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Kaja razstavila svoje
umetnine
Učenka 6. razreda se je na svoji šoli predstavila
s samostojno likovno razstavo

K

se proda veliko tulipanov, nato
narcis, zdaj so aktualne potonike, daleč najbolj prodajane pa
so vrtnice, ki jih prek njihovega podjetja prodajo 1,8 milijona

"Pot do tu ni bila
posuta s cvetjem.
Veliko je bilo dela
in odrekanja"
letno, medtem ko so med lončnicami najbolj prodajane različne
vrste orhidej, ki jih letno prodajo
30 tisoč. Ker vso rezano cvetje in
lončnice prispejo prek Nizozemske, se večkrat letno službeno
odpravi tja, pravi pa, da bi bilo
idealno, če bi mariborsko letališče boljše funkcioniralo.
Želi si, da bi imela država
več poslu ha z a podjet ja i n

podjetnike, zlasti na področju davkov, s katerim so preobremenjeni, so pa pri njih zelo
zadovoljni ob davčni razbremenitvi regresa, kar bodo izkoristili in zaposlenim, ki že zdaj
prejemajo ok rog 40 odstotkov višje plače od predpisanih,
letos izplačali višji regres. Tudi
zaradi tega imajo malo fluktuacije delovne sile. "Pot do tu,
kjer smo, zdaleč ni bila lahka in
posuta s cvetjem, kot bi si kdo
mislil. Veliko je bilo dela in odrekanja. Za razliko od mojih začetkov pa opažam, da so ljudje
danes na področju rezanega
cvetja in lončnic neprimerno
boljše informirani in je treba
vedno ponuditi kaj novega in
bolj dodelanega ob določenih
dogodkih, kot so rojstni dnevi,
poroke, birme, žal tudi smrti.
Potrošniki tudi vedo, kaj je
mogoče dobiti na trgu, in to od
nas tudi zahtevajo," sklene sogovornica.

aja je večkrat popackana. Pa ne od blata
ali čokolade, ampak
od barv. Neizmerno rada riše in
slika, tako zelo, da ji ure likovnega pouka niso dovolj, zato slika
tudi doma. Ob vsem tem pa od
lanskega septembra dvakrat
na teden obiskuje likovno šolo
ARTdidakta v Mariboru, ki jo že
deset let vodi Jasmina Granduč.
Vonj po oljnih barvah in terpentinu, ki preveva prostore šole,
je tudi vonj, ki ga ima Kaja neizmerno rada. Če so pred platni
odrasli, je v ateljeju nekoliko bolj
tiho, če pa pridete v dnevih, ko
imajo pouk otroci, vas pričaka
veseli živžav. In na desni strani,
ob zadnjem stojalu, boste zagledali Kajo, oblečeno v "delovno
uniformo"- rdeče-roza zgornji del
trenirke z modrimi črtami.
Imeti samostojno likovno
razstavo pri enajstih letih in pol
ni majhna reč. In Kaja Gostinčar, učenka 6. c razreda Osnovne
šole Dušana Flisa v Hočah, ima na
srečo na svoji šoli veliko posluha,
ravnatelj Alojz Velički je bil nad
idejo "tršice" Jasmine o postavitvi
Kajine razstave navdušen. Šola je
z veseljem dala na razpolago pri-

merne prostore, poskrbeli so tudi
za manjšo pogostitev. Morda se
Kaji imeti samostojno likovno razstavo zdaj sploh ne zdi tako velika
stvar, pač rada in dosti slika, a prepričani smo, da se bo 8. maja, ko
so na njeni osnovni šoli razstavo
njenih slik svečano odprli, spominjala do konca življenja. Če ne
prej, pa takrat, ko bo sama postala učiteljica likovne vzgoje, kar je
njena velika želja, je vtise z razstave opisal Vid Kmetič. (štr)

Alojz Velički, ravnatelj OŠ Dušana
Flisa Hoče, Kaja Gostinčar, Jasmina
Granduč, ustanoviteljica in vodja
likovne šole ARTdidakta
Foto: Foto Gostinčar

Plačajo kastracijo
in sterilizacijo mačk

O

bčina Starše občanom sofinancira (v vrednosti 100 odstotkov) poseg sterilizacije in kastracije lastniških mačk.
Novica je marsikoga presenetila in hkrati navdušila, saj se
na vasi lastniki pogosto srečujejo z velikim številom mladih muc in
se za sterilizacijo ali kastracijo iz različnih razlogov (še) niso odločili. Za marsikoga je poseg pomenil previsok strošek. Občina je v proračunu za letos zagotovila sredstva za 30 sterilizacij in 30 kastracij
mačk, v višini 1690 evrov. Seveda so razpis omejili oziroma je pogoj
za sofinanciranje stalno prebivališče imetnika živali v občini Starše,
na en naslov pa se lahko sofinancirata dva posega, ki jih za občino
izvaja veterinarska ambulanta za male živali v Slovenji vasi. Do sedaj
je vlogo oddalo 17 občanov za skupno 26 živali. (kat)

