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ŽUPANOV UVODNIK

SPOŠTOVANE OBČANKE, CENJENI OBČANI
Venčeslav Senekovič, župan
Pred nami je čas božično-novoletnih praznikov, ko se staro leto počasi
izteka in se naše misli rade vračajo k dogodkom v minulem letu. Pa vendar
s kotičkom očesa hkrati že zremo v prihodnost ter polni upanja pričakujemo
priložnosti, ki nam jih bo ponudilo novo leto. Prav je, da se na tem mestu
ustavimo in naredimo pregled delovanja naše občine v letu 2016 ter se na
kratko ozremo v prihodnost.
Slovenija je v političnem in gospodarskem smislu del širše evropske družine,
ki kot skupek suverenih držav v svetu nastopa pod imenom Evropska unija.
V novem tisočletju se je izkazalo, da le dovolj velike in gospodarsko močne
države lahko sooblikujejo trende v današnjem globaliziranem svetu. V letu 2016
je prišlo do nekaj pomembnih prelomnic. Največje gospodarstvo na svetu,
Združene države Amerike, je izvolilo novega predsednika, ki bo nedvomno
vnesel novo noto pri oblikovanju ameriške zunanje politike. V Evropi so nedavno
izvolili novega predsednika tudi naši sosedje Avstrijci, v letu 2017 pa bosta
novega voditelja dobili največji evropski gospodarstvi, to sta Nemčija in Francija.
Opomniti moramo še na napovedan izstop Velike Britanije iz Evropske unije,
ki lahko vezi med državami v Evropski uniji dodatno okrepi ali pa jih še bolj
zrahlja. V kontekstu mednarodnega dogajanja pa v zadnjih dneh prihajajo tudi
bolj spodbudne novice z Bližnjega vzhoda, kjer se sirska državljanska vojna, kot
kaže, počasi umirja, kar bi lahko pomenilo boljše obete za tamkajšnje prebivalce
in posledično zmanjšan pritisk migrantov in beguncev na evropske zunanje meje.
Vedno bolj spoznavamo, da moramo v današnjem hitrem tempu življenja
slediti mednarodnemu dogajanju ter kar se da dobro in pravočasno odreagirati
na zastavljene izzive. Pri tem igra ključno vlogo država oziroma vlada Republike
Slovenije, ki mora zagotavljati stimulativno gospodarsko okolje za naša podjetja
ter skrbeti za nemoteno delovanje državnih institucij, da bodo te predvsem v
službi prebivalcev. Čeprav Slovenija v zadnjem času spretno krmari med ovirami
ter kaže znake gospodarskega okrevanja, pa nosilcev slovenske ekonomske
politike to nikakor ne sme uspavati, saj se ob napačnih odločitvah lahko kaj
hitro ponovno znajdemo pod pritiskom mednarodnih finančnih trgov. Le
upamo lahko, da Evropo in seveda tudi Slovenijo vodijo dovolj modri ljudje, ki
bodo znali poiskati dolgoročne rešitve za aktualne izzive naše demokratične
zahodne družbe.
V naši občini smo v preteklem letu marsikaj postorili za vsestranski razvoj štirih
krajevnih skupnosti. Zaključili smo nekaj projektov, ki so se začeli izvajati že v
preteklih letih, prav tako pa smo pričeli z novim investicijskim ciklusom. Nova
pridobitev v občini je zbirni center, ki smo ga bili primorani zgraditi zaradi zahtev
zakonodaje po lastnem občinskem zbirnem centru. Prav zakonske zahteve so
razlog za izpolnjevanje normativov na tem področju, izkazalo se je namreč, da
je šlo za relativno drago investicijo. Potrudili smo se pri izbiri lokacije za zbirni
center, da bo ta čim bolj dostopen vsem občankam in občanom.
Zaključili smo tudi večletni projekt zagotovitve oskrbe z zdravo pitno vodo
na področju občin iz zgornjih Slovenskih goric, ki bo nedvomno pripomogel k
nadaljnjemu razvoju naše občine. V pripravi je projektno-tehnična dokumentacija
za nove investicije na področju čiščenja in odvajanja odpadnih voda. Nestrpno
pa pričakujemo, kaj bo prinesla nova vladna uredba za področje čiščenja in
odvajanja komunalnih voda, namenjena tako za območja razpršene kot strnjene
gradnje. Kljub temu da vsako leto namenimo velik del proračunskih sredstev
za posodobitev in izgradnjo cestne infrastrukture, bi si želeli, da bi bilo teh
sredstev še več, saj upravljamo z razvejanim in obsežnim cestnim omrežjem
v skupni dolžini 273 kilometrov.

V občini dajemo
poudarek tudi urejanju
vseh krajevnih središč,
saj želimo na ta način
občankam in občanom
omogočiti ustrezne pogoje
za razvoj kar se da širokega
spektra dejavnosti. V Pesnici
smo za potrebe športnorekreacijskih površin in
za potrebe pokopališča
položili elektrovod in uredili
razdelilno električno omaro,
v Jarenini smo obnovili in
preuredili šolsko kuhinjo, v
Jakobu smo obnovili streho na telovadnici, zamenjali dotrajane radiatorje ter
namestili termostate, v Pernici pa smo uredili večnamenski prireditveni prostor
ob kulturni dvorani. Vsako leto postopoma posodabljamo in dograjujemo
športno infrastrukturo ter s tem povečujemo pestrost športne ponudbe v
občini. To se nam dobro obrestuje, saj je vselej lepo videti zasedene športne
objekte s skupinami različnih generacij. Ob tem pa nikar ne smemo pozabiti
na dobre rezultate, ki jih beležijo naši športni kolektivi oziroma športniki v
individualnih panogah.
V naši občini se pogosto soočamo s plazovi, ki nam ob vsakokratnem
večjem deževju povzročajo veliko nevšečnosti. Program sanacije plazov, ki
je odvisen od države, izvajamo z vso skrbnostjo. Tako nam je ob ustreznem
evidentiranju in ob ustrezni pripravi projektno-tehnične dokumentacije uspelo
pridobiti zaupanje države, da nam je pomagala sanirati en velik plaz, prav
tako pa smo v okviru lastnih občinskih sredstev sanirali nekaj manjših plazov.
K utripu vsakodnevnega dogajanja pomembno prispevajo tudi osnovnošolski
zavodi z vrtci v Jakobu, Jarenini, Pernici in Pesnici, ki tako skupaj s številnimi
društvi oblikujejo živahno družabno življenje v vseh štirih krajevnih skupnostih. V
občini se zavedamo pomena društvenih aktivnosti za razvoj krajevnih skupnosti,
zato se trudimo zagotavljati čim bolj optimalne pogoje za delovanje društev.
Žal kljub spodbudnim gospodarskim razmeram v naši regiji beležimo
povečanje porabe sredstev za socialne programe, kar v prenekaterih primerih
odraža dejansko stanje v družbi, ki morda ni opazno na prvi pogled. Tako
smo občine ključne nosilke številnih socialnih dejavnosti, naloženih s strani
državne uprave.
Na tem mestu moram opozoriti tudi na širši problem financiranja občin, saj
država iz leta v leto znižuje občinska sredstva, pa čeprav so le-te v minulih letih
pomembno prispevale k zagonu slovenskega gospodarstva. Z učinkovitim javnim
investiranjem so občine namreč v preteklih letih prispevale k bolj spodbudnim
stopnjam gospodarske rasti in k boljši gospodarski klimi v državi, od česar
smo imeli koristi vsi, tako državljani kot tudi podjetja in v končni fazi država.
Čeprav bo ta trend pomanjkljivega financiranja lokalne samouprave sprva
povzročal težave predvsem občinskim svetom in županom slovenskih občin,
pa bomo posledice posredno hitro čutili tudi vsi državljani Republike Slovenije.
Letos mineva 170 let od prihoda železnice v Pesnico. Iz pesniške železniške
postaje se je v različne dele celinske Evrope pa tudi v Veliko Britanijo odpremilo
na stotine vagonov jabolk, prav tako pa je postaja v Pesnici predstavljala
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odpremno mesto za številne druge vrste tovora. Pesniška železniška postaja je
tako dolgo časa bila glavno okno v svet za prebivalce večjega dela Slovenskih
goric, ob tem pa seveda tudi mesto za trgovanje s pridelki in drugimi produkti.
Danes teče intenzivna razprava o državnem prostorskem načrtu za posodobitev
obstoječega tira ter o izgradnji drugega tira železniške proge Maribor–Šentilj.
Občina Pesnica si skupaj s Krajevno skupnostjo Pesnica in z lokalno civilno
iniciativo močno prizadeva, da bi posodobitev in gradnja železnice povzročili
čim manj težav ljudem, ki živijo ob železniški progi, obenem pa želimo, da bi

posodobljeno železniško progo kar se da dobro izkoristili za naše lokalne potrebe.
Ob zaključku leta se zahvaljujem občinskemu svetu, krajevnim skupnostim
in nadzornemu odboru za aktivno sodelovanje, občinski upravi pa hvala za
uspešno dokončanje zastavljenih programov.
Božični-novoletni čas je od nekdaj poln skrivnosti in hrepenenja, zato se
v teh izdihljajih leta prepustimo novemu upanju ter optimistično vstopimo v
novo leto. V imenu občinske uprave in v svojem imenu vam želim vesel božič
ter čim bolj mirno leto 2017.

Delovno srečanje pri županu
z ministrom za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano ter
podpredsednikom vlade RS
mag. Dejanom Židanom. V družbi
župana in ministra je občinski
svetnik Samo Dvoršak.

Srečno naj bo novo leto 2017, radostno in brez težav, polno zdravja, miru,
topline, medsebojnega razumevanja in ljubezni. Enkrat vsak naj oživi, v
sreči naj zažarijo vaše oči in naj vam novoletni kraguljčki naznanijo, da
prihajajo po poti ustvarjalnega nemira in veselja do življenja v skupnosti,
ki jo povezujejo skupne želje, cilji in poti. Četudi vas kaj skrbi, pozabite,
od veselja in pričakovanja prekipevajte, da bo leto 2017 res vaše.
Vse dobro tudi ob božiču, ki naj vam prinese radost do življenja in veselje
do sobivanja v našem skupnem, živem stvarstvu na Zemlji.
Župan občine Pesnica, Venčeslav Senekovič
Občinski svet Občine Pesnica
Občinska uprava Občine Pesnica
Uredništvo Novic
V Občini Pesnica smo se odločili, da bomo sredstva, ki bi jih sicer namenili za nakup novoletnih
voščilnic, namenili v dobrodelne namene.
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LOVCI V VOJNI ZA SLOVENIJO
M.T.
Ob 25-letnici vojne za Slovenijo je Lovska zveza Slovenije izdala

iz njenega najzgodnejšega obdobja, namreč, da bodo poleg varovanja

zbornik spominov, pričevanj in dokumentov o sodelovanju članov lovske

narave skrbeli tudi za narodno usmeritev. Tej odločitvi so številni sledili

organizacije v vojni za Slovenijo leta 1991. Delo »Slovenski lovci v vojni

med narodnoosvobodilnim bojem 1941–1945 in isti duh je narekoval

za Slovenijo« predstavlja dragocen dokument o prispevku članov lovske

podobno odločitev leta 1991. Slovenska lovska organizacija je s tem

organizacije v enem ključnih trenutkov novejše narodove zgodovine.

dejanjem častno in odgovorno sledila plebiscitni odločitvi; sposobnost

Šlo je za posamično odločitev članov kot tudi za kolektivno odločitev

in srčnost njenih članov pa je pripomogla k organizaciji obrambnih

organizacije, da bo v duhu domoljubja in pripadnosti domovini ukrepala

Slovenski lovci
vojnipripomogla,
za Slovenijo
prizadevanj in v
zanesljivo
da je bilo žrtev oboroženih nasprotij

častno in srčno – ne glede na morebitne posledice takšne odločitve.

tako na eni kot na drugi strani manj, kot bi jih morebiti bilo, če bi pasivno

Slovenski lovci so s tem potrdili eno temeljnih usmeritev svoje organizacije

stali ob strani in zgolj čakali na razplet dogodkov.
Zapisano v zborniku ne bo šlo v pozabo...(Marjan Toš)

Slovenski lovci v vojni za Slovenijo

Vključenost slovenskih lovcev v prizadeva
za osamosvojitev je vse do nastanka pr
jočega zbornika predstavljala javnosti m
znano poglavje širšega zgodovinskega do
janja tistega časa. Slovenska lovska organ
cija je brez posebnih priprav in prepričeva
kogarkoli, častno, odgovorno in enotno
stopila k procesu, ki je v obdobju globa
političnih premikov po padcu berlinsk
zidu silovito zadel tudi slovensko oz. nekd
jugoslovansko okolje. Tak odziv lovcev in
hove organizacije, čeprav spontan in na v
samoumeven, pa vendarle korenini v zgo
vinskih okoliščinah, katerih razumevanje n
razkrije, da so že začetniki slovenske lo
organiziranosti v temelje leta 1907 ustano
nega Slovenskega lovskega kluba vtkali n
lovsko-naravovarstveno noto, pač pa zelo
tno tudi prizadevanja za nacionalno ema
pacijo ...

Stane Kocutar,
prof. zgodovine,
odgovorni urednik Radia Maribor

Slovenski lovci v vojni za Slovenijo

OB 25- LETNICI VOJNE ZA SLOVENIJO
SVEČANO V ŠENTILJU
M.T.
Osrednje svečanosti ob 25-letnici vojne za Slovenijo na širšem
pesniškem območju, ki je bila v Šentilju, se je v družbi številnih
visokih gostov in županov občin Šentilj in Pesnica, Štefana
Žvaba in Venčeslava Senekoviča, udeležila tudi ministrica za
obrambo v vladi Republike Slovenije Andreja Katič.
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DRŽAVNI PROSTORSKI NAČRT ZA
ŽELEZNIŠKO PROGO MARIBOR–ŠENTILJ
Vilko Fartely
V povzetku za javnost so za državni prostorski načrt za železniško progo Maribor–
Šentilj med drugim navedeni podatki: koordinator: MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN
PROSTOR, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja; pobudnik: MINISTRSTVO ZA
INFRASTRUKTURO, Direktorat za kopenski promet; naročnik in investitor: MINISTRSTVO
ZA INFRASTRUKTURO, Direkcija RS za infrastrukturo ter izdelovalec: ZUM urbanizem,
planiranje, projektiranje, d. o. o.
Predmet načrtovanja je železniška proga Maribor–Šentilj–državna meja, ki je odsek
glavne proge E 67. Skladno z novimi predlogi TEN-T omrežja je del jedrnega omrežja
(baltsko-jadranski koridor) in predstavlja pomembno povezavo med dvema evropskima
koridorjema. Železniška proga je prostorska ureditev državnega pomena, ki se načrtuje
z državnim prostorskim načrtom (DPN). Postopek priprave in sprejemanja DPN poteka
skladno z določili Zakona o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor

Pri gradnji načrtovanih prostorskih ureditev bo nastalo približno 629.793 m³ materiala,
ki se kot višek zemeljskega izkopa vnese v tla na dvanajstih lokacijah. Načrtovane so
regulacije potoka Cirknica in njegovih pritokov. Odstrani se več stanovanjskih ali drugih
stavb ter enostavnih in nezahtevnih objektov. Za oblikovanje objektov ter za ustrezno
vključitev prostorskih ureditev v okolje so podani pogoji za arhitekturno in krajinsko
oblikovanje. Načrtovan je sistem odvodnjavanja padavinskih, odpadnih in zalednih vod,
javna razsvetljava, telekomunikacijski vod za potrebe vodohrana in elektroenergetska
infrastruktura za napajanje predorov, vodohrana, javne razsvetljave in železniškega
postajališča Košaki. Zaradi gradnje železniške proge in deviacij ter drugih prostorskih
ureditev bo treba prestaviti ali zaščititi več objektov omrežij gospodarske javne
infrastrukture: omrežja odvajanja komunalnih vod, vodovodnega omrežja, distribucijskega
plinovodnega omrežja, elektroenergetskega omrežja in elektronsko komunikacijskega

(ZUPUDPP) (Uradni list RS, št. 80/10, 106/10-popr., 57/12). DPN določa območje
prostorske ureditve ter prostorske izvedbene pogoje in je podlaga za pripravo projektov
za pridobitev gradbenega dovoljenja po predpisih o graditvi objektov.
Proga, zgrajena med leti 1846 in 1849, v sklopu gradnje južne železnice Dunaj–Trst
in obnovljena leta 1975 je enotirna, elektrificirana in omogoča največjo hitrost potniških
vlakov 80 km/h in tovornih 75 km/h. Na njej še vedno prevladujejo nivojska križanja
s cestnim omrežjem. Proga z vsemi objekti in napravami ne ustreza več niti glede
tehničnih parametrov niti glede zmogljivosti ter kot taka tudi ne zadošča zahtevam
sodobnih prevoznih potreb. Osnovni cilj dograditve oz. nadgradnje železniške proge
Maribor–Šentilj je izboljšati ponudbo potniškega in tovornega prometa na vseh ravneh
(mednarodni, medkrajevni ipd.) z dosego standardov TEN-T (večja zmogljivost in boljša
prometna varnost). Posodobitev oziroma dograditev železniškega omrežja je osnova
za izboljšanje transportnih storitev in zagotovitev zadostnih zmogljivosti omrežja za
prihodnje prometne potrebe ter je potrebna za skladen regionalni, gospodarski in
sonaravni razvoj države.
Odsek železniške proge Maribor–Šentilj–državna meja se v dolžini 15,37 km
dogradi z drugim tirom; obstoječi tir se nadgradi. Nova trasa železniške proge poteka
večinoma ob trasi obstoječe proge, od nje se, zaradi zagotavljanja ustreznih tehničnih
elementov in vozne hitrosti, umakne na območjih novih predorov, čez dolino Pesnice in
na odseku severno od naselja Pesnica. Na železniški progi se zgradita predor Pekel in
predor Štrihovec, viadukt Pesnica, dogradi se predor Šentilj. Rekonstruirajo in posodobijo
se železniške postaje in postajališča. Za potrebe funkcioniranja železniške proge je
načrtovano tudi: prestavitev obstoječih in postavitev novih naprav digitalnega radijskega
sistema, preureditev vozne mreže, nadgradnja elektronapajalne postaje Šentilj, ureditev
signalnovarnostnih in telekomunikacijskih naprav. Zaradi ukinitve nivojskih prehodov
preko proge in gradnje železniške proge je načrtovanih več deviacij obstoječih cest;
načrtovane so tudi nove dostopne ceste (do posameznih zemljišč, predorov, lokacij
viškov izkopa). Na cestnem omrežju se zgradita viadukt Ranca in nadvoz Cirknica,
rekonstruirata se dva podvoza. Načrtovan je nadomestni nadhod v Šentilju na isti lokaciji.

omrežja. Sanirajo se obstoječi hidromelioracijski sistemi, tangirani s posegi. Podani so
pogoji za celostno ohranjanje kulturne dediščine, ohranjanja narave, varstva okolja in
naravnih dobrin, upravljanja voda, varovanja zdravja ljudi, obrambe države ter varstva
pred naravnimi in drugimi nesrečami. Načrtovana je postavitev več protihrupnih ograj v
višini med 1,5 in 3,0 m, v skupni dolžini 11.586 m. Načrtovana je gradnja vodohrana
za zagotavljanje požarne varnosti v predoru Pekel.
DPN se po sprejemu stališč do pripomb in predlogov, podanih v času javne razgrnitve
državnega prostorskega načrta za železniško progo Maribor–Šentilj, ki je potekala od
2. junija do 2. julija 2016, najdete pa jih tudi na spletni strani Ministrstva za okolje in
prostor ter Občine Pesnica, nahaja v fazi priprave predloga DPN. Po pridobitvi mnenj
bo predlog DPN obravnavala Vlada RS, ki bo Uredbo o državnem prostorskem načrtu
za železniško progo Maribor–Šentilj objavila v Uradnem listu RS.
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Med udeleženci srečanja so bili: direktor Direkcije RS za infrastrukturo
Damir Topolko; župan Občine Pesnica Venčeslav Senekovič; direktorica
Občinske uprave mag. Karmen Kontnik; vodja za vzdrževanje in varstvo
cest Direkcije RS za infrastrukturo Liljana Herga ter vodja investicij Direkcije
RS za infrastrukturo Tomaž Willenpart.
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VZDRŽEVALNA DELA V JAVNO KORIST NA
OBČINSKIH CESTAH V LETU 2016
Vilko Fartely
Občina Pesnica javno lokalno infrastrukturo in objekte,
ki spadajo v »skupno dobro« oz. so namenjeni uporabi
vseh občanov, turistov in gostov, ureja in vzdržuje v
skladu s finančnimi zmožnostmi. Urejena prometna
infrastruktura je predpogoj za družbeni in gospodarski
razvoj območja in ima vpliv na vse skupine prebivalstva
območja: otroke, mlade, ženske, starostnike, invalide ter
na tranzitni promet.
V letošnjem letu so se med drugim izvajala tudi
vzdrževalna dela v javno korist v krajevni skupnosti
Jakobski Dol, na odseku javne poti JP št. 810851

Černčič–Tišler, v dolžini 772 m, in v krajevni skupnosti
Pesnica pri Mariboru, na odseku javne poti JP št. 810061
Geršovnik–Žohar, v dolžini 293 m, ter na odseku javne
poti JP št. 810021 Novak-Kegl-Črepinko, v dolžini
217 m. Skupna dolžina vseh treh obnovljenih odsekov
je 1.282 m. Projektno dokumentacijo za obnovo vseh
treh odsekov (PZI) je izdelalo podjetje ING BIRO, d. o.
o., iz Zgornje Kungote, ki je izvajalo tudi strokovni nadzor
nad izvajanjem obnovitvenih del.
Na javnem razpisu, objavljenem na Portalu javnih
naročil, v Uradnem listu RS, sta med sedmimi ponudniki

oddala najugodnejšo skupno ponudbo ponudnika ASFALTI
PTUJ, d. o. o., iz Ptuja in VIAST, d. o. o., iz Maribora, ki
sta dela izvajala od julija do novembra. Skupna vrednost
opravljenih del na vseh treh odsekih znaša 287.928,02
EUR. Sredstva za izvedbo so zagotovili Ministrstvo za
gospodarski razvoj in tehnologijo, Občina Pesnica in
občani.
Po opravljenem komisijskem pregledu izvedenih
vzdrževalnih del so bili vsi trije odseki cest predani v
neomejeno uporabo.

PISMO IZ PARLAMENTA
Poslanec Državnega zbora RS, Marijan Pojbič
Spoštovane občanke, cenjeni občani Občine Pesnica!
Minili sta skoraj dve tretjini mandata sedanje vlade, ki jo vodi predsednik vlade Miro
Cerar. Po zagotovilih premiera in strank koalicije SD, DESUS in SMC naj bi v naši družbi
postavili nove temelje morale in etike ter spremenili delovanje države v vseh njenih temeljih.
Tudi sam sem upal, da bo temu tako, vendar sedaj z žalostjo ugotavljam, da nas je bila
velika večina močno zavedena.
Na mojo veliko žalost se v naši družbi kljub mojemu velikemu angažiranju v DZ, kar
lahko spremljate na parlamentarnem programu, ni spremenilo nič. Še več, še bolj cveti
korupcija (zdravstvo), čakalne vrste v zdravstvu se povečujejo, klientelizem je stalnica pri
zaposlovanju, napačna je tudi kadrovska politika, škandali, povezani z odstopi ministrov
in vladnih funkcionarjev, si kar sledijo, podpira se privilegirance – »velike kradljivce«, ki so
povzročili 5-milijardno bančno luknjo in še bi lahko našteval. Kar pa je še bolj žalostno, nihče
za te »velike svinjarije« ne odgovarja, in to kljub temu, da je jasno, kdo so ti posamezniki
oziroma »strici iz ozadja«.
Zelo pogosto na sejah DZ RS poudarjam, da je nujno potrebno bistveno več truda vložiti
v reševanje in pomoč najbolj obubožanim ljudem; tistim, ki živijo pod pragom revščine. To so
delavci z minimalno plačo, upokojenci s pokojninami 250, 300, 350, 400, 450, 500 evrov
itd. Bistveno več denarja je potrebno vložiti v nove investicije, znižati obdavčitev podjetnikov
in obrtnikov ter s tem ustvariti pogoje za nova delavna mesta z višjo dodano vrednostjo,

spremeniti kmetijsko politiko, spodbujati regionalizacijo in
še bi lahko našteval. Na mojo veliko žalost se razlike med
bogatimi in revnimi še povečujejo, revščina je vse višja še
posebej pri ljudeh, starejših od 65 let, prav tako vedno več
mladih odhaja iz Slovenije in si išče zaposlitev izven naših
meja, za kar pa so s strani te vlade še kaznovani z dvojno obdavčitvijo. Povsem upravičeno
lahko zaključim, da je vlada Mira Cerarja v tem pogledu padla na izpitu in od obljub, danih
v času pred volitvami, ni ostalo nič, razen velikega razočaranja vseh in vsakogar, ki je na
zadnjih volitvah oddal glas za to koalicijo in vlado Mira Cerarja.
Zagotavljam vam, da sem in bom tudi v prihodnje – skupaj z Občinsko upravo Občine
Pesnica, Občinskim svetom in županom, g. Senekovičem, ter društvi, ki delujejo v Občini
Pesnica – po vseh svojih močeh pomagal delovati v korist vseh in vsakogar, ki potrebuje
našo pomoč.
Leto 2016 se hitro bliža h koncu in z veliko mero upov, pričakovanj in želja bomo vstopili
v novo leto 2017. Še pred tem pa si bo vsak izmed nas skušal priklicati v spomin tiste
dogodke in dosežke, po katerih si bo iztekajoče se leto še posebej zapomnil.
Dovolite, da vam ob izteku letošnjega leta zaželim, da kar najlepše preživite prihajajoče
božične in novoletne praznike ter da leto 2017 prinese Vam in Vašim najbližjim obilo
notranjega miru, sreče, zdravja in osebnega zadovoljstva.
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UREDITEV VEČNAMENSKEGA PRIREDITVENEGA
PROSTORA PRI KULTURNI DVORANI V PERNICI
Dušan Janežič
V letu 2015 so se začela zemeljska in gradbeno-obrtniška dela pri Kulturni dvorani v Pernici. V ta namen je bila izdelana projektna dokumentacija PZI
(projekt za izvedbo). V okviru dokumentacije so bila izvedena naslednja dela: sanirali so se temelji in odpravila vlaga na vzhodni strani dvorane; izvedli sta se
globinska odvodnja – drenaže – in kanalizacija pod celotnim platojem, prav tako se je izvedla tudi površinska odvodnja, ki je speljana v obstoječo kanalizacijo
in vodi do obstoječega izpusta v odprtem jarku. Plato je armirano betonsko, nanj pa je položen naravni kamen.
Kupili smo tudi klopi in koše za smeti. Dostop na ploščad – prireditveni prostor – je omogočen preko armirano betonskega stopnišča; za invalide preko
klančine za invalide. Urejena je razsvetljava ploščadi, priključene so tudi elektro-omarice za izvedbo prireditev.
Večnamenski prireditveni prostor smo namenu predali julija 2016, v okviru krajevnega praznika.

SANACIJA PLAZU IN CESTE
Prej

Ureditev ceste na Jareninskem Vrhu
Potem
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Prej

Sanacija plazu na cesti na Počeniku
Potem
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PRILOŽNOSTI ZA DELODAJALCE IN
BREZPOSELNE OSEBE – UGODNOSTI ZAVODA
ZA USPOSABLJANJE ALI ZAPOSLITEV
BREZPOSELNIH OSEB
Marjeta Kovač
ZAPOSLITVE
Med januarjem in oktobrom letos se je iz evidence brezposelnih oseb
zaradi zaposlitve odjavilo 694 brezposelnih oseb, kar je 7,8 odstotka manj
kot v enakem obdobju lani.

REGISTRIRANA BREZPOSELNOST
Oktobra letos je bilo na območju Urada za delo Pesnica registriranih 906
brezposelnih oseb, kar je za 5,0 odstotkov več kot v predhodnem mesecu in
za 1 odstotek manj kot v enakem obdobju lani. Oktobrski dvig brezposelnosti
je bil pričakovan, saj je zaposlitev pričela iskati nova generacija iskalcev prve
zaposlitve. Med registriranimi brezposelnimi je bilo 229 mladih, kar znaša 25,2
odstotka. Avgusta letos je stopnja registrirane brezposelnosti na Uradu za delo
Pesnica znašala 12,9 odstotka, na območju celotne Slovenije pa 10,7 odstotka.
Pregled brezposelnosti, zaposlenosti in stopnje registrirane brezposelnosti
po občinah
OBČINE
Kungota
Pesnica
Šentilj

Št. reg.
brezposelnih oseb
okt. 2016
262
354
378

Št. delovno
aktivnih
avg. 2016
869
1.513
2.011

Stopnja reg.
brezposelnosti
avg. 2016
13,3
12,1
11,3

DELOVNO AKTIVNO PREBIVALSTVO
Po podatkih Statističnega urada RS je bilo avgusta letos na območju Urada za
delo Pesnica delovno aktivnih 4.164 prebivalcev (po lokaciji delovnega mesta).
Število delovno aktivnega prebivalstva je v primerjavi z enakim obdobjem lani
za 2,1 odstotka manjše. V Območni službi Maribor se je delež povečal za 0,2
odstotka, na ravni Slovenije pa se je povečal za 1,6 odstotka.
Struktura brezposelnih na Uradu za delo Pesnica

S pomočjo našega programa lahko na konkretnem delovnem mestu usposobite
brezposelne osebe. Program je namenjen: starejšim od 50 let, ki so najmanj
3 mesece prijavljeni v evidencah brezposelnih; starim 30 let in več, ki so
najmanj 12 mesecev prijavljeni v evidencah brezposelnih in starim 30 let in
več z nedokončano ali končano osnovno šolo (ISCED 2), ki so najmanj 3
mesece prijavljeni v evidencah brezposelnih. Usposabljanje traja 2 ali 3 mesece,
odvisno od zahtevnosti del. Javno povabilo je odprto do porabe sredstev oz.
najdlje do 31. 5. 2017.
• Usposabljanje na delovnem mestu – mladi
S pomočjo našega programa lahko na konkretnem delovnem mestu usposobite
mlade brezposelne osebe. Program je namenjen mladim do 30 let, ki so
najmanj 3 mesece prijavljeni v evidencah brezposelnih. Usposabljanje traja 2
ali 3 mesece, odvisno od zahtevnosti del. Javno povabilo je odprto do porabe
sredstev oz. najdlje do 31. 5. 2017.
• Usposabljanje na delovnem mestu – Zmorem, ker znam
Usposabljanje na delovnem mestu – Zmorem, ker znam je namenjeno dvigu
usposobljenosti ter pridobljenih znanj in veščin brezposelnih, ki so jih pridobili
v prvem sklopu programa Zmorem, ker znam, da bi si povečali zaposlitvene
možnosti. Program je namenjen brezposelnim osebam, ki so prijavljene v
evidenci brezposelnih oseb pri Zavodu in so predhodno uspešno zaključile
program izpopolnjevanja in usposabljanja ali program priprav na potrjevanje
nacionalnih poklicnih kvalifikacij (NPK), ki so ga v okviru prvega sklopa programa
Zmorem, ker znam izvedli Medpodjetniški izobraževalni centri in Ljudske univerze.
Prednost pri vključevanju imajo osebe iz ciljne skupine, stare med 30 in 50 let,
katerih obstoječa znanja oziroma delovne izkušnje ne omogočajo neposredne
zaposlitve. Usposabljanje traja 2 meseca. Javno povabilo je odprto do porabe
sredstev oz. najdlje do 30. 6. 2017.
• Delovni preizkus
Delodajalci lahko skozi ta ukrep spoznate kandidate in njihove kompetence.
Traja najmanj 100 ur oz. največ 1 mesec. Namenjen je osebam, starejšim od
30 let, ki so med brezposelnimi prijavljeni vsaj 3 mesece. Javno povabilo je
odprto do porabe sredstev oz. najdlje do 31. 10. 2017.

PROGRAMI ZAPOSLOVANJA
PROGRAMI PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA
• Usposabljanje na delovnem mestu

• Nova možnost
Javno povabilo omogoča delodajalcem pridobitev subvencije v višini 5000
€ za zaposlitev brezposelnih oseb, ki so v evidencah brezposelnih prijavljene
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več kot 6 in manj kot 12 mesecev ter so stare najmanj 30 in največ 49 let
(in 364 dni). Zaposlitev oseb iz ciljne skupine mora biti realizirana za polni
delovni čas, najmanj za obdobje 12 mesecev. Invalidi se lahko zaposlijo tudi
za krajši delovni čas, vendar ne krajši od 20 ur. Javno povabilo je odprto do
porabe sredstev oz. najdlje do 30. 12. 2016.
• Zaposli.me 2016/2017
Delodajalci, ki bodo zaposlili brezposelne osebe iz ciljne skupine, bodo za
njihovo zaposlitev prejeli subvencijo v višini 5000 € za osebe, ki izpolnjujejo
en kriterij iz ciljne skupine; 6000 € za osebe, ki izpolnjujejo dva kriterija iz
ciljne skupine; 7000 € za osebe, ki izpolnjujejo tri kriterije iz ciljne skupine.
Ciljna skupina javnega povabila so brezposelne osebe, ki izpolnjujejo vsaj enega
od naslednjih kriterijev: so dopolnile 30 let ali več in so najmanj 12 mesecev
prijavljene v evidenci brezposelnih, so starejše od 50 let in so najmanj 6
mesecev prijavljene v evidenci brezposelnih, so dopolnile 30 let ali več, imajo
končano največ osnovno šolo (ISCED 2) in so najmanj 6 mesecev prijavljene
v evidenci brezposelnih.
Zaposlitev oseb iz ciljne skupine mora biti realizirana za polni delovni čas,
za obdobje 12 mesecev. Dolgotrajno brezposelne osebe in invalidi se lahko
zaposlijo tudi za krajši delovni čas, vendar ne krajši od 20 ur. Javno povabilo
je odprto do porabe sredstev oz. najdlje do 31. 7. 2017.
• NOVO JAVNO POVABILO: Javna dela 2017
Na Zavodu za zaposlovanje je bilo 4. 11. 2016 objavljeno javno povabilo za
izbor programov javnih del za leto 2017. Za javna dela v prihodnjem letu je
načrtovanih 27 milijonov EUR, ki jih zagotavlja Ministrstvo za delo, družino,
socialne zadeve in enake možnosti iz slovenskega proračuna. Sredstva bodo
razdeljena med tremi sklopi programov javnih del:
• 1. sklop – socialnovarstveni programi,
• 2. sklop – progami za vključitev brezposelnih s I. do IV. ravnjo izobrazbe
in
• 3. sklop – programi drugih področij iz Kataloga programov javnih del
2017.
Takšen način razporeditve sredstev se je na območju celotne Slovenije izkazal
kot uspešen že v letu 2016, saj je bilo med vključenimi kar 10 % več oseb

z nižjo ravnjo izobrazbe. Prav tako pa ugotavljamo, da je bilo v programe
vključenih dobrih 10 % več oseb, ki so bile pred vključitvijo prijavljene med
brezposelnimi več kot dve leti. Med njimi je bilo kar 476 oseb, ki so bile
prijavljene več kot pet let.
V programe javnih del se lahko vključujejo dolgotrajno brezposelne osebe, ki
jih napoti Zavod. Prednost pri vključitvi bodo imele dolgotrajno brezposelne
osebe, ki so več kot 2 leti neprekinjeno prijavljene v evidenci brezposelnih
oseb in v tem času niso bile vključene v noben program aktivne politike
zaposlovanja. Javno povabilo je odprto od 11. 11. 2016 do porabe sredstev,
najdlje do 30. 4. 2017.
Javna dela so poseben program aktivne politike zaposlovanja, ki se v
Sloveniji izvaja že 25 let in je namenjen aktiviranju brezposelnih oseb, njihovi
socialni vključenosti, ohranitvi ali razvoju delovnih sposobnosti ter pridobivanju
dodatnih delovnih izkušenj, znanj in veščin. V lokalnih okoljih so pomembna
zlasti z vidika spodbujanja razvoja in oblikovanja novih delovnih mest, saj
pripomorejo k trajnejšemu načinu reševanja brezposelnosti. Programi javnih
del so usmerjeni v družbeno solidarnost, katere cilj je pomoč pri razreševanju
socialnih, okoljskih in drugih problemov na lokalni ravni. Občine so zato ob
Zavodu zelo pomemben dejavnik, saj prispevajo znaten delež proračunskega
denarja za zagotavljanje razlike za plače udeležencev.
Nasveti za delodajalce:
• v želji, da bi bili pri kandidiranju za sredstva uspešni, vas prosimo, da
pred oddajo ponudbe na javno povabilo pri FURS-u preverite, ali imate
poravnane obveznosti. To storite z enostavnim klikom v aplikaciji eDavki
na Vpogled v razkritje zavezanca za namen izpolnjevanja pogojev po
ZJN;
• od 17. 2. 2016 lahko ponudbe oddate tudi v elektronski obliki na
Zavodovem Portalu za delodajalce. Pred prvo uporabo portala je
potrebna registracija.
Več informacij o programih zaposlovanja dobite na Uradu za delo Pesnica ali
na naši spletni strani: http://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude.
Na spletni strani so objavljene tudi ugodnosti drugih inštitucij, ki so namenjene
delodajalcem pri zaposlovanju.

PROGRAMI SOCIALNEGA VARSTVA V OBČINI PESNICA
Monika Buser
Temeljno vodilo sistema nacionalnega varstva v RS je omogočiti varnost
in socialno vključenost vseh državljanov RS. Država in lokalna skupnost sta v
okviru politik socialnega varstva dolžni zagotavljati pogoje, v katerih posamezniki
lahko, v povezavi z drugimi osebami v družinskem, delovnem in bivalnem
okolju, ustvarjalno sodelujejo in uresničujejo svoje razvojne možnosti ter s
svojo dejavnostjo dosegajo raven kakovosti življenja, ki je primerljiva in ustreza
merilom človekovega dostojanstva.
Kadar si posamezniki in družine ne morejo zagotoviti socialne varnosti, so
upravičeni do pomoči, ki jo, v okviru aktivne socialne politike, zagotavljata
država in lokalna skupnost.
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PROGRAMI SOCIALNEGA VARSTVA
BIVANJE STAREJŠIH OBČANOV V ZAVODIH
Na podlagi zakona občina zagotavlja sredstva za oskrbo občanov v
institucionalnem varstvu. Višina sredstev za doplačilo domskega varstva je
odvisna od finančnih zmožnosti posameznika in njegovih družinskih članov, o
čemer odloča pristojen Center za socialno delo.
Občani Občine Pesnica so vključeni v institucije v širšem območju. Odločitev,
kam se vključi občana, je večinoma odvisna od prostih kapacitet posameznega
doma.

DOBRO JE VEDETI

V letu 2015 je bilo v domsko oskrbo vključenih 49 oseb, za katere je
Občina Pesnica doplačala storitev v višini 291.718,00 EUR.

POMOČ NA DOMU KOT SOCIALNA OSKRBA NA
DOMU
Pomoč občanom na domu je ena izmed oblik socialne storitve, ki je
predpisana v 99. členu Zakona o socialnem varstvu. Zakonska obveza občine
je, da iz sredstev občinskega proračuna pokriva najmanj 50 % subvencije k
ceni storitve. Občina Pesnica trenutno pokriva 70 % cene storitve. Prav tako
subvencionira višino cene storitve za 10 upravičencev, ki so delno ali v celoti
oproščeni plačila, o čemer odloča pristojen Center za socialno delo.
Za Občino Pesnica program Pomoč družini na domu izvaja Center za
socialno delo Pesnica. Storitev obsega socialno oskrbo tistih upravičencev,
ki imajo stalno bivališče v občini Pesnica ter imajo zagotovljene bivalne in
druge pogoje za življenje v svojem bivalnem okolju, če se zaradi starosti ali
hude invalidnosti ne morejo oskrbovati in negovati sami, njihovi svojci pa take
oskrbe in nege ne zmorejo ali zanju nimajo možnosti. Gre za različne oblike
organizirane praktične pomoči, s katerimi se upravičencem vsaj za določen
čas nadomesti potrebo po institucionalnem varstvu v zavodu, v drugi družini
ali v drugi organizirani obliki.
Storitev Pomoč družini na domu se povprečno izvaja za 35 uporabnikov
mesečno. Občina je v ta namen v letu 2015 porabila 100.650,50 EUR.

SOCIALNOPEDAGOŠKA POMOČ DRUŽINI NA
DOMU
Program Socialnopedagoška pomoč družini je namenjen družinam, ki so se
znašle v določeni stiski in ne zmorejo zadovoljevati osnovne potrebe družine,
njenih članov, predvsem otrok. To pa ima za posledico učne, vedenjske in
čustvene težave ter motnje socialnega vedenja otrok, materialno ogroženost
članov in negativne odzive ter reakcije v širšem socialnem okolju.
Program je namenjen družinam, ki potrebujejo pomoč pri organizaciji
vsakodnevnega življenja. Za našo občino storitev izvaja Center za socialno
delo Pesnica že od leta 2002 kot dopolnilno obliko socialnovarstvene storitve
Pomoč družini za dom.
Osnovni namen programa je z intenzivnim svetovalnim delom na socialnem,
pedagoškem in psihološkem področju nuditi oporo in pomoč celotni družini,
še posebej pa otrokom in mladostnikom, ter zmanjševati ali celo preprečiti
socialno izključenost družine in njenih članov. Občina Pesnica je v letu 2015
za program namenila 6.550,26 EUR.

FINANCIRANJE DRUŽINSKEGA POMOČNIKA
Zakon o socialnem varstvu uveljavlja možnost izbire družinskega pomočnika
in istočasno določa, kdo ima pravico izbire družinskega pomočnika in kdo se
lahko šteje kot družinski pomočnik.
Pravico do izbire ima polnoletna oseba s težko motnjo v duševnem razvoju
ali polnoletna težko gibalno ovirana oseba, ki potrebuje pomoč pri opravljanju
vseh osnovnih življenjskih potreb.

Družinski pomočnik je oseba, ki invalidni osebi nudi pomoč, ki ima isto
stalno prebivališče kot invalidna oseba in se šteje za brezposelno osebo po
predpisih o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti.
O priznanju pravice do izbire družinskega pomočnika z odločbo odloča
pristojni Center za socialno delo. Trenutno pravico do družinskega pomočnika
v občini Pesnica koristi 10 oseb, za program je planiranih 120.000 EUR.

DENARNE POMOČI OB ROJSTVU OTROKA
Denarna pomoč ob rojstvu otroka je določena s pravilnikom, ki določa, da
je upravičenec do pomoči eden od staršev novorojenca pod pogojem, da sta
upravičenec in novorojenec državljana Republike Slovenije in da imata na dan
rojstva novorojenca prijavljeno stalno prebivališče v občini Pesnica. Če starša
novorojenca ne živita skupaj, je upravičenec do pomoči tisti od staršev, pri
katerem novorojenec dejansko živi, pod že omenjenimi pogoji.
Prispevek, ki ga Občina (na osnovi vloge) namenja staršem novorojencev,
znaša 138 EUR. Na osnovi podanih vlog je Občina v letu 2015 izplačala
denarne pomoči za 48 malčkov in malčic v višini 6.624 EUR.

SOFINANCIRANJE PREHRANE ZA DOJENČKE
Prav tako občina sofinancira prehrano za dojenčke na podlagi Pravilnika o
predpisovanju in izdajanju mlečnih preparatov za dojenčke in male otroke v
Občini Pesnica. Pravico do mlečnih preparatov imajo dojenčki do izpolnjenega
4. meseca starosti. Pri akutnih prebavnih motnjah pa še do 18. meseca
starosti, vendar na podlagi pisne vloge upravičenca. Mlečni preparat predpisuje
upravičencem izbran pediater enkrat mesečno.
Občina Pesnica je iz naslova sofinanciranja prehrane za dojenčke v letu
2015 na podlagi izdanih receptov in izstavljenih računov lekarn namenila
9.558,34 EUR.

Vesele praznične dni ter veliko v zdravju in
sreči doseženih poslovnih in osebnih uspehov
Vam v prihajajočem letu želi
Občinski odbor SLS Pesnica
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LOMBERGARJEVI DNEVI TOKRAT NA PESNICI
Tadeja Vodovnik Plevnik
Kmetijsko-gozdarski zavod Maribor vsako leto v okviru Lombergarjevih
dnevov prenaša znanje na pridelovalce in jih z izkušnjami in dobrimi praksami v
domačem okolju kot tudi iz tujine seznanja z novostmi na posameznem področju.
Tako so v času od 7. 12.–9. 12. 2016 potekali že 9. Vinogradniški posvet,
4. Poljedelski posvet in 12. Lombergarjev sadjarski posvet. Lombergarjevi dnevi
so letos potekali v občini Pesnica, in sicer v Kulturno-turistično-podjetniškem
centru Pesnica.
Nekaj vsebine iz posvetov:
9. Vinogradniški posvet z mednarodno udeležbo
Na 9. Vinogradniškem posvetu so predstavniki domačih in tujih institucij
predstavili teme o varovanju vinske trte pred stresnimi vplivi klimatskih sprememb
v povezavi z varstvom vinske trte. Predstavljene so bile tudi izkušnje iz sosednje
Avstrije glede zaščite vinske trte s protitočnimi mrežami. Drugi del posveta je bil
obarvan vinarsko – govorili smo o optimiranju pogojev alkoholne fermentacije
ter o antioksidativnem potencialu vina in vinskih droži.
4. Poljedelski posvet z mednarodno udeležbo
V okviru 4. Poljedelskega posveta so bile predstavljene teme v povezavi s
posevki detelj in lucern na njivah ter na obvodnih površinah. Popoldanski del
posveta je bil namenjen predstavitvi kemične sestave in energijske vrednosti
trav in metuljnic, namakanju posevkov koruze in sejanih trav ter travno-deteljnih
mešanic na njivah. Posvet se je zaključil s predstavitvijo uporabnosti strniščnih
posevkov za koruzo in zeleni podor.
12. Lombergarjev sadjarski posvet z mednarodno udeležbo
Rdeča nit 12. Lombergarjevega sadjarskega posveta je bila predstavitev
namakanja sadovnjakov v Sloveniji ter predstavitev namakalnih sistemov za
različne sadne vrste iz tujine. V nadaljevanju smo govorili o različnih vrstah

prehrane v jablanovih nasadih. Za konec pa so strokovnjaki predstavili še
posebnosti varstva sadnega drevja v letu 2016.
Dandanes ima zdrava in kakovostna hrana, ki jo pridelujejo pridne roke
naših pridelovalcev, v našem življenju velik pomen. Vendar pa bi bila pridelava
v kmetijstvu brez raziskav, poskusov, izobraževanja kmetijskih strokovnjakov
ter prenosa tega znanja na pridelovalce otežena. Vemo, da je kmetovanje v
današnjih časih zaradi prilagajanja na različne dejavnike toliko bolj oteženo
in zahtevno. Prav zato s strokovnimi posveti v okviru Lombergarjevih dnevov
prenašamo ta znanja na pridelovalce.

Z desne: dr. Stane Klemenčič, direktor KGZS – Zavod Maribor; Venčeslav
Senekovič, župan Občine Pesnica; prof.dr. Lučka Kajfež Bogataj, Univerza v
Ljubljani, Biotehniška fakulteta in Cvetko Zupančič, predsednik KGZS

BARBARI NOVAK
PREDSEDNIKOVO PRIZNANJE
Med letošnjimi prejemniki državnih priznanj na
področju prostovoljstva je bila tudi Barbara Novak iz
Rance 7 b pri Pesnici. Visoko priznanje je prejela iz rok
predsednika Republike Boruta Pahorja na sprejemu, ki
sta ga pripravila Odbor Republike Slovenije za podelitev
državnih priznanj na področju prostovoljstva in Urad
predsednika Republike. Nagrajenki veljajo tudi naše
iskrene čestitke.
Uredništvo
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MEDGENERACIJSKI CENTER JARENINA IN
VEČNAMENSKI KULTURNO-TURISTIČNOPODJETNIŠKI CENTER PESNICA
Mag. Karmen Kotnik

Občina Pesnica je v letu 2014 s pomočjo finančnih sredstev iz Evropske
unije zgradila dva večja centra, namenjena druženju krajanov in občanov, in
sicer Medgeneracijski center v Jarenini ter Večnamenski kulturno-turističnopodjetniški center v Pesnici.

Tudi v Jarenini so dobili nove, sodobno opremljene prostore ter sejno
sobo, kjer se srečujejo društva, upokojenci, športniki in kulturniki. Lokalno
prebivalstvo je dobilo možnost druženja in prostor za prostočasne dejavnosti.

Dvorana in galerija v Večnamenskem kulturno-turistično-podjetniškem centru
Pesnica služita kot prostor za različne dejavnosti in sta zasedeni skozi vso
leto. V njiju prirejamo razstave, delavnice, predavanja, seminarje, organiziramo
okrogle mize in proslave, namenjene občanom Občine Pesnica in širše. S tem
je namen, zaradi katerega se je Občina lotila investicije, dosežen, saj se je z
druženjem in zbliževanjem kvaliteta življenja krajanov dvignila na višjo raven.
Center je postal eden izmed osrednjih javnih prostorov v občini.

Z zasedenostjo prostorov, ki jih je Občina zgradila, se potrjuje želja, ki smo si
jo zadali ob gradnji, da bo vsebina tista, ki oblikuje prostor in daje zadovoljstvo
vsem, ki prostore uporabljajo.
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VABILO K SODELOVANJU
SAMOORGANIZIRANJA KRAJANOV
ZA IZGRADNJO NARAVNIH
ČISTILNIH NAPRAV
Nuška Sergo
Vabim vas, da se pridružite organiziranemu pristopu reševanja problema
odpadnih voda.
Na posvetu z doc. dr. Banovec Primožem z Univerze v Ljubljani, Oddelka za
okoljsko gradbeništvo, na temo obveznih čistilnih naprav, smo izvedeli veliko
o MČN. Prepoznal je naše naravne pogoje, željo po ohranjanju in varovanju
narave ter nam predlagal samoorganiziranje in skupinske izvedbe.
Opravili smo ogled v naravi, kar nam je omogočila dr. Ana Vovk Korže v
svojem učnem poligonu. Oba mednarodno priznana strokovnjaka sta nam
obljubila pomoč.
Zdaj je nastopil čas, da načrte uresničimo, zato vas prosim, da se nam
pridružite in povabite še ostale zainteresirane. V ta namen smo ustanovili
društvo, ki je po svoji definiciji najbolj svobodna oblika aktivnosti krajanovdržavljanov. Združuje interesno skupino ljudi in s statutom opredeljene aktivnosti
članov. Društvo omogoča organiziranim državljanom pravno obliko dostopa do
določenih sredstev. Med nami je dovolj strokovnjakov, da se samoorganiziramo,
se spoznamo in izvedemo strokovno ter cenovno ugodno rešitev. Ustanovitelji
Društva za razvoj podeželja Slovenskih goric, na kratko »Mravljica«, smo imeli
v mislih, da usodo transparentno vzamemo v svoje roke. Ustanovili smo tudi
sekcije, da se naš dragocen čas optimalno izkoristi.
Aktivnost članov je predstavljena v vsebini tega vabila. Vsi, ki mislite, da
lahko z aktivno udeležbo po svojih močeh sodelujete v skupni izgradnji MČN,
vas vabim, da se seznanite z vsebino dela.

14

V ta namen smo organizirali projektno skupino (projekt je »dovoljenje« za
uporabo – delovanje MČN). Pripravili bomo seznam zainteresiranih, razdelili
naloge, oblikovali primere, ki bodo osnova za izdelavo predlogov oz. projektov
in seveda za sofinanciranje projekta. Vabimo vas, da v tej fazi tudi vi aktivno
sodelujete pri idejah in na poti do cilja. Več informacij, pa tudi dokumenti, so
na voljo v društvu. Vse aktivnosti potekajo z vedenjem in aktivno podporo

župana Venčeslava Senekoviča in predsednika KS Stojana Krajnca. Obema
se za to zahvaljujemo in verjamemo v soustvarjalnost.
Vse zainteresirane vabim, da se nam oglasite preko spleta: email:
(nuskasergo@gmail.com) ali telefona 041 746 359 (SMS)
in nam posredujete osnovne podatke (naslov).

DOBRO JE VEDETI

ZD CORONA PESNICA PRAZNUJE 20
OBLETNICO DELOVANJA
Drago Šauperl
7. 10. 2016 je v Večnamenskem kulturno-turističnem podjetniškem centru
potekalo praznovanje 20. obletnice delovanja našega zdravstvenega doma.
Prisotni so bili župan, g. Venčeslav Senekovič, predsednik KS, g. Stojan
Krajnc, vsi zaposleni v ZD ter vsi tisti, ki delujejo v zdravstvenem domu in
drugi. Teh 20 let je minilo zelo hitro, saj so spomini na odprtje še vedno sveži.
Uvodoma bi se želel vrniti v zgodovino našega dela, in sicer v tisti petek,
4. oktobra 1996, ko je ob prijetnem kulturnem programu Zdravstveni dom
prvič odprl svoja vrata.
V takratnih časopisih je bilo zapisano »Pesnica je dobila prvi zasebni
Zdravstveni dom« , »Zdravstveni dom ima perspektivo« in podobno. Časi so
bili negotovi in verjetno je bilo kar nekaj skeptikov, ki niso verjeli v naš projekt.
Vendar moram povedati, da sem zelo ponosen, saj smo dokazali, da Zdravstveni

zastarelo zdravstveno zakonodajo oz. programi iz leta 1982 največkrat krivec
za nejevoljo ljudi.
Pred dvema letoma nas je doletela nesreča, ki še danes boli, vendar nam
je tudi ta pretresljiv dogodek uspelo premagati in uspešno smo sanirali stavbo.
Za pomoč se še enkrat zahvaljujem predvsem gasilcem, Občini Pesnica in
gospodu županu, Venčeslavu Senekoviču, ter vsem, ki so nam takrat pristopili
na pomoč.
Ob koncu bi se rad vsem zaposlenim v Zdravstvenem domu in v podjetju
Corona Dentis iskreno zahvalil za ves trud in požrtvovalnost, ki ju izkazujejo
skozi leta. S svojim delom dokazujejo, da je Zdravstveni dom zares upravičil
svoj obstoj!
Predvsem pa hvala moji družini za pomoč in podporo skozi vsa ta leta.

dom ima perspektivo, da je upravičil zapisane besede in se seveda z vsemi, ki
delamo v njem, razvijal in postal verjetno najpomembnejša ustanova v občini
Pesnica – predvsem z vidika potreb občanov, saj ga obiskuje oz. koristi veliko
več ljudi kot ima občina prebivalcev, potrebe pa še naraščajo.
To je tudi razlog, da se je stavba l. 2005 povečala in s tem tudi razširila krog
dejavnosti. Prav tako so se zvišali standardi, saj je celotna stavba z dvigalom
postala dostopna tudi za invalide. Še po 20-ih letih v Sloveniji skoraj ne obstaja
primerljiva občina, ki bi imela toliko zdravstvenih uslug pod eno streho in ne
bi bila strošek oz. v breme davkoplačevalcev oz. občanov.
V imenu vseh delujočih si upam trditi, da se vsi v tej ustanovi zelo trudimo
dati v ospredje ljudi – naše paciente, da bi bili čimbolj zadovoljni z našimi
uslugami, čeprav je to vedno nemogoče. Žal je predvsem država s svojo

Upam in želim si, da bo Zdravstveni dom skupaj z vsemi, ki delamo v njem,
še naslednjih 20 let in več služil predvsem vam, občanom.
O delu pa naj govorijo naša dejanja … Hvala!

TRUDIM SE ZA NAŠE OBČANE…
Poslanka Državnega zbora RS, Vesna Vervega
Za mano sta dve
leti in pol trdega
dela, ki ga prej
nisem poznala,
naporov, pritiskov,
nabiranja izkušenj in
nenehnega javnega
izpostavljanja
številnim bolj ali manj
neupravičenim kritikam in pritiskom. A ko se tako
oziram nazaj, z veseljem ugotavljam, da se počasi,

a zanesljivo kažejo sadovi mojega delovanja v
tem času.
Prizadevam si, da bi ministri, ki delujejo v vladi,
spoznali našo regijo in prisluhnili tako vodstvu
občine kot tudi gospodarstvenikom, vinogradnikom,
kmetom in seveda vsem občanom pri uresničevanju
njihovih projektov.
Mojemu vabilu na delovne sestanke in obiske so
se odzvali predsednik vlade dr. Miro Cerar, ki nas
je obiskal julija lani, ob odprtju poslanske pisarne
v Pesnici. Minister za gospodarstvo, g. Zdravko

Počivalšek, je obiskal našo občino že dvakrat. Bil je
v poslovni coni Pesnica, si ogledal vinsko klet Dveri
Pax, v mesecu decembru pa se bo ponovno srečal
z gospodarstveniki z namenom, da se pogovorijo o
konkretnih rešitvah in pomoči malim podjetnikom
v poslovni coni Pesnica.
Na Ministrstvu za gospodarstvo se pospešeno
urejajo postopki za revitalizacijo in prenos upravljanja
zgradbe znotraj Štajerskega tehnološkega parka,
ki že vrsto let ni v uporabi.
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Minister za infrastrukturo, dr. Peter Gašperšič, je ob obisku spoznal predvsem
problematiko naše cestne infrastrukture. Zato so se v naši občini v zadnjih
dveh letih zgodili pomembni premiki. Naj jih nekaj naštejem:
- Skozi pesniški rondo se lahko že od lanske jeseni zapeljete brez vinjete,
saj je izvzet iz vinjetnega sistema; S tem se je končno uresničila več
let stara pobuda nekaterih civilnih iniciativ;
- Začela se je obnova državne ceste Pesnica–Šentilj, ki bo dokončno
obnovljena v naslednjih dveh letih;
- Občino je na mojo pobudo obiskalo vodstvo Direkcije RS za infrastrukturo
in prisluhnilo predlogom občine oziroma župana o infrastrukturnih
projektih v naslednjih letih;
- Obnova državne ceste Kungota –Jurij in Vosek–Jakobski Dol –Jurovski
Dol, ki je v celoti predvidena v naslednjih dveh letih;
- Nadaljujejo se postopki za rekonstrukcijo ceste v Dolnji Počehovi;
- Obnova obstoječe železniške proge in gradnja novega, drugega tira
Maribor–Šentilj.
Načrti za obnovo obstoječe železniške proge in umestitev drugega tira med
Mariborom in Šentiljem so v fazi priprave projektov. Občina Pesnica ter delovna
skupina, ki je bila ustanovljena v ta namen, sta podali pripombe in predloge
na Direkcijo RS za infrastrukturo. Direktor Direkcije RS za infrastrukturo se je
na mojo pobudo sestal s člani te delovne skupine, ki zastopajo mnenje KS
Pesnica, in z nekaterimi občinskimi svetniki ter prisluhnil predlogom v zvezi
z obnovo obstoječe trase železniške proge Maribor–Šentilj, ki poteka skozi
občino Pesnico. Tako je bil upoštevan predlog v zvezi z nekaterimi nivojskimi

prehodi. Prav tako si prizadevam, da se bodo v Državnem prostorskem načrtu
upoštevale pripombe in predlogi krajanov pri umestitvi drugega železniškega
tira na tej trasi, predvsem v zvezi z ureditvijo podzemnih voda.
Tudi na drugih področjih se z veseljem odzivam na pobude krajanov ali
mestnih svetnikov in podpiram dobre projekte za ljudi. Eden od teh je pilotni
projekt Bivalne enote na kmetiji, ki je eden od naših ključnih projektov, za
katerega je še posebej odgovorna njegova pobudnica gospa Slavica Klemenčič.
Verjamemo, da bo v kratkem realiziran. Njegov cilj je, da se bodo starostniki
namesto v domu za ostarele lahko odločili za bivanje na kmetiji.
Prav tako podpiram pobudo občinskega svetnika, dr. Milana Zormana, da
se pod razcepom Dragučova pridobi zemljišče za ureditev poligona za trial,
gorska in BMX-kolesa. Tako bi številnim mladostnikom omogočili koristno in
bolj zdravo preživljanje prostega časa. V teku je urejanje dokumentacije v zvezi
z upravljavskimi pravicami ter možnostjo najema ali odkupa parcel s strani
Društva za razvoj podeželja Slovenskih goric – Mravljica. Člani Društva, ki jih
vodi ga. Nuške Sergo, želijo z različnimi dogodki (prireditve, okrogle mize)
popestriti dogajanje v naši občini.
Spoštovani občanke in občani! Kot sem se do sedaj, se bom tudi
v prihodnje odzivala na vaše pobude, ki bodo pomenile korak k večji
kvaliteti našega skupnega življenja. Še naprej si bom po svojih najboljših
močeh prizadevala zagotavljati pogoje, v katerih si bo vsak s svojim
lastnim delom lahko zagotovil dostojno in zadovoljno življenje.
Vsem vam, kakor tudi vašim najdražjim, želim zadovoljno, zdravo
in uspešno leto 2017!

KO NAS OBIŠČE MINISTER
Tanja Senekovič
V Štajerskem tehnološkem parku nastaja in se razvija veliko uspešnih
podjetniških zgodb, od katerih smo vam jih nekaj predstavili v prejšnji številki.
Od takrat pa do danes se je naša družina spet povečala, pridružila so se nam
nova mlada inovativna podjetja, ki so dodatno popestrila dogajanje na sedežu
ŠTP v Pesnici in na naši poslovni enoti v Mariboru. Ob številu naših podjetij
raste tudi število v njih zaposlenih strokovnjakov; podjetja, ki delujejo pod
okriljem ŠTP, tako trenutno zaposlujejo skupno več kot 70 ljudi.
Letos poleti nas je v Pesnici obiskal minister za gospodarski razvoj in
tehnologijo, Zdravko Počivalšek, z ekipo svojih sodelavcev in predstavnikov
Občine Pesnica. Z zanimanjem so si ogledali inovativne projekte naših članov
ter prisluhnili njihovim zgodbam, ki jih tkejo na najrazličnejših področjih svojih
dejavnosti.
Ob tej priložnosti smo z ministrom spregovorili tudi o izzivih Štajerskega
tehnološkega parka kot sestavnega dela slovenskega podpornega okolja za
razvoj podjetništva, delujočega na območju Podravske regije. Ministru smo
predstavili naše dosedanje rezultate, prav tako pa tudi izzive, s katerimi se
srečujemo na področju razvoja naše dejavnosti, vključno z neizkoriščenimi
potenciali obstoječe infrastrukture na lokaciji v Pesnici. Minister Počivalšek
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je z zanimanjem prisluhnil našim predlogom, na njegovo pobudo smo se
po srečanju v Pesnici nato sestali še v Ljubljani ter skupaj aktivno pristopili k
vzpostavitvi temeljev za čim bolj učinkovit nadaljnji razvoj podpornega okolja ŠTP.
Verjamemo, da lahko na osnovi kontinuiranega konstruktivnega sodelovanja
z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo ter lokalnimi skupnostmi
dosežemo, da bomo svoje dosedanje uspešno delo nadaljevali tudi v prihodnje
oz. ga še nadgradili v korist širšega podjetniškega okolja v regiji.

Mihael Leskovar, direktor ŠTP, in Zdravko Počivalšek, minister
za gospodarski razvoj in tehnologijo

DOBRO JE VEDETI

V DRUŠTVU KMEČKIH ŽENA JAKOB JE
DELOVNO, ŽIVAHNO IN VESELO
Metka Bračko

Tako nekako bi v našem društvu lahko označili leto, ki se bo kmalu
izteklo. Še posebej delovno je pri nas v poletnih mesecih – junija in julija, ko
organiziramo naši tradicionalni prireditvi Druženje hrane in vina v Jakobskem
Dolu in JAKOBSKO KÜHLO, državno tekmovanje članic društev kmečkih žena
Slovenije v kuhanju kisle žüpe. Živahno in veselo pa je bilo toliko, kolikor smo si
znale in zmogle narediti. In zaenkrat lahko rečemo, da nam, kljub obveznostim,
vsakodnevnim skrbem in letom, ki se neusmiljeno nabirajo, še kar dobro uspeva.
Letošnje leto smo, tako kot že nekajkrat doslej, začele sproščeno in veselo.
Skupaj z našimi življenjskimi sopotniki smo se v začetku januarja dobile v gostišču
Pupa, kjer smo se tudi »uradno« in tako, kot se spodobi, poslovile od starega
leta. Kmalu za tem pa so se že začele priprave na redni letni občni zbor, ki smo

ki je letos potekalo v Selnici ob
Dravi.
Tri naše članice so se v
organizaciji Zveze kmetic
Slovenije odpravile na ekskurzijo
v Bruselj, kjer so si ogledale
evropski parlament in bile gostje
političnih predstavnikov Slovenije
v njem.
Udeležile smo se zanimivega
predavanja v izvedbi Društva
Hospic z naslovom Živeti do
konca, na katerega so nas
prijazno povabile naše stanovske
kolegice iz Občine Šentilj. Na
tradicionalnem vsakoletnem
srečanju, v okviru katerega se
že kar nekaj let srečujemo z njimi,
smo letos Šentiljčanke gostile me.
Odzvale smo se povabilu Televizije Slovenija in se kot gostje televizijske
oddaje Dobro jutro seznanile s tem, kako poteka snemanje televizijske oddaje v
živo. Naše društvo pa smo predstavile tudi v televizijski oddaji Polka in majolka,
ki so jo snemali v našem lepem Jakobu.
V Trojanah smo se udeležile predavanja, ki ga je Zveza kmetic Slovenije
organizirala o vodenju društva in uvedbi davčnih blagajn. Pod vodstvom gospe
Darinke Gostenčnik pa smo pri naši članici Brigiti Šlebinger, ki nam je gostoljubno
odprla vrata svojega doma, izvedle kuharski tečaj peke peciva. Šlebingerjevi so
nas gostili tudi, ko smo organizirale drugi kuharski tečaj, ki je bil v znamenju
priprav na prireditev Druženje hrane in vina. Pri Krambergerjevih, na vrtnariji
Biserka, smo prisluhnile nasvetom gospe Miše Pušenjak, svetovalke s Kmetijskogozdarskega zavoda Maribor, o izdelavi in zasaditvi visoke grede. Sodelovale

ga izvedle v drugi polovici februarja. Še prej smo na delavnici, na kateri smo
izdelale tradicionalna darilca, ki jih prejmejo vsi udeleženci našega občnega
zbora, uporabile kar nekaj naših ročnih spretnosti. Da sta februar in marec
nadvse živahna meseca, vsaj kar se tiče društvenih občnih zborov in udeležbe
na njih, vedo prav vsi, ki so kjerkoli aktivno včlanjeni. Predstavnice našega
društva so se tudi letos udeležile občnih zborov stanovskih društev, s katerimi
tudi sicer aktivno sodelujemo. Bile so v Šentilju, Kungoti, Sv. Juriju v Slovenskih
goricah in Sv. Juriju ob Ščavnici, udeležile so se občnega zbora naše krovne
stanovske organizacije, Zveze kmetic Slovenije ter regijskega srečanja Zveze,
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smo pri izvedbi pogostitve na prireditvi Poj z menoj, ki jo je organiziralo Kulturnoumetniško društvo Peter Golob iz Jakoba, udeležence prireditve Šport špas na
jakobski osnovni šoli pa smo pogostile z zdravimi namazi in obloženimi kruhki.
Pred veliko nočjo smo izvedle delavnico, na kateri smo okraševale pirhe, pred
prireditvijo Druženje hrane
in vina v Jakobskem Dolu
pa delavnico, na kateri
smo izdelovale spominska
darilca za udeležence te
prireditve.
Letošnja strokovna
ekskurzija nas je vodila
na Goričko. Obiskali
smo čebelarsko kmetijo,
kjer se poleg medu in
medičarskih izdelkov
ukvarjajo tudi s turizmom
in ponujajo možnost
najema apartmajev;
ogledali smo si izdelke
lectarske obrti, kar nekaj
časa pa smo se pomudili
na eko-socialni kmetiji Korenika. Ob povratku proti domu pa smo se povzpeli
še na Vinarium, sodoben razgledni stolp sredi lendavskih goric.
Sodelovale smo tudi na državnem tekmovanju v peki kvasenic, ki je bilo
v Sv. Juriju ob Ščavnici in na katerem je naša članica Marta Kraner dobila
srebrno priznanje. Čestitamo!
Ogledale smo si prireditev prikaz žetve, ki jo v Sp. Ščavnici organizira
Društvo kmečkih žena
Gornja Radgona. Kljub
slabemu vremenu smo
se nekatere preizkusile
tudi v žetvi, kakršna je
bila nekoč.
Udeležile smo se
slovesnosti ob našem
stanovskem prazniku
– svetovnem dnevu
kmetic, ki ga organizira
Zveza kmetic Slovenije.
Naša članica Marjana
Cmager, ki je sodelovala
na natečaju Zveze
za izbor naj slike in
fotografije, je s svojo
stvaritvijo osvojila 2.
mesto. Čestitamo!
V društvu pa smo naš stanovski praznik zaznamovale še na čisto poseben
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način. Odločile smo se, da si enkrat, tako za spremembo, privoščimo obisk
kina. Ogledale smo si komedijo, ob kateri smo se nasmejale do solz.
Letošnjo prireditev Druženje hrane in vina v Jakobskem Dolu smo vam
v Novicah že predstavili, za letošnjo JAKOBSKO KÜHLO pa lahko rečemo,
da smo jo ob pomoči zgovorne gospodične Janje Kraner, ki je prireditev
moderirala, tudi uspešno »spravile pod streho«. V ta pravi julijski vročini je
v kuhanju kisle žüpe tekmovalo 14 ekip, prvič tudi ekipa Društva kmečkih
žena iz Gornje Radgone, ki ga vodi nekdanja Jakobčanka, Vesna Vogrin.
Ob veselih zvokih naši prireditvi zvestih domačih muzikantov se je zabavalo

lepo število obiskovalcev. Zlato Jakobsko kühlo so osvojile sosede, članice
Društva kmečkih gospodinj iz Sv. Jurija v Slovenskih goricah, najlepše pa so
svoj delovni prostor uredile tekmovalke iz Hajdine.
Mala jakobska kühl'ca je letos potekala na pokriti terasi gostilne Žmavc.
V sproščenem kuhanju (brez tekmovalne mrzlice) različnih jedi na žlico so
sodelovali člani DU Jakobski Dol, člani folklorne skupine iz Jakoba in prvič
tudi člani folklorne skupine iz Apač, ekipa gostilne Žmavc, naš zvesti kuhar
Fredi Težak in ekipa našega društva.
Sredi avgusta smo se skupaj z našimi življenjskimi sopotniki zbrale ob
Večnamenskem športnem objektu pri jakobskem nogometnem igrišču, kjer
smo pripravile tradicionalni društveni piknik. Po zaslugi naših mojstrov za žar,
Branka Šnajderja in Vilija Kacijana, in ob asistenci naših članic je bilo za vse
nas zares izvrstno poskrbljeno. Naši članici Sabini Kacijan pa smo čestitali ob
njenem rosnem življenjskem jubileju.
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Ko so nas proti koncu avgusta obiskale stanovske kolegice iz Sv. Jurija
ob Ščavnici, smo jih z veseljem popeljale po Jakobu. Med drugim smo jim
razkazale naš »mini vinograd« in s pravljico o »autarskem« stolu pojasnile izvor
tega stola v njem. Skupaj smo se sprehodile mimo mlina na veter, si ogledale
spominske plošče na mrliški vežici, ki jih je izklesal g. Leon Senčič, in na njihovo
željo obiskale grob pokojnega župnika, g. Franca Markoviča, ki je prihajal iz
njihovih krajev. Srečanje smo v družbi obeh županov, g. Venčeslava Senekoviča
in g. Miroslava Petroviča, prijetno zaključili v gostilni Žmavc.
Prva sobota v septembru je v našem društvu že nekaj let rezervirana za
krompir. In to »restani«! Gre za Svetovni festival praženega krompirja, ki smo

ga letos v čudovitem vremenu pražili v Radljah ob Dravi. Naš je bil še posebej
okusen, saj smo ga podkrepile s prekajeno šunko, zato se nismo čudile, da
ga je hitro zmanjkalo.
Sicer pa smo se udeležile še nekaj dogodkov, kjer smo predstavljale naše
društvo. V okviru festivala Stare trte smo na tržnici na Lentu na temo okusi
Štajerske ponudile naše potice, flancate in gibanice. V Lenartu smo obiskale
razstavo gibanic, z našimi sladkimi dobrotami pa se bomo predstavile tudi na
Miklavževem sejmu v Mariboru.
Letos nas čaka le še delavnica, na kateri bomo izdelovale novoletne voščilnice.
Pa srečno, zdravo in veselo leto, ki prihaja!

100-KRAT DAROVANA KRI
Vera Frajzman
NIHČE V ŽIVLJENJU NI TAKO BOGAT,
DA NE BI POTREBOVAL DRUGEGA
IN NIHČE NI TAKO REVEN,
DA NE BI MOGEL POMAGATI BLIŽNJEMU.
(M. Zver)
Krvodajalstvo je izreden primer humanosti, solidarnosti, ko neznanemu
človeku omogočimo vrnitev zdravja ali rešitev življenja v hudi nesreči. Na
krvodajalski akciji, 2. 11. 2016, je v Osnovni šoli Pesnica 100-ič daroval kri g.
Drago Cajlinger iz Rošpoha 135 a in se vpisal v seznam "Vitezov krvodajalstva".

G. Drago Cajlinger se je rodil 26. 10. 1951 v Mariboru. Z družino živi v
Kamnici. Obiskoval je poklicno kovinarsko šolo v Mariboru. S krvodajalstvom
se je prvič srečal leta 1969 v mariborski bolnišnici. Leta 1970 je odšel na
služenje vojaškega roka v Skopje. V času služenja JNA je kri daroval 5-krat, po
vrnitvi v domači kraj je z darovanjem krvi nadaljeval. Takrat so odvzeme vršili v
stari Splošni bolnišnici Maribor. G. Drago se spominja, da je bilo potrebno na
transfuzijsko postajo priti v zgodnjih urah, saj je bilo v vrsti že od 50 do 100
krvodajalcev. Zdaj je v Univerzitetnem kliničnem centru urejen novi Center za
transfuzijsko medicino, ki je dostopen vsakemu krvodajalcu. G. Drago je bil

poklicni voznik avtobusa in je vršil tudi prevoze za UKC Maribor – celotne
medicinske ekipe je vozil na odvzeme krvi po Krajevnih organizacijah Rdečega
križa. V službi zaradi krvodajalstva ni imel težav; njegovo tovrstno aktivnost so
sprejeli z razumevanjem. Ponosen je tudi na svojo družino: na sina in hčer, ki sta
prav tako postala krvodajalca in kri darujeta že več let. Na današnjem odvzemu
se mu je pridružila žena Marjanca, prav tako krvodajalka, ki je kri darovala že
71-krat. G. Drago z zadovoljstvom pove, da praznuje dva jubileja – 100-krat

darovano kri in 65. rojstni dan. Njegov moto je: živeti zdravo, polno življenje,
prepleteno s humorjem in pozitivno energijo, ki se širi na okolje.
G. Dragu Cajlingerju se je zahvalil župan Občine Pesnica, g. Venčeslav
Senekovič, plaketo dr. Edvarda Glaserja "Vitezi krvodajalstva" je podelila
predstavnica UKC Maribor, dr. med. Erika Kavaš, plaketo RKS – Območnega
združenja Maribor – je podelil sekretar, g. Meto Dolinšek. Čestitkam se je
pridružila tudi predsednica KO RK Pesnica, ga. Vera Frajzman.
Ob pogostitvi in prijetnem druženju celotne medicinske ekipe, gostov in
krvodajalcev je bila slavljencu podarjena tudi torta. Hvala celotni medicinski
ekipi UKC Maribor za prijetno sodelovanje na krvodajalskih akcijah v naši
Krajevni organizaciji Pesnica.
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DRUŠTVO UPOKOJENCEV JARENINA V DRUGI
POLOVICI LETA 2016
Branko Perdan

23. 11. smo v prostorih Medgeneracijskega centra Jarenina imeli delavnico
v izdelovanju adventnih venčkov. Udeležili so se je krajani vseh generacij.
Porodila sem nam je misel, kako hitro čas beži, saj je pred nami že konec
leta. DU Jarenina je v tem letu v celoti izpolnilo program dela. Organizirali smo
dva družabna srečanja in dva piknika, na katerih smo se poveselili ob glasbi,
pesmi, plesu in šalah.
15. 6. smo se popeljali na izlet na Primorsko. Ogledali smo si Luko Koper.
Vodnik nas je seznanil z njihovo dejavnostjo, zgodovino in načrti, prav tako
pa tudi s težavami zaradi pomanjkanja prostora, slabe železniške povezave in
odnosa države do Luke. Luka s svojimi pristanišči, parkirišči s tisoči avtomobili
in s skladišči je tako velika, da je ogled možen le z avtobusom. Po ogledu
nam je vodnica razkazala mesta Koper, Piran in Portorož. Seznanila nas je z
njihovo zgodovino in z znamenitostmi. Nekateri so izkoristili vroči dan in se
namočili v morju, tako da je bil izlet popoln.
22. 6. smo organizirali predavanje na temo varnost v cestnem prometu.
Policistka PP Šentilj nas je seznanila z novostmi v prometni zakonodaji, nekoliko
pa smo si osvežili tudi spomin o cestnih predpisih. Na občinskem prazniku je
tajnica DU Jarenina, ga. Milka Šrumpf, prejela priznanje župana Občine Pesnica.
22. 7. smo obiskali našo pesnico, go. Ančko Šumenjak, ki je praznovala
94. rojstni dan. Župan Občine Pesnica, Vokalna skupina Mavrica in jaz smo
ji voščili še na mnoga zdrava in ustvarjalna leta.
1. 7. je župan Občine Pesnica, g. Venčeslav Senekovič, predal DU Jarenina v
uporabo novo kegljišče v okviru prostorov Medgeneracijskega centra Jarenina.
Občini Pesnica, predvsem pa g. županu, se za to najlepše zahvaljujemo. Objekt
bo popoln, ko bo – kot je obljubljeno – obdelan s stenami. Takrat bo mogoče
kegljišče uporabljati tudi v slabem vremenu, kar je velika želja vseh članov
društva. Kegljaška sekcija DU Jarenina trenira vsako sredo, svoje znanje pa
merijo na druženjih s sosednjimi društvi. 12. 8. smo organizirali kegljaški turnir
v počastitev krajevnega praznika. Letos je na tem turnirju sodelovalo 13 ekip
krajevnih društev in organizacij, zaključili pa smo ga z veselim druženjem.
20

15. 9. smo gostili pobrateno DU Čakovec. Prvo srečanje je bilo daljnega
leta 1984 pri Niklovem klopotcu, leta 1987 pa je bila podpisana listina o
pobratenju. Obiskujemo se izmenično: eno leto v Čakovcu, drugo pa v Jarenini.
Naša druženja so vedno posebno doživetje, sodelovanje pa poteka celo leto.
20. 10. smo v sodelovanju s KORK Jarenina in Občino Pesnica organizirali
srečanje starejših krajanov. Pričelo se je z mašo, ki jo je daroval farni župnik g.
Vilibald Brglez, zaključili pa smo ga s pogostitvijo in druženjem pri Skupeku.
Prav tako bomo skupaj s KORK Jarenina v božično-novoletnem času obiskali
krajane, starejše od 80 let, obolele in varovance domov za ostarele.
Članice ročnodelskega krožka KUD Jarenina Pridne mravljice, ki so istočasno
članice DU, so se udeležile razstave ročnih del Zgornjepodravske pokrajinske
zveze društev upokojencev, ki je potekala od 21. do 23. 10. v Staršah. S
svojimi izdelki so razstavo zelo popestrile.
Namen aktivnosti društva je popestritev življenja članov. Skupna druženja
nam omogočijo, da se srečamo s prijatelji, si zaupamo lepa doživetja, pa tudi,

da potožimo o svojih težavah, predvsem pa, da se poveselimo, zapojemo
in zaplešemo. Da bi za kondicijo starostnikov naredili še več, smo pričeli s
pohodništvom pod vodstvom gospe Angelce Korenjak. Pohodi so prilagojeni
našim sposobnostim, končajo pa se z veselim druženjem. Po etapah bomo
obhodili KS Jarenina. Udeleženci povedo, da čeprav nam je naš kraj tako
blizu, še vedno spoznavajo nepoznane kotičke. Spomladi, po zadnjem snegu,
smo se povzpeli na Urban. V gostišču na Urbanu smo se okrepčali, potem
pa je g. Stanko raztegnil harmoniko, da smo zapeli in zaplesali. G. Stanku se
zahvaljujemo, da nam popestri naša srečanja. Oktobra pa smo izpod Vaške lipe
preko Jareninskega Vrha krenili v Gačnik. Na kmetiji Truntič so nas pogostili,
potem pa smo dobre volje pot nadaljevali do picerije Branko.
Da lahko društvo uspešno deluje, so zaslužni vsi člani odbora društva. Za
njihovo delo se jim v imenu celotnega članstva društva zahvaljujem! Vsem
bralcem želimo vesel božič ter veliko sreče, zdravja in miru v letu 2017!
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ČLANI RDEČEGA KRIŽA PESNICA SO SE
POTEPALI PO NAŠI DEŽELI
Vera Frajzman
V našem programu je zapisano, da med letom poskrbimo tudi za druženje
in razvedrilo naših krvodajalcev in članov Rdečega križa Pesnica. Tako smo se
23. 7. zbrali in se z avtobusom odpeljali na enodnevni izlet v Krajnsko Goro,
v Planico, kjer smo si ogledali nordijski center. V lepem sončnem vremenu so
nas sprejeli vodiči in nas razdelili v dve skupini. Spoznali smo bogato dediščino
Planice – njeni začetki segajo v leto 1934. Planica je idilična dolina, bogata s

snegom in obdana z visokimi gorami. Na pobočju pogorja Ponc se širijo štiri
skakalnice: otroška, mladinska, Bloudkova velikanka in letalnica bratov Gorišek.
Nov nordijski center Planica ustreza zahtevam za organizacijo tekmovanj na
najvišjem nivoju. Pogled na visoke skakalnice, ki so položene v objem gorovja,
je za gledalca čudovito doživetje. Podali smo se tudi na vožnjo s sedežnico
na vrh najvišje letalnice, torej na višino 225 m. Pogled z razglednega mostu
v dolino je kot pravljica. Skakalci, ki tekmujejo
v smučarskih skokih, letijo kot orli in varno
pristanejo v dolini. V poletnih mesecih v Planici
trenirajo na vseh športnih objektih. Nato smo si
v planiškem muzeju ogledali še film o športnih
tekmovalcih. Ob zaključku programa smo se
poslovili od vodičev in pot nadaljevali v Begunje
do Gostilne Avsenik, kjer nas je pričakalo okusno
kosilo. Po kosilu smo si ogledali Galerijo Avsenik,
po kateri nas je vodil vodič, ogledali smo si še
film in spoznali bogato zgodovino ansambla
Slavka Avsenika. S težkim srcem smo se
poslovili od gostitelja, kajti vse kar je lepo in
prijetno, hitro mine.
Ob koncu celodnevnega druženja smo
naredili še skupno fotografijo in že smo se
vračali proti domu.

DOBRODELNA AKCIJA DROBTINICA 2016
Melita Fras
V okviru svetovnega dneva hrane je bila v soboto, 15. 10. 2016, med 8.00 in 12.00 uro
v trgovskem centru Mercator Pesnica izvedena humanitarna akcija Drobtinica 2016. Tako so
mladi člani interesne dejavnosti Rdečega križa iz Osnovne šole Pesnica in mentorice pomagali
pri humanitarni akciji, ki je bila organizirana s strani Krajevne organizacije Rdečega križa Pesnica.
Krajevna organizacija Rdečega križa Pesnica in Rdeči križ Slovenije – Območno združenje
Maribor sta poskrbela za podarjen kruh ter organizacijo stojnice v trgovskem centru Mercator
Pesnica. Mladi člani šolskega krožka Rdeči križ: Živa, Larisa, Sara, Urška, Nika, Laura in Filip so
pomagali pri ponujanju kruha v zameno za dobrodelne prispevke.
Stojnico so obiskali starši, ravnatelj Osnovne šole Pesnica, mag. Andi Brlič, župan Občine
Pesnica, g. Venčeslav Senekovič, predstavnik RKS Območnega združenja Maribor, g. Iztok Krebs,
krajani in mnogi drugi.
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Dobrodelne prispevke je Krajevna organizacija Rdečega križa Pesnica
podarila Osnovni šoli Pesnica, ki bo z njimi pomagala pri prehrani socialno
šibkejšim družinam otrok Osnovne šole Pesnica.
V imenu Krajevne organizacije Rdečega križa Pesnica in Osnovne šole
Pesnica se iskreno in najlepše zahvaljujemo za pomoč vsem pridnim rokam,
ki so spekle in nam podarile kruh, in vsem obiskovalcem stojnice, ki ste z
nakupom ali dobrodelnim prispevkom pomagali pomoči potrebnim otrokom
do toplih obrokov hrane.
S takšnim dobrodelnim delom bomo nadaljevali tudi v prihodnje, saj je v
naših mislih že Drobtinica 2017!
"Malo je veliko!"

TURISTIČNO DRUŠTVO OVTAR JARENINA V
LETU 2016
Jože Kurnik
v Jarenini. Udeležba na delavnici ni bila dobra, vendar smo kljub temu pod
vodstvom naše Milene okrasili kar nekaj čudovitih presmecev.

Leto se izteka, v društvu pa že delamo pregled, kaj smo v letu 2016 naredili,
kaj nam je spodletelo in kaj bi še lahko naredili. Tudi vam bomo predstavili
dogajanje skozi leto 2016.
Mesec januar je običajno najbolj mrzel mesec. Po decembrskih kolinah, ki
jih ima društvo vsako leto, ponavadi v januarju pripravimo »kiblo« s pomočjo
naše Silve, ki je prava mojstrica tega dela. Pripravljati smo se začeli na redni
občni zbor društva: imenovali smo komisijo, ki je opravila popis društvene
opreme. Februarja smo izvedli občni zbor, na katerega so bili povabljeni vsi
člani, simpatizerji društva ter vodilni v kraju in v občini.
Na začetku marca smo opravili rez stare trte. Obrezal jo je g. Srečko Črnko,
skrbnik trte. Na Jožefovo smo izvedli delavnico, v okviru katere smo izdelovali
presmece. Za razliko od prejšnjih let, ko smo presmece izdelovali na Jareninskem
Dvoru v okviru velikonočnega sejma, je letos delavnica potekala pred cerkvijo
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Aprila smo veliko sestankovali in se pripravljali na binkoštni sejem. Že
vnaprej smo računali in se hkrati bali, da nam prireditev, ki nam je bila zaupana,
ne bi prinesla izgube. 14. maja smo skupaj s podjetjem Dveri-Pax pripravili
binkoštni sejem. Kar 30 članov našega društva je dobra dva dni pomagalo
pri soorganizaciji prireditve, ki pa je kljub slabemu vremenu uspela. Koncert
Alfija in njegovih muzikantov ter Helene Blagne je pritegnil veliko obiskovalcev.
Junij je čas, ko društvo vsako leto organizira večdnevni izlet. Letos smo
se odpravili v Italijo in si ogledali čudovite Boromejske otoke in del Švice. Na
druženju treh generacij ŠPORT ŠPAS, ki ga organizira domača šola, smo se
izkazali in vsem udeležencem pripravili prigrizek.
Za Jareninčana, ki že dalj časa živi v tujini in se je odločil, da se poroči v
domačem kraju, smo 9. julija pripravili šrango. Na ta dan je bila v Jarenini
Evropa v malem. Svatje, ki so na poroko Blaža in Stephanie prišli iz kar 15
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držav, so bili nad našimi običaji navdušeni. Vsi so hoteli prijeti za ročno žago
in prežagati debel hlod.
15. 8., ko Jarenina praznuje svoj praznik (tudi Marijino vnebovzetje), smo se
spet potrudili in obiskovalce postregli z dobrotami z naše stojnice. Še posebej
so šli v slast langaši – tako dobre zna speči le Elica. V okviru praznika smo
se udeležili meddruštvenega tekmovanja v ruskem kegljanju, naslednji dan
pa smo se pomerili še v družabnih igrah.
Vsako leto septembra organiziramo enodnevni jesenski izlet; letos pa tega
izleta ni bilo, saj je bilo število prijavljenih preskromno. Ponovno smo se zbrali ob
naši potomki stare trte, ki je zaradi spomladanske zmrzali in nato še toče, dala
skromen, a okusen pridelek – slednjega smo podarili učencem osnovne šole.
V sklopu Festivala stare trte smo se na Lentu predstavili dvakrat. 2. oktobra,
ko je potekala svečana trgatev stare trte, in še enkrat med tednom. Veselili
smo se slehernega gosta, ki se je ustavil ob naši stojnici ter poskusil dobrote,
ki smo jih ponujali.
V začetku novembra smo se podali na Martinov pohod, ki se ga je udeležilo
okoli 50 pohodnikov. Podali smo se po domačih gričih, pohod pa zaključili
na Izletniški kmetiji Gaube. V tem mesecu smo si ogledali še prostore Višje
strokovne šole za gostinstvo in turizem v Mariboru. V restavraciji te šole so
nam študentje pod nadzorom mentorjev postregli odlično hrano, ki so jo
pripravili prav za nas.

Na povabilo jareninske šole smo se 3. 12. predstavili še na Miklavževem
bazarju. Vsem obiskovalcem smo ponudili domači kruh z raznimi namazi.
V imenu odbora društva se zahvaljujem vsem, ki ste nam na prireditvah
pomagali na kakršenkoli način.
Skupaj zmoremo več, smo si dejali in že začeli razmišljati o letu 2017. Naša
želja je, da se nam pridruži še kakšen mlajši član, saj je povprečna starost
članov v našem odboru krepko čez 50 let.
Vsem krajanov Jarenine in občanov Občine Pesnica v imenu Turističnega
društva Ovtar Jarenina želim vesel božič in vse lepo v letu, ki prihaja.

O DELU ŠTUDIJSKEGA KROŽKA SPRETNI
PRSTI PODEŽELJA
Marija Eraković
Po poletnem predahu smo članice ŠK spet začele z delom. Sklenile smo,
da bomo obnovile znanje klekljanja. Hitro smo ugotovile, kako gre vsako
znanje v pozabo, če ga ne obnavljamo. Zdaj spet veselo premetavamo kleklje
in ustvarjamo lične izdelke, ki jih bomo pokazale na prihodnji razstavi. Kadar
ne klekljamo, pa pletemo ali kvačkamo.

Spet smo izvedle dve delavnici za učence OŠ Pesnica (izdelava nakita iz
papirja in rož iz krep papirja), še eno delavnico – izdelovanje različnih okraskov
za praznike – bomo izvedle v dneh, ki prihajajo.
Prihajajoči prazniki so čas za izdelavo voščilnic in drugega okrasja. Idej,
volje ter veselja do učenja in dela nam ne manjka.
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VESELI DECEMBER V DOMU STAREJŠIH IDILA
Špela Lubej
Kot bi trenil se je leto zavrtelo naokrog in že vstopamo
v praznične decembrske dni. V tem letu so se zvrstili
številni dogodki, prireditve, obiski, izleti, delavnice, nove
aktivnosti … Bilo je nadvse pestro in produktivno leto,
zato smo hvaležni za prav vse, kar smo doživeli ter za
to, da smo se imeli lepo.
Preden pa se poslovimo od starega leta in vstopimo
v novo, nas čaka še nekaj prazničnih dogodkov.
Prirejamo miklavževanje za stanovalce in otroke naših

zaposlenih, ustvarjalno delavnico z DU Jarenina; z
učenci OŠ Jakobski Dol pa bomo izdelovali novoletne
okraske in postavili smrečico. V zadnjem tednu bomo
imeli še božični koncert Cerkvenega pevskega zbora
iz Kungote, poskrbeli pa bomo tudi za obdarovanje
stanovalcev in novoletni ples. Tik pred koncem leta
bodo naši stanovalci razveselili tudi učence OŠ Jarenina
in jim na njihovi šoli uprizorili predstavo Rdeča kapica.
Veselo je bilo, je in bo tudi v prihodnje.

PROGRAM DELA JAKOBŠKIH UPOKOJENCEV
V LETU 2016 JE IZPOLNJEN
Marjan Vozič
Letošnje leto je skoraj minilo; za nekatere hitreje, za druge počasneje. Skušali
si ga bomo zapomniti po dobrih stvareh z željo, da se nam v prihodnjem letu
uresniči več dobrih želja.
December je nedvomno čas obdarovanj, želja in pričakovanj. Je čas, ko
se spomnimo lepih dogodkov z najbližjimi, s prijatelji in znanci. Tudi člani
Upravnega odbora, predsednik in poverjeniki vam iz vsega srca želimo manj
skrbi in več sreče. Ker je beseda sreča v prednovoletnih dneh izrečena pogosto,
je prav, da nas v teh dneh vodi misel: "Skrivnost sreče je v tem, da pričakuješ
mnogo od sebe, pa malo od ljudi". Te besede so še kako resnične, vendar so
prevečkrat potisnjene v pozabo, saj vsi pričakujemo, da nam bo srečo prinesel
nekdo drug, a poiskati jo moramo sami.
Za življenje v razvitem svetu, v katerega spada tudi Slovenija, upokojenci
pričakujemo, da bo kvalitetno, starejšim pa standard iz leta v leto pada, prav tako
kakovost življenja. Tudi med našimi upokojenci, zlasti med najstarejšimi, je veliko
bolnih ali drugače nesrečnih, ki pa jim ne moremo ali znamo pomagati. Prav
zato moramo v našem društvu skupaj z drugimi, zlasti s pomočjo Pokrajinske
zveze društev upokojencev Maribor in Zveze društev upokojencev Slovenije,
posvetiti več pozornosti medčloveškim odnosom in skrbi za starejše – torej
področjem, ki sama po sebi ne dvigujejo življenjskega standarda, skrbijo pa
za osebno srečo tistih, ki dajejo, in tistih, ki sprejemajo. Prav to je poslanstvo
naših društev in smisel našega dela.
V našem društvu smo se odločili, da aktivno sodelujemo pri projektu
Starejši za starejše, ki ga že nekaj let vodi ZDUS. Poverjeniki, ki so sočasno
tudi prostovoljci, skrbno obiskujejo naše najstarejše upokojence. Bližje kot smo
drug drugemu, lažje razumemo skrbi, bolečino in trpljenje drugega.
Društvo upokojencev Jakobskega Dola je v letošnjem letu praznovalo
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65-letnico obstoja, ki pa je nismo zaznamovali s posebnimi prireditvami ali
proslavo – to bodo ob naslednji okrogli obletnici storili zanamci.
Poročilo o opravljenem delu v letu 2016 bomo obravnavali na letnem zboru
članov Društva upokojencev Jakobski Dol, in sicer 2. soboto v marcu 2017.
Na ključnih področjih, kot so aktivno in zdravo staranje, medsebojna pomoč
starejših in aktivno državljanstvo, smo bili tudi v letu 2016 aktivni. Pokrajinsko
zvezo in Zvezo društev upokojencev Slovenije smo opozarjali na položaj
upokojencev na podeželju. Vse aktivnosti smo opravili s prostovoljnim delom
našega Upravnega odbora, ki ga sestavljajo tudi vsi poverjeniki.
Število članov društva je nekaj let počasi raslo do številke 245, letos pa
se je znižalo na 237 članov, prav tako se je znižalo tudi članstvo v Skladu
vzajemne samopomoči iz 97 na 82 članov. Nekaj jih je izstopilo, nekaj umrlo,
novi člani pa ne prihajajo. Starostna struktura članov je precej različna: kar 45
upokojencev je starih nad 80 let, 89 upokojencev med 80 in 70 let, ostali pa
so mlajši. Najstarejša članica Justina Roškar ima že 94 let, najmlajša pa 56.
Razmerje med spoloma je 2 proti 1 v korist žensk.
Letos smo vseh 45 upokojencev, starih nad 80 let, povabili na skromno
kosilo v gostišče Žmavc. Čeprav se je srečanja udeležilo le 25 upokojencev,
je bilo prijetno, saj jih je s harmoniko razveseljeval neumorni muzikant Rajko
Kocbek. Preostale naše najstarejše upokojence pa bodo poverjeniki obiskali
na domu in jim podarili skromna darila, ki pa za njih niso tako pomembna kot
topla in prijazna beseda.
Tudi letos smo se člani društva trudili in naloge, ki smo si jih zastavili z letnim
programom, izvajali prizadevno in požrtvovalno. Dragi jakobški upokojenci in
upokojenke, želim vam prijazne božične praznike ter prijetno, srečno in zdravo
leto 2017 ter da boste med nami še dolga leta.
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NOVICE IZ DRUŠTVA UPOKOJENCEV PESNICA
Nada Fliser, Marta Kocijan
Na začetku maja smo se člani UO našega društva udeležili Srečanja upravnih
odborov 10 društev Zgornje Podravske regije, ki ga je tokrat gostilo DU Sladki
Vrh. Na teh srečanjih si izmenjujemo mnenja in nasvete glede dela društev.
Prvi izlet smo načrtovali šele za junij, zato je UO društva sprejel sklep, da
se na krajši izlet odpeljemo že maja. Tako smo se podali na Ptujsko Goro,
kjer smo si ogledali romarsko cerkev, gospod župnik pa nam je predvajal
zanimiv film o zgodovini cerkve. Druženje smo nadaljevali v gostišču Ačko na
Štatenbergu. Ob prijetnem vzdušju je čas prehitro minil in čeprav bi še radi
ostali, smo morali domov. V okviru naslednjega izleta smo spoznali Braslovče
z okolico, kjer smo si ogledali hmeljarski muzej in okusili dobrote, ki so nam
jih pripravile članice tamkajšnjega Društva kmečkih žena.
V okviru krajevnega in občinskega praznika Občine Pesnica smo se udeležili
kmečkih iger Pozdrav poletju, ki jih pripravlja Turistično društvo Pesnica. Naše
društvo pa je pripravilo tekmovanje v streljanju z zračno puško in tekmovanje
v ribolovu.
Avgusta smo imeli piknik ob ribniku v tako imenovani Pilčevi grabi. Zbralo
se nas je kar 128. Vzdušje je bilo enkratno, še posebej, ker smo imeli velik

šotor, ki nam ga je posodil naš član, gospod Jože Senekovič, za kar se mu
še enkrat zahvaljujemo.
Oktobra smo izvedli tradicionalno srečanje občanov, starih nad 75 let. Kulturni
program so – kot vsako leto – pripravili učenci OŠ Pesnica pod vodstvom
učiteljice Božene. In že je bilo pred vrati martinovanje, ki smo ga pripravili 10.
11., ko smo se poveselili ob prehodu mošta v vino.
Vseh prireditev se naši člani udeležujejo v polnem številu, tudi na vsak izlet
smo se popeljali z dvema avtobusoma, zato menimo, da delamo dobro, še naprej
pa se bomo trudili, da kaj izboljšamo. Zahvaljujemo se gospodu županu, ki nam
je omogočil, da se nam je uresničila dolgoletna želja – dobili smo kegljišče.
Uradnega odprtja sicer še ni bilo, a že pridno vadimo in vabimo zainteresirane
člane, da se nam pridružijo. Kegljišče se nahaja v stavbi osnovne šole, kjer
imamo večnamenski prostor, ki ga uporabljajo strelci, pevci in zdaj še kegljači.
Veselimo se še zadnjega letošnjega srečanja članov, ko se bomo poveselili,

Zlatoporočenca Piberčnik

Gospa Cehtl Elizabeta, 80 let

Piknik

Gospa Brumec Marija, 90 let

si zaželeli dobro sodelovanje tudi v prihodnje in nazdravili novemu letu.
VSEM ŽELIMO SREČNO IN ZDRAVO 2017!
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DRUŠTVO UPOKOJENCEV PERNICA V DRUGI
POLOVICI LETA 2016
Vlado Možina
Z aktivnostmi v drugi polovici leta 2016
smo perniški upokojenci začeli ob praznovanju
krajevnega in farnega praznika KS Pernica.
Udeležili smo se vseh prireditev, ki so potekale
od sobote, 9. 7., do nedelje, 17. 7. Na
nekaterih nas je bilo prisotnih več, na drugih
manj. Sodelovali smo na kolesarskem trimu,
pohodu po domačem kraju, tekmovali smo
v kegljanju s kroglo na vrvici in v ribolovu pri
ribniku Repina v Dragučovi.
V sredo, 13. julija, smo se udeležili odprtja
prireditvenega prostora pred Kulturno dvorano
in položitve vencev pri spominskem obeležju.
Po kulturnem programu, ki je bil zaradi slabega
vremena izveden v Kulturni dvorani, smo
druženje nadaljevali v gasilski dvorani. Občina
Pesnica je pripravila pogostitev za vse prisotne,
mi pa smo za popestritev pripravili družabne
igre.
V nedeljo, 17. 9., smo praznovali krajevni in farni praznik, zato smo se v
velikem številu udeležili kulturnega programa, ki ga je organiziral KUD Pernica.
V oktobru, mesecu starejših, smo tudi letos na domačih naslovih in v domovih
starostnikov obiskali člane društva, starejše od 80 let. Predsednik društva in
blagajničarka sta obiskala go. Kristino Pšeničnik (Nino) ob njenem visokem
življenjskem jubileju – 90-letnici.
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V torek, 11. oktobra, smo organizirali kostanjev piknik v hotelu Tisa na
Pohorju – udeležilo se ga je 56 članov. Kljub slabemu vremenu smo uživali ob
sladkanju s pečenimi kostanji, ki smo jih zalili z dobrim moštom. Ob prijetnem
klepetu in dobrem vzdušju, za katerega so poskrbeli Ljudski godci in pevci iz
Pernice, smo dobro razpoloženi pričakali še obilno in okusno samopostrežno
kosilo, ki so ga pripravili zaposleni v hotelu. Udeleženci piknika so tudi tokrat
pohvalili prizadevanje našega pripravljalnega odbora in z zadovoljstvom ugotovili,
da smo preživeli še en lep dan z željo, da se prihodnje leto zopet srečamo.
V torek, 8. novembra, smo
martinovali na turistični kmetiji Emila
Bračka v Vodolah.
Letošnje aktivnosti bomo zaključili s
tradicionalnim silvestrovanjem.
Vsem članom Društva upokojencev
Pernica želimo lepe božične praznike
ter obilo sreče in zdravja v letu 2017.
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TRGATEV JAKOBŠKEGA VINOGRADA IN
POTOMKE STARE TRTE V JAKOBU
Tanja Rojko
V nedeljo, 2. oktobra, popoldan smo se zbrali
člani Turistično-vinogradniškega društva ter vaščani
Jakoba, da v našem vinogradu potrgamo grozdje,
ki je ostalo po zmrzali.
Trgatev, ki je eden izmed najpomembnejših
korakov na poti od grozdja do vina, je spremljal

nežen sonček, ob zaključku pa so se pojavile
kapljice dežja, ki so nas pospremile pod streho
športnega objekta pri igrišču, kjer smo veselo
nadaljevali z dobro pojedino Hameršak-Veingerlove
kmetije. Spretni so se pomerili v kegljanju, uglašeni
pa v petju ob spremljavi harmonike.

Pridelek je bil zaradi zmrzali manjši kot pretekla
leta, pa vendar dovolj velik, da skrbnika vinograda
in vina Jože Divjak in Darko Knuplež ne bosta ostala
brez dela. Letošnjega letnika je nateklo 70 litrov, kar
bo dovolj za pokušanje ter potešitev žeje našega
ponovno izvoljenega ovtarja Srečka Veingerla.
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V TURISTIČNEM DRUŠTVU PESNICA SMO
LETO 2016 PREŽIVELI AKTIVNO
Vesna Šabeder

V našem Turističnem društvu smo bili od decembra 2015 do decembra
2016 ponovno zelo aktivni, zato želimo na kratko opisati naše delo. Ker nam
žal ni uspelo opisati našega dela v poletnem glasilu, bo dogodkov nekoliko več.
Decembra 2015 smo v sodelovanju z Osnovno šolo Pesnica ponovno
organizirali že tradicionalni pohod z lučkami. Tokrat nas je pot vodila skozi
Gačnik. Ustavili smo se pri Sadjarskem centru Gačnik, kjer so nas prijazno
pričakali in nam na zanimiv način opisali in predstavili potek dela v Centru.
Ob tej priložnosti se iskreno zahvaljujemo Sadjarskemu centru za prijetno
dobrodošlico in pogostitev.
6. februarja 2016 smo že tradicionalno organizirali pustno povorko in
otroško pustovanje v Večnamenskem kulturno-turistično-podjetniškem centru.
Povorko po ulicah našega kraja so spremljali konji, za kar se zahvaljujemo
g. Jožetu Frajzmanu in Konjeniškemu klubu Pesnica. Po veseli povorki smo

se okrepčali s čajem in piškoti ter že nestrpno pričakovali čarodeja Sam
Sebastiana. Predstava čarodeja je bila na visokem nivoju in resnično smo
otrokom, pa tudi odraslim, polepšali pustno soboto. Hvala vsem, ki ste se
naše prireditve udeležili v tako visokem številu. Verjemite, da nam vsak takšen
uspeh da veliko energije za prihodnje delo.
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30. aprila 2016 smo v sodelovanju z Rdečim križem Pesnica in Gasilskim
društvo Pesnica postavili majsko drevo. Sami smo poskrbeli za dobro kapljico,
pridne članice Rdečega križa Pesnica pa so obiskovalcem prireditve postregle
s prigrizkom.

10. junija 2016 smo že tretje leto zapored organizirali prireditev »POZDRAV
POLETJU«. Vsako leto se društva pomerimo v kmečkih igrah in tudi letos je bilo
tako. Ponosni smo, da se vsako leto prijavi več ekip. Pomerili smo se v rezanju
lesa z ročno žago, luščili smo koruzo, lupili krompir in zabijali žeblje. Druženje,
ki je trajajo do poznih popoldanskih ur, je popestril mladi harmonikaš Martin
Harih iz Jurija ob Pesnici, ki se mu iskreno zahvaljujemo, saj vedno pride z
veseljem med nas in nas razveseljuje s svojo harmoniko. Vsem udeležencem
se zahvaljujemo za sodelovanje. Nagrade smo sicer podelili, vendar ob tem
sklenili, da je pomembno sodelovati in ne zmagati.
V okviru krajevnega praznika, 18. junija 2016, smo organizirali kar dva
pohoda. Najprej smo se v ritmu nordijske hoje podali po naši Pesnici, pot
nadaljevali po Sp. Dobrenju, Ranci in se vrnili nazaj v Pesnico. Na Ranci nas
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Zlatka, iskrena hvala za prijetno družbo in popestritev naše prireditve – upamo,
da se ponovno snidemo v letu 2017.
6. avgusta 2016 smo izvedli pohod na Polički Vrh, kjer smo se udeležili
odprtih vrat »Izletniške kmetije Puša«. Zbralo se nas je veliko in upamo, da
nas bo naslednje leto še več.
2. septembra 2016 smo v sodelovanju z barom Krona organizirali tekmovanje
v kuhanju »PESNIŠKEGA PISKRA«. Priznati moramo, da nam je s skupnimi

je prijazno sprejela družina Šabeder, kjer smo se okrepčali in odžejali. Miran in
Romana, hvala vama za gostoljubnost in verjemita, da nas bo na naslednjem
pohodu pot zagotovo vodila mimo vajine hiše. V popoldanskem času smo
izvedli pohod na Lovski dom na Vajgnu, saj je lovska družina praznovala 70.
obletnico obstoja. Tudi tokrat smo se ustavili pri družinah Žugman in Jarc,
kjer so nas sprejeli in pogostili – obema družinama se iz srca zahvaljujemo.
29. julija 2016 smo v sodelovanju z Gasilskim društvom Pesnica organizirali
postavitev klopotca na ploščadi za trgovino Tuš. Organizacija prireditve je v
celoti uspela in privabila obiskovalce. Prijetno popoldne nam je popestrila ga.
Zlatka Šumenjak iz Jarenine s svojo malce »drugačno« harmoniko. Gospa

močmi prireditev v celoti uspela in privabila množico obiskovalcev. Ker smo
se takšne organizacije lotili prvič, smo na rezultat resnično ponosni. Ocene
o številu obiskovalcev so bile različne, presodite sami – slika pove največ.
V kuhanju se nas je pomerilo šest ekip, med kuhanjem smo bili člani ekip

zelo sproščeni in druženje je bilo prijetno. Vsi pripravljeni lonci so bili okusni,
ustvarjalni in za nas je bil vsak zmagovalec. Vendar pravila so pravila in komisija
je morala izbrati ter podeliti prva tri mesta. Druženje v veselem vzdušju je
trajalo še dolgo v noč. Odločili smo se, da tekmovanje zagotovo ponovimo.
6. decembra 2016 smo v sodelovanju z Vrtcem Pesnica že tretjič organizirali
miklavževanje in Miklavžev sejem, ki je potekal pred in v Večnamenskem
kulturno-turistično-podjetniškem centru Pesnica. Posebej so se izkazale
strokovne sodelavke Vrtca Pesnica, ki so ponovno dale pobudo in organizirale
že tretji Miklavžev sejem na Pesnici. Ob koncu lahko ponosno rečemo, da je
naše sodelovanje z Vrtcem Pesnica sejem pripeljalo do veselega vzdušja. K
temu so pripomogle tudi pridne roke staršev otrok.
Želimo si še veliko uspešnih prireditev in upamo, da smo z našim delom
pritegnili še koga, ki bo s svojo dobro voljo in idejami pripomogel k čim
pogostejšemu druženju naših občanov.
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PIONIRJI PGD PESNICA ZASTOPALI GZ
SLOVENSKE GORICE IN OBČINO PESNICA
NA DRŽAVNEM MLADINSKEM GASILSKEM
TEKMOVANJU V KOPRU IN DRŽAVNEM
TEKMOVANJU V GASILSKI ORIENTACIJI NA
GOLTEH
Uroš Lubej
2 mladinski) ter se s pionirsko ekipo uvrstili na državno tekmovanje v gasilski
orientaciji. Državno tekmovanje v gasilski orientaciji je potekalo 17. 9. 2016
na Golteh. Gostitelji so pripravili posebno presenečenje za vse ekipe, saj smo
se na start proge odpeljali z najdaljšo nihalko v Sloveniji. Žal so zelo slabe
vremenske razmere otežile že tako zahteven gorski teren, kar je vplivalo tudi

Leto 2016 je bilo za mladino PGD Pesnica zelo aktivno in tudi uspešno na
tekmovalnem področju. Začelo se je s pripravami na kviz; tekmovanja, ki je
potekalo v Zg. Velki na nivoju gasilske zveze, pa smo se udeležili s 5 ekipami.
Vso pomlad smo pridno vadili na dvorišču gasilskega doma in se pripravljali
na državno mladinsko gasilsko tekmovanje. Veseli smo bili povabila Gasilske
zveze Celje na tekmovanje v Škofjo vas, saj je bilo to tekmovanje odlična
generalka pred državnim tekmovanjem. Udeležili smo se ga s pionirsko ekipo
in dosegli 1. mesto med gosti.
Državno mladinsko gasilsko tekmovanje je bilo 12. 6. 2016 na atletskem
stadionu Bonifika v Kopru. Nastopilo je 196 ekip, v štirih kategorijah. Pionirke
in pionirji so znanje pokazali v vaji z vedrovko, v štafeti na 400 m z ovirami ter
v vaji razvrščanja; z vajo z ovirami, štafeto na 400 m in razvrščanjem pa so se
spopadale mladinke in mladinci. Z velikim ponosom smo zastopali mariborsko
regijo, naše gasilsko društvo in GZ Slovenske gorice ter Občino Pesnica. Kljub
spremenljivemu vremenu smo dosegli 17. mesto v kategoriji pionirjev. Zaključek
državnega gasilskega tekmovanja je potekal na nogometnem stadionu Bonifika,
za prešerno vzdušje je poskrbel pihalni orkester, ki je dvignil na noge gledalce
na tribuni in tekmovalce na stadionu – slednji so ponazorili valovanje morja.
Veličasten pogled s tribune na strumno korakanje mladih v mimohodu bo še
dolgo ostalo v spominu vseh, ki so se udeležili gasilske manifestacije v Kopru.
Tudi v času poletnih počitnic nismo počivali. Z ekipo pionirk smo se udeležili
tekmovanja v Svetem Juriju v Slovenskih goricah ter dosegli 1. mesto. Nadaljevali
smo s pripravami na tekmovanje v orientaciji. Regijskega tekmovanja v orientaciji,
ki je bilo 10. 9. 2016 na Arehu, smo se udeležili s 4 ekipami (2 pionirski in
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na rezultat naše ekipe. Dosegli smo 32. mesto v Sloveniji. Kljub temu, da nam
sreča ni bila najbolj naklonjena, smo se domov vrnili zadovoljni.
Za nagrado smo se udeležili 27. Pikinega festivala v Velenju in sodelovali
tudi na tekmovanju za Zlato Piko, ki ga je v sklopu festivala organizirala GZ
Šaleške doline. Naše pionirke so se odlično odrezale in dosege 5. mesto.
V Spodnji Kungoti je 8. in 9. oktobra 2016 potekalo tekmovanje za Memorial
Franja Duha v organizaciji GZ Slovenske gorice. Tekmovanja smo se udeležili z
ekipo pionirk. Punce so pokazale, da »vaja dela mojstra« ter osvojile 1. mesto.
Skozi leto se nismo samo pripravljali na tekmovanja v gasilsko-športnih
disciplinah, učili o gasilski opremi in vozlih ter o gašenju manjših požarov,
ampak smo se tudi igrali z žogo in ustvarjali. Ob koncu leta lahko rečemo, da
smo polni lepih vtisov ter bogatejši – za gasilsko znanje in nova prijateljstva.
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PRIJATELJSKO DRUŠTVO STARODOBNIH
VOZIL PESNICA
Tone Kopun

Poletni meseci so najbolj primeren čas za organizacijo srečanj s starodobnimi
vozili. Prednost tovrstnih prireditev je predvsem spoznavanje različnih starodobnih

Sledila je vrnitev do občinske stavbe v Pesnici, kjer nas je pričakalo kosilo;
podelitvi pokalov udeležencem je sledila zabava. Veseli smo, da se vsako leto
število udeležencev srečanja, ki prihajajo iz vse Slovenije, povečuje – tako
smo junija imeli že 118 udeležencev. Izpeljali smo tudi dva klubska srečanja:
v sklopu prvega smo si septembra ogledali elektrarno Fala, v sklopu drugega
srečanja, ki smo ga izvedli v času martinovanja, pa smo se od zbirališča pri
Setransu odpravili do Pesniške kleti, kjer nas je pogostil gospod Kranvogel.
Nato smo pot nadaljevali skozi štiri krajevne skupnosti do vinogradnika Matečko,
kjer smo se okrepčali. Kosilo nas je pričakovalo v gostišču Knuplež v Pernici.
V zimskih mesecih naši železni konjički počivajo – tako bo ostalo vse do
pomladi, ko se bomo zopet srečali na prireditvah različnih klubov v Sloveniji.

vozil, pa tudi spoznavanje krajev in lepot prelepe slovenske pokrajine, ki jih
marsikateri udeleženec samostojno ne bi obiskal. Pri uspešno organiziranem
srečanju ima pomembno vlogo tudi vreme. Tako smo v juniju tudi člani
Prijateljskega društva starodobnih vozil Pesnica priredili in izpeljali tradicionalno,
letos že 4. srečanje starodobnih vozil. Zbrali smo se pred občinsko stavbo
v Pesnici, kjer je župan, gospod Senekovič, pozdravil vse navzoče, sledil je
zajtrk in že smo se zapeljali do Etnološkega društva kmetije Štibel. Tam nas
je gospod Eder Zdravko prijazno sprejel ter nam razkazal muzej. Pot smo
nadaljevali skozi Jarenino v Šentilj, kjer smo se ustavili v dolini pod brlogom
pri gospodu Belni. Tam smo se okrepčali ter si ogledali lepote narave in živali.

PREDSTAVITEV JAKOBŠKIH VINARJEV NA
LJUBLJANSKI VINSKI POTI
Tanja Rojko
Na sončno Martinovo soboto je ljubljansko jedro zaživelo z vinom in kulinariko.
Na poti, ki je tekla po starem mestnem jedru od Mestnega trga do Tromostovja,
so se predstavili tudi jakobški vinarji, in sicer Vinarstvo KRANER-PLATEIS ter
Vinarstvo SENEKOVIČ.
Obiskovalci smo poleg dobre jakobške kapljice lahko okušali tudi izbor
vin iz širne Slovenije ter si potešili lakoto s hotelsko kulinariko ter slovensko
gostinsko ponudbo. Celotno dogajanje je popestril pester kulturno-umetniški
program – dvig vinskega zaklada ter projekt Pubec, ki je obiskovalcem ponudil
številna mlada vina štajerskih vinarjev.
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DARILNI BAZAR IN 255 LET ŠOLSTVA V
JARENINI
Anita Kirbiš
KUD-u Kajuh odprli razstavo letošnje otroške likovne kolonije Paletka, ki jo
je organiziral JSKD RS, Območna izpostava Pesnica, v sodelovanju z ZKD
občin Kungota Pesnica in Šentilj, Osnovno šolo Jarenina in ZPM Maribor. Na
njej je sodelovalo kar 45 otrok, ki so ustvarjali v osmih različnih tematskih
delavnicah. In ker so bili otroci v Jarenini tako pridni, jih je tudi letos obiskal
prvi dobri decembrski mož, Miklavž.

Prva sobota v decembru je na Osnovni šoli Jarenina že tradicionalno
rezervirana za darilni bazar, na katerega se otroci vrtca in šole s svojimi
mentorji skrbno pripravljajo. Letošnji bazar pa je bil nekaj posebnega, saj
so hkrati zaznamovali tudi 255 let šolstva v Jarenini. Pripravili so kulturni
program; najprej so se predstavili vedno prisrčni malčki vrtca, nato pa mlajši
osnovnošolci. Rdečo nit dogodka sta z obujanjem spominov v narečju pletli
nekdanji sošolki, ki sta omenjeno osnovno šolo obiskovali že tako daleč nazaj,
da se jima je v lase nasulo srebro. Prisotne sta nagovorila ravnatelj šole, g.
Alen Krajnc, in župan Občine Pesnica, g. Venčeslav Senekovič. Hkrati so v
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NOVEMU LETU NAPROTI
Nada Šiling
Veselimo se praznikov in
vsega, kar je povezano z njimi. Na
OŠ Jakobski Dol smo se kar hitro
začeli pripravljati na zaključek
starega in prihod novega leta.
Tako smo 22. novembra
2016 izvedli tehniški dan, ki
je bil namenjen ustvarjalnim
delavnicam. Učenci od 1. do 9.
razreda smo se potrudili in po
svojih najboljših močeh ter navdihu izdelovali voščilnice, priložnostna darila,
dekorativne in uporabne predmete, pekli pecivo … Seveda so nas pri delu
vodili učitelji. V veliko pomoč in spodbudo pa so bili naši starši, babice, dedki,
ki so si vzeli čas in ustvarjali z nami ter uživali v naši družbi.
In kaj vse smo delali?
Učenci prvega razreda so iz gline izdelovali lične okvirje za mala ogledala.
Spretni prstki so gnetli glino, oblikovali in ustvarjali. Prav tako so jim uspeli
leseni podstavki, ki so jih umetniško krasili s pomočjo servietne tehnike. Učenci
so bili pri delu zelo zagnani in ustvarjalni. Zadovoljni s svojim ustvarjanjem in
ponosni na izdelke so ob koncu izražali navdušenje nad opravljenim delom.
V drugem razredu so učenci izdelovali svečnike in vrečke za zelišča.
Dokazali so, da so pravi mojstri. Po navodilih so brez pomoči risali, izrezovali
modele, spretno zvijali papir in kot čira-čara so nastale ljubke vrečke, ki so
jih napolnili z zelišči. Vrečke so nato še okrasili. Navadni kozarci pa so se
v njihovih pridnih rokah spremenili v prave svečnike, ki bodo lahko krasili
praznično pogrnjeno mizo.
Tretješolci so za svoje delo potrebovali kar nekaj mamljivo dobrih sestavin.
Za dekorativne izdelke so med drugim potrebovali čokolado, bombone, rozine,
rjavi sladkor, mandlje, kosmiče (le komu se ne bi pocedile sline?) … V steklene
kozarce so po plasteh vlagali posamezne sestavine, ki so s svojimi barvami in
teksturo ustvarile posebno lep videz. Med delom so seveda sestavine pridno
polnile tudi želodčke.
V četrtem razredu so učenci izdelovali voščilnice z različnimi novoletnimi in
božičnimi motivi. Lotili so se posebnega postopka, ki se imenuje kolažni tisk.
Najprej so naredili matrico tako, da so na kartončke nalepili motive, ki so jih
izrezali iz kolaž papirja. Kartončke so nato premazali z barvo in jih odtisnili na
voščilnico. Pri tem so morali biti posebej pozorni na to, da so matrice pravilno
obrnili, saj se pri odtisu slika prezrcali. Nastale so prave mojstrovine.
Petošolci so si najprej ogledali video posnetek o izdelavi darilnih vrečk,
nato so se lotili dela. Spretni prsti so pregibali papir, lepili, krasili in nastale so
lepe darilne vrečke. Takoj zatem so se začele priprave na izdelavo adventnih
venčkov. Iz smrečja in drugih naravnih materialov so nastali ljubki adventni
venčki, ki so dišali po praznikih.

Šestošolci so se lotili izdelave ptičjih hišic in pručk. Najprej so zbrusili deske
in jih nato zabili skupaj. Končni izdelek so premazali z naravno mešanico olja
in voska ter tako zaščitili les. Tudi pručke so nastajale podobno, le da so dele
med seboj lepili. Ob delu so se naučili vseh tehnik, ki so jih potrebovali pri
izdelovanju (žebljičenje, vijačenje, mozničenje, brušenje, zabijanje).
Tudi učenci sedmega razreda so pokazali ustvarjalni talent. S prazničnimi
motivi so poslikali navadne kozarce in jih tako spremenili v lepe dekorativne
predmete. Svojo domiselnost so pokazali tudi ob izdelovanju vrečk iz papirja
ter ob volnenih posodicah. Prav pri ustvarjanju slednjih se je izkazalo, da so
sedmošolci natančni in potrpežljivi. Da ne pozabimo, znajo se tudi zabavati.
Osmošolci so izdelovali adventne venčke iz naravnih materialov in pri tem
pokazali, da so pravi aranžerji. Vsako vejico so skrbno in natančno vpeli v
venček, dodali prav toliko dodatkov, da je končni izdelek izgledal, kot da bi
bil narejen v cvetličarni. Seveda niso delali le klasičnih venčkov, ampak so
se lotili vseh mogočih aranžmajev. Lahko vam prišepnemo, da je učencem
nekoliko pomagala mama enega izmed učencev, ki je prava mojstrica. Omeniti
pa moramo še tri osmošolke, ki so potrpežljivo ustvarjale makrame.
Devetošolci so bili razdeljeni v dve skupini. Ena skupina je pekla pecivo.
Tako je po šoli prijetno dišalo po medenjakih, navadnih in čokoladnih piškotih
ter drugih slaščicah. Nekaj malega smo lahko tudi poskusili. Povedati moramo,
da je učence od izdelave testa pa vse do pečice vodila razredničarkina mama,
ki so jo poklicali na pomoč. Druga skupina devetošolcev pa je izdelovala nakit
iz fimo mase. Nastali so pravi umetniški izdelki.
Ob koncu našega ustvarjalnega dne smo v večnamenskem prostoru poročali
in predstavili naše delo ter pripravili izdelke za bazar, ki je bil 24. 11. 2016. Vsi
učenci so nam povedali, da so pri delu uživali in da so ponosni na svoje delo.
Vonj po bližajočih se praznikih nas je vabljivo požgečkal in spomnil, da prihaja
čas, ko bomo v miru in ljubezni, z dobro mislijo in željo objeli drug drugega.
Novinarji, ki so ob vodenju učiteljice Nade Šiling budno spremljali, zapisali
in s fotografiranjem beležili utrip celotnega dne: Matic Adam, Viktorija Januš,
Jaša Fras, Aleks Dužič, Sara Krajnc, Tjaša Hajnžič, Ema Toman.
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JESEN V VRTCU JAKOBSKI DOL
Valerija in Marjana
Jesen, čas novih izzivov, novih začetkov. Otroci ponovno prestopijo šolski
in vrtčevski prag, brezskrbni dnevi so že zdavnaj za njimi. Pričeli smo novo
šolsko leto. Le kaj nam bo prineslo? Tudi naši »Gusarji« so ponovno vstopili
skozi vrtčevska vrata, veseli, da se po dolgih počitnicah spet vidijo.
V tem šolskem letu smo si zastavili veliko ciljev. Vključili smo se v projekt
Korak za korakom. Naši otroci se bodo vse življenje srečevali s spremembami,
ki se danes vsakodnevno pojavljajo in zahtevajo, da pri otrocih razvijamo željo
po vseživljenjskem učenju. S pomočjo te metodologije otrok prepoznava in
razvija tiste sposobnosti, ki jih bo v življenju potreboval. Moral bo biti ustvarjalen,
domiseln, sposoben se odzivati na spremembe, sprejemati določene odločitve,
reševati probleme. Trudimo se, da bomo otrokom omogočili okolje, ki bo
spodbujalo njihov razvoj, raziskovanje, učenje, ustvarjanje. Vključili smo se
še v številne druge projekte. Da bi znali tudi skrbeti za čisto okolje, smo se
vključili v projekt Recikliran gozdiček. Skozi dolge zimske dni bomo ustvarjali iz

smo spoznavali tudi lepote jeseni, barvitost narave v njenem spreminjanju ter
opazovali, kako se narava spreminja. Ob hladnih jutrih pa smo dojeli, da se
jesen počasi poslavlja.
Pri nas ni nikoli dolgčas. Vsak dan je poseben, sploh, če ga doživimo v vsej
njegovi lepoti. Vemo, da najlepši dnevi šele prihajajo, saj se bliža čas pričakovanja
in uresničevanja otroških želja, ki jih je veliko. Te želje so skromne – iskren
nasmeh, topel stisk roke, prijateljski objem –, a otrokom pomenijo veliko.
Mogoče se v veliki božičkovi malhi skriva še kakšno presenečenje, veseli ga
bomo. Ob prihajajočih praznikih vam želimo, da se vam od vseh želja, ki se
porajajo v vaših srcih, uresniči vsaj ena – tista najbolj iskrena. In potem bo
tudi vaše življenje ena sama zimska pravljica.

odpadnega materiala, ločevali odpadke, varčevali z vodo in elektriko. Sodelujemo
tudi pri projektu Zgodbožerčki, saj želimo otrokom približati knjige, da bodo
z veseljem sledili pisani besedi. Najbolj pa otroci uživajo v obogatitvenem
programu. Z velikim zanimanjem so se vključili h glasbenim uricam, kjer veselo
prepevajo, k dramsko-lutkovni dejavnosti, kjer bogatijo svoj besedni zaklad, in
h kuharskemu krožku, kjer se za kratek čas spremenijo v čisto prave kuharje.
Ker zelo radi ustvarjajo, se vključujejo tudi k lutkovno-ročnodelski dejavnosti,
svojo odvečno energijo, ki jim ostane ob koncu tedna, pa sprostijo pri plesni
dejavnosti. Z namenom, da otroci spoznajo tuje jezike, smo v letošnjem letu
organizirali tečaj nemščine, kjer preko igre na zabaven način osvajajo prve
nemške besede, ki si jih majhne glavice zelo hitro zapomnijo. V tem času

MEDNARODNO SODELOVANJE S POBRATENO
OŠ JOVANA POPOVIĆA IZ KRUŠEVCA (SRBIJA)
Lea Vernik, Nada Godec, Jasna Bačani
Od 10. 10. do 14. 10. 2016 smo obiskali pobrateno OŠ Jovana Popovića
v Kruševcu. Devet naših učencev 8. in 9. razreda je bivalo pri njihovih učencih
in se tako vključevalo v njihov vsakdan.
V spremstvu naših gostiteljev smo spoznavali kulturno-zgodovinske
znamenitosti mesta, sodelovali na šolskih delavnicah gostujoče šole in si
ogledali muzikal učencev OŠ Jovana Popovića. V gledališču so ga izvedli v
angleškem in francoskem jeziku. Naši učenci so sodelovali na 4. mednarodnem
festivalu plesa in pesmi (»Veče igre in pesme«), ki ga organizirata OŠ Jovana
Popovića in OŠ Vuka Karadžića. Udeleženci festivala so bili zraven učencev
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šol organizatoric še učenci iz Ukrajine, Nizozemske in kulturno-umetniško
društvo iz Makedonije. Na festivalu smo bili deležni kolaža sodobnih in folklornih
pesmi in plesov.
Seveda pa so se tekom celotnega bivanja spletla nova prijateljstva; ustvarili so
se različni vtisi. Nekaj misli ene izmed naših popotnic, Katje Lešnik iz 9. razreda:
»Na začetku me je bilo malo strah, kako se bo vse odvijalo, da ne bo kaj
narobe. Kasneje sem se sprostila in videla, da ni tako strašno, kot sem si
predstavljala.
Najbolj mi je bilo všeč klepetanje v srbščini, saj je to zame nekaj novega,
posebej pa sta me presenetila njihov jezik in dobrosrčnost. Ko sem pred
potovanjem na internetu gledala slike Kruševca, se mi je to mesto na slikah
zdelo staro, zapuščeno in mrtvo. Je že res, da so revnejši od nas, a po srcu se
zdijo bolj bogati od vseh. Ko smo prvi dan prispeli tja, so nas sprejeli z vsem
svojim srcem. Zvečer smo se sprehajali po mestu in prav presenečeno sem
ugotovila, da je to mesto bolj živo od našega. Vsi ti obrazi ljudi so mi povedali,
da nekateri živijo v pomanjkanju, a se kljub temu znajo nasmejati neznancem
na cesti ali jih celo pozdraviti. V naših krajih je ravno obratno. Vsepovsod

imamo najrazličnejše stavbe, veliko in bogato kulturo, ki je ne znamo izkoristiti.
Ob tem imam občutek, da našo kulturo kar malce zanemarjamo, medtem
ko je v Kruševcu še kako živa. Pri nas vsi hodimo s sklonjenimi glavami in
se ne zmenimo drug za drugega. Vsega imamo v izobilju in se pravzaprav
sploh ne zavedamo tistega, kar v resnici šteje. Zelo mi je bilo všeč, da sem
lahko na lastni koži izkusila njihov način življenja. Namen gostovanja v Srbiji je
spoznavanje novih ljudi, novega sveta, drugačnega življenja, drugih običajev
in kultur, sklepanje novih prijateljstev in nabiranje novih izkušenj.
Vsekakor je smiselno nadaljevati mednarodno sodelovanje. Lepo je
spoznavati nove, drugačne ljudi, nove stvari in spoznavati svet. Novi ekipi, ki
bo naslednje leto potovala v Kruševac, sporočam, da naj uživajo, naj spoznajo
čim več novih prijateljev, naj se zabavajo, ker lepi spomini bodo ostali večni
prav tako kot nove izkušnje.«
Kljub dolgi vožnji je obisk naših prijateljev v Srbiji nepozabno, kulturno
bogato in osebnostno neprecenljivo doživetje. Preizkusiti sebe kot človeka
popotnika, ki se podaja v neznano, je izredna izkušnja. Mladi popotniki so se
izkazali kot gostje in polno ter suvereno predstavljali našo kulturo in vrednote.

JARENINČANI NA DRŽAVNEM TEKMOVANJU
V ORIENTACIJI
Polona Poljanec

V četrtek, 13. 10., so učenci OŠ Jarenina
sodelovali na državnem tekmovanju v orientacijskem
teku, ki ga je organizirala OŠ Dobravlje v občini
Ajdovščina. Potrebnega je bilo kar nekaj
pregovarjanja, da smo našli sedem pogumnih,
ki jih moje besede niso prestrašile: »Na pot se
odpravite z zemljevidom in kompasom v rokah.
Vsak sam. Na Mišjem brdu. Točke so označene z
lisicami. Kdo gre zraven?«

Pri orientacijskem teku štejejo hitrost, iznajdljivost,
odločanje o pravi poti, zbranost in izkušnje. Nekaj
pripomoreta k dobremu rezultatu tudi sreča in
kondicijska pripravljenost. Pa volja in trma. To je
zagotovo recept za dobro uvrstitev. Čeprav ta ni bila
naš cilj. Glede na to, da so se učenci tekmovanja
udeležili prvič, je bil naš cilj najti vse točke in se
varno vrniti do šole. Vsi učenci so našli pot do šole,
nekateri tudi vse točke, čeprav ni bilo enostavno.

Na tekmovanju je sodelovalo 28 osnovnih šol ter
14 gimnazij in srednjih šol iz vse Slovenije. To je
skupaj kar 370 otrok, ki so se na pot podali po
11 različnih progah. Jerneja Marko in Matic Grager
sta dosegla zelo dobra rezultata v svojih skupinah.
Matic je progo pretekel v 22 minutah in se uvrstil
na 18. mesto, Jerneja pa s časom 1 ura in 10
minut na 19. mesto. Domov smo odšli bogatejši
za novo izkušnjo, morda tudi sklenjeno prijateljstvo.
Nekaj utrinkov s tekmovanja:
»Bili smo na državnem tekmovanju v
orientacijskem teku. Dobili smo zemljevid in čip
ter se odpravili na pot. Med potjo se je zgodilo
veliko stvari, npr. tekli smo po potoku in bili mokri,
v gozdu smo iskali točke v grmovju, vmes smo se
srečali s svojimi prijatelji in se zabavali. Pot je bila
težka, zato smo se morali znajti. Najbolj mi je bilo
všeč, ko smo prišli na cilj« (Lana).
»Z Mateom in Anejem smo šli po kosilu do mini
labirinta, kjer smo se preizkusili v več težavnostnih
stopnjah. Vso pot domov smo se igrali razne igre
in se zabavali« (Matic).
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V PRIČAKOVANJU NOVEGA
Marjetka Krajnc

Čeprav se pozna jesen že preveša v praznični in čarobni december, pridne

se 22 skupinam Zgornje Podravske regije. Predstavljena so bila raznolika ročna
dela ustvarjalk, ki uživajo v druženju, razvijanju ročnih spretnosti ter ohranjanju
ljudskih izročil. Zagon za nastajanje novih izdelkov se je povečal, tudi odziv na
razstavi je bil zelo pozitiven, sama razstava pa dobro obiskana in pohvaljena.
Vse članice, ki smo pripravljale razstavo in se udeležile odprtja, smo stkale
nove prijateljske vezi, spoznale nove tehnike, materiale, hkrati pa ugotovile, da
so bili naši izdelki zares unikatni, raznoliki, bogati in pestri. Ponosno zremo v
prihodnost, veselimo se naših srečanj, saj čas, ki ga preživimo skupaj, vedno
prehitro mine. Oblikovanje izpod spretnih prstov postaja vse bolj tekoče,
želenih izdelkov je vedno več. Medsebojno se dopolnjujemo, vsak kamenček
v mozaiku je bolj svetel in pravilno postavljen in tako vemo, da smo na pravi
poti. Za letošnji advent smo oblikovale venec, ki krasi oglasno desko pri cerkvi
in tako mimoidoče opozarja na predbožični čas. Okrasile smo tudi okno v
društvenem prostoru. Smrečico je oblikoval predsednik društva Mirko Lorber,

MRAVLJICE nismo zatonile v zimski spanec, ampak neutrudno delamo,
ustvarjamo, skrbimo, da nove ideje prihajajo na plano. Raznoliki izdelki se
kopičijo z željo, da jih še kdo vidi in opazi. S tem namenom smo se ob koncu
meseca oktobra prijavile na razpis razstave v Loki pri Staršah. Pridružile smo

same pa smo izdelale božičke iz smrekovih storžev, ki bodo med lučkami
nagajivo opazovali krajane Jarenine v prazničnih dneh. S pozitivnimi mislimi
zremo v prihodnost in vstopamo v prihajajoče leto. Naj tudi vas te misli vodijo
vse dni, naj dobrota vedno prebiva med vsemi ljudmi. Srečno v letu 2017!

TEDEN OTROKA NA OŠ JAKOBSKI DOL
Irma Peran
V tednu otroka se je pri nas dogajalo marsikaj;
med drugim so učenke 8. in 9. razreda izvedle
bralne urice. V jutranjih urah so v ponedeljek, torek
in četrtek brale učencem 1. triade. Začele so s
knjigo Peter Klepec, nadaljevale z Kdo je napravil
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Vidku srajčico in zaključile s Ko bodo pujsi leteli.
Po branju so zgodbe skupaj obnovili, se o njih
pogovorili in poiskali glavne junake. V sredo smo
imeli športni dan. Tutorji iz 8. in 9. razreda so skupaj
s svojimi varovanci iz 1. in 2. razreda peš spoznavali

okolico Jakobskega Dola. Prav tako ostali učenci; le
šestošolci so v mariborskem Pristanu preverjali svoje
plavalno znanje. V petek smo imeli kulturni dan,
ko smo v Šolsko skupnost sprejeli naše najmlajše
– prvošolce. Sprejeli so jih osmošolci – ti so tudi
njihovi tutorji – in predsednica Šolske skupnosti
in Otroškega parlamenta, Tjaša Hajnžič. Vsi smo
se dotaknili letošnje teme Otroškega parlamenta,
in sicer Otroci in načrtovanje prihodnosti. Po
posameznih razredih smo obravnavali to tematiko
na različnih nivojih in razvojnih stopnjah.
Teden otroka smo zaključili v soboto z
dobrodelnim pohodom, na katerem smo zbirali
prostovoljne prispevke za nakup večnamenskega
igrala. Po pohodu smo imeli še kostanjev piknik, na
katerem smo se družili učenci, starši in delavci šole.
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SODELOVANJE IN POVEZOVANJE VRTCA
PESNICA Z OKOLIŠKIMI VRTCI
Vesna Marčič
V vrtcih Pesnica in Pernica že tretje leto zapored izvajamo projekt Sodelovanje
in povezovanje z okoliškimi vrtci. Aktivno sodelujemo z vrtci iz Jarenine, Jakoba
in Šentilja. Na osnovi programa poteka sodelovanje na vseh ravneh: na ravni
otrok, sodelovanja s starši, s strokovnimi delavkami sodelujočih vrtcev ob podpori
ravnateljev vrtcev ter na ravni povezovanja z okoljem in drugimi institucijami.
Letošnja tema projekta je Kako spodbujati in razvijati otrokove socialne
veščine. Ena od metod socialnega učenja so prav gotovo socialne igre, v
katerih se otroci naučijo socialnih veščin. S pomočjo socialnih iger razvijamo
intelektualno, čustveno in socialno plat otrokove osebnosti ter njegovo
ustvarjalnost. Sodelovanje s starši in njihova podpora je ena izmed ključnih
temeljev za uspešno učenje, kako otrokom pomagati graditi njihovo socialno
kompetenco.

Ob vsakodnevnih načrtovanih dejavnostih v vrtcu oziroma v oddelku, na
poudarku socialnih veščin, bomo izvedli še debatno uro za starše na omenjeno
temo, strokovno predavanje za strokovne delavke vrtcev ter srečanje otrok
sodelujočih vrtcev, ko si bomo ob medsebojnem spoznavanju in druženju
ogledali slovenski otroški animirani film. Ob umetniški in kulturni ustvarjalnosti
si bomo izmenjali risbe, zapisane misli, zgodbe, pesmi in si skupaj prizadevali,
da »knjiga prijateljstva« potuje še naprej.
Učenje in dojemanje raznolikosti in drugačnosti otrokom omogoča, da se
veliko lažje medsebojno povezujejo, dopolnjujejo in sodelujejo.

RAGBI NA OŠ JARENINA
Jerneja Marko
V torek, 13. 9., smo imeli športni dan. Začel se je
z zbiranjem informacij o ragbiju. Naučili smo se nekaj
o zgodovini tega športa – njegovi začetki segajo v
Veliko Britanijo in Gruzijo. Izvedeli smo tudi, kakšno
opremo potrebujejo igralci ter spoznali pravila igre.
Eno izmed pomembnejših pravil je, da žoge nikoli
ne smeš podati naprej, ampak vedno nazaj, levo
ali desno. Iz novo pridobljenega znanja smo nato
izdelali tudi plakat. Po malici smo se odpravili na

nogometno igrišče, kjer smo se spoznali z igralci
ragbija, ki so k nam prišli iz Ragbi kluba Maribor in
so postali naši trenerji. Med njimi je bil tudi Rolant
Jones, njihov trener iz Walesa. Slovenščine se še
ni naučil, zato smo se pogovarjali v angleščini.
Začeli smo z vajami za podajanje žoge, ki so nam
šle kar dobro. Učili smo se tudi pravilnega podiranja
s pomočjo blazin. Ko smo igrali pravi ragbi, nam
je šlo še kar dobro, nekoliko kasneje sta se nam

pridružila dva trenerja, tako da je bila igra še bolj
napeta. Na koncu so nas seznanili, kje je njihov
klub in nas povabili, da se jim pridružimo. Bilo je
zelo zanimivo in poučno, saj smo spoznali šport,
ki ni tako razširjen v Sloveniji in ki ga prej nismo
dobro poznali. Nekaterim je bil všeč bolj, drugim
manj, vsem pa je bil fajn.
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MIKLAVŽEVE DELAVNICE V VESELEM
DECEMBRU
Marjana Knuplež

Miklavževe delavnice za starše, ki smo jih
pripravili 1. decembra, so v Vrtcu Pernica
že tradicionalne. Izdelovali smo novoletne
voščilnice, praznične namizne aranžmaje,
snežne krogle, novoletne okraske in domiselne
spominke iz gline, lesa, blaga ... Ustvarjalni
prsti staršev, vzgojiteljic in ostalih prisotnih so
izdelali prekrasne praznične izdelke.
Starši so vse te izdelke razstavljali in ponujali
na stojnici v okviru prireditve Veseli december,
ki se je z bogatim kulturnim programom
odvijala 3. decembra na ploščadi v središču
Pernice.
V nedeljo, 4. decembra, so starši pred
trgovino Kramberger priredili 13. tradicionalni
Miklavžev sejem, kjer so ponujali preostanek
čudovitih prazničnih izdelkov.
S prostovoljnimi prispevki krajanov se bodo
kupile didaktične igrače za Vrtec Pernica.
Strokovne delavke Vrtca Pernica Vam
želimo, da bi čarobno prazničnost decembrskih
dni užili v krogu družine s toplimi medosebnimi
odnosi, v sreči in veselju. Novo leto naj bo pot
dobre volje, ljubezni in zdravja.
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PREDSTAVITEV SREDNJIH ŠOL IN
SPOZNAVANJE POKLICEV
Laura Horvat, Suzana Herič

V petek, 25. 11. 2016, smo na OŠ Pesnica v okviru tehniškega dne na
temo Spoznavanje poklicev povabili srednje šole, da se nam predstavijo z
njihovimi programi in aktivnostmi. K sodelovanju se je odzvalo 12 srednjih
šol, in sicer Lesarska šola, Srednja gradbena šola in gimnazija, Prometna šola,

Biotehniška šola, Srednja trgovska šola, Srednja zdravstvena in kozmetična
šola, Srednja elektro-računalniška šola, Tehniški šolski center Maribor, Srednja
šola za gostinstvo in turizem, Prva gimnazija, II. gimnazija, III. gimnazija.
Srednje šole so uvodoma v telovadnici pripravile predstavitev njihovih
programov in aktivnosti ter izdelkov. Sledile so atraktivne predstavitve po
učilnicah, kjer so npr. dijaki Srednje gostinske šole pripravili degustacijo
različnih napitkov in sladic, dijaki Prometne šole so v svojem programu zajeli
predstavitev borilnih veščin in simulacijo vinjenega človeka, dijaki Biotehniške
šole so predstavili živali, ki so jih naši učenci lahko spoznali tudi od blizu ipd. Pri
ostalih šolah je bilo veliko zanimanja o možnostih zaposlitve, predmetniku, urniku,
promocijskih gradivih, izdelavi tatujev, obdelovanju lesa, električni energiji …
Učenci so takšen način prestavitve poklicev sprejeli zelo pozitivno. Vtis ene
izmed naših učenk, Teje Bohl iz 9. razreda:
»Šole so se predstavile na zanimiv način, skoraj iz vsake srednje šole pa so
svoje mnenje predstavili tudi dijaki, naši bivši učenci, in bili bogat vir informacij,
ki jih bomo učenci potrebovali ob prehodu iz osnovne v srednjo šolo«.

DAN STAREJŠIH OBČANOV NA OŠ PESNICA
Mihaela Fike
Prvi šolski dan je izjemno doživetje, prepleteno z velikimi pričakovanji in s
kančkom strahu. Kdo bi ga pozabil?
Ob dnevu starejših občanov smo povabili v šolske klopi babice in dedke,
da so lahko obudili spomine na šolo, na prvi
šolski dan. Za začetek so prisluhnili pravljici
za otroke in odrasle, ki nas uči vrednote
medsebojne povezanosti, hkrati pa nas
opominja, da so med nami majhni otroci,
ki bodo zrasli v zrele ljudi prihodnosti. Stari
starši so nato pripovedovali o spominih na
šolo, vnuki pa so se čudili, kako je bilo v šoli
včasih. So pa vrednote, ki so se jih učili nekoč
in ki se jih učimo še danes, in to so strpnost,
spoštovanje, poštenost … Druženje se je
prelevilo v delavnico, kjer so z medsebojnim
sodelovanjem starih staršev in vnukov nastale

tistim, ki so jih imeli v šoli nekoč. Upam, da tablice ne bodo samevale kje v
kotu, ampak da bodo služile svojemu namenu tudi v današnjem času.

zanimive in prav posebne tablice, podobne
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SOBOTNA ŠOLA ZA NADARJENE UČENCE V OŠ
JAKOBSKI DOL
Alenka Borošak
V soboto, 15. 10. 2016, smo izvedli sobotno šolo za nadarjene učence.
Glede na to, da smo se v tem šolskem letu vključili v projekt Živim zdravo, smo
tudi sobotno šolo za nadarjene učence vsebinsko usmerili na to temo. Tako so
učenci imeli priložnost, da se po svojih željah in interesih vključijo v 3 delavnice,
saj je četrta delavnica Nordijska hoja zaradi nezanimanja učencev odpadla.
Delavnice, v katere so se učenci vključili, so:
- Vožnja z električnimi kolesi;
- Priprava zdrave hrane;
- Izdelava didaktičnega pripomočka.
V delavnicah so sodelovali tudi učenci iz drugih osnovnih šol, ki so vključene
v ta projekt.
V 1. delavnici so se učenci pod mentorstvom učitelja Bojana Kocbeka
seznanili s potekom proge, z obvezno opremo kolesarja, načinom vožnje
v koloni brez prehitevanja in z upoštevanjem cestnoprometnih predpisov.
Med samo aktivnostjo so merili srčni utrip in ugotavljali razlike v utripu na
začetku, na vmesni postaji in na koncu vožnje. Prav tako so spoznavali lepote
Jakobskega Dola.
V 2. delavnici so se učenci seznanili z varno pripravo hrane. Delavnica je
potekala v sodelovanju z Društvom kmečkih žena. Vodili sta jo ga. Jasna Zafred
in ga. Irena Križan. Spoznali so, da je varna priprava živil zagotovilo, da hrana,
ki jo zaužijemo, ni škodljiva za zdravje. Učenci so se seznanili s priporočenimi
in odsvetovanimi načini priprave hrane.
V delavnici so tudi pripravili zdrave obroke hrane, in sicer namaze, zeleni
sok, sladico ter sladoled.
NAŠ SOBOTNI JEDILNIK
1. Sojin namaz: soja, sol, olje, drobnjak, peteršilj, zelena, sveža paprika,
sezam, črna kumina, navadna kumina, laneno seme.
2. Orehov namaz: orehi, orehovo (lešnikovo) olje, drobnjak, sol.
3. Mascarpone namaz: mascarpone, sol, drobnjak, peteršilj, zelena,
sladka paprika, smetana.
4. Zeleni sok: limone/limete, zeljni listi, blitva, ohrovt, regrat, radič, zelena,
peteršilj, listi črne redkve, rdeča pesa, korenje, melisa, pehtran, trpotec,
rman, lešnikovo olje, kurkuma, cimet.
5. Polnjeni dateljni: dateljni, sladka smetana, mascarpone, oreščki/suho
sadje.
6. Sladoled: zamrznjene, marelice, borovnice, ribez, jabolka, banane,
orehi, cimet, sladka smetana.
Delavnico sta vodili mentorici Irma Peran in Alenka Borošak.
V 3. delavnici so pod mentorstvom učiteljice Karmen Polič izdelali nekoliko
drugačno različico prehranske piramide, in sicer iz lesa. Tako so na zanimiv,
ustvarjalen in izviren način izdelali didaktičen pripomoček – prehransko
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piramido, ki jo bodo uporabljali pri pouku učenci 3. in 5. razreda. Učenci so
v delavnicah na drugačen način usvajali znanja, se medsebojno povezali,
družili in spoznavali. Na koncu delavnic smo izvedli predstavitev posameznih
delavnic ter uživali pri poskušanju zdrave hrane, še posebej sladoleda in
polnjenih dateljnov.
Nekaj utrinkov s posameznih delavnic:
»Všeč mi je bilo, da smo lahko iz lesa izdelovali različne izdelke po svoji
izbiri« (Tajda, 9. razred).
»Najbolj mi je bil všeč sladoled« (Ema, 9. razred).
»Uživala sem, ko smo jedli sladoled in polnjene dateljne« (Mateja, 9. razred).
»Na sobotni šoli je bilo zabavno. Želel bi si, da bi bilo tako še kdaj v tem
šolskem letu« (Patrik, 9. razred).
»Všeč mi je bila vožnja z električnimi kolesi« (Aljaž, 9. razred).
»Najbolj sem uživala ob pripravljanju in poskušanju hrane, še posebej
sladoleda« (Anemari, 8. razred).
»Bilo je zelo lepo, saj smo se ves dopoldan družili in se zabavali« (Anej,
7. razred).
»Všeč mi je bilo, da sem dan preživel aktivno« (Jan, 7. razred).
»V delavnici je bilo zanimivo, saj sem se vozil z električnim kolesom« (Mitja,
7. razred).
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NADARJENI UČENCI OŠ JAKOBSKI DOL
OBISKALI MOTORIKPARK
Viktorija Januš
V ponedeljek, 22. 9. 2016, smo se nadarjeni
učenci pod vodstvom učiteljice Alenke in učitelja
Bojana odpravili na strokovno ekskurzijo v Avstrijo.
Obiskali smo Motorikpark v Gamlitzu, ki je od Maribora
oddaljen le 28 km. Preizkušali smo svoje motorične
spretnosti v obvladovanju telesa, ravnotežje, hitrost in
moč. V parku smo se zelo zabavali, naše spretnosti
smo preizkusili na različnih postajah in poligonih. Bilo jih
je 30 in vse preizkušnje smo opravili uspešno. Nekateri
učenci so bili boljši, drugim je šlo malo težje – vsi
skupaj pa smo se imeli lepo. Takoj ko smo prišli, smo
zagledali majhen »zipline« ter se začeli spuščati po
njem. Seveda smo plezali tudi po stenah, se zibali
na ogromni gugalnici ter se preizkušali na različnih
poligonih, na katerih smo nekateri imeli nemalo težav,
drugi pa so se uspešno prebili do konca. Med postajami smo zagledali tudi
majhen fitnes, na katerem smo se zelo zabavali. Vmes smo imeli počitek,
privoščili smo si sladoled ter se osvežili s pijačo. Na koncu pa smo še igrali
odbojko na peščenem igrišču.
Naše popoldansko druženje je hitro minilo in nam bo zagotovo ostalo v lepem
spominu. Ko smo se vračali, smo bili kar precej utrujeni in polni novih vtisov.
Naš dan se je tako zaključil ob 18.00. Odpeljali smo se do šole, kjer so
nas pričakali starši.

Vesele in srečne božično-novoletne praznike vam želi kolektiv
Veterinarske bolnice Maribor, d. o. o.
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POZDRAV IZ VRTCA JARENINA

Poletno sonce se je poslovilo in vrata Vrtca

Jarenina so se ponovno široko odprla malčkom.
Jesen smo pozdravili s slamnato teto Jesenko, s
pesmijo in s plesom. Igralnice so se odele v odtenke
rjave, rdeče in rumene. Na sprehodih smo poslušali
šumenje listja in pot nas je zanesla celo na njivo
gospe Marjetke, kjer smo, kljub slabi letini, uspeli
nalomiti in oličkati kar nekaj samokolnic koruze. V
tednu otroka smo tradicionalno gostili Lutkovno
gledališče Jesenice, spoznavali pridelke na vrtčevski
tržnici ter se družili s starši na kostanjevem pikniku.

Ko medvedki in polhi ležejo spat, zadiši po
snegu in prazničnem decembru. Vanj smo stopili z
darilnim bazarjem izdelkov vzgojiteljic in staršev, ki
so se udeležili ustvarjalne delavnice, ter z nastopom
skupine Sončki na prireditvi ob 255. obletnici
šolstva.
V pričakovanju novega leta vam otroci z
vzgojiteljicami želimo veliko iskric v očeh, toplih
nasmehov in prijaznih objemov. Pa vse dobro!

V SVETU PRIHODNOSTI BODO NEPISMENI
TISTI, KI SE NE BODO NAUČILI UČITI (ALVIN
TOFFLER)
Martina Šalamun
Na OŠ Jakobski Dol se ves čas trudimo, da bi svojim učencem dali dobro
popotnico za nadaljnje življenje in šolanje. Kot šola vzpodbujamo pozitivne
vrednote in učimo za življenje, kar lahko razberemo tudi iz naše vizije, ki se
glasi: »Smo šola in vrtec, kjer ustvarjalnost, radovednost in znanje oblikujejo
odgovorne, uspešne ter zadovoljne ljudi, ki so v ponos sebi, staršem in družbi.«
Sodobna družba postaja vse zahtevnejša, v ospredje prihaja potreba po
trajnostnem razvoju, predvsem na področjih družbe in okolja. Vsak posamezni
državljan si mora prizadevati, kot posameznik in kot del družbe, da se odgovorno
in tvorno vključuje v trajnostno načrtovanje. Tako morata sodobna vzgoja
in izobraževanje za trajnostni razvoj iskati načine, kako učence pripraviti za
soočenje z izzivi sedanjosti in prihodnosti, nosilce odločanja pa za odgovorno
vodenje sveta.
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Vse to pa pomeni, da v proces vzgoje in izobraževanja vpeljujemo
nove pristope poučevanja. Poudarek je na procesnih vidikih pouka in
vseživljenjskih znanjih. Uvajamo take oblike pouka, ki učence postavljajo
v središče dogajanja.
Tako smo se na šoli vključili v projekt Opolnomočenje učencev z
izboljšanjem bralne pismenosti in dostopa do znanja, ki ga organizira Zavod
Republike Slovenije za šolstvo (ZRSŠ) in v okviru katerega so učitelji izvedli
nekaj vzornih nastopov za predstavnike Zavoda.
V šolskem letu 2015/16 smo prav tako s pomočjo ZRSŠ OE Maribor
in svetovalcev za posamezna predmetna področja izvedli analizo stanja
vzgojno-izobraževalnega dela pred uvedbo formativnega spremljanja ter
prikazali nekaj vzornih nastopov, ki so bili ovrednoteni kot primeri dobrih praks.
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V lanskem šolskem letu je bil izpeljan tudi primer dobre prakse
iz geografije, in sicer za učitelje osnovnih šol SV Slovenije.
Ker so bili vsi nastopi zelo dobro ovrednoteni s strani svetovalcev
in mag. Vere Bevc, smo novembra izvedli hospitacijske ure za
ravnatelje sosednjih osnovnih šol, ki so pod vodstvom mag. Vere
Bevc opazovali elemente formativnega spremljanja pri zgodnjem
poučevanju angleščine v 2. razredu, pri pouku matematike v 3.
razredu, pouku slovenščine v 6. razredu ter pouku biologije v 8.
razredu. Povratne informacije so nam dale vedeti, da smo na pravi
poti in da učitelji kvalitetno opravljamo svoje delo ter vpeljujemo
nove oblike vzgoje in poučevanja.
Ker pa se želimo strokovni delavci nenehno izobraževati in
izpopolnjevati, smo se s pomočjo Zavoda Republike Slovenije
za šolstvo prijavili v Inovacijski projekt s področja formativnega
spremljanja, saj želimo povečati aktivnost učencev v celotnem
vzgojno-izobraževalnem procesu.
Pri vseh projektih in vsakdanjem delu v razredu nas vodi misel, da
želimo učence pripraviti za tvorno delovanje v družbi, zato izhajamo
iz potreb posameznika, ki pa se tesno prepletajo s potrebami drugih.

LIKOVNA KOLONIJA »PO POTI FERDINANDA
MALIČA«
Tadeja Vraber
Likovna kolonija, namenjena druženju učencev
osmih in devetih razredov ob likovnem izražanju,
je bila izvedena 7. in 8. 10. 2016 v idiličnem
okolju Perniškega jezera na umetniški domačiji
Soraj. Potekala je pod okriljem Unesco projekta na
temo Spoznavam preteklost, razumem sedanjost,
gledam prihodnost, s katerim spodbujamo učence k
raziskovanju domačega kraja. S tem namenom sva
s koordinatorko projekta, Gordano Rubelj, učence
seznanili s slikarjem Ferdinandom Maličem, ki je
živel in ustvarjal v bližini Perniškega jezera na svojem
posestvu ob koncu 19. stoletja. Zgodovinsko
ozadje in osebna zgodba umetnika, ki je večino
svojega življenja preživel v teh krajih, sta učence
pritegnila ter navdušila. Učenci, udeleženci likovne
kolonije, so iskali navdih v domači pokrajini tako kot
omenjen umetnik v svojem času. V dvodnevnem
slikanju na prostem so prevzeli njegovo vlogo
ter se preizkusili v uporabi akrilnih barv. Obenem
so izkusili gostoljubje družine Jerič na umetniški

domačiji Soraj. Gostiteljica, Sonja Jerič, je poskrbela
za slastne dobrote, hči Manja Jerič pa za dodaten
likovni nasvet.
Poslikana platna likovne kolonije so bila v
oktobru razstavljena v avli šole in bodo v maju
ponovno predstavljena v okviru razstave, namenjene
domačemu kraju, pod okriljem Unesco projekta,
skupaj z drugimi izdelki na to temo.
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POŠLJIMO SAPICO PRIJATELJSTVA
Lea Bačnik
ročnodelsko delavnico. Pomagali so jim pri brušenju lesa, iz katerega so
kasneje naredili počivalnike, ki sedaj krasijo teraso doma. Ponovno smo jim
podarili sliko naše učenke Mojce Pleteršek, ki jim jo je tokrat lahko predala
kar sama. Druženje smo zaključili z dobrotami iz njihove kuhinje in drobnimi
darilci za vsakega izmed nas, ki so jih izdelali oskrbovanci sami.

V mesecu septembru je 7 učencev iz 7., 8. in 9. razreda (Mojca Pleteršek,
Sara Pavalec, Sara Lukič, Andrej Železnik, Mitja Polanec, Marcel Bohl in Anel
Črnčec) v spremstvu dveh učiteljic obiskalo Dom starejših Idila v Vukovskem
Dolu. Naši učenci so oskrbovancem doma s pridnimi rokami, z veliko dobre
volje in ob zvokih harmonike našega muzikanta Mitje Polanca popestrili njihovo

POKAL JE TOKRAT OSTAL V ROKAH ŠOLE
GOSTITELJICE
Mihaela Fike in Dušanka Kolarič
Rdeča nit letošnje olimpijade je bila naravna in kulturna dediščina Slovenije,
ki je pod okriljem Unesca. Tako so tekmovalci prenašali živo srebro v Idriji,
raziskovali Škocjanske jame, kotalili kolo na Ljubljanskem barju in pomagali
ranjencu v bolnišnici Franja.
Tekmovalci so vse naloge opravili z vso resnostjo in veliko vnemo, kar
so pokazali tudi zelo izenačeni rezultati. Kljub temu nam je uspelo slaviti –
zmagovalka 9. Mini olimpijade je OŠ Pesnica!

V sredo, 16. 11. 2016, je na OŠ Pesnica potekala že 9. Mini olimpijada.
Kot vsako leto so se je tudi tokrat udeležili učenci od prvega do petega
razreda iz OŠ Jakobski Dol, OŠ Jarenina, OŠ Gornji Petrovci, OŠ Pesnica in
podružnice Pernica. Namen vsakoletnih iger je druženje s sovrstniki iz sosednjih
šol, razvijanje ekipnega dela, športnega duha in občutka za pravično navijanje.
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NAUČITI SE ŽIVETI SKUPAJ
Božena Arnejčič
"Umetnik, ki ima pogum, se povsem
prepusti svojim nagnjenjem. Le tisti, ki se
prepusti svojim nagnjenjem, ima pogum,
in le kdor je pogumen, je umetnik" (Maurice
Ravel).
14. 9. 2016 bo v marsikaterem srcu ostal
kot spomin na pogumne, izvirne in predvsem
posebne ljudi iz DUVZ Dornava. Učenci s posebnimi
potrebami so nas letos prvič obiskali kot igralci

in nam zaigrali predstavo Frana Levstika Kdo
je napravil Vidku srajčico. Igralci – učenci – so
gibalno ovirani, zato jim pri igranju pomagajo njihovi
mentorji in računalniška oprema. Deklica Barbara je
močno gibalno ovirana zaradi cerebralne paralize,
zato upravlja računalnik s pomočjo svojih oči oz.
zenic. Na ta način se pogovarja, igra in komunicira
z okoljem. Po končani predstavi so pokazali svoje
neverjetne igralske sposobnosti še našim učencem
v podružnični šoli Pernica. Veselih nasmejanih
obrazov so odšli proti domu. Obljubili smo si, da
se kmalu spet vidimo.
Prijateljski odnosi trajajo že vrsto let. Varovanci
prihajajo na našo šolo na najrazličnejše delavnice
in prireditve, naši učenci pa jim vsako leto zaigrajo
lutkovno in gledališko predstavo.
Učenci naše šole drugačnost sprejemajo strpno,
razumevajoče in z veliko mero sočutnosti.

MOJ MEDVEDEK
Alenka Petek
»Kdo je tisti sladkosned,
ki čebelam krade med?
Velik je in ves kosmat.
Ko je sit, v brlog gre spat.«

in tršega papirja. Otroci so krožnike pobarvali z
rjavo barvo, naslednji dan pa so na pobarvan del
prilepili oči, smrčke in ušesa ter jim narisali usta.

Izdelane medvedke smo razstavili v naši igralnici.
Teden medvedka se je hitro iztekel in otroci so svoje
plišaste medvedke odnesli v varno zavetje doma.

Skupina Žabice iz Vrtca Jakobski Dol, ki šteje 16
otrok od 2. do 4. leta starosti, je imela v vrtcu en
teden na obisku svoje plišaste medvedke. Z njimi
smo se razgibavali, se igrali, jih razvrščali glede na
velikost, plesali in jim prepevali.
Otroci so v vrtec prinesli tudi knjige o medvedkih;
nekaj knjig smo imeli v vrtcu. Prisluhnili smo
zgodbam, kot so Medo Hrenček in jesen, Pod
medvedovim dežnikom ipd. Naučili smo se pesem
Pleši medo in nanjo tudi zaplesali. Pogledali smo
si fotografije o rjavem in severnem medvedu ter
iskali razlike med njima. Največ dela pa nam je
dalo izdelovanje medvedov iz papirnatih krožnikov
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AVTOBUS V VRTCU JAKOB
Palčki
Tututu po cesti, trikrat naokrog, avtobus nas pelje ...
Pa ne mestni avtobus, ki pelje v Maribor in nazaj v Jakob, in tudi ne avtobus,
ki vozi v šolo in domov šolarje, ampak naš avtobus, ki smo ga dobili to jesen
v vrtcu. To je prav poseben avtobus, namenjen za prevoze najmlajših otrok.
Z njim se lahko pelje šest otrok, vsak sedež ima varnostni pas in zavoro, da
nismo po hribu navzdol prehitri. Z njim lahko gremo na daljše izlete. Ker je
potnikov več kot sedežev, se tudi malo prepiramo, kdo se bo peljal in kje bo
kdo sedel. Za varno in mirno vožnjo poskrbita naša šoferja Gabrijela in Lidija.
Prva smer vožnje je Drankovec, kjer se peljemo mimo potoka, opazujemo
krave in konje na paši, srečamo muce in kužke in skoraj vsak dan nas ogovori
starejši gospod in vpraša: »Kako ste Palčki, kam pa kam?« Druga smer naše
vožnje je Mali Dol, ta cesta je bolj prometna, peljemo se mimo kmetijske
zadruge, trgovine, frizerja, cerkve do nogometnega igrišča, kjer je včasih tudi
naša postaja.
Ko bo zime konec, vreme pa bolj toplo, bodo naši izleti daljši in še zanimivejši.

MIKLAVŽEV SEJEM NA PESNICI
Mojca Verčkovnik
Leto je naokrog in tudi letos je Vrtec Pesnica v sodelovanju
s Turističnim društvom Pesnica organiziral že 3. Miklavžev
sejem. Pripravili smo ga v torek, 6. decembra, na ploščadi
pred KTP-centrom v Pesnici.
V veliko pomoč so nam bili naši starši, saj smo teden pred
sejmom na ustvarjalnih delavnicah v vrtcu ustvarjali izdelke,
ki smo jih kasneje »prodajali« na sejmu. Stojnice so poleg
teh izdelkov bogatili še piškoti in drugo drobno pecivo, ki
so nam jih spekli starši, babice, tete … Z zbranimi darovi
smo zelo zadovoljni – dobiček bo namenjen obogatitvi naših
igralnic z igračami.
Še enkrat se v imenu vseh strokovnih delavk Vrtca Pesnica
zahvaljujem staršem otrok našega vrtca, Turističnemu društvu
Pesnica, s katerim že tretje leto sodelujemo pri organizaciji
te prireditve, županu, g. Venčeslavu Senekoviču, za njegov
prispevek, Gasilskemu društvu, ki je skrbelo za varnost
prireditve, RK Pesnica za donacijo in vsem ostalim, ki ste nam
pomagali in omogočili otrokom nove igrače.
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OKTET PESNICA JE PRAZNOVAL 30 LET
DELOVANJA
Zdravko Eder
Oktet Pesnica poje v isti zasedbi in pod strokovnim vodstvom Rudija Kranerja
že 30 let. Tenoristi so Ljubo Babič, Marjan Ovčar, Stojan Krajnc ter basisti
Dušan Janežič, Dušan Pregl, Zdravko Eder, Bogdan Lončarič in Bojan Mažgon.
Žal je spomladi letos umrl dober pevec in neprecenljiv prijatelj, Dušan Pregl.
Šele sedaj se zavedamo, kako ga pogrešamo. Na slehernih vajah nam je težko,
ker ga ni med nami. Še težje je na nastopih. Skoraj bi obupali, a poskušamo
brez njega. Na začetku vsakega nastopa se bodrimo z besedami: »Dule, pojemo
za tebe. Na vsakih vajah in nastopu boš v mislih z nami«. Jubilejni koncert
smo zaradi žalovanja odpovedali. Vendar življenje teče naprej, žal brez Duleta.

program z glasbeniki, s katerimi nastopamo po domovih za ostarele in drugih
ustanovah. Ostarelim in bolnim želimo predvsem popestriti zimske večere.
Če si želite popestritve praznovanja, slovesnosti, jubileja, se bomo z veseljem
odzvali na vaše povabilo.

V letošnjem letu smo imeli kar nekaj nastopov v domačem kraju, v domači
občini ter občinah Lenart in Maribor. Zelo intenzivno smo z delom pričeli jeseni.
Rudi Kraner poleg strokovnega vodenja v oktetu tudi poje. Pripravili smo

V SPOMIN DUŠANU PREGLU (1952–2016)

Dušan Pregl se je rodil v občini Šentilj v
Slovenskih goricah leta 1952. Po pripovedovanju
je preživel čudovita šolska leta s sošolci iz
domačega Štrihovca, še posebej ljube so mu
bile dogodivščine, ki jih je s sošolci preživel na
poti v šolo in iz nje. Kot mladinec je pred dobrimi
štiridesetimi leti prvič prišel v Pesnico. Osvajal je
dekleta, z vaščani pa vzpostavljal prva prijateljstva.

Pesničani smo ga spoznali v vlogi gledališkega
igralca. Leta 1976 je kot pevec Kulturnoumetniškega društva Marice Kerenčič Pesnica pel
na odprtju spomenika v Gačniku. Med smehom
smo večkrat dejali: »Dule je Dule«. Humor je
bila njegova prepoznavna vrlina. Ko so Pesnico
obiskali humoristi: legendarni Štef, Tine, Dudek,
Nela Aržišnik, Jaka Šraufciger in drugi, je bil z
njimi na odru.
Zelo rad je pel. Zadnjih trideset let je pel v
Oktetu Pesnica. Pogosto je rekel je: »Fantje, ne
žalostnih, dajmo Sem fantič zelenega Štajerja,
Završki fantje ali pa raje zapojmo Dečva pa v
hartlcu rožce napaja«.Vedno je bil razpoložen
za petje. Ni manjkal niti pri košnji v Gačniku, na
intenzivnih vajah v Portorožu in na gostovanju
na Češkem.
Ni bil samo pevec. Rad je potoval z družino
in prijatelji. Poleti je pobegnil na jadranje ali pa
s prijatelji na Vir. Bil je redni obiskovalec planin.
Zraven Triglava je osvojil kar nekaj slovenskih

in evropskih vršacev. Planine in morje so bili
njegova velika ljubezen. V osemdesetih letih je
na Pohorju na tekmovanju za Zlato lisico meril
vmesne čase in bil smučar ter eden najboljših
poznavalcev smučanja nasploh. V zadnjih letih je
med zimskimi počitnicami užival tudi na smučanju
s prijatelji.
S svojo humanostjo in prijateljstvom je osvojil
sleherno srce. »Dule, mi lahko pomagaš, mi lahko
daš nasvet«, je bila velikokrat prošnja vseh nas.
Nikdar ni odklonil pomoči. Vse življenje je delal
in ustvarjal predano.
Bil je odličen finomehanik pri Šobru,
kmetovalec na domači kmetiji, delal je v tujini
ter bil obrtnik in podjetnik v Tehnolesu. Bil je
vzoren mož, oče, dedek, brat, svak, zet, stric,
tast in prijatelj.
Hvala ti za vse, vsi smo te imeli radi, ostal boš
vedno v naših srcih.
Tvoji pevci
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SREČANJE MOŠKIH VOKALNIH SKUPIN NA
TEMO NAPITNICE IN PODOKNICE
Vida Koren
V Večnamenskem kulturno-turistično-podjetniškem centru Pesnica so že
dvajseto leto zazvenele slovenske pesmi. Pesmi, ki nazdravljajo, pesmi, ki
pojejo ljubljeni.
Razpis jubilejnega tematskega srečanja moških pevskih skupin je nagovoril
k udeležbi kar 13 malih pevskih skupin oz. zborov. Nastopili so:
• Vokalna skupina Mavrica Kulturno-umetniškega društva
Kajuh Jarenina (umetniški vodja: Branko Krajnc),
• Moški pevski zbor Viharniki Društva upokojencev Mežica
(zborovodkinja: Mojca Kamnik),
• Sekstet Lindek Kulturno-umetniškega društva Anton
Bezenšek Frankolovo (umetniški vodja: Franc Žerdoner),
• Moški pevski zbor Kulturno-umetniškega društva Mejnik
•
•
•
•
•
•
•
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Šentilj (umetniški vodja: Franci Gaube),
Moški pevski zbor Jezero Kulturnega društva Budina
Brstje Ptuj (zborovodkinja: Marija Stöger),
Ožbalčki puobi Kulturno-umetniškega društva Ožbalt
(umetniška vodja: Marijana Ferk),
Moški pevski zbor Obrtnik Kulturno-umetniškega društva
Obrtnik Lenart (zborovodkinja: Vesna Breznik),
Društvo pevska skupina Prekmurci Tišina (umetniški vodja:
Alojz Švec),
Pevci ljudskih pesmi Kulturno-umetniškega društva
Gabrijel Kolbič Zg. Velka (vodja: Vili Jaušovec),
Obrtniški pevski zbor Kulturnega društva Pavza Selnica
ob Dravi (zborovodja: Tadej Kušar),
Oktet Tinje Kulturno-umetniškega društva Oton Župančič
Tinje (umetniški vodja: Marjan Krajnc),

• Slovenskogoriški glasovi, Kulturno društvo Slovenskogoriški glasovi (umetniški vodja: Andrej Polič),
• Moški pevski zbor Rožmarin Kulturno-umetniškega društva
Rožmarin Slovenska Bistrica (zborovodkinja: Darja Belič).
Organizatorja srečanja Javni sklad RS za kulturne dejavnosti – Območna
izpostava Pesnica in Zveza kulturnih društev občin Kungota, Pesnica, Šentilj vsako
leto z razpisom nagovarjata moške pevske zasedbe širom po severovzhodni
Sloveniji, da v svojem okolju poiščejo manj znano napitnico in podoknico in
ju predstavijo na jesenski pesniški pevski prireditvi.
Pred 20 leti je bila to spremljevalna prireditev turistične prireditve Praznik
sadja, vina in cvetja. Skozi leta se je organizacijska zasnova spreminjala,
žlahtnila in se razvila v tematski koncert moških pevskih zasedb.
V soboto, 8. oktobra 2016, ob 18. uri se je v Pesnici pelo. Prireditev je
napovedala Janja Kraner, nastopajoče, ki so svoje nastope napovedovali
sami, je pozdravil župan Občine Pesnica, Venčeslav Senekovič. Občinstvo
je z bučnim ploskanjem pozdravilo sleherni nastop – v veselje nastopajočih
in organizatorjev.
Pelo se je tudi po koncertu. V spremljevalnih prostorih KTP-centra Pesnica
so se nastopajoči še nekaj časa družili ob prigrizku in s pesmijo nazdravljali
sebi, srečanju in ponovnemu druženju čez leto osorej.
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JAKOBOVO 2016 – TA VESELI MESEC
KULTURE
Franja Senčič
Leto 2016 je bilo jubilejno leto domačega mešanega
pevskega zbora, saj so praznovali 40-letnico delovanja
pod vodstvom zborovodje Stanka Roškarja. Delček
njihovega bogatega repertoarja smo lahko slišali na
Jubilejnem koncertu zbora, z njimi pa so prepevali
še Moški pevski zbor KUD Gabriel Kolbič Zg. Velka,
Mladinski pevski zbor Sv. Jakoba ter domača Moška
komorna skupina Zvon. Glasbi in petju predano pot
Stanka Roškarja pa so v drobcih osvetlili člani dramske
skupine KUD Peter Golob Jakobski Dol ob sodelovanju
s KUD-om Nedeljska šola.
Medtem ko so odrasli uživali na veselici, so najmlajši

V Sloveniji veljata kot najbolj kulturno obarvana meseca februar, s Prešernovim
dnevom, ter december, z Miklavževimi, božičnimi in novoletnimi prireditvami.
Toda v Jakobu kultura zori skupaj z grozdjem in v mesecu juliju, pred
Jakobovo nedeljo, člani Kulturno-umetniškega društva Peter Golob Jakobski
Dol tradicionalno vabijo na kar nekaj prireditev.
Pričeli smo umirjeno, in sicer z Večerom Avsenikovih valčkov pred
Gostilno in vinoteko Žmavc. Z zimzelenimi melodijami sta nas očarali Janja
Kraner in Špela Hrastnik ob spremljavi Andreja Poliča na harmoniki, Viktorja
Vajngerla na kontrabasu in Marka Mikiša na kitari.
Že tretjič zapored smo pripravili posebno likovno razstavo s
pomenljivim naslovom Zmorem. Letos je na ogled postavila svoje
slike in vezenine Angela Medved, svetovno priznana umetnica, ki ustvarja
z nogami. Kulturni program ob odprtju so oblikovali »pogumni Jakobčani«.
Urška Lubej, Simon Žavcer, Laura Horvat, Luka Kraner in Darja Kocbek več
kot suvereno povezujejo program, muzicirajo in prepevajo ter obiskovalcem
ustvarijo nepozabno doživetje.

imeli organizirano varstvo in ustvarjalne delavnice
v Kulturni dvorani. Domov so si lahko odnesli nakit,
krožničke s podobami Jakoba, največja gneča pa je
bila pri frizerki.

Kulturni dom pa je v času Jakobove nedelje bil bogatejši še za Razstavo
likovnih izdelkov učencev predmetne stopnje Osnovne šole
Jakobski Dol pod mentorstvom profesorja Braneta Laziča.
Pestro dogajanje v kraju se zaključi s krajevnim in župnijskim praznikom ter
kulturnim programom v središču vasi s postavitvijo klopotca.
Za posebno praznično razpoloženje poskrbijo člani Male pihalne godbe
Neuvirtovi Štajerci, nepogrešljiv je župan Občine Pesnica, g. Venčeslav
Senekovič, spomnimo se cesarja Probusa, ki je v naše kraje prinesel bogastvo
vinogradništva, autarjev prestol je zasedel novi čuvaj vinogradov, za glasbeno
popestritev pa so poskrbeli pevci domačega mešanega pevskega zbora,
ljudske pevke Predice in mladi harmonikarji.
Čeprav bo tudi v letu 2017 v Jakobu najbolj pestro julija, bomo kulturno
pridni vse leto, če bomo le zdravi. Le-to pa želimo tudi vam.
49

KULTURA

KULTURNO DOGAJANJE V JARENINI
Metka Perdan
Leto je naokoli, prihajajoča zima in božično-novoletni prazniki pa so pravi
čas, da strnemo naše misli in se ozremo na preteklo leto, podoživimo trenutke
sreče, uspeha in ljubezni. Spomnimo se seveda tudi trenutkov žalosti, strahu in
razočaranja, saj so del življenja vsakega od nas, a z leti in časom le-ti zbledijo,
ostanejo le tisti svetli. Ostanejo le trenutki, ki nam napolnijo srca s srečo in
veseljem, kar se že sklada s samo simboliko božičnega časa.
In tudi kulturniki smo v tem času pobrskali po zgodovini preteklega leta,
strnili lepe spomine in ugotovili, da jih je bilo mnogo.
Leto 2016 je bilo za Kulturno-umetniško društvo Kajuh Jarenina prav
posebno leto. V tem letu društvo slavi 70. leto obstoja, mešani pevski zbor,
ki deluje pod okriljem društva, prav letos beleži 30 let delovanja, Vokalna
skupina Mavrica pa 15 let. V ta namen smo ob visokih jubilejih izdali zbornik
z naslovom Spominski zbornik ob 70-letnici društva, 30-letnici Mešanega
pevskega zbora in 15-letnici Vokalne skupine Mavrica. Slavje jubileja se je

na Turistični kmetiji Puša. Avgust je bil v znamenju krajevnega praznika. Sodelovali
smo pri pripravi in izvedbi osrednje proslave ob krajevnem prazniku, obenem
pa na ta dan v prostorih društva razstavljali novo slikarsko razstavo z naslovom
Mandale slikarke Vlaste Bider. Ročnodelska skupina Pridne mravljice pa je na
ta dan za obiskovalce na ogled postavila navdihujoče umetnine izpod prstov
delovnih ustvarjalk. Jesenski čas je bil ponovno posvečen pevski dejavnosti,
pa tudi spominom na umrle. Oktobra se je Vokalna skupina Mavrica udeležila
Napitnic in podoknic v Pesnici. Konec meseca oktobra je Mešani pevski zbor
Jarenina sodeloval na komemoraciji ob spomeniku Marjana Bantana Stojana,
Vokalna skupina Mavrica pa je s pesmijo pospremila spominsko slovesnost
ob spomeniku padlim borcem v središču Jarenine. Spomnili pa smo se tudi
vseh ostalih umrlih članov društva, ki smo jim na njihovih večnih domovih
prižgali svečke.
Na začetku decembra so v društvenih prostorih mladi likovni talenti na

zaznamovalo v mesecu maju s slavnostnim koncertom in razstavo bogate
zgodovine spominov z naslovom »70 let dela v društvu«.
Leto pa je bilo nasploh pestro in bogato, vključevanje v razne prireditve in
popestritve našega vsakdana pa nam je v ponos, da kultura v našem kraju
še kako živi. Kljub peščici zagnanih kulturnikov smo izpeljali številne prireditve
in marsikomu polepšali dan.
Tako smo v začetku leta polepšali dan bisernima zakoncema Mirku in Marici
Kurnik z lepo pesmijo Vokalne skupine Mavrica. V mesecu februarju smo
uspešno izvedli tradicionalno pustno povorko, v prostorih društva gostili razstavo
slikarskih del avtorice Joži Kerenc, Vokalna skupina Mavrica pa se je v tem
mesecu predstavila še na reviji
cerkvenih pevskih zborov. V maju
smo – kot že rečeno – pripravili
pestro dogajanje ob 70-letnici
društva, prav tako pa sta Mešani
pevski zbor Jarenina in Vokalna
skupina Mavrica sodelovala na
reviji pevskih zborov v Šentilju.
Mesec junij je bil za Vokalno
skupino Mavrica še posebej
pester. Popestrili in polepšali so
dan Srečku Črnku ob praznovanju
zavidljivega 80. rojstnega dne,
njihova pesem ni manjkala niti na
praznovanju rojstnega dne častne
občanke in priznane pesnice
Ančke Šumenjak, sodelovali pa
so tudi kot gostje na Radijski
delavnici znancev Radia Maribor

ogled postavili svoje likovne umetnine v okviru Paletke 2016. Vokalna skupina
Mavrica je s pevskim nastopom sodelovala na darilnem bazarju Osnovne šole
Jarenina, ki prav letos zaznamuje 255. obletnico šolstva v Jarenini. KUD-ovci
pa so tudi letos organizirali miklavževanje po domovih otrok in sodelovali na
božični turneji obdarovanja otrok.
Če strnemo leto, se lahko ljubiteljski kulturni ustvarjalci s ponosom ozremo
na pretekle dogodke. Hvaležni smo vsem, ki nas skozi vsa leta delovanja
podpirate in se udeležujete naših prireditev, nas bodrite ali nas na kakršenkoli
drug način spodbujate, da kulturni utrip kraja ne zamre.
Mirne in veselja polne božične praznike ter srečno in ustvarjalno leto 2017!
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USTAVLJEN ČAS – LIKOVNO SREČANJE
PALETA 2016
Sabrina Hudales
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti – Območna izpostava Pesnica in
Zveza kulturnih društev občin Kungota, Pesnica, Šentilj sta s pomočjo Društva
za kulturo, turizem, šport in razvoj Štibl Pesnica organizirala že 36. likovno
kolonijo Paleta, ki je potekala v soboto, 15. oktobra 2016.
Paleta je tematsko opredeljena likovna kolonija ustvarjalcev z območja
severovzhodne Slovenije. Letošnja tema je bila Ustavljen čas, saj so umetniki
ustvarjali obdani z etnološko zbirko starin na Kmetiji Eder. Na Paleti 2016
so ustvarjali: Metka Beber, Vidka Borko, Marjana Cmager, Zdravko Dolinšek,
Tamara Dolšak, Matjaž Duh, Marija Fiedler, Branko Gajšt, Andreja Javernik,
Rado Jerič, Joži Kerenc, Katja Kozjek Varl, Alen Krajnc, Albina Kragelj, Romana
Lah, Milena Martinjak, Manja Miketič, Sonja Mrhar, Dragica Petek, Peter
Plavčak, Stanislav Pleteršek, Štefka Ramšak, Niko Ribič, Stanko Rijavec, Bojana
Senekovič Šauperl, Marija Minka Šetinc, Andrej Velikonja, Anica Vrezner, Nada
Zidarič in Tomaž Zupančič.
Umetniki so preživeli dan v Gačniku in nastal je pester izbor tematsko
ustvarjenih likovnih del, ki bodo postavljena na ogled prihodnje leto, ko bo
izšel tudi katalog Palete s fotografijami nastalih del.

LIKOVNA KOLONIJA PALETKA 2016
Sabrina Hudales
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti – Območna izpostava Pesnica, Zveza
kulturnih društev občin Kungota, Pesnica, Šentilj in Osnovna šola Jarenina so
22. oktobra letos organizirali otroško likovno kolonijo PALETKA 2016, ki je
potekala v prostorih osnovne šole v Jarenini.
Paletka je oblika ustvarjanja v likovno problemsko naravnanih delavnicah,
ki omogočajo, da sodelujoči spoznajo najrazličnejše likovne panoge, pristope
in tehnike. Tako so udeležencem dani pogoji za izraz ustvarjalnih nagnjenj na
čim več likovnih področjih.
Ker je projekt atraktiven in zanimiv, smo ga s pomočjo Zveze prijateljev
mladine Maribor razširili in tako omogočili udeležbo tudi otrokom, ki ne prihajajo
iz šol občin Kungota, Pesnica in Šentilj.
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srečanja in animirana filma, ki sta nastala na srečanju. Prisotne je v uvodu
nagovoril župan občine Pesnica, gospod Venčeslav Senekovič. Tilen Maček
na kromatični harmoniki je poskrbel za kulturni program, Janja Kraner pa je
prireditev povezovala. Idejni vodja projekta, gospod Alen Krajnc, pa je v svojem
nagovoru povedal, da likovna dela, ki so nastala v delavnicah, presegajo običajne
likovne standarde in kriterije, saj gre za učence, ki so izjemno motivirani in
pripravljeni na ustvarjalne izzive. Predstavil je letošnji katalog, ki si ga lahko
ogledate tudi na spletni strani Zveze kulturnih društev občin Kungota, Pesnica
in Šentilj: www.zkd.si.
Pri organizaciji razstave je sodelovalo Kulturno-umetniško društvo Kajuh
Jarenina. Člani so pripravili pogostitev za udeležence razstave, predsednik
društva, gospod Mirko Lorber, pa je pomagal tudi pri postavitvi razstave.
Letos je tako sodelovalo 45 mladih, nadarjenih likovnih ustvarjalcev iz
štirinajstih osnovnih šol. Dan so preživeli z ustvarjanjem v 8 delavnicah.
Delavnice so vodili ugledni likovni pedagogi:
Katja Kozjek Varl, Ana Šuster Kraner, Brina
Fekonja, Alen Krajnc, Brane Lazič, Mitja
Novak, Stanko Rijavec in Andrej Velikonja,

Razstava je pravi »bum« otroške ustvarjalnosti, po dogovoru s predsednikom
KUD-a Kajuh Jarenina si jo morda še lahko ogledate.

ki s svojimi referencami zagotavljajo, da
mladi likovni talenti s sodelovanjem na
Paletki najdejo možnost uveljavitve, z njimi
njihovi mentorji ter osnovne šole, od koder
prihajajo.
Odprtje razstave likovnih del, ki so nastala
na Paletki, je bilo v četrtek, 1. decembra
2016, ob 17. uri v razstavišču KUD Kajuh
Jarenina.
Mentorji so udeležencem svojih delavnic
podelili mape s priznanjem, katalogom
in zgoščenko, na kateri so fotografije s

11. MEDNARODNA LIKOVNA KOLONIJA
GALERIJE ART DA VINCI V VUKOVSKEM
DOLU
Mario Berdič
Običajno je, da na likovnih kolonijah nastajajo slike in morda kipi, redkeje
instalacije in fotografije, vendar pa je srečevanje starih znancev in sklepanje
novih prijateljstev dejavnik, ki resnično združuje udeležence in jih motivira k
ponovnemu udeleževanju t. i. simpozijev, katerih osnovni pomen v grščini pa
ni nič drugega kot pivsko srečanje ali zabava (Wikipedija celo prevaja izraz
z "drinking party"). V tem pogledu so likovne kolonije Da Vinci v Vukovskem
Dolu pravi zgled simpozijev, saj se v enem samem dnevu (letos v soboto, 24.
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septembra) ustvari ogromno likovnih del številnih avtorjev. Tokrat je ustvarjalo
kar 29 avtorjev, ki jih je gostitelj, torej družina Žmavc, pridno zalagala s hrano
in pijačo, ob odprtju pa jim je posvetila še bogat katalog, tako da se prireditev
izkaže tudi po strokovni plati, ne le kulinarično-enološki. In tukaj prodrejo v
spomin verzi velikega rimskega pesnika Ovida, ki je zgodovino človeštva začel
z zlato dobo in med drugim zapisal: "Flumina iam lactis, iam flumina nectaris
ibant" (prosti prevod: "Že tečejo veletoki mleka in veletoki nektarja"), pri čemer
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Marjan LAZNIK, Matjaž DUH, Samo PAJEK, Robert JURAK, Slađana MATIĆ
TRSTENJAK, Stojan GRAUF, Tatjana MIJATOVIĆ, Vida SLIVNIKER, Viktor ŠEST,
Franc SKRBINEK, Zdravko DOLINŠEK, Zlati PRAH in Zoran OGRINC.
Letošnja kolonija je sovpadala tudi s slavnostnim odprtjem razstavnega
prostora, poimenovanega Galerija Art da Vinci, kjer je trenutno razstavljenih
50 slikarskih in 11 kiparskih del. Treba je poudariti, da redko v okviru likovne
kolonije nastajajo, poleg slikarskih stvaritev, tudi kiparska dela in instalacije
(razen seveda, če gre za ekskluzivne simpozije), vključno s fotografijami, kar
se sicer redno dogaja na pričujoči prireditvi. O tem pričajo ne samo male
plastike v galeriji, marveč tudi velike plastike in instalacije pred domačijo
Žmavčevih, tako rekoč sredi vinogradov, kar je brez dvoma izjemno redek
pojav v Slovenskih goricah.
lahko samostalnik lactis (rodilnik: mleka) pri Žmavčevih mirno nadomestimo
z rodilnikom vini. Od tod tudi tripomenski, rodilniški naziv kolonije, ki si ga je
izmislil Zoran Ogrinc, da Vinči ali – kot so jo organizatorji letos prvič poimenovali
– Likovna kolonija Galerije Art da VINCI, tokrat že enajsta po vrsti. Večina
udeležencev se likovnih srečanj v Vukovskem Dolu redno udeležuje, vendar
pa se jim zmeraj pridružijo tudi nova imena, tako domača kot tuja, tako da
ima kolonija že od samega začetka status mednarodne prireditve.
Letos so ustvarjali: Albert KRAJGER, Albert MESNER, Albin KRAMBERGER,
Arpad ŠALAMON, Beno ARTNAK, Bogdan ČOBAL, Borut POPENKO, Brane
ŠIRCA, Drago MOM, Gregor PRATNEKER, Heda ŠALAMON, Helmut
BLAŽEJ, Jasna Klara KOZAR, Jože FOLTIN, Laszlo NEMES, Marjan JELENC,

RAOUL WALENBERG JE JUDE REŠEVAL PRED
NACISTI, UMORILI PA SO GA STALINISTI
Dr. Marjan Toš
Švedski diplomat Raoul Wallenberg, ki je med drugo svetovno vojno na
Madžarskem pomagal več tisočim Judom, je bil približno 70 let po izginotju tudi
uradno razglašen za mrtvega, so sporočile švedske oblasti. S tem so švedski
davčni organi ugodili prošnji Wallenbergove družine in za datum njegove smrti
določili 31. julij 1952. Wallenbergova družina je po poročanju nemške tiskovne
agencije DPA prošnjo vložila marca letos, nato pa pripravila tudi spominsko
slovesnost. Diplomata so po drugi svetovni vojni odpeljali v Sovjetsko zvezo,
kjer je po tamkajšnjih uradnih podatkih umrl leta 1947. Družina je kljub temu
desetletja iskala njegove sledi, saj je domnevala, da je morda živel dlje. Leta
1989 so ji sovjetske oblasti predale Wallenbergov potni list in nekatere druge
predmete. Dve leti pozneje sta Švedska in Rusija ustanovili skupno delovno
skupino za preiskavo njegove usode, a pri tem nista našli konkretnih odgovorov.
Raoul Wallenberg (1912–1952) je od začetka pogumnega delovanja
v dobro Judov aktivno sodeloval z Rdečim križem, z diplomati nevtralnih
držav in s svojimi madžarskimi pomočniki. Ko so se Nemci 11. februarja
1945 dokončno predali rdečearmejcem in se začeli na veliko umikati iz
Budimpešte, je bila madžarska prestolnica v ruševinah. V njih je ležala tudi

čudovita Eszterházyjeva palača, iz katere je pred dokončnim padcem mesta
Raoul Wallenberg enostavno izginil. O njem so nekateri že dalj časa vedeli, da
načrtuje prehod čez sovjetske frontne linije. Nekateri raziskovalci namigujejo, da
je najbrž hotel spodbuditi poveljnike Rdeče armade k hitrejšemu napredovanju,
saj bi tako rešil ogrožene Jude. Pozneje se je izvedelo, da mu je v resnici že
17. januarja 1945 uspelo priti skozi frontne linije, vendar so ga takoj aretirali.
Madžarsko-judovski zgodovinar Jenő Lévai, ki je bil o vsem tem dobro
obveščen, je bil celo prepričan, da so mladega švedskega diplomata takoj
po preboju skozi frontne linije ubili. Ni pa dobro vedel, kdo naj bi bili morilci
in kakšni bi lahko bili njihovi motivi. Spet drugi so menili, da so Wallenberga
odpeljali v Moskvo in da je bil tam nekaj let zaprt, nato pa je umrl. V delu
razpoložljive literature je o tem zapisano, da naj bi bil po aretaciji odpeljan v
zloglasen zapor Lubjanka, kjer naj bi ga zasliševali in kjer naj bi v nepojasnjenih
okoliščinah umrl 17. julija 1947. Še vedno ni znano, kdo je sploh ukazal njegovo
aretacijo (nekateri menijo, da je za njo stal sam Stalin) in zakaj so se Sovjeti, ki
so Wallenbergovo dejavnost zelo dobro poznali, odločili za tak ukrep. V nekaterih
dokumentih je zapisano, da so ga po aretaciji zaprli in skrbno nadzorovali,
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aretirali pa naj bi ga zaradi vohunjenja. V zaporu naj bi umrl zaradi srčnega
napada, o njem pa kroži tudi nemalo zgodb, da je bil dolgo živ in zaprt v neki
umobolnici. Predsednik Wallenbergovega spominskega odbora na Madžarskem
Zsolt Németh je o njegovi smrti zapisal, da
»se Wallenberg med reševanjem ljudi pred
nacisti ni zavedal, da bo že v nekaj tednih
postal žrtev nekega drugega zatiralskega
režima. 17. januarja 1945 so ga namreč
sovjetske čete odpeljale v Sovjetsko zvezo,
od koder se ni nikdar vrnil.«

Madžarske, v tej državi živelo 762.000 Judov (med njimi tudi okoli 460 Judov
v Prekmurju). Od teh jih je bilo 440.000 deportiranih v Auschwitz. Ostalo jih
je še 322.000, od tega 250.000 v Budimpešti. Več kot 100.000 Judov je

Dobrih deset let po aretaciji in
smrti je ime švedskega diplomata
Raoula Wallenberga povsem utonilo
v pozabo. In to kljub temu, da je rešil
pred zanesljivo smrtjo od 20.000 do
100.000 madžarskih Judov. Pravijo,
da se to plemenito dejanje nikomur na
Švedskem ali kjer koli drugje po Evropi
ni zdelo vredno javnega in zgodovinskega
spomina. Na vrhuncu hladne vojne pa so
se zadeve okoli tega velikega »pravičnika
med narodi« vendarle zavrtele v pravo
smer. Diplomat Raoul Wallenberg je danes simbol vseh madžarskih in evropskih
reševalcev Judov tistega časa. O tem, koliko je štela celotna judovska
populacija na Madžarskem pred holokavstom, nimamo zanesljivih podatkov.
Po uradni statistiki naj bi 19. marca 1944, torej na dan nemške okupacije

umrlo v času vlade Puščičastega križa, ob koncu vojne jih je bilo živih le še
219.000. Med žrtvami holokavsta je bilo 100.000 otrok (po podatkih, ki jih
navaja Encyklopedia of the Holocaust, Vol 4, Yad Vashem, Jeruzalem 1990,
je bilo na Madžarskem 569.000 žrtev holokavsta).

MAISTER – NAŠ JUNAK IN TRAJNA VREDNOTA
ZA KREPITEV DOMOLJUBJA
Dr. Marjan Toš
Izšel je zbornik OŠ borcev za severno mejo
iz Maribora, ki so ga izdali ob 35-letnici šole in
negovanju spomina na Rudolfa Maistra in njegove
soborce-prostovoljce. Ima pomenljivi naslov
Maister – naš junak. Iz prispevkov mladih
žari veliko spontanosti, iskrenosti, neposrednosti
in spoštovanja do poglavja novejše slovenske
zgodovine, kot tudi velika hvaležnost generalu
Maistru, da je v odločilnih trenutkih znal potegniti
odločne poteze. Imel je jasno vizijo, predvsem pa
se je skupaj z njemu dragimi in zvestimi soborci
zavzemal za dostojanstvo vseh, ne le nekaterih.
Maistrova veličina je dobila zasluženo mesto
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v javnem in zgodovinskem spominu, njegova
dejanja pa predstavljajo prvi steber slovenskega
odportništva in odločnosti v 20. stoletju, ko smo
v kar treh vojnah bili boje za samostojno državo in
jo s plebiscitom ter vojno za Slovenijo leta 1991
tudi dobili. A če ne bi bilo Maistra in njegovih
zvestih soborcev-prostovoljcev, bi bil njen obseg
bistveno drugačen. Če bi sploh še kaj ostalo,
saj so bili pohlepi po slovenski zemlji neizmerni,
politične zahteve severnih in zahodnih sosedov pa
del mednarodne kombinatorike, vse od Pariške
konference. A kolo se je zavrtelo in k vrtenju v
pravo smer je Maister prispeval odločilen zamah.
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Toliko izvirnih razlag besede domoljubje
iz zornega kota mladih ljudi redko najdemo v
knjižnih izdajah. Pa ne samo to, gre za iskrenost
tovrstnih sporočil, ki prihajajo iz glav mladih ljudi,
povsem neobremenjenih s politiko, strankarstvom,
medsebojnimi spori in razklanostjo Slovencev,
ideologijo in polpreteklo zgodovino. Vsi v en mah
skušajo dopovedati sebi in predvsem bralcem, da
je treba imeti domovino rad in z njo živeti tudi v
tako težkih časih, kot so bila prevratna leta po prvi
svetovni vojni. Država po njihovem mnenju niso zgolj
politiki ali strankarski voditelji, država »smo mi,
ljudstvo – Slovenci«. To so spontano zapisali
v prispevkih pod skupnim naslovom Maister,
Slovenci in današnji čas, med katerimi je
objavljeno tudi vedno aktualno Maistrovo pismo
Mariborčanom. Napisal jim je, da so pozabili, kaj je
Maribor. »Ni le mesto, v katerem prebivate.
Ni le hiša ob hiši. Je nekaj več kot to. Za to

sinovi, vnuki. Bodite veseli. Dokler bo nad
Mariborom plapolala slovenska zastva,
veste, da ste tu doma«. V vlogi Maistra se je
pod pismo Mariborčanom podpisal učenec Jan
Fras. Zala Lahovnik pa je dopisala, da »več kot
nas bo, več možnosti imamo, da v tem boju
uspemo. Želimo, da naši otroci in vnuki
živijo na slovenski zemlji, govorijo slovenski
jezik, berejo slovenske knjige in hodijo v
slovenske šole. Povejte svojim otrokom, naj
cenijo svoj materni jezik, deželo, v kateri
živijo, in ljudi, ki so pripravljeni dati svoje
življenje za boljši jutri«. O Maistru so napisali
tudi lepe pesmi, med katerimi naj omenimo tisto
z naslovom Domovina, v kateri so verzi, posvečeni
ne samo generalu Maistru, pač pa tudi njegovim
borcem- prostovoljcem. Takole pravi: »Od doma
so se poslovili, pogumno za našo mejo
se borili. Želeli so si boljšega življenja,

mesto, našo zemljo, je padlo veliko vojakov.
Niso se borili za bogastvo, za denar. Borili
so se za dom, borili so se iz srca. Nekateri
se niso vrnili. Sovražnike, zemlje lačne,
smo pregnali, ker smo se borili za zemljo,
na kateri smo odraščali, kjer so odraščali
naši očetje in kjer bodo odraščali moji

brez zatiranja, sovraštva in trpljenja«.
Vse prispevke so mladi »Maistrovci« podkrepili
in »obarvali« s prijetnimi ilustracijami, slikami in
grafikami.
Zbornik predstavlja zaokroženo vsebinsko celoto,
ki je sporočilno povezana z Maistrom, njegovim
delom, drznostjo, vizionarstvom in pogumom v vlogi

vojskovodje in generala, pa tudi nežnega poeta,
bibliofila in mecena. A če smo še natančnejši in
znamo prebirati sporočilnost tudi med vrsticami,
potem iz tega zbornika veje eno samo iskreno in
globoko prepričanje mladih o nujnosti ohranjanja in
krepitve slovenskega domoljubja v aktualnem času,
ko imamo sicer svojo državo in smo člani velike
družine evropskih demokratičnih držav, a smo žal
po prepričanju mladih še vedno razklani, razdeljeni
in prepirljivi. Zato nam svetujejo, naj »stopimo
skupaj in si priskočimo na pomoč za rešitev
Slovenije«. Je treba k temu sploh še kaj dodati?
Mislim, da ne, sploh, ker je publikacija resnično
domiselno, pošteno, neomadeževano in vsebinsko
bogato sporočilo, kaj nam je storiti, da bomo imeli
domovino raje in da bomo znali spoštovati njeno
samostojnost in neodvisnost, po kateri so hrepeneli
rodovi in katero moramo vendarle ohraniti našim
zanamcem. Sicer so bili tudi ves Maistrov trud in
žrtve med njegovimi soborci zaman … In tega si
enostavno ne smemo in ne moremo privoščiti, saj
nas bo sicer zgodovina sodila prehudo.

MPG NEUVIRTOVI ŠTAJERCI NA GOSTOVANJU
V AVSTRIJSKEM SEEBODNU
Damir Neuvirt
Na povabilo župana avstrijskega turističnega
mesta Seeboden smo se 10. 9. 2016 odpravili
na koncert na avstrijsko Koroško.
Nastopali smo v idiličnem mestecu ob jezeru,
na prireditvi z različnimi glasbenimi skupinami,
modnimi revijami in predstavitvijo dejavnosti njihovih
društev. Še preden smo začeli s koncertom, smo si
ogledali prireditveni prostor in po kratkem klepetu
z gostitelji začeli s pripravo na koncert. V triurnem
glasbenem programu smo se predstavili Neuvirtovi
Štajerci z našim pevcem Rudijem Kranerjem. Ob tej
priložnosti smo pokazali novost – narodnozabavni
trio s Tomažem, Rudijem in Rokom, ki so skupaj
zaigrali in zapeli domače slovenske melodije. Pod

odrom sta zaplesala folklorna plesalca iz Pernice,
Danilo in Slavica, ki sta s slovensko narodno
nošo še dodatno popestrila nastop. Svojo pevsko
nadarjenost pa sta predstavili še sestri Tina in
Jana ter občinstvo navdušili tudi
z jodlanjem.
Z raznovrstnim glasbenim stilom,
ki smo ga izvedli, smo poželi
navdušenje naših severnih sosedov.
Za izvedbo uspešnega koncerta je
bilo potrebnih kar nekaj dodatnih
vaj in priprav, za kar se zahvaljujem
našemu umetniški vodji Maksu
Vajngerlu in vsem članom godbe.

Vsem našim občankam in občanom pa ob
bližajočih se praznikih želimo vesel božič in srečno
novo leto 2017.
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PALETNIKI RAZSTAVLJAJO
Maja Patty

V galeriji Večnamenskega KTP-centra Pesnica je od 5. oktobra 2016 na
ogled razstava stvaritev ljubiteljskih in profesionalnih slikarjev. Razstavljene

nastavlja zrcalo in je vir umetniškega navdiha. Likovna kolonija
Paleta 2015 je še en prispevek h kulturni dinamiki prostora na
področju občin Kungota, Pesnica in Šentilj, ki nenehno odkriva
potenciale za ustvarjalnost, družbeno angažiranost in kritičnost,
samorefleksijo ter možnosti za razvoj."
»Paletniki« so se po odprtju v sproščenem vzdušju zapletli v klepet z drugimi
gledalci in namen odprtja je bil dosežen. Številčno občinstvo so nagovorili z
razstavljenimi eksponati in s svojo prisotnostjo. Komunikacijo eksponat–avtor–
gledalec je mogoče definirati kot poseben (svojevrsten) fenomen, ki se spoji
z naslovom projekta.
Ogled razstave vseh 32 slikarskih del lahko združite z obiskom prireditev, ki
se bodo v prihodnje zvrstile v prostorih Večnamenskega KTP centra Pesnica
ali prelistate spremljevalni umetniški katalog, ki je izšel ob odprtju.

slike so nastale na tradicionalnem 35. likovnem srečanju Paleta 2015 na
gradu Trate v organizaciji Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti, Območne
izpostave Pesnica, in Zveze kulturnih društev občin Kungota, Pesnica, Šentilj
v sodelovanju z Zavodom Muzej norosti Trate.
Z afriškimi zvoki na tolkalih so slavnostno odprtje oplemenitili trojčki Matic,
Nejc in Brin Kološa iz Maribora. Dogajanje je povezovala Janja Kraner. O
projektu in razstavljenih delih na temo fenomen norosti je spregovoril
dolgoletni strokovni vodja projekta, profesor Alen Krajnc, ki je med drugim
izpostavil svoje razmišljanje:
"Dejstvo je, da je norost oz. pojav norosti tema, ki okupira človeka
vse od njegovega začetka, ga postavlja v polje izpraševanja, mu

BOŽIČNI ZVONOVI
Božični zvonovi
milo zapojte
pesem najlepšo
na sveti večer.
Lučko sožitja
v srcih prižgite,
v svet ponesite
lučko za mir.

BODI LETO SREČE
Kakor reka čas odteka,
dan za dnevom si sledi,
usodi dane so poti.
Skrivnosti kuje čas pred nami,
naj leto, ki prihaja,
prijazne, srečne čase svetu nudi,
polne sreče, neboleče dneve,
usoda čase snuje.

URA POLNOČ BIJE
Ura polnoč bije.
Novo leto se rodi.
V čaši vino se iskri.
Za zdravje, srečo
ga izpijmo in si zaželimo:
BODI ZDRAVO, SREČNO
IN USPEŠNO NOVO LETO!
Berta Čobal Javornik
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PREDSTAVITEV KRAJA, DOMAČIJE EDER,
DRUŠTVA ZA KULTURO, TURIZEM, ŠPORT IN
RAZVOJ »ŠTIBL« PESNICA IN ETNOLOŠKE
ZBIRKE »ŠTIBL«
Zdravko Eder
Gačnik se razteza od Pesniške doline (na jugu) vse do tromeje krajev Jarenina,
Pesnica pri Mariboru in Šentilj (na severu). Na vzhodu se vije Jareninski Dol z
lepo vasico s farno cerkvijo. Na zahodu je vas Pesnica. Gačnik se v zapisih prvič
omenja v 13. stoletju kot posest benediktinskega samostana. Pred stoletji je
Gačnik imel vaške pravice in svojega župana. Spadal je pod pesniško gospodo,
ki je živela na Pesniškem Dvoru. Pozneje je spadal pod občino Jarenina, danes
je vaški zaselek v Krajevni skupnosti Pesnica pri Mariboru, v občini Pesnica.
Edrova domačija je ena najstarejših na tem področju. Že v 17. stoletju je
bila občinska hiša, ki je imela v kletnih prostorih zaporno celico – ohranila
se je vse do danes. Prvič je omenjena v geodetskih zapisih, že pred časom
Marije Terezije, leta 1680. Po ljudskem pripovedovanju bi naj na griču nad
Pesnico sežgali eno zadnjih čarovnic v teh krajih – bila naj bi županova hči,
doma prav iz te hiše.

Na vhodnem portalu je datum iz leta 1811 z inicialkama Ivana Weingerla, ki
je hišo takrat obnovil in dogradil. Z bratom, ki je živel v zgornjem Gačniku, sta
bila takrat največja posestnika v kraju. V kroniki je zapisano, da so Weingerli
iz Gačnika cerkvi Sv. Marije v Jarenini kupili zvon. Za dobroto in vdanost
cerkvi se jim je zahvalila sama Mariborska škofija. Po Weingerlovih je kmetijo
prevzela družina Pavalec in pred sto leti družina Eder. Andrej Eder, rojen leta
1852 v Vurberku, je bil nezakonski sin Marije von Eder iz Nemčije, ki ga je po
rojstvu zapustila in se preselila v Argentino ter tam zelo bogata umrla. Ni bila
poročena, Andrej je bil njen edini sin in dedič. Ob koncu prve svetovne vojne
je bila na Dunajskem dvoru objavljena dediščina. Ker je bil čas vojne, je do

Andreja prišla pošta prepozno. Zamudil je rok in s tem vse pravice dedovanja.
Tako je po vojni vsa lastnina Marije von Eder prišla v last Kraljevine Srbov,
Hrvatov in Slovencev pod vodstvom Karađorđevičev.
Vojne so zelo zaznamovale življenja Edrovih. Andrej se je bojeval na začetku
prejšnjega stoletja v Balkanski vojni. Njegov sin Anzelj, rojen 1889. leta, pa
na Krpatih in Soški fronti v prvi svetovni vojni. Anzelj je kmetijo prevzel 1936.
leta. Vnuk Janez (Ivan), rojen 1927. leta, se je bojeval v drugi svetovni vojni.
Na kmetiji je pričel gospodariti leta 1958. Pravnuk Zdravko, rojen 1956, je
preizkusil orožje v vojni za samostojno Slovenijo. Gospodar kmetije je postal
leta 1996. Prapravnuk Žiga Eder pa se pripravlja na prevzem kmetije kot
mladi prevzemnik.
Posebno vrednost je kmetija dobila z izgradnjo železnice leta 1846, ki je od
kmetije oddaljena dobrih 5 minut hoda. Kmetija je bila poznana po pridelavi
žita, sadja in vzreji živine. Vinogradov je bilo le za lastne potrebe. Bližnji in
daljni sosedje so domov v sušnih obdobjih vozili vodo iz Edrovih vodnjakov,
ki niso nikoli usahnili. Kmetijo so prečkale pešpoti v smeri proti Mariboru, ki
so bile še posebej pomembne v preteklosti. Najstarejše knjige iz bogate hišne
knjižnice so stare več kot 150 let. Ohranjenega je veliko starega pohištva in
družinskega porcelana. Danes se kmetija preusmerja v dopolnilne dejavnosti,
saj srednje in male kmetije v tem času ne igrajo pomembne vloge in se od
nje ne da preživljati. Zato smo se na naši kmetiji odločili za ohranjanje kulturne
dediščine. Ustanovili smo društvo in zbrali več kot 1000 starih strojev in 2500
knjig. Pridobili smo si naziv Didaktična ali Učna kmetija. Mladim prikazujemo
kmečka dela s starimi stroji, tu spoznavajo kmetijo, živali, kmečka opravila, šege,
navade, igre itd. Didaktične ure izvajamo tudi v nemškem in angleškem jeziku.
Do domačije pelje urejena asfaltirana cesta. V središču Pesnice pri
Mariboru iz smeri Maribora je potrebno zaviti desno, pot nadaljevati mimo
Športnega centra in Veterinarske ambulante, pod viaduktom, za katerim se cesta
prične vzpenjati. V drugem križišču je potrebno zaviti desno v gozd, takoj za
tem levo, vse do konca asfalta, kjer stoji pozdravna tabla Edrove domačije.
Do domačije je speljana kolesarska pot in Pesniška sprehajalna pot, ki se
prične v centru vasi, na Sadni tržnici.
DRUŠTVO ZA KULTURO, TURIZEM, ŠPORT IN RAZVOJ »ŠTIBL« PESNICA, s
sedežem v Gačniku na Edrovi domačiji, je bilo ustanovljeno z namenom,
da združi ljudi, ki jim naravna in kulturna dediščina ter lepo urejen kraj veliko
pomenijo. Ljudje, ki znajo ceniti svoje korenine, verjamejo v lepo prihodnost,
želijo ohraniti dediščino prednikov in spoštujejo tradicijo, način življenja, obujajo
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ljudske običaje, kulinariko, šege in navade. Združujejo se ljudje, ki želijo živeti
v čistem in zdravem okolju.
Etnološka zbirka »ŠTIBL« pri Edrovih se ves čas dopolnjuje. V pritličnem
delu stavbe in okolici je na ogled postavljenih več kot 500 primerkov kmečkih
strojev in orodja pod naslovom »OD SETVE DO ŽETVE«. V 1. nadstropju
pa čaka na ureditev razstaviščnega prostora še nekaj sto različnih primerkov,
ki prikazujejo življenje in delo na tem območju. V kletnih prostorih se ureja
prostor za skoraj 2500 knjig. Razstavnega prostora je približno 250 m2 .
V stavbi je prostor za učne delavnice in družabna srečanja s 60-imi sedeži,
kuhinjo, sanitarijami in delavnico za restavriranje zbranih eksponatov. Okolje je
lepo urejeno s sprehajalno potjo skozi listnati gozd, nameščene so klopi, na
katerih lahko posedimo in uživamo ob čudovitem pogledu po gričih Slovenskih
goric, Urbana, Sv. Križa in Pohorja. Muzej obdaja sadovnjak starih sort sadja in

brajde, sredi katerih kraljuje potomka najstarejše trte na svetu iz mariborskega
Lenta. Za rekreacijo je na voljo ograjeno travnato igrišče za mali nogomet in
odbojko. Otroci se lahko pozimi veselijo ob smučanju in sankanju.
V letu 2011 in 2012 je društvo bilo partner dveh projektov lokalne akcijske
skupine Toti las Maribor, in sicer: »DIKMET_in_KC« in UČNE KMETIJE –
DESTINACIJA ZELENEGA TURIZMA. Projekta sta bila izpeljana s pomočjo
evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja EVROPA INVESTIRA V
PODEŽELJE.
Ker se etnološka zbirka (muzejska) ves čas izpopolnjuje, vas člani društva
prosimo, če nam lahko pomagate. Mogoče na vašem podstrešju leži še kakšen
neuporaben predmet ali knjiga. Prosimo, če nam ga podarite. S tem boste
pomagali izpopolniti našo zbirko.
Pokličete nas lahko na telefon: Zdravko Eder 041 722 012.

YESTERDAY BANDA IN NOV CD
Rudi Kraner
Na zgoščenki je 7 avtorskih skladb – za vsak dan v tednu ena. Pravijo, da
glasba in slike zdravijo, zato člani skupine predlagajo, da vsak dan v tednu
poslušate eno skladbo – zjutraj, opoldne in zvečer. Prisluhnite torej skladbam
na zgoščenki, dovolite svojim čutom, razumu in domišljiji prosto izbiro, potem
boste razumeli vzrok izbora naslovne slike zgoščenke.
Z vsakodnevnim poslušanjem se boste spomnili na osebe, ki odhajajo,
jezo, oblast in mogočneže; na sejanje travce, srečanja s prijatelji v gostilni,
na pripravo drv za zimo, meditiranje ob filmu, na koncu pa boste prišli do
spoznanja, da »kar bo, pač bo«. Člani zasedbe so tudi zapisali, da je potrebno
skladbe poslušati do konca, ker vas na koncu vedno čaka najboljše.
Skupino setavljajo Andrej Perkuš, Ervin Matjašič, Vladimir Kraner in Rudolf
Kraner.
CD je bil izdan v samozaložbi, v okviru KD Mladi prijatelji iz Pesnice. Dobite
ga lahko brezplačno oz. za prostovoljni prispevek. Pišite na mail: krarock@
ZŠtajerska skupina Yesterday banda je pred kratkim izdala CD z lastnimi
skladbami z naslovom NOV TEDEN-von nedet. Na naslovnici so zapisali
100% slovenska glasba, kot podlago pa uporabili sliko ILUMINATI priznane
slikarke Joži Kerenc.

gmail.com ali pokličite na tel. št.: 041 419 243 (Rudi KRANER). Več o skupini
si oglejte na FB-strani YESTERDAY BANDA oz. na spletni strani (https://www.
facebook.com/yesterdaybendslovenija/?fref=ts)

PESEM DOMOVINI
Kam cesta me pelje, kod vodi korak,
biserov skrinja si, polna lepot.
Kot vila iz sna, da srce vztrepeta
in tukaj živi slovenski naš rod.

Gorice in polja, gozdovi, morje,
kaj naj srce poželi še.
Jezera in reke, slapovi, gore,
tu dom je, tu moje ognjišče.

Ponosni bodimo na košček zemlje,
kjer danes živimo, Slovenci!
Meje varujmo, domove, morje,
smo z vami tud', naši zamejci.
Marjana Cmager
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ZADETKOVO LETO
Lorbek Marina

V Pesnici pri Mariboru je bilo v nedeljo, 4.
decembra, prav luštno. Ansambel Zadetek je
priredil svoj prvi samostojni koncert in do dobra
ogrel vso občinstvo.
Fantje ansambla Zadetek delujejo na slovenski
narodno-zabavni sceni dobri dve leti. Po dolgem in
po čez osvajajo naša srca s svojimi raznolikimi vokali
in dobro glasbo. V letu 2016 so postali absolutni
zmagovalci narodno-zabavnega festivala Vurberk
2016, prejeli so nagrado »Slakova plaketa« za
najboljšo izvedbo v celoti, nagrado občinstva
in glavno nagrado festivala – ZLATEGA ZMAJA.
Na festivalu Graška Gora so prejeli srebrnega
pastirčka strokovne komisije za izvedbo, na
festivalu narodno-zabavne glasbe Luče 2016 pa so
osvojili prvo nagrado strokovne komisije in glavno
nagrado festivala Zlati kolovrat ter vnovič postali

absolutni zmagovalci. To je bilo »Zadetkovo
leto«.
Koncert se je začel z nežnimi glasovi otroškega
pevskega zbora Osnovne šole Pesnica, ki je
skupaj z ansamblom zapel naj vižo »Muzikant«.

Sledila je vrsta uspešnic in venčkov gostujočih
glasbenikov. Zraven otroškega pevskega zbora so
se jim pridružili še ansambel Naveza,
ansambel Žargon, Slovenski zvoki,
ansambel Ekart & Klara Kolarič, Mladi
Pomurci, ansambel Glas, ansambel
Azalea, Lojtrca, Marcel Hauc in
folklorna skupina Jurovčan, ki je
v plešočih se ritmih urno brusila
pete. Za popestritev programa so
poskrbeli Slovenski zvoki, ki so s
svojo točko dodobra nasmejali obiskovalce. Vsem
nastopajočim, tonskim tehnikom in televizijski ekipi
ISKRENA HVALA!

Serena, Tehnopond, Motel Ribnik Kozje, Trupaj
Franc, Konfekcija Marja, Piceriji pri Tinki, Piceriji

Ob koncertu »Zadetkovo leto«, nizu
uspehov in vrsti novih viž so fantje izdali
tudi svojo prvo samostojno zgoščenko z
naslovom »Muzikant«.
Zahvaljujemo se prav vsem, ki so nas podprli
in omogočili izvedbo koncerta. Podjetju SETRANS,
Občini Pesnica, Osnovni šoli Pesnica, Lešnik
P. in M., d. o. o., Lesdom, d. o. o., Bar
Žigolo, Dimnikarstvu Arty Rodošek s. p.,

Gril, Cvetličarni Štravs, Panel, d. o. o., Kmetiji
Leber, podjetju PGGH, Original harmoniki Rutar,
medijskim sponzorjem radiem City, Pohorje, Brezje,
Slovenske gorice, Maxi, Štajerski val, fotografu
Maksimiljanu Krautiču in Bogdanu Oprčkalu, PGD
Pesnica, prostovoljni redarski ekipi, družinam Žižek,
Dajčman, Knechtl, Večernik, Opaka Petru, Šegula
Nataši in Tajdi Cajic.
Glasba združuje in v glasbi je moč!
Hvala vsem!

Dimnikarstvu Dimko, d. o. o., Dimnikarstvu
Vehovar, d. o. o.,
podjetju Linde plin,
Kmetiji odprtih
vrat Pavalec,
Okrepčevalnici Peter
Skupek, Pekarni Konečnik
, Cvetličarni Darja Žunko,
Strojegradnji Horvat,
Piceriji Snežinka, Rajmax,

Lobnik, Gostinstvu Haler, družini Horvat, kmetiji
Gubenšek, Kepnik Benu, PC-sistemom, Hercog
Mariu, Ljuboslavu Babiču, Okrepčevalnici ekspres
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NAŠA NARAVA
M. T.
V založništvu Janeza Papeža iz Kočevja je izšla barvna monografija z
naslovom Naša narava. Avtor besedila je mag. Janez Černač, avtorja izvrstnih
barvnih fotografij pa sta Janez Papež in Vlado Jehart. Lektorica je bila Majda
Valčič, knjigo pa je domiselno oblikoval Andrej Mihelič. Izšla je v nakladi 600
izvodov.Kot je poudaril avtor besedil mag. Janez Černač, so samo »resnice
o življenju narave večne, vse drugo je minljivo. Trajnost življenja skupnostim
zagotavlja zakon narave o minljivosti osebkov, ker se narava lahko prilagaja
spremembam in napreduje samo tako, da kar vzklije ali se rodi in nato živi v
okolju in v skupnosti, tudi odmre in premine, s tem pa je omogočen začetek
in razvoj novim osebkom in novim rodovom«. Fotograf Janez Japež je
povedal, da so njegova posebna ljubezen medvedi, ki pa so »žal nekaterim
strahopetcem v napoto. Vendar pa je medved razumno, ljubeče in zanimivo
bitje, ki mu človek vsiljuje svoj način življenja, mu jemlje bivalni prostor in ga,
če se le da, preganja«. Vlado Jehart pa je dodal, da »naravoslovna fotografija
terja celega človeka, zahteva tehnično in naravoslovno znanje«.

Ohranjena narava tudi za prihodnje rodove ... (Marjan Toš)

POTEPANJA PO SVETU - ČRNA GORA
Nada Svetina
Poletje. Gremo na morje! Kam, kdaj, kako?
Vroče je, nimava več veliko časa, kajti tako kot vsi
upokojenci, morava tudi midva dobro izkoristiti čas,
ki nama je še ostal. Prav, saj so turistične agencije,
ki ponujajo vse, kar si človek poželi. Oživijo spomini
na mlade dni, ko smo potovali s fički, jugeci, potem
so bile že stoenke, sedaj so boljši avtomobili, le
poguma za dolge vožnje na cesti zmanjkuje.

svoji zemlji! Francozi, Nemci, Rusi se šopirijo in si
delijo to čudovito zemljo. Morje je še vedno enako:
čisto, toplo, diši po soli, veter v borovcih uspava
in čisti pljuča ter nežno boža razgreta telesa. Čisti
užitek! Hrana? Madžari so mojstri. Vse, kar premore
njihova kuhinja, je okusno, lepo pripravljeno, veliko
je sadja, zelenjave, rib …
Zamika naju spoznavanje te gorate dežele, zato

zgradb, nekaj cerkva, bazilika in dva samostana.
Največja znamenitost je mestno obzidje s čudovitim
pogledom na pristanišče. Za vzpon je bilo prevroče,
zato smo se raje hladili v senci enega od številnih
vrtov. Ob povratku smo na začetku zaliva opazili
z debelim obzidjem varovano in dobro zastraženo
ogromno zgradbo enega od mnogih sodobnih
tajkunov.

Spodoben turistični avtobus, nočna vožnja,
dremanje na neudobnem sedežu, toda ko se pojavi
pogled na moder Jadran, je pozabljeno vse, kar
nas boli in tišči. Idilo pokvarijo mejne kontrole in
zopet spomini na skupno domovino, ki ni poznala
mej med bratskimi republikami. Preživimo krasen
dopoldan v Herceg Novem, na ustju čudovitega
zaliva Boke Kotorske, nato pa že vlečemo prtljago do
hotelske avle in se čudimo lepo urejenemu okolju.
Še bolj nas čudi dejstvo, da so lastniki celotnega
hotelskega kompleksa madžarski poslovneži in
zato so včasih ponosni Črnogorci le uslužbenci,
delavci, čistilke. Pravijo, da je podobno ob njihovi
celotni obali. Tako tudi oni niso več gospodarji na

greva najprej z ladjico po zalivu Boke Kotorske.
Lastnik ladjice je spretno krmaril po enem najlepših
in najdaljših evropskih fjordov s čudovitimi zalivi in
ljubkimi naselji ter nas izkrcal na majhnem otočku
Gospa od škrpjela. Legenda pravi, da sta v 14. stol.
dva brata na majhnem otočku pred Perastom našla
sliko Svete Gospe. Otok so povečali z nasipavanjem
kamenja in s potopitvijo nekaj sto starih jadrnic, med
njimi so bile tudi turške. Na otočku je zdaj kapelica s
sliko Svete Gospe in z muzejem. Zgradba je zaščiten
kulturno-zgodovinski spomenik. Na koncu zaliva
kraljuje starodavno mesto Kotor z izjemno dolgo
in pestro zgodovino. V mestu je kljub potresom
in večkratnim plenjenjem ohranjenih veliko lepih

Za lenarjenje na plaži je bilo časa dovolj, zato smo
se podali v notranjost in najprej obiskali Budvo, ki je
eno najstarejših mest na Jadranu. Prvi zapisi o njem
segajo v 4. stol. pr. n. št. Iz vsakega kotička sije
bogata mestna zgodovina, ki kaže vso raznolikost
osvajalcev tega starega mesta. Sodobni turisti so
nastanjeni v čudovitih hotelih, kajti mestna plaža je
ena najbolj znanih na Jadranu.
Iz Budve smo se povzpeli po ozki serpentinasti
cesti na majhno kraško polje, pod goro Lovćen, 660
metrov visoko, v nekdanjo črnogorsko prestolnico
Cetinje, ki je bila v času vladanja Petra II Petrovića
Njegoša politično in duhovno središče zadnje
svobodne balkanske države. Šele v tem času se
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da bi bil Njegoš zadovoljen s sedanjo ureditvijo dežele. Na njegovo željo so
ga pokopali v rodni vasi Njegoši, kjer smo se ob povratku ustavili in poskusili
dobrote njegovih sodobnikov. Ob povratku smo vzdihovali nad čudovitim
razgledom na zaliv Boke Kotorske in namenoma prezrli prepadne strmine,
kjer se je vila ozka in strma cesta.
Nemogoče je opisati vse, kar sva doživela v tistem prekratkem tednu v Črni
gori. Toliko naravnih lepot je združenih na tem koščku zemlje, toliko prijaznih
ljudi živi in dela za majhen denar, nekateri pa tudi zaradi njih bogatijo. Ljudje
se še vedno radi spominjajo let, ki smo jih preživeli v skupni državi in pravijo,
da smo Slovenci dobri in pošteni turisti, kar pa za nekatere iz vzhodnih dežel
ne morejo trditi. V to lepo deželo, polno naravnih lepot in z izjemno bogato
zgodovino, ter v deželo prijaznih ljudi se bova še vrnila.

Razgledna ploščad na Lovćenu
je mesto pričelo načrtno razvijati. Leta 1838 so postavili znamenito stavbo
»biljarda«, v kateri je Vladika Njegoš živel in ustvarjal svoj neprecenljivi Gorski
vjenac. Vladika je bil za takratne čase izjemno sodoben vladar; ustanavljal je
šole, uredil sodišča, skrbel za napredek gospodarstva in bil izjemen rodoljub.
Sprehodili smo se od Cetinjskega samostana, kjer so davnega leta 1493 v
prvi tiskarni na Balkanu natisnili prvo knjigo v slovanskem jeziku. Cetinje je še
vedno kulturno središče Črne gore in obiskovalcem nudi ogled neprecenljivih
zgodovinskih zanimivosti.
Lovčen je najbolj znana gora v Črni gori in je na širšem področju razglašen
kot narodni park. Mavzolej črnogorskega vladarja Njegoša je na višini 1657
metrov in je zagotovo najbolj znamenito obeležje minule črnogorske zgodovine.
Predstavlja veliko in impresivno grobnico črnogorskega naroda svojemu velikanu.
Težko in naporno se je bilo povzpeti po 461 stopnicah do mavzoleja, toda
pogled na neverjetno lepo gorato pokrajino je bil nepozaben. Nisem prepričana,

Na vrhu Lovčena je mavzolej v spomin na Petra II Petrovća Njegoša

Častna občanka Občine Pesnica Ančka Šumenjak kljub letom še vedno pesni. Pred kratkim
je napisala daljšo pesnitev, ki je posvečena občini Pesnica. Iz nje povzemamo le dva verza za
pokušino in se spoštovani gospe Ančki lepo zhvaljujemo za sodelovanje. V imenu uredništva
ji želimo še veliko pesniškega navdiha ter trdnega zdravja.

MOJI PESNICI PESEM IZ SRCA
(odlomek iz daljše pesnitve)
Pesnica draga, občinski naš kraj,
vedno bolj nova postajaš sedaj.
Hiše so lepe, na oknih je cvetje,
na vrtovih vse polno dehtečih je rož.
Pesnica draga, občinski naš kraj,
postala boš mesto lepo še kdaj.
Iskreno privoščim Tebi in Tvojim ljudem,
da zdravi, srečni in veseli živeli bi v njem.
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V PKD CANTICUM PERNICA JE VESELO
Pevke in pevci PKD Canticum Pernica
Tako kot je jesen
že odločno zakorakala
v zimo, smo tudi v
našem Pevskem
kulturnem društvu
Canticum že pošteno
»zagrizli« v nov
repertoar. Ker so naša
poletja pevsko vse
prej kot počitniška –
zadnja leta se sezona
z vajami podaljša
skorajda do konca
julija, nastopi pa se vrstijo še avgusta –, smo običajno novo sezono začeli z

Andrej Kauran iz Sladkega Vrha,
direktor podjetja Diplomat, d. o.
o., ki nas je opremil z majicami,
z donatorskim prispevkom pa
poskrbel za našo prihodnost. G.
Andrej, hvala Vam, veselimo se
našega skupnega sodelovanja!
Če se vam zdi, da v teh dneh
uživamo v zimskem spanju, je to
samo zatišje pred velikim pokom,
saj bomo že zgodaj spomladi
prišli iz našega brloga, kjer se
pridno urimo v petju, na ulice,
v mesta in trge … In kdo ve, morda z našim novim pevskim projektom

zamudo. A letos je bilo drugače, z vajami smo začeli že zadnji teden v avgustu,
srečevali pa smo se kar 2-krat tedensko, saj smo skupaj z domačima Cerkvenim
mešanim pevskim zborom in Otroškim cerkvenim zborom pripravili dobrodelni
koncert, namenjen zbiranju darov za nove orgle v Pernici. Veseli smo, da so
se med pripravami na koncert spletle nove vezi, saj že načrtujemo, da bomo
skupaj zapeli tudi na blagoslovu orgel, ki bo 26. 2. 2017 v domači cerkvi.
Dejavni smo bili tudi v poletnih mesecih, ko smo zapeli na prireditvah ob
odprtju ploščadi pred Kulturnim domom v Pernici ter ob farnem in krajevnem
prazniku v središču kraja. Ne
da bi vedeli, smo na nastopu
ob farnem prazniku še zadnjič
imeli v svojih vrstah našega
zvestega in dobrovoljnega
pevca, Alojza Zormana, ki je
tako živ in poln energije od nas
odšel le nekaj dni kasneje. Lojz,
tvoja dobra volja, iskriv pogled,
nasmeh in beseda nas še vedno
spremljajo. Veselimo se dne, ko

presenetimo prav vas.

bomo ponovno skupaj zapeli
kakšno tebi ljubo ljudsko iz
našega repertoarja. Do takrat
pa nas čuvaj in prepevaj z nami!
Decembra smo zapeli tudi
na prireditvi Veseli december,
ki je oživela novo ploščad pred
Kulturnim domom. Veseli smo,
da je našo predanost zborovski
glasbi prepoznal tudi gospod
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NOGOMET V PESNICI
Samo Dvoršak
Naši članski nogometaši, jesenski prvaki v 1. članski ligi MNZ MB, so
vsekakor najbolj na očeh vseh nas, ki jih spremljamo. Za njihov trud in uspehe
jim iskreno čestitamo. Še posebej najmlajšim trem Aljažu Šeguli, Martinu Rudolfu
Kranerju in Čehu Matijasu, ki so poleti končali mladinski staž v NŠ JARENINAPESNICA in se priključili članskemu moštvu NK TEHNOTIM PESNICA. Članska
ekipa upravičeno pričakuje uvrstitev v 3. SNL sever. Vsi si želimo in delamo
na tem, da se dela na tribuni in okolici že zaključijo. Spomladi 2017 se bo v
nadaljevanju športnega parka uredilo pomožno igrišče.
Vendar tudi tako urejen klub, kot je naš, zahteva in ima ljudi, ki jih ne vidimo.
Tokrat pozornost posvečamo našemu Branku Krajncu – BAUCIJU, mojstru
za vidne črte na igrišču, saj brez njih tekme ni. Vsi, ki ga poznate, veste, da s
srcem dela za klub, je priden, skoraj vedno nam je na voljo, včasih pa je tudi
malo jezen, ko ni vse po njegovem. Branko, v imenu NK TEHNOTIM PESNICA
se ti iskreno zahvaljujemo za ves trud z željo, da boš vedno z nami, v dobrem
in slabem. Še na veliko ravnih črt!
V sezoni 2016/17 v sodelovanju z NK Jarenina nastopamo z 10-imi
mlajšimi selekcijami, ki igrajo pod okriljem MNZ Maribor in NZS. Prav tako
smo v letošnji sezoni uvedli noviteto, in sicer nogometni vrtec, kamor vpisujemo
najmlajše bodoče nogometaše.
Pred pričetkom sezone smo za selekcije od U10 do U13 izvedli enotedenske
mini nogometne priprave v Jarenini, kjer smo trenirali 2x dnevno ter se na
tak način dobro pripravili na preizkušnje v jesenskem delu sezone. Sedaj,
ko je uspešen jesenski del sezone za nami, se v zimskem premoru z vsemi
selekcijami selimo v telovadnice in se udeležujemo različnih turnirjev tako v
našem okolju kakor tudi izven naših meja. Tako se bo letos selekcija U13 že
drugič udeležila turnirja v češkem Bilovcu.
Po zimskem premoru se bomo čim bolje pripravili za nadaljevanje sezone
in poskušali doseči cilje, ki smo si jih zastavili.

Veteransko ekipo NK Pesnica vodijo Kristijan Krajnc, Zorec Ivan in Lorber
Franc.
V začetku decembra smo v baru Šampion izvedli srečanje z našimi sponzorji;
predstavili smo jim delovanje kluba in pridobitve. Naš donator Izletniška kmetija
PUŠA je izvedel degustacijo vin in penin GALA. Nogometaši na Pesnici
praznujemo letos 70 let delovanja. Dogodek bomo zaznamovali junija 2017.
V imenu uprave se zahvaljujem vsem staršem, ki pomagajo klubu, vsem
sponzorjem, donatorjem in drugim, ki kakorkoli pomagajo NK PESNICI, in

seveda Občini Pesnica, brez pomoči katere ne bi mogli tako uspešno delovati.
Hkrati pa vabimo vse ljubitelje nogometa na ogled tekem, ki bodo odigrane od
19. marca 2017 vsako soboto in nedeljo na nogometnem igrišču v Pesnici.
Vabljeni tudi na prenovljeno spletno stran www.nkpesnica-drustvo.si, ki jo ureja
vodja nogometne šole kluba Aljaž Babič.
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DAN NOGOMETA IN DOBRE GLASBE V
JAKOBSKEM DOLU
Mateja Rojko
nameček so lahko svoje brbončice razvajali z naravnim sladoledom in se
zabavali na napihljivih igralih.
Nogometni del dogodka se je zaključil s prvenstveno tekmo članske ekipe,
ki je izgubila proti ekipi iz Starš. V jesenskem delu prvenstva se nam je pridružil
trener Bojan Zrnko. Dogajanje se je nato z nogometne zelenice preselilo v

članska ekipa ŠD BIO SAD Jakobski Dol
Zadnja sobota v septembru je na nogometno igrišče v Jakobskem Dolu
privabila številne ljubitelje nogometa, dobre glasbe in plesa. Že ob 11. uri so se
predstavili nogometaši selekcije starejši dečki, U15, ki so v okviru prvenstvene
tekme proti ekipi iz Miklavža izgubili. A fantje, pod vodstvom trenerja Davorina
Rojka, so še enkrat dokazali, da je pomembno sodelovati in ne zmagati.
Zabavali so nas Modrijani z Darjo Gajšek
šotor. Med glasbeniki so najprej nastopili domačini, Ansambel norost in Veseli
Jakobčani. Kljub mladosti so nas prepričali in verjamemo, da bomo o njih
še slišali. Kot se za tako pomemben dogodek spodobi, smo ga zaključili z
velikani narodnozabavne glasbe –Modrijani, ki so poskrbeli, da se je plesalo
in pelo še dolgo v noč.

U15
Nato so na vrsto prišli naši najmlajši. Ekipa mlajših cicibanov U9, pod
vodstvom trenerja Aleša Živka, se je pomerila z ekipo iz Lenarta. Na veliko
veselje številnih gledalcev se je po izvajanju kazenskih strelov veselila domača
ekipa. Za vse nadobudne nogometaše smo poskrbeli s hrano in pijačo. Za

U9
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Celotni dogodek je imel tudi dobrodelno noto. Izkupiček od srečelova smo v
društvu namenili za nakup otroških igral, ki bodo postavljena ob nogometnem
igrišču. Trenutno smo v fazi izbire ponudnika. Ob veliki podpori župana, g.
Venčeslava Senekoviča, kot tudi poslanca Državnega zbora Republike Slovenije,
g. Marijana Pojbiča, ter vseh, ki nam stojijo ob strani in nam pomagajo, smo
prepričani, da se bodo v pomladnih mesecih otroci že lahko igrali in uživali
ob novi pridobitvi v kraju.

Veseli jakobčani

ŠPORT

MK PERNIŠKI ASI V LETU 2016
Darko Železnik

December je mesec, ko se ozremo v preteklost
in naredimo pregled dogodkov, ki so se zvrstili v
tekočem letu. Tudi člani MK Perniški asi smo se v
iztekajočem letu udeležili številnih dogodkov. Začeli
smo z Winter partyem pri MK Gronska strejla v
Prekmurju, sledila sta občni zbor in udeležba na
vseslovenskem blagoslovu motorjev in motoristov v

saj je v prometni nesreči izgubil življenje naš zvesti
član Kristjan-Kiki. Od njega smo se še zadnjič v
velikem številu in ob množičnem obisku ostalih
moto klubov poslovili v njegovem domačem kraju.
Čeprav ga ni več, bo v naših srcih ostal za vedno.
Ta tragični dogodek je vplival na dogajanje v
klubu, saj smo odpovedali izlet z motorji po nekdanji
Jugoslaviji, ki smo ga načrtovali za konec maja.
Kljub temu pa smo meseca maja uspešno izvedli 7.
tradicionalni blagoslov motorjev in motoristov, ki je
bil rekordno obiskan. Skozi vse leto smo obiskovali
srečanja ostalih moto klubov po Sloveniji. Udeležili
smo se tudi dogodkov ob krajevnem prazniku.
Septembra smo se odpravili na izlet na Kozaro.

Mirni Peči. Na prvo vožnjo sezone smo se odpravili
v Prekmurje, kjer smo si ogledali stolp Vinarium v
Lendavi.
17. april je vse člane MK perniški asi ovil v žalost,

Oktobra smo pripravili piknik ob 2. obletnici odprtja
klubskih prostorov, na katerega smo povabili naše
zveste donatorje. Vreme nam je bilo naklonjeno,
zato nas je obiskalo tudi veliko število motoristov.

Organizirali smo tudi krvodajalsko akcijo. Decembra
smo se udeležili prireditve Veseli december, kjer
smo pekli kostanje.
Veseli nas, da lahko s svojimi prireditvami
pomagamo pri prepoznavnosti našega kraja.
Hvala našim zvestim donatorjem, ki nam iz leta v
leto pomagajo, da klub uspešno deluje. Hvala tudi
Občini Pesnica, županu, g. Venčeslavu Senekoviču,
ter g. župniku Marjanu za vsakoletni blagoslov. Vsem
občanom želimo vesele božične praznike ter srečno
novo leto 2017, predvsem pa SREČNO na cesti.

HUMANITARNE AKCIJE V KD PESNICA
J.F.
Tudi v letu 2016 smo, v okviru svojih dejavnosti, nadaljevali s humanitarnim
delom. Že tradicionalno:
- smo pripravili brezplačen ogled našega mini ZOO-ja za vse otroke,
- v sodelovanju z zvezo Sonček izvedli terapevtsko jahanje, ki pozitivno
vpliva na gibalne in psihosocialne funkcije otrok.
Letos smo vključili še dve novosti. Odločili smo se, da bomo omogočili
brezplačno jahanje in stik s konji otrokom družin, ki si iz različnih razlogov tega
ne morejo privoščiti. Najprej smo to, v sodelovanju z vodstvom šol, omogočili
učencem OŠ Pesnica in Pernica. Otroci so se jahanja in stika s konji zelo

razveselili, kar je razveselilo tudi nas. V letu 2017 bi radi ponudili možnost
brezplačnega jahanja za 12 OŠ in 12 vrtcev. Da je takšna oblika dejavnosti
društva pozitivno sprejeta, nam je potrdila tudi Konjeniška zveza Slovenije in
nam omogočila vključitev v program »300 OTROK NA KONJA«.Ta program
podpira tudi mednarodna organizacija FEI SOLIDARITY.
V letošnjem letu smo tudi prvič omogočili brezplačno jahanje otrokombeguncem iz Sirije in Afganistana. Otroci so bili zelo navdušeni tako nad konji
kot ostalimi živalmi v našem ZOO-ju. Ko smo slišali njihove žalostne zgodbe,
je bilo to najmanj, kar smo lahko naredili zanje.
Pripravljamo še nekaj novosti, ki pa naj ostanejo skrivnostno presenečenje.
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20 LET KONJENIŠKEGA KLUBA ZLATA HORDA
IZ PERNICE
Mihaela Horvat
Tudi tokrat vam želimo opisati dogodke, ki smo jih v tem letu pripravili v
klubu Zlata horda.
V spomladanskem času smo praznovali 20. obletnico ustanovitve KK Zlata
horda – ob tem jubileju nam je Občina Pesnica podelila občinsko priznanje; za
izkazano zaupanje in sodelovanje se ji zahvaljujemo. V poletnih mesecih smo
sodelovali na regijskem tekmovanju v oranju s traktorji, ki so ga organizirali
pri Lenartu. Brata Vlado in Joško Horvat sta dosegla prvo mesto v kategoriji
starodobnikov. V zimskem času tudi sodelujemo na miklavževanju, vožnji
božička in na ostalih prireditvah v kraju.
Ob koncu leta, na god Sv. Štefana (26. 12.), bomo pripravili že 20.
tradicionalni blagoslov konjev v Pernici.
Veseli nas, da se srečujemo ob dogodkih in prireditvah, obujamo spomine
in izmenjamo kakšno lepo besedo.

RIBIŠKA SEKCIJA KRAP V LETU 2016 – LETU
ŠTEVILNIH POKALOV IN PRIZNANJ
Zofka Krapša
Ribiška sekcija Krap Društva upokojencev
Pesnica pri Mariboru deluje od leta 1998. Njeni člani
se srečujejo na ribiških tekmovanjih na domačem
ribniku v Gačniku in na prijateljskih srečanjih, ki jih
organizirajo različna ribiška društva upokojencev.
Ribiči že vsa leta skrbno urejajo okolje ribnika.
Lani so člani ribiške sekcije s prostovoljnim delom
uredili novo tekmovalno traso ob ribniku. Odslej bo
preživljanje prostega časa ribičev ob njem prijetno
tudi ob slabem vremenu. Predsednik RS Krap
Jože Slana upa, da bo prijetno in mirno okolje
v naravi v njihove ribiške vrste pritegnilo še več
starejših občanov.
Na prijateljskih tekmah zmagali
pesniški upokojenci
V ne preveč lepem vremenu sta se 27. junija
zbrali ob ribniku Lenc v Sladkem Vrhu ekipi Društva
upokojencev Sladki Vrh in Društva upokojencev
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Pesnica ter se pomerili v ribiški spretnosti. Srečanje,
pobudnik zanj je bil Jože Slana, je kljub dežju
potekalo v prijateljskem vzdušju. Ekipi sta sestavljali
po dvanajst ribičev. Z žrebom za parna oz. neparna
mesta na tekmovalni trasi so parna mesta zasedli
pesniški ribiči, neparna pa ribiči DU Sladki Vrh.
Zmagala je ekipa DU Pesnica s 30,765 kg
težkim ulovom. Čeprav na domačem terenu, je
sladkovrška ekipa ulovila precej manj, in sicer
samo 13,355 kg. Med posamezniki je slavil Oto
Graber iz DU Pesnica. Zaključek srečanja je bil v
gostišču Brod, kjer je Janez Kaučič zmagovalni ekipi
podelil prehodni pokal. Tekmovalci so na srečanju
pogrešali predsednika obeh upokojenskih društev.
Čeprav so ju povabili, se srečanja nista udeležila,
da bi s svojo prisotnostjo potrdila zanimanje za
delo upokojencev v svojih društvih, saj bi druženje
upokojencev le tako dobilo pravi smisel.

Drugo prijateljsko srečanje je bilo 4. julija na
trasi ribnika Smolinci pri Cerkvenjaku, ki se ga
je udeležila tudi ekipa ribičev-upokojencev DU
Pesnica. Zaradi visokega števila udeležencev je
ribiče na trasi ob ribniku pestila prostorska stiska,
vendar so bili dobre volje. Razpoložene pa so bile
tudi ribe. Zmago je slavila ekipa DU Pesnica z 18
NT, drugi so bili upokojenci-ribiči iz Radencev s 23
NT, tretja pa ekipa iz DU Lenart s 25 NT.
9. Štajerski pokal Društvu upokojencev
Rače
V torek, 6. septembra 2016, so se štajerski
tekmovalci v lovu rib s plovcem zbrali v Gačniku
na 9. Štajerskem prehodnem pokalu. Potem ko
so leta 2014 Štajerski pokal že tretjič osvojili ribičiupokojenci DU Pesnica in ga obdržali v trajni lasti,
je leta 2015 prehodni pokal osvojila ekipa Društva
invalidov Maribor, letos pa je bila uspešnejša ekipa

Društva upokojencev Rače, ki je »ulovila« samo deset negativnih točk. Za
prehodni Štajerski pokal se je pomerilo deset ekip iz Društev upokojencev:
Rače, Maribor, Kamnica, B.B.Z. Bodonci, Maribor-Center, Pesnica I., MariborTabor, Pesnica II., Duplek in Sladki Vrh. Tekmovanje je bilo organizirano v štirih
sektorjih s po tremi tekmovalci.
Rezultati 9. Štajerskega pokala
Člani ekipno:
1. mesto: DU Rače (10 NT),
2. mesto: DIM Maribor (13 NT),
3. mesto: DU Kamnica (14 NT).
Člani posamezno:
1. mesto: Branko Najglič, DIM, 19,660 kg,
2. mesto: Mirko Lenart, DU Rače, 10,040 kg,
3. mesto: Zlatko Pupaher, DIM, 9,370 kg.
Na Tašnerjevem memorialu zmagal Vinko Trantura
Vsakoletno srečanje v septembru je posvečeno spominu preminulih
članov Ribiške sekcije in so ga poimenovali Tašnerjev memorial. Letošnjega
spominskega srečanja 22. septembra se je udeležilo 27 ribičev iz različnih
sekcij in ribiških družin. Od žensk so se tekmovanja udeležile 3 ribičke: Dragica
Graber iz DU Pesnica, Danica Merc iz DU Dravograd in Dagmar Žamut iz
DU Pobrežje. Pokale je prispevala RS Krap. Za nagrade je poskrbela Jožica
Tašner, za njen trud se ji RS Krap zahvaljuje. Prvo mesto je za 16,170 kg
težki ulov osvojil Vinko Trantura iz DIM, drugo Avgust Passero iz DU B.B.Z.
Bodonci za 14,880 kg ulova, tretje pa Dragica Graber, članica DU Pesnica,
za 14,320 kg ulovljenih rib. Tekmovanja se je – a le kot gledalec – udeležil

dolgoletni član in strasten ribič ter tekmovalec Srečko Selko. Letos se zaradi
slabega zdravja in invalidnosti tekmovanja ni mogel udeležiti kot tekmovalec.
Posebno nagrado picerije Ali – servis za strežbo pic in družinsko pico – za
ulov najtežje ribe je prejela ribička iz DU Pesnica Dragica Graber, ki je ujela
5,710 kg težkega krapa.
Prvi ribiči-upokojenci iz DU Rače – Rački grofi
V počastitev starejših občanov je 4. oktobra v Gačniku potekalo že
tradicionalno ekipno tekmovanje v lovu rib s plovcem za ribiče-upokojence.
Tekmovalo je devet tričlanskih ekip iz Društev upokojencev: Rački grofi – Rače
II, Radenci, Duplek, Pesnica, Maribor-Tabor, Rače, Murska Sobota, Kamnica
in Radvanje. Prve tri ekipe so prejele pokale, prvi trije posamezniki v sektorju
pa medalje. Zmagala je ekipa Društva upokojencev Rački grofi – DU Rače II.
(11 NT), druga je bila ekipa iz Radencev (17 NT), tretja pa ekipa iz Dupleka
(18 NT). Tokrat so najbolj prijemale ribe v sektorju C, kjer so slavili najbolj
uspešni posamezniki: 1. mesto: Tone Kučiš, DU Pesnica, 14,650 kg; 2.
mesto: Mirko Lenart, DU Rače, 14,550 kg in 3. mesto Marjan Ladinek, DU
Tabor, 14,000 kg.
Uspešno so se nadaljevala tudi srečanja ribičev-upokojencev ob ponedeljkih.
Ob koncu ribiške sezone so trem najuspešnejšim podelili medalje. Zlato medaljo
je prejela Dragica Graber, ki je »pometla« z moško konkurenco, srebrno Tone
Kučiš in bronasto Alojz Rajter. Na tekmovanju za ribiškega carja je najtežjega
krapa, 6,480 kg, ulovil Tone Kučiš. Ribiška srečanja so se običajno zaključila
ob prijetnem kosilu v gostilni Kramberger v Pernici, kjer so razglasili rezultate
in podelili pokale ter priznanja.
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VESELI DOGODKI

Alojzija Žohar iz Sp. Dobrenja je praznovala 91. rojstni dan
Ana Strauss iz Rance je praznovala 90. rojstni dan

Biserna poroka zakoncev Kranvogel iz Dragučove

Elizabeta Murko iz Pesnice pri Mariboru je
praznovala 90. rojstni dan

Mladoporočenca Verčkovnik iz Pesnice pri Mariboru

68

VESELI DOGODKI

Zlata poroka zakoncev Papež s Pesniškega Dvora

Biserna poroka zakoncev Kacjan iz Pesnice pri Mariboru

Marija Brumec iz Jelenč je praznovala 90. rojstni dan

Ludvik Lončarič iz Dolnje Počehove je praznoval
90. rojstni dan

Zlata poroka zakoncev Lešnik iz Vukovja
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Rešitve rebusov pošljite najkasneje do 15. marca 2016 na naslov: Občina Pesnica
pri Mariboru 39a, z oznako »Rebusi«.
Za žrebanje je dovolj ena pravilna rešitev. Izžrebanim nagrajencem bomo podelili
praktične nagrade sponzorja (buteljka), tokrat vinogradništva Šlebinger, Počenik 24,
iz Jakobskega Dola.
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Rešitve rebusov iz prejšnje številke (julij 2016): bombna misija, kockasta meduza,
Apokalipsa, klopni meningoencefalitis, poligraf in žgano apno.
Nagrajenci iz prejšnje številke: Urška Repina (Jarenina), Ivica Lukman (Maribor) in
Dino Kusanović (Ptuj).

