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Prireditve ob lenarškem občinskem in krajevnem prazniku je močno zaznamovala 60-letnica vrtca Lenart. Organizatorji so tradicionalnim dogodkom, ki so pritegovali že ob dosedanjih
praznovanjih, dodali še nove, tako da so prireditve, posvečene praznovanjem, trajale od 24. oktobra do 21. novembra. Bili so za vse okuse in pričakovanja; za mlajše, srednjih let in za starejše.
Na naslovnici izpostavljamo dva osrednja dogodka. Osrednja slovesnost v Športni dvorani Lenart je v prvi vrsti nosila barve, obeležje in vsebino jubileja lenarškega vrtca in pridjala nagrade
in priznanja zaslužnim za razvoj in doseženo v občini. Žegnanje na osrednjem lenarškem trgu pa je dokaz in nadaljevanje bogate tradicije druženja. Oba dogodka sta docela zapolnila prizorišči.
Proslava športno dvorano, žegnanje pa trg.
E. P., Foto Tone

Na Slovenskih regionalnih dnevih o
vrednotenju regionalne politike in razvoja

L

etošnji Slovenski regionalni dnevi, ki so 14. in 15. novembra potekali v Kranjski Gori, so bili posvečeni vrednotenju
regionalne politike in regionalnega razvoja. Na srečanju
so preteklo finančno perspektivo označili za uspešno. Ob zamudi v novi perspektivi pa so zadovoljni, da se tudi tu sedaj zadeve
vendarle premikajo.
Regionalni dnevi so bili namenjeni srečanju vseh, ki se ukvarjajo z regionalnim razvojem in lahko doprinesejo k uresničevanju njegovih ciljev ter razpravi o aktualnih temah s področja
regionalnega razvoja. Letošnja rdeča nit je bilo vrednotenje
evropske kohezijske politike v Sloveniji v preteklem programskem obdobju od leta 2007 do 2013.
Kot je povedala državna sekretarka na ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo Eva Štravs Podlogar, gre za velika
sredstva v višini 3,2 milijarde evrov. Ključno vprašanje pa je,
kako so bila uporabljena, pri čemer je velik poudarek na regijskem in medregionalnem sodelovanju. Namen posveta je bil
oceniti, kaj je bilo res dobro in prav narejeno ter kako se soočiti
z nepravilnostmi ali preslabo izkoriščenimi sredstvi predvsem
v smislu sinergij.
"Skupna ugotovitev vseh evalvacij, ki so bile opravljene, sicer
je, da so bila sredstva uspešno počrpana in je bila večina kazalnikov doseženih," je dejal generalni direktor direktorata za regionalni razvoj Marko Drofenik in dodal, da je nekaj projektov še
v spremljanju do leta 2020. Šele nato bodo lahko zagotovo rekli,
ali so bila sredstva učinkovito počrpana in cilji doseženi.
Predsednik Razvojnega sveta kohezijske regije Vzhodna Slovenija Ivan Žagar je vesel, da je bila pretekla perspektiva zgodba
o uspehu, saj je bil takrat tudi sam minister. Razočaran pa je, da
se pridobljenih izkušenj ni upoštevalo pri pripravi na novo obdobje, za katerega je bilo rečeno, da ne bo več vlaganj v zidove in
asfalt. "Vendar je osnovna infrastrukture predpogoj za gospodarski razvoj in vse ostalo, kar se tudi sedaj kaže," je izpostavil

Žagar, ki je prepričan, da je treba programe uravnotežiti, zato so
tudi take zamude pri črpanju sredstev.
Drofenik je pojasnil, da je v prejšnji perspektivi obstajala
razvojna prioriteta razvoj regij, v tej pa za ta namen ni bilo predvidenih sredstev. Zato so naknadno znotraj ministrstev uskladili tematske cilje, s katerimi gredo naproti regijam za financiranje
njihovih projektov. Ob tem presegajo največji manko iz prejšnje
perspektive, ko strateški dokumenti niso bili usklajeni znotraj
resorjev in ko so se denimo poslovne cone financirale iz treh
virov.
V minulih dneh so podpisali prvih pet dogovorov za razvoj
regij, v naslednjih dneh pa bodo še štiri. Potrjenih je 29 projektov, ki bodo skupaj prejeli več kot 100 milijonov evrov. Sedaj pa
je bilo objavljeno še drugo povabilo za prijavo novih projektov,
za katere bo zagotovljenih več kot 400 milijonov evrov. Gre za
naložbe v poslovno-ekonomske cone, kolesarske in cestne povezave, protipoplavne ureditve, odvajanje in čiščenje odpadnih
voda in v ohranjanje biotske raznovrstnosti.
Predsednica razvojnega sveta kohezijske regije Zahodna Slovenija Lilijana Madjar je izpostavila, da so bile regije v prejšnji
perspektivi v boljšem položaju, saj so bila sredstva zanje zagotovljena že ob začetku programskega obdobja, kar jim je omogočilo sistematično delo skozi celotno obdobje in so sredstva
lahko v celoti porabile.
V tokratni perspektivi pa so se stvari zavlekle. "Ampak led
smo sedaj prebili, prvi dogovori so bili podpisani in prvi projekti gredo v izvajanje," je izpostavila, a opozorila, da bi si regije
želele še bistveno več sredstev, saj imajo pripravljenih več razvojnih projektov. "Z vidika regionalnega razvoja bi bilo treba
narediti bistveno več. Osnovni predpogoj pa je ustanovitev pokrajin," pa je opozoril Žagar.
STA, E. P.
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Videnje ljudi in dogodkov

Katalonija na slepem tiru
Pred leti sem občudoval glavno mesto najbogatejše španske pokrajine Katalonije Barcelono. Seveda sem vedel, da v Kataloniji
niso vsi zadovoljni z življenjem v Španiji. Že
tedaj so bili v podobnem položaju, kot je bila
Slovenija v nekdanji Jugoslaviji. Katalonija je
bila in je še hrbtenica gospodarskega razvoja
v državi, poleg tega bolj liberalna od drugih
delov države, kjer je frankizem prevladoval
in še prevladuje v marsikaterem okolju.
Z osamosvojitvijo te lepe dežele, ki ima
svojo avtonomijo, večina ljudi pa si želi samostojno državo, o čemer v Madridu nočejo
ničesar slišati, bi se razmere bistveno spremenile, kar bi lahko imelo širše posledice za
vso Evropo in svet, kjer marsikje za zdaj bolj
po tihem tlijo želje po samostojnosti, česar se
Evropska politika boji, kajti že odcepitev Anglije od Evropske unije jo je prizadela, čeprav
se evropski birokrati delajo, da se ni zgodilo
nič posebnega.
Katalonci in Španci so se odpravili na ulice, kjer so Španci in tudi mnogi Katalonci
agitirali, da naj španija še naprej ostane enotna država. Španske oblasti so s policijskimi
silami s silo hotele zatreti želje tistih Kataloncev, ki si želijo samostojno državo.
Katalonija je tudi izvedla referendum o
osamosvojitvi, na katerem se je kar 90 odstotkov udeležencev volitev izreklo za samostojnost. Po izvedbi referenduma, ki naj bi začel
veljati, ko bi se katalonske oblasti eventualno s špansko vlado dogovorile o njegovi veljavnosti, je vladalo svojevrstno zatišje, ki ni
minilo brez demonstracij, dva organizatorja
referenduma pa so celo zaprli, kar je seveda
skregano z demokracijo, čeprav Katalonci nimajo pravne podlage za osamosvojitev.
Nekateri pri nas pravijo, da imajo tudi Katalonci, tako kot smo imeli Slovenci, pravico do samostojne države. Seveda pa gre za
bistveno razliko. Medtem ko smo imeli tudi
Slovenci v zvezni in republiški ustavi po za-

slugi Edvarda Kardelja zapisano pravico do
osamosvojitve, španska ustava osamosvojitev izrecno prepoveduje. Po drugi strani
smo Slovenci soglasno podpirali ustanovitev
samostojne države, med Katalonci take enotnosti ni.
Nekateri ekonomisti in politiki menijo, da
lahko pride z osamosvojitvijo Katalonije do
njene gospodarske stagnacije, saj nekatere
banke že bežijo iz pokrajine, o tem pa razmišljajo tudi nekatere gospodarske organizacije. Španska vlada je od katalonske vlade
zahtevala, naj se jasno izrazi, ali je zares ali
samo načelno razglasila neodvisnost, ker to
ni povsem jasno.
Medtem ko smo Slovenci imeli čedalje večjo podporo za ustanovitev samostojne države, Katalonci take podpore nimajo. Evropa
je skoraj soglasno prepričana, da se morajo
Španci in Katalonci o tem vprašanju samo
dogovoriti.
Po več neuspešnih poizkusih in demonstracijah, da bi se Madrid in Barcelona dogovorila
o osamosvojitvi Katalonije, je ta 27. oktobra
2017 z majhno večino razglasila Republiko
Katalonijo, skorajda hkrati pa je španski senat z veliko večino razpustil regionalno katalonsko vlado in parlament, odstavil vodilne
katalonske politike in za 21. december napovedal regionalne volitve. Lahko pride tudi do
številnih aretacij in obsodb katalonskih vstajnikov. V načrtu Madrida pa so še številni drugi ukrepi proti Kataloniji, ki je, žal, še vedno
razdeljena med tiste, ki navdušeno podpirajo
osamosvojitev sedem in pol milijonske Katalonije, in tiste, ki so proti spremembam.
Čeprav Katalonija nima pravne osnove za
samostojnost in je skorajda nobena država
ne podpira, na čelu z Evropsko unijo, bo nekoč, kdo ve, kdaj, postala samostojna država, ker tega, razen s silo, ne bo mogel nihče
preprečiti.
Tone Štefanec

Obvezno zavarovanje za dolgotrajno oskrbo

V

lada je pripravila predlog zakona o
dolgotrajni oskrbi in obveznem zavarovanju za dolgotrajno oskrbo, ki je
pomemben tako za številne občane, ki potrebujejo dolgotrajno oskrbo, in njihove svojce
kot za občine, ki sedaj dolgotrajno oskrbo svojih občanov tudi sofinancirajo. Občine med
drugim sofinancirajo pomoč na domu (tu so
občani iz različnih občin v zelo neenakopravnem položaju, saj zlasti bolj bogate občine to
pomoč sofinancirajo v znatno višjem odstotku
kot druge), poleg tega pa plačujejo oziroma
doplačujejo oskrbo za svoje starejše občane v
domovih, če tega ne zmorejo sami ali njihovi
najbližji.
Problem dolgotrajne oskrbe postaja v sodobni družbi čedalje bolj pereč, ker se življenjska doba ljudi podaljšuje, k čemur veliko
prispeva tudi izboljšan sistem zdravstvenega
varstva. Hkrati s povečevanjem števila starejših ljudi pa se povečuje tudi število starostnikov, ki za normalno življenje vsak dan potrebujejo pomoč in oskrbo. Statistični podatki
kažejo, da vsak tretji prebivalec Evrope, ki je
starejši od 80 let, potrebuje občasno ali redno
pomoč in oskrbo pri izvajanju osnovnih življenjskih opravil.
Po priporočilih Evropske unije mora tudi
naša država zagotoviti ustrezne ukrepe za
socialno varnost starejših in vseh drugih, ki
potrebujejo pomoč in oskrbo. Doslej so pri
nas podobno kot v večini evropskih držav
starostnikom pomoč in oskrbo zagotavljale v
glavnem institucije, zlasti domovi za ostarele.
Po novem pa naj bi jim primerno usposobljeni
ljudje čim dalj časa pomagali na domu (razen
če seveda niso hudo invalidni), saj si praviloma
tudi sami želijo čim dalj časa ostati v domačem
okolju. Dostopnost do pomoči in oskrbe pa ne
bi smela biti odvisna od finančnih zmožnosti
posameznika in njegovih svojcev. Z večjo skrbjo za starostnike bi se zmanjšale tudi potrebe
po njihovem bolnišničnem zdravljenju.
Splošni trendi v Evropi nas opozarjajo, da
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tudi v Sloveniji dolgotrajne oskrbe ne bo več
mogoče reševati pretežno v institucijah.
V Republiki Sloveniji nimamo enotno urejenega sistema dolgotrajne oskrbe za kronično bolne, invalidne in oslabele osebe, ki pri
opravljanju osnovnih in podpornih dnevnih
opravil potrebujejo delno ali popolno pomoč
druge osebe. Različne storitve in prejemki se
zagotavljajo v okviru sistemov zdravstvenega
in socialnega varstva, pokojninskega in invalidskega zavarovanja, sistemske skrbi za najtežje invalide, vojne invalide ter vojne veterane
po različnih zakonskih osnovah:
Trenutno so za zagotavljanje storitev, ki vsebinsko sodijo v področje dolgotrajne oskrbe,
na voljo sredstva, ki so zagotovljena iz javnih
virov Zavoda za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje (ZPIZ), Zavoda za zdravstveno
zavarovanje Slovenije (ZZZS) ter proračuna
Republike Slovenije in občin. Poleg tega se za
(do)plačevanje socialnovarstvenih storitev zagotavljajo tudi zasebna sredstva uporabnikov
in njihovih svojcev.
Po novem naj bi vzpostavili v Sloveniji
dolgotrajno oskrbo kot nov sistem socialne
varnosti, ki bo zagotovil obvezno socialno zavarovanje za dolgotrajno oskrbo z univerzalnimi pravicami in učinkovito mrežo izvajalcev
dolgotrajne oskrbe. Sistem naj bi v povezavi
s spremembami drugih sistemov socialne
varnosti (zdravstva, socialnega varstva in pokojninskega varstva) omogočal in zagotavljal
izvajanje dolgotrajne oskrbe kot integrirane
dejavnosti vseh storitev, ki ljudem čim dlje
omogočajo samostojno in varno življenje.
V obvezno zavarovanje za dolgotrajno oskrbo bodo vključene vse osebe, ki imajo status
zavarovanih oseb v obveznem zdravstvenem
zavarovanju po predpisih, ki urejajo obvezno
zdravstveno zavarovanje. Zavarovane osebe bodo imele pravice določene v »košarici«
pravic do storitev dolgotrajne oskrbe glede na
večjo ali manjšo stopnjo odvisnosti.
Sistem bo deloval tako, da bo predlog za

oskrbo starostnika lahko sprožila bodisi zavarovana oseba (torej starostnik sam), njegov
zakoniti zastopnik, center za socialno delo,
izbrani osebni zdravnik, pristojne patronažne
sestre ali oseba, ki ureja odpust iz socialno varstvenega zavoda ali institucionalne oskrbe. Po
prejeti vlogi na »vstopni točki« bo njen strokovni delavec po predhodnem dogovoru obiskal starostnika na domu ali v okolju, kjer biva,
ter pripravil oceno upravičenosti do dolgotrajne oskrbe. Oceno bodo za vse upravičence
opravili po enotnih kriterijih z ocenjevalnim
orodjem, ki takoj pokaže, v katero kategorijo
upravičenosti se bo upravičenec umestil. Nato
bosta strokovni delavec in starostnik pripravila osebni načrt in se dogovorila, katero obliko

dolgotrajne oskrbe bo upravičenec koristil –
ali bo deležen dolgotrajne oskrbe doma ali v
ustrezni instituciji.
Skratka, vse kaže, da bomo kmalu podobno,
kot smo zdravstveno in pokojninsko ter invalidsko zavarovani, obvezno zavarovani tudi
za dolgotrajno oskrbo v starosti in v primeru
bolezni in invalidnosti. To je zagotovo napredek, ki bo marsikomu olajšal in polepšal starost, saj naj bi novo zavarovanje podobno kot
zdravstveno zavarovanje temeljilo na načelu
solidarnosti.
Predlog zakona, ki ga je pripravila vlada, je
bil do tega tedna v javni razpravi. S finančnim
ministrstvom še ni usklajen.
T. K.

Poslanski premislek

Zakaj je pri nas toliko krivic, nepoštenja in
različnih meril pri obravnavi posameznikov?
Ker nimamo razčiščenih pojmov o pristojnosti in odgovornosti. Oziroma, če sem
natančnejši, ker je tistim, ki ‘uživajo’ dobrobit te nerazčiščenosti, to v interesu.
Slovenija je rekorder v dosojenih primerih
na Evropskem sodišču za človekove pravice.
Imamo največji delež tistih, ki jim v Strasbourgu uspe dokazati, da jim je slovensko
sodstvo kršilo človekove pravice. Nedolžne
naše sodstvo pošilja v zapor, jim rubi hiše in
zavlačuje pri izreku sodbe, krivim pa briše
dokaze ali pa jih obsoja na pogojne kazni,
čeprav so nas, davkoplačevalce, oškodovali
za več deset milijonov evrov.
Ni naključje, da je zaupanje v sodstvo rekordno nizko. In ko sodnike vprašate, ali so
odgovorni za napake, kot iz topa izstrelijo:
nas ne smete klicati na odgovornost! Pravijo,
da to določa ustava. Čeprav v zgrešenih sodnih odločitvah sodelujejo večinoma eni in
isti sodniki, jih sodniški ceh ne izloči iz sistema. Zato se razmere same od sebe ne bodo
uredile. So sodniki pristojni za odločitve? So.
Pa odgovorni? Tudi, saj s svojim podpisom
jamčijo za ‘sodbo v imenu ljudstva’. Pa bodo
za neustavne, nečloveške odločitve tudi odgovarjali? Seveda ne, saj so neodvisni …

Pranje denarja so pometli pod
preprogo, ker mediji niso postavljali
pravih vprašanj

Pa drugi primer: domnevno pranje denarja v največji državni banki NLB – ena milijarda evrov! Politika je bila o tem obveščena,
pa ni ukrepala. Je bila pristojna za ukrepanje?
Seveda. Je bila odgovorna za neukrepanje?
Seveda. Je odgovarjala? Seveda ne. Ni ukrepala in se tudi ne počuti odgovorna za to.
Kako je to mogoče? Zelo preprosto – ker ji
je to omogočeno. Ker je nihče ne kliče na odgovornost. Ker ji nihče (od večinskih medijev) ne postavlja neprijetnih vprašanj. In ker
potem v medijih zbobnajo še krilatico: ‘vsi so
isti’. To je recept za uspeh, da vse ostane nespremenjeno, da prvorazredni ostajajo prvorazredni, drugorazredni pa še bolj prisegajo
na abstinenco od politike in na dan polaganja
računov (beri: volitev) ostajajo doma.
A vendar se spreminja. Parlamentarna
preiskovalna komisija, ki jo vodi kolega dr.
Logar, je v zadevi Farrokh, torej o vprašanju
milijardnega pranja denarja v NLB, pripravila zelo natančno in z dokazi podkrepljeno
poročilo, ki je zdaj romalo na NPU in tožilstvo. V DZ je bilo sprejeto brez glasu proti.
Redkokdaj se to zgodi. Zanj se že zanimajo
tudi v Bruslju, kjer zdaj tudi v preiskovalnem

odboru PANA želijo zadevi priti do dna.
Potrebnih bo še precej preobratov, preden
bomo tudi v Sloveniji povezali besedi pristojnost in odgovornost. Predvsem v smislu,
da pristojnost (ko si izvoljen za premiera,
ministra, sodnika) ne pomeni zgolj ugodja in udobja, ki ju funkcija prinaša, ampak
predvsem odgovornosti za vsa storjena in
nestorjena (!) dejanja. Torej tudi posledice
za slabo delo. Ali nedelo trenutne koalicije
strank SMC, SD in DeSUS.
Tudi v posmeh koalicijski pogodbi glede
preiskave bančne luknje lahko naštejem nekaj dejstev:
V kabinetu predsednika vlade je zaposlen
Anton Žunič, podpisnik milijonske pogodbe o
odpravnini za Marjana Kramarja (NLB).
Pravosodni minister je Goran Klemenčič, ki
je bil takrat šef KPK in je bil seznanjen z milijardnim pranjem denarja v NLB, pa o tem ni
obvestil ne tožilstva ne policije.
Na istem ministrstvu je zaposlen tudi Darko Stare, ki je bil šef preiskav na KPK.
Na čelo policije je vlada postavila Marjana
Fanka, ki je bil v času preiskovanja pranja denarja pomočnik direktorja uprave kriminalistične službe.
Kako naj organi, ki jih vodijo osebe, ki so
bile v času teh malverzacij na funkcijah, ki bi
morali opraviti svoje naloge, pa jih niso, zdaj
vlivajo zaupanje in novo vero v preiskovanje
in vladavino prava ter delo organov pregona
pod vlado Mira Cerarja.

Morda je (spet) čas za menjavo
opcije na oblasti

Če bo Bruselj v zadevi Farrokh pokazal,
da mora ta zakonitost veljati tudi v Sloveniji,
bo to pomemben signal. Toda spremembo v
razmišljanju bomo morali doseči kar doma.
Najlažje pri politiki, ki posredno vpliva tudi
na vse podsisteme – policijo, tožilstvo, sodstvo, zdravstvo, socialo. Vedno in samo prek
volitev. Tako pač gre v demokraciji. Vendar
pa sta kurz in dinamika potrebnih sprememb
tako skrenila iz želene smeri, da tokrat samo
menjava politične stranke istega svetovnega
nazora ne bo dovolj – isti vzorci razmišljanja
v drugi preobleki pač vodijo do podobnih
rezultatov. Morda je (spet) čas za popolno
zamenjavo opcije. Opcija, ki bo imela odločnost in željo za resne in korenite spremembe
v bolj pravično in pravno Slovenijo.
Srečno, dragi rojaki! Pišete mi lahko na
naslov: franc.breznik@dz-rs.si
Vaš poslanec DZ Franc Breznik

Obvestilo dopisnikom in sodelavcem Ovtarjevih novic!

Vsebino Ovtarjevih novic soustvarja vse več občanov (dopisnikov). Uredništvo nenapovedane in nenaročene prispevke uporabi v celoti ali skrajšane (s prilagojenim naslovom) ali jih ne
uporabi. Zadnji rok za oddajo prispevkov je 14 dni pred izidom.
Zaradi velikega števila prejetih sporočil o dogodkih je potrebno njihov obseg omejiti. Ta je
do15 vrstic in ena fotografija, če bistveno dopolnjuje prispevek. Pri pomembnejših dogodkih
so možna vnaprej dogovorjena odstopanja. Prispevki lokalne skupnosti lahko obsegajo do 40,
društev (občni zbori, večji dogodki) pa do 20 vrstic. Prispevki naj bodo v Wordu (Times New
Roman, velikost 12, razmik 1,5), fotografije morajo biti najmanj 1 MB, poslane v posebni datoteki. Izbor fotografij opravi uredništvo. Objavljeni prispevki izražajo stališča avtorjev. Prispevkov z
elementi sovražnega govora in nepodpisanih prispevkov ne objavljamo. Naslednja številka izide
v petek, 22. decembra 2017.
Uredništvo
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Diplomanti in maturanti povečali število
brezposelnih

V

sako poletje in jesen se na trgu dela pojavi večje število novih mladih iskalcev
zaposlitve, ki so končali šolanje. Tisti,
ki do konca starega in začetka novega šolskega
leta ne najdejo zaposlitve, se običajno oktobra
prijavijo na zavodu za zaposlovanje kot brezposelne osebe. Zato se je število registriranih
brezposelnih oseb, ki se je v zadnjem času
zmanjševalo, konec oktobra ponovno povečalo (glede na konec septembra za 2,5 odstotka),
kljub temu pa je še vedno za 14,7 odstotka
manjše kot konec oktobra lani.
Konec oktobra je bilo tako v Sloveniji 82.993

brezposelnih oseb. Med njimi je okoli 53 odstotkov dolgotrajno brezposelnih, 52 odstotkov žensk in 17 odstotkov iskalcev prve zaposlitve. Sicer pa jih ima med brezposelnimi
osebami največ osnovnošolsko ali nižjo izobrazbo, 25 odstotkov poklicno, 25 odstotkov
srednjo in 18 odstotkov višjo in visoko.
Do konca oktobra se je letos na zavodu za
zaposlovanje prijavilo preko 67 tisoč brezposelnih oseb, zaradi zaposlitve pa se jih je odjavilo nekaj več kot 60 tisoč.
T. K.

Denarna socialna pomoč po novem
331,26 evra

D

enarna socialna pomoč, ki je doslej
znašala 297,53 evra, bo po novem
višja za 11,34 odstotka in bo znašala
za samsko osebo 331,26 evra. Ministrstvo za
delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je namreč pred kratkim dalo v javno
razpravo novelo zakona o socialno varstvenih
prejemkih, s katero predlaga novo višino socialne pomoči.
Po zakonu o socialno varstvenih prejemkih je omenjeno ministrstvo dolžno najmanj
vsakih pet let ugotoviti višino minimalnih
življenjskih stroškov. Če razlika med višino
veljavnega osnovnega zneska minimalnega
dohodka in višino na novo ugotovljenih minimalnih življenjskih stroškov presega 20 odstotkov, mora ministrstvo določiti novo višino
osnovnega zneska minimalnega dohodka. Višina minimalnih življenjskih stroškov je bila
zadnjič ocenjena leta 2009, zato je ministrstvo
letos naročilo novo raziskavo o minimalnih
življenjskih stroških.

Leta 2009 so po izračunih pristojnih služb
minimalni življenjski stroški za preživetje
samske osebe znašali 385,08 evra. Glede na
višino minimalne plače, ki je bila takrat precej nižja, so takrat določili osnovni znesek
minimalnega dohodka v višini 288,81 evra,
kar je predstavljalo 75 odstotkov minimalnih
življenjskih stroškov.
Nova raziskava je pokazala, da znaša višina
osnovnih minimalnih življenjskih stroškov
441,67 evra. Zato, da bi ohranili podobno razmerje kot leta 2010, je ministrstvo predlagalo
osnovni znesek minimalnega dohodka v višini
331,26 evra, kar predstavlja 75 odstotkov višine osnovnih minimalnih življenjskih stroškov.
Ministrstvo je predlagalo tudi spremembo
lestvice, s katero se določa višina denarne socialne pomoči oziroma varstvenega dodatka
za samsko osebo oziroma za posameznega
družinskega člana družine.
T. K.

Število revnih se že drugo leto zmanjšuje

N

a nedavnem kongresu slovenskih humanitarnih organizacij, na katerem
so govorili o novodobnih obrazih revščine, so predstavniki slovenskih humanitarnih organizacij ugotovili, da stopnja revščine v
Sloveniji že drugo leto zapored pada, medtem
ko se je položaj socialno izključenih skupin v
zadnjem času nekoliko izboljšal. Tudi trendi na
področju zaposlovanja so bili v letošnjem letu
bolj ugodni kot lani. Kot ugotavljajo tisti, ki revnim in socialno izključenim najbolj pomagajo,
pa revščina najbolj ogroža samske in starejše.
Po podatkih državnega statističnega urada
je bila pri nas lani stopnja tveganja revščine
13,9-odstotna. To pomeni, da je v Sloveniji
živelo z dohodkom, nižjim od praga tveganja
revščine, približno 280.000 oseb, kar je 7.000
manj kot leta 2015. Vse kaže, da se bo število revnih v naslednjem obdobju še nekoliko
zmanjšalo, saj se število brezposelnih zmanjšuje, pa tudi sredstva za aktivno politiko zaposlovanja so se povečala.

Pristojni v državi so pripravili tudi projekt
socialne aktivacije, s katerim bodo poskušali
aktivirati dolgotrajne prejemnike denarne socialne pomoči. Država bo za ta projekt, v okviru
katerega bodo od leta 2017 do leta 2022 pripravili tudi krajše in daljše programe socialne aktivacije za 12.500 oseb, namenila 30 milijonov
evrov. Z omenjenimi programi bodo poskušali
na trg dela vključiti najtežje zaposljive in ranljive osebe. Ko bodo zaključile obstoječi program
socialne aktivacije, se bodo lahko vključile v
druge oblike aktivne politike zaposlovanja.
K zmanjšanju tveganja revščine je prispeval
tudi dvig najnižjih pokojnin za polno delovno
dobo na 500 evrov. Zaradi tega se je izboljšal
ekonomski položaj 45.291 upokojencem. Zaradi odprave zaznamb na nepremičninah pa
se je povečalo tudi število prejemnikov denarne socialne pomoči. To pomoč sedaj prejema
6 tisoč socialno šibkih več, kot jih jo je prejemalo pred tem.
T. K.
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Občina Benedikt

Malo možnosti za črpanje evropskih sredstev

V

občini Benedikt so razočarani nad možnostmi, ki jih imajo za črpanje sredstev
iz evropskih strukturnih skladov v novi
evropski finančni perspektivi 2014–2020. »Prišlo je do tega, česar smo se bali in na kar smo
pristojne v državi vseskozi opozarjali,« pravi
župan občine Benedikt Milan Gumzar. »V novi
finančni perspektivi imamo zelo malo (da ne rečem skoraj nič) možnosti za črpanje finančnih
sredstev iz blagajne Evropske unije, saj razvojni in investicijski programi, ki jih v tej finančni perspektivi sofinancira Evropska unija, ne
ustrezajo dejanskim potrebam ljudi na terenu.«
Očitno so se naši pogajalci v Bruslju, gledano z vidika manjših občin na podeželju, slabo
izpogajali.
V prejšnji evropski finančni perspektivi se
je občina Benedikt izredno hitro razvijala tudi
zahvaljujoč sredstvom, ki jih je za določene
investicije in razvojne programe občina uspela
pridobiti iz bruseljske blagajne. Tako je občini
Benedikt po besedah Gumzarja v preteklosti
na razpisih uspelo pridobiti evropska sredstva
za izgradnjo in modernizacijo cest, za izgradnjo kanalizacije in vodovoda, za izgradnjo
novega vrtca in še bi lahko naštevali. V prejšnji
finančni perspektivi je namreč Evropska unija znatna sredstva namenila za sofinanciranje
komunalne infrastrukture v lokalnih skupnostih, kar je bilo »napisano na kožo« potreb ljudi tudi v manjših podeželskih občinah.

vanje okolja z izpušnimi plini.
Kot pravi Gumzar, so projekti in investicije,
ki jih je možno sofinancirati iz evropske blagajne v novi finančni perspektivi 2014–2020,
bolj po meri mestnih občin. Zato je prepričan,
da bo razvoj podeželja do leta 2020 nekoliko
zastal, saj bodo imele majhne občine za tiste
investicije, ki jih občani zares nujno potrebujejo, na voljo le lastna sredstva. Teh pa, kot
vemo, ni veliko, saj ima država že nekaj let
precej mačehovski odnos do občin tudi na
pogajanjih o višini povprečnine in nasploh pri
zagotavljanju virov za njihovo financiranje.
Ne gre za to, da v majhnih podeželskih občinah ne bi mogli izpeljati kakšnega projekta,
ki bi ga Evropska unija sofinancirala. Problem
pa je, ker ga mora iz svojega proračuna financirati tudi občina, zato mora biti usklajen s
prednostnimi potrebami in interesi njenih občanov. Če namreč občani ne čutijo potrebe za
določen projekt ali investicijo, občina ne more
zagotoviti lastnega dela sredstev zanju. Člani
občinskih svetov in župani, ki bi delali mimo
volje, potreb in »zdrave pameti« občank in občanov, bi se jim hitro zamerili in izgubili njihovo podporo. Zato v majhnih podeželskih občinah, kjer so občinski svetniki in župani tesno
povezani z ljudmi in nekako »dihajo« z njimi,
ni vedno mogoče izpeljati tistih »pametnih«
projektov, ki se porodijo v glavah politikov in
na papirjih v Ljubljani in Bruslju.
Sicer pa je občinska uprave občine Benedikt že pripravila osnutek
odloka o proračunu občine Benedikt za leto 2018, ki ga je župan Milan Gumzar že uvrstil na dnevni red
seje občinskega sveta za prvo branje.
Po osnutku proračuna naj bi občina Benedikt v naslednjem letu
imela preko 2,38 milijona evrov prihodkov in okoli 2,25 milijona evrov
odhodkov.
Iz osnutka načrta razvojnih programov je razvidno, da naj bi občina
Benedikt naslednje leto del razvojnih sredstev namenila za nakup gasilske opreme, za rekonstrukcijo obV prejšnji evropski finančni perspektivi je občina Benedikt s
pomočjo sredstev iz Evropske unije zgradila nov vrtec, ki so
činske ceste Obrat – smer Žinkovič
ga nujno potrebovali.
v dolžini 430 metrov, za rekonstrukcijo občinske ceste Vinogradniška
»V novi finančni perspektivi od leta 2014 do
pot v dolžini 460 metrov, za rekonstrukcijo
2020 pa Evropska unija sofinancira projekte oziobčinske ceste Stara Gora – smer Škrlec v dolžini okoli 430 metrov, za rekonstrukcijo občinroma investicije, ki prispevajo k socialni koheziji
ske ceste Drvanja–Bačkova–Froleh v dolžini
ter ustvarjanju novih delovnih mest in višji dodani vrednosti,« pravi Gumzar. Po njegovih be1530 metrov, za rekonstrukcijo občinske ceste
Štrajngova–Špandl v dolžini 150 metrov, za izsedah pa možnosti in potreb za takšne projekte
gradnjo Ekomuzeja Dolina miru Benedikt, za
na območju občine Benedikt in nasploh v osreizgradnjo kanalizacije v Svetih Treh Kraljih, za
dnjih Slovenskih goricah ni na pretek. Za zdaj
izgradnjo kanalizacije v Štajngrovi, za obnovo
v občini Benedikt vidijo samo možnost, da bi
občine na območju Upravne enote Lenart skucerkve Sveti Trije kralji in za več manjših inpaj s pomočjo evropskih sredstev zgradile kolevesticij. V občinskem proračunu, ki ga bodo
sarske povezovalne poti. V okviru nove finančne
na koncu sprejeli občinski svetniki, bodo natančno navedene prednostni programi in inveperspektive je namreč mogoče pridobiti evropska sredstva za določene večje infrastrukturne
sticije, ki jih občanke in občani Benedikta po
objekte, ki imajo širši pomen. Takšne kolesarske
lastnim presoji najbolj nujno potrebujejo. Žal
poti bi poleg turistov uporabljali tudi domačini
pa si pri izvedbi teh projektov ne bodo mogli
za lokalni promet, s čimer bi se zmanjšala upopomagati s sredstvi iz Evropske unije.
raba avtomobilov in posledično tudi onesnažeT. K.

Nova koncesijska pogodba
Zagotovljeno 10-letno redno vzdrževanje občinskih javnih cest in
drugih prometnih površin v Občini Benedikt
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Podpis pogodbe: direktor Jožef Dominko in
župan Milan Gumzar

Občina Benedikt je dne 10. 10. 2017 s podjetjem Pomgrad – cestno podjetje, d. d., Lipovci
256 b, 9231 Beltinci, po izvedenem javne razpisu sklenila koncesijsko pogodbo za opravljanje lokalne gospodarske javne službe rednega
vzdrževanja občinskih javnih cest in drugih
prometnih površin v Občini Benedikt. Koncesijska pogodba je sklenjena za 10 let in zajema
tako redno letno vzdrževanje občinskih javnih
cest kot tudi zimsko službo na 27,7 km lokalnih
cest, 42,2 km javnih poti ter drugih prometnih
površinah. Koncesionar je v izvajanje zimske
službe vključil tudi lokalne izvajalce. Glavna
dežurna služba za območje Občine Benedikt
bo na vzdrževalni cestni bazi Lenart, Gradiška
cesta 4b, 2230 Lenart, tel. št.: 02 729 12 72.
B. Š.
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Občina Cerkvenjak

Občina Lenart

Z evropskimi sredstvi nameravajo dograditi Občinski in krajevni praznik ter 60-letnica vrtca Lenart
Prireditve ob prazniku Občine Lenart
vodovodno omrežje

T

ako kot k razvoju veh občin v osrednjih Slovenskih goricah in v Sloveniji
nasploh so tudi k razvoju občine Cerkvenjak v minulih devetnajstih letih veliko
prispevala sredstva iz Evropske unije. V občini Cerkvenjak so z njihovo pomočjo izdatno sofinancirali izgradnjo čistilne naprave v
Kadrencih, poslovno-obrtne cone v Brengovi,
Arheološkega parka in turističnega objekta v

ve ne potrebujejo. Prav tako bodo občinam na
voljo evropska sredstva za spodbujanje podjetništva, za spodbujanje mobilnosti, za vlaganja v vodni sektor in izgradnjo vodovodnega
omrežja ter za zagotavljanje zdrave in neoporečne pitne vode. V tem okviru lahko občine
pridobijo evropska sredstva za obnovo vodovodov, za gradnjo transportnih primarnih in
sekundarnih vodovodnih vodov in podobno.
Vendar pa morajo občine
za vsak projekt, s katerim
bodo sodelovale na razpisih za evropska sredstva,
zagotoviti tudi lastni delež
oziroma sredstva za lastno
soudeležbo pri financiranju
projekta, praviloma v višini 20 odstotkov investicije.
Zato lahko občine pravzaprav sodelujejo na razpisih
za evropska sredstva samo
s projekti, ki se zdijo koristni in pametni tudi večini
občank in občanov, saj bo
sicer občina imela težave z
zagotovitvijo lastnih sredstev iz občinskega proračuObčina Cerkvenjak bi lahko po novi evropski finančni perspektivi počrna. Za evropska sredstva se
pala iz blagajne Evropske unije 1,1 milijona evrov, žal pa ne za izgradnjo
lahko s skupnimi projekti
manjkajoče komunalne infrastrukture, ki jo nujno potrebuje.
ali projektom poteguje tudi
več občin skupaj, vendar
morajo tudi v tem primeru
njem, novega otroškega vrtca, cestne infraskupaj zagotoviti sredstva za lastni delež.
strukture, vodovodnega omrežja in še marsiPo besedah župana občine Cerkvenjak
katere druge investicije.
Marjana Žmavca vidijo na občini Cerkvenjak
Črpanje sredstev iz bruseljske blagajne v
možnost, da bi pridobili evropska sredstva za
novi finančni perspektivi od 2014 do 2020 pa
izgradnjo manjkajočega dela vodovodnega
v Sloveniji nasploh zelo zamuja. Čeprav se izomrežja na območju občine - v Župetincih,
teka že leto 2017, občine še sploh niso imele
Grabonoškem Vrhu, Ivanjskem Vrhu in še kje.
možnosti za črpanje evropskih sredstev iz nje.
Sicer pa lahko občina Cerkvenjak po sedanji
Na začetku jeseni pa sta se v Mariboru sestarazdelitvi v tej finančni perspektivi počrpa iz
la Svet podravske regije in Razvojni svet regije.
evropske blagajne 1,1 milijona evrov. To je podobno oziroma nekaj manj kot v prejšnji perNa seji so župani in drugi člani obeh organov
spektivi, le da so sedaj kriteriji za pridobitev
razpravljali o finančni perspektivi 2014–2020
evropskih sredstev bolj zahtevni, pa tudi izbira
ter se dogovorili o razdelitvi sredstev. Občine
možnih projektov ni najbolj po meri interesov
iz regije bodo imele za financiranje svojih projektov, s katerimi bodo sodelovale na razpisih
in prednostnih potreb Cerkvenjačank in Cerza evropska sredstva iz omenjene perspektive,
kvenjačanov. Slednji si, kot pravi njihov župan,
na razpolago skupaj okoli 92 milijonov evrov.
želijo več sredstev za modernizacijo cestne infrastrukture, za gradnjo pločnikov, za gradnjo
Vendar pa po novi finančni perspektivi
javne razsvetljave, za sofinanciranje izgradnje
2014–2020 občinam evropska sredstva ne
malih čistilnih naprav (pod 2000 populacijbodo več na razpolago za gradnjo lokalne koskih enot) in za izgradnjo drugih infrastrukmunalne infrastrukture, temveč za različne
turnih objektov, za katere pa po novem ni več
projekte socialne kohezije in za projekte na
področju ekologije. Povedano po domače: po
mogoče pridobiti evropskih sredstev.
Projekte, ki jih bo sofinancirala Evropska
novem občine ne bodo mogle več pridobiti
unija v skladu s to perspektivo, bo mogoče doevropskih sredstev za modernizacijo lokalnih
končati do leta 2023. Seveda pa bo tudi tokrat
cest, izgradnjo pločnikov, za sofinanciranje
tako, kot je v Evropski uniji običajno – sredmalih čistilnih naprav in drugih infrastrukturnih objektov, ki jih v številnih podeželskih obstva za projekt iz evropske blagajne pridejo
činah v Sloveniji, tudi v osrednjih Slovenskih
šele takrat, ko je projekt končan, če je bilo vse
izvedeno po načrtih in predpisih.
goricah, za normalno življenje še vedno nujno
potrebujejo.
Sicer pa je sistem črpanja sredstev iz bruseljske blagajne precej zapleten in zahteven. Kot
V novi finančni perspektivi bo občinam v
pravi župan Žmavc, imajo v občini Cerkvepodravski regiji največ evropskih sredstev na
njak na srečo dobro usposobljeno občinsko
voljo za odvajanje in čiščenje odpadnih voda,
upravo, ki ima dovolj znanja za pridobivanje
vendar samo za gradnjo velikih čistilnih naprav s kapaciteto nad 2000 populacijskih enot.
in pravilno koriščenje evropskih sredstev.
V občini Cerkvenjak tako velike čistilne napraT. K.
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O

b občinskem prazniku je potekala vrsta prireditev, ki so jih organizirali Občina Lenart, Glasbena šola Lenart, OŠ
Lenart - enota Vrtec, Knjižnica Lenart, Društvo vinogradnikov Lenart, športna društva,
VDC Polž - enota Lenart, Galerija Konrada
Krajnca, Dom sv. Lenarta, Planinsko društvo
Lenart, Študentski klub Slovenskih goric in
drugi organizatorji.
Prireditve so se pričele že 24. oktobra, ko je
Območno združenje veteranov vojne za Slove-

Zvrstila se je vrsta športnih dogodkov - balinanje, košarka, namizni tenis, nogomet.
V ponedeljek, 30. oktobra, so bile v ŠRC Polena odigrane številne nogometne tekme ob
otvoritvi igrišča z umetno travo med ekipami
MNZ Maribor - MNZ Murska Sobota, MNZ
Murska Sobota - MNZ Ptuj, MNZ Maribor MNZ Ptuj, NK AJDAS Lenart člani - NK Lenart člani in NK Lenart veterani, NK AJDAS
Lenart člani - Vinska reprezentanca Slovenije,
NK Lenart veterani - Vinska reprezentanca
Slovenije. Za predstavitev je bila odigrana
tekma v hokeju na travi
med ekipama Moravske
Toplice - Lipovci (U13).
Knjižnica Lenart je
za otroke priredila vrsto dogodkov - veselih
in zanimivih pravljičnih uric. V Domu sv.
Lenarta so za uporabnike pripravili srečanje
ob občinskem prazniku. Založba Kreativna
PIKA je na literarnem
večeru predstavila knjigo Ozri se deklica, ki jo
je napisala domačinska
Tekme ob otvoritvi igrišča z umetno travo, foto arhiv NK Ajdas Lenart
Cecilija Novak.
Tudi najmlajši so
prišli na svoj račun, v
nijo Lenart pri OŠ Lenart pripravilo odkritje
predstavi Dino in čarobni toni je bilo otroške
spominske plošče tajnega skladišča orožja v
igrivosti in vesela v izobilju. Smej se, ko je le
vojni za Slovenijo 1991.
V Galeriji Konrada
Krajnca je bila otvoritev
razstave slik 12. Mednarodne likovne delavnice
za mlade, ki je bila v poletnih mesecih na otoku
Krku. Program razstave
je popestril Adi Smolar.
Likovno ustvarjalnost
podpirajo tudi v VDC
Polž - enota Lenart,
otvoritev razstave slik,
ki so jih ustvarili uporabniki VDC Polž je
bila v Avli Jožeta Hudalesa. Tradicionalni
koncert, ki so ga orgaJesenski koncert Glasbene šole Lenart, foto Miran Stergulec
nizirali v lenarški enoti
VDC Polž, na katerem
so nastopili Kvatropirci in Isaac Plama, upomogoče, smeh je poceni zdravilo, pravi pregovor, zato so s smehom »zdravili« v predstavah
rabniki VDC Polž in otroci iz Vrtca Lenart, je
»Marš v tri… sto narodnih« in v »najbolj kobil dogodek pozitivne energije in navdušenja.
Za glasbene užitke so poskrbeli tudi učenci
smati« komediji Brade. Prireditve so dosegle
Glasbene šole Lenart. Planinsko društvo Lesvoj namen in ljudi, ki so se jih udeležili v
nart je pohodnike vodilo po poti iz Lenarta
velikem številu. O ostalih dogodkih pa več v
preko Strme gore, do Voličine, po stari poti
prihodnji številki Ovtarjevih novic.
skozi Bükovje do Zavrha.
D. O.

Osrednja proslava ob prazniku Občine
Lenart in ob 60. obletnici vrtca Lenart

V

petek, 3. novembra, je bila v športni
Zbrane je v uvodu nagovoril ravnatelj OŠ
dvorani Lenart proslava ob prazniku
Lenart Marjan Zadravec, ki je orisal zgodoviobčine Lenart in 60. obletnici vrtca
no in delovanje Vrtca Lenart od začetkov do
Lenart. Že dolgo se v športni dvorani Lenart
danes.
ni zbrala tako velika množica ljudi. Ocenjuje
se, da se je prireditve udeležilo
približno 1000 obiskovalcev.
Vzgojiteljice in otroci vrtca
Lenart so visoko obletnico počastili z izvirnim, sproščenim,
prisrčnim in vrhunsko izvedenim kulturnim programom, ki
je bil preplet folklore, slovenskih narodnih pesmi, plesa in
zabavnih pesmi. V programu
so sodelovali tudi uporabniki
VDC Polž - enota Lenart. Pozitivna energija, bučni aplavzi in
navdušeno občinstvo so vtisnili poseben pečat slovesnemu
Govor ravnatelja Osnovne šole in vrtca Lenart Marjana Zadravca
dogodku.
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Med drugim je poudaril:
»Skupaj smo začrtali jasno vizijo, da je vrtec
strokovna, avtonomna enota z lastnimi odločitvami, upravljalske funkcije pa se izvajajo na
ravni zavoda. Ocenjujem, da je delo v vrtcu
strokovno raslo, zaposleni so skozi avtonomijo dosegali skupne cilje predšolske vzgoje.
Najpomembnejše, kar smo dosegli in čemur
moramo slediti vsak trenutek, so varnost in

Govor župana mag. Janeza Krambergerja

V naši občini imamo dve uspešni osnovni šoli
z vrtcema, v sklopu lenarške šole pa je tudi
prilagojeni program z nižjim izobraževalnim
standardom in oddelki posebnega programa
vzgoje in izobraževanja. Na obeh šolah imamo
60 oddelkov, v katere je vključenih 1106 otrok,
za katere skrbi 164 zaposlenih. Občina iz proračuna letno nameni nekaj manj kot 1.600.000
€ za materialne stroške, prevoze otrok, drugi
tuji jezik, tekmovanja učencev in plačilo razlike do ekonomske cene vrtca, ki znaša 70 %
cene programa. Za našo občino to predstavlja
slabo četrtino letnega proračuna.«
Na osrednji slovesnosti so bila podeljena
priznanja učencem, ki so ves čas osnovnošolskega izobraževanja dosegli odličen uspeh.
OŠ Lenart: Zala Breznik, Lara Ivančić, Jan
Kostanjšek, Ajda Weingerl, Jana Zorko, Špela
Kovačič, Zala Šalamun, Hana Vauda Lorenčič
in Matija Zavasnik. OŠ Voličina: Katarina Leš,
Tina Pliberšek, Nuša Kurnik, Aljaž Goznik in
Nejc Sekol
Priznanja za dosežen naziv zlati maturant:
Tadeja Bašl, Neža Divjak, Barbara Jager in
Lara Župec.
Občina Lenart vsako leto podeli priznanja
in denarne nagrade študentom, ki so svoje
študijske obveznosti, vključno z diplomskim
delom, magistrsko nalogo ali doktorsko disertacijo, opravili s povprečno oceno 9,1 ali

Združeni pevski zbor najmlajših zborovskih pevcev in vzgojiteljic

otrok in pes in uvrstitev na evropsko in svetovno prvenstvo, kolesar TBP Luka Sagadin
za zmago na dirki za svetovni pokal in Hana
Vauda Lorenčič za 1. mesto in zlato medaljo
na svetovnem pokalu v twirlingu.
Plaketo Občine Lenart sta prejela Almaja, d. o. o., in Frizerski studio Center Jelka
Špandl, s. p., iz Lenarta.
Bronasti lenarški grb so prejeli Janez
Kramberger iz Zavrha za uspešno delo v slovenskem društvu dr. France Prešeren v Liechtensteinu in za podaritev cimprače Občini
Lenart; Jože Kramberger iz Mozirja za dosežke na področju likovne ustvarjalnosti, za podaritev slik OŠ Voličina in župniji Sv. Ruperta
ter promocijo Slovenskih goric v slikarstvu in
Franc Meke iz Lenarta za dolgoleten prispevek k razvoju planinarjenja in pohodništva,

rekreacije, spodbujanja pozitivnega odnosa do
narave in okolja ter dolgoletno prostovoljno
dela v Občini Lenart.
Srebrni lenarški grb sta prejela Ivica Šilec
iz Sp. Voličine, krvodajalka in humanitarna
delavka, za dolgoletno prizadevno delo v organizaciji Rdečega križa in Društvo kmečkih
žena in deklet Lenart ob 30-letnici uspešnega
delovanja, za ohranjanje in promocijo tradicionalnih slovenskogoriških jedi, za kulinarični
prispevek k prireditvam v občini Lenart.
Zlati lenarški grb je prejela Osnovna šola
Voličina za številne pomembne dogodke, doprinose v preteklosti in sedanjosti, za izobraževanje in vzgojo številnih generacij, prispevek k družbenemu in kulturnemu napredku
kraja ob 260-letnici delovanja.
D. O., Foto Tone

Lenarško žegnanje

Prejemniki priznanj in nagrad Občine Lenart

Zlati grb za Osnovno šolo Voličina prevzema ravnatelj mag.
Anton Goznik.

več. Prejeli so jih Tadeja Kocmut za zaključen magistrski
študijski program 2. stopnje,
Mojca Kurnik za zaključen
dodiplomski študij na univerzitetnem študijskem programu
1. stopnje in Urška Burian za
zaključen univerzitetni študijski program 1. stopnje.
Podeljena so bila priznanja
Občine Lenart. Priznanja
župana so prejeli: Aleksander
Krajnc za uspešno delo delovodje v delovnem času in izven
njega in za nadaljnja prizadevanja, Zarja Mori za naslov državne prvakinje v tekmovanju

zdrav telesni ter duševni razvoj
otrok ter vrednostni sistem, ki
se odraža v sproščenem zadovoljstvu in uporabnem znanju
otrok. Praksa take organiziranosti potrjuje teorijo pomena
sodelovanja izobraževalnih institucij – vrtec šola in obratno.
Danes, po dobrem desetletju
sobivanja, lahko rečemo, da
naše delo temelji na sistemu
enakopravnosti, vzajemnosti,
odločnosti, odličnosti in odkritem sodelovanju, na kar smo
Bogat, domiseln, kakovosten in ganljiv program otrok in vzgojitezelo ponosni.«
Župan Občine Lenart, mag. ljic vrtca Lenart - najmlajši folkloristi
Janez Kramberger, je povedal, da so »zaposleni v vrtcu
ter njihova vodstva v teh šestdesetih letih uspešno sledili
spremembam, tako da lahko
danes ugotovimo, da ta ustanova nudi otrokom kvalitetno
bivanje, vzgojo in izobraževanje Lokalni skupnosti, torej
Občini, zakon nalaga skrb za
delovanje šolstva in predšolske
vzgoje. Zagotavljati moramo
prostorske in materialne pogoje za izvajanje te dejavnosti. Otroci iz vrtca in varovanci VDC Polž – enota Mravlja Lenart so
zapeli skupaj.
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Lenarško žegnanje je še vedno praznik, kot je bil nekdaj.
Slovesne svete maše, ki dajo
pečat nedelji. Žegnanje je predvsem praznik farnega zavetnika,
je pa tudi družinski praznik, ko
praznuje družina ob slovesno
pogrnjeni mizi. Dogajanje v Lenartu je bilo živahno, ponudba
na stojnicah, lectovi srčki, lončena posoda, suha roba in druge stare obrti. Mošt in vino domačih vinogradnikov, dobrote
kmečkih žena in deklet, izdelki
raznih domačih društev. Predvsem pa kulturni program, ki je
obogatil praznik in ob katerem
je uživala množica ljudi. Hvala
Slovenskogoriškemu pihalnemu
orkestru MOL za ubrane melodije, vokalni skupini Il divji za
lepe pesmi, članicam Twirling,
plesnega in mažoretnega kluba
Lenart za gracioznost in eleganco, Folklorni skupini Kulturnega društva sv. Ana za poskočne
štajerske plese.
D. O., Foto Tone
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Večgeneracijski center Štajerska –
aktivnosti v Občini Lenart

V

sodelovanju z občino Lenart so se v
mesecu novembru 2017 začele izvajati aktivnosti Večgeneracijskega centra
Štajerska (VGC Štajerska), ki potekajo v prostorih Knjižnice Lenart.
Nosilec projekta VGC Štajerska je Dom Danice Vogrinec Maribor v sodelovanju s tremi partnerji: Zvezo prijateljev mladine Maribor, Ozaro
Slovenija ter Zavodom Antona Martina Slomška
in dvema strokovnima partnerjema: Centrom
za pomoč na domu Maribor in Andragoškim
zavodom Maribor – Ljudska univerza.
Moto VGC Štajerska je “Kanček več za vse”,
kar pomeni, da si z vsemi aktivnostmi in vsebinami prizadevamo za čim boljšo socialno
vključenost vseh, za preprečevanje revščine, za
medgeneracijsko povezovanje. Tako vsakemu
posamezniku skušamo ponuditi priložnost
za boljše, srečnejše, mirnejše in bolj zdravo
življenje. Prepričani smo, da s priložnostjo za
vsakega in ponujeno roko vsakemu posamezniku lahko skupaj dosežemo boljše življenje
za vse in tako pripomoremo k boljši družbi.
VGC Štajerska vsem uporabnikom v sodelovanju in ob podpori Občine Lenart ponuja
prostore, strokovno podporo, vodene aktivnosti, info točko in neformalno druženje, kar za
uporabnike predstavlja ustvarjanje in vzdrževanje socialnih mrež, preprečuje osamljenost,
socialno izključenost in revščino. Projekt sledi
cilju dviga kakovosti življenja ciljnih skupin
ter preprečevanju zdrsa v socialno izključenost
in revščino s pomočjo socialnega delovanja v
družbi, v kateri te skupine živijo. Ciljne skupine, ki jih vključujemo v projekt, so: družine
oziroma osebe z nizko delovno intenzivnostjo; osebe (zlasti otroci in mladi), ki tvegajo
socialno izključenost; starejši (zlasti iz socialno ogroženih okolij); družine, v katerih
so bile zaznane slabe starševske kompetence; otroci in mladi s posebnimi potrebami;
romske družine (zlasti otroci in mladi iz teh
družin); enostarševske družine in invalidi.
Za vsebine skrbijo zaposleni na projektu in
prostovoljci s pomočjo vključevanja drugih
organizacij. Vsi ti so zagotovilo za odlično
izpeljane aktivnosti in profesionalno voden

VGC Štajerska, ki pa kljub vsej profesionalnosti kaže tudi kanček več – toplino, prijaznost
in domačnost.
Na področju občine Lenart se izvajajo naslednji programi:
- storitve brezplačnega pravnega svetovanja, namenjene ranljivim ciljnim skupinam - pomoč pri invalidskih postopkih,
pomoč pri pravicah v primerih iz Družinskega zakonika, osnovne informacije v
postopkih dedovanja, pomoč pri pripravi
različnih vlog, ugovorov ter dopisov, informacije s področja delovnega prava …
- storitve brezplačnega socialnega svetovanja, namenjene ranljivim skupinam - svetovanje glede možnosti pridobitve sredstev
na osnovi Zakona o starševskem varstvu
in družinskih prejemkih, informacije s
področja Zakona o socialnem varstvu,
Zakona o preprečevanju nasilja v družini,
Zakona o duševnem zdravju …
- Aktivnosti za dvig kakovosti življenja
ciljnih skupin ter preprečevanje zdrsa v socialno izključenost in revščino - izvajanje
delavnic za informiranje in ozaveščanje,
aktivnosti skupin za samopomoč, izvajanje
preventivnih delavnic za krepitev fizičnega
in duševnega zdravja, tečaji tujih jezikov,
inštrukcije, športne, kulturne in zabavne
aktivnosti, laična nega bolnika na domu …
- Strokovni program »Mala šola demence«
pod vodstvom Doma Danice Vogrinec
Maribor - program ozaveščanja za neformalne oskrbovalce (svojce) in druge deležnike v verigi oskrbe za osebe z demenco v
domačem okolju.
Navedeni programi se bodo izvajali ves
čas trajanja projekta, to je do 31. 12. 2021, in
so za vse udeležence aktivnosti brezplačne.
Urniki vseh aktivnosti, ki se bodo odvijale v
Knjižnici Lenart, so objavljeni na spletni strani
VGC Štajerska http://www.vgc-stajerska.si/.
Za vse dodatne informacije so dosegljivi na
telefonski številki 031 659 734 ali na e naslovu:
vgc-stajerska@danica-vogrinec.si.
VGC Štajerska in Občina Lenart

Martinovanje pri Sveti Ani

S

v. Martin je tudi pri Sveti Ani na Martinovo soboto mošt, ki so ga vinogradnikom
obrodili vinogradi na Sveti Ani, spremenil v vino. V sklopu izvajanja aktivnosti projekta DETOX so Društvo vinogradnikov Sveta
Ana, Turistično društvo Sveta Ana in Društvo

kmečkih žena n deklet pripravili že tradicionalno martinovanje s krstom mošta in snetjem klopotca. Za postavitev in
snetje klopotca je letos bilo zadolženo naselje Kremberk, ki je
svojo nalogo odlično opravilo.
Pred samim krstom je bil
organiziran voden ogled po

AED rešuje življenja
Ste se kdaj vprašali, kako bi se odzvali na situacijo, ko bi nekomu v vaši bližini ali bližnji
okolici zastalo srce? Pa veste, kaj storiti? Čeprav večina ljudi vsaj enkrat v življenju obišče
tečaj prve pomoči, npr. ko opravljajo izpit za
avto … v Sloveniji vsak dan vsaj 10 ljudi doživi
srčni zastoj, od tega jih polovica, žal, umre. Izredno pomembno znanje, pridobljeno na teča-

Občina Sveta Ana

»ESCAPE« Pobeg iz zgodovine v
prihodnost - po poti strpnosti
Že v prejšnjih številkah Ovtarjevih novic smo pisali o projektu ESCAPE, v tem projektu je
Občina Sveta Ana obnovila tudi
Evangeličansko pokopališče v Zg.
Ščavnici. Gre za obnovo evangeličanskega pokopališča v Zg. Ščavnici in ureditev dostopa - dovozna pot in parkirišče.
Predmetno pokopališče je najzahodnejše evangeličansko pokopališče v Sloveniji. Prvotni lastnik
zemljišča, na katerem je danes
pokopališče, je bil Štefan Kočar
(Zg. Ščavnica 118). Leta 1930 je
bila zemlja podarjena skupnosti Pokopališče pred obnovo
evangeličanov, leta 1932 pa je bil
opravljen prvi pokop.
Obnova pokopališče je potekala v sodelovanju z Javnim Zavod
za varstvo kulturne dediščine
Slovenije, OE Maribor, saj gre za
zgodovinski spomenik po Odloku o razglasitvi nepremičnih
kulturnih spomenikov lokalnega
pomena na območju Občine Sveta Ana (Uradni list RS, št. 39/2010
s spremembami).
Obnova je zaključena.
O. U.
Pokopališče po obnovi
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Postičevi vinogradniško učni poti in popoldan krst mošta, ki ga je opravil farni župnik
naddekan in kanonik Anton Fras. Prireditev je
povezoval Franček Ruhitel, s svojim nastopom
pa so prireditev popestrile Ljudske pevke.
Druženje ob glasbeni spremljavi Anovških
fantov v sestavi Matija Šenveter, Žan Rola in brata Rajter in domači kapljici, ki so
jo ponujali lokalni vinogradniki, ter dobrotah izpod
rok društva kmečkih žena
in deklet se je nadaljevalo
do večernih ur.
O. U.

ju, po navadi hitro izpuhti, se pozabi. KO RK
Lokavec je v sodelovanju z RK Sv. Ana in OZ
RK Lenart v soboto, 7. oktobra, organiziral izobraževalni tečaj oživljanja z uporabo defibrilatorja, ki ga je omenjena organizacija v sodelovanju z občino Sv. Ana in OZ RK Lenart tudi

kupila. Zdravnik Matjaž Zimic, dr. med. je prisotne na izobraževanju v lokavški šoli opozoril
na najpomembnejše trenutke (odstranjevanje
tujkov v dihalnih poteh, najpogostejša nujna
stanja ter pristop k vitalno ogroženemu bolniku) reševanja obolele osebe, da bi se znali v
kritičnih trenutkih prav odločati. Tako so udeleženci lahko poskusili na lutki masažo srca
ter začeli s pravilno rabo
defibrilatorja. Poudaril
je pomembnost vsakršne pomoči obolelemu
in navzoče opozoril na
določene posebnosti pri
oživljanju (zastrupitev
z ogljikovim monoksidom, udar strele …).
AED je nameščen v Lokavcu pri vhodu v trgovino Golob in je brez težav dostopen, prav tako
je še en AED nameščen
na gasilskem domu PGD
Sveta Ana in tudi brez
težav dostopen, kar je seveda ključnega pomena.
Želimo si, da bi ga bilo potrebno čim manjkrat
uporabiti, na spletni strani AED-baza Slovenije pa so podatki o nameščenih defibrilatorjih
na javnih mestih, kar je dobro vedeti, če se
nahajate na katerem drugem koncu Slovenije.
SReBr

Občina Sveta Trojica v Slovenskih goricah

Izdelali bodo načrt gradnje odprtega
širokopasovnega omrežja

Č

lani občinskega sveta občine Sveta Trojica so sklenili, da bodo naročili izdelavo načrta izgradnje odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij
v občini Sveta Trojica.
Dostop do odprtega širokopasovnega
omrežja, ki uporabnikom računalnikov nudi
možnost pridobitve priključkov s hitrostmi
prenosa podatkov sto in več megabitov na sekundo (Mb/s), postaja v sodobnem svetu za

gospodinjstva tako pomemben kot voda in
elektrika. V informacijskem svetu je brez informacij pač skoraj nemogoče aktivno živeti,
še težje pa poslovati, se izobraževati in komunicirati z drugimi, zlasti z različnimi institucijami, bankami, spletnimi trgovinami in slično.
Zato se odprta širokopasovna omrežja širijo
kot gobe po dežju, saj se število interesentov in
naročnikov novih priključkov naglo povečuje.
V mestih skoraj ni več stanovanja ali hiše, ki ne
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bi imela priključka na odprto širokopasovno
omrežje.
Problem pa je, ker operaterji, ki gradijo odprta širokopasovna omrežja iz komercialnih
razlogov, nimajo interesa graditi teh omrežij
na območjih, kjer je naseljenost zelo razpršena in bi
za gradnjo omrežja zapravili
več, kot bi zaslužili s prodajo
in vzdrževanjem priključkov.
Takšnim območjem, za katera komercialni operaterji
nimajo interesa za gradnjo
odprtega širokopasovnega
omrežja, pravijo bele lise.
Zato, da tisti, ki živijo na
območju belih lis, ne bi ostali brez dostopa do odprtega
omrežja,
širokopasovnega
gradnjo omrežij na takšnih
območjih spodbujata tako
Evropska unija preko Evropskega sklada za regionalni razvoj kot država z
različnimi spodbudami, do katerih lahko pridejo zainteresirani operaterji na javnih razpisih. Za gradnjo omrežil na belih lisah so tako
na voljo zasebna in javna sredstva, zlasti preko
projekta »RuNe« in projekta »GOŠO«.
Rural Networks (»RuNe«) je čezmejni projekt Evropske unije za gradnjo širokopasovnih
omrežij na podeželju, preko katerega želijo
pripeljati optične kable do vsakega doma na
podeželju v Sloveniji, avtonomni deželi Furlanija–Julijska krajina v Italiji in v Primorskogoranski in Istrski županiji na Hrvaškem. Vse
faze projekta, s katerim nameravajo omogočiti
dostop do širokopasovnega omrežja preko
215.000 gospodinjstvom na podeželju (kraji
z več kot tisoč prebivalci so izključeni), spremljajo Evropska komisija, Svetovna banka in
Evropska investicijska banka. »GOŠO« pa je
državni projekt gradnje odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij,
ki predvideva pet korakov: priprava načrta
razvoja, objava javnega razpisa in izbira ponudnika, konkurenčni dialog, ugotavljanje neobstoja komercialnega interesa za gradnjo dela
omrežja in kandidatura za državna sredstva in
sredstva Evropskega strukturnega regionalnega sklada.
Prvi korak k izgradnji odprtega širokopasovnega omrežja je torej priprava načrta
razvoja oziroma izgradnje širokopasovnega
omrežja v občini. Zato so člani občinskega
sveta občine Sveta Trojica pred nedavnim
sklenili, da bodo podjetju Eurocon iz Ljubljane dali izdelati načrt izgradnje odprtega širokopasovnega omrežja v občini Sveta Trojica
v Slovenskih goricah. Vrednost investicije, ki
so jo svetniki že uvrstili v načrt razvojnih programov občine Sveta Trojica, znaša okoli 8.500
evrov z davkom na dodano vrednost.
V okviru priprave načrta izgradnje odprtega
širokopasovnega omrežja v občini Sveta troji-

ca bosta podjetje Eurocon in občina pripravila
tudi anketo, ki bo pokazala, koliko občank in
občanov že ima dostop so tega omrežja, oziroma kakšne so potrebe in interesi občanov v
zvezi s tem. V tem trenutku je edini operater,

Podjetju Komunala
Slovenske gorice
rekonstrukcija ceste v
Vardi

ki ima svoje širokopasovno omrežje v občini Sveta Trojica, Telekom, vendar njegovo
omrežje seveda ne sega na bele lise.
Nekateri, ki se še spominjajo, kako so v
prejšnjem sistemu krajevne skupnosti same
gradile stabilno telefonsko omrežje s sredstvi
občanov, pričakujejo od občine, da se bo sama
lotila gradnje širokopasovnega omrežja. Tega
pa, kot pravi direktor občinske uprave v občini
Sveta Trojica mag. Srečko A. Padovnik, občina
ne more in ne sme storiti.
Država in občine lahko samo spodbujajo
gradnjo odprtih širokopasovnih omrežij elektronskih komunikacij na različne načine.
Zelo pomembno je, da olajšajo pridobivanje
dovoljenj za gradnjo. V skladu z zakonom pa
lahko načrtujejo gradnjo odprtih širokopasovnih omrežij. Sicer pa je zakonska ureditev dejansko že zelo poenostavila gradnjo kabelskih
kanalizacij.
Po besedah Padovnika si na občini želijo,
da bi prišlo do realizacije načrta izgradnje širokopasovnega omrežja na območju občine
do konca naslednjega leta in da bi se izgradnja
končala do leta 2021.
Ob tem velja poudariti, da je Slovenija do
leta 2010 dolžna doseči cilje Evropske unije
pri razvoju informacijske družbe. Eden do
najpomembnejših ciljev je, da se zgradi odprta
širokopasovna infrastruktura, ki bo vsem prebivalcem omogočala hitrosti 100 Mb/s. Če ta
cilj ne bo dosežen, lahko to povzroči zaostajanje v razvoju na gospodarske in socialnem
področju. Poleg tega lahko zaostajanje pri
uvajanju sodobnih informacijskih tehnologij
privede do slabših možnosti mladih pri učenju in delu na daljavo, posledično pa do »bega
možganov«, zlasti mladih podjetnikov, ki širokopasovno omrežje potrebujejo za normalno
delo in poslovanje.
T. K.

Občina Sveti Jurij v Slovenskih goricah

Sanacija plazov, rekonstrukcija ceste,
zimska služba v jurovski občini

Za zimsko službo 40.000 €

Pred bližajočo se zimo so pogosta vprašanja
o pripravljenosti izvajalcev zimskih služb, ki
skrbijo za prevoznost lokalnih javnih cest. V
jurovskem občinskem proračunu je predvidenih 40.000 € proračunskih sredstev za izvajanje zimske službe, kar bi naj glede na zadnji

V centru naselja Jurovski Dol, v bližini osnovne šole in vrtca, Občina Sv. Jurij v Slov.
goricah prodaja še preostale štiri gradbene parcele za gradnjo individualnih stanovanjskih
hiš.
Parcele v velikosti od 1173 m2 do 1358 m2 se prodajajo po izhodiščni ceni 11,00 EUR za
en m2 z vključenim DDV. V ceno ni zajet komunalni prispevek, ki se odmeri v postopku
odmere komunalnega prispevka pred izdajo gradbenega dovoljenja.
Javno zbiranje ponudb je objavljeno na spletni strani občine www.obcinajurij.si. Rok
za oddajo ponudb je ponedeljek, 11. 12. 2017, do 10. ure. Dodatne informacije na tel. št.
02/729 52 53 ali po elektronski pošti: jasna.senekovic@obcinajurij.si.

Pestro decembrsko dogajanje v
Jurovskem Dolu
»Veseli« december bo vesel in vsebinsko
bogat tudi v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah.
Za različne družabne, kulturne in glasbene
dogodke bodo poskrbela lokalna društva,
Občina Sv. Jurij v Slov. gor. in OŠ Jožeta Hudalesa.

Družina poje 2017

Na Direkciji RS za infrastrukturo odpirali ponudbe za izvajalca sanacije plazu
v Zg. Partinju

izbiro izvajalca za sanacijo plazu v Zg. Partinju, potekalo odpiranje prispelih ponudb. Več
o izbranem izvajalcu in pričetku del bomo za-

va pokazala svoje »zobe« in bo potrebnih več
od predvidenih 40 tisočakov, pa bodo z rebalansom proračuna zagotovili tudi ta sredstva,
tako da bodo ceste za občane in druge uporabnike občinski cest vzdrževane v kar se da
najboljši meri.
Dejan Kramberger

Občina Sv. Jurij v Slov. goricah prodaja
preostale štiri parcele za individualno
stanovanjsko gradnjo

Prva decembrska prireditev se bo odvijala
8. 12. 2017 ob 18. uri. V Kulturnem domu v
Jurovskem Dolu bo potekala okrogla miza, na
kateri bodo predstavili obujeno povest »Zvesta
Slovenka« avtorja dr. Rudolfa Gustava Puffa.
Literarni dogodek, ki ga pripravljala Občina
Sv. Jurij v Slov. gor., bo povezovala Darinka
Čobec, sooblikovala pa ga bosta zgodovinarja
mag. Oskar Habjanič iz Pokrajinskega muzeja
Maribor in dr. Vincenc Rajšp.
Prav tako pa bo poskrbljeno za spremljevalni kulturni večer.

Cestno podjetje Pomgrad je
končalo s sanacijo plazov 1, 2 in
3 na državni cesti Lenart–Jurovski
Dol. Med plazovoma 1 (pri Križanu) in 2 (Lovski dom) je bila izvedena celotna preplastitev cestišča v
dolžini dobrih 500 m. prav tako so
sanirali še plaz številka 4 (tik pred
vstopom v Jurovski Dol), na vrsti
pa je še sanacija plazu št. 5, ki se
nahaja med plazovoma 1 in 4.
Preplastitev ceste po sanaciji plazov v Jurovskem Dolu
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Na javni razpis za rekonstrukcijo lokalne ceste v Vardi
(LC 203-131) sta se prijavila 2
izvajalca, in sicer Cestno podjetje Pomgrad in Komunala Slo- Razširitve in rekonstrukcije bo prihodnje leto deležna cesta v
venske gorice. Ker sta oba po- Vardi
nudnika presegala proračunsko
dve leti zagotavljalo nemoteno opravljanje
vrednost v višini 90.000 €, je občina z obema
zimske službe v občini. Koncesijo ima še naizvajalcema izvedla pogajanja. Po pogajanjih
prej Cestno podjetje Pomgrad iz Murske Soje podjetje Komunala Slovenske gorice pribote, ki skupaj z lokalnimi podizvajalci skrbi
stalo na izvedbo projekta v višini omenjene
za prevoznost lokalnih cest in poti po jurovski
proračunske postavke in bilo tako izbrano za
občini tudi v zimskih razmerah.
izvedbo 800 metrov dolgega cestnega odseka v
Minula zima 2016/17 je bila dokaj usmiljeVardi, od meje z Občino Lenart v smeri proti
na do občinskega proračuna, saj je terjala cca
Občini Jurovski Dol. Po besedah predstavnika
22.000 €. Na občini pa si vsekakor ne želijo
Občinske uprave Občine Sv. Jurij v Slov. gor. je
ponovitve zimskih razmer iz zime 2012/13,
rok za dokončanje projekta konec maja 2018.
ko so večkratno sneženje in neugodne zimZ deli bodo tako pričeli spomladi prihodnje
ske razmere občinski proračun obremenile za
leto.
kar 102.000 €. V kolikor pa bo zima in nara-

Predstavitev knjige Zvesta Slovenka

Sanacija plazov na državni
cesti Lenart–Jurovski Dol se
počasi zaključuje

Dobre novice prihajajo tudi z Direkcije za
infrastrukturo, saj je prav te dni (23. 11. 2017),
po javno objavljeni razpisni dokumentaciji za

pisali v prihodnji številki Ovtarjevih novic. Župan Peter Škrlec
pričakuje, da se bo težko pričakovana sanacija tega najbolj
perečega plazu pričela spomladi
prihodnje leto. V kolikor pa bi
bile vremenske razmere naklonjene, bi pričetek del lahko pričakovali že v letošnjem letu.

9. decembra 2017 se bo prav tako v Kulturnem domu Jurovski Dol odvijala vsakoletna
decembrska prireditev Družina poje, ki jo že
vrsto let organizirajo v KD Ivan Cankar na
čelu s predsednikom Miroslavom Breznikom.

Veseli december v Juriju

12. in 13. decembra se bodo na trgu v Jurovskem Dolu odvijale prireditve tudi za najmlajše. Otroci vrtca se bodo izpred vrtca in

OŠ Jožeta Hudalesa ponovno podali na tradicionalno škratovanje v torek, 12. 12. 2017. Na
trgu v Jurovskem Dolu pa bo ta dan tudi prižig
novoletne okrasne razsvetljave.
Prav tako bodo člani Društva vinogradnikov Sv. Jurij v Slov. gor. skupaj s članicami
Društva kmečkih gospodinj Sv. Jurij v Slov.
gor. poskrbeli za pristno domačo ponudbo z
lokalnimi izdelki na stojnicah.
V sredo, 13. 12. 2017, pa bo predhodno vabljene otroke na trgu v Jurovskem Dolu obiskal tudi Božiček. Oba dneva bo poskrbljeno
tudi za prijetno glasbeno vzdušje.

Božični koncert Jurovskega okteta

26.12.2017 bo ob 15.uri v cerkvi Sv. Jurija v
Slovenskih goricah tradicionalni Božični koncert Jurovskega okteta.

Podelitev nagrad uspešnim dijakom
in študentom

Župana jurovske občine Petra Škrleca pa
čaka konec decembra še ena prijetna dolžnost.
Minuli mesec se je končal razpis za podelitev
nagrad uspešnim dijakom in študentom. Na
letošnji javni razpis prijavilo 9 dijakov in študentov. Prispele vloge bo pregledal odbor za
družbene dejavnosti. Na županov sprejem, ki
bo zadnjih dneh letošnjega leta, bodo povabljeni vsi nagrajeni dijaki in študenti.
Dejan Kramberger
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DOGODKI IN DOGAJANJA

Komemoracija na graškem pokopališču

Z

druženje borcev za vrednote NOB Lenart že leta organizira in se predzadnji
teden oktobra odpravi na komemoracijo v Gradec. Letos se je je udeležilo 42 članov
lenarškega združenja in njenih krajevnih organizacij. Štirje so se jim pridružili še iz Združenja borcev za vrednote NOB Cerkvenjak. Za
slavnostnega govornika so zaprosili dr. Milana
Brgleza, predsednika Državnega zbora Republike Slovenije, komemoracije na osrednjem
graškem pokopališču pa sta se udeležila tudi
veleposlanica v Avstriji mag. Ksenija Škrilec in
častna straža slovenske vojske.

stva. To ni bil čas lažne solidarnosti, kakršne
ima marsikateri politik danes pogosto polna
usta. To je bil čas naših ljudi, ki so zmrzovali
po gozdovih, ker so verjeli v svobodo, enakost,
bratstvo – v vrednote, ki jih je v življenje Evropejk in Evropejcev prinesla francoska revolucija, in vrednote, ki morajo še naprej ostati
ključne v sodobni Evrope. Graško pokopališče
se nahaja ob Tržaški cesti, ki simbolično pelje
v Trst, mesto, v katerem je v času Avstrije živelo veliko Slovenk in Slovencev. Na osrednjem
spomeniku tega pokopališča je vklesanih 1213
imen naših rojakinj in rojakov, ki so dali življenje za svojo domovino. Na
tem obelisku piše: »Čuvajte
svobodo in mir, kajti dali smo
zanju življenje«. Te besede so
zapisane v 11 jezikih, jezikih
vseh tistih, ki so tu našli svobodo, ki je nihče več ne more
vzeti, in mir, ki ga nihče več ne
more zlomiti. Toliko slovenskih
imen. 661 talcev iz mariborskih
sodnih zaporov, 374 talcev iz
celjskega Piskra, žrtve iz Trbovelj, Šoštanja in Gorenjske ter
65 borcev Pohorskega bataljona
in 45 obglavljenih dezerterjev.
Vsi ti in ne samo tisti, ki jih občasno izpostavljamo, so naroSlovenskim žrtvam 2. svetovne vojne na graškem pokopališču je
dni heroji. Kajti borili so se za
venec položil tudi dr. Milan Brglez, predsednik Državnega zbora.
narod, za jezik svojih mater in
očetov, za svobodo in za svojo
domovino. Brez njih bi danes
ne bili tukaj in ne bi govorili slovensko, predvsem pa ne bi imeli
svoje države.
Evropa je v tem trenutku ranljiva, vsak piš jo lahko zamaje,
vsaka burja zlomi. Zato moramo, saj bo v nas vedno tlela ta
trpka zgodovinska izkušnja,
jasno govoriti in poudarjati, da
se je treba zavezati k pogovoru,
poslušanju in slišanju.
Naj se groza, ki je sejala smrt
in trpljenje med leti 1941 in
Udeleženci komemoracije pred graškim spomenikom s predsednikom 1945, nikoli več ne ponovi«.
Državnega zbora RS in slovensko veleposlanico v Avstriji.
Tekst in foto: Franc Bratkovič
V nagovoru pred spomenikom žrtvam je dr. Brglez med drugim dejal:
»Zbrali smo se, da se poklonimo vsem
tistim, ki so za našo, slovensko domovino žrtvovali svoja življenja. 72 let
po koncu najhujše morije v sodobni
zgodovini Evrope si mnogi izmed nas
le stežka predstavljamo, v kakšnih razmerah so v vojnih letih med 1941 in
1945 živeli naši ljudje. Bil je to čas, ko
je bil človek človeku volk. Ko je preživetje enega pomenilo smrt in izničenje
drugega. In ne nazadnje, žal je bil to
čas, ki je razgalil najtemnejše strasti,
ki se skrivajo v slehernem posamezniku – čas noči in trpljenja, brezumja in
krivic, čas zasužnjevanja in zatiranja. A
obenem so se takrat ponovno izkazale
tiste vrednote, ki nas delajo Ljudi. Vrednote solidarnosti, pomoči sočloveku,
vrednote sočutja in predvsem prijatelj-

Komemoracije se je v spremstvu hčerke Brede udeležila
tudi 85-letna Manica Toplak; ime njene matere je vklesano na graškem spomeniku. Emilija Toplak, doma iz
Stanetincev pri Cerkvenjaku, je bila med tistimi hrabrimi
ženami, ki so 4. novembra 1942 na streljanju v Mariboru pele revolucionarne pesmi. Po njeni ustrelitvi so bili
internirani mož in otroci, med njimi tudi udeleženka
komemoracije.

Spominske slovesnosti

S

pet je bilo leto naokoli in smo se skupaj
z občinami poklonili
na majših spominskih slovesnostih pri pomnikih
osvoboditve in NOB. Ob
krajšem nagovoru zbranih
smo položili vence in cvetje
ter prižgali svečke padlim
borcem za svobodo. Če se
takrat ne bi borili, tudi osamosvojitve ne bi bilo.
Večna slava njim! Smrt
fašizmu, proti človeškemu
zlu!
Alojz Bezjak, predsednik
ZB Lenart
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Spominska slovesnost v Cerkvenjaku

M

arjan Žmavc, župan občine Cerkvenjak, je s predstavniki Združenja
borcev za vrednote NOB Cerkve-

njak obiskal spomenike in obeležja, ki spominjajo na te krute dogodke, in položil cvetje ter
prižgal sveče pri spomeniku ameriškim zavezniškim letalcem na Vanetini,
pri spomeniku padlim v prvi
svetovni vojni v Cerkvenjaku in
ob spomeniku padlim v drugi
svetovni vojni, ki stoji v središču
Cerkvenjaka.
Pri spomeniku narodno
osvobodilne borbe v občinskem
središču so pripravili tudi krajšo
spominsko slovesnost. Osrednji
govornik na slovesnosti je bil
Marjan Žmavc.
F. B.

Po poteh veteranov vojne za Slovenijo

V

eterani vojne za Slovenijo območnega
združenja Lenart smo v ponedeljek,
23. oktobra 2017, v sklopu praznovanj
državnega praznika dneva suverenosti – odhoda zadnjega vojaka JLA iz Slovenije – popeljali učence osnovnih šol osrednjih Slovenskih
goric na ekskurzijo Po poteh veteranov vojne za
Slovenijo.
Ekskurzije se je letos udeležilo 49 učencev iz
OŠ Benedikt, OŠ Cerkvenjak, OŠ Jožeta Hudalesa iz Jurovskega Dola v Slov. goricah, OŠ
Lenart, OŠ Sv. Ana, OŠ in vrtca Sv. Trojica in
OŠ Voličina. V Radencih so nas pričakali veterani vojne za Slovenijo
iz OZ Gornja Radgona
in župan Občine Radenci Janez Rihtarič, ki
nas je ob tej priložnosti
pozdravil in nagovoril
z izbranimi besedami,
nato je predsednik OZ
ZVVS Gornja Radgona
Niko Brus opisal, kako
je padla prva žrtev osamosvojitvene vojne v
Radencih. Ob obeležju
je predsednik OZVVS
Lenart Darko Škerget
opisal spopad protidiverzantskega voda Teritorialne obrambe iz Lenarta pod poveljstvom poročnika Stojana Bračiča s pripadniki JLA. V spremstvu prapora
OZ Gornja Radgona, praporščak Matjaž Perša, in prapora OZ Lenart, praporščak Ivan Herič, smo pri spominskem obeležju prve smrtne
žrtve v osamosvojitveni vojni na območju Občine Radenci položili cvetje in prižgali svečo.
V Gornji Radgoni smo se ustavili pri spominskem obeležju veteranov vojne za Slovenijo OZ Gornja Radgona, ki obeležuje tragične
dogodke in boje med osamosvojitveno vojno

1991 v Gornji Radgoni med prostovoljci in
pripadniki teritorialne obrambe z oklepno
enoto JLA pod poveljstvom zloglasnega polkovnika Popova. Veterani smo skupaj z učenci položili cvetje in tako počastili spomin na
dogodke v letu 1991. V dvorani PGD Gornja Radgona je major SV in veteran vojne za
Slovenijo Zdravko Stolnik učencem slikovito
opisal agresijo oklepne enote JLA na Gornjo
Radgono. Ogledali smo si še film z avtentičnimi posnetki radgonskih dogodkov med osamosvojitveno vojno.

V Zg. Konjišču, pred nekdanjo karavlo JLA,
smo učencem opisali življenje in delo vojakov
JLA v karavli, kako so potekala pogajanja za
predajo vojakov JLA in dogodke, ki so sledili.
Po ogledu karavle, položitvi cvetja in poklonu
pri spominskemu obeležju smo se odpravili
proti domu.
Na ekskurziji so učence spremljali veterani
vojne za Slovenijo iz območnega združenja Lenart Ivan Herič, Janez Kocbek in Darko Škerget.
Darko Škerget, predsednik OZVVS Lenart in
predsednik PO VŠP, foto: Janez Kocbek

Odkritje obeležja tajnega skladišča v
OŠ Lenart

P

red Osnovno šolo Lenart je v torek, 24.
pomembnost dogodkov iz osamosvojitvene
vojne za naše mlajše rodove, dodatno pa pou10. 2017, potekala slovesnost ob odkritju
daril, da ima takšno obeležje še večjo vrednost
spominskega obeležja tajnega skladišča
spomina in opomina na vojno za Slovenijo,
orožja in opreme. Veterani vojne za Slovenijo,
ker je postavljeno na pročelju osnovne šole.
območnega združenja Lenart, smo na pročelje
OŠ Lenart postavili obeležje, ki nas spominja,
da je bilo v prostorih
zaklonišča osnovne šole
pred in med osamosvojitveno vojno tajno skladišče vojaške opreme.
Prisotne je pozdravil predsednik OZVVS
Lenart in predsednik
pokrajinskega odbora
Vzhodnoštajerske pokrajine Darko Škerget
in v nagovoru utemeljil
postavitev obeležja tajnega skladišča. Na slovesnosti je spregovoril
Od leve proti desni: Marjan Zadravec, Inge Markoli, Peter Leopold,
tudi župan Občine Le- Darko Škerget, mag. Janez Kramberger, Marjan Rebernik, Roman Čuš in
nart mag. Janez Kram- Srečko Poštrak
berger in izpostavil
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Spregovoril je tudi polk. Peter Leopold, takratni načelnik Narodne zaščite MSNZ v Lenartu,
ki je opisal pomen tajnih skladišč za osamosvojitev Slovenije s poudarkom na tajnih skladiščih v Občini Lenart.
Na formiranje tajnih skladišč je odločujoče
vplivalo povelje, ki je bilo dano 15. maja 1990,
in ga je v imenu takratnega komandanta TO
RS generala Hočevarja podpisal general Ožbolt. Njegovo povelje je bilo, da se vse orožje, ki se nahaja po občinah in ni skladiščeno
v skladiščih znotraj vojašnic JLA, premesti v
ta skladišča. Naslednjega dne je takratno predsedstvo RS izdalo ukaz, naj orožje ostane, kjer
je. Podobni zapleti z ukazi in depešami med
RŠ za TO in predsedstvom RS, ki so drug drugega izključevali, so se dogajali vse do osamosvojitvene vojne. Da je bila premestitev orožja
in opreme v skladišča vojašnic JLA dobro premišljena in načrtovana poteza, se je pokazalo
kasneje, ko je prišlo do oboroženih spopadov
med TO in JLA.
Dan ukaz o oddaji orožja je pospešil osamosvojitvene odločitve, ki so privedle do razglasitve samostojnosti in osamosvojitvene vojne
1991. Pomembna in skrajno nevarna je bila
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naloga, kako pripeljati orožje in opremo iz
skladišč orožja v vojašnicah do tajnih skladišč.
To veliko odgovornost sta prevzela pokojni veteran vojne za Slovenijo Franc Šijanec in Peter
Leopold, takratni načelnik Narodne zaščite
MSNZ v Lenartu, in jo opravila z odliko. Na
pot v Kidričevo, kjer je bilo skladišče orožja
JLA, sta se odpravila večkrat. Tam sta z veliko hrabrosti, drznosti preslepila vojake JLA in
orožje uspešno prepeljala v skladišča, ki so bila
po Občini Lenart na različnih tajnih lokacijah.
Eno izmed tajnih skladišč je bilo tudi v zaklonišču Osnovne šole Lenart, ki jo je vodila
takratna ravnateljica in pripadnica MSNZ
Inge Markoli. V njem se je hranila oprema
za zveze, ABKO (atomsko biološko, kemično
orožje) in intendantska oprema.
Zahvaljujemo se Občini Lenart in županu
mag. Janezu Krambergerju, ravnatelju OŠ Lenart Marjanu Zadravcu za pomoč in podporo
pri postavitvi omenjenega obeležja. Prireditev
je odlično vodila in povezovala Darinka Čobec.
Naj ne bo nikoli pozabljeno!
Darko Škerget, predsednik OZVVS Lenart in
pokrajinskega odbora VŠP, foto: Dušan Komar

Aktivnosti PGD Sveta Ana v oktobru –
mesecu požarne varnosti

L

etošnji mesec požarne varnosti je bil namenjen opozarjanju ljudi na pomembnost prostih intervencijskih poti in površin za gasilce in gasilska vozila. Velikokrat
se intervencijska vozila na poti do nesreče
spopadajo z različnimi ovirami, kot na primer
napačno parkirana ali ustavljena vozila, kar
lahko podaljša čas prihoda do mesta intervencije. Slogan meseca oktobra, ki nas vabi k
razmisleku o omenjeni temi, se glasi: »Ko se
nesreča zgodi, naj bodo proste poti!«
V ta namen je PGD Sveta Ana skupaj z
enoto Lokavec v oktobru organiziralo številne

aktivnosti. Za vrtčevske otroke je organiziralo predstavitev gasilskih vozil. Za učence OŠ
Sveta Ana in podružnice v Lokavcu je kot vsako leto potekala evakuacija. Sodelovali so na
operativni vaji na Zg. Velki in na skupni vaji
domačega društva in PGD Sveti Jurij. Članice
so se udeležile operativne vaje za članice GZ
Lenart, ki je letos potekala v Sveti Trojici. Na
koncu meseca pa je sledilo še čiščenje gasilskih domov, vozil in opreme ter letni pregled
društva.
Maja Župec, foto: Anton Moleh

Občina Lenart in Združenje borcev za
vrednote NOB Lenart

vabita na spominsko komemoracijo pri
spomeniku Eli Kristl – Tanji v Voličini,
ki bo v ponedeljek, 4. 12. 2017, ob 11. uri.
Slavnostni govornik bo župan Občine Lenart
mag. Janez Kramberger, kulturni program bo
izvajala OŠ Voličina, program bo povezovala
Marija Šauperl.
Prednovoletno srečanje članov ZB
bo po spominski komemoraciji v Gostilni
Kmetič v Voličini ob 12. uri. Ob dobri hrani in
pijači se bomo pogovorili tudi o programu za
leto 2018.
Prijave zbirajo: Darko Perko (041 425 730),
Štefka Slanič (051 497 116) in
Alojz Bezjak (040 748 680).
Vljudno vabljeni!
Predsednik ZB Lenart Alojz Bezjak

25. srečanje gasilskih veteranov GZ Lenart

V

Lenartu so se v četrtek, 9. novembra,
na že 25. srečanju zbrali gasilski veterani in veteranke z območja Gasilske
zveze Lenart. V GZ Lenart so vključena vsa
gasilska društva iz območja Upravne enote
Lenart. Srečanje poteka vsako leto v drugem
kraju. Letos je veterane in veteranke iz vseh
desetih društev gostil Lenart.
Status gasilskega veterana oz. veteranke ima
trenutno skupaj 144 gasilk in gasilcev. Srečanja
se jih je udeležilo 84. Med njimi tudi Stanko
Šteinbauer, častni predsednik GZ Lenart. Najprej so se zbrali v Centru Slovenskih goric, kjer
je sledil ogled centra in v kleti pokušina županovega vina z vodstvom Ovtarja Marka Šebarta. Iz Centra Slovenskih goric so se udeleženci podali proti gasilskemu domu lenarškega
gasilskega društva, kjer so opravili skupinsko
fotografiranje. Nadaljevanje srečanja je sledilo
v dvorani gasilskega doma. Tu jih je prvi nagovoril Vlado Ploj v imenu Komisije za veterane pri GZ Lenart. Za njim sta to naredila še

Leopold Omerzu, poveljnik, in Jože Selinšek,
predsednik GZ Lenart. Oba sta se v svojem
nagovoru poleg pozdrava spomnila zaslug, ki
jih je večina prisotnih veterank in veteranov
imela pri gradnji gasilskih domov, ki krasijo
občinske in krajevne centre na območju UE
Lenart. V veliki meri pa so domove tudi opremili. S svojima nagovoroma in pozdravi sta
se pridružila tudi Borut Predan, predsednik
komisije veteranov pri svetu podravske regije,
in Peter Šipek, predsednik komisije za veterane pri svetu mariborske regije. Šipek je zbrane pozdravil tudi v imenu sveta veteranov pri
Gasilski zvezi Slovenije. Zatem so učenci Konservatorija za glasbo in balet Maribor, podružnična šola Lenart, izvedli kulturni program.
Srečanje so veteranke in veterani nadaljevali
s kosilom in obujanjem spominov na njihove
aktivne čase v gasilskih vrstah. Spomnili so se
na marsikaterega svojega nekdanjega gasilskega sotovariša, ki se ga niso mogli udeležiti.
Franc Bratkovič, Foto Tone

Srečanje težje pokretnih invalidov

V

Medobčinskem društvu invalidov Lenart vsako leto organizirajo srečanje
težje pokretnih invalidov. Pripravili so
ga tudi letos. Potekalo je v Domu starejših občanov v Lenartu, kjer je v domski oskrbi tudi
nekaj njihovih članov.
Na srečanju, ki ima
predvsem
družaben
značaj, so udeleženci
dobili nekaj koristnih
napotkov in informacij. Zanje so pripravili
tudi krajši kulturnim
program, za katerega
je poskrbela in v njem
sodelovala Ivica Pleger.
Lepo in razveseljivo je
bilo videti zadovoljne
in nasmejane obraze
udeležencev, ki so prišli
iz vseh občin Upravne

Dobrodelna akcija »Drobtinica« v Benediktu

D

robtinica je vseslovenska akcija ob svetovnem dnevu hrane, ki ga obeležujemo 16. oktobra. V našem kraju jo organizira Občinska organizacija Rdečega križa
Benedikt pod vodstvom mag. Milana Repiča.
Tudi letos je Drobtinica potekala v sodelovanju z učenci Osnovne šole Benedikt.

Učenca 9. razreda Rok Lukavečki in Tjaša
Tomberger sta se te humanitarne akcije udeležila v sklopu interesne dejavnosti Prostovoljstvo, in sicer v nedeljo, 15. 10. 2017. Pridružil
se nam je tudi naš ravnatelj Aljoša Bradač,
mag. posl. ved.
Pred vhodom v trgovino Mercator v Bene-
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enote Lenart. Srečanja z njimi so se udeležili
tudi društveni poverjeniki, ki delujejo na območju občin, ki povezujejo invalide v MDI
Lenart.
F. B.

diktu smo imeli postavljeno stojnico, kjer smo
ponujali kruh in pekovske izdelke, ki smo jih
prejeli od donatorjev. Z zbranimi prostovoljnimi prispevki bomo pomagali pomoči potrebnim otrokom naše šole.
Izdelke za dobrodelno akcijo so darovali:
članice Aktiva kmečkih žena in deklet, Pekarna in slaščičarna Šijanec, Kmetija Merčnik,
trgovina Mercator Benedikt.
Iskreno se zahvaljujemo vsem donatorjem
in vsem tistim, ki ste
nas obiskali na stojnici
in darovali prostovoljne
prispevke ter s tem pomagali socialno ogroženim osnovnošolskim
otrokom v Benediktu.
Zahvala gre tudi Mirku Šijancu za stojnico,
mag. Milanu Repiču za
organizacijo ter trgovini
Mercator Benedikt, ki
nam je ob darovanih pekovskih izdelkih tudi
omogočila izvedbo Drobtinice.
Ne pozabimo, da dobrodelnost osreči tistega, ki daje, in tistega, ki prejme.
Valerija Miklič, mentorica prostovoljcev
Osnovne šole Benedikt
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2. Festival vin osrednjih Slovenskih goric

V

samostanski kleti v Sveti Trojici se je
v petek, 27. oktobra, odvijal drugi Festival vin osrednjih Slovenskih goric.
Potem ko je bil lani festival zaključni projekt 4.
Cerkvenjaške vinske kraljice Martine Breznik,
ki je s tem svojim projektom povezala vseh
šest vinogradniških društev na območju UE
Lenart, je tokrat skupaj z društvi vinogradnikov festival vin oblikovalo novoustanovljeno
društvo, Društvo za ohranjanje kulture Vincar. Predstavilo se je 17 vinogradnikov z nekaj
majn kot petdeset vzorci različnih vin in penin.
Prisotne, med katerimi smo opazili tudi
vinske viteze iz evropskega in slovenskega viteškega reda in vinske kraljice, je pozdravila in
nagovorila soorganizatorka Martina Breznik,

bivša cerkvenjaška vinska kraljica, dobrodošlico pa so vsem zaželi tudi Darko Fras, župan
občine gostiteljice – Sv. Trojice, in župan občine Cerkvenjak Marjan Žmavc ter aktualna
5. Cerkvenjaška vinska kraljica Monika Majer.
Dogajanje so popestrili člani Vokalne skupine
Melos s Ptuja.
In kdo so vinogradniki, katerih namen
je, da se med seboj povežejo, si pomagajo in
skupaj spletejo zgodbo povezovanja vinogradnikov na vinogradniško idiličnem območju
osrednjih Slovenskih goric, ki so se predstavili
in katerih vina je bilo moč poskusiti v zanimivi
trojiški samostanki kleti? To so: Vinotoč Pučko, Vinogradništvo Veberič-Kozar, Izletniška
kmetija Breznik, Vinogradništvo Šebart, Vina
Cabal,
Vinogradništvo
Rojs Rojs, Vino Vitis, Vina
Kramberger, Gostišče na
kmetiji Kaučič, Družinsko
vinogradništvo Borak, Vinogradništvo Farasin, Vinska klet Klobasa, Edvard
in Jožica Fekonja, Vinogradništvo Dvoršak, Konrad
Wine, Izletniška kmetija Šenveter in Vinarstvo Hafner.
Festival vin ima tudi dobrodelno noto. Predstavili
so koledar 2018. Izkupiček
od koledarja bo namenjen
petletni punčki, ki je potrebna pomoči in za katero
se skriva žalostna zdravstvena zgodba.
Na festivalu so organizatorji poskrbeli tudi
za presenečenje. V 14-metrski studenec v samostanski kleti (za katerega do tega večera od
prisotnih marsikdo ni vedel) so spustili 36 steklenic penin vinogradnikov Klobasa, Hafner
in Breznik. Na dnu studenca bodo fermentirale vse do naslednjega tretjega Festivala vin
osrednjih Slovenskih goric.
Franc Bratkovič

Lenarško martinovanje in 2. izbor Princese
martinovanja

L

epo jesensko soboto, 4. novembra, tik
pred lenarškim žegnanjem, smo se vinogradniki in ljubitelji dobrih vin zbrali na
osrednjem lenarškem trgu. Člani Društva vinogradnikov Lenart smo se predstavili z mošti
in letošnjimi mladimi vini, vključno s ponudbo
domačih jedi in nepogrešljivo slovenjegoriško

gibanico. Ker je končan čas trgatev, smo sneli
klopotec v krožišču pri Poleni ter ga z vozom
pripeljali na trg, kjer je kot častni gost spremljal našo prireditev. Tradicionalni blagoslov
mošta je ob 11. uri in 11 minut opravil nad-
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dekan Martin Bezgovšek v spremstvu župana
mag. Janeza Krambergerja in vseh prisotnih
vinogradnikov. Kulturni program je povezovala Darinka Čobec, zabavali so nas Klapovühi, v uvodu in zaključku glasbenega dela prireditve pa se je lepo odrezal mladi ansambel
Šenk. Ker je martinovanje tudi priložnost za
dobro voljo in druženje, smo člani Društva
vinogradnikov Lenart že drugo leto organizirali izbor Princese lenarškega martinovanja.
Za princeso lahko tekmujejo vse predstavnice
nežnega spola, ne glede na starost, kraj bivanja, vinogradniško ali vinarsko predznanje.
Dobro je le, da imajo za sabo močno navijaško
ekipo. Tako so se letos med seboj pomerile tri
kandidatke in sicer Sabina Žvajker iz Lenarta,
Mojca Križanec iz Voska pri Pernici ter Mojca
Kramberger iz Partinja. Izbor je tudi letos vodil novinar in radijec Robert Levstek. V treh
spretnostnih preizkusih pod budnim očesom
komisije in številnih navijačev se je najbolje odrezala
Mojca Kramberger in tako
postala 2. Princesa lenarškega martinovanja. Iz rok
1. Princese martinovanja
Andreje Kmetič je prejela
lento in iz rok predsednika Društva vinogradnikov
Lenart Marka Šebarta simbolično nagrado. Vse štiri
so pokazale, kako lepo jim
pristaja predpasnik ali po
domače »fürtuh«, ter vsem
nam, kaj pomeni borbenost
in dobra volja ... V sodelovanju z Občino Lenart smo
ob dobrih vinih, glasbi in
številnih obiskovalcih preživeli enega najlepših vinogradniških praznikov.
Predsednik Društva vinogradnikov Lenart
Marko Šebart, foto: Maksimiljan Krautič

Martinovanje pri Sveti Trojici 2017

Š

e pod prijetnimi vtisi 2. Festivala vin osrednjih Slovenskih goric smo doživeli nove
odlične vtise martinovanja v Sveti Trojici.
Trojiški vinogradniki smo v sodelovanju z Občino Sveta Trojica v Slovenskih goricah izvedli
obsodbo mošta in blagoslovili mlado vino v
petek, 10. 11., in v soboto, 11. 11. 2017. Obsodbo mošta je na šaljiv način izvedla dramska
sekcija Turističnega društva. V petek je v kulturnem programu sodelovala vokalna skupina
Mladi Veseljaki, v samostanski kleti pa tudi
Duo Uroš. V soboto sta v kulturnem programu nastopila vokalista Jože Golob in Janez
Perko, nekdanja člana Završkih fantov. Slišali

smo tudi vinske napitnice v izvedbi Ljudskih
pevcev Društva upokojencev Sveta Trojica.
Po obsodbi mošta je mlado vino in fermentirano pijačo iz grozdja samostanskih brajd v
petek blagoslovil pater Damjan, v soboto pa
pater Bernard. V petek je sledila Martinova
večerja ob svečah in z glasbo v organizaciji

Štajerske hiše kulinarike. V soboto sta prehrano zagotovila nova najemnika Gostilne na
griču.
V soboto smo od 17. ure naprej lahko poskušali mošt trojiških vinogradnikov. Stojnice z
moštom so obiskali turisti, ki so si ta dan ogledali cerkev, samostansko klet in znamenitosti
kraja. Oba dni je program povezovala Maja Fridau. V petek in soboto nas je nagovoril župan
Darko Fras, ki je iskreno pohvalil organizacijo
Društva vinogradnikov, ki ga že vrsto let vodi
prizadevni predsednik Peter Leopold. Pohvalil je tudi nastopajoče v skeču obsodbe mošta.
Tudi podžupan Branko Novak se je v nagovoru
zahvalil vsem sodelujočim za organizacijo in
izvedbo programa. Posebej jima je ugajal že
ustaljen način izvedbe
prehoda žlahtne kapljice
iz mošta v vino ter nastop vseh nastopajočih
v kulturnem programu.
Skeč Pravična sodba mošta, krst mošta
z vinskim sodiščem in
poroto, je po našem
mnenju mnogo bolj
pristen in sprejemljiv
za vinogradnike in cerkvene predstavnike. Pokušnjo mladega vina so
opravili člani vinskega sodišča: župan Darko
Fras, podžupan Branko Novak, oba patra in
predsednik Društva vinogradnikov Peter Leopold. Nekaj kozarcev mladega vina so lahko
pokušali številni obiskovalci.
Peter Leopold, foto: Matej Emeršič

Martinovanje v Jurovskem Dolu

T

udi letos smo bili na Martinovo nedeljo, 12. 12. 2017, na
trgu v Jurovskemu Dolu priča tradicionalnemu martinovanju,
ki so ga v sodelovanju z Občino Sv.
Jurij v Slov. gor. sooblikovali člani
Društva vinogradnikov Sv. Jurij v
Slov. gor. in člani društva KD Ivan
Cankar, ki so pripravili krajši kulturni program. Blagoslov mošta, ki
se je tako simbolično spremenil v
vino, je opravil domači župnik Janko Görgner. Za prijetno glasbeno
vzdušje je poskrbel domači ansambel Refren.
D. K., foto M. Krautič

15. Pokušina mladega vina v Benediktu

T

uristično-vinogradniško društvo Benedikt je priredilo 15. tradicionalno
»Pokušino mladega vina«. Prireditev
pripravljamo prvo nedeljo po Martinovem na
platoju Penziona Petelin.

Na pokušini se predstavljamo vinogradniki
domačega društva z mladim vinom. Na letošnji prireditvi je sodelovalo 12 vinogradnikov, ki so se predstavili z odličnimi mladimi

vini. Pokušali smo lahko mlada vina laškega
rizlinga, schardonaya, renskega rizlinga, belega in sivega pinota, rumenega muškata pa
tudi rdeče sorte, kot so modri pinot in modra
frankinja in posebno sorto benediški cviček.
Na prireditvi smo ponudili tudi vino potomke najstarejše trte
z mariborskega Lenta
letnika 2016. Obiskovalci so se lahko okrepili tudi z obloženimi
kruhki, katere so pripravile članice našega
društva. Prireditev so
popestrili tudi člani
domačega ansambla
»Vinska trta«.
Ob nekoliko hladnejšemu vremenu
se je zbralo kar nekaj Benedičanov pa tudi
obiskovalcev iz okoliških krajev, ki so pohvalili
vzorce mladega vina.
Marjan Farasin

50 let Turističnega društva Sveta Trojica

V

nedeljo, 15. 10. 2017, od 14. ure dalje je
TD Sveta Trojica v Slov. gor. obeležilo
50-letnico svojega obstoja. Slovesnost
je potekala pred brunarico ob trojiškem jeze-

ru. Najvišji gost je bil podpredsednik Štajerske turistične zveze Zlatko Jesenik s soprogo.
Kulturni program so izvedli: Lea Leutgeb,
Bine Družovec, Katja Jelen in Matevž Jelen.
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Povezovalka je bila Darja Šuta. Aktualni predsednik TD Marjan Klobasa je dolžino svojega
govora prilagodil premajhni udeležbi. Naštel
je bistvene aktivnosti TD skozi petdesetletno obdobje. Pozdravne nagovore smo slišali
od podpredsednika Štajerske turistične zveze
Zlatka Jesenika, župana občine Sveta Trojica v
Slovenskih goricah Darka Frasa in nekdanjih
predsednikov TD Petra Leopolda, Ivana Heriča in Jožeta Ploja. Peter Leopold, sedaj v vlogi
predsednika Vinogradniškega društva Sveta
Trojica v Slovenskih goricah, je poudaril, da
je sodelovanje med društvoma dobro. Izročil
je zaboj vina Trojičan. Z izbranimi besedami

pa je izpostavil prisotnega ustanovnega člana
TD Sveta Trojica v Slovenskih goricah Slavka
Štefaneca, katerega aktivnost še ni prenehala, še vedno aktivnega ustanovnega člana TD
Frančka Goričana pa žal na slovesnosti ni bilo.
Ivan Herič pa je bil tudi v vlogi predsednika
Društva upokojencev Sveta Trojica in je omenil, da člani ali simpatizerji obeh društev dobro delujejo. Jubilej so z obiskom počastili tudi
predstavnik Čebelarskega društva Sv. Trojica–Lenart Ludvik Matjašič in predstavniki TD
Radehova s predsednico Heleno Dolajš.

OVTARJEVE NOVICE
Predsedniki turističnega društva od ustanovitve so bili: Hinko Mlinarič, Feliks Vogrin,
Alojz Bela, Peter Leopold, Ivan Herič, Ernest
Škerget, Marjan Klobasa, Jože Ploj, od leta
2011 pa ponovno Marjan Klobasa. Ustanovni
člani društva so: Jože Bela st., Frančišek Goričan, Avgusta Kirbiš, Vera Kirbiš, Jože Markrap, Hinko Mlinarič (predsednik), Mirko
Holc, Slavko Štefanec in Jože Žel st. Tajniki
so bili: Jože Bela st., Avgusta Kirbiš, Viktorija
Bela, Drago Lipič, Slavica Pavlič, Srečko Aleksander Padovnik, Zdravko Vračko. Blagajniki so bili: Franček Goričan, Katarina Horvat
(por. Oblak), Danica Škrlec, Gorazd Trobentar, Drago Šenekar.
Po mnenju upravnih organov
so od leta 1999 TD Sveta Trojica
v Slovenskih goricah prejeli naslednja posebna priznanja tisti, ki so
pomembno prispevali k razvoju
turizma v Sveti Trojici v Slovenskih
goricah: Gostilna na Griču, Ivan
Vogrin (župan), Jože Lovrenčič,
s. Pavlina Kolbl, Slavko Štefanec,
p. Lavrencij Anžel, Srečko Lešnik,
Andrej Dvoršak, Marjan Klobasa,
Anita Kralj, Jože Ploj, Drago Šenekar, p. Bernard Goličnik.
Župan Občine Sveta Trojica v
Slovenskih goricah Darko Fras je
predal predsedniku TD Sveta Trojica v Slovenskih goricah ''Sporazum o uporabi stvarnega premoženja občine
– brunarice ob Trojiškem jezeru. Ob jubileju
je bilo izvedeno tudi tekmovanje v streljanje
s fračo. Pokale so prejeli moški: Jože Leutgeb,
Jože Ploj, Branko Družovec; ženske: Elizabeta
Vajngerl, Ivica Ploj, Darinka Kolarič. Vodja je
bil Jože Ploj. Kostanje nam je pekel Ivan Škrlec, golaž pa skuhal gostilničar Dejan Fras.
Veliko dobrih aktivnosti v turističnem društvu je za nami. Želimo, da so naslednja desetletja še bolj uspešna!
Slavko Štefanec

prej ogledali zgodovinski kompleks Hradčani.
Praški grad je že stoletja sedež čeških vladarjev.
V znameniti gotski katedrali sv. Vida smo imeli
mašo. Sprehodili smo se po grajskih dvoriščih
in po znameniti »Zlati ulički«. V mestnem
središču smo se ustavili na slavnem Karlovem
mostu in občudovali slavno astronomsko uro.
Zadnji dan smo si ogledali cerkev Srca Jezusovega na Vinohradih, mogočen sakralni

V Sveti Trojici letos Vseslovenska
razstava jaslic

O

bčina Sveta Trojica v Slovenskih goricah skupaj z domačimi naselji, društvi in posamezniki letos organizira
že 7. razstavo jaslic v Samostanski kleti oz. v
Razstavno protokolarnem centru sv. Martina. Letošnja razstava bo še posebej bogata, saj
bo letos potekala v okviru naše razstave tudi
Vseslovenska razstava jaslic, ki jo organizira
Društvo ljubiteljev jaslic Slovenije vsako leto
v drugem kraju. Zato je pričakovati veliko večjo odmevnost razstave v širšem slovenskem
prostoru, hkrati si bomo prizadevali, da bo
enakovredna zastopanost jaslic iz celotne Slovenije. Predvsem je pričakovati kvalitetni dvig
razstave, saj bodo jaslice skrbno izbrane od
najbolj pomenljivih živečih ali tudi pokojnih
tovrstnih umetnikov. Tako kot vedno pa bodo
jaslice pripravili tudi domača naselja, društva,
OŠ in vrtec Sv. Trojica in drugi posamezniki,
zato je pričakovati, da bo razstava letos še večja
oz. razširjena. Seveda je potrebno omeniti, da
jaslicam v Sveti Trojici daje poseben čar prav
samostanska klet, ki tako kot hlevček v Betlehemu daje prijetno zavetje jaslicam in vsem, ki
v času praznikov obiščejo razstavo. Pozabiti ne
smemo zunanjih jaslic v naravni velikosti, ki
so postavljene pred samostanko kletjo, pa veli-

Izlet v Soško dolino

Č

lani TD Sveta Trojica v Slovenskih goricah smo se v soboto 30. 9. 2017, odpravili na izlet v dolino reke Soče. V trdnjavi Kluže so nam uprizorili skeč, s katerim
so prikazali življenje takratnih vojakov avstroogrske in italijanske vojske na soški fronti ter

nam postregli s čajem, kot so ga so pili takratni
vojaki. Ogledali smo si še znamenitosti Kobariškega muzeja, nato je sledila vožnja z ladjico
Lucija na Mostu na Soči.
Slavko Štefanec, foto: Sabina Lešnik

kega adventnega venca in seveda jaslic v cerkvi
Sv. Trojice. Obiskovalce pa bodo letos od daleč
s svojim zlatim žarom vabili tudi prenovljeni
trojiški zvoniki. Osrednja dvorana kleti seveda
ostaja še naprej namenjena za spremljevalne
prireditve razstave in obiskovalcem razstave,
da lahko po ogledu razstave tudi malo posedejo in se ob kakšnem čaju v miru pogovorijo.
Kot nalašč je primerna tudi za skupine z avtobusi. Kot je že tradicija, je v času odprte raz-

Župnija Lenart na romanju – Češka
»Praga te nikoli ne izpusti iz svojega objema
… kot bi ti dušo s kleščami ujela. Morali bi zanetiti požar na obeh straneh mesta, v Višegradu
in Hradčanih, in mogoče takrat bi ji bilo mogoče ubežati.« (iz pisma Franza Kafke prijatelju).
zgodnjih jutranjih urah 15.
septembra smo
se župljani Župnije Lenart odpravili na romanje po Češki. Naša prva
postojanka je bil Velehrad, največje in najpomembnejše božjepotno
središče Moravske. Tam
smo imeli mašo. V cerkvi je tudi grob kardinala p. Tomaža Špidlika, ki
ga krasi čudovit mozaik
slovenskega umetnika
p. Marka Ivana Rupni-

V
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ka. Nato smo se odpeljali do Brna, kjer smo
se sprehodili po starem mestnem središču in
si ogledali gotsko katedralo sv. Petra in Pavla.
Naslednji dan smo se odpeljali v Prago, eno
najlepših evropskih prestolnic. Tam smo si naj-

projekt slovenskega arhitekta Jožefa Plečnika.
Zapustili smo češko prestolnico in se zapeljali
na Sveto Horo, najstarejše in najpomembnejše
romarsko središče Češke. Ogled smo zaključili
v baziliki, posvečeni Marijinemu vnebovzetju.
Iskrena zahvala turističnemu vodniku Tadeju Jakopiču in duhovnima spremljevalcema dekanu Janku Görgneru in Sebastjanu Valentanu.
Stanka Ferš

stave v samostanki kleti vsak dan prisotno eno
izmed domačih naselij ali društev, ki obiskovalce razstave prijazno sprejmejo, ponudijo
skodelico toplega čaja ter jim povedo, kako so
nastajale njihove jaslice ter tudi kakšno besedo
o zgodovini kraja Sv. Trojica.
Blagoslovitev in otvoritev razstave jaslic v
Sveti Trojici bo v soboto, 16. 12. 2017, ob 17.
uri. Ob odprtju razstave bo potekal zanimiv
kulturni program. Eno uro pred odprtjem razstave, torej ob 16. uri, bo v osrednji dvorani samostanske kleti potekala tiskovna konferenca.
Razstava jaslic bo odprta v naslednjih terminih ter ob prisotnosti naslednjih društev
oziroma naselij:
- nedelja, 17. 12. 2017, od 9. do 19. ure naselje Sp. in Zg. Verjane
- od ponedeljka, 18. 12. 2017, do petka, 22.
12. 2017, bo ogled razstave možen za najavljene večje skupine
- sobota, 23. 12. 2017, od 9. do 19. ure naselje Zg. Porčič
- nedelja, 24. 12. 2017, od 9. do 23.30 Društvo kmečkih žena in deklet (Svetlice)
- ponedeljek, 25. 12. 2017, od 9. do 19. ure
naselje Osek
- torek, 26. 12. 2017, od 9. do 19. ure naselje
Zg. Senarska
- sreda, 27. 12. 2017, od 9. do 19. ure Društvo kmečkih žena in deklet
- četrtek, 28. 12. 2017, od 9. do 19. ure naselje Sp. Senarska
- petek, 29. 12. 2017, od 9. do 19. ure Turistično društvo Sv. Trojica
- sobota, 30. 12. 2017, od 9. do 20. ure Društvo upokojencev Sv. Trojica
- nedelja, 31. 12. 2017, zaprto
- ponedeljek, 1. 1. 2018, od 14. do 19. ure naselje Zg. Senarska
- 2. 1. 2018 in 5. 1. 2018, bo ogled razstave
možen za najavljene večje skupine
- sobota, 6. 1. 2018, od 9. do 19. ure naselje
Gočova
Priporočamo, da se za ogled razstave večje
organizirane skupine prehodno najavijo na telefon: 02 729 50 20, 031/702 904, 051/602 939
ali na elektronski naslov: turizem@sv-trojica.
si, obcina@sv-trojica.si
Za ogled razstave se zbirajo prostovoljni prispevki.
Več na: www.sv-trojica.si.

Jesenski pohod planincev Planinskega
društva Lenart

J

esen je čas, ko se nam narava pokaže v svojih najlepših barvah, še zmeraj nas ogreje
sonce, megla in hlad pa nas opomnita, da
prihaja zima. Planinci skušamo v vsakem letnem času izkoristiti svoj prosti čas za stik z
naravo, hribi ali gorami.
Da še ulovimo raznovrstno paleto barv narave,
smo se v soboto, 4. 11. 2017,
odpeljali v Ribnico na Dolenjskem. Tukaj se je naša
pot nadaljevala peš mimo
Jamarskega doma do cerkve Sv. Ane. V koči smo se
okrepčali ter pot nadaljevali
do razgledišča sten Sv. Ane
(910 m n. m.) in nadalje do
Grmade na Mali gori (887
m n. m.). Na turističnem
domu na Grmadi so nam
pripravili malico s posladkom in ob prijetnem dru-

ženju smo zaključili potepanje. Na poti proti
domu smo se sprehodili še ob Trubarjevi domačiji ter se prijetno utrujeni, polni vtisov, v
večernih urah vrnili v Lenart.
Planinsko društvo Lenart, Alenka Špes
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Člani Planinskega društva Hakl iz Svete
Trojice osvojili goro bogov – Olimp v Grčiji

V

bogatem in pestrem letnem programu
pohodov, ki ga v PD Hakl izvajajo društveni planinski vodniki z veljavno licenco s strani PZS, je za leto 2017 načrtovanih
22, po zahtevnosti različnih pohodov. Posebej
izstopata dva pohoda, ki sta bila organizirana
v tuja gorstva. PD Hakl namreč spada med
tista redkejša društva znotraj PZS, ki tradicionalno organizirajo pohode v italijanske
Dolomite. Letošnji, petnajsti zapovrstjo, je potekal med 15. in 16. julijem po ferati Brigata
Tridentina. Ta je speljana po severni strani na
zelo obiskano goro Piz Boe (3152 m). Sestopili
smo na prelaz Passo Pordoi. Tisti, ki so imeli
priložnost že kdaj obiskati Dolomite, se radi
vračajo na njihove vrhove, ki so zaradi drugačne geološke sestave že od daleč videti temnejši,
bolj ošiljeni in prepadni od naših Julijcev ali
Kamniško Savinjskih Alp, vendar v svojem
»zakulisju« skrivajo obilo čudovitih planot,
kjer te ostre oblike izgubijo svojo surovost in
drznost. Kot taki pa so kot nalašč primerni
tudi za »navadne« planince, med katere spadamo tudi mi.

Na Mitikosu (2917 m)

V prvih sedmih dneh v septembru 2017 smo
člani društva osvojili najvišjo goro Grčije –
Olimp (2917 m). Ta čudoviti grški gorski masiv
imenujejo tudi »gora bogov«, saj se po njih še
danes »potika« dvanajst glavnih grških bogov in
devetih muz, ki so povezani z grško mitologijo. Pogorje Olimp (v originalu imenovan Oros)
sestavlja 52 vrhov, ki se razprostirajo v Unesco-

pobudnik dogodka v Lenartu, je na ta
večer vsem obiskovalkam in obiskovalcem pripravilo kar nekaj prijetnih
(rumenih) presenečenj. Prijazni gesti so se odzvali tudi podjetjih Lena
caffe, Radio Slovenske gorice, Kreativna PiKA in Leona, izdelovanje in
prodaja kozmetike Aljaž Fras, ki so z
vzajemnim sodelovanjem pripravili
izjemen dogodek.
HU, foto: Tjaša Oman

Mlada Trojičanka je mednarodno uspešna

S

Člani »odprave« na vrhu Piz Boe (3152 m)

vem zaščitenem narodnem parku, ki ga je približno za polovico manj kot našega triglavskega. Enodnevni pristop se je začel pri planinski
postojanki Priorija, z južne strani tega gorstva.
1900 m višinsko razliko smo opravili v
manj kot trinajstih urah. Večji del skupine
je osvojil drugi najvišji vrh Skolio (2911
m). Sedmerica »neustrašnih« pa je zavzela
najvišji - Mitikos (2917 m). Pri tem velja
omeniti, da na najvišji vrh Mitikos z nobene pristopne strani ni urejene zavarovane
poti, tako da je potrebno za varen vzpon
in sestop poskrbeti z lastno opremo. Za
popolno sedemdnevno pustolovščino, ki
smo jo uspešno organizirali v sodelovanju
s Turistično agencijo Media turizem iz Maribora in avtobusnim prevoznikom Lešnik
& Zemljič, d. o. o., iz Svete Trojice, smo za
pot vrnitve obiskali še balkanske države.
Makedonijo z obiskom Skopja in Ohrida,
Albanijo s Tirano, Črno Goro z obiskom Bara,
Mostarja in Sarajeva v Bosni. Kaj vse smo doživeli in videli, lahko podrobneje najdete v slikovnih albumih, ki se nahajajo na društveni spletni
strani www.drustvo-hakl.si galerije v zavihku
»treking na Olimp in obisk balkanskih dežel« v
tretji kategoriji (na koncu galerije).
Tajnik PD Hakl Drago Lipič

tela Tavželj iz Svete Trojice v Slovenskih goricah s
skladbo »Prvi poljub«, za katero je posnela tudi videospot v Osnovni šoli Sv. Trojica, žanje mednarodne
uspehe. S simpatično pesmijo, ki govori o prvi ljubezni
med šolskimi klopmi, se je marca predstavila v hrvaškem
Varaždinu na festivalu Otroci pojejo, kjer je osvojila nagrado za najboljšo tujo interpretacijo. Junija se je predstavila na Festivalu novih skladb (FeNS) v Kopru, kjer si
je priborila finale. Prejšnji mesec pa je v srbskem mestu
Kikinda na Internacionalnem festivalu glasbe za otroke
dobila 2. nagrado strokovne žirije in nagrado za najboljšo
besedilo. Glasbo in besedilo za omenjeno pesem je napisal Slavc L. Kovačič iz legendarne skupine Čudežna polja,
aranžma je naredil Tomi Valenko, promocija pa je delo
Denisa Poštraka, ki Stelo spremlja že od njenega prvega
javnega nastopa. Stela bo pesem in videospot za »Prvi poljub« predstavila 25. novembra v Športni dvorani Lenart
na koncertnem snemanju Moč glasbe nas združuje.
D. P., foto: Darja Tavželj

Vabilo

Društvo upokojencev Lenart in Društvo diabetikov Lenart vas vabita na
skupno silvestrovanje,
ki bo v sredo, 20. 12. 2017, ob 14. uri
v restavraciji Kmetič, Sp. Voličina 81/a, Voličina.
Vabljeni ste vsi člani obeh društev in vaši svojci.
Vse informacije v zvezi z silvestrovanjem dobite na sedežu društev.
Lepo vabljeni !!!

Tradicionalni koncert VDC Polž

T

radicionalni koncert VDC Polž Maribor, enote Lenart, ki se je odvijal v
Domu kulture v Lenartu, je imel pridih pozitivizma, entuziazma in dobre energi-

je. Otroci vrtca Lenart iz Zelene igralnice ter
uporabniki VDC Polž so s svojo energičnostjo
in nežnostjo zapolnili dvorano z glasbo, ki
je poslušalce dvignila na noge. Za ganljivimi
besedami, ki jih je bilo slišati od povezovalke
programa Darinke Čobec, je vzdušje v dvorani
dvignil nastop izjemnega pevca Isaaca Palme,
pevci skupine Kvatropirci pa so s svojimi čarobnimi glasovi začarali občinstvo. Dobrodelni koncert je podal sporočilo, da se v dobronamernosti pomagati drugim, lahko zberejo vsi,
od najmlajših do najstarejših, od ljubiteljev
ljudskih pesmi in moderne glasbe ter na koncu tudi plesa.
Tradicionalni koncert ne bi bil tako sijajen
brez podpore donatorjev, ki jim gre iskrena
zahvala za pomoč in podporo: Tovarna bovdenov in plastike, d. d., Občina Lenart, Vrtec
Lenart, Radio Slovenske gorice, Kreativna
PiKA, d. o. o., SAZAS, Sviglo Production in
Darinka Čobec.
Nina Zorman, foto: Luka Švigelj

Drzni dogodek z drznimi ženskami

P

rijaznost in drznost na enem mestu - da,
je možno! Ob mednarodnem dnevu prijaznosti, 13. novembra, se je v Lena caffeju odvila prav posebna čajanka Drzni si živeti. Že sam naslov čajanke je povedal, da bodo
gostje večera le drzne ženske: Lucija Smolnik,
Petra Škarja, Ninna Kozorog in pevka Ditka, ki
je v sam večer s svojim glasom prinesla pridih
čarobnosti. Zvezdana Mlakar je vse zbrane nagovorila preko video nagovora. Pogovor, poln
življenjskih zgodb, modrosti, drznih nasvetov
in tudi osebnih izpovedi, je povezovala urednica Radia Slovenske gorice Romana Drumlič.
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Kljub temu da je potreba, da vzpodbujamo
razmišljujoče, ozaveščene in sočutne globalne
državljane, za večino ljudi nove dobe več kot
očitna in da se bistveno razlikuje od potrebe
19. stoletja, ko je bilo treba vzgajati tovarniške
delavce, smo še vedno priča sistemom, ki nas
skušajo vzgojiti v prestrašena bitja, ki jih je
zelo enostavno voditi in programirati v “relativno neškodljive” državljane. Ta večer je, večinoma ženska populacija, dobila skupno rdečo
nit: upaj si zaupati vase, svojemu srcu in umu.
Društvo Humanitarček, ki je tudi uradni ambasador dneva prijaznosti za Slovenijo in je bil

V sklopu prireditve se bodo v mislih in pesmih spomnili na dva priljubljena, žal pokojna glasbenika, katerih pesmi živijo še danes. To sta Vinko Coce in Toše Proeski. Na odru se nam bo
pridružil tudi domači Show band Klobuk, saj bodo z Janijem Brancljem predstavili novo pesem,
ki so jo posneli po njegovi ozdraviti raka na grlu. Novo pesem je zapel, kljub temu da so zdravniki
napovedali, da ne bo več govoril, še manj pa prepeval.
Prireditev bo posebna tudi zato, ker se od nastopanja poslavlja humoristka teta Tončka, ki bo
še tokrat ušpičila kakšno znani voditeljici Jasni Kuljaj, idejnemu očetu projekta Moč glasbe nas
združuje, Denisu Poštraku, pa pripravlja prav posebno glasbeno presenečenje. Moč glasbe nas
združuje medkulturno, medgeneracijsko in v smislu dobrodelnosti.
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ZNANJE ZA RAZVOJ

17. Miklavžev koncert v Benediktu
Miklavžev koncert je v naši okolici postal že tradicionalen. Tudi letos se nam obeta nepozabni Miklavžev
večer v družbi pevke, ki ustvarja pod imenom Anita
Kralj, in njenih povabljenih gostov. V soboto, 9. decembra, ob 18. uri se bo na odru Športne dvorane Benedikt zvrstil 50-članski svetovno uveljavljeni Orkester
Slovenske policije, ob katerem bodo zapeli v živo diva
Slovenske zabavne glasbe Helena Blagne, Kvatropirci,
Edvin Fliser, klapa Jadranski maestral, Prleški kvintet,
operna pevka Karmen Ivančič, polfinalist oddaje »Slovenija ima talent 2011« Matija Puž, saksofonist Oto
Vrhovnik, humorist Korl, vokalna skupina Vox angelica ter združeni otroški in mladinski pevski zbor treh
Osnovnih šol: Benedikt, Sv. Trojica in Gornji Grad.
Otroke bo obiskal in obdaril sv. Miklavž. Vstopnice
so na voljo v Benediktu (Penzion Petelin, Dežela daril), v Lenartu (Gostilna 29, Beli Cvet), v Sveti Trojici
(Bife Snoopy), na Sveti Ani (Gostišče Eder), v Voličini
(Gostišče Kmetič), v Cerkvenjaku (Pika Bar), v Apačah (Gostilna Zver) in uro pred pričetkom prireditve v
športni dvorani Benedikt.

OVTARJEVE NOVICE

ŠKSG v mesecu novembru

D

neve med 28. 10. in 30. 10. smo
ŠKSG-jevci preživeli na tradicionalnem jesenskem izletu, tokrat v Bosni
in Hercegovini. Prvi dan smo si ogledali Mostar, skrivnosten Titov bunker v Konjicu in
nato dvakrat prenočili v Sarajevu. Dnevi so
bili polni zabave, smeha, prijetnega druženja
in seveda čevapčičev. Zadnji dan je bil na sporedu še ogled mesta Travnik in rojstne hiše Iva
Andrića ter mesta Jajce. Vožnja domov je hitro
minila in tudi čakanje na meji nas ni spravilo
v slabo voljo.

VAB I LO
Območni odbor Maribor

V okviru Večerov hospica vabimo na srečanje v decembru.
Večer hospica z naslovom

Človeška ljubezen,

V Sarajevu …

predstavitev knjige pisem Mance Košir, bo v četrtek, 7. decembra 2017, ob 17. uri
na sedežu odbora v Mariboru, Partizanska c. 12/II.
O odnosih in čustvih, ki nas temeljno zaznamujejo, si avtorica dopisuje z razmišljajočimi »terapevti za dušo in telo«. Njihov iskreni in pogumno samorazkrivajoči glas nas navdihuje, da tudi bralci
pogledamo globoko vase. Spodbuja nas, da osvetlimo svoje čustvene vzorce in izbire odzivov, ki
nas in naše bližnje delajo nesrečne. Da spregovorimo in povemo, da prosimo za pomoč. Kajti vsi
si želimo, da bi bila naša bolečina slišana in ne bi bili več sami z njo. Tako ustvarjamo možnosti za
spremembo. Ta se zgodi, »ko postanemo to, kar smo, in ne ko se trudimo biti to, kar nismo.«
Naša gostja bo Manca Košir.
Prijazno vabljeni!

Naša dijaška sekcija je 10. 11. priredila bowling, ki se je odvijal v Bowling centru Lenart.
Člani so lahko igrali brezplačno, simpatizerji
pa so plačali izposojo čevljev. Zbralo se nas je
veliko, vzdušje pa je bilo odlično.
V nedeljo, 12. 11. 2017, smo v Dom kulture
v Lenartu povabili Boštjana Gorenca - Pižamo, Perico Jerkovića in Gašperja Berganta.
Ti so s svojo najbolj kosmato komedijo Brade

Razvojna agencija Slovenske gorice

poskrbeli, da so vse prisotne v dvorani trebušne mišice pošteno bolele od smeha.
Samo štiri dni kasneje smo si v razprodani
Stari dvorani v SNG Maribor ogledali najbolj
znano gledališko igro Hamlet. Člani in bivši
člani so bili nad predstavo navdušeni, zato
bomo tudi v prihodnje organizirali ogled podobnih dogodkov in tako mladim poskušali
čim bolj približati kulturo ter jim omogočiti
kvalitetno preživljanje prostega časa.
Pred vrati pa je že veseli december in že 2.
12. se odpravljamo na predbožični izlet v prestolnico Slovaške – Bratislavo. Na Facebook
strani preverite, ali je na voljo še kakšno prosto
mesto, in z nami odkrijte čar tega mesta.
16. decembra bo v gostišču Kmetič v Voličini potekal tradicionalni občni zbor in zaključek. Skupaj bomo izpeljali volitve organov kluba in naredili krajši pregled leta. Po končanem
uradnem delu bosta večerja in druženje do
jutranjih ur. Ob večerji boste lahko brez skrbi
popili kak kozarček, saj bo organiziran tudi avtobusni prevoz na zabavo ter domov. Vabljeni,
da se nam pridružite!
Vsem našim članom še vedno ponujamo
veliko popustov in sicer brezplačno članstvo
v Knjižnici Lenart, cenejše mesečne individualne vaje za učenje igranja na različne instrumente in učenje solo petja v Muziklubu, v naši
pisarni pa lahko po ugodnih cenah kupite tudi
kopalne karte za Terme Radenci, Terme 3000
in Terme Ptuj. V zimskem času bodo ponovno na voljo tudi smučarske karte za Roglo in
Krvavec. Vabljeni, da nas obiščete ob uradnih
urah v sredo med 17. in 20. in soboto med 10.
in 13. uro v Centru Slovenskih goric na Trgu
osvoboditve 9 v Lenartu. Spremljajte nas tudi
na Facebook strani (Študentski klub Slovenskih goric-ŠKSG) in na naši spletni strani:
www.sksg.org.
Anja Majcenič

RASG, d. o. o., Trg osvoboditve 9, 2230 Lenart v Slovenskih goricah
Izobraževalni center Slovenske gorice, Nikova 9, 2230 Lenart
TEL 02 720 78 88
e-mail: izobrazevalnicenter.slogor@gmail.com

Novice Izobraževalnega centra
V mesecu novembru smo začeli z izobraževanjem učenje nemščine in angleščine za starejše.
Pred leti bi lahko rekli, da je bilo večje povpraševanje za nemški jezik, zdaj pa je obisk enako
velik pri obeh jezikih. Trenutno učenje tujih jezikov obiskuje 60 udeležencev, srečujejo pa se
enkrat tedensko.
Vključevanje starejših v izobraževanje je zelo pomembno, saj se promovirata vseživljenjsko
učenje ter prenos znanja med generacijami.
V tem šolskem letu se je
mogoče še vpisati v računalniško izobraževanje: začetno in
nadaljevalno učenje ter osnove
digitalne fotografije. Za informacije nas pokličite na telefonsko številko 02 720 78 88.
Lepo vabljeni.
Izobraževalni center,
Alenka Špes
Učenje nemščine, I. sk.

Množični tek za otroke OŠ in vrtca Lenart

Z VAMI
IN ZA VAS

A

podarite NAJLEPŠE DARILO vašim najdražjim
PODARITE

DARILNI BON

za studijsko
fotografiranje

DARILNE BONE LAHKO KUPITE V NAŠIH POSLOVALNICAH. Tel: 02/72 90 280
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tletska zveza Slovenije je pripravila
množično akcijo, s katero je otroke
spodbudila k atletskim korakom in jih
ozavestila o pomenu zdravega načina življenja.
Tudi letos je organizirala najbolj množični tek
otrok v Sloveniji, ki so se ga so se udeležili tudi
otroci vrtca Lenart in učenci prve triade OŠ
Lenart.
Ta poseben dogodek za otroke se je odvijal
10. oktobra 2017 v ŠRC Polena. Otroci iz Rjave, Zelene, Bele, Rdeče in Roza igralnice so se
preizkusili v teku na 100 m. Tekli so v ravni
liniji, skupinsko s skupnim startom. Med tekom so jih spodbujali otroci, ravnatelj Marjan
Zadravec, pomočnica ravnatelja Aleksandra
Selinšek ter strokovni delavci vrtca in šole. V
teku na 200 m skupinsko so se preizkusili tudi
učenci prve triade. Vsi otroci in učenci so se v
atletski disciplini odlično odrezali.
Tek je bil namenjen druženju in gibanju, kar

smo brez dvoma dosegli z glasbo, ki nas je spremljala po samem dogajanju. Otroci so ob zvokih glasbe zaplesali in pomalicali. Od Atletske
zveze Slovenije pa smo prejeli zahvalno listino,
ki ima posebno mesto tako v vrtcu kot v šoli.
Barbara Ciglar, Gregor Zorko
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Brezplačen paket varčnih naprav
za prejemnike redne denarne
socialne pomoči
»Oktober je dober«. Zelo dober in resničen
moto, ki zraven dobrot jeseni ponuja nekaj
več tudi za prejemnike redne socialne pomoči. Z mesecem oktobrom lahko prejemniki redne socialne pomoči na njim najbližjih centrih
za socialno delo v Republiki Sloveniji izpolnijo
prijavnico za obisk energetskega svetovalca iz
svetovalne mreže ENSVET.
Letos poleti je prišlo najprej do preimenovanja projekta iz AERO v ZERO. Projekt
ZERO »zmanjšanje energetske revščine občanov« nudi zraven ozaveščanja, izobraževanja
in svetovanja tudi materialno asistenco zainteresiranim prejemnikom socialne pomoči.
Projekt vodi EKO SKLAD, Slovenski okoljski
javni sklad skupaj z Ministrstvom za delo,
družino in socialne zadeve ob aktivnem delu
sodelavcev na centrih za socialno delo in energetskih svetovalcev.
Z malo truda do velikih prihrankov, bi lahko bil zaključek dosedanjega delovanja tega
projekta. Po dosedanjih izkušnja iz prakse so
se lahko stroški za porabljeno energijo in vodo
samo z vgradnjo naprav, katere lahko občani
prejmejo brezplačno, zmanjšali do 100 EUR
na leto. V ta prihranek ni všteto morebitno
spreminjanje bivalnih navad stanovalcev bivalnih enot ali hiš, v kolikor so upoštevali
priporočila in nasvete energetskih strokovnjakov. Spreminjanje bivalnih navad je običajno
najtežji, gotovo pa najcenejši način varčevanja.
Glede na dane možnosti se priporoča, da
zainteresirani občani na njim najbližjem centru za socialno delo vzamejo in izpolnijo letak
ZERO, katerega sestavni del je tudi prijavnica. Prijavnica se odda na centru za socialno
delo, katerega zaposleni posredujejo na EKO
SKLAD. Prijavnica je pogoj, da se za termin

obiska svetovalca dogovorita občan in svetovalec.
Letak pa je dosegljiv tudi
na spletni povezavi https://www.ekosklad.si/
fizicne-osebe/en-svet/zero. Po prejeti prijavnici vse klice in dogovore opravi svetovalec, ki
bo občana tudi obiskal in mu predal materialna sredstva, potrebna za določen primer.
Pri samem obisku svetovalca je priporočljivo, da občan posreduje svetovalcu čim več
podatkov o rabi kuriv in energentov (elektrika, voda, energenti za ogrevanje – kuriva).
Svetovalec občanu po opravljenem obisku in
razgovoru posreduje tudi kratko pisno poročilo o opravljenem delu in svetovanju z oceno
možnih prihrankov. Ocena je tem bolj točna,
čim več podatkov o porabljenih količinah
energentov in sanitarne vode se posreduje
svetovalcu in čim bolj natančno se opiše trajanje delovanja posameznih naprav. Svetovalec
lahko po potrebi in ob soglasju občana opravi
ustrezne meritve in izdela izračune, na podlagi
katerih svetuje o možnih prihrankih in zniževanju mesečnih stroških.
Svetovalec glede na potrebe gospodinjstva
preda tudi paket enostavnih naprav za zmanjšanje porabe energije in vode (varčne sijalke,
podaljški za elektriko s stikalom za izklop, varčevalni nastavki za pipo in tuš, tesnila za okna
itd.).
Za več informacij pa smo vam na voljo tudi
v Energetsko svetovalni pisarni Lenart na telefonski številki 02 729 13 10 ali dominik.pongracic@gmail.com ali na spletni povezavi
Eko sklada https://www.ekosklad.si/.
Dominik Pongračič,
energetski svetovalec v mreži ENSVET

Trajnostni turizem za Slovenske gorice

P

ovpraševanje po turističnih aranžmajih
se geografsko vse bolj usmerja iz regij
z masovnim turizmom v regije z »ekstenzivnim« turizmom. Ta trend je izraz prestrukturiranja trga turističnih storitev k postmodernim potrošniškim in produkcijskim
strukturam. Postmoderni potrošniki so neodvisni, izkušeni v popotovanjih, prilagodljivi, le
redko »stalni« gostje, navadno nezainteresirani
za ponudbe t.i. masovnega turizma in imajo
raje individualne aranžmaje v ekstenzivnih regijah. Ta trend prinaša velik potencial za ruralne regije, ki stavijo na eko turizem in pri oblikovanju ponudbe sledijo potrebam teh novih
ciljnih skupin. Vzlic globalnega trenda urbanizacije se spreminjajo tudi mobilnostni vzorci,
pri čemer izgublja na pomenu lastništvo avtomobila. Da bi za te in druge ciljne skupine
ostali ali postali privlačni, se zahteva udoben
javni prevoz visoke kvalitete. Seveda je avto v
Sloveniji najpriljubljenejše prevozno sredstvo,
vendar je s porabo vsaj 0,46 kWh na kilometer
po osebi/dan tudi energetsko najmanj učinkovito prevozno sredstvo. Vlak in avtobus
porabita 0,11 in 0,17 kWh. V praksi avto ni le
vir izpušnih plinov, ampak tudi kazi sliko pokrajine in naselij. Parkirišča zavzemajo veliko
prostora. Temu se morajo prilagajati turistično
atraktivne mikrolokacije. S skrbnikom na licu
mesta in s pravimi kooperanti je mogoče uresničiti prilagodljivo, okolju prijazno ponudbo
na področju mobilnosti, ki upošteva povpraše-

vanja turistov kot potrebe domačinov.
Katerih vodil, smernic naj se torej drži turistični ponudnik, da bo svoje storitve tržil na
okolju prijazen in trajnostni način? V Slovenji je to uradno standard Slovenia Green, ki je
priznan tudi od Globalnega sveta za trajnostni
turizem (GSTC). Standard vsebuje 100 kriterijev in 147 indikatorjev. Avstrijci so te kriterije
in indikatorje združili v 11 poglavij: zasledujte
svojstven koncept in si postavite cilje; zmanjšanje porabe energije, uporaba obnovljivih virov;
varčna potrošnja vode; preprečevanje odpadkov
in njihovo ločevanje; skrb za dober zrak in mirno atmosfero; tudi za pisarno kupujmo«zeleno«;
ekološko čiščenje; trajnostna gradnja; uživajmo
odgovorno; spodbujanje okolju prijazne mobilnosti; naravno vrtnarjenje.
Kot pri nogometu ustvari 12-ti igralec odločujočo razliko, je tudi tukaj potrebno opozoriti na 12-to točko, ki jo predstavljajo možnosti
mreženja v okviru Slovenia Green.
Z razglasitvijo leta 2017 za leto trajnostnega turizma za razvoj je mednarodna skupnost
poudarila pomembno vlogo turizma za doseganje 17-tih globalnih ciljev trajnostnega razvoja. Ali bi si v slovenskogoriških občinah v
okviru katerega od načrtovanih občinskih ali
medobčinskih iz projektov, iz EU sredstev, postavili cilj sprejem standarda Slovenia Green?
Bila bi pogumna odločitev.
Drago Weinhandl, Mi za vse nas

Utrinek
Fotoaparat je zajel drevo bor v gozdu Dobrava v Sveti Trojici v Slovenskih goricah, na
katerem se hrani parazit lesna goba, ki je svojevrstno razporejena. Ta motiv je zaznalo oko
Frenkija Padovnika in skupaj z ženo Jano smo
krenili do tega drevesa.
Slavko Štefanec
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Čebula (Allium cepa L.)
Iz otroštva se še
spominjam lukaric, ki
so v zimskem času od
hiše do hiše prodajale
čebulček v kovinskih
mericah. Seveda smo
ga vedno kupili. V
Dornavi, ki je srce Lukarije, prirejajo etnografsko-kulinarično
prireditev, na kateri
predstavljajo
prikaz
pridelave in trženje luka ter pripadajoče
kulinarike. Ob tej priliki se lahko oskrbite z
čebulno ozimnico, spleteno v kite ali vence.
V kiti je 12 čebul, kar predstavlja 12 mesecev
v letu. Če katera izmed čebul zgnije, pomeni
to, da bo v mesecu, ki ga predstavlja, posebno slabo vreme. Ker o pridelavi čebule sigurno veliko veste, ne bom opisovala rastline,
ampak bi vas s predstavitvijo naših avtohtonih sort rada spodbudila, da le-te tudi sadite.
Belokrajnka: izhaja iz pokrajine ob Kolpi in
ji domačini rečejo gibelski žbulj; je srednje
pozna sorta z lepo slamnato barvo, podolgovate oblike, z belim mesom ostrega okusa in
je posebej primerna za krompirjevo solato in
pražen krompir. Ptujska rdeča ali greografsko zaščiten Pujski luk: je ploščate okrogle oblike, rdeče do vijolične barve, dobro
prenaša sušo, se dobro skladišči. Je izredno
aromatičen in ostrega okusa. Ker med kuhanjem hitro razpade, je priporočljiv za golaže. Tera: je sestra Ptujskega luka, je temno
rdeča, tudi barva mesa je temnejša, oblike
je ploščato-okrogle, prav tako primerna za
skladiščenje, iz te sorte si lahko med drugim
pripravite tudi čebulno marmelado. Domača
imena za čebulo so: luk, lukec, žbula, čabula
… V naravi najdemo divje vrste čebule, ki jo
prav tako lahko uporabimo. Čebula vsebuje mnoge zdravilne učinkovine, ki ugodno
vplivajo na: celotni prebavni sistem s pripadajočimi žlezami (jetra, žolč in trebušna
slinavka), v črevesju deluje antibakterijsko,
tako da pospešuje rast dobrih črevesnih bakterij, ker vsebuje snov, podobno inzulinu trebušne slinavke, deluje na presnovo sladkorja
in ga znižuje. Blaži krče v črevesju in deluje
proti zajedalcem (gliste). Spodbuja izločanje
vode in tako preprečuje njeno nabiranje v
nogah, jetrih, pljučih, osrčniku. Ne vpliva le
na ledvice, ampak izboljšuje tudi delovanje
srca, saj širi žile in izboljšuje prekrvavitev
srčne mišice. Pripravki iz čebule z dodanim
sladkorjem ali medom pomagajo pri obolenjih celotnega dihalnega sistema (hripavosti,
prehladih, angini, bronhitisu, vnetju nosne
sluznice, astmi, pljučnici). Zunanje čebulo
uporabljamo pri vbodih insektov, razjedah,
turih, kurjih očesih, proti izpadanju las, pri

glavobolu, bolečninah
v ušesih …
Najbolje je uživati
svežo ali le na nižjih
temperaturah toplotno
obdelano. Uporabne so
tudi lupine, ki jih posušimo in iz njih pripravimo čaj kot poparek.
Čebulni sirup: 2 veliki
čebuli razrežemo na
kolobarje, damo v steklen kozarec, posujemo s sladkorjem ali prelijemo z medom, pokrijemo in pustimo skozi
noč. Precejeno tekočino hranimo v hladilniku. Uživamo pri boleznih dihal, večkrat na
dan po jedilno žlico. Priporočljivo za otroke.
Proti glistam: na drobno zrežemo eno čebulo, prelijemo s četrt litra vode, pustimo stati
skozi noč, precedimo, pijemo na tešče 3 do
4 dni. Proti artritisu: čebulni sok zmešamo
s sezamovim oljem in masiramo bolna mesta. Pri glavobolu: inhaliramo na drobno
narezano čebulo. Pri vnetju grla in žrela:
narežemo 3 čebule, dodamo vejico timijana,
žlico sladkorja, malo vode in rahlo kuhamo 2
uri. Po potrebi vodo dolivamo. Kuhano maso
stisnemo skozi gazo, k dobljenemu soku dodamo enako količino mleka in pijemo 3-krat
na dan. Vnetje sinusov in nahod: skuhamo
močan čaj iz čebule z olupki in inhaliramo.
Krvavitve iz nosu: par kapljic čebulnega
soka nakapamo v nos. Za več mleka: doječe matere naj jedo čim več rdeče čebule, saj
spodbuja tvorbo mleka in vpliva na njegovo
boljšo kakovost. Bolečine v ušesih: na drobno narežite pol glave čebule, jo segrejte, dajte
v tanko bombažno nogavico, položite na uho
in fiksirajte s trakom za ušesa. Dobro tudi za
otroke. Krčne žile: dve žlici posušenih, narezanih lupin čebule prelijte s 100 ml žganja,
pustite en teden, precedite, uživajte po 20 kapljic 2 do 3-krat dnevno. Enako tinkturo lahko uživate tudi pri arteriosklerozi, tako, da v
20 kapljic tinkture vmešamo 2 žlički oljčnega
olja in jemljemo 3-krat dnevno pol ure pred
jedjo dva tedna, prekinemo za 10 dni in ponovimo. Proti alergijam na cvetni prah: iz
lupin rdeče čebule naredimo poparek, dnevno pijemo 2 do 3 skodelice. Pri pljučnih
obolenjih čebulo na drobno narežemo in
jo pražimo na svinjski masti (kot za golaž),
čimbolj vročo damo kot obkladek na prsi
za eno uro in ponovimo večkrat. S to mažo
lahko tudi masiramo prsi in hrbet v predelu
pljuč. Še veliko uporabnih receptov boste našli v knjigi Zdravilne rastline avtorja Richarda Willforta. Ne pravijo lukarji zaman, da
ena čebula na dan odžene zdravnika vstran.
Marija Čuček

Jedilna buča velikanka

J

esen je čas, ko pospravljamo zadnje pridelke na polju in odprtih vrtovih. Pridelke na
vrtu sta pospravljala tudi Anica in Maks
Potočnik iz Benedikta. Ob tem sta bila presenečena nad velikostjo jedilne buče, ki je zrasla
na kompostu. Ker še kaj takega nista pridelala,
sta nas poklicala, da jo ovekovečimo v Ovtarju. »Jedilne buče vedno sadimo na kompostu,
ki ga ustvarjamo z biološkimi odpadki, ki nastanejo na parceli. Tu smo spomladi posadili
seme jedilne buče, ki smo ga pridelali doma.
Nismo mogli verjeti, da bi zrasla tako velika
buča. Ko smo jo stehtali, je tehtnica pokazala
16,70 kg, dolga pa je 65 centimetrov. Ker imamo radi jedi iz buč, smo veseli takega pridelka,« sta nam povedla Anica in Maks.
Ludvik Kramberger
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Podeljena že 7. Okoljska nagrada

Dr. Marjan Toš

za inovativne dosežke in presežke diplomskih del
na področju okolja

Vsi nagrajenci, Hans Roth, lastnik Saubermacherja, in Rudi Horvat, direktor
Saubermacherja Slovenija

Že sedmo leto zapored podjetje Saubermacher Slovenija podeljuje Okoljsko
nagrado najbolj zaslužnim diplomskim
delom na področju bodisi okolja, energije,
odpadkov ipd. Tudi to leto smo ponosni,
da smo v sodelovanju z Univerzo v Ljubljani, Univerzo v Mariboru in Univerzo
v Novi Gorici uspešno nadaljevali zgodbo
Okoljske nagrade. Izmed prispelih nalog
se je tokrat v ožji izbor, po oceni strokovne
komisije, uvrstilo 6 nalog.
Naravoslovno-tehniška fakulteta, Fakulteta za znanosti o okolju, Fakulteta za strojništvo, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo
ter Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo so nam tudi v tem letu postregle s širokim izborom zanimivih, drugačnih in strokovnih diplomskih del. Slednje so pokrivale
vse, od tematik nevarnih odpadkov, proizvodnje plina iz papirniške odpadne vode, odstranjevanja ionov težkih kovin do prenosa
mikroplastike v vodnem okolju …
Izmed 6-ih nalog, ki so po oceni strokovne
komisije prišle v ožji izbor, je za zmagovalno
nalogo bilo izbrano diplomsko delo Mateje
Potočnik z Univerze v Mariboru, Fakultete za
strojništvo. Tudi to leto je bil velik poudarek
na ženskih predstavnicah, zato je bila dana
spodbuda tudi moškemu spolu, da se v prihodnjih letih prijavijo v čim večjem številu.
Poleg podelitve 14. novembra so zbrani
lahko prisluhnili tudi strokovnemu predavanju na področju razvoja digitalnih vsebin za
ravnanje z odpadki, ki ga je izvedel predstavnik in vodja digitalnega področja v podjetju
Saubermacher v Avstriji.

Rudolf Horvat, direktor podjetja Saubermacher Slovenija, je poudaril: »Vsak dom
potrebuje čvrste in zdrave temelje. Vsak dom
potrebuje toplino in mlade generacije, ki ga
bodo obnavljale, razvijale in nadgrajevale v
prihodnje. Pred sedmimi leti je nastala ideja
za podelitev Saubermacherjeve Okoljske nagrade. Menimo, da lahko z njeno vsebino in
razvojem podpiramo mlade generacije, na
katerih temeljijo prihodnji uspehi in vizije za
ohranjanje našega planeta. Tudi tokrat smo
ponosni, da je na naš naslov prispelo kar nekaj izredno dobrih magistrskih nalog. Vse z
jasnim ciljem, trdno vizijo in temelji, ki bodo
gotovo za vzor vsem bodočim generacijam.
Vnovič pa smo letos izmed vseh prispelih nalog zabeležili večino avtoric ženskega, nežnejšega spola. Morda moje besede kot spodbuda,
da bi se prihodnja leta tudi moški opogumili
in svoje ideje prijavili na našo nagrado. Dovolite pa mi, da še enkrat čestitam prav vsem prijavljenim nalogam. Tudi tokrat je bila namreč
odločitev za izbor tiste najbolj prave izredno
težka. Strokovna komisija je tako izbrala najboljše, pa vendarle menimo, da so prav vsi, ki
razmišljajo okolju prijazno in odgovorno, vredni, da bi jih okronali za podeljeno nagrado.«

4. del

Dr. Milan Gorišek – slovenski narodnjak,
Maistrov podpornik, sokolski starosta, liberalni politik,
lenarški župan in društveni delavec
(ob 60-letnici smrti)
Kot izkušeni pravnik je Gorišek znal opozoriti vodstvo tega denarnega zavoda na
nujne ukrepe v prid zavarovanja interesov
vlagateljev, kar nasprotnemu taboru ni bilo
po volji. Ko je leta 1925 prišlo do vmesne
krize pri poslovanju in do neekonomičnega
dvigovanja vlog zlasti revnejših izposojevalcev, je skušal uveljaviti pravico na odpovedne
roke in to tako, da bi prišli do svojega denarja res tisti, ki ga najbolj potrebujejo. Ravnateljstvu Okrajne hranilnice so javno očitali,
da namerava začeti z izterjavo posojil, da bi
lahko pokrilo vlagatelje in da bo to poslovanju zavodu škodilo. Oškodovanje Okrajne
hranilnice pa bi pomenilo hkrati oškodovanje celotnega okraja, so bili prepričani Goriškovi nasprotniki. Negativne posledice bi
zagotovo bile, saj je imela hranilnica veliko
majhnih vlagateljev in predvsem socialno
šibkih posojilojemalcev, ki bi lahko šli na
»boben««. Pri tem se je Gorišek zanašal na
jasna jamstva posestev v vsem okraju, ki so
za trdnost denarnega zavoda jamčila celo z
vso davčno močjo. Sploh, ker po njegovem
odzivu ni bilo gospodarskega razloga ali
vzroka za prekomerno dvigovanje denarnih (hranilnih) vlog. Ravnateljstvo Okrajne
hranilnice pri Sv. Lenartu so sestavljali Franc
Kramberger, veleposestnik in predsednik iz
Lenarta; dr. Milan Gorišek, odvetnik; Josip
Petrič, posestnik iz Zg. Voličine; Jakob Rojs,
veleposestnik iz Brengove; Ivan Roškar20, veleposestnik in politik iz Malne pri Sv. Juriju,
Franc Šabeder, posestnik iz Zg. Korene, prošt
Gregor Einspieler od Sv. Jurija21 in Josip Zelenik, posestnik iz Selc. 22
Dr. Gorišek je bil tudi med obema svetovnima vojnama najprej in predvsem odvetnik.
Še naprej se je ukvarjal z nepremičninskimi
zadevami in se je zelo redko vključeval v kazensko sodstvo. Bil je ugledni odvetnik in to
potrjuje tudi odločitev mariborskega Okrožnega sodišča z dne 8. 11. 1924, po kateri
je bil postavljen za začasnega prevzemnika
odvetniške pisarne dr. Franja Rosine v Mariboru. Izjemno angažirano je deloval v lovski in gasilski organizaciji. Strokovni vodja
Goriškovega lovišča je lovski čuvaj Feliks
Ciuha, ki je uplenjeno divjad vozil v znano
mariborsko Benkovo mesarijo. Tam je bil
poslovodja Lenartčan Hanzi (Anza) Pirher.
Lovec pri Lenartu je bil tudi sodnik Otmar
Cvirn, sin podpolkovnika Franja Cvirna, ožjega sodelavca generala Maistra. Predvsem
pa je bil dr. Gorišek gonilna sila in duša sokolskega življenja pri Sv. Lenartu in na širšem območju osrednjih Slovenskih goric.

Prav v sokolski organizaciji je prišla do polne
veljave njegova organizacijska sposobnost, ki
je pripomogla, da se je sokolska ideja, kljub
temu da se je razvijala v kmečkem, tradicionalističnem okolju, globoko ukoreninila in
zaživela tudi na podeželju. Gorišek je pripadal zmernemu krilu Sokola, za razliko od
mladih sokolov Zorana Poliča, sina sokolskega vaditelja Davorina Poliča, in Aleksandra Pirherja, ki sta bila izrazita predstavnika
levega krila Sokola23. Zato ne preseneča, da
sta bila oba po končani drugi svetovni vojni politična funkcionarja. Lenarški Sokol je
začel vnovič zelo aktivno delovati po nastanku nove države Kraljevine SHS. Leta 1920
je Gorišku uspelo dobiti prostore nekdanje
nemške šolske telovadnice pri Schulverein za
Sokolsko društvo. Objekta se je oprijelo ime
»sokolski dom«, ki je med Lenartčani znano
še danes. Pri tem se je kar precej zapletalo, saj
je bil dokončno prenos lastništva opravljen
šele leta 1940. Sokolske prireditve med obema svetovnima vojnama so bile pri Lenartu
lepo obiskane, kar velja še zlasti za telovadne
nastope in društvene veselice. Leta 1924 so
svečano razvili sokolski prapor, za katerega
sta bila najbolj zaslužna starosta dr. Gorišek
in vaditelj Polič. Leta 1927 je za krajši čas
postal telovadni vaditelj lenarških sokolov
olimpionik Leon Štukelj. Tega leta je bil namreč nameščen za sodnika pri lenarškem
sodišču. Sokoli so ga imeli v čislih in so pod
njegovim vodstvom trenirali izjemno zavzeto. Leta 1931 so postavili letno telovadišče in
leta 1933 je društvo štelo že 180 članov. Tega
leta je bil v lenarškem sokolskem domu tudi
veličastni občni zbor, na katerem je starosta
dr. Gorišek prebral pastirsko pismo slovenskih škofov v zvezi s Sokolom, ki so ga duhovniki v cerkvah brali 8. januarja 1933. To
pastirsko pismo je med člani in podporniki
Sokola povzročilo veliko razburjenje, saj se
je glavni očitek slovenskih škofov nanašal na
svobodomiselnost sokolske organizacije, ki
naj bi jo ohranjal tudi novi Sokol Kraljevine
Jugoslavije. Dr. Gorišek je ob tem ocenil, da
škofje pastirskega pisma ne bi izdali, če bi se
Sokol širil samo po mestih in trgih. Ker pa se
krepi tudi na podeželju, so se v Cerkvi zbali
vpliva sokolske organizacije24. Leta 1935 so
sokoli sodelovali na svečanosti ob posaditvi
lipe v spomin na ubitega jugoslovanskega
kralja Aleksandra. Spominsko lipo so posadili na osrednjem lenarškem trgu25. Lipo je
blagoslovil župnik Franc Sinko26.
Nadaljevanje prihodnjič!

Ivan Roškar(1860–1933), veleposestnik, politik iz Malne pri Sv. Juriju v Slovenskih goricah. Bil je
župan na Malni, v letih 1907–1918 je v štajerskem deželnem zboru v Gradcu zastopal volilni okraj
Ljutomer–Lenart, v dunajskem Državnem zboru pa v letih 1907–1918 podeželski okraj Maribor– levi
breg. Sodeloval je pri ustanavljanju Slovenske kmetske stranke, politično je organiziral Slovence in se
zavzemal za večji slovenski vpliv na vseh področjih. Bil je velik domoljub in zavedni Slovenec, zato so
ga oblasti ob izbruhu prve svetovne vojne leta 1914 zaprle v Gradcu. V novi jugoslovanski državi SHS
je odločno zagovarjal slovenske interese in se je leta 1922 s parlamentarnega življenja umaknil. Posvetil se je lokalni politiki in deloval kot župan ter se pri tem zavzemal za interese kmečkih posestnikov.
21
Gregor Einspieler(1853–1927), zavedni koroški duhovnik, pred pobegom v Pliberk leta 1919 je služboval kot prošt in župnik v Tinjah. Koroško je zapustil po plebiscitu in je od leta 1922 služboval kot
župnik v župniji Sv. Jurija v Slovenskih goricah. Tam je bil med ljudmi priljubljen in spoštovan. Umrl
je aprila 1927 in njegovega pogreba na farnem pokopališču se je udeležilo kar 32 duhovnikov. V pogrebnem sprevodu je bila tudi močna delegacija okrajnega zastopa Sv. Lenart, ki jo je vodil dr. Milan
Gorišek (prim. Koroški Slovenec, 11. 5. 1927, št. 19).
22
Slovenski gospodar, 19. 3. 1925, str. 2–3.
23
Franček Toplak, Spomini sokola, Maribor 2010, (42–43 ), odslej Toplak
24
Vneti pripadniki in sodelavci Sokola niso obiskovali nedeljskih maš in drugih verskih obredov, kar
so jim njihovi politični nasprotniki zamerili. Zaradi »politične nadmoči Sokola v podporo režima, za
katerega se je potegoval«, je konec leta 1935 po krajšem članstvu iz Sokola izstopil dr. Ožbolt Ilaunig.
Vanj se je včlanil oktobra leta 1935 na zahtevo takratnih oblasti in ga je kmalu zapustil, saj po njegovem mnenju »šentlenarški sokol ni bil to, kar bi moral biti«. Ilaunig Sokolu ni bil nikoli naklonjen.
25
Toš, M.; Sokolsko društvo Lenart 1908–2008, v: Zbornik ob 100-letnici sokolstva v Lenartu, Lenart
2008, 16–19. Dr. Milan Gorišek je bil tudi med prvimi člani Športnega društva Maribor, ki se je še
posebej rad zadrževal med kegljači. Društveni pozdrav je bil »zdravo«, društvo je razvijalo različne
dejavnosti, njegov prvi predsednik pa je bil dr. Glaser. Društvo je imelo svoj lokal v Narodnem domu
v Mariboru, mnogi člani pa so bili tui med prvimi aktivnimi mariborskimi sokoli, med katerimi se je
rad zadrževal Goriškov svak dr. Franjo Rosina, pred prvo svetovno vojno vodilni sokolski funkcionar
v Mariboru in leta 1918 Maistrova desna roka v Mariboru in na Štajerskem.
26
Franc Sinko je postal lenarški župnik leta 1932.Pred prihodom v Lenart je kaplanoval na Pilštajnu,
Vranskem, v Radljah, Šmarju pri Jelšah, na Teharjah in do konca prve svetovne vojne župnikoval v
Šmartnem na Pohorju. Sinko je po prihodu v Lenart takoj začel z bogoslužnimi reformami, vneto je
skrbel za katoliška združenja in odgovorno skrbel za obnovo cerkve. Sinko je bil med drugo svetovno
vojno najprej na Hrvaškem, od koder je leta 1942 prišel v Ljubljansko pokrajino. Od tam se je vrnil
v Lenart in 4. maja 1951 v Lenartu tudi umrl kot župnik in dekan (prim. Viljem Pangerl, Župnija Sv.
Lenarta v zadnjih 200 letih, v: Zbornik Občine Lenart, Lenart 1996, str.72–76).
20

Jože Kramberger hrani 67 let staro potrdilo
o plačilu naročnine za radio

S

o ljudje, ki so dragoceni za zgodovinarje,
dokazuje, da je bila naročnina plačana 1950.
ki hranijo »črno na belem«. Med temi je
leta. Poštni žig pa pove, da je bil imenu Benedikt dodan pridevnik Sv. (sveti). Bil je Sv. Be87-letni Jože Kramberger iz Negove, rojen v Ženjaku, v zgodovinskem kraju najdbe
nedikt v Slovenskih goricah.
slovitih Negovskih čelad. Že od mladih nog
Ludvik Kramberger
shranjuje razne dokumente, tudi nemško
spričevalo o obiskovanju OŠ v
Negovi med okupacijo. Je najstarejši čebelar v Negovi in najstarejši izdelovalec detektorskih
radijev, ki jih je izdeloval takoj
po vojni. Do potrebnih kristalov je prišel v Mežici, ko je bil
zaposlen kot gradbenik na Ravnah na Koroškem. Detektorski
radio je radio, s katerim lahko
»lovite« signale brez energije,
poslušanje pa je možno le s slušalkami. Imetniki takih radijev
so morali, na območju Lenarta
ga je imel tudi Rudi Tetičkovič
iz Varde, plačevati naročnino.
V rokah Jožeta Krambergerja je potrdilo o vplačani naročnini za
To nam je potrdil z ohranjenim radijski detektor iz leta 1950.
potrdilom Jože Kramberger. To
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Predstavnika Društva izgnancev pri
102-letni Tereziji

N

ajstarejša članica DIS-KO Lenart,
gospa Terezija Srčec, je 11. oktobra
2017 praznovala svoj 102. rojstni
dan. Živi v vasici Lokavec, občina Sv. Ana.
Za njeno dobro počutje in nego vzorno skrbijo njeni vnuki.
Ob visokem jubileju sta jo obiskala Jože
Zadravec, poverjenik za Lokavec, in Ivan
Godec, predsednik društva. Izročila sta ji
skromno darilo in ji zaželela tudi v bodoče
še mnogo zdravih let.
DIS - KO Lenart, Ivan Godec

90 let Karla Dvoršaka iz Oseka

V

petek, 20. oktobra 2017, smo obiskali
Karla Dvoršaka v Oseku, ker je slavil
svoj 90. jubilej.

Karl je bil rojen v Spodnjem Porčiču staršema Alojziji in Andreju Dvoršaku, kjer je
odraščal skupaj z dvema bratoma in štirimi sestrami. V mladih letih ga je ljubezen popeljala v Osek do izbranke Marice Elbl.
Svojo ljubezen sta okronala s poroko in
hčerko Marjano. Karl je vedno z velikim
veseljem kmetoval in obdeloval zemljo.
Sedaj z delom nadaljuje hči Marjana, ki
mu krajša jesen njegovega življenja.
Na njegov praznik smo ga z obiskom
in voščilom razveselili župan Občine
Sveta Trojica v Slovenskih goricah Darko Fras ter predstavnika Krajevne organizacije Rdečega križa Sveta Trojica
Jožef Časar in Angela Kukovec.
Barbara Cvetko

Petdeseta obletnica konca šole jurovskih
osnovnošolcev

G

eneracija, rojena leta1952 in
1953, je praznovala petdeset
let končanja osnovne šole v
Jurovskem Dolu (1967–2017). Nekateri sošolci se v teh petdesetih letih
sploh nismo srečali. Nekateri smo se
ponovno prepoznavali. Poslušali smo
zelo zanimive življenjske zgodbe vsakega posameznika, pa tudi učiteljev,
ki so nas spremljali v višjih razredih
osnovne šole. Zasluga gre predvsem
Mimici Špindler, ki se je potrudila za
nas in nam omogočila srečanje.
Jože Žvajkar, Lenart

Ivan Jemenšek (1940–2017)
na občina, je bil
Ivan Jemenšek
julija 1999 iz
Občine Lenart
prerazporejen
na novo delovno mesto tajnika
Občine Benedikt. S svojim
znanjem in izkušnjami je pomagal vzpostaviti in sooblikovati delovanje Občine Benedikt vse do njegove upokojitve leta 2005.
Ob tem je vredno poudariti, da se je ves čas
svojega službovanja tako v Benediktu kot
v Lenartu zavzemal za enakomeren razvoj
Slovenskih goric in s tem znatno prispeval k
današnji podobi naših krajev. Ostal nam bo
v trajnem spominu.
V Benediktu, novembra 2017,
župan Občine Benedikt Milan Gumzar

RKS OZ Lenart – plan krvodajalskih akcij za december 2017
Petek
1. 12.
KO RK Lenart
v OŠ Lenart
Sreda
13. 12.
KO RK Lokavec
UKC/OŠ
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Ob 20-letnici smrti

B

reda Zorko je bila vodja Matične knjistoriti za Lenart.
žnice Lenart, Podružnice Ljudske uniS svojo natančnostjo in perfekcionizmom
verze Lenart, od 1969. leta pa do svoje
je bila zahtevna do sebe in do drugih, a kljub
smrti 1997. Gradila je iz male začetne zaloge,
temu ima veliko zaslug, na katere ne smemo
iz malih prostorskih možnosti v številne obnopozabiti.
ve in dopolnitve, ki so jih dopuščale le postoVelja reči: Breda je (poleg drugih) veliko
poma težje finančne razmere Slovenskih goric.
storila za Lenart. Slava njenemu spominu!
Z dušo in srcem je bila prisotna v lokalni
Direktorica Knjižnice Lenart
samoupravi; v Občini Lenart pri zasnovah in
Marija Šauperl, univ. dipl. org.
izpeljavi kabelske televizije, vodovodov, razglasitve Lenarta za mesto,
postavitvi spominske
plošče ob 50-letnici
smrti Ožbalta Ilauniga
na hiši Ptujska c. 2, pri
predstavitvah številnih
publikacij, izdaji prvega zbornika Občine
Lenart 1996 ob 800-letnici prve omembe in
še bi lahko naštevali.
Odrekala se je svojemu
osebnemu življenju, ker
je bilo v knjižnici vedno Uredniški odbor (Breda Zorko ob županu Slavku Krambergerju) na
nekaj, kar je morala po- sprejemu pri županu leta 1996. Foto: arhiv KL

Ob 55-letnici Knjižnice Lenart okrogla
miza in srečanje z ministrom za kulturo
V petek, 17. 11. 2017, ob 16. uri je v večnamenskem prostoru Knjižnice Lenart ob 55-letnici delovanja in ob dnevu slovenskih splošnih knjižnic potekala okrogla miza Posebni
izzivi malih knjižnic, ki se je je udeležil tudi
minister za kulturo Anton Peršak. Razprava je
skušala odgovoriti na vprašanje, kako zagotoviti primerljivo javno knjižnično službo, da bi

bili vsi državljani
približno enaki
pred zakonom.
O okrogli mizi in spremljajočih dogodkih
bomo, ker je bil naš časopis v času dogodka že
v tisku, poročali v prihodnji številki Ovtarjevih novic.
Uredništvo

Razpis za priznanja ZKD Slov. goric 2017

In memoriam

Konec meseca oktobra nas je pretresla
žalostna vest, da je za vedno odšel naš bivši
sodelavec – tajnik Občine Benedikt Ivan Jemenšek. Poznali smo ga kot čilega in energičnega moža, velikega ljubitelja knjig in poznavalca trajnostnega razvoja ter učinkovite rabe
obnovljivih virov energije, ki se je tudi po
upokojitvi leta 2005 rad vračal v našo družbo ob raznih kulturnih in družabnih priložnostih ter pokramljal z bivšim kolektivom
kakor tudi z občankami in občani Benedikta.
Z Ivanom Jemenškom so se krajanke in
krajani Benedikta prvič lahko srečali, ko je v
70-ih letih prejšnjega stoletja v takratni Občini Lenart skrbel za koordinacijo zveznih mladinskih delovnih akcij, ki so v tistem času na
območju Slovenskih goric gradile vodovodna
omrežja in s tem omogočila priključitev na
vodovod tudi gospodinjstvom v Benediktu.
Ob državni reorganizaciji lokalne samouprave, ko je tudi Benedikt postal samostoj-

Breda Zorko

Za nami je leto, v katerem je bilo bogato in pestro kulturno dogajanje, tako v izvedbi kulturnih dogodkov, še bolj pa garaškem delu skupin in posameznikov v skrbi za ohranitev
doseženega ter želji po kakovostnejšem napredku. V spodbudo, predvsem pa v zahvalo,
objavljamo razpis za zbiranje vaših predlogov za podelitev zaslužnih priznanj s področja
delovanja v kulturi. Predlagatelji so člani Zveze iz območja občin iz Upravne enote Lenart,
ki svoje utemeljene predloge posredujejo v pisni obliki na naslov: Zveza kulturnih društev Slovenskih goric, Nikova 9, 2230 Lenart s pripisom »ZVEZNE ZVEZDE 2017«.
Prijave sprejemamo do vključno 22. 12. 2017.
Morebitne nejasnosti v povezavi z razpisom lahko pojasnite na telefonski številki
040 230 240.
Priznanja bodo podeljena na osrednji kulturni prireditvi v soboto, 27. januarju 2018. O
lokaciji in času vas bomo pravočasno obvestili.
Pravilnik o priznanjih Zveze kulturnih društev Slovenskih goric je objavljen na spletni strani Zveze: www.zkd-sg.si.
Predsednik Zveze KD Slov. goric Drago Lipič

Razstava likovnih del učencev 12. mednarodne poletne kolonije Krk 2017
V Galeriji Krajnc smo 27. 10. 2017 odprObisk na odprtju razstave je bil vse pohvale
li razstavo 18 učencev, kar je doslej največ. 9
vreden, saj je bila galerija nabito polna, veliko obiskovalcev pa je ostalo tudi na dvorišču.
jih je bilo udeleženih na delavnici na Krku, v
Vsem gre zahvala, saj to pomeni podporo
razstavo pa smo vključili tudi 9 učencev, ki so
delovanju likovne šole ter mladim slikarjem
slikali ob sobotah v Galeriji Krajnc, pa se niso
kakor tudi Galeriji Krajnc, ki je s to razstavo
udeležili delavnice na morju.
obeležila 25-letnico delovanja.
Dela, ki so nastala na Krku, so na meji z
Lepa perspektiva mladih talentov bo bogaabstrakcijo, njihov likovni tekst je svoboden,
barviti krajinski izsek je abstrahiran, govorijo barve, ohranili so likovne elemente, da lahko likovno
delo stoji samostojno.
Iz slikanja, vezanega na krajinske
izseke, so počasi prišli v bolj sproščeno slikarstvo, ki jim je dalo novi
zagon in veselje do ustvarjanja.
Skupaj so postavili na ogled 84 likovnih del v tehniki acryla.
Razstavljajo: Jana Zorko, Tjaša
in Nika Gamser, Lana Hohnjec,
Karin in Tjaša Rojko, Tina in Miha
Pliberšek ter Zoja Lorber (s Krka);
Sara in Lara Majer, Kristjan Hercog, Teo Grah, Lucija Mesarec, Avtorji na razstavi z mentorji in Adijem Smolarjem. Foto:
Shera Shala, Asja Žgeč, Lija Lucija arhiv Galerije Krajnc
Kmetič ter Mari Kramberger.
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tila kulturni utrip našega življenja in kaže na
vedno večje zanimanje za to dejavnost.
Dogajanje je, kot vedno, obogatil Adi Smolar, ki s svojimi besedili neverjetno dopolni
likovno govorico. Še posebej doživeto je bilo
sporočilo Janeza Erjavca, direktorja Pomurskega sejma – rednega donatorja in gosta
likovne dejavnosti pri Galeriji Krajnc, ki je
povzel utrip Lenarta in v njem delovanja naše
dejavnosti, prepoznavnosti likovne ustvarjalnosti Konrada Krajnca ter nastanek mesta
Lenart in hkratni nastanek Galerije Krajnc,

pomen te likovne ustanove za mesto in Slovenske gorice. Simbolično je ob odpiranju razstave predal tudi srebrnik Pomurskega sejma
ob 25-letnici delovanja.
Razstava je odprta ob sobotah med 10. in 13.
uro, ko je zagotovljeno tudi vodstvo po razstavi.
Prisrčno vabljeni na ogled.
Ker beseda hvala ni nikoli odveč, naj se v
imenu učencev, mentorjev in v svojem imenu še enkrat zahvalim vsem, ki nam stojite ob
strani in omogočate izvedbo naše dejavnosti.
Konrad Krajnc

KNjigolAndiJa
V Lenartu se včasih »fantje« dobijo na kavi
in tako je Ivan Vohl (tudi rokoborec) vprašal
Slavka Šiška: »Si videl Ovtarjeve novice? Na
sliki si!« In Slavko je pogledal. Našel je fotografijo, ki je bila posneta leta 1964 za objavo
v Večeru in je Dragiša Modrinjak prosil za
posebno poziranje. Slavko je seveda našel
tudi sebe (tisti fant, ki edini čepi v krogu – to
pa zato, ker je most obvladal tako dobro, da
ni bilo treba vaditi); levo od njega pa je edini
rokoborec v dresu – Franc Šenveter iz Zamarkove (drese so imeli samo starejši). Trener Jože
Šuman (stoji desno) je odločil, da bodo težke
blazine odvlekli iz telovadnice (Sokolski dom)
na prosto (desno ob telovadnici nad igriščem).
Določil je tudi vadbo: most (to je tisti element,
iz katerega se lahko rešiš pred porazom – tušem, če ga dobro obvladaš). Takole so v naravi
vadili takratni rokoborci; okoli stoječi pa so
bili lenarška mladež, med njimi stoji tudi Venčeslav Čuček (desno). To pripoveduje Slavko
po več kot 50 letih. Pripelje se iz Lormanja na
svojem starodobniku, ki ga moram posneti –
to je star poni (jugoslovanski, pove).

Kava v Molenu je bila dolga, saj so spomini
zaživeli in povedal je pomembne stvari za zgodovino in za življenje. Rokoborba v Lenartu je
bila od povojnih časov pa vse do devetdesetih
na ravni prve lige. Edini so imeli tekme v lenarškem kulturnem domu ob 11. uri. Blazine so
peljali po Ptujski cesti z vozom od telovadnice
do dvorane, da so ljudje po končani maši šli obvezno še na rokoborsko tekmo. To je bil ritual.
Jože Šuman je bil odličen trener, dober človek,
kot oče. Za Slavka ima posebno mesto, saj ni živel z
očetom in Jože mu je v odločilnem mladostniškem
času rekel v Lormanju: »Ti
si mali, take potrebujemo
pri rokoborbi; pridi.« Šel
je; ko so vrstniki videli
njegove zmage na tekmah,
je dobil avtoriteto in predvsem je zdravo živel. Trener ni smel videti cigarete
ali alkohola. Športnik tega
ne sme! Jože je našel denar
za rokoborbo, vse, kar so
potrebovali.
Potovali so v Poreč,
Pulj, Grosuplje, Liko; metali so v II. ligi zahod
– v grško-rimskem slogu: Lenart, Olimpija,
Maribor in Grosuplje.
Slavko se spominja svoje generacije: Franca

Žnuderla, Srečka Zemljiča, Boruta Karnerja,
Draga Roškariča, Jožeta Majcenoviča, Marka
Baniča, Laleka Vogrina, kasneje Ernesta Polanca pa Zvonka Titana, Franca Črnčiča, Toneta Vedenjaka, Dokla, Ivana Vohla, Verčiča
iz Maribora. Kasneje je prišlo še več odličnih
rokoborcev. Spomin mu kar vre z imeni; morda je koga tudi pozabil, nič hudega. Omeni
prve trenerje: Pirherja, Ladija Omerzuja, Toneta Turka. Iz Maribora so imeli Pinteriča in
Močnika. Vsi trenerji, tudi Šuman, so tudi tekmovali. Vse trenerje, razen Šumana, so vikali.
Veliko anekdot se spomni. Tako je Pirher v
Koprivnici metal v težki kategoriji (za katero
niso imeli tekmovalca) v borbi za vstop v prvo
ligo. Dobil je nasprotnika, ki je rekel: »Ja ne
mogu više!« Tako je Pirher edini zmagal (seveda je Pirher zmagoval tudi v borbi, enako
tudi Šuman – menda jih je bilo potrebnih 10,
da so ga spravili na tla). Tudi Lalek je znal kaj
zakuhati. Ko je na tehtanju zahteval sodnik, da
sleče hlače (bil je namreč na tesno s kilogrami
nad 48); slekel je hlače jih držal v roki, stopil
na tehtnico (sodnik ni opazil) in tehtal 48 kg s
hlačami v rokah. Klub je moral imeti zdravnika. Ker je bil dr. Gabršček zaseden, so vzeli veterinarja, dr. Krambergerja. Ta je ob pregledu
rad rekel: »Taka pljuča imaš kot konj!« Tako je
bilo vedno smeha, ki je mlade športnike držal
skupaj; to je bilo vredno več kot občutek, da
nimajo dresov, da nimajo prave prehrane, da
vstopajo v prvo ligo s slabo dvorano in blazinami; vedno so imeli voljo, znanje in občinstvo
– ves Lenart.
Pomembna za rokoborbo sta bila tudi klubska delavca Ivo Knuplež in zobozdravnik Landau. Ta je peljal Slavka in prijatelja v Beograd
na kvalifikacije za olimpijske igre v Mexicu,
ker Mariborčani niso mogli. Nista se uvrstila,
bila pa sta v Beogradu in Landau je rekel v restavraciji: naročita si, kar hočeta – neverjetno.
Legende Lenarta, ki še vedno rečejo: Rokoborba nas je naredila ljudi! Dodajam: Lenart
je naredila prestolnico!
To je bila zgodba ob fotografiji iz prejšnje
številke Ovtarjevih novic.
Nova naloga ne bo toliko težka po motivu.
Pričakujem pa, da se kdo prepozna ali prepozna koga (od 4 oseb in treh predmetov, če odštejemo cesto.
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Praznični december v glasbeni šoli
Še nekaj dni, pa bomo znova zakorakali v mesec, ki nas razvaja s praznično razsvetljavo,
dobrotami, prijaznimi besedami in voščili ter s prijetnimi večeri v krogu svoje družine.
Tudi na Konservatoriju za glasbo in balet Maribor, v Podružnični šoli Lenart in Dislociranem oddelku Cerkvenjak, vsako leto poskrbimo, da je december res prazničen.
Tako bodo učenci in učitelji v Cerkvenjaku v sredo, 6. decembra, ob 18. uri v Kulturnem domu Cerkvenjak priredili Miklavžev nastop. S prelepimi glasbenimi točkami bodo
v svojo družbo priklicali Miklavža, z njimi pa obdarili tudi vse, ki boste ta večer preživeli
v njihovi družbi.
V četrtek, 7. decembra 2017, ob 18. uri pa bodo v Domu kulture Lenart za prijetno
praznično vzdušje poskrbeli učenci in učitelji Glasbene šole Lenart. Pripravili vam bodo
pravo »Zimsko pravljico«. Na prazničnem odru se bodo zavrtele baletke, zapeli bodo naši
najmlajši, solisti ter pestri komorni sestavi bodo poskrbeli za prijetno glasbeno vzdušje, za
konec pa bo razveselil še pihalni orkester glasbene šole.
Vljudno vas vabimo na naši prireditvi. Obljubljamo vam, da boste z nami preživeli lep
in zanimiv decembrski večer.
Irena Košmerl Leš

Letna predstava Folklorne skupine KD Sveta Ana

ENO DOBRO LETO
26. 11. 2017 KTC Sveta Ana ob 15. uri
Nastopajoči: FS KD Sveta Ana, folklorna skupina Krnica
Svečina in KUD »Ježek« Beretinec

PROST VSTOP

Vabilo
Kulturno društvo Sveta Ana vas prijazno vabi
na zelo zanimiv pevsko obarvan večer muzikalov,
ki jih bo pod vodstvom Natalije Šijanec prepeval Cerkveno-prosvetni mešani pevski zbor KD
Sveta Ana, in sicer v petek, 8. decembra 2017,
ob 19. uri v Športni dvorani OŠ Sveta Ana. Pridite, zelo veselo in sproščeno bo, naš trud pa bo
poplačan z vašim obiskom. Vabljeni!

Deklica mojega spomina
Pišite, kličite: marija.sauperl@lenart.sik.si
051 338 144
Marija Šauperl

31. Glas slovenskih goric
Letos je KD Sveta Ana po premoru organiziralo omenjeno glasbeno prireditev, ki je
poslušalcem ostala v zelo lepem spominu.
Nastopili sta dve kategoriji pevcev, in sicer
starejša in mlajša skupina, v mlajši skupini so

pini pa so se predstavile Pevke ljudskih
pesmi DU Lenart, Dolores Sitar, Nadja
Srečna, Nuša Kacijan. Prva mesta so
po oceni strokovne žirije v sestavi Borisa Mlakarja, Natalije Šijanec ter Vanje
Fekonja osvojili v mlajši kategoriji Lara
Hercog, Nuša Zelenik ter Nina Angelika Rovšček Soto, v starejši kategoriji
pa so odlična mesta osvojile Dolores
Sitar, Nuša Kacijan in Nadja Srečna.
Občinstvo pa je največ glasov namenilo Nuši Kacijan (Preveč je belih rož)
ter Evi Gosak Koler (Malo miru). Dogodek je naletel na lep odziv in veliko
dobre volje ali, kot je napisal oče ene
udeleženk: » … rad bi pa pohvalil vaš
dogodek, ki je bil zelo lepo organiziran,
z veliko topline, pozitive in mehkobe,
skratka lepo. Opazil sem tudi, da niste
pozabili na nikogar in to vam daje še
prav poseben pečat. Na Ani smo se počutili kot doma. Upam, da vam to daje
dodatnega poguma in elana za naslednje leto …« Torej, se vidimo!
SReBr

nastopili Stela Tavželj, Lana Hubernik, Nika
Vunčec Hlupič, Taneja Has, Qantu Angelina
Rovšček Soto, Andreja Potrč, Lara Hercog,
Tija Bračič, Eva Gosak Koler, Nina Angelika
Rovšček Soto ter Nuša Zelenik; v starejši sku-

Tretje leto zapovrstjo se bo odvijal glasbeni večer z naslovom Deklica mojega spomina,
posvečen Niki Jankovič, ki bo v petek, 24. novembra 2017, ob 19. uri v kulturnem domu
v Jurovskem Dolu.
Nikin literarni opus bo skozi glasbo dopolnil Trobilni kvartet, katerega člani so Blaž Trobas, Tadej Postružnik, Aleš Levačič, Timotej Šnofl in Aljaž Janžek. Predstavil se bo tudi
klavirski trio Interim; na klavirju bo Sandra Čepin, na violini Edin Okič in na violončelu
Jakov Voltolini.
V pevskem delu nastopa se bo predstavil tenorist Benjamin Pregl ob klavirski spremljavi
Katarine Pregl, zapela pa bo tudi klapa Lent. S prireditvijo bo odprta tudi likovna razstava v avli kulturnega doma. Prostovoljni prispevki, zbrani na prireditvi, bodo namenjeni
za potrebščine otrok iz socialno ogrožene družine iz občine Sv. Jurij v Slovenskih goricah.
Vljudno vabljeni!
Uroš Urbanič
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Večer skečev in smeha v Selcih

Predstavitev knjige Ozri se, deklica

Dan, ko se ne smejemo vsaj enkrat, je izgubljen dan. (Louis de Chamfort)
Prav gotovo pa sobota, 28. 10. 2017, ni bil
izgubljen dan za tiste, ki so bili na Večeru skečev in smeha v Kulturnem domu Selce, saj so
se uro in pol smejali. Dramska skupina KTD
Selce je pripravila zanimiv večer, poln smeha
in zabave. Predstavili so kar šest novih skečev:
Zdravstvena reforma, Največji
tatovi, Lovec Pepek, Novosodobne mame, Meja ter Kako
dobiti službo. Vse skeče sta
na zanimiv način povezovali
igralki, ki sta v vlogi čistilk vse
nepravilnosti današnjega časa
pometli pod preprogo. Igralci
so domačini in jih občinstvo že
dobro pozna iz raznih veseloiger ter skečev. Nastopali so Danaja Rožmarin, Tina Brunčič,
Ivanka Potrč, Suzana Vogrin,
Marija Kurnik, Olga Ornik,
Julijana Bračič, Mirko Čeh, Jože Rožmarin in
Janez Bračič. Avtorica in režiserka vseh skečev
je bila tudi tokrat Julijana Bračič.
Dramska skupina je k sodelovanju povabila še OŠ Voličina in pevce ljudskega petja
KTD Selce. Veseli prizor, kako je šola potekala nekoč, so pod mentorstvom Petre Munda odigrali šolarji OŠ Voličina. Vlogo stroge
učiteljice je prikazala Aleksandra Papež. Pevci

Založba Kreativna PiKA je v
sodelovanju z Občino Lenart v
sklopu praznovanj občinskega
praznika 7. novembra v Centru
Slovenskih goric v Lenartu pripravila predstavitev avtobiografije Ozri se, deklica in pogovor
z avtorico Cecilijo Novak. Moderator pogovora izr. prof. dr.
Bernard Rajh in Cecilija Novak
sta skozi izseke knjige in avtoričinih pripovedovanj predstavila
težko življenje v Slovenskih goricah po drugi svetovni vojni. Cecilija Novak
nas v svoji že drugi izdani knjigi popelje skozi
svoje otroštvo – od Peščenega Vrha v Zgornje
Žerjavce in potem v Maribor, kjer si je tudi kasneje ustvarila družino. V knjigi odslika svoj
obraz in pove svojo zgodbo. Izr. prof. dr. Bernard Rajh je kot strokovnjak na tem področju
(avtor narečnega slovarja Gúčati po antùjoško)
izpostavil uporabo narečnih vložkov, ki so pričarali posebno vzdušje in pritegnili bralca.
Izdajo knjig so z nakupom v prednaročilu podprle slovenskogoriške občine: Lenart,
Sveti Jurij v Slovenskih goricah, Destrnik,
Cerkvenjak, Trnovska vas in Sveti Andraž.
Med številnimi udeleženci so se predstavitve
udeležili tudi župani: mag. Janez Kramberger,

ljudskega petja pa so zapeli nekaj šaljivih pesmi. Na harmoniko jih je spremljal Franček
Sekol. Z velikim aplavzom pa je občinstvo
nagradilo pevca Alojza Rojka, saj je kot solo
pevec pesmi odpel na zelo hudomušen način.
Napovedovalka je bila Karin Petko, ki je tudi
vodja mladinske dramske skupine KTD Selce.
Dvorana je bila nabito polna, kar je dokaz,

da krajani delovanje KTD Selce zelo podpirajo
in radi obiskujejo njihove prireditve. Za dobro delovanje društva gre zahvala tudi predsedniku društva Janezu Belni, ki skrbi, da je v
društvu dovolj pozitivne energije za kvalitetno
delo. Prireditev je bila namenjena tudi počastitvi 10. obletnice delovanja KTD Selce in
260-letnice šolstva v Voličini.
J. B. foto: Venčeslav Zrim

Peter Škrlec, Vladimir Vindiš, predsednik KS Lenart
Andrej Kocbek, predsednik
ZKD Slovenskih goric Drago
Lipič in direktorica knjižnice
Lenart Marija Šauperl ter številni drugi.
Za glasbeno popestritev na
citrah je poskrbela Nada Svetina, manjkalo ni niti pristne
slovenskogoriške »južine« ter
županovega vina, ob katerem
so se ljubitelji knjig v polno

Od leve: avtorica knjige Cecilija Novak, predstavnika založnika Nina Zorman in Zmago Šalamun, moderator izr. prof. dr. Bernard Rajh in
fotografinja – avtorica naslovnice Tjaša Oman

Plesna skupina Country Roses vabi
Vabljeni na plesno druženje, kjer bomo v sproščenem vzdušju spoznavali
kavbojske plesne korake. V Centru slovenskih goric se družimo že kar nekaj časa in odločili smo se, da medse povabimo nove country prijatelje. Da ples ne grize, se lahko prepričate
sami. Pridite in se preizkusite v plesanju Line Dance plesov, ki so primerni za vse generacije.
Obljubljamo zabavo, ples, veselje in prijetno druženje! Vidimo se vsak petek od 20. ure dalje
v Centru Slovenskih goric. Zunaj na Trgu osvoboditve bomo izvedli javni nastop 8.12. 2017
ob 20. uri. Info: 070 474 400.
Plesna skupina Country Roses

Obiskovalci so dvorano napolnili do zadnjega kotička.

zasedeni dvorani spominjali težkih, a tudi lepih
trenutkov.
Knjiga je izšla pri Založbi Kreativna PiKA iz
Trnovske vasi., kjer jo
lahko tudi naročite na
info@kreativnapika.si
ali na telefonsko številko
031 540 261.
Nina Zorman, foto:
Maksimilijan Krautič

* Podrobnosti in pogoji nakupa so zapisani na www.telekom.si. Vse cene vključujejo DDV.

Evitel d.o.o. PE Lenart Lenapark
Ob Poleni 35, 2230 Lenart v Slov. goricah
Tel: 051 637 600
Email: lenart.evitel@siol.net
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ŠPORT / ZA RAZVEDRILO
FUTSAL
1. SFL - Benediktu velika zmaga nad Kobaridom
Nogometaši KMN Benedikt so zabeležili pomembno zmago na domači tekmi proti tretjeuvrščenemu Oplastu iz Kobarida. Benedičani
so po dveh zadetkih Bojana Klemenčiča ter
enemu zadetku Marka Senekoviča in vratarja
Tjaža Lovrenčiča vodili že ob polčasu (4:2).
V nadaljevanju pa sta 2 zadetka prispevala še
Marcel Vindiš in Marko Senekovič, tako da so
benediški futsalerji slavili z končnim rezulta-

Državno prvenstvo do 19 let – vzhod
Po 6. krogu: 1. Dobovec (16), 2. Meteorplast
(16), 3. KMN Slovenske gorice (10), 4. Mlinše (9), 5. FutureNet Maribor (7), 6. Benedikt

tom 6:3.
Lestvica 1. SFL po 10. krogu: 1. FC Litija (22
točk), 2. Dobovec Pivovarna Kozel (20), 3.
Oplast Kobarid (17), 4. Bronx Škofije (15),
5. FutureNet Maribor (14), 6. KMN Sevnica (11), 7. Siliko Rem Power Vrhnika (7), 8.
KMN Benedikt Avtodeli Džauš (6), 9. Ivančna gorica (3).

Avtodeli Džauš (3), 7. FSK Kebelj (0), 8. KMN
Sevnica (0), 9. KMN Olimp Celje (0).

Državno prvenstvo do 17 let – vzhod: Slovenske gorice premagale Benedikt
V derbiju 6. kroga so nogometaši Slovenskih goric
v lokalnem derbiju proti
Benediktu po preobratu v
zadnjih dveh minutah in
dvema zadetkoma v 38. in
40. minuti rezultat spreobrnili iz zaostanka 4:5 v
zmago 6:5.
Lestvica državnega prvenstva v futsalu do 17
let – vzhod po 6. krogu: 1. KMN Slovenske
gorice (18), 2. Meteorplast (15), 3. Benedikt

HUMORESKA

Avtodeli Džauš (9), 4. Kebelj avto Aleš (6), 5.
NK Imeno Kozje (4), 6. Dobovec (3), 7. FutureNEt Maribor (3), 8. FC Ptuj (0).

Državno prvenstvo do 13 let – vzhod po 3. krogu
1. Meteorplast (15), 2. Sevnica (12), 3. Hiša
daril Ptuj (9), 4. Benedikt Avtodeli Džauš (9),

Državno prvenstvo v futsalu za ženske
Z državnim prvenstvom v futsalu so pričela
tudi dekleta. Branilke naslova, igralke KMN
Slovenske gorice, so v uvodnih dveh krogih
zabeležile dve prepričljivi zmagi. Najprej proti
Vrhniki s 7:1, minuli vikend pa še v lokalnem
derbiju proti ŽNK Cerkvenjak z 8:2. Ekipa

5. Miklavž TBS-Team24 (6), 6. KMN Slovenske gorice (0).
Cerkvenjaka je uvodoma doživela poraz proti
ŽNK Celje (1:4).
Vrstni red po 2. krogu: 1. KMN Slovenske gorice (6), 2. ŽNK Celje (6), 3. Siliko Nova Panorama (0), 4. ŽNK Cerkvenjak (0).
Dejan Kramberger

ODBOJKA
Mednarodni turnir v odbojki
za dekleta

v okviru lenarškega občinskega praznika
se je v Športni dvorani Lenart v torek, 7.
novembra, odvijal mednarodni odbojkarski turnir v kategoriji starejših deklic.
Na turnirju so sodelovale ekipe TUS
Bad Radkersburg iz sosednje Avstrije,
ekipa Odbojkarskega kluba Benedikt
in domača ekipa Odbojkarskega kluba
Zoja iz Lenarta. 33 igralk je pokazalo
borbeno in požrtvovalno igro. V napetih tekmah so zasluženo slavile varovanke trenerja Igorja Smonkarja, igralke Zoje iz Lenarta, sledile so jim gostje iz avstrijske Radgone in
z nekaj smole v končnici igralke OK Benedikt.
Gre za že drugi tovrstni odbojkarski turnir
v sklopu lenarškega občinskega praznika.
Dobro obiskane tribune, prijetno navijaško

vzdušje in motivirane igralke nam dajejo vedeti, da bomo tudi v naslednjih letih nadaljevali z začetim delom.
Občinski svetnik in predstavnik ŠD Lenart
Tilen Štefanec je kapetankam sodelujočih ekip
podelil zaslužene pokale.
Mateja Glinšek

Radehova slavila na odbojkarskem turnirju v Lenartu
V okviru občinskega praznika v Lenartu je v
petek, 10. 11. 2017, potekal odbojkarski turnir,
ki so se ga udeležile tri ekipe. Prvo mesto je
osvojila ekipa Radehova 1, drugo mesto ekipa
Lenarta, tretje pa ekipa Radehova 2. Zmagovalno ekipo Radehove so sestavljali kapetan
Vojko Titan, M. Harl, Z. Harl, B. Sirk, M. Sirk,
Jančič, Rajter in Cvar.
Dejan Kramberger

KARATE
Lenarški karateisti na turnirjih Maribor Open in KZS
V soboto, 7. 10. 2017, se je v športni dvorani
TŠC v Mariboru odvil 7. mednarodni karate
turnir: Maribor Open 2017 pod okriljem Karate zveze Slovenije (KZS). Tekme se je udeležilo 71 klubov iz 9 držav, ki so skupaj opravili
kar 616 posamičnih in 49 ekipnih nastopov.
Iz lenarškega karate kluba je nastopilo 7 tekmovalcev: Matija Sedonja, Gal Bauman, Luka
Štandeker, Luka Lenart, Luka Rola, Vid Zarič
in Nino Ornik. Vsi so pokazali odlične nastope, vidnejše rezultate pa so dosegli:
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1. mesto: Vid Zarič - borbe dečki - 40 kg
2. mesto: Vid Zarič - kata dečki in Nino
Ornik - borbe kadeti - 70 kg
3. mesto: Matija Sedonja - kata malčki,
Luka Rola - borbe malčki +30 kg ter ekipa: Bauman, Lenart, Rola v kata team
malčki.
V nedeljo, 5. 11. 2017 so se slovenski
karateisti udeležili še zadnjega, tretjega
pokalnega turnirja KZS v Kanalu ob
prelepi Soči. Na tekmi je sodelovalo 353
tekmovalcev iz 44 klubov, skupno pa so
opravili 411 posamičnih in 36 ekipnih
nastopov. Lenart sta tokrat zastopala le
Vid Zarič (kata dečki in borbe dečki -40
kg) in Nino Ornik (borbe kadeti -70 kg), kljub
vsemu pa skupaj osvojila 3 kolajne.
Nino je osvojil bron v borbah, Vid pa je srebru
v borbah dodal še bron v katah. Slednji je po

treh krogih pokalnih tekmovanj KZS na koncu zasedel izjemno 3. mesto med dečki.
Iskrene čestitke!
Borut Močnik
Piše: Tomaž Kšela

Varčevanje

»Peter, zakaj si danes pojedel samo pol
klobase,« je pred dnevi šivilja Marica pri
malici povprašala rezkarja Petra.
»Drugo polovico bom pojedel za večerjo,« je pojasnil Peter.
»Zakaj ješ tako malo? Če delaš, moraš
tudi jesti, drugače boš oslabel,« ga je podučila Marica.
»Saj ne rečem, da ne bi mogel pojesti še
pol klobase,« je počasi dejal Peter. »Vendar varčujem.«
»Za kaj pa varčuješ, Peter? Hišico sta si
z ženo že postavila, avto imaš še kar soliden, pa tudi sicer ni videti, da še kaj nujno
potrebuješ, razen seveda malo več miru in
počitka, saj moraš v tovarni preveč delati,«
je dejala Marica.
»He, he, he,« se je zarežal mizar Tone.
»Morda pa ima Peter ljubico? Dandanes to
človeka veliko stane.«
»Ti že veš, Tone,« je pomenljivo dejala
Marica. »Peter pa ni tak. Zato me zares zanima, zakaj sedaj varčuje.«
»V časopisu sem prebral, da večina državljanov v Sloveniji varčuje. V povprečju eno sedmino dohodkov privarčujemo
za hujše čase. Tako imamo vsi varčevalci
skupaj v tej državi že za preko 41 milijard
evrov prihrankov – polovico v gotovini na
bankah, četrtino v vrednostnih papirjih in
delnicah in četrtino v življenjskih in pokojninskih zavarovanjih,« je pojasnil Peter. »Če vsi varčujejo, bom tudi jaz.«
»He, he, he,« se je zopet zarežal Tone.
»Če bi vsi skočili v Ščavnico, bi tudi Peter.«

»Ne norčuj se, Tone,« je užaljeno reagiral
Peter. »Ljudje že vedo, zakaj varčujejo.«
»No, potem pa povej, zakaj,« je vprašal
Tone.
»Za to, ker bodo prišli še hudi časi,« je
dvignil prst Peter. »Ali veš, kako so nas
naši neodgovorni politiki in bankirji zadolžili,« je vzkliknil Peter. »Naša država
ima že za 43 milijard evrov dolgov. Kdo
bo vse to plačal? Če vsi skupaj ne bomo
varčevali, teh dolgov ne bomo mogli nikoli vrniti. Ali misliš, da nam bodo bogataši iz Anglije, Nemčije, Francije in drugih
velikih držav, ki so skozi vso zgodovino
izkoriščale druge, kaj poklonili, se presneto motiš. Prej nam bodo kaj vzeli. Vse, do
zadnjega centa bomo morali vrniti, in to z
visokimi obrestmi.«
»To pa zares ne bo noben problem,« je
energično dejala Marica. »Tega niti občutili ne bomo. Zaradi vračila dolgov nam
res ni treba varčevati.«
»Kako to misliš, Marica,« sta hkrati zajecljala Peter in Tone. »Kje pa bomo dobili
toliko denarja.«
»Naši tajkuni in drugi pomembneži, ki
so najbolj odgovorni za to, da se je država
toliko zadolžila, imajo na Cipru, na Deviških otokih in v drugih davčnih oazah
menda že več kot 50 milijard evrov deponiranih sredstev,« je dejala Marica. »Stvar
je povsem preprosta. Iz teh sredstev naj
poplačajo dolg, ki so mu sami botrovali,
pa bo zopet vse v najlepšem redu.«

Smeh je pol zdravja
Stavčna analiza
Pri slovenščini je profesorica vprašala
Petra: »V Lenartu se je zgodila prometna
nesreča, v kateri se je voznik težko
poškodoval. Kje je subjekt?«
»Verjetno v bolnišnici,« je odvrnil Peter.

Zadnja želja
»Draga, prosim te, da se po moji smrti
poročiš z mojim šefom,« je dejal mož na
smrtni postelji.
»Zakaj, dragi? Vedno si govoril, da svojega
šefa sovražiš,« ga je presenečeno vprašala
žena.
»Saj ravno zaradi tega mu želim takšno
ženo, kot si ti!«

Ženski glas
»Pokvarjenec pokvarjeni,« je vzkipela
žena, ko se je mož vrnil s službene poti.
»Če me že varaš, mi vsaj povej, katera
baba se je vedno oglasila na tvojem telefonu, ko te je klical najin sinček?«
»Ne vem, o čem govoriš,« je presenečeno
odvrnil mož.
»No, sinko, potem pa ti povej, kaj je rekla
tista ženska, ki se je vedno oglasila, kadar
si klical očija na službeni poti.«
»Rekla je: 'Številka trenutno ni dosegljiva,

Pripravlja T. K.

prosim pokličite kasneje',« je pojasnil
sinček.

Odlična dieta
»Marica, kako ti je uspelo čez poletje tako
shujšati,« je Marico povprašala sodelavka.
»Skrivnost je v česnu,« je pojasnila
Marica.
»Koliko ga moraš pojesti na dan?«
»Nič ga ni treba jesti, samo okopati ga
moraš tri hektarje.«

Spoštovanje navodil
»Kaj mi boš danes dala za večerjo,« je mož
vprašal ženo, ko se je utrujen vrnil z dela.
»Morda kar sebe,« se je zapeljivo nasmehnila žena.
»Saj veš, da ne smem nič mastnega.«

Posledice operacije
»Odkar je bila žena v bolnici na operaciji,
ji ni več do seksa,« je mož potarnal svojemu kolegu.
»Kaj pa so ji operirali.«
»Sivo mreno.«

Draga žena
Po tem, ko se je doma sprl z ženo, je mož
užaljeno odšel v gostilno in se napil.
Ko je moral plačati račun, pa je zarobantil:
»Neverjetno, koliko me ta baba stane!«
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Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje

Obisk v Češki republiki

Ovtarjeva ponudba na predstavitvi v Avstriji

mesecu maju smo v Ovtarjevih novicah poročali o obisku češke delegacije iz mesta Kdyně in LAS Český les v
Slovenskih goricah. Na povabilo vodij te delegacije, župana mesta Kdyně Jana Löffelmanna
in direktorice LAS Český les Sylve Heidlerové,
je bil 27. in 28. oktobra delovni obisk vrnjen.
V delegaciji Občine Lenart in LAS Ovtar so
bili: župan mag. Janez Kramberger, podžupana Marjan Banič in Franc Ornik, Tanja Vintar,
direktorica RASG, t.j. vodilnega partnerja LAS
Ovtar, in Andrej Kocbek, predsednik Društva
za razvoj podeželja Ovtar Slovenskih goric.
Delegaciji je bila predstavljena organiziranost češke lokalne samouprave, dejavnost
in projekti LAS Český les in zgodovina mest
Kdyně in Domažlice. Gostitelji so prav za namen tega obiska pripravili tudi zelo zanimiv
predstavitveni film, ki je bil iztočnica v pogovorih o možnem dvostranskem sodelovanju,
zlasti na področjih medu in apiterapije, kul-

Ponudba Slovenskih goric se je 28. in 29.
oktobra 2017 že tretjič predstavljala na Prazniku regij (Fest der Regionen) v Zehnerhaus v Bad
Radkersburgu, avstrijski
Radgoni. Predstavitev je
potekala na skupnem razstavnem prostoru Društva
za razvoj podeželja Ovtar
Slovenskih goric. Obiskovalci so radi okušali in
spoznavali pestro in kakovostno domačo ponudbo:
sveže pečeno gibanico,
vrhunsko vino ter izdelke

V

turne dediščine, lokalne samooskrbe in turizma. Na ravni vodilnih partnerjev obeh LAS se
bo v prihodnjih dneh identificirane vsebine
preučilo v smislu možnega partnerstva v projektu transnacionalnega sodelovanja LAS.
Delegacija se je udeležila tudi uvodnega
dela Mednarodne apiterapevtske konference v mestu Kdyně, posvečene stoletnici smrti
očeta moderne apiterapije dr. Filipa Terča. Na
konferenci so aktivno sodelovali tudi slovenski apiterapevti, med njimi Karel Vogrinčič iz
Močne, ki je tudi pobudnik sodelovanja med
obema območjema. Ob priložnosti konference je bila v češkem prevodu izdana in predstavljena knjiga dr. Gregorja Pivca o dr. Terču.
Pred odhodom domov je delegacija obiskala
še spominsko obeležje pred rojstno hišo dr.
Terča v vasi Prapořište.
A. K. in T. V.,
foto: Andrej Kocbek

domačih mojstrov. Za popestritev dogajanja
pa so poskrbeli veseli muzikanti.

Vabilo k sodelovanju na božičnonovoletnem sejmu
Leto je naokrog in pred vrati je praznični december - čas lepih želja, nakupovanj in
obdarovanj – čas obiska božično-novoletnega sejma!
V Društvu za razvoj podeželja Ovtar Slovenskih goric in Razvojni agenciji Slovenske
gorice tudi letos želimo razveseljevati naše
obiskovalce skupaj z vami – pridelovalci,
predelovalci, rokodelci in ostalimi razstavljavci na tradicionalnem božično-novoletnem sejmu, ki je letos jubilejni, 10. po vrsti.
Sejem se bo že tradicionalno odvijal na Trgu
osvoboditve v Lenartu, kjer bodo na voljo lesene hišice proti plačilu najemnine, predvsem
za gostinsko ponudbo. Za ostalo ponudbo

podeželja pa bodo na voljo brezplačne stojnice, katerih število je omejeno. Vabimo vas, da
se širši javnosti predstavite s svojo ponudbo:
kulinarične dobrote, izdelki domače in umetnostne obrti, ročna dela, vezenine, pletenine,
novoletne voščilnice, novoletni aranžmaji …
Tudi letos bo sejem potekal v popoldanskem času, med 16. in 21. uro, v naslednjih
terminih:
- petek, 8. decembra 2017,
- sobota, 9. decembra 2017,
- petek, 15. decembra 2017,
- sobota, 16. decembra 2017,
- petek, 22. decembra 2017 in
- sobota, 23. decembra 2017.
Sejem bo popestril bogat
spremljevalni program!
Prijave k sodelovanju oz.
rezervacije stojnic zbiramo
do ponedeljka, 4. decembra
2017, na tel. št.: 059 128 773,
na GSM: 051 660 865 ali na
e-naslov: rasg.si@gmail.com!
Vabljeni, da sejem obiščete
in si popestrite praznične decembrske dni!

Tako je bilo lani …

Slovenski zajtrk v VDC Mravlja v Lenartu
VinDel 2017
Ob koncu oktobra, ko se mošt intenzivno
poslavlja in nas pozdravlja nov letnik mladega
vina, se je v organizaciji Zavoda SloVino odvil
že 10. salon VinDel, ki je letos beležil rekordni
obisk in rekordno število razstavljavcev.
Salon VinDel združuje vinske pridelovalce
in kulinarične dobrote z vse Slovenije in širše. Pestra ponudba vin,
kulinaričnih dobrot in
aktivnosti, ki spadajo na
podeželje, so bogato prispevali k raznolikemu in
zanimivemu salonu.
Na salonu se je predstavilo sedem vinogradnikov
iz območja LAS Ovtar
Slovenskih goric. Zaradi
bližine in vsebine salona,
saj se je dogodek odvil
pod Pohorjem v Mariboru, se je na dogodku
s ponudbo odličnih vin
Slovenskih goric in dejav-
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nostjo Lokalne akcijske skupine prestavil LAS
Ovtar Slovenskih goric. Tako smo na informativni točki na svojem razstavnem prostoru
nudili informacije o javnih pozivih in aktivnostih, ki jih kot vodilni partner opravljamo
v imenu LAS.
M. K.

V Sloveniji smo v petek, 17. novembra 2017, obeležili dan slovenske
hrane, v okviru katerega je tudi letos
potekal projekt Tradicionalni slovenski zajtrk. Že več let ga obeležujemo vsak tretji petek v novembru, s
tem praznikom v Sloveniji pridelani
hrani damo pomemben pečat. Namen projekta je podpora slovenskim
pridelovalcem in predelovalcem
hrane ter spodbujanje zavedanja
in pomena domače samooskrbe,
ohranjanje čistega, zdravega okolja,
ohranjanje podeželja, seznanjanje
mladih s postopki pridelave in predelave hrane in spodbujanje zanimanja za dejavnosti na
kmetijskem področju.
K temu teži tudi Društvo za razvoj podeželja Ovtar Slovenskih goric, ki želi z Ovtarjevo ponudbo iz Slovenskih goric vzpodbujati
nakup izdelkov in pridelkov neposredno na
kmetijah. Tudi letos smo se odločili za sodelovanje z VDC Polž, enoto Mravlja Lenart, v
katero je vključenih 41 uporabnikov iz celotne
Upravne enote Lenart.
Za zajtrk smo skupaj z varovanci, usluž-

benci, prostovoljci in gosti uživali živila, kot
so kruh, maslo, med, jabolčni sok in jabolka
– vse lokalnega izvora. Dobrote so prispevali: Družina Senekovič, Vinotoč in kmetija
Kramberger ter Čebelarstvo Zarnec iz Lenarta, Čebelarstvo Kapl iz Svete Ane, Kmetija Rojko iz Voličine ter Zadruga Dobrina iz
Jurovskega Dola. Vsem se iskreno zahvaljujemo za pomoč in sodelovanje.
Ob koncu pa še moto: Naj dan slovenske
hrane postane prav vsak dan!
M. G.
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