naše 
romanje pod Marijin plašč na Ptujsko Goro 
peli pesmi za sprostitev in tiste, ki so jih peli 
v cerkvi pri maši ob ljudskem petju.

Ludvik Kramberger

Marija in Alojz Vuzem iz Varde v ob-
čini Sv. Jurij v Slovenskih goricah 
sta 9. avgusta praznovala zlati za-

konski jubilej. Svojo skupno življenjsko pot 
sta potrdila 10. avgusta 1964 v Jurovskem 
Dolu. Takrat sta si obljubila, da bosta z roko v 

roki premagovala vse ovire, skupaj delila ra-
dost, veselje in srečo, pa tudi žalost in tegobe, 
ki jih prinese življenje.

V zakonu se jima je rodilo sedem otrok: 
Sandi, Anica, Branko, Slavek, Milan, Jože in 
Bernarda. Sedaj Marijo in Alojza razveseljuje 
18 vnukov in dva pravnuka. Vsi so se zbrali 
na njuni zlati poroki, ko sta potrdila zakonsko 
zvestobo v cerkvi sv. Jurija v Jurovskem Dolu, 
kjer je civilni obred opravil župan občine Sv. 
Jurij v Slovenskih goricah Peter Škrlec, ki je 
zakoncema ob čestitki izročil zlatoporočno 
spominsko listino. Cerkveni obred je opravil 

domači župnik Janko Görgner, ki jima je če-
stital za njun zlati zakonski jubilej.

Marija, ki se je rodila 1943. leta v Vitomar-
cih, je vse življenje posvetila delu na zemlji. 
Alojz, ki je rojen 1935. leta v Vardi, pa se je, 
da bi kmetijo, ki jo je podedoval po starših, 

lahko opremil s potrebni-
mi stroji, zaposlil, po delu 
pa pomagal ženi pri kme-
tovanju. Ob našem pogo-
voru se je spomnil težkih 
časih za kmete. »Naša 
kmetija je obsegala 10 ha. 
Čeprav je bila velika, smo 
včasih čutili pomanjkanje. 
Najhuje je bilo v času ob-
vezne oddaje. Morali smo 
oddati zahtevano količino 
pridelkov, četudi zase ni-
smo imeli. Pogosto smo si 
pridelke sposojali, da smo 
lahko izpolnili obveznosti. 
To je bilo nujno, saj bi nam 
sicer posest zaplenili, kar 
se je mnogim tudi zgodilo. 

Ob tem so še kmetom naložili velike davke. 
Vse to z namenom, da bi ga uničili in pri-
dobili zemljo za širitev tedanjih kmetijsko 
obdelovalnih zadrug, ki so pa po nekaj letih 
propadle.«

Vesela sta, da sin Milan nadaljuje s kme-
tovanjem, in mu, kolikor zmoreta, tudi po-
magata. Ko smo ju vprašali, kaj ju je vezalo 
v zakonu, sta nam dejala, da so bili ljubezen, 
otroci in delo.

Simona Črnčec, Ludvik Kramberger, 
Foto Tone

Zakonski jubilanti s Sv. Ane v Slovenskih goricah

Zakonca Urbanič

VABILO

Vabimo na odprto skupino za žalujoče, ki bo v torek, 9. 9. 2014, ob 16. uri v Mariboru 
na sedežu društva, Partizanska c. 12/II.

Skupina je namenjena odraslim po smrti drage osebe in je priložnost za pogovor in 
srečanje ljudi, ki so na tej življenjski poti.

Informacije in prijave sprejemamo na tel: 02 25 25 570 vsak delovni dan.

Prijazno vabljeni!
Območni odbor Maribor
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Hvala za pomoč!

Zgodaj zjutraj zadnjega dne v juni-
ju 2014 so našo družino prebudili 
kriki mame Elizabete: »Hiša gori!« 

Še v spanju smo v naglici zapustili prosto-
re in prestrašeni hiteli reševati, kar se je 
pred ognjenimi zublji še dalo rešiti. Strela, 
ki je po električni napeljavi zadela elektro 
omarico na naši hiši, je zanetila ogenj, ki 
se je hitro širil v zgornje prostore hiše. 

Na pomoč so takoj prihiteli sosedje, do-
mače gasilsko društvo, ki je ogenj omejilo 
in v nadaljevanju tudi dokončno pogasilo. 
Ko se sedaj spominjamo tistega trenutka, 
ugotavljamo, kako hitro se je vse skupaj 
odvijalo in kako hiter je bil odziv gasilcev 
ter vseh ostalih, čeprav se nam je takrat 
to zdelo zelo dolgo. Požar je bil pogašen, 
za njim pa je ostalo pogorišče, ki nas je 
postavilo v negotovost. Kako naprej? Kje 
začeti? Na koga se obrniti? Vendar tudi 
tukaj nismo ostali sami. K nam so pristo-
pili sosednje, sorodniki, znanci, prijatelji, 
najini sodelavci ter občani občine Bene-
dikt. Z vašo skupno pomočjo in pomočjo 
vsakega posebej se lahko danes, dober 
mesec po požaru, z veseljem ozremo na 
našo hišo, ki je dobila novo ostrešje ter v 
kateri se ureja notranjost tako, da bomo 
lahko spet normalno živeli.

Ob tej priložnosti bi se zato rada v naji-
nem kakor tudi v našem skupnem imenu 
iskreno in iz srca zahvalila vsem in vsake-
mu posej za pomoč, ki ste nam jo nudili. 
Najprej HVALA gasilkam in gasilcem Pro-
stovoljnega gasilskega društva Benedikt 
in Sveta Trojica za hitro in požrtvovalno 
gašenje. HVALA vsem sosedom, sorodni-
kom, prijateljem in znancem za pomoč 
pri gašenju, demontaži zgorelih ostan-
kov in pospravljanju po požaru. HVALA 
vsem sodelavcem podjetja KLEMENTAL, 
d.o.o., Lenart in PREVENT HALOG Le-
nart za pomoč pri urejanju pogorišča in 
denarno pomoč. HVALA domačim pod-
jetnikom za hitro izvedbo del po požaru. 
Branku Sraka za ureditev strehe, Miranu 
Rola za montažna dela, Darjanu Kebriču 
za ureditev električne napeljave, Branku 
Lončariču za ureditev podov, Ivanu No-
vaku za pleskarska dela. HVALA vsem 
občanom občine Benedikt, ki ste darovali 
denarna sredstva. Občinski organizaciji 
Rdečega križa Benedikt, njenemu pred-
sedniku mag. Milanu Repiču in vsem ak-
tivistom pa HVALA za organiziranje in 
pobiranje denarja.

Še enkrat vsem prisrčna hvala!
Biserka in Damijan Petek

Ljudje so pripravljeni pomagati v nesreči!

Družina Kurnik je vesela, da sme za-
pisati, da so prostovoljnost, požr-
tvovalnost, humanost in sosedska 

pomoč med preprostimi ljudmi še vedno 
dovolj žive.

Čeprav je bilo jutro 19. novembra 2013 
megleno in za našo družino skoraj usodno, 
nas danes vsa humana, prostovoljna deja-
nja opogumljajo, da z optimizmom zremo 
v nove dni.

Ognjeni zublji, ne da bi jih kdo opazil, 
saj jih zaradi goste megle ni bilo mogoče, 
so nam uničili gospodarsko poslopje z vse-
mi priključki, vso hrano za živino, pospra-
vljeno za zimo. Živino smo zadnji trenutek 
rešili. Ogrožen pa je bil tudi naš dom. Niti 
pomisliti ne upamo, kakšni usodi smo ušli.

Toda že naslednji dan smo ugotovili, da 
je pred nami nov dan in da je potrebno iti 
naprej. Težko se je bilo sprijazniti. Bodrila 
nas je pomoč vseh.

Požrtvovalni gasilci prostovoljnih gasil-
skih društev, prijatelji, sorodniki, sosedje, 
sokrajani, sodelavci so nam pomagali, da 

smo si v nekaj dneh opomogli in spravili 
živino na varno in toplo ter jo oskrbeli z 
najnujnejšo hrano.

Ni mogoče najti besed, s katerimi bi se 
bilo mogoče zahvaliti, za vso s srcem in 
veliko vnemo opravljeno prostovoljno delo 
vseh, ki so nam pomagali.

Z zbiranjem finančnih prispevkov in bla-
ga s prostovoljci Rdečega križa Voličina pa 
nam je bilo omogočeno, da smo se smelo 
lotili obnove uničenih objektov, s tem pa 
omogočili, da bomo še lahko naprej opra-
vljali kmetijsko dejavnost.

Zato se zahvaljujemo vsem darovalcem, 
ki so prispevali svoje delež v kakršni koli 
obliki. Hvala seveda aktivistom Rdečega 
križa, ki so opravili to humano delo. 

Kljub temu da je od tega strašnega jutra 
minilo že več mesecev, so naši strašni spo-
mini še zelo živi in nepozabni za vedno. 

Toda, tudi naš veliki HVALA vsem in za 
vse ni nič manj iskren, velik in nepozaben.

Se zahvaljuje družina Kurnik iz 
Sp. Voličine

Rajšpova Lanišnica na robu gozda še stoji

Lanišnice so zgradbe, v katerih so sušili 
stebla lanu in konoplje za pridobiva-
nje prediva. V njih so sušili tudi sadje 

za »klojce« ali krhlje. Lan in konopljo so trle 
terilje ali terice s pripravo, ki so ji rekli trlica. 
Iz tako pridobljenega prediva so predice ple-
tle niti, iz njih pa tkalci tkanino, ki so mu so 
rekli »hodno platno«. Tega so uporabljali za 
rjuhe, brisače, nekoč pa tudi za moške hlače, 
ki so jim v Prlekiji rekli »brgüše«. Iz prediva 
so vrvarji, ki so jim rekli "žalarji", na "brdah", 
stroju za pletenje, pletli vrvi in druge izdelke, 
ki so jih potrebovali kmetje pri kmetovanju. 
To je le kratek opis dela okoli lanišnice in pri-
dobivanja prediva.

Trenje v lanišnici se je odvijalo ponavadi 
pozimi. Lanišnica je bila od gospodarskih 
poslopij in hiš zelo oddaljena, saj je bila velika 
nevarnost požarov. Zanimivi so tudi običaji 
teric. Terilje ali terice so bile ob svojem delu 
ponavadi »podkrepljene« s šmarnico, ki jim je 
dajala moč in voljo do težkega dela, obenem 
pa so jim po glavah rojile tudi norije. Bog ne 
daj, da bi se v bližini pojavil moški. Tedaj so 
ga zgrabile in mu v hlače »naklačile« ostrega 
»kozderja«, to so koščki suhih stebelc, ki so 
nastajale kot odpadek pri trenju. Ponavadi so 
mu še njegovo »premoženje« namazale s sa-

jami. Prav zato so se moški lanišnic, ko so se 
okoli njih sukale »babe«, izogibali.

Lanišnice vse redkeje vidimo. Mi smo ob 
cesti Spodnja Ščavnica–Sv. Ana v Slovenskih 
Goricah fotografirali Rajšpovo lanišnico, ki 
stoji ob robu gozda. Obkrožena je z drevesi, 
zato je poleti, ko je na drevju listje, nekoliko 

skrita. Je pa dobro ohranjena, saj je pokrita z 
opeko. Včasih so bile pokrite s slamo, zato je 
bila nevarnost požara večja.

Ludvik Kramberger

Pogled na Rajšpovo lanišnico v Zgornji Ščavnici

Ob stoletnici izida Kontrolorja Škrobarja

»Piti, ljubiti, peti – to se pravi živeti!«

Pri Sveti trojici v Slovenskih goricah 
minevata letos dva okrogla jubileja, 
povezana z literarnima ustvarjalcema 

Oroslavom Cafom in Lojzem Kraigherjem. 
Prvi se je pred dvesto leti rodil v bližnjih 
Zgornjih Verjanah, drugi pa je pred sto leti 
zapustil službovanje okrajnega zdravnika pri 
Sveti Trojici in izdal najbolj znano književno 
delo, znameniti roman Kontrolor Škrobar. 
Lojz Kraigher (1877–1959) je dodobra spo-
znal življenje v Slovenskih goricah pred prvo 
svetovno vojno, zlasti še pri Sveti Trojici in v 
bližnjem Lenartu. Osebno se je družil z zna-
nimi akterji takratnega javnega, kulturnega 
in predvsem političnega življenja pri Sv. Le-
nartu v Slovenskih goricah. Njihovo delova-
nje in običajno vsakdanje življenje ter naro-
dnopolitične spletke so mu služile za osnovo 
romana, ki ga je zasnoval že leta 1910 in ga 
nato pisal do leta 1913. Ko je delo končal in 
pregledal, je po letu dni zagledalo luč sveta 
in dvignilo na noge mnoge prepoznavne like, 
ki sicer nastopajo z izmišljenimi imeni. A 
za tiste, ki to obdobje lenarške lokalne zgo-
dovine nekoliko bolje 
poznam(j)o, ni nika-
kršnih ugank, koga in 
zakaj je Lojz Kraigher 
upodobil v svojem ro-
manu. Ta je tudi po sto 
letih še vedno zanimiva 
slika narodnostnih raz-
mer in narodnostnih 
bojev v desetletju pred 
prvo svetovno vojno v 
osrednjih Slovenskih 
goricah, pa tudi do-
volj stvarna iztočnica 
za mnoge primerjave 
s sodobnim časom, ko 
je politično–kulturni 
vsakdanjik, predvsem 
pa značajske poteze 
novodobnih lokalnih 
politikov, v mnogočem 
podoben Škrobarjeve-
mu izpred sto let.

Lojz Kraigher je bil okrajni zdravnik pri 
Sveti Trojici v Slovenskih goricah med leti 
1907 in 1914. Neverjetno dobro je spoznal 
značilnosti in značaje slovenskogoriških lju-
di, od najbolj preprostega kmeta v Šetarovi 
do visoko izobraženega okrajnega sodnika 
v Lenartu. Predvsem pa se je veliko družil s 
takratnim uradništvom, z učitelji, s trgovci, 
notarji in odvetniki. Vse bolj je spoznaval 
tudi narodnostne razmere v občutljivem delu 
današnje severne državne meje in vsakdanje, 
čisto običajne praske in tudi večje napetosti 
med večinskim slovenskim prebivalstvom in 
trškimi Nemci. Čeprav je Lenart v tem času 
na zunaj kazal nemško lice (po napisih na 
uradih in nemški govorici tržanov), je bil v 
resnici slovenski. Dolgo časa je veljala oce-
na, da je bil za model glavnega junaka, torej 
»kontrolorja Arnošta«, uporabljen lenarški 
sodnik Ožbalt Ilaunig. Ta je v svoji avtobio-
grafiji »Moje življenje« celo sam zapisal, da 
»so bili moj temperament in moji dogodljaji 
Kraigherju v marsikaterem oziru povod, da 
je to uporabil za svoj roman in to na način, 
da bi lahko vsak vse otipal«. Kraigher se je tej 
oceni izogibal in jasno navedel, da je »sicer 
res opisoval po modelih, vendar sem vse svoje 
like dvigal v romantičnosti. Vsi so pravzaprav 

mnogo lepši, kot so bili«. Ilaunig je res živel 
veselo ljubezensko življenje in tudi nikoli ni 
tajil, da je bil narodno omahljiv, saj se je po-
ročil z Nemko. A svojo »narodno usodo«, o 
kateri je sam pisal v omenjeni avtobiografiji, 
je reševal z veselim družabništvom, petjem in 
pitjem, »nato pa na državnozborskih volitvah 
volil nemškega kandidata«. Bolj kot ocena, da 
je bil Kraigherju za model Ilaunig, bo držala 
ugotovitev, da je za model uporabil lenarške-
ga notarja Franja Štupico, katerega je Ilaunig 
tudi označil za »narodnega omahljivca, ki je 
na volitvah dokončno kapituliral«. Resnica 
bo nekje v sredini, Kraigherju sta lahko za 
model glavnega junaka Arnošta služila kar 
oba in še mnogo drugih, ki se pojavljajo v ro-
manu. Leta 1950 je Lojz Kraigher v tekstu Po 
štiridesetih letih napisal, »da je vse svoje like 
dvignil v romantičnosti. Vsi so pravzaprav 
mnogo lepši, kot so bili v resnici … Škrobar 
sam je portret samo do neke meje. Škrobar je 
skombiniran tip za reprezentanta nacionalne 
mlačnosti, strahopetnosti …«. 

Stoletnica izida Škrobarja je v Slovenskih 

goricah (vsaj za zdaj, a do konca leta je še 
nekaj priložnosti za kakšno prireditev) šla 
povsem mimo, a prav bi bilo, da bi se ob tej 
pomembni obletnici spomnili na pisatelja, ki 
je na svojevrsten način upodobil in oveko-
večil te kraje v občutljivem času pred prvo 
svetovno vojno. Stoletnica izida Kontrolorja 
Škrobarja in začetek prve svetovne vojne celo 
sovpadata, le da je velika vojna 1914–1918 
trajala polna štiri leta in je terjala veliko ži-
vljenj tudi v Slovenskih goricah mobilizira-
nih vojakov. In po njej je stara »črno-žolta« 
monarhija razpadla, kraji in ljudje iz Škro-
barjeve zgodbe pa so prišli pod novo državo 
SHS. Mnogi liki, upodobljeni v Škrobarju, so 
celo aktivno sodelovali pri prevzemu oblasti 
v Lenartu, kjer so ustanovitev nove države 
navdušeno pozdravili in se zelo mirno razšli 
z nekdanjimi nemškimi oblastniki. A navdu-
šenje nad novo državo ni trajalo dolgo. Če bi 
v Slovenskih goricah razpisali plebiscit kot na 
Koroškem, bi bile Slovenske gorice izgubljene 
tako kot »divni Korotan«, je ocenil eden od 
glavnih junakov iz Kraigherjevega Škrobarja, 
lenarški sodnik Ožbalt Ilaunig. Morda je imel 
celo prav!

Dr. Marjan Toš

Pri Lenartu je bilo tudi v Škrobarjevih časih živahno gostilniško življenje 
– ena od mnogih je bila tudi Sarnitzeva gostilna (arhiv Emilije Zakelšek, 
Lenart ).

CENIK oglasnega prostora v 
Ovtarjevih novicah

1/16 strani 124 x 40 mm 80,00 €

1/8 strani 124 x 84 mm 100,00 €

1/4 strani 124 x 173 mm 180,00 €

1/2 strani 253 x 173 mm 280,00 €

Cela stran 253 x 350 mm 480,00 €

K navedenim cenam se prišteva DDV.

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

Programski termini za občino 
Lenart:

petek ob 18.00
sobota ob 10.00 in ob 12.00
nedelja ob 18.30
Informacije na spletni strani: 
www.siptv.si
Kontakt: info@siptv.si
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Likovna kolonija na Krku

Nova veseloigra KTD Selce

Utrinki z letošnjega Len-Arta
Zvoki in ritmi LEN-ARTA pritegnejo številne obiskovalce

Terensko delo, ustvarjalnost in velika mera 
dobre volje so bile ključne teme, ki so učence 
Likovnega društva Lajči Pandur tudi letos po-
peljale na Krk. Od 6. 7. do 12. 7. smo v majh-
ni vasici Županje na Krku veselo vrteli čopiče 
in ustvarjali kljub vremenu, naj je bilo sonce 
ali dež. Učenci so slikali krajinske, morske ali 
arhitekturne poglede. Slikarski pogledi naših 
mladih likovnikov so ob sončnih in čistih 

barvah zaživeli v močnih kontrastih in pro-
storskih ključih. Nadgradnja lanskega slika-
nja je pri učencih dobila prijetno sproščenost 
in svežino. Ob usmerjanju mentorjev Konra-
da Krajnca, Nike Arnuš in Andreje Štancer so 

otroci izpopolnjevali svoje znanje in kulturno 
bogastvo. 

Popoldneve smo preživljali večinoma na 
plaži ali pa na okoliških potepanjih. Dežev-
no vreme pa nam ni uspelo preveč zagosti. 
Z malo volje in prilagoditev smo vztrajali v 
ustvarjanju. Morda je prav to razlog, da so 
likovna dela učencev zelo žareča, izdelana in 
sončna. 

Ob koncu ustvarjanja smo 
likovna dela razstavili v kul-
turnem domu v Županju. Na 
otvoritvi razstave sta nas obi-
skala župan občine Lenart 
Janez Kramberger in župan 
občine Dobrinj Neven Koma-
dina. Z vzpodbudnimi in pri-
jateljskimi besedami sta oba 
pohvalila rezultat ustvarjalne-
ga in vztrajnega dela. Program 
otvoritve so obogatile glasbene 
sposobnosti učencev Likovne 
šole, ki so tudi glasbeni ume-

tniki. Povezovanje programa je izvedla Mari-
ja Šauperl, ki nas je ves teden na Krku skupaj 
z Majo Rebernik tudi kulinarično razvajala. 

Nika Arnuš za Likovno društvo Lajči Pan-
dur in Galerijo K. Krajnc

Dramska skupina KTD Selce je v petih 
letih delovanja pripravila že tri veseloigre: 
Pa nikomur ne povej, Recept za hujšanje in 
Mož na preizkušnji. Vse je občinstvo spre-
jelo z navdušenjem in smehom. Vse igre 
odigrajo v domačem narečju, vsebina pa je 
preprosta in prikazuje vsakdanje življenje. 
Skupina je gostovala v raznih krajih Slo-
venije in povsod nasmejala občinstvo. Pri-

pravili pa so tudi veliko zanimivih skečev 
za razne prireditve, kamorkoli jih povabijo. 
Že kar nekaj časa pa vadijo novo veseloigro 
z naslovom Trikrat hura za ženske. Premi-
era bo v času krajevnega praznika Voličine 
v soboto, 20. 9. 2014, ob 19.30 uri v Kultur-
nem domu Selce. V nedeljo ob istem času 
bodo igro ponovili.

J. B.

Letošnji Len-Art se izteka. O prvih prire-
ditvah smo vas obveščali v prejšnji številki 
Ovtarjevih novic, zato navajamo nekaj vtisov 
o prireditvah, ki so se zvrstile od srede julija 
do srede avgusta.

Bilbi (pravo ime Maja Pihler Strmecki) je s 
svojem možem Gregorjem, ki jo je spremljal 

s kitaro, ustva-
rila lepo glas-
beno doživetje, 
optimističen in 
rahlo nostalgi-
čen pogled na 
svet, življenje 
in ljubezen, kot 
ga pripoveduje 
v svojih pesmih 
in čuti v glasbi. 
Izjemna voka-
listka in teksto-
piska je s svojim 
ne p o s re d n i m 

nastopom očarala in navdušila občinstvo. Ve-
ter joče, Kaj pa ti, Hvala za vijolice, Če srce se 
vname, Tisto ni bil maj je le nekaj pesmi, ob 
katerih smo uživali, ploskali in se imeli lepo 
... skupaj z Bilbi, njenim odličnim petjem in 
prisrčnostjo.

V predstavi Grand 
pok je bilo veselo v 
družbi izvrstnih igral-
cev in glasbenikov – 
pevke Anje Strajnar, 
performerja Tomaža 
Lapajneta Dekleve in 
pianista Jožija Šaleja, 
ki so ustvarili sprošču-
joče in poživljajoče vzdušje, ki so ga gledalci 
nagradili s smehom in s številnimi aplavzi. 
Pevka Anja Strajnar je ob spremljavi piani-
sta Jožija Šaleja zapela vrstno znanih in manj 
znanih skladb iz muzikalov Moje pesmi, 
moje sanje, Cabaret, Chicago, Porgy in Bess 
in mnoge druge. 

Aleksander Živko nas je na koncertu v 
Domu kulture Lenart, ki je bil 25. julija, po-
peljal v svet klasične glasbe. Izvajal je skladbe 
Čajkovskega in Chopina. Ob poetičnem in 

liričnem vzdušju, ki ga je z glasbo ustvaril 
Aleksander, smo preživeli lep večer.

Nejc Kurbus in njegova prijatelja Tomaž 
Cvetko in Blaž Maležič so nas navdušili z 
odlično glasbo. Izvajali so skladbe Joseja Ja-
mesa, Tonija Cetinskega, Jana Plestenjeka, 
Gala Gjurina, Magnifica in avtorske skladbe 
Nejca Kurbusa. Prepustili smo se dobri glas-
bi, pozitivni energiji in dobrim vibracijam na 
koncertu, ki je bil osvežitev letošnjega Len-
Arta.

Na svoj račun so prišli tudi najmlajši, uži-
vali so ob pravljični predstavi Gledališče iz 
Kovčka in ob dogodivščinah žabice Eme.

Koncert Vokalne skupine Il divji je 
bil tokrat res »divji«. Dvorana Doma 
kulture Lenart je bila premajhna za 
vse gledalce, ki so si želeli ogledati 
prireditev, saj jih je nekaj ostalo pred 
vrati. Izvrsten koncert, odlično izve-
dene pesmi, stoječe ovacije, navdu-
šeno občinstvo. Gostje Tamburaško 
društvo Apače in pevka Sara Urbanič 

Koler so popestrili program. »Filmska zgod-
ba« z glavnimi igralci Il divji je bila šaljiva 
povezava med posameznimi deli koncerta. 
Koncert, ki se ga bomo dolgo spominjali.

Prisluhnili smo še Neishi, European Sym-
bolic Orchestra in skupini Terrafolk. 

Prireditve se bodo zaključile s koncertom 
pihalnega kvinteta Pulz v soboto, 6. septem-
bra, ob 20. uri in lahko bomo rekli: na snide-
nje na Len-Artu 2015.

D. O.

Poletje je čas, ko damo svoje možgane malo 
na pašo in se ukvarjamo s stvarmi, za katere 
sicer nimamo časa. Pa vendar včasih sežemo 
tudi v zaklade domačih ustvarjalcev; tistih, ki 
v tretjem življenjskem obdobju ali pa v svojih 
začetkih – kot osnovnošolci, dijaki pa tudi 
študentje prelijemo na papir svoje misli in 
občutke. V Knjižnici Lenart smo organizirali 
v okviru prireditev Ti veseli dnevi Knjižnice 
Lenart tudi literarno srečanje Odkrivajmo ta-
lente vseh generacij, ki so se ga udeležili tako 

upokojenci kot predstavniki kar treh osnov-
nih šol, srednješolci in študentka. Seveda ni 
manjkal tudi kulturni program, mentorice iz 
OŠ ter predstavniki Zveze DU ter DU Sveta 
Trojica.

Včasih nas literarna dejavnost poleti mal-
ce poveže tudi dalje preko meja. V Berlinu 
živi naša pisateljica Nataša Kramberger. Po-
leg svoje literarne dejavnosti poskrbi tudi za 
organizacijo slovenskih večerov v Berlinu. O 
nedavnem večeru je zapisala: »V berlinski 

knjižnici Bibliothek am Luisenbad smo pri-
pravili spominski večer za slovensko pesnico, 
pisateljico in humanistko Marušo Krese, ki je 
več kot dvajset let živela in delovala v Berlinu. 
O njej so govorili najpomembnejši predstav-
niki berlinskega in nemškega kulturnega ži-
vljenja (ni je bilo kulturne inštitucije, s katero 
Maruša Krese v Berlinu ne bi sodelovala ...), 
spomnili so se je prijatelji, znanci in sode-
lavci. Večer smo skupaj pripravili slovensko 
veleposlaništvo v Berlinu, novo društvo za 

ustvarjalna povezovanja med 
Slovenijo in Nemčijo Periskop, 
močno pa nas je podprla tudi 
fundacija S. Fischer Stiftung, 
pri kateri se je Maruša Krese 
nekoč močno angažirala za slo-
vensko vključitev v mednaro-
dno mrežo Traduki.

Ja, za mnoge reči bi se lahko 
zahvalili "Maruški", pa prav-
zaprav niti ne vemo zanje. V 
zadnjih petih mesecih, kolikor 
je trajala priprava tega večera, 
smo spoznali ogromno Maru-
šinih del – predvsem izjemnih 
radijskih iger in dokumentar-
nih oddaj, pa esejev, spisov in 

pesmi – ki nikoli niso bila objavljena v Slo-
veniji. V Berlinu je še vedno živo prisotno 
njeno pacifistično in protinacionalistično 
delovanje v času razpada Jugoslavije ter njen 
človekoljubni angažma za oblegano Sarajevo. 
Da o vseh drugih poteh – po Latinski Ameri-
ki, Palestini, Kašmirju, Turčiji itd. – sploh ne 
pišemo. Posebej za spominski večer smo pri-
pravili tudi razširjeni vzorčni prevod romana 
Da me je strah?«

Marija Šauperl

KNjigolAndiJa

Udeleženci akcije Odkrivamo talente vseh generacij v okviru Teh 
veselih dnevov Knjižnice Lenart.

»Komaj čakam, da se ta dopustniški čas 
konča,« je pri malici vzdihnil rezkar Peter. 
»Še enega meseca dopusta ne bi zdržal.«

»Peter, ali je s tabo kaj narobe. Dopust, 
ko človeku ni treba vsak dan iti v službo, je 
najlepši čas leta,« je dejala šivilja Marica.

»Eh, Marica, kaj pa govoriš. Čas dopusta 
je zame najhujši in najtežji mesec v letu. 
Vsako leto komaj čakam, da se zopet začne 
služba,« je odvrnil Peter.

»No, Peter, potem pa povej, kaj se ti tako 
hudega dogaja, ko si na dopustu,« je postala 
radovedna Marica.

»Poglej, Marica: prvo kot prvo sem v 
času dopusta ves čas z ženo in z družino,« 
je začel zaupljivo odgovarjati Peter. »Midva 
z ženo se lepo razumeva, vendar samo, če se 
bolj malo vidiva. Če sva cele dneve skupaj, 
pa se ne znajdeva več prav in se kar naprej 
po malem zbadava in pričkava.«

»Hm, to je res,« ja zamišljeno prikimala 
Marica. »Zares postane tečno, če ste dedci 
cele dneve doma in se delate pametne.«

»Še slabše kot žena mojo celodnevno pri-
sotnost prenašajo otroci,« je vzdihnil Peter. 
»Sprašujejo me, zakaj jih ves dan nadziram 
in jim kratim svobodo.«

»Mene pa v času dopusta tašča neneh-
no sprašuje, ali so me vrgli iz službe, ker 
ves dan postopam doma,« se je v pogovor 
vključil mizar Tone.

»No, fanta, če ne drugega, pa se med do-
pustom vsaj dobro spočijeta,« ju je posku-
šala potolažiti Marica.

»Kaj si nora!« sta vzkliknila oba hkrati.
»Toliko kot med dopustom ne delam ni-

koli. Letos sem obnovil streho in zamenjal 
vse elektro inštalacije v hiši. Poleg tega pa 
sem nasekal drva za vso zimo,« je dejal Pe-
ter.

»Jaz pa sem prebelil celo stanovanje in 
generalno pospravil klet,« je vzdihnil Tone.

»Marica, to, da mora človek delati med 
dopustom, pa še ni najhujše,« je nadaljeval 
Peter. »Najhuje je, da je dopust neznansko 
drag.«

»Zakaj bi bil zate drag, saj si ga preživel 
doma,« se je začudila Marica.

»Vsi v moji bližini dobijo kakšno idejo, 
ko vidijo, da sem na dopustu. 'Ata, ti bi nas 
lahko peljal v slaščičarno, ko imaš ravno 
dopust.' 'Dragi mož, ali ne bi šla v trgovi-
no kupit nov kavč, ko si ravno na dopustu?' 
'Sosed, sedaj, ko si na dopustu, bi lahko dal 
za kakšno rundo.' Takšnih in podobnih 
predlogov sem slišal nešteto. Če bi imel še 
teden dni dopusta, bi bankrotiral.«

»Ah, fanta, vama so se zares že začeli ki-
sati možgani,« je vzdihnila Marica. »Očitno 
sta že predolgo doma. Najbolje bo, da zač-
neta čim prej zopet delati, da se bosta spra-
vila v red.«

Konec dopusta
HUMORESKA Piše: Tomaž Kšela
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Na lenarškem hipodromu Polena so bile 
drugo avgustovsko nedeljo tradicionalne veli-
košmarnske kasaške dirke, ki jih je v sodelova-
nju z Zvezo društev kasaške centrale Slovenije 
organiziral domači Konjeniški klub Slovenske 
gorice iz Lenarta. Na sporedu je bilo kar 9 
športno zanimivih in zaradi zahtevnosti steze 
z najdaljšo ciljno ravnino v Sloveniji do kon-
ca nepredvidljivih »spopadov« 54 domačih in 
uvoženih kasačev iz vseh slovenskih klubov in 
društev. To osrednjo in največjo športno prire-
ditev v središču Slovenskih goric je v prekra-
snem vremenu spremljalo več kot 1000 zado-
voljnih gledalcev. 

V prvi dirki je na Poleni slavil Luxus na va-
jetih Branka Seršena s kilometrskim časom 
1:22,3; v drugi je zmagala Bella Dona na vaje-
tih Franca Lovrenčiča (tokrat je vozil za sose-
dnji mariborski klub Piramida) s časom 1:22,3 
in v tretji Dante MS na vajetih Ljutomerčana 
Branka Seršena s časom 1:17,7. V četrti, spo-
minski dirki Jožeta Hercoga, sta v »mrtvi dir-
ki« slavila in si zmago razdelila Wise Man na 
vajetih Mateja Osolnika iz Krškega in Abo Den 
na vajetih Milana Žana iz Komende s povsem 
enakim časom 1:18,8. Spominsko dirko so tudi 
letos financirali Hercogovi iz Viničke Vasi pri 
Lenartu, njegov sin Dušan s soprogo in obe-
ma sinovoma. To je bil prvi tek, drugi in hkrati 
finalni pa bo na septembrskih dirkah na mari-
borskem hipodromu v Kamnici. Jože Hercog 
je namreč dolga leta tekmoval za mariborski 
Konjeniški klub in tam dosegel nekaj izvrstnih 
rezultatov. 

V peti, zdaj že tradicionalni in elitni dirki za 
pokal Agate (pomerile so se pogumne voznice) 
je slavil Morfej Peški na vajetih Ljubljančanke 

Ajde Gorenc s časom 1:19,1 (Maši Habjan po 
dveh zmagah ni uspel hat-trick).V šesti dirki, 
ki je štela za pokal generala Rudolfa Maistra (to 
stalnico v Sloveniji ohranjajo le še pri Lenartu), 
je zmagal temperamentni Perry Joe na vajetih 
prekaljenega domačina Franca Lovrenčiča iz 
domačega kluba z najboljšim časom dneva 

1:17,2. Franc Lovrenčič je sicer tudi sin Mai-
strovega borca, na kar je izjemno ponosen in 
mu zmaga v tej dirki veliko pomeni. Sedma 
dirka je bila v znamenju drugega predteka za 
popularno Trojno krono Agronatur, v kateri se 
je na težki in kar 2650-metrski stezi pomerilo 
5 zvezdnikov slovenske kasaške scene. Zmagal 
je Dakot na vajetih Milana Žana iz Komende 
s časom 1:21,4 pred ameriškim žrebcem Can-

Franc Lovrenčič

KOŠARKA
KK Nona Lenart

NOGOMET – 3. SNL – sever 
Lenart z zmago debitiral v 3. SNL – sever

1. MNZ MARIBOR
Cerkvenjak pričel sezono z zmago, Jurovski Dol s porazom

FUTSAL - 1. SFL
Benedikt pričenja prvoligaški ples

15. športni vikend v Voličini 

KONJENIŠTVO
Na Poleni najhitrejši Perry Joe 
Spominska dirka Jožeta Hercoga Mateju Osolniku in Milanu Žanu, Maistrov pokal 

Francu Lovrenčiču, Agatin pa Ljubljančanki Ajdi Gorenc

Po poletnem premoru bodo z delom in tre-
ningi pričeli tudi v KK Nona Lenart. Trenira-
ti bodo tako pričele vse klubske selekcije, od 
najmlajših do članov. Mlajši so se pred dnevi 
udeležili košarkarske šole, ki je potekala v 
Ljutomeru v organizaciji KK Ljutomer. Več o 
načrtih in ciljih članske ekipe za prihajajočo 
sezono pa bomo zapisali v prihodnji številki 
Ovtarjevih novic. 

V pogovoru s predsednikom Smiljanom Fe-

konjo, ki že več kot 5 let vleče voz lenarške ko-
šarke, je bilo začutiti, da bo klub v prihodno-
sti doživel večje kadrovske spremembe. Več o 
tem pa v eni izmed prihodnjih številk našega 
časopisa. Naj spomnimo, da je članska ekipa 
KK Nona Lenart v času Smiljanovega vodenja 
kluba enega izmed vrhuncev dosegla v sezoni 
2010/2011, ko je postala prvak 3. SKL. 

D. K.

23. avgust bo v analih NK Lenart vpisan s 
posebnimi črkami. Klub je ta dan debitiral v 
3. SNL na najlepši možni način, z zmago pred 
domačim občinstvom. NK Ajdas Lenart je v 
svojem krstnem nastopu premagal Korotan 
Prevalje z rezultatom 2:0. Kot se za kapetana 
ekipe spodobi, je prvi gol za ekipo Lenarta v 
uvodnih minutah 2. polčasa zabil Miha Čuček. 
V 88. minuti pa je zmago, ki je zasluženo ostala 
v Lenartu, potrdil Klemen Ploj. 

Tri dni pred tem je v Lenartu na Poleni pote-
kala prav tako sila zanimiva tekma. NK Ajdas 
Lenart se je namreč pred približno 500 gledal-
ci v pokalni tekmi pomeril proti NK Triglav, 
lanskoletnimu prvoligašu. Ob polčasu je bil re-

zultat še dokaj aktualen, saj so gostje iz Kranja 
vodili le za zadetek (0:1), a so v nadaljevanju 
strli odpor domačih in tako slavili z rezultatom 
5:0.

Že jutri (30. 8. 2014) pa čaka lenarške nogo-
metaše nova težka, a prestižna tekma v sose-
dnjem Mariboru. V športnem parku Tabor se 
bodo ob 17. uri Lenartčani pomerili z 2. ekipo 
Maribora (Maribor B). Slednji so v 1. krogu 
ugnali Mons Claudius 9:1. 

Naslednja domača tekma pa bo na Poleni 
odigrana 6. septembra ob 17. uri proti Ma-
lečniku. Na domačem igrišču jih v septembru 
čaka še ena preizkušnja, in sicer 20. 9. ob 17. 
uri proti ptujski Dravi. Vabljeni!

S tekmami 1. kroga se je minuli vikend pri-
čelo prvenstvo v 1. MNZ Maribor. NK Cer-
kvenjak se je na domačem igrišču po toči go-
lov veselil zmage nad Duplekom z rezultatom 
4:3. NK Jurovski Dol pa je v gosteh proti NK 

Marjeta pričel sezono z porazom (1:4). V tem 
vikendu bo Jurovski Dol na domačem igrišču 
gostil Duplek (tekma bo v nedeljo ob 17. uri). 
Cerkvenjak pa igra v gosteh proti NK Pobrež-
je.

Z 19. septembrom se pričenja novo prven-
stvo v 1. SFL. Med slovensko futsal elito bo že 
tretjič nastopil KMN Benedikt. Prva tekmo 
bodo v gosteh odigrali proti RE/MAX Brezje 
Maribor. V drugem krogu pa bodo Benedičani 
gostili prvo domačo tekmo v petek, 26. 9. 2014, 
ob 20. uri proti ekipi KMN Puntar iz Tolmina. 
Po mnenju vodstva kluba in trenerja Darka 

Križmana je osnovni cilj obstanek v ligi. Jedro 
ekipe ostaja podobno lanskemu, ekipi pa so se 
pridružili še Tjaž Lovrenčič, Blaž Živko, Simon 
Šabeder, Viljem Lovrenčič in Matija Kolman.

Še vabilo na reprezentančno tekmo U-21 
med Slovenijo in Portugalsko, ki bo v Bene-
diktu v torek, 23. septembra ob 19.30.

Tradicionalni športni vikend, ki je minuli vikend potekal v Voličini že 15-ič zapovrstjo, je kljub 
muhastemu vremenu ponovno privabil veliko število nastopajočih in gledalcev. V pravem špor-
tnem prazniku v Voličini se je v dveh dneh pomerilo v več kot 10-ih različnih disciplinah nekaj 
čez 100 ekip. O rezultatih in zmagovalcih v posameznih disciplinah bomo poročali v naslednji 
številki Ovtarjevih novic.

Žalost
»Zelo sem žalosten, ker je mama zbole-
la,« je sinček dejal babici.
»A tako,« je sočutno prikimala babica.
»Bojim se, da nama bo sedaj začel 
kuhati očka.«

Težavno vprašanje
»Fantek, koliko si star?«
»Ne vem. To je težko izračunati, ker se 
kar naprej spreminja.«

Različne zakonske zveze
»Ata, kako se reče zakonski zvezi, v 
kateri ima lahko moški vež žena.«
»Bigamija.«
»Kako pa se reče zvezi, v kateri ima 
lahko samo eno ženo?«
»Monotonija.«

Razumevanje
»Z možem sva se dogovorila, da se bova 
ločila brez škandalov.
»Čudovito. Dandanes je malo zakoncev, 
ki se tako lepo razumejo.«

Same laži
»Vsake beseda, ki pride iz tvojih ust, je 
laž,« je žena zabrusila možu.
»Seveda, draga moja prijazna lepotička, 
ti imaš vedno prav.«

Neprimerno vprašanje
»To, da me sprašuješ, kdo je oče otroka, 
ki ga je rodila moja žena, je nekultur-
no in nesramno,« je mladoporočenec 
vzkipel na svojega prijatelja, ki mu je 
postavil neprimerno vprašanje.
»No, potem pa oprosti. Sem pač mislil, 
da veš.«

Žvižganje
»Ne žvižgaj pri delu,« je mojster v obra-
tovalnici opomnil vajenca.
»Saj nič ne delam,« je pojasnil vajenec.

Natančen izračun
»Ta izračun sem petkrat preveril,« se je 
trgovski vajenec postavil pred šefom.
»Zares si bil priden,« ga je pohvalil šef. 
»Kakšen pa je rezultat?«
»Ali naj vam dam vseh pet rezultatov, 
ali samo zadnjega?« je veselo povprašal 
vajenec.

Napaka
»Zakaj pa so danes v menzi vsi tako 
veseli.«
»Ha, ha, ha: v računovodstvu so naredili 
napako.«
»Kakšno?«
»Ha, ha, ha: namesto plač so nam 
izplačali odtegljaje od plač za davke in 
prispevke, davkariji pa so poslali naše 
plače.

Sošolki
Po tridesetih letih se srečata dve sošolki.
»Že petindvajset let sem poročena in še 
vedno ljubim istega,« je rekla prva.
»Grozno, pa mož ni še nikoli nič posu-
mil?«

V vrtcu
Ata je zvečer po službi prišel v vrtec po 
sinčka.
»Prosim, dajte mi mojega Petrčka,« je 
dejal vzgojiteljici.
»Katerega Petrčka? Pri nas jih imamo 
pet,« je povprašala vzgojiteljica.
»Saj je vseeno, katerega. Tako ali tako ga 
bom zjutraj pripeljal nazaj.« 

Pes
»Psa ne smete peljati na sprednjem 
sedežu,« je policist opozoril voznika.
»Ali ne vidite, da je plišast?«
»Ne glede na to, katere pasme je, na 
sprednjem sedežu ne sme biti,« je vztra-
jal policist.

Smeh je pol zdravja Pripravlja T. K.
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dles N Caviarjem na vajetih italijanskega voz-
nika Giacoma Contrija in Rambom na vajetih 
Ljutomerčana Branka Seršena. Ljubitelji kasa-
škega športa so na lenarški Poleni v osmi dirki 
prvič doslej spremljali nastop uvoženih franco-
skih kobil, kar je rezultat dobrega sodelovanja 
francoske in naše kasaške krovne organizacije. 

Dirko je dobila Uma Combo na vajetih Toma-
ža Osterca iz lenarškega KK Slovenske gorice 
s kilometrskim časom 1:18,9. V zadnji, deveti 
dirki (za konje iz Evropske unije) pa je zmagala 
italijanska kobila Ruffa Lux na vajetih Franca 
Čebulja iz Komende s časom 1:21,4. 

M. T.
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Agatine skrivnosti 2014
»LAS OVTAR« Slovenskih goric« je v letu 2013 v okviru Programa razvoja podeželja 2007-

2013 uspešno izvedel projekt Agatine skrivnosti. 
Na inovativni pristop k predstavitvi resnične ljubezenske zgodbe med Friderikom Herber-

steinom in Agato Nürnberger, ki je ob koncu 16. stoletja pomembno zaznamovala osrednji del 
Slovenskih goric, se je odzvala zelo široka množica ljudi, tako iz lokalnega okolja kot tudi širše. 

LAS OVTAR in Razvojna agencija Slovenske gorice letos vabita na nove Agatine skriv-
nosti. Pričele so se z likovnim natečajem za otroke in mladostnike na temo večne ljubezni 
Agate in Friderika, ki je bil objavljen v majski številki našega časopisa. Na natečaj je prispelo 92 
likovnih del (7 skupinskih in 85 posameznikov). Skupaj je sodelovalo 116 avtorjev. Velika veči-
na avtorjev (113) je svoje likovne izdelke poslala preko šol in mentorjev, trije (3) ustvarjalci pa 
so na natečaju sodelovali samostojno. Vsa likovna dela so razstavljena v avli lenarške občinske 
stavbe in na ogled vse do 15. septembra. 

Na osrednjem dogodku Agatinih skrivnosti, 30. avgusta, bodo podeljene tri denarne nagrade 
in pet posebnih Agatinih priznanj najuspešnejšim ustvarjalcem. Te je določila posebej oblikova-
na strokovna komisija s predsedujočim Konradom Krajncem in člani: likovnim kritikom Mari-
om Berdičem, profesorico likovne umetnosti Nino Šulin in likovnima pedagoginjama Andrejo 
Štancar in Niko Arnuš.

Nagrajenci so: TINA PLIBERŠEK (12 let), NIK MESAREC (11 let) in SAŠA GJURA MEKE 
(8 let). Posebna Agatina priznanja pa prejmejo: MIJA HOJNIK (7 let), ZOJA ŠALAMUN, (8 

let), HANA ŠALAMUN (9 
LET), LUKA MLAKAR (8 let) 
in ANA PŠAJD (8 let) ter učen-
ci PPVI in ONIS.

Agatine skrivnosti so se na-
daljevale 20. avgusta, ko je bila 
v Centru Slovenskih goric javno 
predstavljena novo izdana otro-
ška slikanica »Agata - žlahtni 
cvet s Štraleka«, ki ljubezensko 
zgodbo Agate in Friderika otro-
kom predstavlja skozi besedilo 
avtorice Stanke Devjak in ilu-
stracije Nine Šulin. 

Osrednji dogodek pa se bo odvijal 30. avgusta z naslednjim programom:

Ura Tančica Agatinih skrivnosti 
10.00-12.00
17.00-21.00

Večna ljubezen skozi ustvarjanje – ustvarjalne delavnice za mlade in 
stare (v organizaciji Si.mobil Lenart in Društva prijateljev mladine 
Slovenske gorice)

16.30 Odprtje srednjeveške tržnice z lokalnimi dobrotami in prikazom do-
mačih obrti; zbiranje pohodnikov za pohod po Agatinih skrivnosti 
ter začetek spremljajočega srednjeveškega programa na trgu.

16.50 Podelitev nagrad najboljšim delom, prispelim na likovni natečaj za 
otroke in mladostnike na temo Agate in Friderika.

17.00 Začetek pohoda po Agatinih skrivnostih; 11,2 km, 4 ure, nizka zah-
tevnost; ob naravnih lepotah in bogati kulturni dediščini območja se 
bodo Agatine skrivnosti odkrivale na trasi pohoda skozi gledališke 
uprizoritve delov zgodbe »Skaljena ljubezen Agate in Friderika«, av-
torice Berte Čobal Javornik. 
Skrivnosti bo razkrival Ovtar Marko skupaj z gledališko skupino 
Ovtar pod vodstvom Andreja Vršiča.
Razkritih bo 5 skrivnosti na 4 različnih prizoriščih:
1. skrivnost: Temni oblaki se zbirajo (Trg osvoboditve, Lenart)
2. skrivnost: Skrivna poroka (Poličeva kapela, Lormanje)
3. skrivnost: Visoki obisk (dvorišče gradu Hrastovec)
4. skrivnost: Agato ugrabijo (Črni križ pri Hrastovcu, Zamarkova)
5. skrivnost: Friderikova vrnitev (Trg osvoboditve, Lenart)

21.15 Presenečenje za vse pohodniške družine.
V primeru slabega vremena bo dogodek prestavljen na prvo soboto v septembru!

LAS OVTAR SLOVENSKIH GORIC

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje

Hortenzija (Hydragena)
Si lahko predstavljate 

hišico med vinogradi z 
majhnimi okni, slamna-
to streho, ob zidu modro 
hortenzijo in pesem klo-
potca? Ste se vrnili v dav-
ne čase?

Če je vrtnica kraljica 
rož, je zame hortenzija 
vrtna dama, in to takšna, 
malce staromodna, samo-
svoja, ki se na našo srečo ponovno vrača v 
vrtove. Izhaja iz Japonske in Kitajske, kjer 
raste ob bregovih rek. Njeno latinsko ime v 
prevodu pomeni »obilo vode«. V Evropo so 
jo naselili Angleži, poimenoval jo je botanik 
Commerson po svoji prijateljici. Najlepše 
bo uspevala v dobro odcednih rodovitnih 
tleh, ki smo jim dodali šoto. Za hortenzijo 
izberemo lege z jutranjim soncem. Oblika 
rasti je grmasta (od 0,5 do 2,5 metra v viši-
no) ali vzpenjava (do 8 m v višino ob opori). 
Listi so ovalne vrbovo in hrastovoliste obli-
ke, gladki, rahlo hrapavi ali mehkodlaki. So-
cvetja se odpirajo od junija, so okrogla, lata-
sta ali krožnikasta, v barvah od bele, svetlo 
zelene, rožnate, rdeče in do vseh odtenkov 
modre. Vse razen bele se glede na prst lah-
ko spreminjajo. Zgodi se, da posadimo mo-
dro, naslednje leto je nekaj cvetov modrih, 
nekaj rožnatih, tretje leto pa le še rožnati. 
Če želimo obdržati modro barvo, ji mora-
mo dodati šoto ali pa mora zemlja vsebova-
ti sledi železove rude. Včasih so hortenzije 
modrili s starim železom, danes obstaja vr-
sta galunov, ki povzročijo modro cvetenje. 
Primerno gnojilo za hortenzije je kompost, 
izogibati pa se moramo dušiku, saj ta pov-
zroči prepozno zrelost lesa in skromno cve-
tenje. Obrezujemo jih odvisno od tega, na 
koliko starem lesu cvetijo. Tiste, ki cvetijo 
na lanskih poganjkih, previdno porežemo 
pozno v jeseni in upoštevamo, da so cve-

tni brsti tik pod vrhom 
vejic. One, ki cvetijo na 
letošnjih poganjkih, ob-
režemo rano pomladi, 
ko se sokovi še ne pre-
takajo, pri prepozni rezi 
se pojavi solzenje kot 
pri trti. Najpreproste-
je jih razmnožujemo z 
grebeničenjem, uspe-
šno pa tudi z zelenimi 

potaknjenci. Hortenzije so primerne za za-
saditev v žive meje ali samostojne rastline. 
Dobro se obnesejo kot rezano cvetje, ki ima 
dolgo obstojnost, če je cvet porezan rano 
zjutraj in je v začetni fazi cvetenja. Lepi so 
tudi posušeni cvetovi, barvo bodo obdrža-
li, če jih bomo porezali v začetku cvetenja, 
jih sušili v senčnem, prepišnem prostoru, 
obrnjene navzdol. Sušijo se od 7 do 14 dni. 
Tudi venčki, spleteni iz cvetov hortenzij, so 
romantično starinski in se prav podajo v 
stare hiše.

Prijateljica Darinka, ki je velika ljubitelji-
ca in poznavalka hortenzij, mi jih je poklo-
nila že kar nekaj. Dolgo sem potrebovala, 
da sem spoznala njihove potrebe. Iz lastnih 
izkušenj vam predlagam: izberite primerne 
sorte, sadite jih na lege z jutranjim soncem 
in ne pozabite na poletno zalivanje, saj vam 
že izvorno ime pove, da so velike porabnice 
vode, pri obrezovanju pa previdno, da si ne 
boste uničili cvetenja. Razkošna lepotica, ki 
je na fotografiji, krasi dom Nežike in Milka, 
vidi se, da se dobro počuti v zavetju brajde. 
Pred kratkim sem bila na zlati poroki, kjer 
je »zlata« nevesta Zofka imela šopek iz hor-
tenzij in vrtnic, moram priznati, da ji je zelo 
lepo pristajal. Priporočam vam, posadite si 
kakšno lepo hortenzijo, življenjsko dobo 
imajo ob dobri oskrbi dolgo, mogoče jo bo-
ste tudi ve uporabile za »zlati« šopek.

 Marija Čuček

Bili smo na 52. sejmu AGRA

Iz mozaika prizorov za letošnje 
Agatine skrivnosti

Foto: Sandi Kolarič

LAS Ovtar Slovenskih goric se je tudi 
letos skupaj s ponudniki iz Slovenskih go-
ric predstavil na sejmu v Gornji Radgoni. 

Obiskovalce smo vsak dan navduševali 
s ponudbo kakovostnih vin, kosi sloven-
skogoriške gibance ter z ostalimi dobro-
tami kmetij. Dogajanje so poleg Ovtarja 
popestrili še harmonikarji, vedno izvirna 

babica in dedek, znanja mojstrov 
domačih obrti ter liki z letošnje 
predstave Agatinih skrivnosti. 

R. V.
Foto: Rado Slovenske gorice, 

Sašo Fekonja

Organizatorji želijo vse pohodnike opozoriti na primerna obutev, svetilko, hrano in pija-
čo iz nahrbtnika, skrb za lastne smeti oz. za ohranjanje naravnega okolja ter na upoštevanje 
navodil Ovtarja, vodnikov in redarjev. Vodo v plastenkah bo mogoče dobiti na prizorišču ob 
gradu Hrastovec. Prav tako bodo tam na razpolago lučke, ki bodo izdelane v okviru ustvar-
jalnih delavnic.

Parkirni prostori so razpolago v Lenartu in pod gradom Hrastovec. 
Agatine skrivnosti 2014 so omogočili:

 SPONZORJI IN DONATORJI: TBP, d. d., Lenart, Ekoncept, d. o. o., Lenart, Prevent •	
Halog, d. o. o., Lenart, Saubermacher Slovenija, d. d., M. Sobota, Jasama, d. o. o., Lenart, 
Lipa, z. o. o., Lenart, Marko Hafner, s. p., Lenart, Milan Hauptman, s. p., Lenart, Evro-
grafis, d. o. o., Maribor
 PARTNERJI: Občina Lenart, Občina Sveta Ana, Socialno varstveni zavod Hrastovec, d. •	
o. o., in Veterinarska bolnica Lenart
 MEDIJSKA POKROVITELJA: Radio Slovenske gorice in SIP TV•	

Organizatorji se zahvaljujejo tudi gledališki skupini Ovtar pod vodstvom Andreja Vršiča; 
občinam območja LAS Ovtar Slovenskih goric; lenarškim družbam in podjetnikom: Si.mobilu, 
Almaji, Tjaši Erjavec, Igorju Alatiču; društvom: Društvu prijateljev mladine Slovenske gorice, 
Planinskemu društvu Lenart, PGD Lenart; družinama: Polič iz Lormanja in Peserl iz Lenarta 
ter posameznikom: Sandiju Kolariču, duhovnikom dekanije Lenart, prostovoljcem ter vsem 
blagovnim donatorjem za srečolov.

Za aktualne informacije kliknite na www.lasovtar.si.
Zapisala: T. V.


