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Javno glasilo NOVICE OBČINE PESNICA je vpisano v razvid medijev,
ki ga vodi Ministrstvo za kulturo RS, pod zaporedno številko 821
(odločba št. : 006-61/2004-4 z dne 16.04.2014). Glasilo izhaja v
slovenskem jeziku v nakladi 2.500 izvodov in ga prejmejo brezplačno
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vračamo. Vse pravice pridržane, objavljanje posameznih delov ali
celote ni dovoljeno brez pisnega soglasja izdajatelja.

Novice Občine Pesnica

ŽUPANOV UVODNIK

Spoštovane občanke in cenjeni občani,
približujemo se datumu prve obletnice nastopa našega mandata v krajevnih skupnostih, občinskem svetu in
nadzornem odboru.
Glavni simbolni dosežek prvega leta
je, da nas je združevalo delo za občane in javno dobro. Skupen trud ob
konstruktivni kritiki in predlogih,
pa pomenijo samo boljši rezultat za
našo skupno hišo, občino, ki jo upravljamo.
Občina je tako v vseh svojih delih
oživela, tako uradni, voljeni organi
kot društva z nizom zelo dobro organiziranih in obiskanih prireditev in
vključenosti občanov vseh generacij
v najrazličnejše dejavnosti.
Žal ne morem mimo dejstva, da še
vedno urejamo »podedovane« zadeve
iz preteklosti. Da bodo rešitve hitreje
vpeljane v naš vsakdan, smo sprejeli
nove temeljne akte občine, statut in
poslovnik, ki sta sedaj (končno) usklajena z državno zakonodajo. V pripravi
je tudi občinski prostorski načrt, ki
pomeni temeljni dogovor o upravljanju z našim prostorom iz dveh vidikov. Na eni strani trajnostni vidik in
varovanje narave, na drugi strani pa
podlaga za gradnjo in prihodnji hitrejši razvoj občine.
V to lahko štejemo tudi znižanje neživljenjsko visokega komunalnega
prispevka za 50 %, kar je občinski
svet potrdil z veliko večino. S tem
ukrepom smo omogočili mladim, da
gradijo doma oz. privabili prebivalce drugih občin k nam, saj se občini,
kljub izjemni prometni legi in neposredni bližini Maribora ta prednost
oz. priložnost ni poznala pri njeni razvitosti.
Z dvoletnim občinskim proračunom
smo pokazali, da s soglasjem večine
lahko načrtujemo dlje kot za eno leto
in s tem polagamo temelj več projektom, ki so že v izvajanju in ki bodo
spremenili občino na bolje.
Ponosen sem, da urejamo občinsko
središče na raven, kot si ga občani
zaslužimo. Ob tem Pesnica in celotna
občina dobiva moderen rekreativni
park, ureja se poslovna cona z novim
pločnikom proti Dobrenju. Do konca
leta pa bomo uredili tudi nov lipov

drevored, ki bo potekal od velikega
rondoja do središča Pesnice pri Mariboru. V Jakobskem Dolu smo uredili
kulturni dom in klimatske naprave v
vrtcu za bivanje naših otrok v znosnih razmerah v poletnem času. Menjali smo nevarno azbestno streho na
OŠ. Prav tako smo klimatske naprave namestili tudi v Pesniškem vrtcu.
V Pernici smo sanirali zamakanje v
vrtcu, delno namestili nove strojne
instalacije ter zamenjali talne površine, hkrati pa sanirali vse plesnive stene in pohištvo. Intenzivno se
pripravljamo na ureditev Koloparka
in parkirišč. Pričeli smo z gradbenimi deli na lokaciji režijskega obrata
v Pernici, kjer bo novi dostop do šole,
parkirišča za starše in zaposlene, prav
tako se bo uredila travnata površina,
ki bo namenjena rekreaciji šolskih otrok. Posledično se bo sprostil trg pred
cerkvijo in bo skozi središče vasi urejena talna označitev parkirnih mest
ter speljana in označena varna pot za
pešce in naše najmlajše. V Jarenini
se obnavlja popolnoma zanemarjena
in skoraj uničena cesta, če naštejem
samo nekaj večjih del.
Ob komunalnih in gradbenih delih
imajo veliko pozornost družbene
dejavnosti, trenutno sta odprta dva
javna razpisa. Za e-oskrbo, torej socialni servis na daljavo, ki bo starejšim
omogočil bivanje na svojem domu ter
razpis žepnin za študente. Spodbudo
za čim boljše izobraževanje dijakom
in študentom namenjamo prvič v obliki žepnin, za katere menim, da bodo
gotovo dobrodošle.
Področje, h kateremu kot občina v
zadnjem letu pristopamo intenzivno in ga vidimo kot izjemen in eden
osnovnih atributov našega okolja, je
podpora turistični dejavnosti, kjer veliko naših občanov že dosega vrhunske rezultate v kulinarični ponudbi,
vinarstvu in predelavi pridelkov.
Naš cilj je ustvariti boljše pogoje za
razvoj vseh dejavnosti, s katerimi se
naši občani ukvarjajo. To počnemo
z izboljševanjem prometne in ostale
infrastrukture ter promociji. V tej luči
smo se v okviru »Dobrote občine Pesnica« uspešno predstavili že na dveh
sejmih letos.

Visok delež turistične ponudbe nosijo
društva in krajevne skupnosti z vedno bolj prepoznavnimi prireditvami,
ki že zdaj kažejo potencial, da bodo
s primerno podporo zrastle v velike
turistične prireditve zanimive tudi
širše.
Posebno pozornost pa moramo posvetiti edinstvenemu dogodku, ki se bo
odvil v Jarenini, in sicer praznovanju
880 let prve omembe kraja Jarenina,
ki je starejša od Maribora in mora dobiti svoje mesto v naši zgodovini. Na
to častitljivo obletnico in zgodovinsko
dejstvo smo lahko vsi občani zelo ponosni in prav je, da to tudi pokažemo.
Veliko prireditev se je že odvilo v
okviru praznovanja, vrhunec pa bo
13. oktobra na slavnostni prireditvi,
ko je svoj obisk potrdil tudi predsednik Republike, Borut Pahor.
Po (za marsikoga prekratkih) počitnicah, so septembra klopi ponovno
napolnili naši dijaki, osnovnošolci
in otroci v vrtcih, ki jim iz srca želim
uspešno novo šolsko leto, našim študentom pa uspešen študij.
Vlaganju v objekte šol in vrtcev letos
namenjamo za tretjino več sredstev,
kot so to namenjali v prejšnjem mandatu. Prepričan sem, da bo to bistveno pripomoglo k lažjemu delu v do
zdaj finančno podhranjenih vzgojno
izobraževalnih zavodih.
V jesenski čas občani vstopamo z
dobrimi rezultati, napredkom in optimizmom prvega leta mandata. Ker
pa ta čas pomeni tudi polno opravil v
naših sadovnjakih in vinogradih, sem
izjemno vesel novic, da po celotni občini pričakujemo dobro letino. Vse to
nas lahko navdihuje, da nam vetra v
jadra optimizma, zanosa in napredka
ne bo pojenjalo.
mag. Gregor Žmak
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NAGOVOR PODŽUPANOV

S 1. junijem 2019 sem bila imenovana za podžupanjo naše občine.
Z občutkom velike odgovornosti se
kot prva ženska v naši občini v tej
vlogi podajam na novo pot.
Skupaj z županom in podžupanom
smo sprejeli odločitev, da bo delo
podžupanov projektno. To pomeni,
da župan posameznega podžupana
pisno pooblasti za določeno nalogo
– projekt. V nadaljevanju podžupan
sicer sodeluje z županom in mu je
odgovoren, je pa pri vodenju projekta
samostojen, tako vsebinsko kot tudi
organizacijsko; pri njegovem delu sodeluje celotna Občinska uprava.
Trenutno sem kot podžupanja pooblaščena za dva projekta:
• projekt prenove predpisov Občine
Pesnica in
• projekt izgradnje protihrupne zaščite na AC Šentilj–Pesnica.
Prenova predpisov je interni projekt
Občinske uprave. S sprejemom Statuta in Poslovnika Občine Pesnica smo
nekako že pričeli z izvajanjem tega
projekta. Trenutno poteka popis vseh
obstoječih občinskih predpisov; v na-

daljevanju moramo pregledati veljavnost le-teh. Preveriti moramo, katere
predpise je potrebno spremeniti ali
dopolniti ter ali nam kateri predpisi
manjkajo. Pri tem bodo aktivno sodelovali predsedniki vseh komisij Občinskega sveta, vse spremembe bodo
sproti objavljene tudi na spletni strani
občine.
Neizgrajena protihrupna zaščita je
vsebinsko in organizacijsko zahtevnejši projekt in je problem naše občine že dobrih 20 let. Bilo je že več
poskusov in idej, kako do obljubljene
neizgrajene protihrupne zaščite, žal
pa do sedaj še noben ni obrodil sadov.
Do sedaj smo občina, odbor krajanov
in tudi določeni posamezniki delovali premalo povezano; nujno je, da to
spremenimo. Kako? Župan bo že v
septembru imenoval komisijo, katere
naloga bo pregled celotne dokumentacije na občini, pridobitev dokumentacije odbora krajanov in posameznikov ter priprava skupnega izhodišča
za pogovor občine z DARS-om. Na
podlagi zaključkov prve faze bo sprejeta odločitev, kako naprej.
Kot podžupanja bom aktivno sode-

Spoštovane občanke, cenjeni občani! Z mesecem junijem sem bil
imenovan za podžupana Občine Pesnica. Namen funkcije podžupana je pomagati županu pri
opravljanju tekočih zadev kakor
tudi zadostitvi določilom, ki jih
opredeljuje Zakon o lokalni samoupravi. Del obveznosti podžupana
se po dogovoru z županom nanaša na projektno delo.

krajevne skupnosti. Vodenje KS Jarenina je prevzela ga. Sandra Kurnik
Zupanič. Z imenovanjem na podžupansko mesto pa obveznosti do kraja, v katerem živim, niso nič manjše,
nasprotno, še večje. Skupaj s KS Jarenina nadaljujemo s pripravami na
osrednji dogodek ob 880-letnici prve
pisne omembe Jarenine, ki bo 13. oktobra 2019. Vljudno vabljeni.

Po Zakonu o lokalni samoupravi je
funkcija podžupana nezdružljiva z
opravljanjem funkcije predsednika
krajevne skupnosti in funkcije svetnika v krajevni skupnosti. Zato sem v
mesecu juniju odstopil tako kot predsednik KS Jarenina kot tudi svetnik

Funkcija podžupana pa ni namenjena samo določeni krajevni skupnosti,
ampak vsem občanom. Zato se lahko
s pobudami, željami in tudi težavami
vedno obrnete name v času uradnih
ur ter vsak dan v popoldanskem času
v skladu s predhodnim dogovorom.
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lovala na sestankih Občinskih komisij in sestankih Krajevnih skupnosti;
potrudila se bom, da bo moja prisotnost tudi dodana vrednost.
Za vse vas, spoštovane občanke in
občani, sem še naprej na voljo za
vprašanja, predloge, tudi pripombe.
S septembrom na občini uvajamo novost – t. i. uradne ure podžupanov; ob
predhodni najavi sem za vas na voljo
vsako sredo med 16.30 in 17.00 (kontakt za dogovor termina: tajništvo občine, Petra Škof, 02/65-42-309).
mag. Klavdija Samogy Simonič

Kontaktni podatki so objavljeni na
uradni spletni strani Občine Pesnica.
Slavko Jarc
Novice Občine Pesnica

UREDNIKOVA BESEDA

POKRAJINE DA,
TODA KOLIKO
IN S KAKŠNIMI
PRISTOJNOSTMI?

dr. Marjan Toš, odgovorni urednik

V Slovenji postaja znova aktualno vprašanje pokrajin. Dobili
smo celo predlog o njihovem številu, ki je marsikoga presenetil in v
dobršni meri večino krepko razočaral. Tisti, ki to problematiko
poznajo do obisti, menijo, da je pot
napačna in da bi se morali najprej
temeljito pogovoriti o pristojnostih
bodočih pokrajin. Takšno pot tudi
sam podpiram, saj bi bila velika
napaka, če bi nastale nove administrativne oblike, ki ne bi vedele,
kaj naj počnejo. Razen, da bi izvajale birokracijo in administracijo,
to bi že znale. In tudi zaposlovati
nove in nove uradnike s solidnimi
plačami na račun davkoplačevalcev. Skratka, problematika je
zahtevna in zahteva temeljit premislek. Upam, da tokrat brez fige
v žepu, kot se je to okoli pokrajin
dogajalo v preteklosti.
Velik strokovnjak za lokalno samoupravo, Stane Vlaj, je že pred leti
veliko pisal o tej tematiki. Strinjam
se z njim, da je “decentralizacija kot
proces uresničevanja načela subsidiarnosti sodobna težnja v evropskih
in zunajevropskih državah. V večini
evropskih držav prenaša država na
občine in druge lokalne skupnosti
del svojih pristojnosti, kadar presodi,
da je tako mogoče učinkoviteje uresničevati nekatere zadeve, bolj upoštevati specifičnosti nekega območja
ali približati upravo prebivalcem. V

Evropi obstaja kar šest modelov
regionalizacije držav. Države se
same odločajo, kateri model jim
ustreza. Nekatere pa regij sploh
ne potrebujejo. Devolucija oblasti na regionalne oblasti krepi lokalno samoupravo, ogroža pa jo
tudi navzoča težnja k centralizaciji.
Iz najnovejših dogajanj v Evropi lahko ugotovimo, da gre razvoj v smeri
učinkovite in demokratične oblasti na
vseh ravneh.”
Do tod vse lepo in prav. Zdaj pa trčimo ob trdne zidove zagovornikov pokrajin, ki bi jih želeli v Sloveniji skoraj
toliko, kot je občin. Malo karikiram, a
v to smer ne kaže peljati voza. Moje
osebno mnenje, ki izhaja iz poznavanja zgodovine in politične geografije
Slovenije, je, da naj bo pokrajin manj,
a te res učinkovite. Približno takole
bi lahko izgledal bodoči zemljevid
slovenskih pokrajin: Prekmurje (do
Mure); Štajerska (od levega brega Save
do Mure) vključno s Savinjsko dolino, Kozjanskim, Zasavjem; Koroška
do Šaleške pokrajine; Ljubljana kot
glavno mesto; Gorenjska; Dolenjska;
Notranjska in Primorska. Še bližje pa
so mi nekdanje zgodovinske dežele,
in sicer Štajerska, Koroška, Kranjska
in Goriška s Primorjem. Dodajam še
Ljubljano kot glavno mesto – malo po
vzoru sosedov na severni strani Karavank, ki so tako opredelili prestolnico
Dunaj z dvema milijonoma prebival-

cev – in seveda Prekmurje. To je pač
zgodovinsko gledano pokrajina, ki naj
ostane samostojna, a res Prekmurje, ne pa umetno Pomurje, ki je čisti
produkt nekdanje politike. Prlekija z
Ljutomerom in radgonski kot z Apaško dolino sta bila vedno navezana
na Maribor na Štajerskem. Delitev
Štajerske na dve pokrajini je največja neumnost, kar sem jih kdaj slišal.
Še v stari statistični regiji so Podravje
sestavljale stare velike občine oz. komune – Maribor, Slovenska Bistrica,
Lenart, Ptuj in Ormož … Tega se še
kako dobro spominjamo. Občina Pesnica bo v vsakem primeru ostala na
Štajerskem, o tem ni dvoma, in če bo
prevladal razum, bodo celotne Slovenske gorice kot deželica med Muro
in Dravo z Radgono in Ljutomerom na
Štajerskem. Ker drugam ne spadajo. A
kot že rečeno, najprej pristojnosti in
viri financiranja pokrajin, potem pa
delitev. Ta naj ne sloni na slovenskem
politično-strankarskem interesnem
vrtičkarstvu, pač pa na smotrnih delitvah, ki upoštevajo tudi zgodovino in
tradicijo. Je to res tako težko?
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GRADBENA IN KOMUNALNA DELA V OBČINI PESNICA
Občinska uprava

Rekonstrukcija LC 310 031 Vosek–Jarenina–Šentilj, II. faza
Občina Pesnica je z izvajalcem del,
podjetjem Komunala Slov. gorice, d.
o. o., dne 8. 7. 2019 pričela z izvedbo
na projektu obnove ceste skozi naselje Jarenina. Projekt, za katerega
ima Občina zagotovljena sredstva v
višini 620.000,00 EUR, zajema obnovo in dograditev kompletne javne infrastrukture skozi center Jarenine v
dolžini 1060 m. Pogodbena vrednost
znaša 559.619,85 EUR. Investicija
predvideva obnovo cestišča, ki se zaključuje v izvedbi dvoslojnega asfalta
širine 5 m. Gradnja pločnika v širini
1,5 m se je začela v zadnjem tednu
avgusta, s polaganjem cestnih robnikov ob pokopališču in v nadaljevanju
po celotni trasi ceste. Izvajalec je trenutno že na polovici gradbenih del,
ki zajemajo izvedbo novega vodovodnega omrežja, elektro vodov, javne
razsvetljave in telekomunikacijskih
vodov, ki so vsi locirani v predvidenem pločniku. Prav tako vzporedno
poteka še izgradnja kanalizacije, ki
poteka v trasi ceste. Izvajalec trenutno že zaključuje gradnjo prvega
kamnitega zidu nasproti trgovine in v
naslednjem tednu pričenja z gradnjo
zidu še ob cerkvi. V središču naselja
in ob pokopališču bomo v zaključni
fazi investicije pohodne površine delno tlakovali, v okviru izvedbe nove
javne razsvetljave pa bomo namestili varčne LED-luči. V nadaljevanju
se bo ob pokopališču uredilo novo
parkirišče, ki bo zaradi nove lokacije
varnejše za uporabo, kot je bilo obsto-

ječe. Vsa dela bodo predvidoma končana do 15. oktobra. Izven cestišča se
bodo nadaljevala dela na električnem
omrežju, ki se v večji meri prestavlja v

zemljo, kar bo dodatno polepšalo sam
kraj.

Park aktivnih doživetij Pesnica, I. faza
Občina Pesnica je dne 22. 7. 2019
pričela z izvedbo projekta Park aktivnih doživetij. Projekt, za katerega
je Občina morala pridobiti gradbeno
dovoljenje in zagotoviti sredstva v
višini 613.000,00 EUR, zajema izgradnjo kompletne javne infrastrukture
v dolžini 580 m. Pogodbena vrednost
znaša 589.495,12 EUR. Investicija
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predvideva izdelavo cestišča, ki se zaključuje v izvedbi dvoslojnega asfalta
širine 5,50 m. Ob levi strani ceste se
bosta izvedli dvosmerna kolesarska
proga in površina za pešce. Ob cestišču bo okrog 150 parkirišč, od tega
8 parkirišč za invalide ter nekaj parkirišč za avtodome. Parkirišča bodo
v prostor umeščena tako, da bodo s

svojo pozicijo umirjala hitrost prometa, kar bo pripomoglo k večji varnosti
v prometu. Izvajalec trenutno izvaja
navoz gramozne podlage in gradnjo
kanalizacije. Pričela se je izvedba novega vodovodnega omrežja, elektro
vodov, javne razsvetljave in telekomunikacijskih vodov. S tem bo Občina zagotovila možnost uporabe vseh
Novice Občine Pesnica

AKTUALNO
spremljajočih objektov, ki jih bo cesta povezovala. Ob cesti se bo namreč v tej fazi
gradnje postavil tudi fitnes na prostem.
V nadaljevanju naslednje investicije se
bo postavil trenutno največji načrtovan
kolopark v Sloveniji in na koncu trase v
prihajajočem obdobju še pokopališče.

Končana ureditev vaškega središča Jareninski Dol, I.faza

Zaključena je prva faza ureditve vaškega
središča Jareninski Dol, sofinancirana s
strani Evropskega regionalnega sklada v
okviru LAS Ovtar Slovenske gorice.
Dela so končana, preplastilo se je igrišče,
zasadilo nova drevesa, postavila nova ograja ob igrišču, postavila urbana oprema
in uredil plato ob vrtcu.
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada
za regionalni razvoj.

Ureditev vaškega središča Jareninski Dol, II. faza
Na križišču ob vrtcu v Jarenini smo zgradili nov kamniti zid in s tem povečali in izboljšali igralne površine za naše najmlajše občane. V okviru gradbenih del smo
poleg gradnje zidu prestavili prešo na
lokacijo posajene potomke stare vinske
trte iz Lenta in tam postavili še nadstrešek za prešo. Na obstoječem platoju na
igrišču vrtca, kjer je prvotno stala preša,
se bo do konca meseca avgusta prav tako
postavil nadstrešek, ki bo otrokom nudil
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nekaj senčne površine. Tlakovana tla
se bodo obložila z gumiranimi ploščami, primernimi za uporabo na šolskih igriščih. Povečan prostor za igro
se je ogradil z ograjo in bo z novimi
igrali velika pridobitev za otroke. Na
cesti pred vrtcem smo modernizirali
prehod za pešce, ki je sedaj dvignjen
na nivo pločnikov in s tem zmanjšuje

hitrost vozil ob šolskih objektih. Prehod in vse pohodne površine so posebej vidno označene in z dodatnimi
varnostnimi elementi skrbijo za večjo
pozornost in varnost v prometu ob
šolskih objektih.

tih v Jarenini, natančneje med vrtcem
in igriščem, zgradili nov pločnik. Za
boljšo varnost smo prav tako preuredili dovoz na parkirišče, pot med
parkiriščem in šolo ter dodali nekaj
parkirnih prostorov.

V okviru izboljšanja varnosti šolskih
poti in predvsem varnosti otrok v prometu smo prav tako ob šolskih objek-

Nakup opreme in vzdrževanje vrtcev
Ob telovadnici OŠ Jarenina urejamo še dodatno površino, kjer bodo sedaj lahko svoje šolske obveznosti
opravljali tudi v učilnici na prostem. Poleg površine za
igro skupin smo postavili še večnamensko igralo in pokrite klopi z mizami, kjer se lahko odvija del pouka na
prostem, prostor bo ograjen.

Ureditev kulturne dvorane in prireditvenega prostora na prostem v Jakobskem Dolu
V Jakobskem Dolu smo uredili prireditveni prostor in
obnovili notranjost kulturne dvorane (nova tla, elektroinstalacije s svetili, manjša gradbena dela z opleskom),
delno tudi obnovili fasado. Zasteklila sta se vetrolom in
vhodna vrata. Obnavlja se tudi prezračevalni sistem v
dvorani. Pridobili smo tudi 120 novih stolov, prireditveni oder in opravili montažo zaves za oder.
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska
unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Sanacija plazu Menhart v Pesnici pri Mariboru
(Pesnica pri Mariboru 54 f)
Plaz je na lokaciji, ki ogroža stanovanjski objekt mlade
družine. Sanacija se bo izvedla s sistemom z vodnjaki
in globokimi drenažnimi rebri. Zaledne vode se bodo
speljale pod dovozno cesto oz. javno pot za naselje, ki
se bo ob tem uredila.

Sanacija vlažnih sten v Vrtcu Pernica
Vlažne stene je povzročil neustrezno vgrajen material
vodovodne instalacije.
Sanacija je zahtevala sušenje in izsesavanje, menjavo
napeljav in gradbeno-pleskarska dela kakor tudi položitev novih tal z vsemi preddeli. Sanacija je bila pravočasno izvedena, saj so malčki novo šolsko leto septembra začeli v domačem vrtcu.
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OBČINA PESNICA DOBILA
PRIKAZOVALNIK HITROSTI
Občinska uprava

Agencija za varnost prometa je 30
občinam podelila prikazovalnike hitrosti, med drugimi tudi naši
občini. Prikazovalnik je dodaten
ukrep za takojšnje zmanjšanje
povprečnih hitrosti in zaščito najbolj ranljivih udeležencev v prometu.
Prehitra vožnja je, kljub pogostim
preventivnim akcijam in opozarjanju
vseh institucij, ki delujejo na področju preventive, še vedno najpogostejši vzrok prometnih nesreč z najhujšimi posledicami. Omejitev hitrosti pa
je predvsem v naseljih ključnega pomena. V okviru zadnje akcije Hitrost
so policisti največ kršitev prekoračitve dovoljene hitrosti izmerili prav v
naseljih. V času trajanja akcije med
12. in 18. avgustom so tako ugotovili
3048 kršitev prekoračitev hitrosti, od
tega kar 2492 kršitev v naselju.
Agencija za varnost prometa je v sodelovanju s podjetjema Intermatic
in Sipronika tudi letos, že deveto leto
zapored, na podlagi javnega razpisa
podelila prikazovalnike hitrosti »Vi
vozite« v brezplačni desetmesečni
najem slovenskim občinam. S prikazovalniki hitrosti želijo na Agenciji
spodbuditi voznike k strpnejši in bolj
umirjeni vožnji ter tako prispevati k
večji varnosti vseh udeležencev v cestnem prometu. Agencija želi obenem

občine spodbuditi, da bi uporabljale
prikazovalnike hitrosti, saj so dokazano učinkovit kratkoročni ukrep
za zmanjšanje povprečnih hitrosti v
naseljih in izven njih. S prikazovalniki hitrosti se zbirajo tudi podatki
o izmerjenih hitrostih, na podlagi
zbranih podatkov pa je mogoče pripraviti analize ter predloge za izvedbo
različnih infrastrukturnih ukrepov
na cestah, ki še dodatno prispevajo k
izboljšanju prometne varnosti.
Ob tej priložnosti je v. d. direktorice
Agencije za varnost prometa, Vesna
Marinko, poudarila: »Hitrost in neprilagojena vožnja sta pogosto usodni.
Zato je Agencija v zadnjih mesecih še
dodatno okrepila preventivne aktivnosti tako na lokalnem kot tudi nacionalnem nivoju, s katerimi želimo
povečati stopnjo zavedanja o pomenu
previdnejše, predvsem pa bolj umirjene in strpne vožnje. Uporaba prikazovalnikov hitrosti je nujna predvsem v naseljih, zlasti pa v okolici šol,
vrtcev in igrišč, kjer je treba zagotoviti
dosledno upoštevanje hitrosti. Rezultati raziskav namreč kažejo, da vozniki, ki se zavedajo nadzora, ravnajo
bolj previdno tudi tedaj, ko nadzor
ni očiten. S prikazovalniki hitrosti
želimo izboljšati prometno varnost v
lokalnih skupnostih in tako vplivati
na zmanjšanje povprečnih hitrosti na

Prikazovalnik hitrosti v naselju Pernica,
smer Dragučova

cestah, obenem pa izboljšati prometno varnost na šolskih poteh.«
Na letošnji razpis se je prijavilo kar 41
občin, izbrane občine pa je na podlagi
razpisnih kriterijev izbrala strokovna
komisija. Prednost pri izbiri so imele
občine z izpostavljenimi in prometno
nevarnimi mesti, kjer poteka šolska
pot (pot v šolo ali vrtec), kjer ni zagotovljen minimalni standard za šolsko
pot, kjer je visoka stopnja zabeleženih
prometnih nesreč ter mesta s pogosto prekoračitvijo hitrosti in visokim
povprečnim letnim dnevnim prometom. Prikazovalnike hitrosti so prejele naslednje občine: Benedikt, Bled,
Braslovče, Brežice, Cankova, Cerklje
na Gorenjskem, Cerkno, Dol pri Ljubljani, Gornji Grad, Kostanjevica na
Krki, Kungota, Medvode, Nazarje,
Odranci, Oplotnica, Ormož, Pesnica,
Podčetrtek, Prebold, Ptuj, Sevnica,
Solčava, Šmartno pri Litiji, Tabor, Trzin, Turnišče, Veržej, Vipava, Vojnik
in Žužemberk.

REFERENCA GRADBENEMU PODJETJU IZDANA NA
PODLAGI RAZPOLOŽLJIVE DOKUMENTACIJE
Občinska uprava

Referenca gradbenemu podjetju, ki se je prijavilo na
razpis za dela na II. tiru, je bila izdana na podlagi
razpoložljive dokumentacije iz prejšnjega mandata
občine.
Podatki o referenčnem delu "Sanacija plazu na JP Černčič–

Tišler", ki se je prijavilo na državni razpis za projekt Glinščica, so bili s strani občine potrjeni Podjetju za gozdne
gradnje in hortikulturo, d. o. o. Referenca je bila izdana na
podlagi razpoložljive dokumentacije za dela, ki so bila izvedena v letu 2017, v mandatu prejšnjega župana.
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Izhajajoč iz razpoložljive dokumentacije na občini smo izdali omenjeni dokument v prepričanju, da ustreza razpoložljivim podatkom višine opornega zidu.

podpisane 26. 9. 2017 s strani Podjetja za gozdne gradnje
in hortikulturo, d. o. o., in takratnega župana Občine Pesnice, izvedlo omenjeno podjetje do 13. 11. 2017.

Sanacijo plazu na JP Černčič –Tišler je na podlagi pogodbe,

AKTUALNI JAVNI RAZPISI V OBČINI PESNICA
Občinska uprava

JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV ŽEPNIN ŠTUDENTOM ZA PRETEKLO ŠOLSKO
LETO 2018/2019
Predmet javnega razpisa so sredstva za žepnine, namenjene študentom za preteklo šolsko leto
2018/2019. Žepnina za posameznika znaša 250 EUR in se izplača v enkratnem znesku. Rok za
prijavo je do 30. 10. 2019.

JAVNI RAZPIS ZA SUBVENCIONIRANJE SOCIALNO VARSTEVENE STORITVE
SOCIALNEGA SERVISA, E-OSKRBA
Občina Pesnica bo subvencionirala socialnovarstveno storitev socialnega servisa celodnevne
povezave prek osebnega telefonskega alarma občanom občine v obliki mesečne subvencije višini
10 €/mes. Rok za prijavo je 11. 12. 2019.

Vsebina javnih razpisov ter razpisna dokumentacija k posameznim razpisom je
objavljena na spletni strani Občine Pesnica, pod rubriko Razpisi in javne objave.
Prav tako lahko zainteresirani vse informacije dobijo v času uradnih ur na sedežu
Občine Pesnica, pri strokovni sodelavki Moniki BUSER ali na tel. 02/654-2-310.
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PRAZNIK OBČINE PESNICA
Alenka Truntič

Na osrednji slovesnosti ob 23. občinskem prazniku,
ki je bila 21. 6. 2019 v Pesnici, je župan mag. Gregor
Žmak podelil občinska priznanja ter se prejemnikom
zahvalil za njihove dosežke in doprinos k razvoju občine Pesnica.
Sporočilo kulturnega programa je bilo povezovanje, sodelovanje in enakomeren razvoj vseh štirih krajevnih skupnosti občine Pesnica: Jakobski Dol, Jarenina, Pernica in
Pesnica. Na prvi poletni dan, ob zaključku šolskega leta in

v pričakovanju počitnic, so se predstavile učenke in učenci
vseh štirih osnovnih šol in združen pevski zbor vrtcev Pernica in Pesnica. Vodilo ali rdeča nit kulturnega programa
sta bili poezija in proza domačih ustvarjalcev. Tako smo
slišali verze ljudske pesnice Ančke Šumenjak iz Jarenine,
Berte Čobal Javornik iz Pernice in odlomek iz proze znanega pisatelja, komediografa, dramaturga, velikega Pesničana Toneta Partljiča. Vsi trije so v preteklosti prejeli najvišje
priznanje Občine Pesnica. Življenje in delo Jakoba pa se
zrcali v poeziji Marjane
Cmager, letošnje dobitnice priznanja župana.
Za uvod v kulturni program je s himno tudi
tokrat poskrbela pihalna
godba Neuvirtovi Štajerci
– uvod so letos popestrile
mažoretke KUD-a iz Pernice.
Program, ki ga je odlikovala otroška sproščenost in ustvarjalnost, je
predstavljal splet ljudskih pesmi najmlajših
iz vrtcev Pernica in Pesnica, pravljične razigranosti folklorne skupine
Pikapolonice iz OŠ Pesnica, recitatorjev iz OŠ
Jarenina in Pernica, mladih harmonikarjev iz OŠ
Jarenina in Jakobski Dol.
Iz Jakoba pa je prišla tudi
nadobudna mlada pevka. Tekoče, sproščeno in
profesionalno je program
povezovala Anita Mlakar.
Slovesnosti je sledilo
družabno srečanje, ki
so ga popestrili zvoki
ansambla Zadetek, letošnjega
prejemnika
občinskega priznanja,
obiskovalci pa so si lahko
ogledali razstavo likovnih del Alenke Truntič in
Zdenke Bukovec.
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PODELITEV PRIZNANJ OBČINE PESNICA ZA LETO 2019
Občinska uprava

Za posebne zasluge na kulturnem, športnem, znanstvenem, tehničnem in drugem področju lahko občina zaslužnim občanom, samostojnim podjetnikom,
pravnim osebam, društvom in organizacijam podeljuje priznanja Občine Pesnica.

Župan Občine Pesnica, mag. Gregor Žmak, je na osrednji
slovesnosti ob 23. občinskem prazniku, ki je bila 21. junija
2019, podelil občinska priznanja in se prejemnikom
zahvalil za njihove dosežke in doprinos k razvoju Občine
Pesnica.

ŽUPANOVA PRIZNANJA so prejeli:

• ANSAMBEL ZADETEK – za izjemne dosežke na glasbenem področju

• Vrtec Pesnica – ob 40. obletnici delovanja
• Irena Novak – za dolgoletno aktivno sodelovanje v Krajevni organizaciji Rdečega križa
• Marjana Cmager – za velik prispevek pri ohranjanju ljubiteljske kulture

PRIZNANJA OBČINE PESNICA so
prejeli:
• Rudolf KRANER – za posebne zasluge na kulturnem področju

ZLATI GRB OBČINE PESNICA sta
prejela:
• Mateja PUCKO – za izjemne dosežke na področju gledališke dejavnosti
• IVAN ŠABEDER – za dolgoletno aktivno delo v organih
Občine Pesnica, Krajevne skupnosti Jarenina in v Lovski
družini Pesnica-Jarenina

• Mojca PLETERŠEK in Sergeja PAUMAN – za izjemne dosežke na športnem področju

NAZIV ČASTNI OBČAN je prejel:

• Branko PERDAN – za delo v društvu upokojencev, organih društev ter za aktivno delo v kraju

• Jože SENEKOVIČ – za izjemen prispevek k razvoju in
ugledu Občine Pesnica
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ORGANI OBČINE PESNICA
ŽUPAN, PODŽUPANA, OBČINSKI SVET, NADZORNI ODBOR,
KOMISIJE, KRAJEVNE SKUPNOSTI
Občinska uprava

Mag. Gregor ŽMAK,
župan
Slavko JARC,
podžupan

Mag. Klavdija SAMOGY SIMONIČ,
podžupanja

OBČINSKI SVET

Slavko JARC, Zdenka BUKOVEC, Gorazd ŽMAVC, Andrej ROPIČ, Nina ŽAVCER, Alenka TRUNTIČ, Rozika LEŠNIK, Mateja
ROSE, Roman RICHTER, Marinka LORBEK, Peter KRANER, mag. Mag. Klavdija SAMOGY SIMONIČ, Peter OPAKA, Marija
FARAZIN, Venčeslav SENEKOVIČ, Milena REPINA, Roman MULEC

NADZORNI ODBOR

Peter Kramberger,
predsednik
Marija Farazin,
predsednica
Andrej Ropič,
predsednik

Jasna Drozg,
podpredsednica

Aleksandra Dvoršak Kašman,
članica

Mateja Rose,
podpredsednica

Damijan Janžekovič,
član

STATUTARNO PRAVNA KOMISIJA OBČINE PESNICA

KOMISIJA ZA KMETIJSTVO OBČINE PESNICA
Peter Kraner,
podpredsednik,

Rozika Lešnik,
članica

Boštjan Bračko,
član

Andrej Tišler,
član

KOMISIJA ZA MALO GOSPODARTVO IN TURIZEM OBČINE PESNICA
Roman Mulec,
predsednik

Gorazd Žmavc,
podpredsednik

Milena Repina,
članica

Srečko Šumenjak,
član

Klavdija Menhart,
članica

KOMISIJA ZA VARSTVO OKOLJA, PROSTOR, KOMUNALO, GOSP. JAVNE SLUŽBE IN GOSPODARJENJE Z
ZEMLJIŠČI OBČINE PESNICA
Slavko Jarc,
predsednik

Mag. Klavdija
SAMOGY SIMONIČ,
podpredsednica

Andrej Ropič,
član

Vesna Vervega,
članica

Ivo Šabeder,
član

KOMISIJA ZA OŠ IZOBRAŽEVANJE, OTROŠKO VARSTVO, SOC. SKRBSTVO IN ZDRAV. VARSTVO OBČINE
PESNICA
Roman Richter,
predsednik

Alenka Truntič,
podpredsednica

Rozika Lešnik,
članica

Nina Žavcer,
članica

KOMISIJA ZA KULTURO IN ŠPORT OBČINE PESNICA
Zdenka Bukovec,
predsednica

KS JARENINA

Sandra KURNIK
ZUPANIČ,
predsednica
Matjaž MIKIŠ,
podpredsednik
Vida KURNIK, članica
Anja ROŽIČ, članica
Ivo GRAGER, član
Marija HARC, članica

Mateja Rose,
podpredsednica

Marinka Lorbek,
članica

Tim Babič,
član

KRAJEVNE SKUPNOSTI

KS JAKOBSKI DOL

Breda Kujundžić
Petan,
članica

Marinka Behin,
članica

Gorazd ŽMAVC,
predsednik

Nina KOLETNIK,
predsednica

KS PERNICA

KS PESNICA

Srečko ŠUMENJAK,
podpredsednik
Robi MATEČKO, član
Irena KRIŽAN, članica
Mitja REBERNIK, član
Ivan SENEKOVIČ, član
Boštjan BRAČKO, član

Andrej KALOH,
podpredsednik
Boža ROPIČ, članica
Andrej ROPIČ, član
Milena REPINA, članica
Venčeslav ČEP, član
Stanko RANER, član

Breda ČRNČEC
podpredsednica
Tina FRAJZMAN, članica
Alenka TRUNTIČ, članica
Jožef FRAJZMAN, član
Gregor MLAKER, član
Stojan KRAJNC, član

Tim BABIČ,
predsednik
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IZ KRAJEVNE SKUPNOSTI JAKOBSKI DOL
Gorazd Žmavc

Poletje je bilo v Jakobskem Dolu
zanimivo in pestro. Zvrstile so se
številne prireditve, začeli smo s
prvimi pomembnimi projekti.
Druženja v kraju so se začela, kot se
za prave Jakobčane spodobi, ob hrani
in vinu ter nadaljevala s predstavitvijo naših vinarjev na dnevu odprtih
vrat. Priča smo bili koncertu pri Gostilni Žmavc ter številnim prireditvam v okviru krajevnega in
farnega praznika. Poskusili
smo lahko najboljše kisle
juhe, se pomerili v kmečkih
igrah, si ogledali razstave,
se s kolesi popeljali po Jakobu, se športno udejstvovali v odbojki na mivki,
nogometu ter streljanju na
glinaste golobe, se veselili
na večeru ljudskih pesmi,
plesov in viž, tekmovali s
pony ekspressi, si ogledali
film, prisluhnili številnim
koncertom in se zavrteli na
veselici. Praznovanje se je
zaključilo s slovesno sveto
mašo, kulturnim programom in z že tradicionalno
postavitvijo klopotca.

končno odstranili azbestno kritino iz
šole in jo nadomestili z opečno kritino. Kulturna dvorana dobiva novo
podobo, slavnostno smo jo odprli 20.
septembra. Vsi nadaljnji projekti pa
so v teku pridobitve dovoljenj.
Zahvaljujem se vsem članom sveta
Krajevne skupnosti, ki s svojim sodelovanjem pri izvedbi projektov
skrbijo za velik doprinos k razvoju

kraja, ter občinskim svetnikom iz Jakobskega Dola za aktivno zastopanje
interesov kraja na sejah Občinskega
sveta.
Vsem krajanom in občanom želim
lepo jesen in obilno letino ter vas vabim, da še naprej soustvarjate pozitivno vzdušje v Jakobskem Dolu.

Za uspešno izpeljane dogodke se zahvaljujemo
vsem sodelujočim krajevnim društvom ter vsem
obiskovalcem, ki so se prireditev številčno udeleževali.
Uspeli smo izpeljati že kar
nekaj začrtanih projektov.
Tako smo preuredili električno napeljavo v gasilskem domu, za najmlajše
krajane smo poskrbeli s
klimatskimi napravami v
prostorih vrtca. Pred pričetkom šolskega leta smo
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SPREMEMBE V VODSTVU SVETA
KS JARENINA
Sandra Kurnik Zupanič

Na prvi konstitutivni seji Sveta
KS Jarenina, ki je bila 7. januarja 2019, so bili potrjeni mandati
novoizvoljenim članom sveta:
Slavku Jarcu, Mariji Harc, Ivu
Gragerju, Anji Rožič, Sandri
Kurnik Zupanič, Vidi Kurnik
in Matjažu Mikišu. Člani so za
predsednika izvolili Slavka Jarca, za podpredsednico pa Sandro Kurnik Zupanič.
Župan Občine Pesnica mag. Gregor
Žmak je 30. maja 2019 Slavka Jarca imenoval za podžupana Občine
Pesnica, zato je le-ta na naslednji
seji Sveta KS Jarenina moral podati odstopno izjavo. Za novo predsednico Sveta KS Jarenina so člani
tako izvolili Sandro Kurnik Zupanič, za podpredsednika pa Matjaža
Mikiša. Na podlagi ustreznih pred-

pisov imenovanje nadomestnega
člana ni bilo potrebno, tako da bo
Svet KS Jarenina v mandatu 2018–
2022 odslej deloval kot šestčlanski
organ.
Svet KS Jarenina se je v tem mandatu sestal na petih sejah, v okviru
katerih so bila obravnavana vprašanja, ki se nanašajo na območje krajevne skupnosti in njene prebivalce.
Podani so bili predlogi za uvrstitev
krajevnih investicij ob pripravi proračuna Občine Pesnica za proračunsko obdobje 2019–2020. Glede
na dejstvo, da je letošnje leto v znamenju 880-letnice prvega zapisa
imena Jarenine, je Svet KS Jarenina
kar nekaj svojih aktivnosti usmeril
v pripravo različnih prireditev ob
praznovanju tega pomembnega

jubileja. K izvedbi je povabil vsa
društva v kraju, šolo in župnijo. Eno
od sej je svet izvedel v razširjeni obliki ter nanjo povabil vse krajane
ter jim najprej predstavil projekt
rekonstrukcije lokalne ceste skozi
kraj z ureditvijo pločnikov, nato pa
še projekt izgradnje širokopasovnega optičnega omrežja RUNE.SI.
Udeležba krajanov je bila zelo visoka, saj so v preteklih letih pogrešali
tovrstne informacije. Tokrat pa sta
bila predstavljena projekta, ki bosta
z izvedbo pripomogla k izboljšanju
življenjske ravni krajanov Jarenine. Projekt rekonstrukcije ceste je
v polnem teku, saj je njegov zaključek predviden v jesenskih mesecih.

SEZNANITEV KRAJANOV PERNICE
Z DELOM SVETA KS PERNICA
Nina Koletnik

Predstavniki sveta Krajevne skupnosti Pernica v sestavi Venčeslav
Čep, Milena Repina, Andrej Ropič,
Boža Ropič, Andrej Kaloh in Nina
Koletnik smo v tem letu pričeli aktivno sodelovati z Občino Pesnica
pri projektih, ki se bodo izvajali
v našem kraju v naslednjih dveh
letih.
Zasedali smo že na dveh rednih sejah
sveta KS in na petih delovnih sestankih. Na rednih sejah smo pripravili
predloge investicij v Pernici za oblikovanje dvoletnega proračuna Občine Pesnica. Predlagali smo ureditev

kolesarskega poligona Šmarješki
park koles na prostoru od čistilne naprave do trgovine Tuš Kramberger.
Prvotni namen je vzpostavitev kolesarskega poligona. Na tem prostoru
bo omogočeno parkiranje v času, ko
se ne bodo odvijale kolesarske aktivnosti. Prostor se bo zasadil z drevesi, nameščene bodo klopi, pitnik
za vodo, električna polnilna postaja
za kolesa in mobitele, informacijska
turistična tabla. Skozi središče vasi
bo urejena talna označitev parkirnih
mest, varna pot za pešce, na lokaciji
režijskega obrata bo urejen dostop do

šole, parkirišča za starše in zaposlene, travnata površina, namenjena rekreaciji otrok. Prestavljena bo zbiralnica za odpadke oziroma eko-otok, ki
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se nahaja ob regionalni cesti Pernica–
Lenart in kazi podobo našega kraja.
Delovni sestanki sveta KS Pernica so
bili namenjeni reševanju aktualne
problematike našega kraja. Po pregledu kategoriziranih občinskih cest
smo pričeli z gramoziranjem cest na
območju KS Pernica, saj le-te v zadnjih letih niso bile vzdrževane. Sodelovali smo s predstavniki društev ter
jih povabili na sestanka Izvedba čistilne akcije našega kraja in Organizacija
prireditev za krajevni praznik. Prisotni smo bili na sestanku o upravljanju

Perniškega jezera, na informativnem
sestanku Izgradnje širokopasovnega
infrastrukturnega omrežja – RUNE.
Večkrat smo sestankovali na temo
Ureditev kolesarskega poligona in
ceste skozi središče Pernice. Pripravili smo dokumentacijo za pridobitev
dovoljenja za izvedbo javne prireditve Praznovanje krajevnega praznika
in se udeleževali prireditev, ki so potekale v našem kraju v času od 6. do
21. julija. S 1. oktobrom pa uvajamo
uradno uro za krajane KS Pernica, ki
bo vsak prvi ponedeljek v mesecu,

med 18.00 in 19.00 uro, v prostorih
KS Pernica. Ob tej priložnosti se lahko
krajani oglasite, izrazite mnenja, pobude ali poiščete kakšno informacijo,
ki je v pristojnosti delovanja sveta KS.
Cenimo in spoštujmo to, kar imamo
v Pernici: urejeno vas, lepo naravno
okolje, bližino mesta. Bodimo še naprej pozitivni, strpni in podprimo dejavnosti, ki so pomembne za naš kraj,
saj le-te izboljšujejo življenje vseh
nas.

IZ KS PESNICA PRI MARIBORU
Stojan Krajnc

S konstitutivno sejo, izpeljano
novembra 2018, ob prisotnosti
novega župana mag. Gregorja
ŽMAKA, drugih predstavnikov LS
oz. Občine Pesnica ter izvoljenih
članov sveta KS Pesnica, je predsedovanje KS Pesnica za obdobje
2018 do 2022 prevzel Tim BABIČ.
Svet KS Pesnica se je v tem enoletnem obdobju sestal na 4 rednih in
eni izredni seji, ki je za razliko od
rednih bila namenjena pripravi in izvedbi praznovanja KS Pesnica.
V sklopu prve redne seje je bil sprejet program dela sveta KS z navedbo
zadolžitev, ki delno izhajajo še iz obdobja predhodnega programa dela
KS Pesnica, ter s predlogi predvidenih investicij iz proračuna Občine
Pesnica v enoletnem obdobju kot
tudi predvidenih do leta 2022. Sprejet je bil načrt predvidenih sej ter
vzpostavitve dialoga z LS ter društvi,
ki delujejo na področju KS Pesnica.
Spregovorili smo o načinu informiranja občanov s strani KS in občinske
uprave, za informiranje predlagali
možnost letnega zbora občanov in
spletno stran Občine Pesnica.
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Potek posameznih zadev in odločitev na sejah KS je temeljil na reševanju problemov, s katerimi se soočajo
krajani KS Pesnica, na realizaciji programskih zadolžitev KS in Občine v
smislu posameznih predvidenih investicij – investicijskega in tekočega
vzdrževanja komunalne infrastrukture, lokalnih cest in urejanja okolja
v strnjenih naseljih Pesnica pri Mariboru, Dolnja Počehova in Ranca ter
na območju Gačnika, Jelenč, Dobrenja in Pesniškega Dvora.

Področje investiranja s strani LS –
Občine Pesnica, podajanje soglasij in urejanje okolja:
Svet KS je bil seznanjen s prikazom nove pozidave (manjši blok,
dvovrstna zgradba in enostanovanjska zgradba) na področju naselja S4
in z umestitvijo kompleksa objektov
ob RC (MB–Pesnica–Šentilj) v bližini
picerije Snežinka, za katerega je za
podajanje soglasja v pristojnosti Občine Pesnica. Prevetrila in potrdila se
je lokacija predvidenega pokopališča,
za katerega je izveden nasipni plato.
V pripravi je manjkajoča projektna
dokumentacija, potrebna za uredi-

tev pokopališča, vežice, grobnih polj
ter ostale pokopališke infrastrukture.
Izgradnja tega projekta, ki se odlaga
že več kot 20 let, je predvidena v letu
2020/'21.
Na območju športno-rekreacijskih
površin je na nasipnem platoju ob
železnici urejena površina za potrebe izvedbe kolesarskega poligona in
trim vadbene površine na prostem
za vse generacije, ki se bo izvedla še
v letu 2019. Prav tako pa je že v izgradnji povezovalna cesta s parkirišči,
ki poteka od krožišča pri igrišču do
lokacije pokopališča in je sofinancirana tudi s strani državnih inštitucij. V sklopu celovite ureditve je tudi
športno-rekreacijski kompleks, je
pa predvidena tudi izvedba novega
pomožnega nogometnega igrišča s
spremljajočo infrastrukturo (predvidena izvedba v letu 2020).
Da je investicija v izgradnjo pomožnega igrišča nujno potrebna, priča
izrazita preobremenjenost edinega
travnatega igrišča. Na njem se vsakodnevno zbere tudi preko 150 otrok,
udeleženih na športih aktivnostih. V
zaključni fazi je tudi delo na tribuni
Novice Občine Pesnica
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in njeni okolici ob nogometnem igrišču – začetek gradnje sega še v leto
2010, v skladu z načrtovanimi sredstvi proračuna Občine Pesnica bo
končana še v letu 2019.
Svet KS Pesnica se je seznanil tudi
s problematiko industrijske cone v
Dobrenju, katere ureditev (razsvetljava, pločnik) zahteva celovit in strokovni pristop.
V zvezi z ureditvijo trga oz. večnamenskega platoja ob trgovini Tuš v
središču naselja Pesnica, kjer so tudi
montažni kioski, je bila sprejeta pobuda o nadkritju le-tega z montažno
nadstrešnico ter v sklopu te investicije (predvidena v letu 2020) pobuda za
celostno in okolju primerno ureditev.
Montažni objekti, ki v videnem stanju vsekakor niso izvedeni skladno
z osnovno projektno programsko zasnovo, kazijo videz trga. Strokovna
in arhitekturno primerna ureditev te
lokacije bo okolju prijaznejša, ob tem
pa bo upoštevano tudi dejstvo, da dejavnosti v novih objektih omogočajo
nekaj delovnih mest. Nadkritje platoja bo vsekakor obogatila dejavnost
turističnega društva ter izvajanje aktivnosti ostalih društev in ustanov KS
in LS Pesnica.
V želji polepšati bivalno okolje ter
občinsko središče je v letu 2020/'21
predvidena zasaditev nizkoraslih
dreves – drevoreda od krožišča v smeri naselja. Tako se je v letu 2019 že
uredilo krožišče
ob nogometnem
igrišču.

nastale situacije. Vendar pa je zaradi
lastnišva objektov zadeva težje rešljiva in toliko bolj problematična. Vsekakor pa je spodbudno, da se vsaj na
nekdanjem motelu z okolico vršijo
aktivnosti za predvideno novo dejavnost.

Kultura, šport, rekreacija ter ostale aktivnosti:
Svet KS že tradicionalno organizira
priprave na praznovanje KS. Tako je
skupaj s posameznimi društvi bilo
organizirano praznovanje v juniju,
ob tej priliki so bili predhodno podalni predlogi za občinska priznanja, na
osrednjem praznovanju – proslavi in
kulturnem dogodku 15. junija – pa
so s strani KS Pesnica bila podeljena
krajevna priznanja posameznikom,
podjetjem, obrtnikom ter društvom
oz. aktivnim krajanom za posebne
dosežke v športu in kulturi.
Svet KS Pesnica aktivno sodeluje in
spremlja ter se vključuje v delo posameznih društev, ki delujejo na območju KS Pesnica. Vzorno in uspešno
izvajajo svoje poslanstvo Prostovoljno gasilsko društvo, Rdeči križ, Turistično društvo, Društvo upokojencev,
Športno društvo Partizan, NK Pesnica
ter ostali. Spodbudna je ponovna oživitev Kulturnega društva Pesnica, saj
bo tako kulturno, glasbeno in gledališko dogajanje v KS Pesnica, kot tudi
širše, še bogatejše.

Skupaj z društvi in občani KS Pesnica
ter učenci OŠ Pesnica je Svet KS organiziral in aktivno sodeloval na čistilni akciji, izvedeni v mesecu marcu
2019. Gre za dejanje, ki ima poleg ureditve okolja tudi veliki pomen v sprostitvi, druženju ter izmenjavi mnenj.
Uspeli smo pritegniti organizacije in
posameznike vseh generacij ter tako
z lastnim zgledom pokazali, kako pomembna je skrb za okolje in kakšen
vpliv imamo posamezniki, ko združimo moči.
S predsedniki društev smo se na delovnem sestanku zavzeli za program
oz. vsakoletni koledar prireditev posameznih društev kot tudi, da se ustanovi informacijski center v občini,
ki bi kulturne, turistične, športne in
podobne zadeve povezoval in ustrezno informiral. Predlagali smo, da se
v okviru Občine določi osebo, ki bo
zagotavljala višji nivo ter predvsem
negovanje tradicionalnih prireditev v
posameznih KS.
V tem kratkem povzetku menim, da
smo nazorno prikazali bistvene aktivnosti dela sveta KS v navedenem
obdobju 2018/2019. Sledili smo nalogam, navedenim v programu, z željo
po čim večji realizaciji, kar se v letu
2019 delno že izvaja, ostajajo pa še
odprte zadeve, ki pa bodo prav gotovo
realizirane v prihodnjih letih.

Na sejah KS je
bila obravnavana problematika zapuščenih
objektov v središču naselja Pesnica. Le-ti prav
gotovo niso v
ponos urejenosti
naselja.
Skozi
navedeno obdobje so s strani
KS bila posredovana opozorila
in pobude LS, ki
pa je vodil aktivnosti za rešitev
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JERINGEN
Sandra Kurnik Zupanič

10. oktobra 1139 je bila v Brežeh na avstrijskem
Koroškem zapisana daritvena listina, kjer se prvič
pojavi zapisano ime kraja Jarenina. Okoliščine nastanka listine, ki v izvirniku žal ni ohranjena (je
pa v arhivu Benediktinskega samostana Admont
ohranjen njen prepis iz 13. stoletja), je ob praznovanju 850-letnice Jarenine leta 1989 opisal akademik dr. Jože Mlinarič.
Širše jareninsko območje je bilo glede na ohranjene arheološke ostanke obljudeno že v prazgodovini. Po letu 568 so tudi to področje poselili Slovenci,
ki so kmalu prišli pod nemško nadoblast. Do začetka 12. stoletja je jareninsko območje spadalo
pod deželnoknežjo mariborsko gospoščino, tedaj
pa je prišlo v roke rodbine Wittenswaldov, bratov Rudolfa in Werianda. Rudolf naj bi se udeležil
vojnega pohoda proti krškemu škofu, a ga je zato
salzburški nadškof Konrad I. izobčil. Da se je odkupil, je salzburški nadškofiji poklonil svoja posestva, med drugim tudi jareninska. Salzburški nadškof Konrad I. pa je ta posestva leta 1139 poklonil
benediktinski opatiji Admont na zgornjem Štajerskem. V listini z dne 10. oktober 1139 je zapisano,
da Konrad potrjuje Admontu »ono posest pri dolnji
Jarenini, skupaj s cerkvijo in vsem pripadajočim,
kar je samostanu poklonil Rudolf Wittenswald,
Weriandov brat, in sicer od izvira jareninskega potoka pa do njegovega izliva v Pesnico.«
Visok jubilej je Jarenina letos zaznamovala s številnimi prireditvami, sklepna proslava s slavnostnim
govornikom pa bo v nedeljo, 13. oktobra 2019.

SPREMEMBA
NAMENSKE RABE
PROSTORA

Občina Pesnica vodi postopek priprave občinskega prostorskega načrta (OPN) za območje celotne občine. Za spremembo namenske rabe prostora je potrebno podati pisni predlog
(vlogo), ki se nanaša na zagotovitev prostorskih možnosti za
uresničitev vaših interesov.
Zadnji rok za oddajo vloge za spremembo namenske rabe
prostora je 25. 10. 2019.
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OBUDITEV STAREGA JAKOBSKEGA GRBA IN ZASTAVE
Dr. Leon Senčič

Georg Matthäus Vischer je leta 1681 v
knjigi Topographia Ducatus Stiriae objavil bakrorez s številko 113, kjer je na
gradu (sedaj dvorcu v Spodnjem Jakobskem Dolu 36) prikazan grb v velikosti 4
mm in je zato v precej shematski obliki.
Grbovno sliko predstavljata združeni
veliki črki J in K, zapisani v gotici, ki
se je uporabljala okoli leta 1500. Tudi
oblika grba spada v to obdobje. Pomen
teh dveh črk ni povsem jasen, saj se ne
ujema z začetnimi črkami imen in priimkov nekdanjih lastnikov. Upodobitelj
tega grba ni navedel dodatnih pojasnil,
kasnejši viri pa grba sploh ne omenjajo
več. Ti dve črki pa se ujemata z imenom
kraja Jakob.
Pisec tega prispevka je omenjeno podobo
grba povečal v velikost 40 x 45 cm, ji po
potrebi izpopolnil podrobnosti, nato pa jo
na lastne stroške vklesal v kamnito ploščo
iz pohorskega tonalita. Po izrezu kock v
središču krožišča v Jakobskem Dolu je 18.
julija 2018 tja vstavil grb. Pri tem mu je pomagal Srečko Gruber. Odkritje grba na Jakobovo nedeljo, 29. julija 2018, je opravil
tedanji župan občine Pesnica, Venčeslav
Senekovič. Tako je Jakobski Dol po več kot
300 letih ponovno dobil grb, ki se ne nahaja na močno okrnjenem gradu, ampak na

ozemlju, ki je skupaj s 115 hišami bilo nekoč podložno temu
gradu. Omenjeni grb se razlikuje od vseh grbov v Sloveniji in
Avstriji.
Na omenjeni podobi iz leta
1681 je imel grad v Spodnjem
Jakobskem Dolu dva stolpa –
na vrhu vsakega je bila zastava.
Podrobnosti na njih niso prikazane. Predvidevamo, da je vsaka zastava vsebovala podobo
grajskega grba in
da je bila svetlozelene barve, ki
je bila značilna
za deželo Štajersko. Po vzgledu
podobnih grbov
iz tistega obdobja
je bilo polje grba
verjetno bele barve, grbovna slika
pa svetlo rdeča.
Rekonstrukcijski
načrt za to zastavo je izdelal pisec tega prispevka, Sabrina Hudales pa je poskrbela za izdelavo nove (»stare«) zastave. Predstavljena je bila na Jakobovo nedeljo, 28. julija 2019.

POZDRAV IZ JARENINE –
RAZSTAVA STARIH RAZGLEDNIC JARENINE
Sandra Kurnik Zupanič

Eden osrednjih dogodkov v sklopu
prireditev ob krajevnem in farnem
prazniku Jarenine, ki so letos posvečene 880-letnici kraja, se je zgodil 15. avgusta 2019 z odprtjem
razstave starih razglednic. V kostnici oz. v izjemnih prostorih kapele sv. Mihaela sta jo pripravila
Matjaž Wigele in Sandra Kurnik
Zupanič. Razstavljenih in kronološko razvrščenih je petnajst
razglednic iz obdobja od konca
19. stoletja pa do pričetka sedem-

desetih let 20. stoletja.
Kot prva je razstavljena najstarejša
razglednica Jarenine, katere nastanek lahko zaradi tipičnih razpoznavnih elementov datiramo v zadnja
leta 19. stoletja, torej v obdobje, ko
so tovrstne »izredno lične dopisnice«
dobili tudi mnogi drugi kraji tedanje
monarhije. Predhodnice današnje
razglednice so namreč bile dopisnice, ki jih je poštna uprava na Duna-

ju izdala pred 150-imi leti. Novico
o tem »napredku v dopisovanju« je
med prebivalce Maribora in okolice
razširil tedanji časnik Marburger Zeitung 3. oktobra 1869. Kartonček v
velikosti 140 krat 90 mm, kjer je bila
prva stran določena za naslov, zadnja
pa za sporočilo, se je kljub začetni
nezaupljivosti zaradi javnega prenašanja zasebnih sporočil hitro razširil
med prebivalstvom. Od dopisnice,
ki je bila brez slik, pa do razglednice
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je preteklo le malo časa. Sporočilna stran razglednice je namreč kar
klicala po ilustraciji in že leta 1871
so nastale prve razglednice, kjer je
slika sprva zavzemala le tretjino
sporočilne strani, postopoma pa celotno. Zato se je v začetku 20. stoletja spremenila tudi naslovna stran
tako, da je bila naslovu namenjena
le polovica strani, na drugo polovico
pa se je preselilo sporočilo.
Prve razglednice so bile izdelane
na podlagi črno-belih slik, ki so jih
nato obarvali z ročno narejenimi
barvnimi klišeji ter več motivov
mozaično sestavili. Takšno mozaično kartico je torej še pred koncem
19. stoletja dobila tudi Jarenina. Gre
za razglednico, ki jo je izdal založnik
v Gradcu ter je ohranjena v arhivu Benediktinskega samostana Admont.
Sestavljata jo dve mozaični podobi,
prva, večja podoba prikazuje vaški trg
s cerkvijo, šolo, trgovino in gostilno,
torej vitalne elemente tedanje Jarenine. Na razglednici je posebej opazna
tudi vaška lipa, za katero vemo, da je
bila zasajena leta 1880 ob petdesetem
rojstnem dnevu cesarja Franca Jožefa. Dvojezičnost, ki je bila značilna za
večino krajev na območju monarhije,
se pojavi tudi na tej prvi jareninski
razglednici. Datum na njej dokazuje,
da je bila poslana leta 1904. Nedvomno pa je razglednica nastala kar nekaj
let pred tem, saj sporočilna stran še
ni popolnoma zapolnjena s sliko in
je na njej še velik del prostora namenjen sporočilu. Podobno velja tudi za
drugo razstavljeno razglednico, sicer
napisano leta 1910. Razglednice na
razstavi si sledijo kronološko v sku-

pinah – razglednice pred prvo svetovno vojno, sledijo iz obdobja med
vojnama, dve razglednici iz obdobja
tik pred drugo svetovno vojno ter na
koncu še razglednici iz obdobja konec
šestdesetih in začetka sedemdesetih let, ki prikazujeta novi pridobitvi
povojne Jarenine – plavalni bazen in
učiteljski blok.
Vsaka od razstavljenih razglednic
nosi svojo zgodbo, pa čeprav so si
mnoge med seboj podobne. Zbrane
so iz različnih zbirk – zbirke Benediktinskega samostana Admont, zbirke
drobnih tiskov Univerzitetne knjižnice Maribor in zasebne zbirke. Odkrivanje in zbiranje teh razglednic je
potekalo več kot 30 let in oba avtorja
upata, da še ni zaključeno ter da bo
prav razstava vzpodbuda za odkritje
še neznanih razglednic. Kljub zavedanju, da razglednice kot medij sporočanja niso več moderne, pa so v

Jarenini izdali dve novi razglednici,
ki imata poseben namen. Z njima so
predstavili nove motive Jarenine, kot
so jih ujeli v svoje fotoaparate učenci
OŠ Jarenina pod mentorstvom soavtorja razstave razglednic Matjaža Wigeleja, zbrana sredstva od razglednic
pa bodo namenjena za obnovo kapele
oz. kostnice. V ta namen so bile izdelane tudi majice z logotipom 880 let
Jarenine, katerega avtor je ravnatelj
OŠ Jarenina Alen Krajnc.
Razstava je postavljena v jareninski
kostnici, ki je najstarejša stavba v Jarenini in kulturno zgodovinski biser
kraja ter le ena od treh podobnih v
Sloveniji. Na ogled bo vse do 13. oktobra letos, ko bo v Jarenini potekala še sklepna prireditev v počastitev
880-letnice prve pisne omembe Jarenine.

PREDSTAVILI 200-MILIJONSKO INVESTICIJO V
GIGABITNO OMREŽJE ZA VEČ KOT 230 TISOČ
PRIKLJUČKOV
Damijan Nacevski

Na javni predstavitvi največje tuje
investicije v Sloveniji v zadnjih letih je družba RUNE Enia, d. o. o.,
predstavila projekt izgradnje ši21

rokopasovnega optičnega omrežja na slovenskem podeželju, ki bo
končnim uporabnikom omogočalo
hitrosti prenosa do 10 Gb/s. Grad-

nja omrežja bo trajala 3 leta in
bo zajela približno tretjino vseh
gospodinjstev v Sloveniji, ki prostorsko gledano pokrivajo kar 70
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% ozemlja države. V tem času bo
družba RUNE Enia slovensko podeželje povezala z več kot šest tisoč kilometri medkrajevnega širokopasovnega optičnega omrežja.
Projekt se izvaja tudi v sosednji
Hrvaški, kjer se omrežje gradi na
delih Primorsko-goranske in Istrske županije. Investicija na Hrvaškem je ocenjena na približno 60
milijonov evrov.
Z izgradnjo omrežja na območjih, ki
trenutno niso pokrita z optično infrastrukturo, bo RUNE pomagal enotam
lokalne samouprave pri doseganju ciljev digitalne agende za Evropo 2020
tako, da bo zagotavljal povezovanje
v novo dostopno optično omrežje,
ki bo omogočalo hitrosti, večje od 1
Gb/s, oziroma celo do 10Gb/s. Ker bo
gradil odprto omrežje (vsem operaterjem bosta omogočena dostop in
najem storitev omrežja pod enakimi
pogoji), bo končnim uporabnikom
omogočil, da bodo sami zbirali ponudnika storitev, ki je glede na ceno in
kakovost storitev za njih najprimernejši oziroma najugodnejši.
»Projekt RUNE je doslej največja neposredna tuja investicija v izgradnjo
odprtega širokopasovnega optičnega omrežja v Sloveniji. Kar je še bolj
pomembno, projekt se bo izvajal na
območjih redke poseljenosti, torej na
slovenskem podeželju, kjer do sedaj
ni bilo komercialnega interesa slovenskih infrastrukturnih operaterjev
in zaradi tega takšna infrastruktura ni
bila dosegljiva večini gospodinjstev
in pravnim osebam izven mestnih
središč. Zaradi izjemno velikega
vpliva investicij v širokopasovno infrastrukturo na gospodarski in družbeni razvoj se je v Sloveniji zaradi
pomanjkanja investicij na podeželju
v preteklih letih poglabljal razvojni in
digitalizacijski razkorak med mesti in
podeželjem,« je pojasnil Goran Živec,
direktor družbe Rune Enia.
»Digitalni razvoj urbanih in podeželskih okolij je ključen za prihodnji razvoj Evrope, ki mora v digitalni
korak s časom. Tega se zaveda tudi
Evropska komisija, ki je zato leta 2016
sprejela evropsko strategijo za t. i. gigabitno družbo do leta 2025 ter z njo
določila vizijo Evrope, v kateri razpoložljivost in uporaba visoko zmo-

RUNE je prvi in v tem trenutku tudi edini mednarodni
projekt na ravni EU, s katerim se povezujejo ozemlja več
držav članic z ultra hitro širokopasovno infrastrukturo.
Prav tako je RUNE prvi projekt, ki je prejel sredstva iz evropskega investicijskega sklada Connecting Europe Broadband Fund
(CEBF), katerega glavni namen je prispevati k uresničitvi ciljev
t. i. gigabitne družbe. V skladu je zbran kapital s poroštvi EU.
Investitorji v sklad sta med drugim tudi Evropska komisija in
Evropska investicijska banka.
Sklad CEBF je tudi večinski lastnik podjetja Rune Group s sedežem v Luksemburgu, ta pa je stoodstotni lastnik podjetij Rune
Enia, d. o. o., za Slovenijo in Rune Crow, d. o. o. za Hrvaško.
Več o projektu lahko preberete na spletni strani RUNE https://
www.ruralnetwork.eu/si.html

Dodatne informacije:

Damijan Nacevski, Agencija ODMEV, d. o. o.
tel: 01 251 1414
damijan.nacevski@agencija-odmev.si

gljivih omrežij omogočata nadaljnji
razvoj celotnega enotnega digitalnega trga. Smele načrte je podprla z več
pobudami in finančnimi mehanizmi
za države in podjetja (npr. Wifi4EU,
Sklad Connecting Europe Broadband,
Connecting Europe Facility), krepitev
povezljivosti pa je tudi eden izmed
osrednjih elementov prihodnjega
proračuna Evropske unije za 2021–
2027. Veseli me, da je vse več projektov, ki s podporo Evropske unije uspešno stopajo po poti do cilja – do leta
2025 omogočiti prav vsem evropskim
gospodinjstvom dostop do priključkov s hitrostmi vsaj 100 Mb/s,« je dodal
vodja Predstavništva Evropske komisije
v Sloveniji Zoran Stančič.
Štefan Žvab, župan občine Šentilj, je poudaril, da je »širokopasovno omrežje
za vse podeželske občine izredno pomembno za razvoj redkeje poseljenih
območij. Predstavlja namreč vsakodnevno in nenehno potrebo naših
ljudi, mladih v šolah in fakultetah,
podjetnikov za delovanje gospodarskih subjektov, pa tudi starejših za
preživljanje njihovega časa. V šentiljski občini smo potrebo po takšnem
omrežju zaznali že pred precej časa. V
občinah takšnega projekta zagotovo

finančno nismo sposobni podpreti,
zato smo izjemno veseli, da je podjetniška iniciativa našla interes in navsezadnje tudi sredstva, da bo projekt
lahko uresničen.«
Državni sekretar na Ministrstvu za javno upravo, Leon Behin, je povedal, da
smo si v Sloveniji zastavili ambiciozni
cilj, da bomo 96 % gospodinjstvom
do leta 2020 zagotovili širokopasovni
dostop do interneta. Izrazil je zadovoljstvo nad veliko finančno udeležbo
zasebnih investitorjev in povečanju
konkurence pri izgradnji širokopasovnega dostopa do interneta. Gradnja optičnega omrežja po njegovih
besedah pomeni novo prelomnico,
saj bo zmogljivejši internet dobilo
kar 233.000 podjetij in gospodinjstev
na podeželskih območjih naše države. Državni sekretar na MJU je izrazil pričakovanje, da bo taka nova
infrastruktura bistveno pripomogla
k zmanjšanju razvojnega razkoraka
med različnimi območji Slovenije, pa
tudi znotraj EU. V svojem nagovoru se
je zato zavzel za digitalno avtocesto,
ki bo prebivalcem EU omogočala enakovredno tekmo.
Goran Živec je izpostavil še dejstvo,
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da projekt RUNE prispeva tudi k ideji povezovanja 28 nacionalnih držav
v skupni digitalni trg, saj se izvaja v
dveh državah članicah EU. Za zagoto-

vitev skupnega digitalnega trga bi morale vse komunikacijske infrastrukture slediti istim pravilom in vsem
državljanom EU ponujati minimalne

pakete infrastrukturnih storitev.

SIMPOZIJ O IZBRANIH TEMAH IZ ZGODOVINE JARENINE
Sandra Kurnik Zupanič

Številne prireditve, s katerimi Jarenina letos zaznamuje 880-letnico prve pisne omembe kraja, so se
začele junija. V prvem sklopu prireditev so 20. junija odprli razstavo fotografij učencev OŠ Jarenina,
22. junija pa še krajši zgodovinski
simpozij ter jareninsko prešo.
Na razstavi z naslovom In tako vidim jaz Jarenino so bile v prostorih
osnovne šole Jarenina razstavljene
fotografije Jarenine, ki so jih posneli
učenci, udeleženci tečaja digitalne
fotografije pod mentorstvom Matjaža
Wigeleja. Učenci so v objektive ujeli
raznolike, mnoge nove ter zelo lepe
motive Jarenine.
Simpozij o izbranih temah iz zgodovine Jarenine je potekal v polni dvorani
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Gasilskega doma v Jarenini in poslušalcem ponudil tri zanimive teme.
Novinar in zgodovinar Stane Kocutar
je v prispevku Zgodovina vinogradništva Slovenskih goric spregovoril
o jareninskem rojaku, vinogradniškem in vinarskem strokovnjaku Ivu
Zupaniču, ki je pred petdesetimi leti
izdal knjigo s tovrstnim naslovom.
Zgodovinarka dr. Vlasta Stavbar je v
prispevku Majniška deklaracija in
pričakovanja nove države orisala razmere na prelomu 1917/1918, ko je
tudi v Jarenini potekalo zbiranje podpisov v podporo majniški deklaraciji, s katero so se izrekli za združitev
južnih Slovanov v monarhiji. Pisatelj
in častni občan Občine Pesnica Tone
Partljič pa je v svojem prispevku Kulturni in pisateljski pregled del v Ja-

renini posebej izpostavil jareninsko
pisateljico Manico Lobnik, ki bi si s
svojimi pripovednimi deli zaslužila
širšo pozornost.
Simpoziju je sledilo odprtje jareninske preše, postavljene ob potomki
Stare trte iz Lenta. O jareninski potomki, ki je bila posajena 16. junija
2001 v počastitev spomina Iva Zupaniča, je spregovoril mestni viničar
Stane Kocutar. Prešo, ki jo je Jareninčanom poklonila družina Plavec
Repa, je predstavila Vida Kurnik ter
opisala njen življenjski in delovni ciklus. Njeno življenje na novi lokaciji
je pospremila z željo, da bi skupaj s
trto še dolgo sobivali ter da si bi ju
ogledalo čim več obiskovalcev.
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V JULIJU VEČ PRIJAV NA ZAVODU ZARADI IZTEKA
ZAPOSLITEV ZA DOLOČEN ČAS
Marjeta Kovač

Meseca julija se je na Zavod za zaposlovanje prijavilo 6.210 brezposelnih oseb, kar je 50,4 % več kot meseca
junija 2019. Ob koncu julija je bilo na Zavodu registriranih 71.850 brezposelnih oseb, kar je 1,6 % več kot junija 2019 in 5,5 % manj kot julija 2018.

Julija 2019 je bilo na območju Urada za delo Pesnica registriranih 615 brezposelnih oseb, kar je za 6,7 odstotka manj kot
v enakem obdobju lani. Med registriranimi brezposelnimi je bilo v mesecu aprilu 136 mladih, kar znaša 22,1 odstotka.
Stopnja registrirane brezposelnosti je v mesecu juniju 2019 na Uradu za delo Pesnica znašala 9,2 odstotka (kar je za 0,6
odstotkov manj kot v istem obdobju lani), na območju celotne Slovenije pa je stopnja brezposelnosti znašala 7,3 odstotka.

Pregled brezposelnosti, zaposlenosti in stopnje registrirane brezposelnosti po občinah
OBČINE

Št. reg. brezposelnih oseb Št. delovno aktivnih Junij Stopnja reg. brezposelnoJulij 2019
2019
sti Junij 2019

Kungota

193

961

9,6

Pesnica

228

1.521

7,6

Šentilj

290

1.942

8,7

Razveseljujoči so podatki o dodatnih potrebah po novih kadrih s strani delodajalcev, saj je bilo od januarja do julija letos
na območju Pesnice objavljenih že 258 prostih delovnih mest. Tako se je zaradi zaposlitve na območju Pesnice od januarja do julija letos iz evidence brezposelnih oseb zaradi zaposlitve odjavilo 428 brezposelnih oseb.

Število delovno aktivnega prebivalstva se povečuje
Po podatkih Statističnega urada RS se delovno aktivno prebivalstvo povečuje. Junija 2019 je bilo na območju Urada za
delo Pesnica 4.169 delovno aktivnih prebivalcev (po lokaciji delovnega mesta), kar je za 0,2 odstotka manj kot v enakem
obdobju lani. V Območni službi Maribor se je delež povečal za 3,2 odstotka, povečal se je tudi delež na ravni celotne
Slovenije, in sicer za 2,6 odstotka.
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NOVICE IZ ZDRAVSTVENEGA DOMA CORONA PESNICA
Drago Šauperl

Spoštovani!

Sporočamo, da je s 1. 3. 2019 v Zdravstvenem domu
Corona, pod okriljem podjetja Corona Dentis, d. o.
o, začela delovati še ena zobna ordinacija s koncesijo. To pomeni, da lahko vsi občani in občanke, pa
tudi tisti, ki niso iz naše občine in nimajo izbranega
zobozdravnika, le-tega izberejo pri nas.
Pokličite nas, z veseljem vas bomo sprejeli in poskrbeli za
vas.
V koncesijskih ordinacijah ponujamo vse zobne nadomestke in usluge, ki obstajajo na tržišču (kot doplačilo pri
izdelkih, ki jih plačuje ZZZS ali kot samoplačniške storitve).
Ob teh imate pri nas na voljo tudi najsodobnejšo, popolnoma samoplačniško ordinacijo, kjer prav tako nudimo vse
usluge, vključno z IMPLANTOLOGIJO (zobni vsadki), kjer
pa so čakalne dobe minimalne oz. jih sploh ni. Predvsem
v samoplačniški ordinaciji so na voljo vse usluge, ki jih v
časopisih ponujajo zobozdravniki s Hrvaške in ustvarjajo
vtis, da mi tega v Sloveniji ne delamo oz. ne znamo. Tudi
cene za enake storitve so zelo primerljive, nekatere storitve so pri nas tudi cenejše. Tuje države namreč pogosto
ponujajo cenejše rešitve, ki so tudi manj kvalitetne, cene
pa so lahko primerljive le takrat, kadar so tudi rešitve enake.
Vso čeljustno kirurgijo z zobnimi vsadki (implantati) v
naši samoplačniški ordinaciji opravlja zelo priznan čeljustni kirurg, dr. Primož Jager. Kot vam je verjetno že znano,
lahko z zobnimi vsadki nadomestite posamezne manjkajoče zobe, tako da sosednji zobje ostanejo nedotaknjeni.
Še veliko večja sprememba pa se zgodi takrat, kadar lahko
»totalno protezo« (to je brezzoba čeljust) nadomestimo z
implantati in s tem dosežemo, da so novi zobje fiksno pritrjeni v ustih. Pri tem obstajajo različne možnosti, ki pa vam
jih predstavimo ob prvem brezplačnem pregledu v naši
ordinaciji. Ne želimo tekmovati s hrvaškimi zobozdravniki, želimo pa vam povedati, da lahko vse storitve, ki jih
ponujajo sosedje, dobite tudi v Sloveniji – v primerljivem
času in ceni. Pri pogostih obiskih zobozdravnika vam bo
tako prihranjenega veliko časa, pa tudi stroškov. Pomemben pa je tudi občutek, da imate zobozdravnika blizu sebe
oz. pred vrati.
Tudi v novi zobni ordinaciji vas bomo z veseljem sprejeli
in poskrbeli, da boste domov odšli zadovoljni in z lepim
nasmehom. Podjetje Corona Dentis, d. o. o., deluje na področju zobozdravstva že 30 let in sledi najvišjim možnim
standardom in smernicam, ki jih v svetu ponuja stroka.
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ŠTAJERSKI TEHNOLOŠKI PARK Z VAMI ŽE 25 LET

Štajerski
tehnološki
park,
vzpostavljen kot prvi slovenski
tehnološki park, bo v letošnjem
letu zaznamoval 25. obletnico
ustanovitve.
Skozi vsa leta svojega delovanja
nudi okrilje mnogim uspešnim podjetniškim zgodbam, ki se v njem
rojevajo in razvijajo. Trenutno pod
neposrednim okriljem Štajerskega
tehnološkega parka deluje 22 podjetij, ki skupaj zaposlujejo več kot 90
zaposlenih. Poleg tega ŠTP nudi podporo še številnim podjetjem, ki sicer
niso neposredno vključena v njegovo okolje, a tehnološki park z njimi
sodeluje na ravni izvajanja individualnih podpornih projektov.
Štajerski tehnološki park s svojimi
zaposlenimi ter zunanjimi sodelavci,
eksperti z različnih področij, izvaja
poslovno podporo za inovativna in
razvojno usmerjena podjetja v regiji.
Strokovno pomoč nudi posamezni-

kom, ki se šele podajajo na pot
podjetništva, mladim oz. novoustanovljenim podjetjem pri
vzpostavljanju njihovega poslovanja, prav tako pa tudi podjetjem, ki so poslovno že uveljavljena, a se na svoji poti soočajo
z različnimi nadaljnjimi podjetniškimi izzivi – od razvoja
novih produktov, vstopanja na
nove trge, vzpostavljanja novih
strateških partnerstev do iskanja alternativnih virov financiranja, prilagajanja poslovnih
modelov itd.
Na sedežu tehnološkega parka v Pesnici pri Mariboru je inovativnim in
razvojno usmerjenim podjetjem na
voljo obsežna infrastruktura različnih namembnosti (laboratoriji, proizvodni prostori, pisarniški prostori,
skladišča, testni poligoni), ki je že
dalj časa polno zasedena, kar je pokazatelj rastočih potreb regionalnega podjetniškega okolja na eni strani
ter kakovostnega strokovnega dela
ekipe tehnološkega parka na drugi.
Štajerski tehnološki park si zato prizadeva v sodelovanju z ustanoviteljico, Mariborsko razvojno agencijo, ter
Ministrstvom za gospodarski razvoj
in tehnologijo vzpostaviti dodatne
zmogljivosti, v okviru katerih bi bilo
na lokaciji v Pesnici pri Mariboru
podjetjem na voljo dodatnih 1.200
m² ekonomsko-poslovne infrastrukture za raziskave in razvoj.

Štajerski tehnološki park poleg lokacije na svojem sedežu deluje še
v okviru dveh dodatnih poslovnih
enot v Mariboru; prve na Pobreški
cesti v poslovni stavbi Mariborske
razvojne agencije ter druge na Železnikovi ulici. Slednja je plod večletnega partnerstva ŠTP s Centrom
inovativnega podjetništva NLB, d. d.,
v okviru katerega je park na navedeni lokaciji vzpostavil kreativne prostore za skupinsko in individualno
delo mladih podjetnikov z imenom
"StartTogether".
Podjetja pod okriljem Štajerskega
tehnološkega parka se ukvarjajo z
razvojem in raziskavami na zelo
raznovrstnih področjih, kot so: elektronika, farmacija, živilska industrija, kozmetika, informacijsko-komunikacijske tehnologije, strojni
inženiring, poslovno modeliranje
idr. Svoje aktivnosti ne usmerjajo
le na slovenski trg, temveč delujejo
mednarodno, nekatera tudi globalno. Sinergije iščejo v mednarodnih
partnerstvih kakor tudi v medsebojnem sodelovanju ter tako s skupnimi močmi razvijajo nove rešitve v
svojih poslovnih procesih.

AKCIJA STERILIZACIJ IN KASTRACIJ
LASTNIŠKIH PSOV IN MAČK
Rok Štibler – Društvo za zaščito živali Maribor

S 1. oktobrom 2019 bomo
znova začeli akcijo sterilizacij in kastracij lastniških psov in mačk v veterinarskih ambulantah
v Podravju. Prav visoko

število lastniških živali je
v glavnem tudi vzrok visokega števila zavrženih
in zapuščenih živali.
Akcija

bo

potekala

veterinarskih ambulantah
v Podravju, ki bodo akcijo
podprle, in bo trajala od 1.
do 31. oktobra 2019.

v
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NASVETI POLICISTOV ZA VAREN ZAČETEK
NOVEGA ŠOLSKEGA LETA
Patricija Kurnik

V ponedeljek, 2. 9. 2019, se je v
vseh osnovnih in srednjih šolah
znova pričel pouk. Ob začetku šolskega leta bo tako na cesti ponovno veliko razigranih otrok, med
njimi se jih mnogo poda v šolo
prvič, zaradi česar še ne poznajo
nevarnosti v prometu. Zagotavljanje njihove varnosti bo tako v
prvih septembrskih dneh ena najpomembnejših nalog policije.

lastnim ravnanjem dajete zgled svojim otrokom! Pomislite, kako sami
prečkate cesto. Ali uporabljate varnostne pasove, kako parkirate, ali vpričo
svojih otrok telefonirate med vožnjo?

stnem prometu, pri tem bomo posebno pozornost namenili opremljenosti
otrok z rumenimi ruticami in odsevnimi telesi, opremljenosti in brezhibnosti koles in mopedov, s katerimi se

Pri prevozu otroke dosledno zavarujte z varnostnimi pasovi oziroma jih
prevažajte zavarovane v ustreznih
sedežih, primernih otrokovi starosti
in telesni teži. Tudi sami se vedno pripnite! Poskrbite, da bodo otroci v avto
vstopali in iz avta izstopali na tisti
strani, ki je obrnjena stran od drugih
vozil in prometa.

vozijo otroci in mladoletniki, uporabi zaščitnih čelad voznikov koles in
mopedov, uporabi ustreznih zadrževalnih sistemov pri prevozu otrok,
kontroli avtobusov in voznikov, ki vozijo skupine otrok, hoji otrok po cesti
ter pravilnemu parkiranju voznikov.
Prav tako bomo policisti opravljali poostrene kontrole hitrosti.

Kot je bilo navedeno že v začetku prispevka, bomo policisti v prvih dneh
pouka izvajali poostrene aktivnosti,
usmerjene v zagotavljanje varnosti
otrok na poti v šolo in domov v ce-

VSI SKUPAJ POSKRBIMO, DA
BODO NAŠI OTROCI NA POTI V
ŠOLO IN DOMOV VARNI!

Otroci in mladoletniki spadajo v t. i.
skupino šibkejših prometnih udeležencev, saj se zelo redko pojavljajo
kot povzročitelji prometnih nesreč.
Kot prometni udeleženci so nepredvidljivi, prometne predpise si razlagajo
po svoje (predvsem prometne znake,
ki obveščajo o varni hoji), poleg tega
ne zmorejo pravilno oceniti hitrosti
in oddaljenosti bližajočega se vozila.
Zato moramo za varnost otrok poskrbeti drugi udeleženci cestnega prometa, zlasti mi – vozniki.
Policisti vas tako opozarjamo, da bodite kot udeleženci v prometu na otroke in njihovo nepredvidljivost še
posebej pozorni, temu ustrezno prilagodite tudi način svoje vožnje in v
bližini šolskih poti zmanjšajte hitrost.
Vozite še posebej previdno, počasi in na zadostni varnostni razdalji.
Pešcem odstopite prednost, da bodo
lahko varno prečkali cesto. Parkirati morate pravilno, saj z nepravilno
ustavitvijo ali parkiranjem lahko ne
samo ovirate, temveč otroke in druge
pešce tudi ogrožate. Izogibajte se uporabi mobilnega telefona med vožnjo,
ki nevarno preusmerja pozornost s
ceste in dogajanja v prometu.
Dragi starši, tudi na vas apeliramo,
da te in prihodnje dni čim več časa
namenite prometno-varnostni vzgoji
svojih otrok! Seznanite jih z nekaterimi osnovnimi prometnimi pravili. Preverite, kaj vaši otroci znajo in
zmorejo, ne le na šolski poti, ampak
tudi na sprehodu, na kolesu ali v avtomobilu. Pri tem ne pozabite, da z
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PREDELAVA MLEKA

Martina Gomzi

Predelava mleka je ena od
možnih dopolnilnih dejavnosti na kmetiji. Veliko kmetij se ukvarja z rejo
krav molznic, ovc ali koz.
Dodana vrednost mleku je
predelava doma pridelanega mleka v različne mlečne
izdelke, kar privede do povečanega dohodka na kmetiji. Predelava mleka je lahko
priložnost za mlajše generacije
za izoblikovanje lastnega delovnega mesta na kmetiji.
V ta namen smo 18. aprila 2019 izvedli
Začetni tečaj predelave mleka na kmetiji
Mulec na Ročici, kjer smo bili toplo sprejeti.
Delavnica je bila namenjena pridobitvi osnovnega znanja o predelavi mleka. Predstavljeni so bili
pogoji za predelavo mleka v okviru dopolnilne dejavnosti na kmetiji, usmeritve pri preureditvi prostorov in
osnove dobre higienske prakse. V času delavnice smo
izdelali jogurt, mladi sir, kuhan sir in maslo iz sladke
smetane (slika 1). Delavnico je vodila Sara Ketiš, mag.
varne hrane, specialistka za higieno mleka in sirarstvo.
Kmetija, na kateri se opravlja dopolnilna dejavnost,
mora imeti v uporabi najmanj 1 ha primerljivih kmetijskih površin. Predelava mleka (SKD 10.510 Mlekarstvo
in sirarstvo) spada med dopolnilne dejavnosti Predelava primarnih kmetijskih pridelkov. Za opravljanje te
dejavnosti mora kmetija pridelati najmanj 50 % lastnih
surovin, ostalo pa lahko dokupi z drugih kmetij (zahtevani delež se zagotavlja v koledarskem letu). Predelava se opravlja na naslovu kmetije, na naslovu nosilca
kmetije ali v drugem registriranem obratu. Pri prodaji
izdelkov mora biti na vidnem mestu označeno, da so
izdelki s kmetije nosilca dopolnilne dejavnosti predelava.
Za predelavo je zelo pomembna surovina (mleko), ki
mora zagotoviti naslednje kriterije:
• dobre fizikalno-kemijske lastnosti (velik delež beljakovin, ustrezna količina maščob, laktoze …);
• dobra mikrobiološka kvaliteta (primerna higiena
pred, med in po molži);
• kislost surovega mleka z izdelavo sira naj bo 5,8 do
6,6 SH ali 6,6 do 6,8 pH.

Nosilec živilske dejavnosti
mora skladno z zakonodajo
vsak obrat, v katerem izvaja
živilsko dejavnost, registrirati pri Upravi Republike
Slovenije za varno hrano,
veterinarstvo in varstvo
rastlin (UVHVVR).

proizvodov ali pa si izberejo drug sistem vodenja, ki
mora temeljiti na HACCP-načelih. Smernice so prevedene v vse jezike članic
EU in so dostopne na naslednji povezavi (uporaba je
prostovoljna):

Upoštevati je potrebno tudi
vodič dobre higienske prakse za proizvodnjo mlečnih
izdelkov na kmetiji, kateremu bo konec leta 2019 potekla veljavnost. Obstoječi
VDHP, ki je bil v uporabi
sedaj, je pomanjkljiv, saj
ne vsebuje fizikalnih in kemičnih faktorjev tveganja,
kar je poglavitni razlog za
zamenjavo z evropskim vodičem.

https://ec.europa.eu/food/
sites/food/files/safety/
docs/biosafety_fh_guidance_artisanal-cheese-and-dairy-products_sl.pdf.
V mesecu novembru bomo
na KGZS Zavodu Maribor
pripravili ogled dobrih praks na kmetijah s predelavo
mleka. Vabilo bo objavljeno
na naši spletni strani http://
www.kmetijski-zavod.si/ .

Dogovorjeno je, da se s 1. 1.
2020 preide na EU-smernice dobre higienske prakse v proizvodnji obrtno
izdelanih sirov in mlečnih
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GLASBA SE ZAČNE TAM, KJER SE KONČA BESEDA
Marjetka Krajnc

Letos, ko Jarenina praznuje
880. obletnico zapisa imena, se
v kraju dogaja marsikaj.

popoldan. Izvedli smo ga v tednu
ljubiteljske kulture in nanj povabili
tudi nekaj gostov.

Že pomladi, ko se narava odene s
pisanim cvetjem, ko vse na novo
zadrhti, se prebudi, tudi ljudje radi
odpremo svoja srca za kaj lepega,
dobrega. Vsa najlepša čustva sveta
imajo nižjo težo od enega samega
prijaznega dejanja. Posebno prijetno je, ko se družijo prijatelji, še lepše pa, če skupaj zapojejo. Tako smo
v KUD-u Kajuh Jarenina ponovno
združili moči in pripravili zaključni koncert, imenovan Mavrični

Tudi tokrat smo koncert odprli
pevci vokalne skupine MAVRICA
z našo, že mnogim znano, himno o
Jarenini, ki jo je zapisala častna občanka ga. Ančka Šumenjak. Z bogatim besedilom z veseljem predstavimo naš kraj, saj opeva naravo,
ljudi, ki tukaj živijo in delajo. V
nadaljevanju so se nam pridružili
otroci iz vrtca, ki nas vedno znova
razveselijo in nam popestrijo program s svojo igrivostjo, izvirnostjo,

za kar se zahvaljujemo gospe Franji
Senčič. Ohranjanje starih ljudskih
običajev nam prikažejo Deklinčike in Pojbeki folklorne skupine iz
OŠ Jarenina, kar je zelo spodbudno, saj se na tak način prenaša
tradicija – za redno sodelovanje
se zahvaljujemo njihovi mentorici ga. Nini Žavcer in g. ravnatelju,
Alenu Krajncu. Še posebej smo se
razveselili gostujočega zbora Svete
Marjete Arnolda Tovornika iz Selnice ob Dravi, ki ga – tako kot naš
zbor – vodi ga. Barbara Lešnik. Po
predstavitvi posameznega zbora
smo skupaj zapeli še dve pesmi
in tako z mogočnejšim zvenom
zaključili naš koncert. Hvala Barbari za potrpežljivost, voljo, motivacijo, da je kljub malemu številu
pevcev vztrajala in nas s pozitivno
energijo spodbujala k osvajanju
pesmi, s katerimi smo se lahko
predstavili.
Da je potekalo vse tako kot mora,
je poskrbela naša stara prijateljica in povezovalka programa, ga.
Darinka Čobec. Slednja nas vedno
znova nagovori s svojim žametnim
glasom in spodbudi k nadaljnjemu
delu ter z duhovitimi in bogatimi
mislimi vodi skozi celoten program. Zahvaliti pa se moramo tudi
vsem donatorjem in sodelujočim,
ki so na kakršenkoli način omogočili izvedbo našega koncerta.
Ob praznovanju visokega jubileja
v Jarenini skozi vso poletje potekajo dejavnosti in prireditve, zato
je povezanost in sodelovanje med
krajevnimi društvi še toliko bolj
pomembno. Skupaj ohranimo lepe
stvari, ki so skrite v človeškem
srcu. Teh se ne da dotakniti, a včasih jim je potrebno prisluhniti, jih
občutiti in jih s kom deliti.
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KULTURNA SEZONA 2019
Občinska uprava

Datum

21. 9. 2019

Program

Kraj/Prostor

0rg./Soorg.

Likovna kolonija PALETA

Jarenina

3. 10. 2019

Srečanje strelcev

Pesnica pri Mariboru/prizidek OŠ

5. 10. 2019

Tematsko srečanje moških
pevskih skupin na temo
Slovenske napitnice in
podoknice
Sklepna prireditev ob 880-letnici
Jarenine,
KS Jarenina

Pesnica pri Mariboru

JSKD OI Pesnica,
ZKD

Jarenina

19. 10. 2019

Otroška likovna kolonija
PALETKA 2019

Jarenina

KS Jarenina, Občina Pesnica
OŠ Jarenina in društva,
podjetja, posamezniki v kraju
Jarenina
JSKD OI Pesnica,
ZKD

19. 10. 2019

Srečanje starejših občanov nad
75 let
Abonma: Županova Micka

Pesnica pri Mariboru

DU Pesnica

Pesnica pri Mariboru/dvorana
VKTPC
Gačnik

KUD Milke Zorec

Gačnik

Veteranska organizacija
DU Pesnica

12. 10. 2019

20. 10. 2019
24. 10. 2019

Predstavitev knjige Vitezi
Pesničarji in o zgodovini Pesnice

30. 10. 2019
7. 11. 2019

Spominska slovesnost ob dnevu
mrtvih
Martinovanje

8. 11. 2019

Martinovanje

Pesnica pri Mariboru/dvorana
VKTPC
Pernica

9. 11. 2019

Odprtje ceste

Jarenina

10. 11. 2019
17. 11. 2019

Martinovanje
Abonma: Partnerska poroka

28. 11. 2019

Odprtje razstave del Otroške
likovne kolonije Paletka 2019

Pesnica
Pesnica pri Mariboru/dvorana
VKTPC
Jarenina

1. 12. 2019

Premiera kabareta: Pesnica ob
Pesnici in odprtje likovne
razstave
Odprtje razstave Likovne
kolonije Paleta 2019 – jubilej
880
Zaključek leta

3. 12. 2019
12. 12. 2019
19. 12. 2019
21.12.2019

Božično-novoletni koncert Štibl
in Mladi prijatelji z gosti
Koncert »Praznični december«
(Neuvirtovi Štajerci, Oktet
pesnica, Kvartet pesnica, OŠ
Pesnica, Vrtec Pesnica, PZ KUD
M)

Pesnica pri Mariboru/dvorana
VKTPC

JSKD OI Pesnica,
ZKD,
OŠ Jarenina
Strelska sekcija DU Pesnica

Društvo za kulturo, turizem,
šport in razvoj »Štibl« Pesnica

KUD Pernica in ostala društva v
kraju
KS Jarenina,
OŠ Jarenina in društva,
podjetja, posamezniki v kraju
Jarenina
DU Pesnica
KD Pekre Limbuš
JSKD OI Pesnica,
ZKD,
OŠ Jarenina
KUD MK Pesnica (dramska
sekcija)

Pesnica pri Mariboru

JSKD OI Pesnica,
ZKD

Pesnica pri Mariboru/dvorana
VKTPC
Pesnica pri Mariboru

DU Pesnica,

Pesnica pri Mariboru/dvorana
VKTPC

Društvo za kulturo, turizem,
šport in razvoj »Štibl« Pesnica
KUD MK Pesnica
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KULTURNI DOGODKI
OB PRAZNOVANJU
JAKOBOVEGA 2019
Franja Senčič

V Jakobu je postalo že tradicionalno, da krajevni in župnijski
praznik praznujemo več dni. Letos
smo vsa društva v kraju v sodelovanju s Krajevno skupnostjo in
Občino Pesnica v 15-ih dneh pripravila več kot 20 družabnih, kulturnih in športnih dogodkov.

ruta ni nihče
ostal ravnodušen. Tako nas
je že šesto leto
svojstveno kulturno doživetje opomnilo, kako lepo
je preprosto živeti.

V Kulturno-umetniškem društvu Jakob pa smo pričeli praznovanje z večerom ljudskih pesmi, plesov in viž – Še
kikl'co prodala bom, na katerem so zapeli, zaigrali in zaplesali pevci, godci
in folkloristi treh sosednjih vasi: Jakoba, Velke in Pernice. Hkrati pa smo
zaznamovali 15-letnico prepevanja
ljudskih pevk Predic.

Dva večera zapored smo pred Gostilno in vinoteko Žmavc gostili glasbenike. Svoj koncert so pripravili člani
skupine Kvar(i)tetno, ki so številno občinstvo navdušili z vrhunsko izvedbo
»recikliranih« hitov, še bolj pa z unikatnimi instrumenti, ki jih iz različnih
delov vozil, aparatov in celo nočnih
posod, izdeluje njihov član Vlado Plateis.

18. julija je bila na ogled postavljena
likovna razstava Zmorem mednarodno uveljavljenega slikarja z usti Vojka
Gašperuta, kulturni program ob odprtju
pa so izvedli izjemni in pogumni Jakobčani. Ob srčnem kulturnem dogodku,
ki so ga oblikovali Simon, Luka, Mario, Laura in Urška, ter ob likovnih
delih in besedah slikarja Vojka Gašpe-

Da smo lažje dočakali temo, ki je potrebna za ogled filma na prostem, sta
tudi letos poskrbela domačina Janja
Kraner in Tadej Lončarič z glasbenim
programom. Pošteno pa smo se nasmejali bridki resničnosti ob ogledu
komedije Vaja zbora, ki je bila posneta v Svečini.

Ob 10. obletnici Gostilne in vinoteke
Žmavc z veselico smo tudi letos poskrbeli za najmlajše z ustvarjalnimi delavnicami. Letos so nam na pomoč priskočili še Kungoški detli, ki so otrokom
predstavili čar ustvarjanja iz lesa.
Praznovanje Jakobove nedelje je popestril dež, a kljub temu smo ob zvokih
Male pihalne godbe Neuvirtovi Štajerci, plesu Mažoretne in twirling skupine Občine Pesnica, ob predstavitvi zastave Jakoba, ki je nekoč plapolala na
stolpu gradu v Sp. Jakobskem Dolu,
ob obisku vaškega outarja Martina
ter ob prijaznih besedah g. župana,
mag. Gregorja Žmaka, in predsednika
Krajevne skupnosti, Gorazda Žmavca, in blagoslovu duhovnika Romana
Maierja uspešno postavili klopotec in
zaključili kulturno bogat mesec Jakoba.

OHRANJANJE LJUDSKEGA IZROČILA
Pavla Karba

»V zakladnici ljudskega izročila so
brezčasna sporočila« (Ljoba Jenče).
Ljudsko izročilo priča o našem
obstoju in razvoju, o stanju duha
skozi čas in prostor ter je naš izziv
za prihodnost.
Želimo, da bi se ljudsko izročilo ohranilo, zato pozivamo vse generacije
iz vseh štirih krajevnih skupnosti,
predvsem starejše, ki nosite v sebi
neizmerno bogastvo ljudskega izro-
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čila, tiste, ki bi se aktivno vključili v
iskanje, in mlade, ki boste nosilci izročila v prihodnosti, da se pridružite
skupini.
Okvirni cilji in vsebine:
Ozaveščanje in aktualiziranje življenja staroselske vasi ob ljudskih šegah
od januarja/prosinca do decembra/
grudna (letni krog šeg) in od zibelke
do groba (življenjski krog).
Osmišljanje razumevanja, podoživlja-

nja in ohranjanja življenja prednikov
ob ljudskih pesmih, pregovorih, rekih, pripovedih, šaljivkah, imenih, receptih, simbolih in še ob drugih drobnih besedilnih modrostih.
Če bi radi bili del naše zgodbe, se s
kratkim sporočilom javite na elektronski naslov zkd.pisarna@gmail.
com ali pokličite v pisarno Zveze kulturnih društev občin Kungota, Pesnica in Šentilj.
Novice Občine Pesnica
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KONCERT PESNIŠKEGA OKTETA OB 33-LETNICI
AKTIVNEGA DELOVANJA
Zdravko Eder

Marca 1986 smo se – tenoristi Ljubo Babič, Marjan
Ovčar, Stojan Krajnc ter basisti Dušan Janežič, Dušan Pregl, Zdravko Eder, Bogdan Lončarič in Bojan
Mažgon pod strokovnim vodstvom Rudija Kranerja
– dobili na prvih pevskih vajah. V takšni sestavi smo
peli 30 let. Žal je nekaj dni po jubileju ob 30. obletnici
delovanja umrl dober pevec in neprecenljiv prijatelj,
Dušan Pregl.
Koncert ob 33-letnici smo izvedli v petek, 24. maja 2019,
ob 19. uri v dvorani Večnamenskega KTP centra Pesnica.
S pesmijo in glasbo smo se s spominjanjem sprehodili po
čudovitih triintridesetih letih. Program je bil sestavljen iz
ljudskih, domoljubnih, dalmatinskih in angleških pesmi.
V goste smo povabili Slovenskogoriške glasove, Kvartet
Pesnica, Hermino Matjašič, Natašo Miklaužič, Katarino,

Alenko in Marjana Hercega ter ansambla Vražji muzikanti
in Yesterday Bando. Program je povezovala Simona Eder.
Smo ena izmed redkih skupin v našem okolju, ki deluje v
isti sestavi že toliko let. Za nami je več kot 550 nastopov,
1500 vaj ter številna druga srečanja in druženja. Povezuje
nas tudi družbeno, društveno in zasebno življenje. Nastopamo na prireditvah v domačem kraju, na občinskih in
medobčinskih dogodkih ter prireditvah na področju Slovenije in zamejstva. Večkrat smo nastopali tudi v tujini.
Sodelovali smo v radijskih in televizijskih programih ter
posneli nekaj pesmi. Nastopamo povsod, kamor nas povabijo. V zadnjih letih ob nastopih v domačem kraju in v
občini prirejamo skupaj z mlajšo generacijo, torej z nekaterimi našimi otroki, koncerte tudi v domovih za ostarele.
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KRESNA NOČ NA SORAJU
Anita Kirbiš

Dan pred letošnjo kresno nočjo
so se na umetniški domačiji Sonje
in Rada Jeriča nad perniškim jezerom zbrali akademski slikarji
in ustvarjali »Sorajske vibracije«.
Tako kot že več let poprej, je bilo
na Soraju tudi to pot ustvarjalno
in zabavno. Skupaj so ustvarjali in
se družili v prijetnem vzdušju in v
navdihujoči naravi.
Udeležba je bila mednarodna,
ustvarjali so Duško Abramušić, Karin Abramušić, Damir Božič Pišta,
Branko Duh, Lucijan Bratoš, Irena
Dimovska, Marjan Dreu, Boge Dimovski, Manja Jerič, Rado Jerič,
Nikolai Mashukov, Aleš Sedmak,
Viktor Šest in Melkita Sorola Staničić. Umetnike in njihova dela je
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predstavil znani likovni kritik Mario Berdič. Tudi letošnja umetniška
dela bodo dopolnila »zlati fundus«,
s katerim se pripravljajo na razstavo
za EPK 2020 na Reki.
Kresna noč na Soraju pa ne mine
brez bogatega kulturnega programa, ki so ga s spletom čudovitih
plesov letos oblikovali folkloristi
KUD Milke Zorec iz Hotinje vasi, z
izborom dalmatinskih pesmi Klapa
Lent in dr. Erih Tetičkovič z odlično
in humorno prleško interpretacijo
»Da ne bi pil?«. Prireditev, na kateri
se je zbralo blizu 200 obiskovalcev,
je letos povezoval Zvone Lebar, saj
je legendo Sorajskih kresnih noči,
Vinka Šimeka, izdalo zdravje.

Ob zaključku kulturnega programa
je zagorel tudi kres, ki sta ga letos
prižgala predsednik Zveze društev
likovnih umetnikov Slovenije Aleš
Sedmak in Rado Jerič. S Soraja odidejo vsi bogatejši, za kar poskrbi
nadvse prijazna gostiteljica in organizatorka dogodka Sonja Jerič.
Na Soraju pa v poletnih mesecih organizirajo tudi otroški likovni tabor,
ki ga vodi likovnica in predsednica
kluba Soraj Manja Jerič. Tabor združuje ljubitelje narave, umetnosti,
ustvarjalce, zdravilce; skratka pozitivne ljudi iz celega sveta.

Novice Občine Pesnica
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PKD CANTICUM – KO VEŠ, DA TI NE BO DOLGČAS
Lucija Nikolić

bil predviden v maju.
V tem času smo se razveselili tudi vabila k
sodelovanju na dobrodelnem koncertu za deklico Mašo, ki se je odvil
v Slomškovi cerkvi v župniji Maribor-Košaki.

Juhej, danes je končno prišlo težko pričakovano SMS-sporočilo
našega predsednika Danija, ki
nas je poleg toplega pozdrava povabil na prve vaje PKD Canticum
v novi pevski in kulturni sezoni.
Na pragu nečesa novega se je treba za hip uzreti na prehojeno pot
v preteklem letu, da bomo znali
prav uravnavati smer potovanja v
prihodnje. Kar dolgo sem morala
brskati po svojem računalniku, da
sem našla zadnji zapis za Novice
Občine Pesnica. Kar celo leto se je
med tem obrnilo… In to kakšno!
Začelo se je seveda lansko jesen, z
rednimi vajami, pod strokovnim vodstvom naše zborovodkinje Barbare.
Kot pri vsakem trajnejšem delu, za
katerega želimo, da obrodi dober sad,
so silno pomembne dobra priprava,
dobre vaje in vztrajnost. Pa saj je bilo
tudi smeha in veselja!
Od decembra so si dogodki začeli podajati roke. Če bi bila to fotoreportaža,
bi zajela prav veliko strani. Strip bi se
raztegnil v celo knjigico, a tule le povzetek dogajanja, toliko, da spodbudim
k skoku na našo facebook stran, ki jo
redno s fotografijami in duhovitimi
ali resnimi zapisi ureja naša sopranistka Lara.
December smo začeli z božičnim

koncertom v Pernici, ki smo ga nato v
občinstvu prirejeni obliki izvedli še v
Domu starejših Lenart, kjer so se nam
pridružile še mlade glasbenice Rebeka (violina), Zoja (klavir) in Ema (violina). Tik pred decembrskimi prazniki
smo s posebnim nastopom popestrili
še prednovoletno srečanje kolektiva
Oddelka za reproduktivno medicino
in ginekološko endokrinologijo UKC
Maribor.
V začetku januarja smo obudili star
običaj koledovanja na večer svetih
treh kraljev. Z avti smo švigali od hiše
do hiše po Pernici in okolici, začeli pa
smo seveda v župnišču pri gospodu
župniku Marjanu, ki nas je bil silno
vesel in nam je, kronanim glavam, kot
smo bili, dal za popotnico svoj blagoslov. Pri vseh hišah, ki smo jih obiskali,
smo bili toplo sprejeti in pogoščeni,
kar nam je, ne bom tajila, zelo ustrezalo glede na nizko temperaturo januarskega večera.
V začetku februarja je bila na vrsti
prireditev ob Prešernovem dnevu,
kjer smo združili moči z otroci vrtca
in šole Pernica, plesnim društvom
Odklop, mažoretkami KUD-a Pernica
in folklorno skupino Šmarječani.
Zatem so se začele resne priprave
na letni koncert našega društva, ki je

Višek sezone smo zaznamovali z letnim koncertom Zahvala za dobro letino, katerega rdeča
nit je bila slovenska kulturna dediščina, predvsem ljudske pesmi. Na
koncertu nismo samo
peli, tudi plesali smo;
prav tako kot tudi otroci
vrtca Pernica ter Šmarječani. Naš glasbeni podmladek – Zoja
in Rebeka – je poskrbel za inštrumentalni vložek. Scena in okrasitev odra
sta bili fantastični; tako so nas bale
sena vabile k poležavanju, stara orodja in ljudska glasbila pa k ustvarjanju.
Prav mikavno bi bilo ležati na bali in
brezskrbno opazovati diaprojekcijo o
Pernici, ki se je med petjem vrtela na
steni nad našimi glavami. Koncertu je
seveda sledilo obvezno druženje ob
pecivu in pijači pred dvorano.
In ko smo že mislili, da se bomo počasi pripravili na dolgo vroče poletje,
nas je čakal še nastop na Vurberku,
na festivalu Štajerska poje, ter gostovanje na letnem koncertu mešanega
pevskega zbora KUD-a Štefan Romih
Črešnjevec. Prav lepo je skočiti na
obisk k nekoliko oddaljenim sosedom
v kakšni drugi občini!
Nekje med vsemi dogodki je izšel
o našem društvu članek v Večerovi
prilogi, sezono pa smo zaključili z občnim zborom na domačiji Vina Senekovič. Prav dopustniško »zdesetkani«
smo nastopili še v Jakobskem Dolu
in tik pred počitnicami še ob farnem
prazniku v domači Pernici. In potem
je čisto zares sledilo dolgo vroče poletje …
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RADI PIŠEMO Z ROKO
Marjana Cmager

nja, ki so temu odločno nasprotovala.

da bi se v osnovne šole zopet uvedel
lepopis.

S tem se več kot strinjam. Pred časom sem tudi sama napisala stavek:
»Skorajda ni

Sedež društva Radi pišemo z roko je
v Ljubljani. Njegova predsednica je
grafologinja

lepše melodije od škripanja kulija
ali svinčnika po praznem listu papirja.« Dolgo

mag. Marijana Jazbec. Društvo izdaja
svoj časopis. V prvi številki je objavljena tudi moja pesem z naslovom
»Svinčnik in tipkovnica«, seveda v
rokopisu. Da eno brez drugega ne gre
več, je povedal tudi slovenski pesnik
in pisatelj Boris A. Novak: »Računalnik je nadvse koristno in praktično
delovno sredstvo, ne sme in tudi ne
more pa zamenjati rokopisnega pisanja.«

sem bila prepričana, da sem med
poslednjimi Zemljani, ki jim pisanje z roko še količkaj pomeni. Zato
je bila novica, da se je tudi v Sloveniji ustanovilo društvo Radi pišemo
z roko skorajda neverjetna. Nastalo je v novembru 2017. Takoj sem
postala njihova članica.

Ker nam tipkovnice in ekrani vseh
vrst že pošteno krojijo življenje,
ni čudno, da smo leta 1980 dobili
mednarodni dan pisanja z roko.
Imenovali so ga v ZDA na pobudo
in v upor ukinitvi pisane pisave v
nekaterih osnovnih šolah. V več
državah ZDA so namreč v osnovnih šolah želeli ukiniti učenje pisanih črk, saj naj bi bila to staromodna aktivnost, ki ne spada v 21.
stoletje. Nastala so številna giba-

Članstvo v društvu skokovito narašča. Aktivnosti skozi leto se kar vrstijo.
V januarju
vsako leto poteka Teden pisanja z
roko, od jeseni 2019 bodo potekale Urice pisanja z roko za starejše,
izdelane so spominske razglednice
društva, broške in pisala. Vsako leto
bo potekal tudi Teden pisanja z roko
na osnovnih šolah. In to še zdaleč ni
vse. S terena je slišati tudi pobudo,

Vsaka pisava je namreč edinstvena.
Napišimo kakšno vabilo ali čestitko
ročno. Naslovnik bo prijetno presenečen. Zanimivi pa so tudi naslovi člankov iz svetovnih tiskanih medijev, da
se pisanje z roko vrača. To bi znalo
buriti domišljijo. Kaj neki se dogaja,
če je temu res tako?
Mednarodni dan pisanja z roko vsako
leto zaznamujemo 23. januarja.

ZOJA HADNER IZDALA SVOJO PRVO
GLASBENO ZGOŠČENKO
Anita Kirbiš, Foto: arhiv Z. Hadner

8-letna Zoja je z družino prvih
nekaj let živela v Mariboru, pred
dvema letoma pa so se iz mestnega vrveža preselili v svoj novi dom
v Jakobskem Dolu. Zoja se je v novem okolju hitro znašla, saj je že
pred selitvijo začela obiskovati
prvi razred osnovne šole v Jakobu,
ga uspešno zaključila; sedaj pa je
drugošolka.

Rada je nastopala, zato smo jo pri
štirih letih vpisali v t. i. plesni vrtec.
S petimi leti je začela obiskovati znano plesno šolo Sebastian v Mariboru.
Tam je začela graditi plesno-glasbeno
zgodbo, saj je s plesno šolo veliko nastopala. Zelo si je želela nastopiti na
Bumbar talentih, kjer jo je opazil Spidi,” je povedala njena mama Karmen.

»Radoživa Zoja je že zelo zgodaj kazala izreden smisel za ples in glasbo,
skorajda je prej plesala kot shodila.

Dobro znan in uveljavljan glasbenik
Slavc L. Kovačič - Spidi je za Zojo napisal nekaj uspešnic: Pazi kuža, tam
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je luža; Božiček moj; Dedek, hvala ti
(slišite jo lahko ob radijskih voščilih),
Ujemi sanje, verjemi vanje (glasba
Domen Kumer), Hišnik, fant od fare
(z njo je na otroškem mednarodnem
festivalu v Kopru zasedla drugo mesto, zato je zastopala Slovenijo na “Čarobni fruli” v Zagrebu, kjer je bila prav
tako druga v svoji kategoriji). O, o, o,
na morju je lepo pa je pesmica, ki jo
je Zoja zapela na FENS-u 2018 v Kopru in zmagala, kasneje pa je z njo
zmagala tudi na Mednarodnem feNovice Občine Pesnica

>
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stivalu Raspjevane pahuljice v Bosni
in Hercegovini. V močni konkurenci
je nastopala na mednarodnem otroškem festivalu Djeca pjevaju v Čakovcu. Kot predstavnica Slovenije je bila
povabljena na 1. otroški mednarodni
festival Djeca su vojska naj jača v Sarajevu, kjer je prejela priznanje za
najboljši scenski nastop. Kot zadnjo
je posnela pesem Me smo asice, ki je
tudi naslovna pesem njenega CD-ja.
Začeli so se vrstiti številni nastopi, na
katerih je Zoja odpela povsem suvereno in z velikim smislom za gibanje na
odru, ob tem pa zelo uživala; treme ne

pozna. Slovenijo je uspešno zastopala
na številnih otroških mednarodnih
festivalih, posnela videospot z Rebeko Dremelj in Domnom Kumrom.
Od 2017 nastopa in tudi tekmuje s
Twirling plesnim in mažoretnim klubom Lenart. Poleti 2018 se je v domači vasici na odru samozavestno postavila ob Saši Avseniku, januarja letos
pa je skupaj s 4-letno sestrico Julijo
nastopila na 5. prireditvi Poj z menoj
v Jakobu. Vključena je v obšolske dejavnosti – pleše pri otroški folklorni
skupini, obiskuje pa tudi gimanastiko.

Zoja v poletnih počitnicah ni počivala. V zadnjem letu in pol je posnela
sedem pesmic in za vse posnela tudi
videospote. Začela je obiskovati tudi
ure klavirja. Zoja Hadner, “mala-velika glasbena zvezda”, je tik pred veliko nočjo izdala svoj prvi CD z naslovom Me smo asice, na katerem so vse
njene uspešnice, za katere je glasbo
napisal Slavc L. Kovačič. Le kam jo
bo še peljala njena glasbena pot? Zagotovo bo nadobudna in talentirana
Zoja uspešna. Na njeni poti jo močno
spodbuja in podpira njena družina.

ZMOREM – RAZSTAVA VOJKA GAŠPERUTA GAŠPERJA
Anita Kirbiš

V okviru Jakobovih prireditev
2019 smo bili ponovno priče ganljivi prireditvi, letos šesti zapored,
s pomenljivim naslovom Zmorem.

Idejo za druženje ljudi s posebnimi potrebami v kraju je pred leti
izrazila dolgoletna predsednica
RK v Jakobu, upokojena viš. med.

sestra Nada Žmavc, vsa leta pa jo
udejanja predsednica KUD-a Franja Senčič z neumornimi sodelavci.
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Jakobska kulturna dvorana, ki je lani
sicer bila delno obnovljena, še vedno
pa čaka na obnovo odra in zaodrja ter
vzpostavitev razstavišča, je bila tudi
letos zasedena. Iz občinstva se je ves
čas prireditve slišalo spodbujanje nastopajočih in bučni aplavzi.
Kulturni program so s prepevanjem
in muziciranjem tudi tokrat oblikovali pogumni Jakobčani, ki jim je
življenje namenilo posebne potrebe.
Simon Žavcer je uvodoma zaigral
ambientalno glasbo, njegova družina
pa je ob tem brala njegovo globoko
izpovedno poezijo. Pogumno in z velikim nasmeškom je na oder stopil
Luka Kraner in z ubranim petjem ob
spremljavi sestre Janje pustil močan
vtis. Iz Marije Snežne oz. Zg. Velke je
tudi letos prišel v goste navihani humorist in pevec Mario Jauk, ki je pošteno ogrel dlani obiskovalcev.
Med poslušanjem programa pa so
pogledi vse bolj begali k izjemnim slikam; svoja umetniška dela je postavil
na ogled mednarodno uveljavljeni
slikar z usti Vojko Gašperut Gašper.
Umetnika je v Braillovi pisavi predstavila Laura Horvat.
Rodil se je leta 1949 na Gorenjskem,
pri 10-ih letih pa se je preselil v Koper. Zanj je bil usoden 15. maj, ko je
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pri 17-ih letih,
pri skoku v vodo,
utrpel poškodbo
in ostal tetraplegik. Bil je prvi,
ki je začel rušiti
tabuje o invalidnosti, trudil se
je živeti čim bolj
polno in vsakdanje. Ustvaril si je
družino, zgradil
dom in po vsem
svetu postal znan kot izjemen slikar z
usti. Je ustanovni član Zveze paraplegikov Slovenije.
Rodil se je s talentom in ustvarjal že
kot otrok, z zobmi pa je resneje zgrabil čopič po usodni nesreči. V slovenskem slikarstvu je prisoten že od leta
1974. Likovno znanje dopolnjuje na
tečajih, delavnicah, opravil pa je tudi
Mestno šolo slikanja in risanja v Ljubljani. Njegov slikarski opus nastaja
že tri desetletja, spremlja ga dinamična razstavna dejavnost doma in v tujini. Do sedaj je imel 140 samostojnih
in preko 350 skupinskih razstav. Kot
izstopajočega krajinarja sta ga močno
pritegnila rodni Breginj in slovenska
Istra s solinami. Njegova umetniška
dela so bila na ogled po vsem svetu,
tudi na najbolj prestižnih razstavah –
v Ameriki, v evropskem parlamentu v
Strasbourgu, v pariškem Louvru … Za
svoja dela je prejel več kot 60 nagrad.
Je tudi polnopravni član Mednarodnega združenja slikarjev, ki slikajo z
usti in nogami.
Nekaj misli je z obiskovalci podelil
tudi avtor sam: »Za seboj imam ogromno razstav doma in v tujini, vendar nobena ni bila tako prisrčna kot
ta v Jakobskem Dolu. Pripravili ste mi
izjemno presenečenje, se dotaknili

mojega srca in me ganili do solz. Moto
razstave "zmorem " je bil presežen z
vsakim nastopajočim, ki je v svoj nastop vložil ogromno truda. Velikokrat
ne opazimo svojega soseda, bližnjega,
človeka v stiski, ljudi z roba, da bi do
njega naredili tista dva usodna koraka. Tudi sam sem bil po nesreči potrt,
obupan, počutil sem se odrinjenega
na rob življenja. Zavedal sem se, da
ne bom nikoli več hodil, vendar sem
zbral vso svojo voljo in energijo, se
dvignil iz pepela kot feniks in poletel,
ker tudi jaz ZMOREM.«
Prisotne je čustveno nagovoril tudi
podžupan Občine Pesnica Slavko
Jarc, se zahvalil nastopajočim pogumnim Jakobčanom, čestital avtorju in
ob koncu nagovora tudi odprl likovno
razstavo.
Program je suvereno vodila vsakoletna voditeljica Urška Lubej, ki se je ob
koncu v imenu vseh zahvalila za ponovno priložnost.
»Iz leta v leto napredujete, vsako leto
ste boljši, neverjetni ste in zmogli ste,«
je s solzo v očeh in cmokom v grlu povedala predsednica KUD-a Jakob Franja Senčič, ki se je nastopajočim zahvalila s praktičnimi darilci. Tudi letos
so nastopajoči in obiskovalci skupaj
zapeli tako priljubljeno »V dolini tihi«
za Darjo Kocbek, ki ji letos zdravje ni
več dopuščalo nastopati. Obiskovalci
so uživali ob ogledu in druženju z izjemnim slikarjem in izjemnimi izvajalci kulturnega programa.
Z nastopajočimi so ob koncu zapeli
tudi podžupan Občine Pesnica, Slavko Jarc, predsednica KUD-a Jakob,
Franja Senčič, in predsednik KS Jakob, Gorazd Žmavc.
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SMELO IN VESELO V KUD-u MARICE KERENČIČ PESNICA
Matjaž Partlič

V Kulturno-umetniškem društvu
Marice Kerenčič Pesnica s(m)o po
letih mirovanja strnili vrste in se
odločili v okviru društva, ki deluje
že od leta 1946, ponovno zagnati čim več ljubiteljskih kulturnih
dejavnosti. Društvo se je na pobudo Klavdije Samogy Simonič
in skupine krajanov v letošnjem
maju reaktiviralo ter izvolilo novo
vodstvo. KUD-u Marice Kerenčič
tako po novem predseduje Vesna
Trampuš.
V društvu deluje likovna sekcija, ki jo
vodi Alenka Truntič pod strokovnim
mentorstvom profesorice Janje Tomažič. Tilka Cehtl že več let vodi uspešno delujoče ročnodelke, združene
v Spretnih prstih podeželja. Želimo
pa zbrati tudi pevke in pevce za mešani pevski zbor, ki bi ga vodila Barbara Lešnik.
V okviru društva deluje tudi zgodovinska sekcija, ki jo vodi profesorica
Marija Repina. Slednja naproša Pesničanke in Pesničane, da zberejo zanimive zgodbe in fotografije iz predvojne in povojne Pesnice, ki bi jih bili
pripravljeni deliti z ostalimi, saj ne
želi, da bi polpretekla zgodovina kra-

ja, ljudje in dogodki utonili v pozabo.
Že mesec dni pa se srečuje in vadi
dramska skupina, na čelu katere je
Blaž Šabeder. Skupina pripravlja kabaret »Pesnica ob Pesnici« po scenariju in ob pomoči domačina Toneta
Partljiča. Že sedaj lahko za nedeljo,
1. decembra, napovemo premiero
tega dela gledališke zvrsti, za katero
je značilno, da je sestavljena iz petja, skečev, satire ter kratkih govorov
z družbeno-kritično ostjo. A to je le
del načrtov kulturno-umetniškega
društva.
V sezoni 2019/2020 bo domača
dramska skupina pripravila še eno
»čisto pravo« gledališko predstavo,
ki bo del gledališkega abonmaja, v
okviru katerega boste lahko videli
predstave še petih drugih kulturnih
društev in ljubiteljskih gledališč:
1. KUD Milke Zorec Hotinja vas: Anton Tomaž Linhart, ŽUPANOVA
MICKA, režija Miha Golob;

derndorfer, NA KMETIH, režija
Vojko Belšak;
4. Mladinska skupina KUD Svečina:
Carlo Goldoni, PAHLJAČA, režija
Marko Radmilović;
5. Gledališko društvo Vurberk: Max
Neal, Max Ferner, priredba Vinko
Möderndorfer, TRIJE VAŠKI SVETNIKI, režija Branko Polanec.
Da bo veselo, zagotavlja dejstvo, da so
vse abonmajske predstave komedije.
V abonma se boste lahko vpisali vsak
petek med 17. in 18. uro v prostorih
Večnamenskega kulturno-turistično-podjetniškega centra Pesnica. Cena
gledališkega abonmaja bo 30 evrov.
K vpisu seveda ne vabimo samo Pesničanov, Jareninčanov, Perničanov
in Jakobčanov, temveč tudi okoličane, saj dobre gledališke predstave ne
poznajo krajevnih in občinskih meja!

2. KD Pekre-Limbuš: Tone Partljič,
PARTNERSKA POROKA, režija
Tone Partljič;

Kdorkoli bi se nam želel pridružiti
pri katerikoli aktivnosti društva, je še
naprej več kot dobrodošel (kud.maricekerencic@gmail.com)!

3. Gledališče Zarja Celje: Vinko Mö-

Na Pesnici se bo torej dogajalo!
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NAŠE ŠOLE IN VRTCI

OB ZAČETKU ŠOLSKEGA LETA
mag. Andi Brlič, ravnatelj VIZ OŠ Pesnica

Lansko šolsko leto je že skoraj pozabljeno. Zelo uspešno in z mnogimi vsebinami prepleteno delo
predstavlja dobro podlago za načrtovanje in ambiciozne načrte za
naprej.
Učenke in učenci ter učitelji so v
prvih dneh šolskega leta spočiti in
dobro motivirani za uresničevanje
načrtov. Moralno podporo nam daje
odličen vpis otrok v prve razrede, saj
bi v matični šoli v Pesnici skoraj oblikovali dodaten oddelek prvega razreda, v podružnici pa je število otrok
takšno, da za odpravo kombiniranosti
ni več potrebno primakniti občinskih
sredstev. Povečanje oddelkov beležimo še v oblikovanju dodatnega petega razreda in s tem razbremenitev
številčno močnega razreda v dva.
In kakšne vsebine si obetamo v prihodnjem šolskem letu? Zagotovo kakovostno in vsebinsko udejanjanje
učnih načrtov, izbirnih predmetov,
uvajanje tujih jezikov ter učinkovitega vzgojno-izobraževalnega dela,
inkluzivnega načina dela – tako pri
otrocih s posebnimi potrebami kot pri
nadarjenih ipd. Omeniti moramo tudi
učence, ki so na določenih področjih
šibkejši, a so zato na nekaterih drugih
zelo uspešni. Takšne spremljamo kot
dvojne izjemne.
V letošnjem letu udejanjamo nove
vsebine razširjenega programa in
posledično bolj v interese otrok usmerjene vsebine tega dela. Zaključene ankete so pokazale, da si učenci
in učenke želijo pedagoške vsebine,
ki jih obstoječi učni načrti ne vključujejo. Nekateri učitelji so takšne
vsebine že sedaj v manjšem obsegu
vnašali v redno predmetno delo, vendar bo sedaj takšne vsebine mogoče
samostojno oblikovati in izvajati kot
sistematizirane interesne dejavnosti.
Pri tem mislim na vsebinske sklope,
ki poudarjajo zdrav način in kakovostno preživljanje prostega časa in
delno pouka izven rednih oblik dela.
Nekaj teh vsebin smo izvajali že lansko šolsko leto, vendar jih v tem še
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razširjamo in dopolnjujemo. Vsak
učenec bo v tem šolskem letu imel
možnost realizirati 5 ur športnih
dejavnosti tedensko, seveda, če bo
hotel. V letošnjem letu dajemo poudarek tudi kakovosti prehranjevanja,
zato smo v okviru sistematizacije zaposlili strokovnjakinjo s področja živilske tehnologije, ki si jo sicer delimo
z OŠ Cerkvenjak. S tem želimo še bolj
kompetentno uresničevati državne
smernice prehranjevanja.
V tem šolskem letu bomo aktivno nadaljevali delo na področjih Unesco
programov, Zdrave šole, Kulturne
šole z bogatimi kulturno-umetniškimi vsebinami nadobudnih učenk in
učencev ter njihovih mentoric, nadaljevali bomo s sodelovanjem Zavoda za šolstvo RS in njenih območnih
enot, pristojnega šolskega ministrstva
in njihovimi uradi za razvoj in mednarodno sodelovanje, s Cmepiusom
oz. njihovimi programi Erasmus+.
V okviru slednjih smo letos ponovno uvrščeni v večletno financiranje
in izvedbo zastavljenih programov z
evropskimi partnerji. Prav tako nas v
tem šolskem letu čakajo gostiteljstva
in gostovanja s šolami v domala vseh
državah nekdanje skupne države.
Predvsem na področju dela z nadarjenimi se lahko od njih veliko naučimo.
Vrtci so programsko precej drugačni
kot šola, najpomembneje je, da otroci
v vrtec prihajajo radi, da opravijo prve
korake samostojnosti in socializacije
ter da se učijo vsebin za samostojno
življenje. Naše strokovne delavke razumejo razvojne korake, ki jih otroci
morajo osvojiti, ravno tako postopnost in dejstvo, da ni pomembno,
kako hitro se otrok nekaterih veščin
nauči, temveč, da so te pridobljene
čimbolj samostojno in trajno. Seveda
pa se tudi pri naših najmlajših znamo
postaviti na ogled zunanji javnosti,
skozi nastope lutkovnih dejavnosti, z
revijami pevskih zborov ter s plesnimi in pevskimi spektakli, kot je Ciciban poje in pleše.

Na področju investicijskega vzdrževanja smo v letošnjem poletju precej
časa namenili sanaciji vlage v vrtcu v
Pernici. Dela so bila v pretežnem delu
končana pred pričetkom novega šolskega leta in so lahko starši pripeljali
otroke v obnovljene prostore.
Podružnica Pernica si v letošnjem in
prihodnjem letu obeta ureditve novih
in precej varnejših dovoznih poti v
šolo ter razbremenitev dosedanje, ki
bi tako lahko postala peš cona.
V vrtcu v Pesnici in matični šoli v Pesnici lokalna skupnost predvideva
ureditev in širitev vrtčevskih zunanjih igralnih površin, kajti v dosedanjih, izjemno majhnih, skorajda ni
mogoče korektno izvajati programa
na prostem. Hkrati predvidevamo
delno zaprtje šolskega spodnjega
igrišča s pomičnimi vrati, ki je zaradi
povečanega prometa postalo kritična
varnostna točka šole.
Seveda se pojavljajo tudi druga nujno potrebna vzdrževalna dela. VIZ
OŠ Pesnica je v svoji celoti s štirimi
objekti velik sistem in ga je potrebno
nenehno vzdrževati in odpravljati pomanjkljivosti.
V prihodnjem šolskem letu si ponovno želimo dobrega sodelovanja z različnimi zunanjimi in lokalnimi deležniki, društvi, zvezami, zbornicami itd.
Pomembno je tudi dobro, konstruktivno in na argumentih temelječe sodelovanje s starši.
Želimo, da bi otroci ter učenke in
učenci prihajali v vrtec in šolo, tako
kot doslej, veseli in nasmejani ter
sproščeni. Zagotovo šola ni prostor, kjer bi učenci in učenke čutili le
stopnjo ugodja, pač pa se je potrebno
zavedati, da se je za uspeh potrebno
tudi truditi, vlagati v svoje znanje čas
in energijo. Tudi zadovoljstvo je ob
uspehu takrat mnogo večje in več velja.
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FOTOGRAFSKI TEČAJ DIGITALNE FOTOGRAFIJE
NA OŠ JARENINA
Alen Krajnc, foto: Larisa Škerlak

Na naši šoli je v šolskem letu 2018/2019 za učence
zaživel tečaj digitalne fotografije, ki ga je brezplačno
vodil gospod Matjaž Wigele, član mariborskega fotokluba ter naš krajan. Fotografski tečaj je bil namenjen tistim učencem, ki so želeli spoznati zakonitosti
digitalne fotografije s pomočjo DSLR fotoaparatov,
ki so v osnovi namenjeni zahtevnejši uporabi, tudi
za profesionalne namene fotografiranja. Učenci pa
so se urili tudi v spoznavanju likovne kompozicije,
svetlobe, uporabe različnih objektivov in v ustvarjalnem pristopu v fotografiji.

vanje dveh novih razglednic v okviru projekta 880 let Jarenine. Jarenina je tako po dolgem času dobila novi razglednici,
ki odražata utrip in čas tega zgodovinsko pomembnega kraja
v Slovenskih goricah. Iskrene čestitke udeležencem tečaja,
še posebej se zahvaljujem pobudniku in voditelju tečaja,
gospodu Matjažu Wigeleju.

Tečaj je potekal tri mesece in se zaključil z razstavo fotografij v mesecu juniju, natančneje, 21. junija. Nastale fotografije so posledica fotografskega raziskovanja učencev. Razstava je pokazala, da so učenci pod kakovostnim vodstvom
sposobni prenesti v svoja fotografska dela izjemen smisel
za nove motive, likovno občutljivost, da so sposobni ustvariti estetske in tehnično kvalitetne fotografije. Udeleženci
fotografskega tečaja so bili: Evita Železinger, Ines Mrmolja,
Larisa Škerlak in Tinej Čas.
Razstava je ponudila šestnajst kvalitetnih fotografij Jarenine z okolico formata 50x70 cm, ki je nekoliko neobičajen
format. Fotografije so kasneje služile kot temelj za obliko-

NOVICE OŠ IN VRTCA JAKOBSKI DOL
v. d. ravnateljice: Alenka Borošak, univ. dipl. ped.

Tudi ta september smo na OŠ Jakobski Dol in v vrtcu zelo zagnano zakorakali v novo šolsko leto.
Kar nekaj sprememb je nastalo
pri organizaciji. Zamenjalo se je
vodstvo šole. Nalogo v.d. ravnatelja sem od 27. septembra 2019
prevzela Alenka Borošak, univ.
dipl. ped.
Število učencev v šoli ostaja enako, v
vrtcu prav tako. Zadali smo si veliko
nalog, s katerimi želimo najprej otrokom v vrtcu in učencem v šoli zagotoviti varno, spodbudno in ustvarjalno
učno okolje. Med prednostnimi nalogami je tudi izboljšanje medsebojnih
odnosov med delavci znotraj zavoda
in ustvarjanje pozitivne šolske klime,
kar pomeni zgraditi okolje medseboj-

nega zaupanja in spoštovanja, sprejetosti, vključenosti ter medsebojne
solidarnosti in odgovornosti do skupnega dobrega.
Pri vzgojnem delu v vrtcu smo si za
prednostne naloge zadali prisluhniti
sebi in razumeti druge, vzgoja za lepo
vedenje in navajanje na samostojnost in privzgajanje delovnih navad
ter od črke do črke – razvijanje predopismenjevalnih navad.
Dejavnosti bodo usmerjene tudi v
izboljšanje sodelovanja s starši, krajem, krajevnimi društvi in širšo lokalno skupnostjo, posebej z Občino
Pesnica. Še večjo zavzetost bomo namenili sodelovanju z Ministrstvom
za šolstvo, Zavodom za šolstvo in
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drugimi strokovnimi institucijami na različnih nivojih s
področja vzgoje in izobraževanja.
V okviru možnosti bomo nadaljevali z zastavljenimi projekti; Formativno spremljanje znanja v podporo slehernemu učencu in razvoju učeče se skupnosti in skrbeli za
spodbudno in varno učno okolje. Tako postavljamo učenca v središče vzgojno-izobraževalnega procesa in aktivnega soustvarjalca pouka, učitelja pa v novo vlogo. Vključeni
smo tudi v mednarodni projekt UNICEF, Bralni večer, Rastem s knjigo in Varnost.
V vrtcu bomo nadaljevali s projekti: Korak za korakom,
Ohranjanje kulturne dediščine, Palček bralček, Zgodbožerčki in Mali sonček.
Naši učenci se vključujejo v številne interesne dejavnosti,
ki delujejo na šoli. Tako so zastopane športne, kulturne,
turistične, naravoslovne in druge aktivnosti. Otroci pa

lahko uresničujejo svoje interese tudi v zunajšolskih dejavnostih. Šola namreč zagotavlja prostore tudi zunanjim
izvajalcem. Tudi v vrtcu se otroci ob rednem programu
zabavajo in učijo v krožkih. Tako kuhajo, plešejo, se učijo
tujega jezika in si pridobivajo vseživljenjska znanja. Šola
in vrtec vsako leto organizirata šolo in vrtec v naravi.
Naši učenci so uspešni tudi na različnih tekmovanjih v
znanju, kjer dosegajo lepe rezultate.
Povezujemo se s sosednjimi osnovnimi šoli pri obogatitvenih programih za nadarjene učence. Tako imajo nadarjeni učenci številne možnosti, da se vključijo v dejavnosti
po svojih interesih, zmožnostih in željah.
Prizadevali si bomo tudi za izboljšanje materialnih pogojev, kjer računamo tudi na pomoč Občine Pesnica, ki je že
prisluhnila našim načrtom in uresničila nekaj naših želja.
Zadovoljni in hvaležni smo, saj se je v vročih junijskih
dneh preteklega šolskega leta
namestila klima v prostore
vrtca in tako našim malčkom
izboljšala pogoje. Med počitnicami pa je bila tudi zamenjana
škodljiva azbestna kritina nad
vrtcem in jedilnico. Upamo,
da se bo v zadovoljstvo vseh,
nadaljevalo z vlaganjem v prostore in okolico zavoda. Že več
let si želimo kvalitetno atletsko stezo, varno šolsko igrišče,
igrala za otroke ob šoli in vrtcu.. Pouk poteka po kvalitetnih didaktičnih pristopih, a
je osiromašen zaradi pomanjkanja sodobne informacijske
tehnologije. Nujno bi potrebovali računalniško učilnico.
Ne nazadnje, v šoli potrebujemo zbornico, saj sedaj nimamo primernega prostora
za strokovno povezovanje in
delo. Upamo, da bo le ta služila tudi namenu druženja
vseh zaposlenih v šoli, saj so le
kvalitetni medsebojni odnosi
podlaga za uspešno strokovno
delo in zadovoljstvo tako otrok
kot tudi njihovih staršev.
V novo šolsko leto stopamo z
veliko mero optimizma, volje, pripravljenosti za delo in
iskrene želje po izboljšanju ter
zagotavljanju najboljših pogojev za celostni razvoj vsakega
posameznega otroka v vrtcu in
učenca v šoli.
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NOVICE IZ OŠ JARENINA
Ravnatelj Alen Krajnc s sodelavci

Šolsko leto 2018/2019 smo na OŠ
Jarenina uspešno zaključili. Šolsko leto je bilo dinamično, polno
aktivnosti, tekmovanj, projektov …
Pomembno se nam zdi, da je formativno spremljanje učenčevega napredka
naš osrednji fokus pedagoškega dela
in da smo na tem področju naredili
korak naprej. Vse več učiteljev prakticira te metode in strategije, učenci
postajajo odgovornejši za svoje znanje in rezultate, postavljajo si lastne
cilje, razvija se kultura kritičnega razmišljanja.
Nadaljujemo projekt matematične
in naravoslovne pismenosti, ki je
večletni projekt in povezuje prav vse
udeležence našega zavoda – tako zaposlene strokovne delavke v vrtcu kot
zaposlene strokovne delavce v šoli.
Šolsko leto 2018/2019 je bilo še posebej zaznamovano s ponovno pridobljenim nazivom KULTURNA ŠOLA,
ki ga lahko uporabljamo vse do leta
2023. Na tem področju smo lahko
izjemno zadovoljni, saj naši učenci
delujejo na področjih lutkarije, gledališke dejavnosti, likovne dejavnosti,
pevskih zborov, filmske umetnosti,
šolske Prešernove nagrade itd.

Za učence smo v okviru šolskega
filmskega kluba pripravili dve filmski
predstavi.
Posebnost v šolskem letu 2018/2019
je bila organizacija tečaja digitalne
fotografije za učence, ki ga je izvedel
gospod Matjaž Wigele, član fotokluba
Maribor. Odprtje fotografske razstave
je bilo 21. junija in je sovpadalo v kontekst praznovanja jubileja 880-letnice
od prve omembe Jarenine.
Realizirali smo našo tradicionalno
prireditev Šport&Špas, darilni bazar v
mesecu decembru, raziskovalci znanja – predvsem učenke 5. razreda – so
zmagali na tekmovanju v Rušah in
tako ponesli dobro ime šole še širše,
ob slovenskem kulturnem prazniku
smo gostili pisatelja Toneta Partljiča,
izvedli likovno kolonijo Paletka 2018,
učenci so se udeležili Pokljuškega
šolskega maratona, nogometaši pa
so osvojili drugo mesto na medobčinskem turnirji v Sladkem Vrhu.
Učenci razredne stopnje so sodelovali v Cankarjevem domu na prireditvi
Plesi naših babic in dedkov, izvedli pa
smo tudi proslavo ob dnevu enotnosti
in samostojnosti z gostom Srečkom
Cehnarjem, ki je poveljeval enotam

TO v Šentilju.
To je le nekaj poudarkov iz preteklega šolskega leta, ki kažejo na pestrost
dela in življenja naše šole. Naj omenim, da je naš zavod v šolskem letu
pridobil nekaj pomembnih investicijskih vložkov. Gre za preplastitev
asfaltnega igrišča in postavitev nove
zaščitne ograje, na novo je urejen prometni režim pred šolo, pridobili smo
novo igrišče za učence prvega triletja,
zamenjana so bila dotrajana okna in
vrata na šolski stavbi.
V novem šolskem letu pa nadaljujemo delo v skladu z našo vizijo, ki se
glasi:
»S skupnimi močmi v varnem in
spodbudnem okolju omogočamo otrokom kvalitetno pridobivanje vseživljenjskega znanja. Vzgajamo jih v
odgovorne, strpne, spoštljive in dosledne osebnosti.« Naša šola in vrtec
sta pomembna dejavnika povezovanja in sodelovanja v Jarenini. S svojim delom pa zavod sega globoko čez
lokalni okvir.
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RAZISKOVALCI ZNANJA NA OŠ JARENINA
Tjaša Peček

RAZISKOVALCI ZNANJA je podmladek tekmovanja Prvaki znanja. V šolskem letu 2018/2019 je
že drugič potekalo tekmovanje za
učence 4. in 5. razredov.
Ekipe rešujejo test s 50-imi vprašanji,
ki obsegajo številna področja (geografijo, zgodovino, umetnost, naravoslovje, šport, logiko ...). Vir literature
je revija Moj planet. Štiričlanske ekipe
si izberejo ime, zastopajo svojo šolo in
se pomerijo s predstavniki ostalih šol.
Vsako šolo lahko predstavljata 2 ekipi.
Najprej se ekipe pomerijo na šolskih
tekmovanjih, najboljše pa še na območnem. Tam najboljši postanejo NAJBOLJŠI RAZISKOVALCI ZNANJA za tis-

to šolsko leto in
s seboj na šolo
odnesejo zastavo Najboljši
raziskovalci
znanja.
V sredo, 24. 4.
2019, je bila
ekipa
učenk
naše šole na
območnem
tekmovanju
Raziskovalci znanja na OŠ Janka Glazerja Ruše.
Tekmovala je štiričlanska ekipa: Zala
Majal, Katarina Jarc, Julia Žmak in Evita Železinger. Punce so osvojile prvo

mesto in na šolo prinesle zastavo Najboljši raziskovalci znanja 2019, na kar
smo zelo ponosni.
Ekipi čestitamo in želimo veliko uspehov še naprej!

ŠOLSKI PREŠERNOV NATEČAJ NA OŠ JARENINA
Jožica Bračič

Na OŠ Jarenina se vsako leto v okviru kulturnega dneva izvede šolski Prešernov natečaj. Januarja je bila razpisana tema za sodelovanje na omenjenem natečaju, in sicer V svetu domišljije.
Učenci so s svojimi prispevki sodelovali na različnih področjih.
Področja sodelovanja so bila: likovno, literarno, glasbeno, gledališko, plesno, film-video … Učenci so v izdelkih oziroma stvaritvah
na svoj ter izviren način pripovedovali, ustvarjali in razmišljali o
svetu domišljije: kakšen je svet domišljije, kako je v njem živeti, kaj
počnemo v njem ipd. Člani komisije so oddane prispevke pregledali in na kulturni prireditvi ob slovenskem kulturnem prazniku
razglasili dobitnike nagrad. Osrednji gost prireditve je bil priznani
slovenski pisatelj, gospod Tone Partljič, ki je s svojim pripovedovanjem
in
humorjem
navdušil
zbrane v
dvorani.
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IZ NAŠIH DRUŠTEV

DRUŽABNE DEJAVNOSTI DRUŠTVA
UPOKOJENCEV PESNICA
Dora Žugman

V Društvu upokojencev Pesnica
se radi družimo, skupaj pohajkujemo in se imamo lepo. Letošnje
leto smo začeli veselo – s pustovanjem v dvorani Večnamenskega
kulturno-turističnega
podjetniškega centra v Pesnici. Na zabavi
ni manjkalo mask, zimo so nam
pomagali pregnati tudi domači
kurenti iz Gačnika.
Marca smo imeli redni občni zbor, ki
se ga je udeležilo precejšnje število
naših članov, za pester kulturni program so poskrbeli: OŠ Pesnica, Pevski
zbor DU Pesnica in drugi nastopajoči,
za kar se jim seveda zahvaljujemo.
Naše družabno življenje smo nadaljevali z izletom na Svete Višarje, ogledali smo si naselje Trbiž in Belopeška
jezera, ki ležijo nedaleč od Rateč in
tromeje med Italijo, Avstrijo in Slovenijo. Obiskali smo tudi Planico in izlet

zaključili v Begunjah.
Ker si radi ogledamo tudi kakšno
kulturno predstavo, smo se odpravili v Veliko Nedeljo, kjer smo si
ogledali nepozabno igro Miklova
Zala. Pohvaliti moramo Kulturno
društvo Simona Gregorčiča Velika
Nedelja, ki je zelo dobro organiziralo predstavo na prostem.
Tradicionalni piknik smo priredili
na prekrasnem obrežju reke Mure
v Konjišču. V dobrem vzdušju in ob
odlični hrani ter glasbi smo se zadržali pozno v noč.
Jeseni se nameravamo podati na Dolenjsko, kjer si bomo ogledali Stiški
samostan, lekarno patra Ašiča ter
zeliščni vrt, ogledati si nameravamo
tudi staro orodje. Ustavili se bomo še
v Muljavi, na Jurčičevi domačiji.

Vse prireditve in druženja bomo izpeljali po programu, načrtovanem na
začetku leta.
V DU Pesnica se veselimo predlogov
in pobud za izboljšanje našega dela.
Prav tako si želimo, da bi se preostalih
naših letošnjih druženj udeležili v še
večjem številu kot doslej.

DAN ODPRTIH VRAT VINARJEV
JAKOBA 2019
Anita Kirbiš

Vesela družba – Vina Mulec na Ročici in »hišni band« dravskih splavarjev s predsednikom KS Jakob
Gorazdom Žmavcem.
Tudi letos je prvi konec tedna v juniju osem vinarjev Jakoba odprlo vrata
vinskih kleti ter predstavilo svojo ponudbo vrhunskih vin in mesnih izdelkov. Vasica Jakobski Dol ima tudi
posebnost – tukaj se pridela največ
litrov vina na prebivalca v Sloveniji.
Že vrsto let so prejemniki številnih
priznanj za svoja kakovostna vina in
tudi letos je bilo tako. Pred nedavnim
so namreč v okviru VTD-Jakob izvedli občinsko ocenjevanje te žlahtne ka-

pljice. Sredi vasice negujejo vaški vinograd, kjer so
posajene vse vrste vinske
trte, ki raste po jakobskih
gričih. Vsako leto ustoličijo
tudi vaškega „outara“. Pred
nekaj leti so se s spominskim obeležjem oddolžili tudi cesarju
Probusu, vsako leto pa se mu v okviru
krajevnega praznika »Jakobovo« poklonijo z rozgo potomke Stare trte, saj
je prav Probus zaslužen, da na naših
tleh raste vinska trta. Potomka najstarejše vinske trte tudi v Jakobu uspeva
odlično in daje vsako leto kar nekaj
litrov vina.

Z nakupom degustacijskega kozarca
na vseh točkah so lahko obiskovalci
Dneva odprtih vrat vinarjev Jakoba
pokušali vina osmih vinarjev, ponudili pa so tudi različne kulinarične
prigrizke. Letos so sodelovali: Vinogradništvo Perko, Vinogradništvo
Mulec, Vina Bračko, Vinogradništvo
Matečko, Vina Kraner Plateis, Vinogradništvo Šlebinger, Vina Kauran in
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Kmetija s predelavo mesa Vajngerl
Hameršak. Z degustacijskim kozarcem so obiskovalci prejeli tudi kupončke za zbiranje žigov, kajti vinarji
bodo tri srečneže, ki so obiskali prav
vse kleti in zbrali vse žige, nagradili z
izbranimi vini.
Zaradi odličnega vremena in seveda
ponudbe je dogodek letos privabil
izjemno visoko število obiskovalcev,

ki so pot prepešačili, se prevažali s
konjsko vprego, s starodobnimi traktorji, v večini pa so jo prevozili s svojimi jeklenimi konjički. Slišal se je glas
harmonike in ubrano petje vinskih
napitnic, pri vinarju Mulec na Ročici
pa je za dobro voljo gostov skrbel celo
»hišni band« mariborskih dravskih
splavarjev. Tudi letos so se dogodka
udeležili naši severni sosedje Avstrijci, ki so prišli s starodobnimi traktorji

– »Traktor oldtimer club Vogau« – in
vzbudili nemalo občudovanja. Zagotovo pa so vsi izpolnili pričakovanja
tega dne, saj so okušali odlična jakobska vina – od suhih do sladkih, pa tudi
penečih – in se družili ob obilici dobre
volje in smeha. In prav vsi so zmogli
prehoditi to čudovito vinsko cesto, ki
se vije po hribčkih. Nagrajeni so bili
tudi s čudovitim razgledom.

gospodinjstvo. Osebnih avtomobilov
ni bilo veliko, ceste so predstavljale
nedosegljivo željo. Čeprav je bilo življenje teh ljudi zelo težko, naporno,
čeprav ni bilo traktorjev, so bila vsa
polja obdelana, vsi travniki pokošeni,
vinogradi prekopani, gozdovi očiščeni, listje pograbljeno. Sosedje so med
seboj sodelovali, si pomagali pri težjih delih in se potem skupaj poveselili, pogovorili. Pri vsaki hiši je vrvelo
od otroškega veselja, šola je bila polna
otrok, ki so pešačili tudi uro ali več v
eno smer.

vseh škodljivih posledic elektromagnetnega sevanja! Podobno potencialno nevarnost predstavljata oba plinovoda! No, vsaj eno cestno povezavo
smo dobili za odškodnino. Še veliko
cest nima asfaltne prevleke, pogrešamo jo tudi na našem bregcu, res pa
je, da v zadnjem času dobro skrbijo
za makadamske ceste in solidno čistijo robove cest. Potem smo kopali in
drago plačali telefonske priključke,
ki so sedaj le nepotrebni strošek. Ko
so nam zgradili vodovod, smo bili
presrečni, saj se nismo več bali suše
in pomanjkanja vode za osnovne potrebe. No, saj smo tudi drago plačali
vse, kar so nam predlagali. V mestu
o takšnih stvareh ni nihče razmišljal
– vse je bilo samoumevno; tudi kanalizacija, o kateri je bilo tukaj izrečenih
veliko besed, izvršenih pa malo del.
Čistilne naprave so veliko predrage,
posebej od lokalnega ponudnika. Pač
pa so morali vsi živinorejci zgraditi
ustrezne gnojne jame, kar je prav, kajti večina hlevskih odpadkov je pred
tem onesnaževala potoke. Krajevna
središča so dokaj urejena, šole in vrtci
zgrajeni – zdaj pa primanjkuje tistih,
ki bi te prostore zapolnili. Da, tako kot
po vsej stari celini, je tudi tukaj! Ne
bo več potrebno graditi cest in ostale
infrastrukture, ker ne bo več tistih, ki
bi to potrebovali. Vedno bolj se zavedamo tega dejstva in zelo resno se bo
potrebno lotiti problema pomanjkanja prebivalstva na podeželju. Vsi se
zavedamo teh problemov, le rešiti jih

NAŠI BREGCI
Nada Svetina

Videla sva veliko sveta, obiskala
številna mesta, občudovala veliko
pokrajin, toda nama je najljubši naš bregec. Z njega se lahko
razgledamo po velikem delu Slovenskih goric, vidimo Pohorje, v lepem vremenu pa pogled seže tudi
čez severno mejo naše domovine.
Očitno nam je Bog podaril eno najlepših zemeljskih pokrajin. Stari
pregovor pa pravi, da se poklonjenega daru ne ceni! Očitno to velja
tudi za nas.
Nisva domačina, pred tem sva živela v mestu, kjer smo imeli vse civilizacijske dobrine na dosegu nekaj
metrov. Ko sva pred štiridesetimi
leti iskala košček zemlje, kjer bi lahko živela v bolj čistem okolju, brez
hrumenja mestnega vrveža in nenehnega hitenja, je bil ta kraj neokrnjen, odmaknjen od sveta, s povsem
neprevoznimi potmi, brez sleherne
infrastrukture. Na teh bregcih so živeli čudoviti ljudje, skrbno obdelovali
svoj kos zemlje, njive, travnika, vinogradov, vsaka hiša je imela vrt, ob njej
je stal hlev, kjer so ljudje redili živali
in z njimi živeli v popolnem sožitju.
Veliko mlajših ljudi je ob delu na zemlji hodilo v službo, največkrat peš po
blatnih kolovozih do avtobusne postaje. Spomnim se nekaterih starih
mam, ki so pripovedovale o tem, kako
so pridelke nosile v t. i. korpih na glavi
na mestno tržnico. Tri ure hoda s težkim tovorom in toliko nazaj zato, da
so lahko kupile kakšno malenkost za
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Od tistih časov se je spremenilo veliko. Skrbni ljudje so se poslovili in iz
svojih večnih bivališč nemo sledijo
spremembam. Tam, kjer so kmetije
nasledili mlajši rodovi, ki so toliko
korajžni, da so prevzeli gospodarstvo,
je vse prav, čeprav marsikdo obupuje
nad predpisi, s katerimi država poskuša iz njih iztisniti sleherni cent.
Tam, kjer naslednikov ni, so površine
v nekaj letih zaraščene. Takšna zemlja ne bo več nikoli obdelovalna, ker jo
je nemogoče sanirati. Mladi na kmetijah se ne odločajo za večje število otrok. Ne bo naslednikov kmetij, šole se
že sedaj borijo za obstoj, primanjkuje
delovne sile.
Pred leti smo najprej dobili asfaltirano cesto po dolini; nekaj sredstev
smo zbrali krajani, ostalo je uredila
občina, čeprav bi jo zaradi daljnovoda
morali dobiti prej in pod ugodnejšimi pogoji. Kdo pa se je takrat zavedal
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ne znamo.
Rešitve pa so, le prave ideje je treba
poiskati in najti voljo za izvedbo.
Naši vinogradniki pridelujejo vina,
ki dobivajo najvišja priznanja, ker so
na teh bregovih ugodni pogoji za rast
vinske trte. Vendar imajo nekateri
pridelovalci probleme s prodajo vina.
Le nekaj kilometrov severno od tod,
kjer se naši ljudje udinjajo in garajo
v vinogradih severnih sosedov, teh
problemov ne čutijo, čeprav pridelajo
neizmerne količine grozdja. Njihov
država ščiti pridelovalce kmetijskih
proizvodov in zakaj se ne bi tudi pri
nas začeli zavedati, da je domače veliko kvalitetnejše od tistega, kar nam
vsakodnevno vsiljujejo tujci? Ves
dobiček gre trgovcem, ki premeteno
izkoriščajo cenene in manjvredne
pridelke. Podobno se dogaja živinorejcem. Morda pa se bodo mladi, napredni in dobromisleči kmetovalci
združili in poiskali tržne niše. Koliko
sadja zgnije na tleh, ker ga nihče ne
pobere? Včasih so znali narediti imenitno pijačo iz jabolk, ki je okrepila še
tako utrujenega delavca. Danes nekateri uvažajo sirupe tudi iz eksotičnih
držav, ki vsebujejo sadje samo na papirju, prodajajo pa se pod blagovno
oznako »eko« ali »bio«! Kako malo je
pridelovalcev kvalitetnih sadnih sokov! Zemlja pri nas je še vedno dokaj
neobremenjena s kemijskimi preparati, lahko bi pridelali veliko dobrega sadja in zelenjave. V nekaterih
mestnih krajevnih skupnostih imajo
priročne tržnice, kjer ob koncih tedna

mestne gospodinje z veseljem kupijo
domače dobrote. Mi pa dovolimo, da
se kmetijska zemlja prodaja tujcem,
ki zanjo ne skrbijo, zato se prej kvalitetne površine zaraščajo. Zaraščale
pa se bodo vse bolj, saj sedanja generacija ne bo več zmogla dela. Srečne
so lahko le divje živali, saj jih nihče
ne preganja. Ne znamo pridobiti in
navdušiti mladih ljudi, da bi ostali na
zemlji in izkoristili te naravne danosti.
Pred leti sva na robu polpuščave v
Uzbekistanu (bivši sovjetski republiki
na meji z Afganistanom) videla nova
manjša satelitska naselja, ki jih je država zgradila za mlade družine, ki so
bile pripravljene kmetovati. Naša država pa z vsem udobjem gosti tuje ljudi, jim nudi stanovanja, hrano, krije
stroške bivanja in upa, da se bodo le-ti
asimilirali, pridno delali in izboljšali
nataliteto prebivalcev Slovenije. Ne
bodo, k nam prihajajo le po socialno
varnost, ki nas drago stane!
Slovenci smo znani po tem, da moramo imeti velike hiše, ki jih ne bo moč
prodati, ko bodo ostale prazne. Prebivalstvo se stara, domov za ostarele
ni dovolj in za sprejem v ustanove
uporabniki čakajo nekaj let. V nekaterih državah so omogočili dnevno
ali stalno bivanje starejšim v velikih
in večstanovanjskih hišah. S tem so
rešili problem zaposlitve ustrezno
izobraženih brezposelnih ljudi ter
omogočili starejšim ljudem, ki več ne
morejo živeti sami, da živijo v manjših, bolj individualnih pogojih, kjer še

vedno lahko obdelujejo svoj košček
vrtička, gojijo okrasne rastline in imajo domače ljubljenčke. Zakaj ne bi o
tem razmislili tudi pri nas? To je ena
od možnih rešitev za starejše prebivalce, ki bodo potrebovali državno in
politično podporo.
V nekaterih občinah so nakupili osebne avtomobile, s katerimi prevažajo
starejše osebe do zdravnika, lekarne,
trgovine. Prevoze prostovoljno izvajajo starejši ljudje, ki so še sposobni voziti avtomobil, seveda s predhodnim
dogovorom uporabnika. Podobno bi
se lahko organizirala pomoč pri čiščenju okolja, košnji, obdelavi vrtov, njiv
in vinogradov, ki bi jo lahko izvajali
preko javnih del. Prav gotovo bi marsikateri starejši prebivalec raje ostal
na svoji domačiji, kot čakal na mesto
v domu za starejše občane.
Še veliko idej se nam poraja, le izvedba ni v naši moči. Pošteno smo se trudili, delali v podjetjih in ustanovah, si
gradili domove, pomagali pri gradnji
splošne blaginje – ob vsem tem pa še
skrbeli za te naše bregce. Sedaj je čas
za mlade, ki si morajo poiskati svoj
prostor pod soncem, nadaljevati naša
prizadevanja in izboljšati vse, za kar
se je trudila naša generacija. Želim
jim, da skrbno čuvajo vse, kar nam
nudi narava, ter spoštujejo našo neizmerno lepo pokrajino.

SREČANJE PRIJATELJSKEGA DRUŠTVA STARODOBNIH
Anton Kapun
VOZIL PESNICA
Prijateljsko društvo starodobnih
vozil Pesnica je 1. 6. 2019 organiziralo 7. srečanje starih jeklenih
konjičkov. Na toplo junijsko soboto je prostor pred občino zapolnila
barvita bleščeča pločevina več kot
30 let starih vozil.
Po obilnem jutranjem zajtrku ter
pozdravnem govoru predsednika Antona Kapuna se je karavana zloščenih

starodobnikov odpravila izpred občine Pesnica. Pot nas je vodila skozi
Jarenino, Gačnik, Šentilj in nato v
Avstrijo, kjer smo predstavili našo
občino. Polni vtisov smo vozila pozno popoldan usmerili proti naši
bazi, kjer nas je čakalo pozno kosilo, podelitev pokalov in priznanj, ob
vsem tem pa smo se tudi prijetno
družili.
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PGD JARENINA

Danijel Kolerič

PGD Jarenina je društvo, ki skrbi
za požarno varnost v našem kraju, močno pa je vpeto tudi v vse
krajevne dogodke in prireditve,
ki letos zaznamujejo predvsem
880-letnico prve pisne omembe
našega kraja.

Leto 2020 bo za naše društvo še posebej pomembno, saj bomo praznovali
70 let obstoja našega prostovoljnega
gasilskega društva. 70 let že varujemo
vaščane pred rdečim petelinom in sodelujemo z vsemi našimi krajani!

Krajani Jarenine se radi zbirajo v prostorih našega gasilskega doma, na
katerega smo člani gasilskega društva
ponosni, zato radi poskrbimo, da so
dvorana in prostori urejeni.

V želji po čim manjšem številu naših

posredovanj na terenu in čim številčnejšem srečevanju na prihodnjih prireditvah vas člani PGD Jarenina lepo
pozdravljamo z gasilskim pozdravom: NA POMOČ!

Z veseljem sodelujemo tako pri organizacijskem kot družabnem delu
prireditev. V tem času, ko naš kraj
pridobiva novo in lepšo podobo, opažamo, da se krajani povezujejo in radi
družijo tudi na prireditvah. Še posebej visoka je bila letos udeležba na
prireditvah ob farnem in krajevnem
prazniku.

O DELU KROŽKA SPRETNI PRSTI PODEŽELJA PESNICA
Milka Ćajić, foto: Predrag Krsmanović

Krožek Spretni prsti podeželja Pesnica deluje pri
Zvezi kulturnih društev Kungota, Pesnica, Šentilj v
Pesnici. Krajanke in okoličanke, članice krožka, se
družimo vsak torek med 18. in 20. uro v prostorih
večnamenskega KTP-centra Pesnica.
V začetku šolskega leta, na našem prvem druženju, članice
krožka predlagamo nove ideje, si zastavimo skupne cilje,
ki jih skušamo doseči z ustvarjanjem v nam že poznanih

tehnikah, lotimo pa se tudi česa novega.
Lani je vsaka članica izdelala svoj predpasnik, s katerimi
smo se predstavile na razstavi v juniju.
Le kaj si bomo zadale letos? Ta trenutek naj bo to še poslovna skrivnost. Vsekakor pa bodo z novimi idejami in
dobro voljo nastali unikatni izdelki, ki bodo naš prispevek
k ohranjanju kulturne dediščine.
Zagotovo bomo tudi letos medgeneracijsko sodelovale in
svoje znanje delile z drugimi. Nekaj drobnih načrtov, za
druženje na osnovni šoli Pesnica, že imamo. Učence bomo
vzpodbujale in naučile ročnih spretnosti. Skupaj bomo
ustvarjali izdelke, ki jih bodo učenci lahko odnesli domov.
Ob zaključku šolskega leta bomo v prostorih večnamenskega KTP-centra Pesnica pripravile razstavo ročnih del, ki
bodo nastala v tekočem šolskem letu. Na fotografiji je ujet
trenutek z letošnje razstave.
Spremljate nas lahko tudi na našem Facebook profilu
Spretni prsti podeželja.
Članice krožka Spretni prsti podeželja Pesnica vabimo vse,
ki želite ustvarjati z nami, da se nam pridružite.
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STRELSKA SEKCIJA DU PESNICA
PRAZNOVALA 20. LET DELOVANJA
Pred dvajsetimi leti je bila ustanovljena strelska sekcija društva
upokojencev Pesnica. Po pripovedovanju gospoda Toneta Gajžlerja, enega od ustanoviteljev sekcije,
začetki niso bili lahki. S takratnim
predsednikom društva, danes žal
že pokojnim gospodom Božidarjem Babičem, so iskali primeren
prostor.
Naključno so izvedeli za neizkoriščen prostor v kleti Osnovne šole. S
sodelovanjem takratnega župana, g.
Senekoviča, in ravnatelja šole, g. Brliča, jim je uspelo pridobiti ta prostor v
uporabo. S pomočjo donatorjev in članov društva so ga tudi počistili in primerno uredili. Člani društva so vložili
ogromno prostovoljnih ur dela, da so
se na koncu lahko veselili sodobnega
štiristeznega strelišča. Posebej se zahvaljujemo g. Valterju Valenčaku st.,
ki je daroval avtomatiko za vračanje
tarč, in g. Dušanu Janežiču, ki je uredil vso električno inštalacijo. V omenjenih prostorih smo delovali do leta
2007, do prenove šole. Vendar smo
tudi v prenovljeni šoli dobili lepe in

nove prostore, za kar se moramo zahvaliti g. Senekoviču in g. Janežiču, ki
sta nam vseskozi stala ob strani.
Seveda smo v vseh teh letih pridno
trenirali in se udeleževali raznih tekmovanj, na katerih smo bili včasih
bolj uspešni, včasih pa manj. Najlepše
od vsega pa je druženje.
Danes žal številnih članov, ki so bili
med ustanovitelji sekcije, ni več med
nami, vendar smo nanje ponosni, saj
so nam pokazali, da se z voljo in slogo
da narediti marsikaj.
Ob praznovanju 20-letnice delovanja
smo pripravili majhno slavje, na katero smo povabili: našega novega
župana, gospoda
Gregorja Žmaka,
ki se je vabilu z
veseljem odzval,
gospoda Dušana
Janežiča, ravnatelja OŠ, g. Andija
Brliča, ter seveda
našega predsednika, g. Srečka Cel-

DRUŠTVO UPOKOJENCEV PERNICA JE
DELOVNO TUDI MED POČITNICAMI
V društvu upokojencev Pernica
smo poletje sklenili veseli in ponosni na svoje delo. Najprej smo
postavili majsko drevo. Saj veste,
postavljanja »majpama«, ne da
bi upokojenci navijali, si skoraj ni
mogoče zamisliti. V mesecu maju
smo končno izvedli že dolgo načrtovan izlet na Koroško in splavarjenje po Dravi. Ogledali smo si
velenjski grad, se ustavili v Legnu
in Slovenj Gradcu, se zabavali na
splavu, ki je počasi plul po Dravi,
seveda ni šlo brez splavarskega
krsta.
Upokojenci smo bili letos še posebej
aktivni pri praznovanju krajevnega in

farnega praznika sv. Marjete. Bili smo
nosilci kar treh prireditev – kolesarjenja med našimi lepimi griči, turnirja
v kegljanju s kroglo na vrvici in tradicionalnega srečanja upokojencev
in krajanov. V lepem vremenu je kolesarilo staro in mlado, turnirja se je
udeležilo 8 ekip, na tradicionalnem
srečanju pa je bilo prijetno še dolgo
v noč. Seveda pa smo bili upokojenci v visokem številu prisotni tudi na
drugih prireditvah v okviru praznika.
Nekoliko je pohodnikom ponagajal
dež, kar pa ni pokvarilo razpoloženja in prijetnega druženja. Pri lovcih
smo dobro streljali, kar nekaj »srnjakov« je bilo ustreljenih, nekaj samo

Kolarič Ivan

cerja. Gostje so preizkusili naše puške
in se izkazali za dobre strelce, pohvalili so delo sekcije in nam zaželeli še
veliko polnih tarč.
Ob tej slovesnosti smo še živečim
ustanoviteljem sekcije – g. Tonetu
Gajžlerju, g. Jožetu Balunu, g. Jožetu
Skela in g. Stevu Krsniku – podelili posebna priznanja.
Ker število članov zaradi bolezni upada, si želim, da se nam pridružite.
Treniramo vsak četrtek ob 15. uri. Če
vas veseli streljanje z zračno puško,
pridite, veseli vas bomo.

Drago Horvat

obstreljenih, tudi kegljali in ribarili
nismo slabo, na »žegnanju« pa je bilo
veselo. Upokojenci smo ponovno dokazali, da nam je še kako mar za kraj,
da znamo popestriti dogajanje v njem
ter želimo, da bi bilo vsem – starim in
mladim – lepo.
Poletno dogajanje smo zaključili z izletom. Naš cilj je bil Grossglockner. Ko
te spremlja sreča, imaš vse. In tako
smo imeli prečudovit dan, lepšega
si niti naročiti ne bi mogli. Potovanje
smo začeli že v jutranji temi, ga nadaljevali do Dravograda in Špitala, se napotili v hribe, do vasice Heiligenblut,
čudovite gorske vasice, kjer (že samo
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ime pove) hranijo nekaj kapelj svete
Kristusove krvi. Na razgledni ploščadi, 2369 metrov visoko, je bilo kaj
videti. Grossglockner (po naše Veliki
Klek) in vsi očaki okoli njega so se kopali v soncu, nebo je bilo brez oblačka, skratka dan užitkov in vtisov, ki
ne morejo v pozabo. Pot smo nadaljevali po zaviti gorski cesti. Zell am See
je bil kraj počitka, sledilo je potovanje skozi Bischoshofen, Schladming
in mimo lepih krajev nazaj domov v
naše lepe gorice.
Seveda pa naših aktivnosti še ni ko-

nec. Čakata nas še kostanjev piknik in
mesec oktober, ki smo ga poimenovali kar mesec starejših,
saj obiščemo vse naše
člane, starejše od 80
let (preko 80 jih je), si
vzamemo čas za pogovor in jih skromno obdarimo. Tudi tradicionalnega martinovanja
ne bomo izpustili, sodelovali bomo pri prihodu Miklavža in božička, leto pa zaključili
s srečanjem na vasi.

AKTIVNOSTI DRUŠTVA
UPOKOJENCEV JARENINA
Jesen je tu. Približuje se 10. oktober, ko Jarenina praznuje 880 let
od prvega uradnega zapisa Jarenine in jareninske cerkve sv. Marije. Na čast temu zgodovinskemu
dogodku že vse leto potekajo prireditve, v katere se vključuje tudi DU
Jarenina.
V sklopu farnega praznika, 15. avgusta, ki
je tudi krajevni praznik Jarenine, je naše
društvo organiziralo
tradicionalni
prijateljski turnir v kegljanju s kroglo na vrvici.
Letos se je turnirja
udeležilo
rekordno
število ekip – petnajst.
Prav veseli smo bili
mladih tekmovalk in
tekmovalcev, ki so s
svojo udeležbo poskrbeli za prešerno
vzdušje, dobro voljo in
smeh. Posebej počaščeni pa smo bili,
da je na turnirju sodeloval tudi župan
Občine Pesnica, mag. Gregor Žmak.
Bilo je prijetno.
Na osrednji slovesnosti ob 23. občinskem prazniku Občine Pesnica je
župan mag. Gregor Žmak podelil občinska priznanja in se prejemnikom
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Milka Šrumpf

zahvalil za njihov doprinos k razvoju
Občine Pesnica. Med dobitniki občinskega priznanja je bil tudi predsednik
našega društva, Branko Perdan. Priznanje je dobil za uspešno delo v društvu, društvenih organih in za aktivno
delo v kraju nasploh. Čestitamo!

in domači obrtniki. Bogata etnološka
zbirka je plod dolgotrajnega zbiranja
gospodarja Vladimirja Draža.

Naše društvo je seveda dejavno vse

Sledi oktober, ko bomo v sodelovanju
z KORK-Jarenina organizirali srečanje krajanov Jarenine, ki so stari nad
69 let. Pripravili bomo tudi kostanjev
piknik na Kmetiji odprtih vrat Pavalec.

Septembra smo povabljeni v Čakovec
na druženje z našim pobratenim Društvom upokojencev iz Čakovca.

V božičnem času bomo – kot vsako
leto – skupaj z KORK-Jarenina obiskali krajane, stare nad 80 let in več, krajane, živeče v domovih za starejše, in
invalide ter jih skromno obdarili.
Leto bomo zaključili s silvestrovanjem v začetku decembra.

leto. Poleg prireditev in srečanj smo
izvedli izlet na Hrvaško: v Rijeko,
Trsat in Opatijo. Spomladi smo bili
na pohodu. Pot nas je vodila preko
Poličke vasi in Srebotja do domačije
Draževih, kjer smo si ogledali zbirko
kmečkega in obrtniškega orodja, ki so
ga nekoč pri delu uporabljali kmetje

Po vsem naštetem lahko rečem, da
smo zadane naloge opravili uspešno
in da smo izpolnili želje naših članov.
V naših letih je najmočnejša želja po
zdravju, vse drugo je le dopolnilo. Srečo lahko najdemo v vsakdanjih rečeh,
lepih trenutkih in prijetnem druženju. Vseeno pa v svojem okolju in širše želimo biti slišani.
Novice Občine Pesnica
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JAKOBSKA KÜHLA LETOS ŽE ENAJSTIČ
Metka Bračko

Tudi letošnje poletje je bilo v Jakobu, vsaj kar se dogajanja tiče, po
zaslugi številnih in zares prizadevnih krajevnih organizatorjev,
nadvse živahno in razgibano. Svoj
delček k temu pa smo seveda prispevale tudi članice Društva kmečkih žena Jakob.
»Jakobska kühla je prispevek našega
društva k čim bolj živahnemu utripu kraja, saj se julijsko praznovanje
pri nas odvija kar čez polovico tega
poletnega meseca in zaključi s tradicionalnim žegnanjem na Jakobovo
nedeljo. Čeprav se danes kuha že skoraj povsod, se naše tekmovanje v kuhanju kisle žüpe od podobnih tekmovanj razlikuje v tem, da je to državno
tekmovanje članic društev kmečkih
žena Slovenije in se za kuhanje pač
ne more prijaviti kdorkoli,« je povedala predsednica Društva kmečkih žena
Jakob Irena Križan in poudarila, da je
Jakobska kühla hkrati in predvsem
tudi veselo druženje, na katerem se
srečujejo številni Jakobčani in okoličani.
Državno tekmovanje v kuhanju kisle
žüpe, v kateri morajo obvezno plavati svinjski parklji in ga članice našega
društva organiziramo v sodelovanju
z Zvezo kmetic Slovenije, je bilo že
enajstič zapovrstjo na parkirišču ob
vaškem gasilskem domu. Kuhalo se
je v 20-litrskih kotličkih na plinskih
gorilnikih.
Za zlato jakobsko kühlo so se med
seboj pomerile članice društev kmečkih žena in deklet iz Selnice ob Dravi,
Kungote, Ljutomera-Razkrižja, Trbovelj, Izlak, Sv. Jurija v Slovenskih
goricah, Dravske doline – KO Kapla,
Lenarta, Juršincev, seveda pa tudi domačinke.
Njihovo delo je budno spremljala ocenjevalna komisija pod vodstvom Darinke Zorko, sicer strokovne učiteljice
kuharstva na Srednji šoli za gostinstvo in turizem v Mariboru, Irene Ule,
predsednice Zveze kmetic Slovenije,
in Stanka Kegla, vojaškega kuharja v

pokoju.
»Ocenjevanje poteka v dveh delih:
najprej na terenu, ob kotličkih, kjer
ocenjujemo pripravo potrebnega inventarja in delovnega mesta, njegovo
higieno in čistočo ter seveda mehansko in termično obdelavo živil. Drugi
del ocenjevanja je pokušina kislih
juh, kjer smo pozorni predvsem na
okus in izgled jedi ter na inovativnost.
Najboljša kisla juha se mora čim bolj
približati vsem tem kriterijem,« je povedala predsednica ocenjevalne komisije in poudarila, da je imela komisija tokrat zelo zahtevno delo, saj so
bile prav vse
kisle
juhe
zelo dobre,
zato so odločale nianse.
Najboljšo
kislo žüpo
in s tem zlato jakobsko
kühlo so si
tokrat prikuhale članice Društva
kmečkih
žena in deklet iz Lenarta, srebrne so bile članice Društva
kmetic, žena in deklet na podeželju
Izlake-Mlinše-Kolovrat in članice
Društva kmetic Dravska dolina – KO
Kapla, vse ostale ekipe pa so prejele
bronasto jakobsko kühlo, saj zadnjega mesta na jakobskem tekmovanju
enostavno ni. Čestitamo!
Strokovna komisija pa je izbrala tudi
ekipo, ki se je pri ureditvi in dekoraciji svojega delovnega mesta izkazala
z največ smisla in občutka za lepo.
Nagrada je tokrat pripadla članicam
Društva kmečkih žena in deklet Trbovlje. Čestitamo!
Na prireditvi so člani domačega turistično-vinogradniškega društva pripravili degustacijo izvrstnih jakobskih
vin, s šaljivimi kmečkimi igrami pa so

dogajanje popestrili člani KUD Jakob.
Prireditev je povezovala Katja Kop
Žmavc. Da so obiskovalci prireditve
lahko tudi zapeli in zaplesali, so poleg
mladih muzikantov, članov ansambla
NOROST, poskrbeli tudi številni domači muzikanti, ki so na prireditvenem prostoru krepko raztegnili svoje
»mehe«.
Svoj piskrček pa smo članice našega
društva pristavile tudi na Jakobovo
nedeljo, saj so se pri naši utici lahko
odžejali številni obiskovalci »jakobskega žegnanja«.
Lepo smo se imele tudi na tradicio-

nalnem društvenem pikniku, ki smo
ga organizirale v nedeljo, 11. avgusta.
Prvo septembrsko soboto pa smo tudi
letos pražile krompir na Svetovnem
festivalu praženega krompirja, ki se je
tokrat odvijal v Postojni. Združile smo
prijetno s koristnim in si po zaključenem festivalu ogledale še nekatere
izmed številnih znamenitosti, ki jih
ponuja Postojna z okolico.
V Jakobu pa smo letos v kotličkih na
prostem kuhali še enkrat, in sicer 15.
septembra. V sklopu dobrodelne prireditve, namenjene mažoretni skupini iz naše občine, smo organizirale
Malo jakobsko kühl'co, na kateri je
kuhalnico lahko vrtel kdorkoli, kuhalo pa se je lahko karkoli, le da je bilo
na žlico.

50

IZ NAŠIH DRUŠTEV

NOVICE IZ TURISTIČNEGA DRUŠTVA PESNICA
Vesna Šabeder

V našem Turističnem društvu smo
bili od aprila do avgusta 2019 ponovno aktivni, zato vam želimo na
kratko opisati naše delo:
• 30. aprila 2019 smo v sodelovanju
z Rdečim križem Pesnica in Gasilskim društvom Pesnica že tradicionalno postavili majsko drevo. Sami
smo poskrbeli za dobro kapljico,
pridne članice Rdečega križa Pesnica pa so obiskovalcem prireditve postregle s prigrizkom. Kljub
deževnemu vremenu smo vztrajali
in postavili majsko drevo – simbol
svobode in delavskih pravic.
• 14. junija 2019 smo že peto leto
zapored organizirali prireditev
»POZDRAV POLETJU«. Vsako leto se
društva pomerimo v kmečkih igrah
in tudi letos je bilo tako. Ponosni
smo na to, da se vsako leto prijavi
več ekip. Pomerili smo se v rezanju lesa z ročno žago, luščili koruzo, lupili krompir in zabijali žeblje.
Druženje, ki je trajalo do poznih popoldanskih ur, je popestril mešani
pevski zbor iz Društva upokojencev
Pesnica. Ob tej priliki se zahvaljujemo pevcem, da so nam polepšali
popoldan. Na dveh stojnicah sta se
nam predstavili Izletniška kmetija
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Puša iz Jarenine s svojimi odličnimi peninami in Ekološka kmetija
Zupanič in Metz iz Jelenč s svojimi
domačimi izdelki. Hvala obema,
da sta se odzvali našemu povabilu.
Prireditev so popestrili člani Prijateljskega društva starodobnih vozil
iz Pesnice pri Mariboru, ki so se pripeljali z avtomobili in motorji časti
vredne starosti. Posebej se zahvaljujmo tudi Kmetiji Ropič iz Pernice
in Mesnici Renato Kramberger, s. p.,
za podarjene suhomesnate izdelke.
Vsem udeležencem pa se zahvaljujemo za sodelovanje. Nagrade smo
sicer podelili, vendar ob tem sklenili, da je glavno sodelovati in ne zmagati. Tudi v letu 2020 vas vabimo
na že tradicionalne kmečke igre na
ploščadi za trgovino Tuš.

»Ovtar« Jarenina in se jim pridružili na poti v Jarenino, od koder smo
pot nadaljevali na Izletniško kmetijo PUŠA, kjer so imeli dan odprtih
vrat. Pohoda se je udeležilo veliko
ljudi. Organizatorjem se zahvaljujemo za prijetno družbo, pogostitve
na vseh postojankah in predvsem
hvala, da ste nas popeljali po lepi
Jarenini.
Ob zaključku si želimo še veliko uspešnih prireditev in upamo, da smo s
podanim delom pritegnili še koga, ki
bi s svojo dobro voljo in idejo pripomogel k čim večjemu druženju naših
občanov.

• V okviru krajevnega praznika
smo 29. junija 2019 izvedli kar
dva pohoda. Na prvi pohod »V
ritmu nordijske hoje« smo se podali na Vajgen, na Lovski dom.
Na tej poti smo se že, kot vsako
leto doslej, ustavili pri družini
Žugman, kjer so nas gostoljubno
sprejeli in pogostili.
• 10. avgusta 2019 smo združili moči s Turističnim društvom
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KONJENIŠKI KLUB ZLATA HORDA BOGATI
DOGODKE DOMA IN V OKOLICI
Mihaela Horvat

V poletnih dneh je Konjeniški klub
Zlata horda obeležil nekaj prijetnih dogodkov.
V Jakobu smo bili prisotni na dnevu
odprtih vrat, manjkali pa nismo niti
na dogodkih ob krajevnem prazniku
sv. Marjete v Pernici. Otrokom, ki so
se udeležili oratorija v Pernici, smo
omogočili vožnjo s kočijo, na pohodu
Turističnega društva pa smo krajanom omogočili prevoz z »Unimogom«
in kočijo. Sledile so igre, kjer je ekipa

HIŠA KONJ
Konjeniški center v Vukovju (Pernica) deluje v okviru Športnega
društva Hiša konj, ki je bilo ustanovljeno leta 2012 z namenom
združevanja ljubiteljev konj in konjeniškega športa.
V društvu se zbiramo ljudje, ki nas
povezujejo skupni interesi do konjeniškega športa in nam konji predstavljajo nezamenljiv del življenja. Konj
nam ne pomeni le partnerja v športu,
pač pa pravega prijatelja. Naš hlev se
nahaja v idilični naravi, v neposredni
bližini priključka avtoceste, kjer imamo vso potrebno infrastrukturo za
vas in vašega konja.
Na našem
posestvu imamo trenutno okrog 20
konj.
Jahanje je čudovit šport, ki ga skušamo približati čim več ljudem. Naši
obiskovalci se spoznavajo s konji,
pristop pa temelji na individualnosti.
Ljudi skušamo naučiti, da mora biti
konjevo počutje vedno na prvem
mestu, saj je konj živo bitje in prav v
tem se jahanje loči od ostalih športov.
Učenje jahanja poteka na zanesljivih
šolskih konjih in pod budnim očesom
inštruktorjev jahanja, namenjeno pa
je tako otrokom kot odraslim. Omogočamo opravljanje izpitov Jahač 1

Zlata horda dosegla 1. mesto v kegljanju.
Sodelovali smo tudi na regijskem tekmovanju v oranju s starodobniki in
dosegli 2. mesto. V Stari Gori smo se
družili na srečanju starodobnih vozil
in v raznih igrah dosegli 1. mesto.
Klub Zlata horda smo obogatili s poni
konji, ki bodo v prihodnosti razveseljevali otroke.

Nika Rogič

in 2, tistim bolj zagnanim pa tudi
opravljanje tekmovalne licence in
udeleževanje na tekmovanjih. Ure
večinoma potekajo posamezno ali
v manjših skupinah, med tednom
v popoldanskem času, v soboto in
nedeljo pa v dopoldanskem času.
Termine določamo po dogovoru.
V sklopu naše ponudbe je tudi popolna oskrba konj, kar pomeni, da
poskrbimo tudi za tuje konje. Nov
moderen in konjem prijazen hlev
ima veliko prostornih boksov, urejene sedlarne, sanitarije in klubski
prostor za druženje. Na voljo je urejeno jahališče s kakovostno mivko
v velikosti 50x30 m z zalivalnim
sistemom in ovirami za preskakovanje ter travnato jahališče v velikosti 80x60 m. Svoj prosti čas konji
preživljajo na prostornih pašnikih,
pozimi pa v peščenih izpustih, saj se
trudimo, da bi bili konji čim več časa
na svežem zraku in se prosto gibali.
Naši člani so tudi aktivni tekmovalci
v preskakovanju ovir v Sloveniji in v
tujini. Če nas želite spremljati, nam
sledite na naši Facebook strani, Instagram profilu ali na spletni strani
www.hisa-konj.si.

med večjih konjeniških centrov v
Sloveniji in prizorišče tekmovanj v
preskakovanju ovir in dresuri. Do dosega ciljev nam manjka še veliko infrastrukture, vendar menimo, da smo
na dobri poti.

Želimo, da bi center postal eden iz-
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INOVATIVNI PRISTOPI PRI NAČRTOVANJU DRESURNEGA
JAHANJA ODPRTI FORUM INOVATIVNEGA TURIZMA
Tamara Korez

21. 5. 2019 smo v partnerstvu Visoke šole za upravljanje podeželja
GRM Novo mesto in Konjeniškega
društva Pesnica organizirali odprti forum na temo »Inovativni pristopi pri načrtovanju dresurnega
jahanja«.
Predavali so dekanica Visoke šole
za upravljanje podeželja GRM Novo
mesto, doc. dr. Lea - Marija Colarič
Jakše, lastnik Konjeniškega društva
Pesnica, Jože Frajzman, inštruktorica jahanja, Tamara Bračko, forum pa
je strokovno moderirala študentka
Visoke šole za upravljanje podeželja
GRM Novo mesto in tekmovalka v
dresurnem jahanju, Tamara Korez.
Foruma se je s prispevkom povezovanja vsebin na področju konjeniškega
turizma in inovativnih pristopov na
podeželskem prostoru udeležil tudi
župan Občine Pesnica, mag. Gregor
Žmak, ter poudaril pomen sodelovanja izobraževalnih institucij s širšim
okoljem in inovativen način študija
pri povezovanju teorije s prakso, saj je
bil forum nadgradnja vsebin pri pred-

metu Načrtovanje turistične ponudbe
in lastnega prispevka študentke.
Teme foruma so bile inovativne vsebine načrtovanja turistične ponudbe
in integralnih turističnih proizvodov,
predstavitev klasične dresure, ujahavanje konja, predstavitev problematike dresurnega jahanja in jahačevih
dejstev v Sloveniji in Evropi, delovanje jahačeve noge, roke, teže, sedišča, križa, predstavitev pomanjkanja
dobrih dresurnih trenerjev v Sloveniji
in FEI kategorij, dresurnih elementov
po kategorijah ter promocija kluba s
pomočjo dresurnih nastopov. Forum
je postregel z ugotovitvami, da imamo predavatelji in gostje podobno
mnenje o stanju dresurnega jahanja
oziroma jahanju na sploh. Ugotovili
smo, da se je znanje večine jahačev
in trenerjev zmanjšalo do te mere,
da konju škodijo ali pa mu povzročajo bolečine, tako psihične kot fizične.
Večina trenerjev, jahačev ter njihovih
staršev stremi predvsem k doseganju
dosežkov, pri tem pa pozabljajo, da se
konja uči več let, prav tako mora jahač

kar nekaj časa posvečati osnovam jahanja, kajti če se preskočijo osnove, je
potem v višjih kategorijah vedno več
težav. Obdelali smo tudi problematiko
pomankanja dobrih dresurnih trenerjev v Sloveniji, saj skoraj nimamo dresurnega trenerja na ustreznem nivoju.
Mnogi slovenski cenjeni, izučeni ter
izkušeni dresurni trenerji so odšli v
Italijo, Nemčijo in Avstrijo. Udeleženci
foruma so se dotaknili tudi problematike v Kobilarni Lipica in ugotovili, da
se je stanje v Lipici po osamosvojitvi
Slovenije drastično poslabšalo, njihovo znanje ter znanje njihovih konj je
zelo padlo. Lipico so zapustili mnogi
priznani dresurni trenerji, zato je čutiti posledice pomankanja znanja.
Oglede dresurnih nastopov bi lahko
v Sloveniji ponudili gostom v obliki
integralnih turističnih proizvodov in
doživetij, prav tako pa bi se lahko tudi
sami preskusili v jahanju, kar sta po
zaključku foruma na konju predstavili
Tamara Korez in Tamara Bračko.

SPREJEM ZA KARATEISTE
Župan mag. Gregor Žmak je 27. junija sprejel uspešne karateiste iz občine Pesnica, ki so v Bratislavi
med 20. in 23. junijem 2019, na 8. svetovnem prvenstvu WUKF v karateju, uspešno zastopali državne barve.
Državno reprezentanco so zastopali občani občine Pesnica:
• Tea Pečnik , 9 let; tekmovala je v kategoriji mlajših deklic do 10 let
• Niko Toplak, 10 let; tekmoval je v kategoriji mlajših
dečkov do 10

• Nik Železinger 11 let, večkratni državni prvak.

• Anel Zemljič, 11 let; zasedel 5. mesto v konkurenci mlajših kadetov,

Karateisti trenirajo pod vodstvom Miroslava Gorenca v
okviru Društva ljubiteljev bonsajev in karateja v Pernici.

• Miroslav Gorenc zasedel 2. mesto v borbah v absolutni
kategoriji nad 50 let,

Čestitke vsem!
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NA KOLO ZA ZDRAVO TELO
Ekipa odbojkaric, ki je po večletni
tradiciji »gulila« parket v Osnovi
šoli Pesnica in tedensko vodila treninge odbojke, se je odločila, da v
poletnih mesecih svoje aktivnosti
preseli iz športne dvorane v naravno okolje. Idejna zasnova je bila,
da se trening nadaljuje z odbojko
na mivki, a nazadnje je obveljal
predlog, da gremo vsi na kolo za
zdravo telo. Žogo smo zamenjali
za »jeklene konjičke« in šli na delo.
Zbrali smo se kar pred Osnovno šolo
Pesnica, kjer se skozi celotno šolsko
leto srečujemo na treningih. Zadovoljni in veseli smo preverili osnovne
stvari, potrebne pred kolesarjenjem,
in se v polnem zagonu odpravili proti
zastavljenemu cilju.

Marinka Lorbek

Sonce je neumorno pripekalo, zato je bil postanek neizbežen. V
sosednjem kraju smo
parkirali kolesa, odložili
nahrbtnike in se prepustili lahkotnemu vetru v
senci. Popili smo kozarec
ali dva hladne pijače in
razvilo se je druženje, ki
je bilo nepozabno. Zakaj
nepozabno? Zato, ker ta
dan ni bil samo kolesarki popoldan.
To je bilo druženje prijateljev, članov
sedanje odbojkarske ekipe in nekdanjih članic, ki so se našemu povabilu
z velikim veseljem odzvale.
Obujali smo spomine, se smejali prigodam in dogodivščinam iz preteklo-

sti. Stkali smo nova prijateljstva in si
obljubili, da se jeseni ponovno srečamo na parketu.
V sled vsemu in brez zavor lahko rečemo, da je bil ta dan res pravi ŠPORTNI ZADETEK.

NOVOSTI IZ ČLANSKE EKIPE NK PESNICA
Članska ekipa NK TEHNOTIM Pesnica je konec sezone 2018/2019
končala na osmem mestu 3. SNL
– vzhod in zaradi reorganizacije
lig NZS izpadla na nižji nivo tekmovanja. V prihajajoči sezoni bo
članska ekipa nastopala v 1. ligi
MNZ Maribor. Z doseženim nismo zadovoljni. Vodstvo kluba je
sprejelo nekatere odločitve, ki so
se kasneje izkazale za napačne
– preveč zaupanja v naše mlade
igralce, ki so prestopili pred pričetkom sezone 2018/2019; ponesrečena menjava trenerskega
kadra ter odhodi ključnih igralcev
v tujino in v NK Drava. Članska
ekipa je v pretekli sezoni odigrala
46 tekem (prvenstvenih, pokalnih
in prijateljskih).
Z zmago v finalu pokala MNZ MARIBOR
nad ekipo NK Dobrovce (3:1) smo krivuljo rezultatov obrnili v pravo smer. Ekipa
se je uvrstila tudi v prvi krog pokala NZS,
kjer se je 14. 8. na stadionu v Pesnici pomerila z ND Gorica. Gostje so bili primeren tekmec. Zbralo se je okrog 350 gledalcev, kar je za Pesnico pravi praznik.
Ostale selekcije NŠ Jarenina-Pesnica
zavzeto trenirajo v Pesnici in Jarenini ter
igrajo tekme pod okriljem MNZ MARI-

BOR in NZS. Zaradi rekonstrukcije igrišča
v Jarenini so selekcije NK Jarenine (U15,
U17 in U19) poleti trenirale in igrale tekme v Pesnici. Igralne površine in slačilnice v Pesnici so bile ves čas zasedene.
Dela na tribuni in okolici športnega parka
se nadaljujejo. Nove slačilnice so v notranjosti končane, potrebno je urediti še
fasado, stole, okolico. Dela na pomožnem
igrišču se še niso začela (sprememba
gradbenega zakona in posledično pridobitev GD). Upamo, da bo Občinska uprava pripravila vse potrebno za pridobitev
GD in pričela z deli ter uredila prijavo na
razpis Fundacije za šport in na morebitne
druge razpise.

Samo Dvoršak

NK Pesnica ter igralci mlajših selekcij.
V imenu uprave društva se zahvaljujem
vsem staršem, ki pomagajo klubu, vsem
sponzorjem, donatorjem in drugim, ki
kakorkoli pomagate 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 vsako soboto in nedeljo,
od 24. avgusta 2019, na nogometnem
igrišču v Pesnici. Oglejte si prenovljeno
spletno stran www.nkpesnica-drustvo.si,
ki jo ureja vodja nogometne šole kluba,
Aljaž Babič.

V okviru krajevnega praznika
smo
prvi
konec
tedna v juniju
izvedli turnir
14. DARKOV
MEMORIAL.
Za hrano in
pijačo je bilo
poskrbljeno,
družili smo se
veterani, člani
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POLETNE AKTIVNOSTI KONJENIŠKEGA
DRUŠTVA PESNICA
Jože Frajzman

Največje veselje članov našega
društva so konji, združuje nas ljubezen do njih ob jahanju v maneži
in na terenu. Društvo šteje okrog
100 članov.
Ukvarjamo se z jahalno šolo, šolanjem in prevzgojo konj, terapevtskim
in terenskim jahanjem. Da pa se naši
člani, ki so v večini otroci različnih
starostnih skupin, tudi zabavajo, vsako leto organiziramo poletni jahalni
tabor.
Letos smo zaradi velikega zanimanja
izvedli kar dva termina jahalnega tabora. Otroci so poleg vsakodnevnih
treningov spoznali tudi delo gasilcev,
se preizkusili v lokostrelstvu in metanju lasa, ustvarjali v delavnicah,
zvečer pa ob tabornem ognju pekli
koruzo.
Sodelujemo tudi z različnimi društvi,
ki se ukvarjajo s storitvami varstva,

vodenja in zaposlovanja oseb s posebnimi potrebami, kot sta VDC Muta
in Sonček, ki nas obiščejo s svojimi
varovanci in prostovoljci. Skupaj si
ogledajo društvo, spoznajo konje in
se preizkusijo v jahanju.
Vsako leto nas v okviru sodelovanja
s Centrom za socialno delo Pesnica
obišče okoli 30 otrok s starši iz socialno šibkih družin. Pokažemo jim naš
živalski vrt, kjer lahko pocrkljajo živalce, ter organiziramo piknik, v okviru katerega se družimo v sproščenem
vzdušju.

lami.
Društvo se ponaša z dolgoletno tradicijo, saj bomo naslednje leto praznovali 30. obletnico delovanja. Upamo,
da bomo lahko ta jubilej praznovali
tudi z občani Občine Pesnica in z našimi zvestimi podporniki.

Naši člani se redno udeležujejo tudi
tekmovanj v dresurnem jahanju za
Pokal Slovenije, kjer beležijo odlične
rezultate.
Uredili smo tudi mini živalski vrt, kjer
si lahko ogledate in pobožate zajčke, občudujte različne ptice in pujse.
Imamo tudi koze, osla in celo dve

ŠPELA GONZA IZ PERNICE
NIZA USPEH ZA USPEHOM

Zdenka Bukovec

venstvu v gorskih tekih pod vznožjem
ene najveličastnejših gor v Alpah –
4478 m visokega Matterhorna v Švici
– dosegla zavidljivo 17. mesto v Evropi in s tem nedvomno upravičila svoje
mesto v slovenski reprezentanci.
Prav tako je dobro pripravljenost v
ženski konkurenci na 17 km potrdila
z odličnim 2. mestom na tekmovanju
Pohorje Ultra Trail. Novembra jo čaka
nova preizkušnja, odhaja namreč v
Argentino, na svetovno prvenstvo v
gorskih tekih.

Špela Gonza, gorska tekačica in
tekačica na dolge proge, ki rada
teče v naravi, kjer neizmerno uživa
in sprosti svoje misli, niza uspeh
za uspehom. Za šport so jo že kot
otroka navdušili starši. Športno
pot je začela na atletskem stadio55

nu Poljane. Ker pa je tek v naravi
imela vse raje, se je odločila, da se
preizkusi v gorskih tekih. Vesela
je, da lahko zdaj zastopa Slovenijo
na mednarodni ravni.

Špeli za vse dosežene rezultate iskreno čestitamo in ji želimo vse dobro na
novih gorskih poteh.

V začetku julija je na evropskem prNovice Občine Pesnica
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SVETOVNI POKAL V FRANCIJI Z
MAŽORETKAMI KUD-a PERNICA
1. 8. 2019 sta Sergeja Pauman in
Mojca Pleteršek v večernih urah v
spremstvu trenerke Lane Žabčič
ter staršev zapustili Slovenijo in se
z avtobusom odpeljali do starega
zgodovinskega mesta Limoges v
Franciji, kjer je v naslednjih dneh
potekalo tekmovanje v svetovnem
pokalu. 4. 8. 2019 je potekal drugi uradni trening slovenske reprezentance in priprava na odprtje
največjega tekmovanja.
Sledilo je odprtje INTERNATIONAL
CUP 2019 (Svetovnega pokala 2019)
pod okriljem World baton twirling federation v dvorani Zenith Metropole.
Prireditev ob odprtju je bila res evforična, polna energije ob prisotnosti
1226 tekmovalcev iz celega sveta. Za
pravo vzdušje so poskrbeli tudi navijači in spremljevalci ekip. Sergeja
Pauman in Mojca Pleteršek se nista
zavedali, kje nastopata, dokler nista
stali na parketu z vsemi tekmovalci.

artistic twirl solo in skupinah – ta dan
je bil namenjen Sergeji Pauman, ki je
tekmovala v artistic twirlu in svoj nastop opravila odlično.
V polfinalu je prva na oder stopila
Sergeja Pauman, ki je svoj nastop
odplesala brez padca palice. Mojca
Pleteršek pa je prav tako z odličnim
nastopom odplesala solo 2 palici. Zvečer je tako Sergeja Pauman z velikim
veseljem sporočila svojim staršem v
Slovenijo, da se je iz 8. mesta prebila
na 6. mesto in si tako prislužila veliki
finale!
Res si ni nihče predstavljal, da bosta
punci dosegli takšne rezultate. Veseli smo, da je Sergeja Pauman zdržala
pritisk in tudi finalni nastop odplesala odlično. Na slavnostni razglasitvi
smo izvedeli, da je Sergeja obdržala 6.
mesto!

Kvalifikacije v tekmovanja solo 1 palica, solo 2 palici in artistic par so potekale presenetljivo dobro, saj sta bili
punci po prvem tekmovalnem dnevu
izjemno zadovoljni z rezultati: Sergeja Pauman je dosegla 8. mesto, Mojca
Pleteršek 17. mesto v kvalifikacijah
– obe sta se s temi dosežki uvrstili v
polfinale.

Tako se je prvo mažoretno popotovanje na svetovni pokal zaključilo zelo
pozitivno, ne
le, da sta dekleti
dosegli
vrhunske rezultate, ostali
jima bodo tudi
spomini, izkušnje in neponovljivi občutki.

6. 8. 2019 so potekale kvalifikacije v

Lana

Zdenka Bukovec

(trenerka mažoretne in twirling skupine) je dejala: »Kot trenerka sem izredno ponosna na obe dekleti, da sta
zdržali pritisk na tekmovanju, da sta
celo leto in še posebej med poletjem
pridno trenirali. Verjamem, da je uvrstitev na takšno tekmovanje nagrada!«
Izredno smo lahko ponosni na Sergejo Pauman in Mojco Pleteršek, ki sta
pod vodstvom trenerke Lane Žabčič
osvojili rezultate, o katerih so in smo
lahko samo sanjali. Verjamemo v
naše punce, ki delujejo pod okriljem
KUD-a Pernica, da bodo še naprej dosegale izjemne rezultate. Zahvaljujem
se vsem staršem, ki jih finančno in
moralno podpirajo. Naša naloga je, da
smo jim v oporo in pomoč. Za uspeh
se še posebej zahvaljujemo trenerki
Lani Žabčič, ki svoje znanje, sebe in
čas nesebično razdaja. Uspešno še
naprej!

Žabčič

ŠPORTNO DRUŠTVO PERNICA TRETJIČ ZAPORED PRVAK
1. MEDOBČINSKE FUTSAL LIGE LENART
Anita Kirbiš, foto: arhiv ŠD Pernica

Članska ekipa ŠD Pernica ob koncu uspešne tekmovalne sezone
Za Športnim društvom Pernica je še
ena uspešna športna sezona, v kateri je ob tekmovalnih ciljih organiziralo tudi vadbo malega nogometa za
osnovnošolske otroke in sodelovalo
pri izvedbi drugih aktivnosti v domačem kraju. Športno društvo Pernica

je bilo sicer ustanovljeno leta 1996,
ko se je skupina krajanov, željnih
udejstvovanja v športu združila in začela sodelovati na različnih športnih
tekmovanjih, obenem pa začela organizirati tudi številne športne prireditve. Že od samega začetka je bil v ŠD
Pernica v ospredju futsal, večini bolj
poznan pod neuradnima imenoma

mali nogomet oziroma dvoranski nogomet.
»V sezoni 2018/2019 je futsal ekipa
ŠD Pernica tretjič zapored suvereno
osvojila prvo mesto v 1. medobčinski futsal ligi Lenart. Res je, da je bila
ekipa ŠD Pernica že večkrat prvak
ligaških in pokalnih tekmovanj, vendar ima ta dosežek v letošnji sezoni
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posebno vrednost. Ekipa je čez celotno sezono dominirala v prvenstvu, v
svojih vrstah je imela najboljša strelca tekmovanja, najboljšega vratarja,
dosegla je dvakrat več zadetkov kot
druga najboljša ekipa in hkrati prejela
najmanj zadetkov. Trenutna generacija članskega moštva se lahko pohvali skupno že s petimi naslovi prvaka
1. medobčinske futsal lige Lenart,«
je povedal podpredsednik ŠD Marko Senekovič.

tudi znance in prijatelje od drugod ter
tako poskrbijo za zabavno in prijetno
skupno druženje. V času prireditev
ob krajevnem prazniku pridejo do izraza tudi dobri meddruštveni odnosi,
zato se v športnem društvu še posebej
zahvaljujejo vsem društvom v kraju,
ki so zmeraj pripravljena priskočiti
na pomoč v primeru organizacijskih

Ob vseh tekmovalnih obveznostih
pa so v društvu še posebej aktivni v
času krajevnega praznika v Pernici,
saj v tem obdobju organizirajo več
športnih prireditev, ki so zmeraj
dobro sprejete s strani krajanov. Na
zdaj že tradicionalne prireditve – kot
so nočni turnir v malem nogometu,
kegljanje in ribolov – se odzovejo
številni krajani, ki s seboj pripeljejo

UFA 2019
V začetku julija, natančneje med
10. in 13. julijem, kmalu po pričetku letnih šolskih počitnic, se je
športna ekipa učencev nogometašev udeležila 53. Mednarodnih
iger šolarjev.
Skoraj teden dni trajajoč športni
spektakel, ki ga nekateri imenujejo
Otroška olimpijada, je potekal v ruski
federalni republiki Bashkortostan, v
njenem glavnem mestu Ufa. To milijonsko mesto mnogim Evropejcem
ni poznano in morda se ustvari napačen vtis nerazvitega področja. Že sam
prihod na letališče in
kasneje v hotelske namestitve pa pokaže, da gre
pravzaprav za zelo sodobno mesto, kjer se po
vsem mestu nekaj gradi
in ureja. Tudi naše hotelske namestitve in športni
objekti so bili sodobni in
v skladu z vsemi zahtevanimi športno-tehničnimi
standardi. Naj omenim,
da so v sklopu športnih
iger potekala tekmovanja v nogometu, atletiki,
plavanju, sabljanju, ko-
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težav.
Ob organiziranju športnih dogodkov
v Pernici v društvu vedno več časa namenjajo delu z mladimi. Tudi minulo
šolsko leto so tako organizirali šolo
futsala, ki temelji na prostovoljstvu.
Otroci so pozitivno sprejeli novo priložnost za aktivno preživljanje prostega časa, kar nenazadnje dokazuje tudi
množičen obisk otrok
na rednih tedenskih
treningih. Šolo futsala
so izvajali tudi v poletnih mesecih, s čimer
so otrokom omogočili
dodatno možnost za
aktivno preživljanje
prostega časa v obdobju šolskih počitnic.

Andi Brlič

šarkarskih trojkah, judu, odbojki na
mivki in rokoborbi v rimsko-grškem
slogu.
Pesniško ekipo je zastopala 10-članska delegacija na čelu z županom,
mag. Gregorjem Žmakom, vodjo delegacije, mag. Andijem Brličem, trenerjem, Simonom Arzenškom, tekmovali pa so športniki Matic Grager, Luka
Zorec, Rene Škerget, Tine Zrnko, Žan
Caf, Nejc Punčec, Jan Senekovič.
Že prvi dan so nas čakale obveznosti:
tehnični sestanki in dogovori o poteku

tekmovanj, v našem primeru nogometnih tekmovanj. Naslednji dan nas
je pričakala prečudovita prireditev ob
odprtju iger, na kateri so se poleg vseh
nastopajočih ekip iz 84 mest sveta
predstavili nekateri najpomembnejši ljudje ruske državne politike. Med
njimi minister za šport Ruske federacije, ki je prebral tudi Putinov osebni
nagovor, večkratna olimpijska in svetovna prvakinja v ritmični gimnastiki,
župan mesta Ufa, predsednik mednarodnega združenja šolarjev, predstavniki športnikov gostiteljev ter ruski
astronavt z mednarodne
postaje MIR.
Sledili so nepozabni in
vrhunski kulturno-umetniški nastopi iz cele države, primerljivi s spektakli, ki jih poznamo npr.
z Evrovizije. V naslednjih
dneh so nas čakale športne dejavnosti, ki so potekale skozi celotni dan,
tako da so naši tekmovalci tudi večkrat na dan
prevozili ogromno mesto.
Pesničani smo se borili,
Novice Občine Pesnica
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kot to znamo, rezultati ekipe so bili
solidni. Uvrščeni smo bili v drugo
polovico. Upoštevati je potrebno tudi
dejstvo, da so naši tekmovalci v večini
leto mlajši in bodo lahko svojo igralsko moč pokazali še naslednje leto v
madžarskem Kecskemetu.
Posebej pa je potrebno izpostaviti
prijateljski odnos med našimi učenci-športniki in njihovo vzorno obnašanje. Korektno so sledili našim navodilom. Posebej bi izpostavil lep in

strokovni pristop ter delo našega trenerja Simona, ki je znal na prijazen,
a odločen način voditi skupino od
začetka do konca. Skupina mu je trud
vračala s sledenjem navodilom in ga
spoštovala. Prosti čas smo izkoristili za spoznavanje mesta in njegovih
znamenitosti.

jateljstev, morda simpatij, ter z dano
obljubo, da se še vidimo in srečamo.
Naslednje jutro smo utrujeni od tedenskih naporov sedli na letalo in
se po približno 10 urah vrnili tja, od
koder smo teden dni prej odšli – pred
OŠ Pesnica. In seveda v objem presrečnih staršev.

Tedensko športno druženje se je
sklenilo s prekrasnim družabnim
spektaklom, druženjem skoraj 2000
udeležencev, s sklepanjem novih pri-

Vsi smo bili zdravi, polni vtisov in
spominov.

Z MK PERNIŠKI ASI NA POT
Marija Železnik - Mary

Leto se je prevesilo v drugo polovico, poletja je že skoraj konec.
Motoristi MK Perniški asi smo bili
zelo dejavni, saj smo obiskali veliko prireditev sosednjih moto klubov, pa tudi veliko moto zborov po
vsej Sloveniji. Udeležili smo se tudi
prireditev v domačem kraju ob
krajevnem prazniku. Veliko truda
smo vložili v priprave ob našem
osrednjem dogodku – 10. blagoslovu motorjev in motoristov, ki pa ga
žal zaradi neugodnih vremenskih
razmer nismo mogli izvesti.

Jastrebovi. Predzadnji dan so se popeljali preko Jajca do Banja Luke, kjer
so se srečali z motoristi iz MK Istok.
V osmih dneh so tako prevozili okoli
2300 km in se srečno vrnili domov.

Maja smo se nekateri člani udeležili
krvodajalske akcije, ki jo že tradicionalno organiziramo dvakrat letno.

Poletje se počasi izteka in že zače-

Junija so se začele prireditve ob krajevnem prazniku. Kljub dopustom
smo uspeli sestaviti dve ekipi in se
udeležiti tekmovanja v kegljanju, kjer
smo zasedli 4. mesto, in tekmovanja
v streljanju z malo kalibrsko puško,
kjer smo zasedli 2. mesto. Čestitke
vsem, ki so sodelovali.

njamo s pripravami na naš jesenski
piknik, ki ga pripravljamo vsako leto
ob obletnici delovanja kluba. Tokrat
bo v soboto, 28. 9. 2019. Upamo, da
nam bo vreme naklonjeno. Na piknik
povabimo poleg motoristov tudi naše
zveste donatorje in se jim zahvalimo
za vsakoletno pomoč.
Sledilo bo še nekaj dogodkov – o njih
pa več v naslednjih Novicah Občine
Pesnica.
Lep motorističen pozdrav!

Konec maja se je skupina naših članov odpravila na osemdnevni izlet.
Pot jih je tokrat vodila preko Hrvaške,
Srbije do BiH. V Vukovarju so si ogledali muzej Ovčara, pot nadaljevali do
Sombora, kjer so prespali. V Surčinu so sledili: ogled muzeja letalstva,
obisk Hiše cvetja in Avale v Beogradu.
Tam so se srečali z dopisnico Dela v
Beogradu, gospo Mileno Zupanič, ki
je za Delo napisala reportažo o klubu.
Ogledali so si še notranjost in delovanje hidrocentrale Đerdap. Z obiskom
Manastirja Žiče so preko Kraljeva pot
nadaljevali do Zlatibora in Tare, vmes
pa se popeljali s Šargansko osmico –
vlakom. Sledila je pot preko Jahorine
do Sarajeva in Konjica do Gornjega
Vakufa, kjer so se srečali s člani MK
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JAKOBOVA NEDELJA – VRHUNEC JAKOBOVIH
PRIREDITEV 2019
Anita Kirbiš

Jakobove prireditve 2019 – letos
jih je bilo preko 20 – bi letos lahko strnili kar v festival. Na Jakobovo so vabili Občina Pesnica, KS
Jakobski Dol, Župnija sv. Jakob in
društva v kraju. Prireditve so potekale ob krajevnem in farnem prazniku, od 13. pa vse do 28. julija.
Sklop prireditev se je začel z večerom ljudskih pesmi, plesov in viž »Še
kikl'co prodala bom«, na katerem so
svoj jubilej – 15 let prepevanja – praznovale domače ljudske pevke Predice. Ob tej priložnosti so prejele Maroltova priznanja. Slavljenke so zapele
tudi skupaj z MePZ KUD Jakob, zaplesala je domača folklorna skupina, v
gosteh pa so ta večer bili Ljudski pevci
in godci iz Marije Snežne, pevski zbor
Canticum in Folklorna skupina iz Pernice.

tno, ki je vzbujal nostalgijo s starimi,
a ponovno obujenimi melodijami z
etno pridihom, pa tudi z recikliranimi
inštrumenti.
Sobotni večer je bil prav tako glasbeno obarvan, saj sta kot predskupina
filmskega večera dve uri igrala in prepevala Janja Kraner in Tadej Lončarič.
Po koncertu so predvajali slovenski
film, sneman v Svečini, Vaja zbora, ki
je navdušil gledalce.
Zadnji teden Jakobovih prireditev je

čer pa so »Hlapnčani« priredili tekmo
iz odbojke na mivki z družabnim večerom.
Tudi letos je Gostilna in vinoteka
Žmavc ob 10. obletnici delovanja priredila veselico, tokrat s Poskočnimi
muzikanti, ki je privabila okrog 2000
obiskovalcev. Kot predskupina sta se
predstavila mlada in perspektivna narodnozabavna ansambla Prisrčniki in
Norost. V času veselice je KUD Jakob
izvajal ustvarjalne delavnice za otro-

Že naslednji dan je bila odlično obiskana »Jakobska kühla« – letos že 11.
državno tekmovanje članic Društev
kmečkih žena Slovenije v kuhanju
kisle juhe. Zmagovalke so postale
članice Društva kmečkih žena iz Lenarta. Sočasno so potekale šaljive
kmečke igre, v okviru katerih so se
pomerile tri ekipe domačinov, gostje
pa so pokušali jakobska vina.
Drugi teden prireditev se je začel s
tradicionalnim srečanjem prijateljev
iz avstrijske Wagne, ki so v župnijski
dvorani prepevali ljudske pesmi dveh
držav.
Sredi tedna je bila zdaleč najbolj čustveno obarvana prireditev »Zmorem« z odprtjem likovne razstave
mednarodno uveljavljenega slikarja z
usti Vojka Gašperuta - Gašperja. Kulturni program so tudi letos pripravili
pogumni Jakobčani s posebnimi potrebami. Razstava je bila na ogled ves
čas Jakobovih prireditev – do konca
julija.
Ob koncu tedna se je na »letnem
odru« zgodil glasbeni presežek – reciklažni koncert skupine Kvar(i)te-
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bil obarvan predvsem športno. Na
sam god sv. Jakoba – 25. julija – je
bil tradicionalni Vojkov memorial
v spretnostni vožnji s starimi Pony
expresi, ki iz leta v leto privablja več
obiskovalcev in tekmovalcev tudi iz
soseščine.
Ob koncu tedna so merili moči nogometaši, in sicer ekipe POG Jakob in
PGD Jarenina ter veterani Jakoba in
Jarenine, organizator nogometnega
turnirja je bil ŠD BioSad Jakob. V soboto so lovci pri Lovskem domu streljali na glinaste golobe, Enduro klub
Jakob je organiziral panoramsko vožnjo s kolesi po obronkih Jakoba, zve-

ke, z njimi so ustvarjali tudi Kungoški
detlji. Delavnice je obiskalo rekordno
število otrok (približno 100), igrali so
se v igralnem in frizerskem kotičku.
Vrhunec so prireditve dosegle 28.
julija ob praznovanju Jakobove nedelje. Vrtela sta se – kot že številna
leta – mali in veliki "ringlšpil", svoje
stojnice so postavili kramarji, lectarji … Pred sv. mašo v čast patrona sv.
Jakoba, ki sta jo darovala domači župnik Tone Furar in duhovnik Roman
Majer, je budnico igrala Mala pihalna
godba Neuvirtovi Štajerci.
Opoldne je sredi vasice potekal
osrednji kulturni program z Malo
Novice Občine Pesnica
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pihalno godbo Neuvirtovi Štajerci, z
njimi pa je nekajkrat zapel tudi Rudi
Miložič. Številne obiskovalce, ki so
kljub slabi vremenski napovedi vseeno prišli v Jakob (predvsem zaradi
družinske tradicije in navezanosti na
kraj) je po odigrani slovenski himni,
nagovorila predsednica KUD-a Franja
Senčič, ki je tokrat dogodek tudi povezovala. K besedi je povabila še predsednika KS Gorazda Žmavca in župana Občine Pesnica Gregorja Žmaka,
ki je bil nad Jakobom in Jakobčani
vidno navdušen, zato ni skoparil s pohvalami.
Godbenikom so se z nastopom pridružile tudi mažoretke Mažoretne in
twirling skupine Občine Pesnica, ki
združuje 40 deklet. Dekleta se redno
udeležujejo državnih tekmovanj in
festivalov onkraj meja, kjer posegajo po najvišjih mestih in med njimi
sta tudi državni prvakinji, ki pa se že
odpravljata v Francijo. Tokrat sta se
predstavili dve nekoliko okrnjeni skupini s trenerko Lano Žabčič.
Na prireditvi so razglasili rezultate
letošnjega že 27. občinskega ocenjevanja vin. Strokovna komisija je tako
podelila ducat zlatih priznanj tudi jakobskim vinarjem.
V Jakobu so resnično hvaležni rimskemu cesarju Probosu iz 3. stoletja,
saj je z odlokom ukazal, da se Slovenske gorice zasadi z vinogradi. In
na svetu sta le dve znani, javno pos-

tavljeni njegovi obeležji – v Italiji in
v Jakobu. Reliefna podoba cesarja že
vrsto let krasi pročelje nekdanje pošte. In kot vsako leto, so se mu tudi
letos simbolično poklonili z vinsko
rozgo potomke stare trte z Lenta, kar
je opravil dr. Leon Senčič, ki je iz zaprašene zgodovine obudil Probusa.
Pred množico obiskovalcev in županom je zaprisegel tudi novi "outar"
Martin Harc, ki bo s svojo »outarsko
palico« skrbno čuval vinograde pred
nepridipravi.
Dr. Leon Senčič, član KUD-a Jakob
in vodja sekcije za zgodovino, je na
novo odkril cesarja Probusa, poskrbel
pa je še za vrsto spominskih obeležij
v kraju, ki krasijo in opominjajo na
pomembne ljudi in dogodke. Je tudi
avtor knjige Jakobski Dol – kulturne,
zgodovinske in naravne znamenitosti. Letos je pripravil novo zanimivost
iz preteklosti kraja, Jakob je namreč
pred davnimi časi že imel svojo zastavo. Izdelal je prav takšno. Jakob je
tako postal bogatejši še za eno posebnost.
Štajerska posebnost pa je tudi klopotec, ki se je razširil v nemško govoreče
dežele, a ohranil slovensko ime. Prvič
se omenja konec 17. stoletja, ko bi ga
naj postavljali na poljih, šele kasneje
v vinogradih. Prvič zapisano besedo
klopotec pa najdemo v pesmi Leopolda Volkmerja Tožba enega vencerla
iz leta 1789. In končno se je od daleč

zaslišal glas harmonike. Mladi fantje
iz Jakoba s klopotcem ter vaškimi
godci so se pripeljali v vasico s traktorjema častitljive starosti. Postavili
so ga ob prepevanju domačih viž. Prvi
ropot klopotca, ki ga je blagoslovil župnik, je požel velik aplavz.
Ves dan je v vinoteki Žmavc potekala
degustacija jakobskih vin; pijačo in
prigrizke pa so ponujale tudi številne
stojnice. Obiskovalci so počasi začeli
zapuščati trg, saj se ob tem prazniku
Jakobčani vračajo k svojim domačim
ognjiščem, nenazadnje pa jih je nekaj
zagotovo pregnal tudi dež.
Za koordinacijo in organizacijo kulturnih dogodkov ter njihovo celostno
podobo je ves čas skrbela predsednica KUD-a Franja Senčič. Slednja se je
zahvalila vsem društvom v kraju in
posameznikom, ki so sodelovali v tej
skoraj 3-tedenski zgodbi, zahvalila pa
se je tudi obiskovalcem prireditev –
obisk je bil letos presenetljiv, kar govori v prid odličnosti dogodkov.
»Z zagnanostjo smo dokazali, da podeželje živi, da znamo in zmoremo
ter predvsem, da imamo radi naš Jakob. Naj bo letina dobra in srečno do
Jakobovih prireditev prihodnje leto,«
je nagovor zaključila Senčičeva.

JAKOBSKA KÜHLA IN KMEČKE IGRE 2019
Anita Kirbiš

Društvo kmečkih žena Jakob je v
juniju organiziralo že tradicionalno in odmevno prireditev Druženje
hrane in vina 2019. V nedeljo, 14.
julija, pa so v sodelovanju z Zvezo
kmetic Slovenije in v sklopu Jakobovih prireditev organizirali že 11.
državno tekmovanje članic društev kmečkih žena in deklet Slovenije v kuhanju kisle žüpe v kotličkih za »Jakobsko kühlo«.
Prireditev je iz leta v leto bolj odmevna in privablja veliko število obisko-

valcev od blizu in
daleč, letos jih je bilo
rekordno – okrog tisoč. Sodelovali so:
Društvo gospodinj
Juršinci,
Društvo
kmečkih žena občine Kungota, Društvo
kmetic KO Kapla,
Društvo podeželskih
žena in deklet Selnica ob Dravi, Društvo
kmetic
Ljutomer-
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-Razkrižje, Društvo kmečkih žena Lenart, Društvo kmetic, žena in deklet
na podeželju Izlake-Mlinše-Kolovrat,
Društvo kmečkih gospodinj Sv. Jurij v
Slov. Goricah, Društvo kmečkih žena
in deklet Trbovlje in Društvo kmečkih
žena Jakob.
Ob letošnjih prijaznejših poletnih
temperaturah so juhe brbotale v kotličkih vse tja do opoldneva, tekmovalke so jih poskušale in jim dodajale
različne začimbe in zakuhe. Za osnovo so imele vse ekipe na voljo svinjske
tačke in svinjino. Ocenjevanje kislih
juh je potekalo anonimno. Vse ekipe so pripravile več kot odlične kisle
juhe in povzročile nemalo težav strokovni komisiji, ki so jo letos sestavljali: predsednica Zveze kmetic Slovenije Irena Ule, inštruktor kuhanja
Stanislav Kegl ter prof. gospodinjstva
Darinka Zorko. »Tokrat so odločale le
nianse, kvaliteta juh je bila letos izjemna, zato smo iskali najboljše juhe
med odličnimi in vse bi si zaslužile
zlato kuhalnico,« je povedala Uletova. Komisija pa je budno ocenjevala
tudi izvirnost in urejenost njihovih

MARJETINO 2019
Kot vsako leto smo tudi to leto v
sklopu krajevnega praznika izvedli številne dogodke. Na pobudo KS
Pernica – predsednice Nine Koletnik – so se povabilu k sodelovanju
pri programu odzvala skoraj vsa
društva v kraju ter kasneje s skupnimi močmi praznovanje krajevnega praznika v Pernici popeljala na
višjo raven.
Krajevna skupnost Pernica že od leta
1976 skrbi za občane in njihove interese. Veseli nas, da to skupnost druži
skoraj 1800 ljudi in da se vsako leto
zberemo v takšnem številu ob praznovanju godu farne zavetnice. Posebej
ponosni smo na cerkev svete Marjete, ki je bila omenjena že od leta 1361,
ter na trg pred cerkvijo, ki nas vedno
znova združuje ob priložnostih, kot so
žegnanje konjev, blagoslov motorjev,
martinovanje in ostalo. Za sodelovanje
na letošnjem krajevnem prazniku se
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delovišč. In imela je kaj videti – prava
paša za oči so bile izvirno pogrnjene
in okrašene mize.

se je ob koncu prireditve zahvalila
številnim sponzorjem in donatorjem,
ki so omogočili tekmovanje.

Podelili so 7 bronastih priznanj in
kühl, dve srebrni in eno zlato, ki jih
vsako leto izdela domačin Karl Perko.
Srebrni priznanji sta si prislužili ekipi
Društva kmetic, žena in deklet Izlake-Mlinše-Kolovrat in Društva kmetic
KO Kapla. Zlato plaketo in s tem tudi
zlato kühlo pa je strokovna komisija
letos podelila Društvu kmečkih žena
in deklet Lenart, ki so pripravile kulinarično najbolj dovršeno kislo žüpo.
Preostale ekipe so dobile bronasta
priznanja, prav vse pa so prejele tudi
buteljke priznanih jakobskih vin,
zmagovalke pa tudi razvajanja v Biotermah. Podeljeno je bilo še posebno
priznanje, in sicer za najbolj urejen
delovni prostor. Prejela ga je ekipa
Društva kmečkih žena in deklet Trbovlje. Priznanja in praktične nagrade
sta letos podelila podžupan Občine
Pesnica Slavko Jarc in predsednica
domačega društva Irena Križan ob
asistenci ocenjevalne komisije. Predsednica Društva kmečkih žena Jakob

Za dobro voljo so ponovno skrbeli
domači glasbeni izvajalci: Ansambel
Norost, Ljudske pevke Predice, »Fantje iz vseh vetrov« ter sestrici Zoja in
Julija Hadner.
Ves čas dogodka je potekala tudi degustacija priznanih jakobskih vin. V
času ocenjevanja juh so člani Turistično-vinogradniškega društva izvedli tradicionalne »Kmečke igre«,
kjer med rekviziti ni manjkalo bal s
slamo, vode, krompirja in glasnih navijačev. Pomerili so se domačini, in
sicer ekipe Pony expres, PGD Jakob
in ekipa Mladi Jakoba. Zmagali so gasilci in iz rok predsednice TVD Jakob
Martine Kraner Puntnar prejeli izbor
buteljk jakobskih vinarjev.
Prireditev je letos povezovala Katja
Žmavc Kop. Kotlički so se izjemno
hitro praznili, poskrbljeno pa je bilo
za dodatno ponudbo, kjer niso manjkali niti »špricarji na metre« – drugače
v vinorodnem Jakobu ne gre ...

Zdenka Bukovec

iskreno zahvaljujemo vsem društvom,
ki so kakorkoli pripomogla pri izvedbi
celotnega dogajanja, pri uspešno izpeljanem kulturnem programu pa se prav
posebej zahvaljujemo vsem nastopajočim: mali pihalni godbi občine Pesnica
Neuvirtovim Štajercem za vsakoletni
uvodni pozdrav v našo prireditev, Mažoretni in Twirling skupini Občine Pesnica, PKD Canticum Pernica, Ljudskim
godcem iz Pernice in folklorni skupini
Šmarječani.
Prav tako se zahvaljujemo Občini Pesnica za podporo in pomoč ter predsednici KS Pernica, Nini Koletnik, ki je v
praznovanje krajevnega praznika vložila neizmerno veliko truda, časa in dobre volje.
Želimo si dobrega medsebojnega sodelovanja pri uresničevanju zastavljenih skupnih ciljev ter osebnega zadovoljstva in optimizma.
Novice Občine Pesnica
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PRIREDITVE OB KRAJEVNEM IN FARNEM PRAZNIKU
JARENINE V ZNAMENJU 880-LETNICE KRAJA
Sandra Kurnik Zupanič

V Jarenini, ki letos zaznamuje 880
let, odkar se je ime kraja prvič pojavilo v pisni obliki, so se avgusta
zvrstile številne prireditve. Pod
okriljem Krajevne skupnosti Jarenina ter ob pomoči Občine Pesnica
in Župnije Jarenina so jih izvedli
Turistično društvo Ovtar Jarenina,
Prostovoljno gasilsko društvo Jarenina, Društvo upokojencev Jarenina, Kulturno umetniško društvo
Kajuh Jarenina, Društvo Steber,
Tenis klub Jarenine, Nogometni
klub Jarenina, Vinogradništvo
Mlaker in Vaška krčma Jarenina.
Prireditve so se začele 9. avgusta z
nočnim turnirjem v malem nogometu, ki se ga je udeležilo osem ekip. Domačim udeležencem tradicionalnega
pohoda na Pušo so se letos priključili
člani sosednjega turističnega društva
iz Pesnice. Štirideset pohodnikov je
po jareninskih obronkih in vmesnih
gostoljubnih postankih imelo končno
postajo na Vinogradništvu Mlaker,
kjer je ta dan potekal dobro obiskan
dan odprtih vrat. Nedeljski popoldan
se je začel s tradicionalnimi Igrami
brez meja, ki so se jih letos udeležile
štiri ekipe: dve ekipi domačega gasilskega društva, ekipa pobratene-

ga gasilskega društva iz Lokrovca in
zmagovalna ekipa Vaške krčme. V
odmorih med igrami so članice Mažoretne in twirling skupine Občine Pesnica, ki je v ustanavljanju, ponujale
peciva in palačinke v zameno za prispevke, ki jih bodo namenile za svoje
prve uniforme.
Isti dan pa so travnike okrog Medgeneracijskega centra v Jarenini zapolnili še traktorji- oldtajmerji, s katerimi
so prišli na obisk člani avstrijskega
kluba starodobnih traktorjev iz Vogaua. Največ gledalcev pa je pritegnila
novost med prireditvami – tekmovanje s traktorskimi kosilnicami. Na
poligonu se je šestnajst udeležencev
pomerilo v hitrostni in spretnostni
vožnji, med njimi tudi Miss Slovenije
Lara Kalanj.
Tradicionalno se je odvil tudi kegljaški turnir, tokrat ob udeležbi petnajstih
ekip. Na predvečer praznika »velike
gospojnice« je potekala v župnijski
cerkvi Sv. Marije Vnebovzete večerna
maša s procesijo, na sam praznik, 15.
avgusta, pa ob somaševanju najprej
jutranja in nato še osrednja sveta
maša. Na vaškem trgu je igrala Mala
pihalna godba Neuvirtovi Štajerci, na-

stopile so tudi mažoretke in domača
vokalna skupina Mavrica. V Kapeli
sv. Mihaela je bila odprta še razstava
starih razglednic Jarenine, o kateri
je več zapisano v posebnem članku.
Vaški trg pod častitljivo lipo, ki bo
prihodnje leto praznovala 140 let, so
nato napolnili domačini in gostje, ki
so lahko pokusili vina domačih vinogradnikov, gibanice in »langaše«. Zelo
dobro obiskan je bil tudi nočni pohod
na planoto nad Jarenino, od koder se
je šestdesetim udeležencem ob skoraj polni luni ponujal lep razgled na
z lučmi osvetljene okoliške hribe in
doline. Raznolik sklop prireditev se
je zaključil 17. avgusta s turnirjem
dvojic v tenisu, kjer se je enajst dvojic spopadalo do popoldneva, ko so se
že tradicionalno pomerile nogometne
ekipe gasilcev iz Jarenine in Jakoba,
nato pa še veterani obeh krajev.
Obisk vseh prireditev je presegel pričakovanja organizatorjev in dokazal,
da so bile prireditve dobro pripravljene. Župan Občine Pesnica, mag.
Gregor Žmak, je poudaril, kako pomembno je, da so vsi izvedeni dogodki plod sodelovanja, izjemne
energije, dobre volje ter številnih ur prostovoljnega dela
in truda. »Podpora lokalnih
društev, prizadevnih na vseh
področjih je namreč tukaj
tako dobra in mreža sodelovanja tako razvejana, da je
užitek pripravljati kakršenkoli dogodek. Naša skupna
druženja so neprecenljiva.
Jareninčani smo se znova
izkazali in pokazali, kaj zmoremo in znamo, če nam je
dovoljeno in nismo zavirani.
Za naš kraj so zagotovo prišli boljši časi, prebudila se je
kolektivna zavest in pripadnost.«
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PRIREDITVE V ČASU FARNEGA IN KRAJEVNEGA
PRAZNIKA V PERNICI
Evelina Koletnik

V počastitev farnega in krajevnega
praznika v Pernici so v mesecu juliju potekale prireditve, ki povezujejo
ljudi, ohranjajo navade in običaje.
Zanimiv in pester program športnorekreacijskih prireditev so pripravila
društva v kraju in krajani smo se jih z
veseljem udeleževali.
Začeli smo s kolesarjenjem, 6. julija. Društvo upokojencev Pernica je
začrtalo kolesarko pot skozi naselje
Pernica, Dragučovo, nato po regionalni cesti mimo Pekla do Spodnjega
Dobrenja. Po počitku v senci na Lovskem domu Pesnica smo se vrnili v
Pernico in zaključili kolesarsko druženje s pogostitvijo pri družini Čep v
Vukovju.
Turistično društvo Pernica se je 7. julija s krajani podalo na pohod skozi
Pernico, Vosek, ob strugi reke Pesnice skozi Vukovje do Močne, kjer
smo se pred nevihto še pravočasno
umaknili pod varno streho pri družini Kurnik. Pohod smo zaključili v
Pernici z odlično pojedino in druženjem.

Kot nam veleva tradicija, smo v sredo,
17. julija, v prisotnosti več kot 80 udeležencev ob kratki spominski prireditvi položili vence na spomenik borcev
za severno mejo in borcev iz II. svetovne vojne. Srečanje se je nadaljevalo v sproščenem in zabavnem druženju članov društva Upokojencev
Pernica ob zvokih Ljudskih godcev.
Lovska družina Pernica je v petek,
19. julija, priredila meddruštveno
tekmovanje v streljanju na tarčo srnjaka z malo kalibrsko puško na Lovskem domu Pernica. Zahtevala se je
skrbnost pri ravnanju z orožjem, samodisciplina in previdnost pri gibanju po strelišču. Dogajanje se je nato
preselilo na igrišče v Pernico, kjer je
Športno društvo Pernica pripravilo
nočni turnir v malem nogometu. Pred
pričetkom turnirja so se mladi špor-

tni navdušenci preizkušali v igranju
košarke in nogometa.
Na god farne zavetnice Svete Marjete,
20. julija, je v cerkvi potekala sveta
maša, pri ribniku Repina v Dragučovi pa tradicionalno kegljanje in ribolov. Z ulovom rib so imeli nekateri
udeleženci več, drugi manj sreče. Vsi
pa smo bili enotnega mnenja – pomembno je sodelovati, ne zmagati.
Praznovanje krajevnega praznika se
je zaključilo v nedeljo, 21. julija, s slovesno sveto mašo in bogatim kulturnim programom.
Vse prireditve so bile dobro obiskane
in lahko rečemo, da so tovrstne prireditve poleg športnega udejstvovanja odlična priložnost za druženje z
znanci in prijatelji iz domačega kraja.

V petek, 12. julija, je bilo na programu kegljanje. Društvo upokojencev
Pernica je k sodelovanju privabilo
8 ekip. Popoldan je minil v tekmovalnem duhu, druženju in odlični
pogostitvi. Za veselo melodijo so
poskrbeli Ljudski godci.

PROSLAVA OB KRAJEVNEM PRAZNIKU
PESNICE PRI MARIBORU
Alenka Truntič

Kulturni program se je pričel s himno v izvedbi Romane Tekmec,
vzgojiteljice v vrtcu Pesnica, in
ob klavirski spremljavi Barbare
Lešnik.
S svojim nagovorom pa je prisotne
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pozdravil župan občine Pesnica, mag.
Gregor Žmak. V programu, ki so ga
izvajali domači izvajalci, smo občudovali spontanost in igrivost deklic
Anuške in Line iz vrtca Pesnica, ki sta
občuteno recitirali pesmi Toneta Pav-

čka, nadarjeno pevko Evo in instrumentalistko Kajo iz OŠ Pesnica na klarinetu. S svojim petjem in spremljavo
na klavirju nas je, kot že tolikokrat,
navdušila Barbara Lešnik. Z ubranim
petjem so program popestrili pevci
Novice Občine Pesnica

PRAZNOVANJA
Okteta Pesnica, ki so letos praznovali 33 let svojega delovanja, njihov umetniški vodja Rudi Kraner
pa je ponovno zbral člane kvarteta
Pesnica, ki je s svojim nastopom
poskrbel za nepozaben zaključek
prireditve. Program je s skrbno
izbranim spremnim besedilom
suvereno povezovala predsednica
KUD-a Pesnica, Vesna Trampuš.
Predsednik KS Pesnica Tim Babič
je v svojem govoru predstavil delo
in dosežke KS Pesnica in podelil
priznanja KS Pesnica zaslužnim
krajankam in krajanom.

Dobitniki priznanj:
1. Mario Hercog, unikatni oblikovalec
Za aktivno delo ter velik 		
prispevek k prepoznavnosti
krajevne skupnosti in Občine
Pesnica.
2. Marica Knuplež
Za aktivno delo 			
v KO RK Pesnica ter velik
prispevek k ohranjanju 		
krvodajalstva v kraju.
3. Prijateljsko društvo starodobnih
vozil Pesnica
Za aktivno delo ter velik 		
prispevek k razvoju, 		
prepoznavnosti krajevne
skupnosti in Občine Pesnica.
4. Alenka Truntič
Za požrtvovalno, uspešno
delo ter prispevek k 		
prepoznavnosti krajevne
skupnosti in Občine Pesnica.
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PRAZNOVANJA
VISOKI JUBILEJI OBČANOV

Ivan Maček iz Gačnika je praznoval 90 let

Zlata poroka zakoncev Knuplež iz Jelenč
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PRAZNOVANJA

Marija Potočnik iz Sp. Dobrenja je praznovala 90 let

Srečanje ob 80 rojstnem dvevu pra- pra babice Kranvogel in pra-pra dedka Kranvogel s pra-pra vnukom Leonom,
pra vnukinjo Nino, vnukinjo Lidijo in hčerko Marijo.

Ljudmila Žugman iz Gačnika je praznovala 92 let
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PRAZNOVANJA

Marija Flisar iz Poličke vasi je praznovala 90 let

Zlata poroka zakoncev Hanžič iz Jarenine
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Zlata poroka zakoncev Gavez iz Pesnice pri Mariboru
Novice Občine Pesnica

PRAZNOVANJA

Jubilejno srečanje učencev Osnovne šole Pernica, z učiteljicama
Karolino Pešl in Zdenko Karnet - generacija 1954.

Marija Draž iz Poličke vasi je praznovala 90 let

68

RAZVEDRILO

ANSAMBEL ZADETEK IN MAMINA PESEM
BLESTELA NA FESTIVALU ŠTEVERJAN 2019
Marina Lorbek

Mamina pesem je tista, s katero se
je Ansambel Zadetek letošnje poletje uvrstil na narodno-zabavni
festival Števerjan 2019 in tista, s
katero so Matic Lorbek, Sebastijan
Plevnik in Luka Zajc postali izmed
23 prijavljenimi ansambli absolutni zmagovalci 49. mednarodnega
festivala Števerjan 2019 v sosednji
Italiji.
Prejeli so kar tri glavne nagrade. Dobili so prvo nagrado za najboljši ansambel po izboru komisije, ki je ocenjevala celoten nastop, izvedbo, kvaliteto,
strokovnost. Prav tako so bili najboljši
ansambel po izboru občinstva, tako v
polfinalnem večeru kot tudi v finalnem delu. Matic Lorbek pa je kot avtor
prejel še nagrado za najboljšo melodijo festivala. Torej tri največje nagrade.
Toplina domačinov, obiskovalcev in
energija nastopajočih sta naredili večer popoln. Ključ ansambla Zadetek
do vseh uspehov pa je bila že zgoraj
omenjena pesem MAMINA PESEM.
Ta je potrkala na srca ljudi in vseh pri-
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sotnih. Govori o prepletenih čustvih
med sinom in mamo ter nenazadnje
o izgubi, ki jo nemalokrat piše življenje. Ostajajo le pesem iz otroštva in
spomini, za katere živimo.
Kot avtorica besedila in soustvarjalka
pesmi sem si skupaj s fanti in televizijsko snemalno ekipo prizadevala
ustvariti glasbeni videospot za zmagovalno pesem, ki je luč sveta ugledal
septembra 2019. Ogledate si ga lahko
na TV Veseljak, družbenih omrežjih
in kanalih, kot so YouTube, Facebook,
Instagram ipd. Ob tej priložnosti se
zahvaljujemo vsem sodelujočim otrokom iz občine Pesnica in njihovim
staršem za podporo, Osnovni šoli Pesnica, vsem nastopajočim igralcem,
ki so delili svoje znanje in talent, da
smo naredili zgodbo zmagovalne
»Mamine pesmi«.
Navedene uspehe je ansambel Zadetek dosegel kmalu za tem, ko je na
proslavi ob občinskem prazniku Občine Pesnica pri Mariboru prejel ob-

činsko priznanje za izjemne dosežke
na glasbenem področju.
Že leta pred tem so člani ansambla
Zadetek ime kraja Pesnica pri Mariboru ponesli v medije. V svojem petletnem delovanju so leta 2018 prejeli
prvo nagrado strokovne komisije in
Orfeja na festivalu NZG Ptuj. Bili so
tudi absolutni zmagovalci jubilejnega 25. narodno-zabavnega festivala
Vurberk. Prejeli so nagrado »Slakova
plaketa« za najboljšo izvedbo v celoti, prvo nagrado občinstva in glavno
nagrado festivala, »zlatega zmaja«. V
Graški Gori so prejeli »srebrnega pastirčka« strokovne komisije za izvedbo,
na festivalu NZG LUČE pa so osvojili
nagrado strokovne komisije in glavno
nagrado festivala »zlati kolovrat« ter
vnovič postali absolutni zmagovalci.
Fantje se lahko pohvalijo, da so se na
vseh festivalih predstavljali z lastnimi
avtorskimi skladbami.

Novice Občine Pesnica

TEKMOVANJE V SPRETNOSTNI
VOŽNJI S PONY EKSPRESSI
Anita Kirbiš

V nizu Jakobovih prireditev je vsako leto tudi tekmovanje v spretnostni vožnji s starimi Rogovimi
Pony expressi, ki ga organizira KD
Mi Jakob. Letos je bilo že 13-to,
posvečeno idejnemu vodji tekmovanja Vojku Kocbeku. Glavni organizator dogodka je predsednik
Igor Kocbek.
Pony expressi so vsi častitljive starosti – 35 let in več, kar jim niti ne gre
prisoditi, saj so tehnično brezhibni in
registrirani. V njihov izgled je potrebno vložiti kar nekaj denarja in seveda
restavratorske ljubezni, pa tudi idej.
Prav na vsakem je visela slovenska zastava. Zadnja leta se ob dnevu državnosti ekipa drznih članov kluba Pony
express Jakob odpravi na dolgo popotovanje. Povsod so prijazno sprejeti in
vzbujajo nemalo pozornosti; pot jih je
že vodila v Piran, Belo krajino, Nosi
Sad, letos pa so bili v Trstu. Na poti so
doživeli nemalo presenečenj.
Tekmovanje v spretnosti vožnji iz leta
v leto pridobiva na priljubljenosti.
Narašča tudi število tekmovalcev in
obiskovalcev; med njimi je vsako leto
tudi župan, letos je bil to Gregor Žmak
v spremstvu predsednika KS Jakob,
Gorazda Žmavca. Del ekipe sta tudi
vodja JSKD občin Kungota, Pesnica in
Šentilj Sabrina Hudales in predsednica KUD-a Franja Senčič.

Letošnjega tekmovanja se je udeležilo nekoliko manj tekmovalcev in
presenetljivo veliko obiskovalcev, ki
so kljub neznosni vročini prišli navijat za svoje favorite. Tekmovalci so
bili predvsem člani domačega kluba,
nekaj pa jih je prišlo iz sosednjih vasi
oz. občin: iz Jurovskega Dola, Pernice,
Jarenine in Lenarta. Na štartni listi so
bili v absolutni večini seveda moški;
prijavilo se je 19 tekmovalcev, med
njimi pa že nekaj let vztraja tudi ena
tekmovalka.
Najprej so se predstavili v krožni vožnji skozi vasico, vse tja do Johaneza;
pozirali fotografom na krožišču sredi
vasice, nato pa je sledilo resno tekmovanje v premagovanju različnih ovir
na poligonu pod strogim in budnim
očesom glavnega sodnika, sicer pilota, Andreja Mihelača. Še najmanj
težav so imeli tekmovalci na startu
oz. pri prvi oviri, kjer je bilo treba pri
Geni »eksati špricer«, nekoliko več pa
pri sami spretnostni vožnji čez različne ovire. Prireditev že tradicionalno
na humoren način povezuje Davorin
Kocbek.
In kakšen je bil letošnji razplet tekmovanja? Tretje mesto je osvojil Ervin Štrumpfl, drugo Portenšlager
Rihard, zmagovalec pa je ponovno
postal predsednik kluba Igor Kocbek,

ki je bil tudi prejemnik »velike nagrade Jakoba« – z zlato pentljo okrašene
zračnice za poneka. Prvouvrščeni so
prejeli priznanja in praktične nagrade. Podobno kot na velikih tekmovanjih so se tudi v Jakobu zmagovalci
tuširali s šampanjcem.

Zmagovalna trojka in nagovor župana
Organizatorji so podelili še nekaj posebnih nagrad: za »naj poneka« jo je
prejel Mirko Draš, za »najatraktivnejšo vožnjo« Sebastjan Senekovič,
najmlajši udeleženec je bil Kristijan
Klovar in najstarejši Brane Šulin. Posebna nagrada je bila podeljena tudi
edini predstavnici nežnejšega spola
Ireni Klovar, ki že vrsto let vztraja in
se preizkuša med moškimi. Sledilo je
družabno srečanje.
»Čestitam – v prvi vrsti zmagovalcem in organizatorjem, ki vztrajajo
pri edinstveni prireditvi, naslednje
leto bom tekmoval tudi jaz,« je bil
odločen župan Občine Pesnica, ki je
ugotavljal, da prireditev ni več samo
vaškega oz. občinskega značaja, ampak zaradi atraktivnosti postaja tudi
medobčinska.
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ZELENI BIZNIS – BREZPLAČNO IZOBRAŽEVANJE ZA

Vpisujemo v:

SAMOSTOJNO DEJAVNOST NA PODEŽELJU
Razvojna agencija Slovenske gorice predstavlja izobraževalni projekt »Zeleni biznis«,
v katerega se lahko vključijo vsi prebivalci občin, vključenih v LAS Ovtar Slovenske
gorice, kamor spada tudi Občina Pesnica.
Projekt obsega 5 modulov:
➡komunikacija in bonton,
➡nemščina,
➡računalništvo,
➡osnove računovodstva,
➡promocija zdravja na delovnem mestu.
Moduli so vsebinsko zelo praktično usmerjeni in primerni za tiste, ki se odločajo za
samostojno dejavnost na podeželju ali pa to dejavnost že opravljajo, vendar jim za
uspešen posel manjkajo določena znanja.

• program Osnovne šole za odrasle;
• srednješolske programe:
- Predšolska vzgoja,
- Logistični tehnik;
• brezplačne tečaje slovenščine (začetna
integracija priseljencev, 180 ur) za
državljane tretjih držav;
• jezikovne tečaje za tretje življenjsko
obdobje:
- angleščina, nemščina, italijanščina.

Udeležba je brezplačna, saj projekt sofinancira Evropski kmetijski sklad za razvoj
podeželja.

Začetek izobraževanja: oktober 2019
Izvajalec in dodatne informacije:
Damjana Vizjak, Razvojna agencija Slovenske gorice, d. o. o.
IZOBRAŽEVALNI CENTER
Nikova 9
2230 LENART V SLOVENSKIH GORICAH
02/720 78 88

051/36 81 18

Informacije, svetovanje in vpis:

Andragoški zavod Maribor – Ljudska univerza, Maistrova ulica
5, 2000 Maribor
Pričetek
izobraževanja:
oktober 2019
Tel.
02/234 11
11, 051 356 560; Elektronska
pošta: info@azmlu.si; http://www.azm-lu.si

Informacije,
svetovanje
in mesto
vpis: že danes!
Zagotovite
si prosto
ANDRAGOŠKI ZAVOD MARIBOR – Ljudska
univerza, Maistrova ulica 5, 2000 Maribor
S SVETOVALNO PODPORO O IZOBRAŽEVALNIH MOŽNOSTIH DO NOVEGA ZNANJA
Andragoški zavod Maribor skupaj s partnerskima organizacijama Ljudsko univerzo Slovenska Bistrica in Zavodom Antona
Martina Slomška izvaja svetovanje o možnostih izobraževanja in učenja odraslih.
Izobraževalno svetovanje je namenjeno
zaposlenim, predvsem manj izobraženim,
ki potrebujejo dodatna usposabljanja, kvalifikacije ali prekvalifikacije zaradi potreb
na trgu dela.
Svetovanje je brezplačno. Izvedemo ga lahko v prostorih delodajalca ali na naslovu
Andragoškega zavoda Maribor – Ljudske
univerze na Maistrovi ulici 5 v Mariboru.
Cilj svetovalnega pogovora je, da se posameznik vključi v izobraževanje. Vabimo
tudi delodajalce (javne službe, mala in srednje velika podjetja, velika podjetja), da
koristijo storitve brezplačnega svetovanja
o izobraževalnih možnostih za zaposlene.
Svetovanje se lahko izvede tudi v prostorih
podjetja kot oblika svetovanja na delovnem
mestu (na primer več zaporednih obiskov
v prostorih vašega podjetja) ali zgolj kot
oblika skupinskega svetovanja (na primer
kot delavnica, kjer zaposlenim predstavimo
brezplačne možnosti izobraževanja, sveto-
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valne podpore ipd.). Andragoški zavod Maribor-LU je zadolžen za nudenje svetovalne
podpore tudi prebivalcem Pesnice in ostalih
občin Zgornjega Podravja. V zaupnem okolju se lahko zaposleni pogovorijo s svetovalko o možnostih izobraževanja in učenja.
Zaposlenim pomagamo opisati neformalno
pridobljeno znanje, zbrati dokazila o izobraževanju, pomagamo urediti življenjepis.
Ponudimo lahko tudi postopke ugotavljanja
in vrednotenja neformalno pridobljenega
znanja ter zaposlene podpiramo na poti do
vključitve v izobraževanja, ki v praksi potekajo v obliki testiranja znanja nemškega in/
ali angleškega jezika ter tudi različnih računalniških znanj.
Dodatne informacije lahko dobite na Andragoškem zavodu Maribor-LU, in sicer
na telefonskih številkah 02/234 11 34,
041/372 273 ali preko elektronske pošte:
svetovanje@azm-lu.si. Projekt svetovanja
zaposlenim sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Spletna stran: http://www.
azm-lu.si/podporna-dejavnost/svetovanje-za-razvoj-kariere-in-nacrt-izobrazevanja-maribor/.

Poleg svetovanja zaposlenim izvajamo v
sklopu projekta Svetovalno središče Maribor tudi izobraževalno svetovanje brezposelnim, ki si želijo nov poklic, ter starejšim odraslim, ki se želijo izobraževati v
programih za osebni razvoj ipd. Svetovalni
pogovori se nanašajo na možnosti prekvalifikacije, prehoda iz nižje na višjo stopnjo
izobraževanja, na informacije o izpitih iz
tujih jezikov, svetujemo tudi o nacionalnih
poklicnih kvalifikacijah (NPK), povezanosti
izobraževanja in dela ipd.
Tudi ta dejavnost je financirana iz sredstev
Ministrstva za izobraževanje, znanost
in šport, zato so storitve za uporabnike
brezplačne. Več informacij lahko dobite na
Andragoškem zavodu Maribor-LU: 02/234
11 34. Spremljajte tudi spletno stran:
http://www.azm-lu.si/podporna-dejavnost/
svetovanje-za-razvoj-kariere-in-nacrt-izobrazevanja-maribor/
Delovna skupina Andragoškega zavoda Maribor – Ljudske univerze
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