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Poštnina plačana pri pošti 2000 Maribor

Na pobudo Slovenije 20. maja
praznovali svetovni dan čebel
Združeni narodi so ga razglasili v upanju, da se zaščiti opraševalko, od katere je odvisna tretjina svetovne
pridelave hrane, število opraševalcev pa se vse bolj
krči. Ministri in predstavniki iz 22 držav iz vsega sveta ter mednarodnih organizacij so 19. maja na Brdu pri Kranju razpravljali o pomenu čebel in drugih opraševalcev za človeštvo.
20. maj je rojstni dan Antona Janše, prvega učitelja sodobnega čebelarstva na svetu. Slovenija se uvršča v sam svetovni vrh po številu čebelarjev na prebivalca, kjer je vsak 200. prebivalec čebelar.
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Etnotour pohoda po Katrčini poti Lenart–Zavrh (prvomajski pohod), kot je uradno ime prireditve v zadnjih
letih, se je letos udeležilo približno 1500 pohodnikov, ne le iz lenarškega območja, ampak tudi iz širšega območja
Slovenije. Prišteti je treba še tiste, ki so se v Zavrh pripeljali z avtomobili (vsa razpoložljiva parkirišča so bila
zatrpana), in domačine. Vzdušje je bilo izjemno. Več na strani 5. Foto: Edvard Pukšič
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Razstava pasemskih konj
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9:00

ZAČETEK SEJMA

9:00

Celodnevno srečanje lokalnih akcijskih skupin o problematiki izvajanja
CLLD/LEADER in usposabljanju za izvajanje programa CLLD/LEADER
s predstavitvijo mednarodnega projekta TELI2 - Center Slovenske gorice, Lenart.
Organizatorji: DRSP, Društvo za razvoj podeželja Ovtar Slovenskih goric,
RAK Razvojnaagencija Kozjansko, Oddelek za geografijo (Filozofska fakulteta,
Univerza v Ljubljani).

10:00

Tekmovanje otrok v vodenju in pripravi telet – »2.POKAL LISKA«
v organizaciji KGZ Ptuj in Govedorejsko društvo Slovenske gorice Lenart.

12:00

URADNA OTVORITEV SEJMA.

15:00

VELIKA RADIJSKA DELAVNICA ZNANCEV – v organizaciji Štajerske
turistične zveze in Radia Maribor.

15:00

IZBOR VINSKEGA ŠAMPIONA SEJMA KOS 2018.

16:00

FESTIVAL LJUDSKIH GODCEV – v organizaciji Radia Slovenske gorice.

25.-27. 5. 2018

Sobota, 26. maj 2018

Strokovni vodja DPO v konjereji:
Doc. dr. Matjaž Mesarič, DVM
www.sejem-lenart.si

10:00

Tekmovanje v kuhanju štajerske kisle župe za Zlato žlico KOS –a 2018.

13:00

Razstava konj različnih pasem – v organizaciji Veterinarske fakultete
Univerze v Ljubljani.

14:00

Predstavitev projekta FLAGSHIP PRODUCTS.
Čezmejno sodelovanje Slovenija-Avstrija, v organizaciji RASG, d. o. o.

14:00

Apiterapija v slovenskem čebelnjaku - v organizaciji čebelarja Karla Vogrinčiča.

16:00

Nastop plesnih skupin Country line dancers.

Nedelja, 27. maj 2018
10:00

Izbor županovega vina.

V soboto bo potekalo tradicionalno tekmovanje v kuhanju štajerske kisle župe za Zlato žlico 2018.

11:00

Podelitev priznanj regijskega ocenjevanja vin.

Velike kasaške dirke na Poleni 24. junija 2018

14:00

Tekmovanje vrtnih traktorjev - Garden traktor pulling.
Organizator: AGROREMONT d.o.o., Sv.Trojica

15:00

Snemanje oddaje »Polka in majolka«.

19:00

Zaključek sejma.

KOS ZLATA ŽLICA 2018

PE Sveta Trojica
Radgonska cesta 5
2235 Sveta Trojica
02 729 02 70
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Petek, 25. maj 2018

Razstave in rejske prireditve so družabni dogodki rejcev in ljubiteljev konj z
namenom občudovati in obenem kritično oceniti novo predstavljeno kolekcijo.
Pomen razstav je tudi predstavitev pasem konj in selekcijskega dela v konjereji
z namenom spodbujanja konkurenčnosti in ekonomsko socialnih vezi.
Glede pasemske sestave je pri nas še naprej najmočneje zastopan slovenski
hladnokrvni konj. Druga najpomembnejša pasma je postala posavski konj, ki se
je razvil na področju Krškega in Brežic in se v zadnjem času širi tudi na druga
področja Slovenije. Opisanima pasmama sledi pasma haflinger, ki je bil
tradicionalno primeren za kmetijstvo v hribovitih območjih in za rekreativno
jahanje, v zadnjem času pa se razvija v moderni
tip jahalnega konja. Med
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Namen razstave v sklopu Kmetijsko obrtniškega
sejma Lenart je obiskovalcem
približati in predstaviti rejo pasemskih konj v Sloveniji. Vključitev konja v
kulturo vsakdanjega življenja, kot so cerkveni festivali, parade, štehvanje in
žegnanje konj omogoča v sedanjem času nadaljnji obstoj konj.
MEDIJSKI POKROVITELJ:
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Benedikt postaja delavsko mestece; o aktualnem dogajanju
Več kaznivih dejanj zoper premoženje v občini Cerkvenjak
Lenart: velike investicije zlasti v cestno in okoljsko
infrastrukturo; projekti Etnotour
Občina Sv. Ana vstopa v Zeleno shemo slovenskega turizma
V Sv. Trojici načrtujejo izgradnjo novega vrtca
Sv. Jurij: rekonstrukcija cest, dogodki ob občinskem prazniku
Dogodki in dogajanja, predvolilna sporočila
Znanje za razvoj, z naravo za naravo
Za ohranjanje spominov, med ljudmi
Iz kulture, šport, za razvedrilo
LAS Ovtar Slovenskih goric

PE Radlje ob Dravi
Koroška cesta 61a
2360 Radlje ob Dravi
02 877 02 90
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PE Sveta Trojica: Radgonska cesta 5, 2235 Sveta Trojica,
02 729 02 70
PE Maribor: Tržaška cesta 65, 2000 Maribor,
02 300 13 38
PE Radlje ob Dravi: Koroška c. 61a, 2360 Radlje ob Dravi,
02 877 02 90
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2000 Maribor
02 300 13 38
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Videnje ljudi in dogodkov

Prepad med gospodarji in delavci

M

esec maj je pomemben za razvoj
gospodarstva in položaja gospodarjev in delavcev skozi zgodovino. Razmere izpred mnogih desetletij se še
vedno niso bistveno izbolšale v korist delavcev, večinoma so med njimi in gospodarji
ali lastniki firm, kot se jim reče v sodobnem
jeziku, marsikje še slabše za delavce in boljše za lastnike. Tudi letos smo slavili delavski
praznik, prvi maj, v spomin na praznovanje 1. maja leta 1890 v Trbovljah, ki so ga
razglasili v spomin na žrtve demonstracij v
Chicagu v Ameriki.
Dr. Janez Bogataj je o tem zapisal: ''Prvi so
se za praznik dela odločili ameriški delavci,
leta 1889 pa se je druga internacionala ob
svoji ustanovitvi v Parizu odločila za uvedbo delavskega paznika. Že naslednje leto so
bila prva praznovanja praznika dela.''
Prav je, da posežemo v zgodovino, ko se
je začela industrijska revolucija, ki je spodbudila nesluten razvoj gospodarstva in izkoriščanje delavcev.
V knjigi več avtorjev Kdaj, kje ... piše, da se
je industrijska revolucija začela v Britaniji in
je spremenila človeško zgodovino. Do preobrazbe je prišlo v 18. stoletju zaradi številnih
novih odkritij in novih virov energije. V 19.
stoletju so dogajanje v svetu dela, ki poteka
še zdaj, začeli opisovati kot industrijsko revolucijo, ki je ves čas trajen proces in se je v
različnih državah začel v različnem času, na
različna načine in z različnim uspehom.
Avtorji pišejo: ''Britanija, ki je utirala
pot industrijski revoluciji, je izvedla velike spremembe v kmetijstvu in je imela živahno čezmorsko trgovino že pred uvedbo
parne energije v industriji. Po letu 1770 se
je dramatično povečala proizvodnja vseh
industrijskih vej. Tekstilna industrija se je
razcvetela, korenito pa so se spreminjali
tako pokrajina kot gospodarska in družbena zgradba. V poznem 19. stoletju je začela
paro nadomeščati elektrika in v poznejših
obdobjih je Britanija izgubila vodilno mesto.
Nove industrijske revolucije, ki so se začele
v Nemčiji in ZDA, so spodbujale izume in
povečale bogastvo. Rastel je dovršen komunikacijski sistem, preko bančništva in denarnih trgov pa so v svetovni gospodarski sistem prešle tudi neindustrializirane države.''
V industrijskih mestih so se pojavile ostre

ločnice med lastniki tovarn in mezdnimi
delavci, ki so postali po Marxu podaljšana
roka strojev brez osnovnih pravic in s slabimi mezdami, kot so tedaj rekli plačam. Delodajalci so bili lastniki proizvajalnih sredstev,
delavci pa so proizvajali. Marx in Engels sta
o razmerah razpravljala v ideološkem smislu
in napovedala končno zmago zaposlenih,
kar je bila čista iluzija, kot se še vedno kaže.
Delavce so bolj kot ideologija zanimali njihovi skupni interesi. Povezali so se v sindikate, ki so se ukvarjali predvsem s skupinskim
pogajanjem z delodajalci, ne pa z idejami.
Prizadevali so si za izboljšanje razmer, ne pa
za prevzem oblasti, kar velja še danes.
Sočasno z industrializacijo se je razvijal
tudi kapitalistični sistem in ''premagal'' socialističnega, čeprav na Kitajskem, na Kubi
in še marsikje niso opustili socialističnega
sistema, ki kooperira s kapitalističnim. Zlasti v skandinavskih državah še vedno obstajajo elementi socialističnega sistema, marsikje pa delujejo tudi socialistične stranke, ki
so prevzele ime socialdemokratske stranke,
čeprav zagovarjajo osnovne prvine kapitalizma, ki so spodbujanje gospodarstva na
tržni osnovi, hkrati pa zagovarjajo znosnejše socialne razmere za delavce.
Socializem je forsiral planirano namesto
svobodnega tržnega gospodarstva, je pa veliko storil na socialnem področju, torej tudi
za izboljšanje življenjskih razmer delavcev,
pri čemer so mu sindikati desna roka. Brez
relativno močnega sindikalnega gibanja v
svetovnem merilu bi delavci še slabše živeli
in bilo bi še več nezaposlenih, ne glede na
to, da je svetovni kapital v rokah peščice
posameznikov. Življenje svetovnega prebivalstva se bo bistveno izboljšalo šele takrat,
ko bodo dobrine in kapital bolj enakomerno razporejeni med vsemi sloji prebivalstva
in ko ne bo več ekstremno revnih in lačnih
ljudi in ekstremno bogatih.
Žal danes vlada kapital, ki se načeloma ne
meni za revne, pač pa za to, koliko bogastva
si bo pridobil tudi na račun delavskih žuljev.
Zato bodo morale zlasti socialistične in socialdemokratske stranke preko vzvodov oblasti
skupaj s sindikati poskrbeti, da bodo vsi ljudje imeli delo in dostojno plačilo po rezultatih dela, ne pa na račun finančnih špekulacij.
Tone Štefanec

Soglasno za varno in zdravo delo

N

ekateri pravijo, da se poslanci v državnem zboru med seboj samo pričkajo,
kar seveda ni res. Marsikdaj, ko je
treba sprejeti kakšen za vse ljudi pomemben
zakon ali resolucijo, stopijo skupaj. Tako so
tudi pred kratkim po tehtni razpravi soglasno
sprejeli resolucijo o nacionalnem programu
varnosti in zdravja pri delu, ki je za vse zaposlene in samozaposlene izjemnega pomena.
Resolucija poudarja, da so varnost in

zdravje ter dobro počutje pri delu temelj
trajne poslovne uspešnosti vsakega podjetja.
Zato sodijo naloge na področju preventive
med najpomembnejše zaveze socialnih partnerjev na podjetniški in državni ravni (delodajalskih organizacij, sindikatov in vlade).
Nacionalni program varnosti in zdravja pri
delu govori o petih sklopih strateških ciljev.
Prvi sklop govori o preprečevanju nezgod pri
delu, drugi pa o preprečevanju poklicnih bole-
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zni ter bolezni, povezanih z delom. Tretji sklop
govori o kampanjah za ozaveščanje zaposlenih
na področju varnosti in zdravja pri delu, četrti pa o varnosti in zdravju delavcev v atipičnih
oblikah zaposlitve. Peti sklop ciljev je posvečen
nalogam pri razvijanju socialnega dialoga na
področju varnosti in zdravja pri delu. Socialne

partnerje napotuje, naj skupaj usposabljajo menedžerje in delavske predstavnike za varnost in
zdravje pri delu. Tako bodo imeli bolj poenoten
pogled na področje varnosti in zdravja pri delu,
lažje pa bodo tudi odkrivali vzroke nezgod in
sodelovali pri ocenjevanju tveganja.
T. K.

Povečana skrb za duševno zdravje

P

oslanci DZ so sprejeli resolucijo o nacionalnem programu duševnega zdravja
za obdobje 2018–2028 in s tem začrtali
celovito in dolgoročno strategijo razvoja na področju duševnega zdravja. V resoluciji je predvidena vzpostavitev mreže Centrov za duševno
zdravje otrok in mladostnikov, Centrov za duševno zdravje odraslih in Centrov za zgodnjo
obravnavo. Pomembno pridobitev bodo predstavljali tudi timi za interdisciplinarno obravnavo duševnih motenj v skupnosti, ki bodo
usposobljeni tudi za mobilne intervencije.
Ključno je, da ljudje z duševnimi motnjami
dobijo čim bolj zgodnjo pomoč, ki preprečuje
dolgotrajne posledice motenj za posameznika, družino in družbo. Podatki kažejo, da se
75 odstotkov vseh duševnih motenj začne
pred 24 letom starosti, okoli 50 odstotkov pa
že pred 14 letom. Zato bodo uredili mrežo
regionalno povezanih služb, ki bo zagotavljala vsem enakopravno dostopnost. Pri tem
bodo okrepili vlogo zdravstvenih domov, v
okviru katerih bodo vzpostavili centre za du-

ševno zdravje. Ti pa se bodo povezali s službami s področja socialnega varstva, izobraževanja in drugimi.
Problem je tudi zadostno število kadrov,
saj primanjkuje pedopsihiatov in kliničnih
psihologov. V desetih letih naj bi z različnimi
ukrepi dosegli standard iz razvitih evropskih
držav 16 do 17 kliničnih psihologov na sto tisoč prebivalcev.
Resolucija govori tudi o vzpostavitvi političnih struktur, ki bodo skrbele za njeno
implementacijo v praksi. Med drugim bomo
dobili vladni svet, regijske svete ter lokalne
skupine za duševno zdravje.
Medtem ko politiki govorijo o večji skrbi za
duševne bolnike, pa so v javnost prišle novice
o nevzdržnih razmerah v nekaterih zavodih
zanje (tudi v zavodu v Hrastovcu), saj država
zanje namenja veliko premalo denarja. Samo
upamo lahko, da bo omenjena resolucija prispevala tudi k rešitvi tega problema in da bodo
politiki čim prej prešli od besed k dejanjem.
T. K.

Javno povabilo delodajalcem –
»Usposabljajmo lokalno«
Zavod za zaposlovanje je objavil javno povabilo delodajalcem za usposabljanje brezposelnih oseb za deficitarne poklice z vključitvijo v delovni proces pri delodajalcu.
Za ta program usposabljanja, imenovan »Usposabljajmo lokalno«, je v državnem proračunu na voljo 882 tisoč evrov oziroma 490 tisoč evrov letos in 392 tisoč evrov naslednje leto.
Javno povabilo velja do porabe sredstev oziroma najdlje do 28. junija 2019 do 12. ure.
S spodbujanjem usposabljanja brezposelnih oseb za deficitarne poklice želi država omiliti strukturna neskladja na lokalnih trgih dela.
T. K.

Dodatek za velike družine

A

prila je več kot 23 tisoč velikih družin v Sloveniji, ki imajo tri otroke ali
več, prejelo letni dodatek. Do njega je
upravičen eden od staršev pod pogojem, da
imajo on in otroci stalno bivališče v Sloveniji, na družinskega člana pa ne smejo imeti

več kot 659,30 evrov. Družine s tremi otroki
prejmejo 395 evrov, družine s štirimi pa 480
evrov.
Za te dodatke je oziroma še bo država letos iz
proračuna namenila okoli 11 milijonov evrov.
T. K.

Višje denarne socialne pomoči in dodatki

P

rvega junija letos se bo osnovni znesek
minimalnega dohodka za samsko osebo zvišal na 385,05 evra. To pomeni,
da se bodo zvišali tudi zneski redne denarne
socialne pomoči, izredne denarne socialne
pomoči in posmrtnine na enak znesek – torej
na 385,05 evra. Cenzus za varstveni dodatek
za samsko osebo se bo z 484,97 evra dvignil
na 566,02 evra.
Kdor še ni upravičen do denarne socialne

pomoči oziroma varstvenega dodatka, pa
meni, da mu bo po novem pripadala, lahko
vloži vlogo na Center za socialno delo že ta
mesec. Tisti, ki to pomoč že prejemajo, pa
morajo vlogo za uveljavljanje višjega zneska
oddati na center za socialno delo najkasneje
do konca julija 2018.
Od 1. junija naprej bo širši tudi krog upravičencev do pogrebnine in posmrtnine.
T. K.

Višji dodatek za tujo nego in pomoč

V

si, ki prejemajo nadomestilo za invalidnost ter dodatek za tujo nego in pomoč, prejemajo od 1. aprila višje zneske. Nadomestilo za invalidnost sedaj znaša
382,32 evra, dodatek za tujo nego in pomoč
za invalidne osebe, ki potrebujejo pomoč pri
opravljanju vseh osnovnih življenjskih potreb, pa 212,40 evra. Dodatek za tujo nego in
pomoč za invalidne osebe, ki potrebujejo pomoč pri opravljanju večine osnovnih življenjskih potreb, pa po novem znaša 106,20 evra.
Sklep o povišanju nadomestil za invalidnost
in dodatkov za tujo nego in pomoč je v skladu
z zakonom o družbenem varstvu duševno in
telesno prizadetih oseb sprejela vlada. Omenjeni zakon namreč določa, da nadomestilo

znaša 36 odstotkov povprečnega čistega osebnega dohodka na zaposlenega v Sloveniji v
minulem letu. Lani je povprečna plača v Sloveniji znašala 1.062 evra. Če potrebuje invalid
pomoč za opravljanje vseh drugih osnovnih
življenjskih potreb, znaša dodatek najmanj 20
odstotkov in največ 30 odstotkov čistega osebnega dohodka. Če potrebuje pomoč za opravljanje večine osnovnih življenjskih potreb,
znaša dodatek najmanj 10 in največ 20 odstotkov čistega osebnega dohodka. Za ugotavljanje
upravičenosti do dodatka za tujo nego in pomoč se smiselno uporabljajo kriteriji, določeni
s splošnimi akti skupnosti socialnega skrbstva
in pokojninskega in invalidskega zavarovanja.
T. K.
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Varuhinja človekovih pravic Vlasta
Nussdorfer obiskala SVZ Hrastovec

V

morejo razbremeniti, je teh ves čas vsaj štiri
do šest preveč in morajo spati na ležalnikih,
zasilnih posteljah, so brez lastnih sanitarij ali
omar. Opozorila je, da sodišča odločijo o namestitvah kljub zakonsko podanim mnenjem
zavodov, da bodo te neustrezne, ter dodala,
da je nemogoče zagotavljati primerno kvaliteto storitev, predvsem pa primerno stopnjo
varnosti za stanovalce in delavce. »Težava je
tudi v tem, da sodišča ne upoštevajo mnenj, ki
jih v skladu z zakonom morajo podati zavodi.
Zaradi razmer smo lani v večini primerov dali
negativno mnenje, a sodišče tega v desetih
primerih ni upoštevalo in je izdalo sklep o namestitvi,« je dejala Raduha, njenim besedam
pa je pritrdil tudi predsednik sveta zavoda v
Hrastovcu Miha Cigler, ki je kakršnikoli prihajajoči novi vladi naložil, naj to
vprašanje uvrsti med prioritete.
Varuhinja Vlasta Nussdorfer in
njen namestnik Ivan Šelih sta si
skupaj direktorico Doma Lukavci
in direktorico SVZ Hrastovec v
spremstvu strokovne vodje SVZ
Hrastovec Petre Hameršak ogledali prostore varovanega oddelka.
»Lahko si predstavljate, če bi bili vi
sprejeti v tak prostor, kjer bi živeli.
Tu ne gre za počitnice, tu dejansko gre za bivanje na pomožnem
ležišču, kjer nimate možnosti iti
na stranišče takrat, ko si želite,
ker morajo prositi delavce, da jim
odklenejo sobe. Sobe, ki niso njihove. Da ne govorimo o tem, da
morajo svoje osebne stvari imeti
nekje v vrečkah in njihovo osebno
dostojanstvo je s tem kršeno na
vseh nivojih,« je ob ogledu povedala Hameršakova.
Varuhinja si je ogledala varovani oddelek z neprimernimi
Nina Zorman

aruhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer je na novinarski konferenci,
ki je potekala v začetku maja v gradu
Hrastovec, skupaj s predstavniki Socialno-varstvenega zavoda Hrastovec znova opozorila
na kršitve pravic oseb s težavami v duševnem
zdravju pri neprostovoljnem nameščanju in
obravnavi v varovanih oddelkih socialno-varstvenih zavodov. Kot je dejala, odgovorni še
naprej ne upoštevajo njihovih opozoril.
Direktorica SVZ Hrastovec mag. Andreja
Raduha je poudarila, da razpolagajo z dvema
verificiranima varovanima oddelkoma, kjer je
prostora za 48 oseb. Lani je bilo pri njih na
varovane oddelke sprejetih 96 stanovalcev in
stanovalk, od tega 15 po sklepu sodišč. Ker
je struktura stanovalcev taka, da oddelkov ne

nastanitvami.

Trojiški župan Fras na čelu Mreže združenj
lokalnih oblasti jugovzhodne Evrope

N

a Brdu pri Kranju je sredi aprila potekala dvodnevna 13. generalna skupščina Mreže združenj lokalnih oblasti
jugovzhodne Evrope (NALAS), na kateri je
vodenje te organizacije po rotacijskem sistemu
za dobo enega leta prevzel župan Svete Trojice
v Slovenskih goricah Darko Fras iz Slovenije.
Na generalni skupščini NALAS-a, na kateri so
med drugim sprejeli poročilo o delu te organizacije v letu 2017 ter določili delovni načrt za
leto 2018, je sodelovalo preko 70 predstavnikov lokalnih oblasti in njihovih reprezentativnih združenj iz celotne jugovzhodne Evrope.
Razpravljali so tudi o žgočih političnih vprašanjih, povezanih s strategijo širitve Evropske
unije, z zastopanostjo NALAS-a v evropskih
organizacijah ter z vlogo lokalnih oblasti ob
migracijah v begunski krizi.
Darko Fras je po inavguraciji za predsednika NALAS-a dejal, da je prepričan, da
predsednik ne more storiti veliko brez povezanosti ekipe NALAS-a, močnih članskih
združenj, njihovih predsednikov ter osebja
v posameznih sekretariatih. »Zavedam se,
da obstaja veliko odprtih vprašanj in izzivov,
vendar po preteklih izkušnjah v mreži lahko
danes upravičeno trdim, da mrežno povezo-

Darko Fras se je v Bruslju srečal tudi z evropskim komisarjem za regionalno politiko Johanssom Hahmom.
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vanje in izmenjava izkušenj med predstavniki
lokalnih oblasti ustvarjata odlično priložnost
in podstat za njihovo razreševanje,« je dejal.
Na skupščini je sodeloval tudi posebni
svetovalec evropskega komisarja za regionalno politiko Johannesa Hahna dr. Franz
Schauberger. Opozoril je na pomembno vlogo NALAS-a pri zastopanju lokalnih oblasti
jugovzhodne Evrope in se celotni organizaciji
v imenu Evropske komisije in Odbora regij
zahvalil za njen prispevek in sodelovanje. Poudaril je, da je vloga regionalnih in lokalnih
oblasti zelo pomembna, saj je široko javno
podporo za širitev Evropske unije mogoče
doseči le, če je informirana celotna družba,
vsak posamezen državljan. »Da bi to bilo
sploh mogoče, potrebujemo lokalne oblasti
in najprej in predvsem župane,« je poudaril.
Veleposlanica Švice v Makedoniji Sybille
Suter Tejada pa je poudarila, da je za Švico decentralizacija eden od glavnih stebrov demokracije, zato močno podpira proces decentralizacije v jugovzhodni Evropi ter drugih delih
sveta. »NALAS vidimo kot pomembnega
strateškega partnerja pri krepitvi močnih lokalnih združenj v jugovzhodni Evropi, ki so
po našem mnenju najpomembnejši spodbujevalci in varuhi lokalne demokracije,« je dejala. Po njenih besedah je Švica dala podporo
novemu strateškemu načrtu NALAS-a, ki določa prednostne naloge nacionalnih združenj
v smislu spodbujanja lokalnega gospodarskega razvoja in izgradnje odpornih skupnosti.
Na generalni skupščini NALAS-a je sodelovala tudi podpredsednica Kongresa lokalnih in regionalnih oblasti Sveta Evrope Breda
Pečan. Po njenih besedah je kongres vedno
podpiral in bo še naprej podpiral poslanstvo
mreže NALAS. Vsem skupaj je zaželela, da se
tudi v bodoče tako uspešno kot doslej spopadajo z novimi izzivi. »Kongres lokalnih in

regionalnih oblasti Sveta Evrope vam bo še
naprej stal ob strani,« je dejala.
Dejstvo, da je župan občine Sveta Trojica
Darko Fras postal predsednik mreže NALAS,
predstavlja dodaten izziv in priložnost tudi za
razvoj in krepitev lokalne samouprave v osrednjih Slovenskih goricah, saj bo poslej možno
še bolj izmenjevati in upoštevati najboljše
prakse pri delovanju lokalnih oblasti v jugo-

Mreža NALAS

Mreža združenj lokalnih oblasti Jugovzhodne Evrope NALAS združuje 16 združenj, ki
zastopajo okolin 9 tisoč lokalnih oblasti, ki
jih je na neposrednih volitvah izvolilo več
kot 80 milijonov prebivalcev v regijah Jugovzhodne Evrope. Sekretariat NALAS-a je v
Skopju, sicer pa ima mreža sedež v Strasbourgu, kjer je tudi uradno registrirana.
NALAS, v katerega je vključena tudi Skupnost občin Slovenije, so ustanovili po Fo-

vzhodni Evropi in v Evropi nasploh. Hkrati
pa je to tudi priznanje za vse, ki razvijajo lokalno samoupravo v Občini Sveta Trojica in
nasploh v osrednjih Slovenskih goricah, saj
dokazuje, da so tukajšnje izkušnje pri razvijanju lokalne samouprave pomembne in dragocene tudi v širših, evropskih okvirih.
T. K.

rumu mest in regij Jugovzhodne Evrope leta
2001. Mreža ima status opazovalca v Odboru regij in Kongresu lokalnih in regionalnih
oblasti Sveta Evrope. V okviru NALAS-a
deluje več delovnih skupin, med njimi tudi
delovne skupine za prostorsko načrtovanje,
decentralizacijo, energetsko učinkovitost in
podobne. V sklopu mreže je nastalo tudi
več priročnikov za občine oziroma lokalne
oblasti iz nacionalnih združenj.

Fras imel referat na Odboru regij v Bruslju
Darko Fras je v novi vlogi že sodeloval na
zasedanju Odbora regij v Bruslju, na katerem so razpravljali o problematiki, povezani s širitvijo Evropske unije. Na tem zasedanju je imel uvodni nastop. Med drugim se
je v Bruslju ločeno srečal tudi z evropskim
komisarjem za regionalno politiko Johan-

nesom Hahnom in s predsednikom Evropskega Odbora regij Karlom Heinzom Lombersom. Z njima se je največ pogovarjal o
sodelovanju med institucijami za razvoj in
krepitev lokalne samouprave.
T. K.

Občina Benedikt

Benedikt postaja »delavsko mestece«

B

enedikt se je v zadnjih letih in desetletjih močno razširil. Med občani, zlasti
mlajšimi, je vse več delavcev in javnih
uslužbencev, ki sebe in svoje družine preživljajo z delom v podjetjih in zavodih. Zanimiv je podatek državnega statističnega urada
(SURS), da je bilo leta 2005 v Benediktu od
vseh občanov 816 delovno aktivnih. Na začetku lanskega leta pa je bilo delovno aktivnih že 931 občank in občanov oziroma 115
več. Večina Benedičank in Benedičanov se na
delo vozi v druge kraje.
Koliko ljudi pa vsak dan dela v občini Benedikt, ne glede na to, kje prebivajo? Leta 2005 je
na območju občine delalo skupaj 307 delovno
aktivnih prebivalcev. Od tega je bilo zaposlenih 160, samozaposlenih brez kmetov 33 in
samozaposlenih kmetov 114. Februarja letos
pa je na območju občine delalo že 409 delovno
aktivnih prebivalcev, torej 102 več. Zaposlenih
je bilo 276, samozaposlenih brez kmetov 72
in samozaposlenih kmetov samo še (žal) 61.
Skratka, Benedikt vse bolj postaja tako imenovani delavski kraj, saj se število občanov, ki so
zaposleni, povečuje. Povečuje pa se tudi število delovnih mest na območju občine. Še bolj

razveseljiv je podatek, da je bilo v vrtce leta
2006 vključenih 70 najmlajših Benedičank in
Benedičanov, prejšnje šolsko leto pa že 111.
Številni podatki kažejo, da se je Benedikt iz
nekoč ene manj razvitih podeželskih krajevnih
skupnosti v občini Lenart postopoma prelevil
v dokaj razvito in sodobno samostojno občino,
ki po starostni strukturi prebivalstva sodi med
najmlajše v Sloveniji. Prebivalci občine Benedikt imajo tudi visok stanovanjski standard. Po
podatkih SURS-a znaša povprečna uporabna
površina stanovanja na stanovalca v občini Benedikt 26,5 kvadratnega metra, v Sloveniji v celoti pa 28,3. Število stanovanj na tisoč prebivalcev je prav tako blizu republiškega povprečja,
delež novih stanovanj pa je v občini Benedikt
skoraj trikrat višji kot v Sloveniji. Povedano po
domače: stanovanjski standard Benedičank
in Benedičanov, ki je pomemben kazalnik življenjskega standarda, je, gledano v celoti, verjetno celo nad republiškim povprečjem, da o
kakovostnem naravnem okolju in odlični ter
lahko dostopni naravni termalni vodi niti ne
govorimo. Vse to je dobro izhodišče za še hitrejši nadaljnji razvoj kraja in občine.
T. K.

Obvestilo o objavi Javnega razpisa za dodelitev
neprofitnih stanovanj v najem
Občina Benedikt je 17. maja 2018 na svoji spletni strani objavila Javni razpis za dodelitev
neprofitnih stanovanj v najem. Javni razpis je odprt do 18. junija 2018.
Milan Gumzar, župan

13. rez Čolnikove trte

Č

olnikova trta, ki je potomka Stare trte – najstarejše vinske trte na
svetu, in raste v neposredni bližini
rojstne hiše Dominika Čolnika pri Svetih
Treh Kraljih v Slovenskih goricah, je bila
v nedeljo, 25. 3. 2018, ponovno deležna
pozornosti številnih domačinov kakor
tudi gostov od blizu in daleč. Občina
Benedikt je na ta dan v sodelovanju z
domačimi društvi organizirala 13. rez
Čolnikove trte.
Rez Čolnikove trte so opravili: župan
Milan Gumzar, boter Čolnikove trte Janez Erjavec, občinski viničar Marjan Farasin, ovtar Janez Žižek, domači župnik Marjan
Rola ter bivši občinski viničar Zlatko Borak.
Za kulturno noto so poskrbeli pevci ljudskih
pesmi Žitni klas (KD Benedikt), ob druženju so

zaigrali domači muzikanti. Program je povezovala Saša Lovrenčič iz KED Vrelec Benedikt.
B. Š.
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OVTARJEVE NOVICE

AKTUALNO IZ OBČIN

V Benediktu tradicionalna čistilna akcija
»Očistimo svoj kraj«

T

ako kot že nekaj let zapored je bila tudi
letos aprila v Benediktu organizirana čistilna akcija »Očistimo svoj kraj
2018«. Izvedbo so v soorganizaciji prevzeli
Občina Benedikt, Lovska družina Benedikt
in Občinska organizacija RK Benedikt.
Čez zimo se je v obcestnih jarkih, na robovih gozdov in travnikov, v gozdovih in ob
sprehajalnih poteh nabralo veliko, celo zelo
veliko odpadkov, ki ne sodijo v naravo. Ker
nam ni vseeno, kakšen je kraj, v katerem živimo, organiziramo to akcijo, s katero sproti
vzdržujemo naš kraj čist in prijazen za ljudi.
Čeprav so besede, ki jih pogosto slišimo organizatorji in vsi tisti, ki se akcije vsako leto
udeležimo :«Jaz ne mečem, za drugimi pa ne

bom pobiral!« nekoliko boleče in skrb vzbujajoče, je zavedanje občanov naše občine, da
je potrebno kraj in krajino vzdrževati in čistiti, k sreči še vedno na visoko ravni. Tako se
nas je tudi letos akcije udeležilo 115 občanov,
ki so bili organizirani v skupine po vaseh. Še
posebej je vzpodbudno, da so med nami tudi
otroci, kar 21 jih je pridno pobiralo smeti.
Prav tako je v akciji tako kot vsa leta do sedaj aktivno sodeloval župan Občine Benedikt
Milan Gumzar s soprogo.
Ob odlični organizaciji in v družbi enako
mislečih sokrajanov smo opravili koristno
delo. pa še nekaj za drugače misleče, tudi mi
ne mečemo smeti v naravo, pa se vseeno z veseljem udeležimo akcije. Nekdo pač mora ...
Verjamem, da bomo starejši z lepim zgledom in skrbjo za urejeno
okolico to prenesli tudi na mlajše.
Vsi, ki se teh akcij udeležujemo, s tem
dokazujemo, da imamo svoj kraj radi,
da smo pripravljeni za njega nekaj narediti in to brez plačila in velike hvale.
Za organizacijo čistilne akcije se je
potrebno v prvi vrst zahvaliti vsem,
ki so se je udeležili. Izpostaviti pa velja mag. Milana Repiča, predsednika
OORK Benedikt, ki se že nekaj let trudi z izvedbo in koordinacijo. Zahvala
gre tudi Gostilni na kmetiji Kaučič iz
Trstenika, ki je pokrila del stroškov
malice za sodelujoče. Hvala tudi Pekarni Šijanec iz Benedikta, ki je prav
tako pokrila del stroškov za rogljičke,
ki so se zelo prilegli na začetku akcije.
Hvala OORK Benedikt, ki je financirala pijačo in del prehrane, in Občini
Benedikt, ki je poskrbela za vrečke,
rokavice in za odvoz smeti.
Še enkrat hvala vsem za letošnjo
udeležbo z željo, da se nas v naslednjem letu zbere še več.
Milan Hlevnjak, foto: Igor Barton

Občina Cerkvenjak

Več kaznivih dejanj zoper premoženje

P

olicisti, tožilci in sodniki so imeli s storilci kaznivih dejanj na območju Cerkvenjaka lani več dela kot leto poprej.
Varnostne razmere na območju občine
Cerkvenjak so se lani glede na leto poprej
nekoliko poslabšale, saj so policisti obravnavali kar 29 kaznivih dejanj, leto poprej pa 15.
To izhaja iz pregleda varnostne situacije na
območju občine Cerkvenjak v lanskem letu,
s katerim so se že seznanili člani občinskega
sveta. Pregled so pripravili na policijski postaji v Lenartu.
Med kaznivimi dejanji so prevladovala kazniva dejanja zoper premoženje. Teh je bilo
17, leto poprej pa 8. Med njimi je bilo sedem
tatvin in pet velikih tatvin, štiri kazniva dejanja pa so bila povezana s poškodovanjem
tujih stvari.
Policisti so lani obravnavali eno kaznivo
dejanje zoper življenje in telo - ogrožanje z
nevarnim orodjem pri prepiru in pretepu.
Obravnavali so tudi tri kazniva dejanja nasilja
v družini in dve kaznivi dejanji zanemarjanja
mladoletne osebe in surovega ravnanja. Nasilja
v družini je še vedno več, kot ga žrtve prijavijo,
saj se marsikdaj bojijo maščevanja nasilneža.
Največ kaznivih dejanj so obravnavali v
naseljih Cerkvenjak in Cogetinci ob petkih in
ob nedeljah.
Poraslo je tudi število kršitev predpisov, ki
urejajo red in mir ter splošno varnost ljudi in
premoženja. Policisti so jih lani zabeležili 30,
leto poprej pa 13. Dvajsetkrat so obravnavali
kršitve javnega reda in miru – štirinajstkrat
na javnih krajih in šestkrat v zasebnih prostorih. Poleg tega so obravnavali tudi pet primerov kršitve zakona o zaščiti živali. Največ
kršitev so policisti zabeležili v središču Cerkvenjaka okoli lokalov.
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Na območju občine so obravnavali tudi
19 prometnih nesreč oziroma eno manj kot
leto poprej. V treh nesrečah so bili udeleženci telesno poškodovani (ena oseba hudo, tri
pa lažje), v 16 nesrečah pa je prišlo samo do
materialne škode. Največ prometnih nesreč
se je zgodilo zaradi nepravilne strani in smeri
vožnje ter zaradi neprilagojene hitrosti. Največ prometnih nesreč se je pripetilo v naseljih
brez uličnega sistema, sicer pa policisti ocenjujejo, da je stanje na področju prometa na
območju občine Cerkvenjak zadovoljivo.
Policisti so lani obravnavali tudi devet drugih dogodkov, od tega štiri požare.
Na območju občine Cerkvenjak opravljajo
nadzor tudi inšpektorji in redarji Medobčinskega inšpektorata in redarstva Maribor. Na
območju občine niso zaznali večjih kršitev:
gospodinjstva vestno ločujejo odpadke; javne
površine so čiste in urejene, režijski obrat občine zelo dobro opravlja svoje delo pri vzdrževanju občinskih cest in javnih poti; javne zelene
površine in pokopališče so primerno vzdrževani, pri plakatiranju inšpektorji niso naleteli
na nepravilnosti. Lani so na območju občine
Cerkvenjak izvedli 120 rednih, kontrolnih in
izrednih pregledov. Opravili so nekaj poizvedb
in nekatere pisno in ustno opozorili.
Medobčinski redarji so na območju občine
Cerkvenjak lani opravili 42 nadzorov, sedem
nadzorov skupaj s policisti iz Lenarta. Zaradi
nepravilnega parkiranja so enemu kršitelju izrekli globo, dva pa so opozorili. Sodelovali so
tudi v Svetu za preventivo in vzgojo v cestnem
prometu v Cerkvenjaku ter se vključili v vseslovensko akcijo Varna šolska pot. S svojo prisotnostjo so umirili hitrost vožnje voznikov
mimo šole in po potrebi pomagali otrokom.
T. K.

Občina Lenart

Velike investicije zlasti v cestno in
okoljsko infrastrukturo občine Lenart
Intervju z županom občine Lenart mag. Janezom Krambergerjem o
investicijah in projektih, pomembnih tako za občino v celoti kot za
prebivalce obeh krajevnih skupnosti
Ovtarjeve novice: Središče Lenarta je
zaradi gradnje prepotrebnih krožišč
zaprto; investicija je velika in izredno
pomembna za mesto in ureditev
prometa skozenj.

kanalizacijskega omrežja. Projekt je v tej fazi
ocenjen na cca 4,9 milijonov evrov, od katerih
se skoraj 3,8 milijonov načrtuje iz evropskega
in državnega proračuna. Po začrtani časovnici bo Občina Lenart letos jeseni pristopila k
postopkom javnega naročanja, tem
pa sledi gradnja, ki bo predvidoma
trajala 12 mesecev. Po zaključku
gradnje in izvedbi enoletnega poskusnega obratovanja je začetek polnega obratovanja sistema načrtovan
do konca leta 2020.«
Mednarodni projekti

Župan Janez Kramberger: »Dela na največji investiciji v centru Lenarta v zadnjih letih so v polnem zagonu. Izvajalci so na gradbišču položili vse predvidene nove primarne
kanalizacijske vode in opravili številna druga
pripravljalna dela za temeljito rekonstrukcijo
prometnice v središču mesta. Po zagotovilu
izvajalcev in pooblaščenih nadzornikov dela
potekajo skladno s terminskim planom. Zamenjan bo celoten zgornji ustroj, to je nosilni
tamponski sloj, nosilni asfaltni sloj in obrabni
asfaltni sloj. Do zaključka bo potrebno izvesti še vrsto zahtevnih gradbenih del,
zlasti v območju izgradnje treh krožišč. V centru Lenarta bodo urejeni
pločniki in kolesarske poti s tlakovci
iz naravnega kamna.
Prebivalcem in občanom se zahvaljujemo za strpnost pri uporabi obvoznih poti, ki smo jih dodatno označili,
potekajo pa tudi usklajevanja z Direkcijo RS za infrastrukturo in DRI upravljanje investicij za dodatno označevanje obvozov v času turistične sezone
v smeri proti Avstriji in Hrvaški. Kot
sofinancer investicije si bomo prizadevali, da bodo gradbena dela potekala po terminskem planu in bodo kvalitetno izvedena.«

V ON smo že omenjali pravi
preboj Lenarta na področju cestne
infrastrukture. Obvoznica čaka na
končanje ustreznih postopkov, ta čas
pa je v »ognju še nekaj želez« …

»Občina Lenart vodi tudi razgovore za
obnovo državne cestne infrastrukture izven
območja sedanjega gradbišča. Upamo, da
bodo naša prizadevanja uspešna. Želimo
si predvsem obnove državne ceste od stare
šole do Pizzerie Agata ter ureditve krožišča
pri Trgovini Mercator gradnje in tehnika, ob
odcepu za Sv. Trojico.«

Odvajanje in čiščenje odpadnih
voda se je že pred časom, predvsem
pa ob ugotovitvi, da je bila pretekla
investicija v centralno čistilno
napravo zaradi njenega nedelovanja
proč vržen denar, izkazalo za
dolgoročno nalogo in zajeten finančni
zalogaj. Zdaj so tukaj opazni premiki.

»Projekt odvajanja in čiščenja odpadnih
voda v Občini Lenart je bil konec leta 2017
potrjen kot eden prednostnih projektov Podravske regije v okviru t. i. Prvega dogovora
za razvoj regij. Vse odtlej Občina Lenart v
dogovoru z Ministrstvom za okolje in prostor
intenzivno pripravlja vso potrebno investicijsko, projektno in drugo dokumentacijo za zagotovitev sofinancerskih sredstev in za samo
izgradnjo centralne čistilne naprave, za preureditev obstoječe čistilne naprave ob Globovnici v sprejemno fekalno postajo ter za
izgradnjo nekaj več kot 4,4 km pripadajočega

Mnogi mednarodni projekti
so možnost za uresničitev
mnogih že zastavljenih in
tudi novih načrtov, hkrati
pa so tudi pot do »evropskega
sofinanciranja«. Kar precej velikih in
zelo odmevnih je steklo.

»Občina Lenart je konec leta 2016 pristopila k projektu ESCAPE, ki je podprt s strani
Evropske unije in sofinanciran iz Evropskega
sklada za regionalni razvoj v okviru programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija–Madžarska 2014–2020. V okviru tega projekta
je bila urejena varna pot v dolžini 275 m od
trgovine v Zamarkovi do gradu Hrastovec.
Cesta je obnovljena in razširjena na 5 m s

pločnikom v širini 2,2 m. Od mostu preko
Pesnice do gradu smo uredili pohodno površino za varno uporabo pešpoti.
Veseli nas, da je uspel tudi naslednji projekt
v okviru ESCAPE, to je Pobeg v zgodovino
čarovništva, doživljajski dogodek, ki je preplet
zgodovine, dramske igre in pohodništva in je
bil uprizorjen 7. aprila. Člani Kulturnega društva Delavec Lenart so predstavo res vrhunsko
izvedli, poleg tega je pri organizaciji in izvedbi
prostovoljno sodelovalo tudi veliko društev in
posameznikov. Bralci Ovtarjevih novic so bili z
dogodkom obširno seznanjeni. Kljub slabemu
vremenu je dogodek privabil veliko obiskovalcev iz širšega območja Slovenije. Vsem, ki so
pri izvedbi dogodka pomagali, se zahvaljujemo.
Občina Lenart vodi tudi čezmejni projekt
DETOX v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija–Hrvaška 2014–2020.
Evropska komisija je ta projekt kot primer
dobre prakse uvrstila med 100 najboljših
Evropskih izbranih projektov, ki se izvajajo
v okviru Evropskega leta Kulturne dediščine
2018. Projekt bomo zaključili letos jeseni.«
Naložbe v bivanjsko okolje, športne površine in društvene dejavnosti

Mesto Lenart se nenehno širi, videti
pa je, da je »obrodila« tudi skrb
za bivanjsko okolje, tako v mestu
kot v primestju, v KS Lenart in
KS Voličina - za prebivalce, tudi
najmlajše, in za zagotovitev potrebne
infrastrukture za športne dejavnosti
in rekreacijo ter opremo društev.

»Okoli jezera Radehova smo že dalj načrtovali ozelenitev in ureditev sprehajalne poti.
V aprilu smo v sodelovanju z Ribiško družino
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O novi pridobitvi PGD Selce
pišemo v nadaljevanju časopisa.
S pridobitvijo vozila pa takšna
investicija še ni končana.

»Za Prostovoljno gasilsko društvo Selce je
velika pridobitev nakup gasilskega vozila, za
katerega bo v prihodnje potrebno nabaviti še
nekaj opreme. Vozilo je že bilo koristno uporabljeno pri sanaciji škode po zadnjem neurju.«
Sanacija posledic neurja

Omenili ste majska neurja in
potrebno sanacijo škode. O
posledicah bomo lahko podrobneje

DETOX

govorili v naslednji številki; kaj kaže
delna ocena škode?

»4. in 5. maja je občino prizadelo tudi močno neurje s točo, v kratkem času je padla velika količina padavin. Deževje je zalilo kleti
v številnih objektih, sprožilo se je več plazov,
poškodovana je bila komunalna infrastruktura. Trije plazovi so ogrozili javne ceste, potrebno je bilo izvesti interventna dela na mnogih
makadamskih in asfaltnih cestah. Hudourniške vode so izpodjedale brežine, gramozno
podlago in uničile odvodnjavanje cest. Sanacija cest po neurju bo trajala vse leto, skupno
škodo ocenjujemo na okoli 100.000 eur, koliko
bodo znašali dejanski stroški, bo znano šele,
ko bo odprava škode zaključena. Na pomoč
pri sanaciji škode so se takoj odzvala prostovoljna gasilska društva, ki se jim zahvaljujemo.
Najnujnejša dela, ki so zagotovila prevoznost
cest, so bila izvedena v dveh dneh.«

MEDIJSKI POKROVITELJ:

Za potrebe sodobnega človeka je
potrebna tudi zagotovitev sodobnih
komunikacij …

»Z družbo Telekom potekajo razgovori o
širitvi optičnega omrežja, ki je edino pripravljeno nadaljevati investicije na območju občine Lenart. Pričakujemo, da bomo s skupno
udeležbo povezali manjkajoče zaščitne cevi
med Selcami in Rogoznico ter Močno in Partinjem. Prav tako bomo polagali zaščitne cevi
tam, kjer potekajo druga dela na občinski
infrastrukturi.«
Pogovor z županom občine Lenart mag.
Janezom Krambergerjem pripravil Edvard
Pukšič, foto: Franci Ornik

pritegnilo veliko ponudnikov
in društev z domačimi dobrotami in vrhunskimi vini.
Za dobro razpoloženje, ples
in veselo druženje do poznih
popoldanskih ur so z vižami
skrbeli Klapovühi.
Kot vsako leto je nekaj koračnic zaigral tudi Slovenskogoriški pihalni orkester Mol
Lenart. Zeliščarice Kulturnega
Organizatorji:
društva Rojs Srečko Niko VoKONJENIŠKI KLUB SL. GORICE, Lenart,
ličina so pripravile zanimivo
Folklora,
foto:
Darja
Ornik LENART, LAS Ovtar Slovenskih goric
OBČINA
razstavo zdravilnih zelišč in
rastlin. V pripravo razstave so
KGZS Ptuj in MONETA d.o.o.
vložile veliko dela, saj je bilo na
ogled veliko rastlin, številnim
obiskovalcem pa so zaupale
tudi marsikatero skrivnost o
zeliščih in zeleh. vsak d
n
. do atudi
Dogajanje sta9popestrili
19. uod
Etnotour delavnici folklornih
r
plesov in izdelovanje ptičjih e
hišic po vzoru starih cimprač
za otroke, ki so ustvarjali in
ponosno pokazali s slamo
Razstava zdravilnih zelišč, foto: Edvard Pukšič
krite hišice.
Zavrh z Maistrovim razglednim stolpom, Štupičevo vilo
Občina Lenart, dogodek se izvaja v okviin drugimi znamenitostmi je majhen kraj,
ru projekta »DETOX«, ki je podprt s strani
ki večkrat na leto oživi od dogajanja, je očitno
Evropske unije in sofinanciran iz Evropskega
prostor pozitivne energije, ki vedno bolj posklada za regionalni razvoj v okviru Progranuja zanimiva doživetja, privabi in združuje
ma sodelovanja Interreg V-A Slovenija–Hrmnožice ljudi.
vaška 2014-2020.
Organizator prvomajskega pohoda je bila
D. O.

25.-27. 5. 2018

SEJE
M BR
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Etnotour delavnica folkornih plesov v Zavrhu

P

rvega maja je v Zavrhu potekala Etnotour delavnica
folklornih plesov, ki so jo
vodili člani Folklorne skupine
Kulturnega društva Sv. Ana. V
prijetnem okolju, med razstavo
zdravilnih zelišč, so člani folklorne skupine zaplesali tradicionalne
štajerske plese: šotiš, zibenšrit, štajeriš, cvajšrit in druge. Zasrbele so
pete, zaplesali so tudi obiskovalci,
KOS ZLATA ŽLICA 2018
ki so se v veselem razpoloženju
in druženju
naučili plesnih
koraV soboto bo potekalo tradicionalno
tekmovanje
v kuhanju
štajerske kisle župe za Zlato žlico 2018.
kov. Poleg plesov so obiskovalci
delavnice spoznali tudi oblačilno
kulturo, nošo Slovenskih goric iz
KD Sv. Ana navdušili z nastopom na platozačetka 20. stoletja.
ju pred Štupičevo vilo. Dogodek je potekal
Delavnica je bila učna ura spoznavanja kulv okviru projekta »DETOX«, ki je podprt
turne dediščine, noš, plesov, šeg in navad ob
PE Sveta Trojica: Radgonska cesta 5, 2235 Sveta Trojica,
02 729 02
70
s strani Evropske unije in sofinanciran iz
raznih praznikih in kmečkih opravilih.
PriPE Maribor: Tržaška cesta 65, 2000 Maribor,
02 300in
13 38
Evropskega sklada za regionalni razvoj v
reditev je potekala v prijetnem vzdušju
je
PE Radlje ob Dravi: Koroška c. 61a, 2360 Radlje ob Dravi,
02 877 02 pa
90
okviru Programa sodelovanja Interreg V-A
mnoge spomnila na čas otroštva, otrokom
Slovenija –Hrvaška 2014-2020
je pričarala delček preteklosti in bogate kulturne dediščine.
D. O.
Pred delavnico so člani Folklorne skupine

Velike kasaške dirke na Poleni 24. junija 2018

Etnotour pohod po Katrčini poti Lenart–Zavrh
Prvomajski pohod

Z

di se, kot da maj ne bi
bil maj, če ne bi bilo prvomajskega pohoda iz
Lenarta v Zavrh, ki najavi toplo, že skoraj poletno pomlad.
Po ocenah se je letos Etnotour
pohoda po Katrčini poti Lenart–Zavrh (prvomajski pohod), kot je uradno ime prireditve v zadnjih letih, udeležilo
približno 1500 pohodnikov,
ne le iz lenarškega območja,
ampak tudi iz širšega območja
Slovenije. Pohodnike so voMnožica v Zavrhu, foto: Maksimiljan Krautič
dili člani Planinskega društva
Lenart. Nekaj članov lenarškega planinskega društva se
je v Zavrh odpravilo po pešpoti iz Sp. Voličine skozi Bükovje. Lepo vreme, prijateljsko
druženje, dobra volja, predvsem pa zanimivo dogajanje in bogata kulinarična ponudba
lokalnih ponudnikov, ki so nudili, kar srce
poželi, gibanice, domači kruh, narezke, pečenice in odlična vina, so privabili množico
obiskovalcev.
Za pohodnike je bila na voljo tudi pokušina Agatinega sira, završkega kruha in Katinega soka. Društvo vinogradnikov Lenart se
Marko Šebart, foto: Darja Ornik
je letos še posebej potrudilo in k sodelovanju
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Etnotour delavnica izdelovanja modelov
cimprač v Zavrhu

P

rvega maja je bila v
Zavrhu pri Štupičevi
vili Etnotour delavnica
izdelovanja modelčkov cimprač. Otroci so v spremstvu
staršev in pod vodstvom mojstrov v ustvarjalnih delavnicah izdelovali lesene, s slamo
krite ptičje hišice po zgledu
tradicionalnih cimprač.
V bližini Štupičeve vile se
nahaja cimprača, nekdaj tradicionalna hiša Slovenskih
goric. Z namenom spodbujanja radovednosti in zanimanja
otrok za kulturno dediščino smo pripravili
ustvarjalno delavnico, na kateri so otroci izdelovali ptičje hišice, samostojno so žagali,
sestavljali lesene dele in spoznali postopek
pokrivanja strehe s slamo.
Otroci so uživali, z veseljem so pokazali hišice, ki so jih samostojno izdelali. Hišice bodo
uporabili za krmljenje ptic. Poučna ustvarjalna delavnica pri otrocih spodbuja čut za kul-

turno dediščino, ročne spretnosti in odnos
do naravnega okolja. Ustvarjalno, poučno,
zabavno!
Dogodek je potekal v okviru projekta »DETOX«, ki je podprt s strani Evropske unije in
sofinanciran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru Programa sodelovanja
Interreg V-A Slovenija –Hrvaška 2014-2020.
D. O.
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www.sejem-lenart.si

Pesnica–Lenart zasadili 120 dreves, namestili smo tudi lesene klopi. S to ureditvijo smo
dokazali, da se tudi z malo denarja in prostovoljnim delom dosežejo pozitivni učinki.
V resnobnem svetu je razigran in nasmejan otrok pravi balzam za dušo. V prvi polovici maja smo s proračunskimi sredstvi uredili nova igrala v mestnem parku dr. Jožeta
Pučnika po sklepu Sveta Krajevne skupnosti
Lenart. Pobudo za ureditev igral so dali starši
otrok iz Lenarta, ki so se tudi zelo potrudili in
so skupaj z društvi pripravili bogat program
ob otvoritvi igral, za kar se jim zahvaljujemo.
Dobronamernih in vsebinskih pobud smo
vedno veseli in jih v okviru finančnih možnosti poskusimo uresničiti.
Poleg investicij v komunalno infrastrukturo
so pomembne tudi naložbe v športne in rekreativne površine. Športno igrišče v Voličini
bomo preplastili z umetno maso. Pri tem sodelujeta tudi OŠ Voličina in Športno društvo Voličina, ki so uporabniki igrišča.
Če bodo finančna sredstva dopuščala,
bomo izpolnili željo športnikov in sočasno preplastili tudi igrišče za košarko
(trojke). Dela bodo izvedena do tradicionalnega športnega vikenda v Voličini
Med temi investicijami velja omeniti še ureditev štiristeznega strelišča za
zračno puško v nekdanjem zaklonišču
pri OŠ Lenart. Strelišče smo uredili na
pobudo Društva upokojencev Lenart, ki
so sodelovali tudi pri izvedbi del. Poleg
strelišča je urejen tudi manjši prostor.«

OVTARJEVE NOVICE

OVTARJEVE NOVICE
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Živahno v lenarškem parku z novimi igrali

V

soboto, 12. maja, se je v mestnem parku dr. Jožeta Pučnika v Lenartu odvil
dogodek Slovenija se igra, ki je tega
dne potekal na več kot 50 lokacijah po vsej
Sloveniji. Pobudnik dogodka je bilo društvo
Naturo, center za izkustveno učenje in aktivnosti na prostem, organizacijo v Lenartu pa
smo prevzeli v Iniciativi staršev Lenart. Le-ta je
zaživela dobro leto nazaj z namenom aktivno
prispevati k bolj kvalitetnemu življenju naših
otrok in družin v lokalni skupnosti. Predvsem
pa želimo spodbuditi čim več proste igre, medgeneracijskega druženja, druženja sosedov
pred blokovskimi zelenicami, ki jih v Lenartu
ne manjka. V tesnem sodelovanju s Svetom KS
Lenart in Občino Lenart smo si zadali popestriti tudi vsebine v mestnem parku in tja pri-

vabiti še več družin ter mladih. Z Društvom
prijateljev mladine Slovenske gorice smo tako
lansko leto s talnimi igrami porisali bivše balinišče. V času poletnih počitnic smo v sodelovanju s Knjižnico Lenart organizirali tematske
delavnice in druženja pod imenom Knjižnica
pod kostanji. Zadnji projekt iniciative je bil
opremiti park z igrali za otroke, starejše od 5
let. S finančno podporo Občine Lenart in Sveta
KS Lenart smo v soboto, 12. 5. 2018, igrala tudi
uradno predali v uporabo otrokom.
Po uradni otvoritvi igral so se mladi in mladi
po srcu razkropili po parku in se z navdušenjem
igrali in preizkušali v dejavnostih, ki so jih pripravila lokalna društva: metanje na koš, badminton,
tek, stare igre, šah, ustvarjalna delavnica, gasilske
igre in še bi lahko naštevali. Dogodek je obiskalo
več kot 200 ljudi. Igralni dan
v parku ne bi bil tako uspešen brez sodelovanja lokalnih
društev in prostovoljcev. Sodelovali so Športno društvo
Lenart, Majstri Lenart, Košarkaški klub Ajdas Lenart,
Društvo podeželske mladine
Slovenske gorice, Društvo
prijateljev mladine Slovenske
gorice, Knjižnica Lenart, Prostovoljno gasilsko društvo Lenart, Muziklub in posamezniki prostovoljci (Aleksandra
Papež, Neža Ožinger, Maja
Muršec in Zarja Mlakar). Za
degustacijo lokalnih dobrot
so poskrbeli v Zadrugi Dobrina in Društvu Ovtar. Lokalna
podjetja, ki so pomagala z
materialnimi donacijami, so
Pletenje mrež – Stanko Banič,
Sabina Banič Boakai, s. p., Iztok Rozin, Šivilstvo Azur in
Cvetličarna Almaja. Dogodek
sta fotografirala Maksimiljan
Krautič in Lea Šantl. Želimo
si, da dogodek Slovenija se
igra postane tradicionalen in
spodbudi k bolj pogostemu
druženju in igri na prostem.
Iniciativa staršev mesta
Lenart

Center za krepitev zdravja in preventiva v
Zdravstvenem domu Lenart

Z

letošnjim letom je bil Zdravstveni dom
Lenart uspešen na javnem razpisu za
projekt »Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v
primarnem zdravstvenem varstvu in lokalni
skupnosti«. Tako so pridobili nov preventivni program Center za krepitev zdravja
(CKZ). Projekt, ki ga financirata Evropska
unija – Evropski socialni sklad in Ministrstvo za zdravje, je razdeljen na dva sklopa,
na strokovni in investicijski del (nadgradnja
srednjega trakta ZD Lenart), na katerega so
se prijavile občine ustanoviteljice, torej ZD
Lenart skupaj z Občino Lenart. Iz evropskih
sredstev bodo oziroma so že zaposlili tudi
dodatni kader za obdobje dveh let, kolikor
traja projekt (kinezilog, dietetik, psiholog,
dipl. med. sestra, pediater …). Po končanem

projektu upajo, da bo program naprej financiran kot del splošnega dogovora, torej iz virov ZZZS.
Program za krepitev zdravja je program
skupinskih delavnic in individualnih svetovanj, kjer ljudje pridobijo strokovne informacije, veščine in podporo za dolgotrajno spremembo življenjskih navad, ki bodo vodile
do boljšega počutja in zdravja. Namenjen je
odraslim osebam od 19. leta starosti dalje s
prisotnimi dejavniki tveganja za razvoj kroničnih bolezni s prisotno ogroženostjo za
razvoj kroničnih bolezni in z že prisotnimi
kroničnimi boleznimi. Glavni cilji programa
so nadgradnja preventivnih programov za
otroke, mladostnike in odrasle, zmanjševanje
neenakosti v zdravju, vključevanje ranljivih
skupin v preventivno zdravstveno varstvo
ter krepitev zdravja v lokalni
skupnosti. S pridobitvijo CKZ
bodo preventivni programi
prenovljeni in nadgrajeni,
vključeni bodo dodatni strokovnjaki, še bolj pa se bodo
vključevali v lokalno skupnost.
Če bi se želeli vključiti v katerokoli delavnico ali individualno svetovanje se obrnite na
vašega osebnega zdravnika,
referenčno sestro ali pa direktno v CKZ, ki ga vodi Klavdija
Dvoršak, dipl. m. s. Izvajanje
vseh delavnic je brezplačno.
Nina Zorman

Na fotografije je del ekipe Centra za krepitev zdravja z vodjo
Klavdijo Dvoršak, dipl. m. s.
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Občina Sveta Ana

Občina Sveta Ana vstopa v Zeleno shemo
slovenskega turizma

O

bčina Sveta Ana se je pridružila turističnim destinacijam, ki so vstopile
v nacionalni program za pospeševanje uvajanja trajnostnih poslovnih modelov
v turizmu, imenovan Zelena shema slovenskega turizma. Shema se izvaja pod okriljem Slovenske turistične organizacije.
Zelena shema slovenskega turizma (ZSST)
je celovito zasnovan sistem za pospeševanje
razvoja trajnostnega turizma v Sloveniji na
vseh treh stebrih trajnostnega razvoja: okoljskem, družbenem in ekonomskem, namenjen tako destinacijam kot tudi posameznim
turističnim ponudnikom. Na Sveti Ani smo
se odzvali na javni poziv za destinacije in se
priključili priznanim slovenskim turističnim
destinacijam, ki bodo ocenjene po ZSST.
Shema ZSST temelji na globalnih indikatorjih za trajnostni razvoj destinacij GSTC in
ETIS, ki jim je dodan nacionalni značaj. Gre za
kompleksen sistem, sestavljen iz več korakov
in orodij, ki je mednarodno uveljavljen in priznan. Takoj po vstopu v shemo smo v destinaciji že pričeli z delom ter določili koordinatorko,
to je Renata Trajbar Kurbus, ki bo odgovorna
za izvedbo celotnega postopka. Ta bo zaključen
predvidoma do konca letošnjega leta.
Z izvedbo celotnega postopka bomo pridobili celovit vpogled v trajnost destinacije in
mednarodno primerljivo oceno, pa tudi nabor

ustreznih ukrepov za izboljšave v prihodnosti.
Poleg tega se bomo s pridobitvijo znaka Slovenia Green Destination na slovenskem, evropskem in globalnem trgu pozicionirali kot okolju in družbi prijazna destinacija.
Zelena (okoljsko in družbeno odgovorna)
destinacija ni nekaj, kar je projekt, naloga
oziroma odgovornost zgolj turistične organizacije. Je nekaj, kar lahko dosežemo samo vsi
skupaj – vsi deležniki v destinaciji, tako v javnem, nevladnem kot zasebnem sektorju – in to
ne samo v turizmu, temveč na vseh področjih
delovanja. Nenazadnje pa so v tem procesu
ključni tudi vsi, ki v destinaciji živijo. Izrednega pomena je namreč, da je destinacija najprej
prijetna in prijazna za vse, ki tu delamo in živimo. S tem bo takšna tudi za ljudi, ki jo obiščejo.
Ob tej priložnosti je župan Občine Sveta
Ana v sredo, 23. 5. 2018, ob 11.10 uri v Kulturno turističnem centru Sveta Ana v okviru
Simpozija strpnosti slovesno podpisal Listino
zelene politike slovenskega turizma.
O simpoziju, organiziranem v okviru projekta ESCAPE, ki ponuja premieren vpogled
v oblikovane čezmejne turistične pobege,
hkrati pa z izbranimi gosti aktivno odpira
tematiko strpnosti in turizma v smislu priložnosti in izzivov, bomo podrobneje poročali v
prihodnji številki Ovtarjevih novic.
OU

Predstavitev dela Občine Sveta Ana v letu 2017

V

nedeljo, 22. aprila 2018, je
v Kulturno - turističnem
centru Sveta Ana potekala javna predstavitev dela Občine
Sveta Ana v letu 2017. Predstavitev
je pripravil župan Silvo Slaček in
je bila namenjena vsem občanom.
Med večjimi realiziranimi investicijami v letu 2017 je župan izpostavil modernizacijo občinskih cest,
izgradnjo kanalizacije in čistilne
naprave Sveta Ana, nakup stanovanj in projektno dokumentacijo, sofinanciranje obnove ceste R2433/1288
Lenart–Trate, čezmejna projekta Escape
(SI-HU) in Detox (SI-HR) in še veliko drugih manjših investicij. Na predstavitvi so bili

predstavljeni projekti in cilji za prihodnost,
občani pa so lahko ob koncu predstavitve postavili vprašanja in pobude.
OU

Majsko drevo in Florjanova maša

O

b
prvomajskih
praznikih je že
tradicija, da gasilci PGD Sveta Ana postavijo majsko drevo, tako v
Lokavcu kot na Sveti Ani.
Letos je postavitev potekala v nedeljo, 29. aprila
2018, na njej pa se je zbrala velika množica obiskovalcev. Postavitvi je sledilo druženje ob odličnem
bograču in pijači. Iskrena
hvala Romanu Režonji za
podarjeno majsko drevo.
V nedeljo, 6. maja 2018, pa je v farni cerkvi pri Sveti Ani potekala
Florjanova maša. Letos je 15 let, odkar jo gasilci tradicionalno obeležujejo. Drago Ruhitel je bil pobudnik ideje, da se obletnica obeleži
s postavitvijo kipca sv. Florjana v cerkvi. Kipec, ki je visok 1,6 metra,
je izdelal domačin Albin Irgolič, les je podaril Robi Ornik iz Ledineka, kipec pa je pobarval gospod Polder iz Maribora. Da je ideja bila
realizirana, se gasilci še enkrat zahvaljujejo donatorjem: Miroslavu
Lorbeku, Milanu Baumanu, Francu Bruheru, Francu Brezniku, podjetjem Simtro, d. o. o., Lešnik, d. o. o., Skala Kerec Drago, Zidarstvo
Čeh, B.B. Bar in Copy Center Potočnik. Zahvaljujejo se tudi Ljudskim pevkam iz Svete Ane za odpete pesmi med mašo in Pihalni
godbi iz Apač, ki je spremljala gasilce do prihoda v cerkev. Maši je
sledila pogostitev za vse občane.
MŽ, foto: Anton Moleh
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Občina Sveta Trojica v Slovenskih goricah

Občina Sveti Jurij v Slovenskih goricah

Načrtujejo izgradnjo novega vrtca

Rekonstrukcija cest v Občini Sv. Jurij

lani občinskega sveta občine
Sveta Trojica so sprejeli dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za izgradnjo
novega vrtca Sveta Trojica, ki ga je
pripravila občinska uprava v tej občini na čelu z direktorjem Srečkom
A. Padovnikom. Iz dokumenta izhaja, da bo občina za nakup zemljišč
za novi vrtec namenila letos 33.000
evrov, naslednje leto 66.000 evrov in
leta 2020 še 33.000 evrov. Za načrte
in drugo projektno dokumentacijo
pa bo namenila letos 20.000 evrov,
naslednje leto pa še 10.000 evrov.
Člani občinskega sveta so odobrili tudi
izdelavo nadaljnje projektne in investicijske
dokumentacije ter nakup zemljišč.
Po tekočih cenah naj bi izgradnja novega
vrtca v Sveti Trojici skupaj z davkom na dodano vrednost stala okoli 2,4 milijona evrov.
Investicijo bodo izvedli v obdobju od maja letos do začetka septembra leta 2020, ko naj bi
novi vrtec odprl vrata za najmlajše Trojičanke
in Trojičane.
Trenutno ima vrtec v Sveti Trojici prostore
skupaj z osnovno šolo, njegove zmogljivosti
pa so blizu zgornje meje, saj vrtec že uporablja prostore, ki so namenjeni osnovni šoli.
Iz že omenjenega dokumenta izhaja, da je v
šolskem letu 2007/08 deloval v Sveti Trojici
samo en oddelek vrtca. Velika večina otrok je
bila vključena v vrtce v bližnji in širši okolici,
precej pa se jih sploh ni moglo vključiti v predšolski program. Zahvaljujoč obnovi in širitvi
prostorov osnovne šole in vrtca so v šolskem
letu 2008/09 začeli delovati trije oddelki vrtca,
v katere je bilo vključenih 52 otrok. V tem šolskem letu deluje v vrtcu pet oddelkov, v katere
je vključenih 81 otrok. Obstoječi prostori vrtca
trenutno še omogočajo njegovo kakovostno
delo, vendar pa dolgoročno gledano, tudi glede
na razvojne načrte občine, ne zadoščajo pričakovanim potrebam. Sveta Trojica se širi, saj se
je že začela gradnja naselja Trojica-jug. Mlade
družine bodo pri odločanju, ali naj se priselijo
v novo naselje, imele pred očmi tudi, kako je
oziroma bosta v občini urejena vrtec in šola.
Vsakdo si namreč želi, da bi lahko otroci bili v
vrtcu v domačem kraju. Premajhne kapacitete
vrtca in zavračanje otrok bi lahko v naslednjih
letih zato krepko omejilo razvoj občine.
Zato v občini Sveta trojica načrtujejo ureditev vrtca z osmimi oddelki, v katere bi lahko
vključili 176 otrok oziroma nekoliko manj, kadar gre za otroke v prvem starostnem obdobju
(oddelki na za najmlajše so polovico manjši).

Ureditev občinskih cest - faza III

Č

S
Za ureditev takšnega vrtca potrebujejo okoli 4.400 kvadratnih metrov zemljišča in okoli
tisoč kvadratnih metrov primernih prostorov. Ker širitev zdajšnjih prostorov ni možna,
je morala občinska uprava poiskati primerno
lokacijo v bližini šole, dvorane in druge javne
infrastrukture. Za praktično edino možno lokacijo se je izkazalo območje med Slovensko in
Cankarjevo ulico ter Mariborsko cesto (imenujejo ga tudi Sveta Trojica – novi center), in sicer
na južnem delu. Za to, da bi umestili vrtec v ta
del kraja, bo potrebno izpeljati postopek sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega
prostorskega načrta. Občina se je že okvirno
dogovorila tudi z lastnikom, da ne bi posameznih zemljišč prodal komu tretjemu, saj potem
kompleks za vrtec ne bi bil več celovit.
Za drugo fazo investicije, ko bodo prostore
novega vrtca tudi zgradili, bi morala občina
iz proračuna zagotoviti še preko 2,2 milijona
evrov. Trenutno razmišljajo o variantah, ki so
razdelane v dokumentu identifikacije investicijskega projekta: o financiranju z lastnimi
sredstvi, o financiranju z zadolževanjem ali
o financiranju po modelu javno-zasebnega
partnerstva. Vse analize o tem, katera varianta bi bila najboljša, še niso narejene, vendar
pa se za zdaj kot najbolj realna možnost kaže
javno-zasebno partnerstvo. Ta model so v nekaterih občinah v Sloveniji že uporabili in se
je izkazal za dobrega.
Kot pravi župan občine Sveta Trojica Darko Fras, je nesporno, da morajo začeti z investicijo v novi vrtec, čeprav bo v naslednjih
fazah pri samem načrtovanju in izvedbi investicije treba še marsikatero odprto vprašanje
doreči in do konca opredeliti. Pomembno pa
je, da sprejeti dokument identifikacije investicijskega projekta skupaj s sklepi občinskega
sveta občini omogoča nadaljnje delo na tem
projektu, še zlasti pa nakup zemljišča, ki je
primerno za gradnjo vrtca.
T. K.

VAB I LO
Vljudno Vas vabimo, da se udeležite
osrednje proslave ob 12. občinskem prazniku
Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah,
na kateri bodo podeljena priznanja občine.
Proslava bo v petek, 25. maja 2018, ob 19. uri,
v Športni dvorani v Sv. Trojici.
Župan Darko FRAS

Obvestilo o javnih pozivih/razpisih v
Občini Sv. Trojica
Občina Sveta Trojica v Slovenskih goricah obvešča, da objavljamo naslednja javna razpisa:
Javni razpis/poziv

Objava

Vloge do

Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje
malih čistilnih naprav v letu 2018

25. 5. 2018

5. 9. 2018

Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov,
ki niso predmet drugih razpisov v Občini Sveta
Trojica v Slovenskih goricah za leto 2018

1. 6. 2018

3. 8. 2018

Celotno besedilo javnega poziva in razpisa je objavljeno na spletni strani Občine Sveta
Trojica v Slovenskih goricah: www.sv-trojica.si, rubrika »Razpisi, pozivi in javna naročila«,
lahko pa ga dvignete tudi osebno v sprejemni pisarni Občine Sveta Trojica v Slovenskih
goricah v času uradnih ur.
Župan Občine Sveta Trojica v Slov. goricah Darko Fras, univ. dipl. prav.
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edemnajstega aprila 2018 se je iztekel
rok za oddajo naročil za izbiro izvajalca
Ureditve občinskih cest faza III, ki ga je
Občina Sv. Jurij v Slov. gor. objavila konec
marca 2018. Projekt »Ureditev občinskih cest
faza III« zajema rekonstrukcijo, obnovo in
asfaltiranje občinskih cest Malna–Plodršnica
v dolžini 1500 metrov, ceste v Zg. Partinju,
odsek Najdenik, in prav tako v Zg. Partinju
ureditev 1700 m dolgega cestnega odseka
»Široko.« Rekonstrukcija prvega in drugega
cestnega odseka naj bi bila končana do konca septembra 2018, rekonstrukcija cestnega
odseka Zg. Partinje–Široko pa se bo pričela
v spomladanskih mesecih leta 2019. Za izvedbo tega dvoletnega projekta, ki bo delno
sofinanciran iz 21. člena zakona o sofinanciranju občin, je občina rezervirala 462.600 €
proračunskih sredstev.
Na občinski razpis so se prijavili trije izvajalci, in sicer Asfalti Ptuj, d. o. o., Cestno podjetje Pomgrad in Komunala Slovenske gorice.
Ker so ponudbe vseh treh izvajalcev presegale

višino sredstev, ki jih je občina v proračunu
predvidela za izvedbo tega projekta, so bila
izvedena pogajanja, ki so se jih udeležili predstavniki vseh treh ponudnikov.

Pričetek rekonstrukcije ceste v Vardi

Pred dnevi je cestno podjetje Komunala
Slovenske gorice že pričelo z deli na cesti (LC
203 131) v Vardi. Skoraj 900-metrski cestni
odsek od meje med jurovsko in lenarško občino naj bi bil končan najkasneje do sredine
prihodnjega meseca.
D. K.

Iz dogajanja ob prazniku jurovske občine
Čistilna akcija v Občini Sv. Jurij

Soboto, 7. aprila 2018, je potekala čistilna
akcija v organizaciji Občine Sv. Jurij v Slov.
goricah in Lovske družine Sv. Jurij Jurovski
Dol. Na devetih zbirnih mestih po posameznih naseljih se je zbralo okrog 60 prostovoljcev. Vodje zbirnih mest so bili revirni vodje
lovske družine, ki so udeležence
seznanili s potekom akcije ter razdelili vreče za odpadke. Po skupinah so prehodili ceste, poti in bolj
izpostavljene dele gozdov, kjer so
pobirali plastiko, pločevinke in
druge v naravo odvržene stvari.
V času čistilne akcije so zbrali in
na deponijo predali okrog 800 kg
odpadkov. Ugotavljamo, da je tovrstnih odpadkov iz leta v leto manj,
kar pomeni, da se ljudje vse bolj za-

vedajo pomembnosti čistega okolja.
Akcija se je zaključila med 12. in 13. uro pri
lovskem domu, kjer so lovci Lovske družine
Sv. Jurij poskrbeli za malico in prijetno druženje za vse udeležence.
F. Krivec

Srečanje Pony Express

Sekcija Ljubiteljev Pony Express Jurovski Dol je organizirala 3. srečanje Pony
Expressov. Na srečanju se je kljub dežju
zbralo 12 tekmovalcev. Tekmovalci so
se najprej odpravili v trg v Jurovskem
Dolu, kjer jim je farni župnik podelil
blagoslov. Nato so na poligonu opravili spretnostno vožnjo. Najhitrejši je bil
domačin Aleksej Gajser, ki si je s svojo
vožnjo prislužil brezplačen najem vozila škoda čez vikend, ki ga je za nagrado
prispeval Porsche Slovenija.
Jernej Sinič

Jurjevo vino 2018

Tudi letos je Društvo vinogradnikov Sv.
Jurij v Slov. gor, pripravilo izbor za protokolarno vino Občine Sv. Jurij v Slov. goricah.
Komisijo, ki ji je predsedoval Sebastjan Rojs,
so sestavljali predstavniki občine. Za laskav
naslov Jurjevo vino 2018 se je potegovalo

12 vzorcev jurovskih vinogradnikov. Od 12
vzorcev so se trije vzorci vina uvrstili v finalni
izbor, v katerem je komisijo najbolj prepričal
polsuhi sauvignon, letnik 2017, ki ga je pridelal in prikletaril Klemen Konrad.

V Jurovski občini majski drevesi v Gasteraju in Jurovskem Dolu
Tradiciji postavljanja majskih
dreves na predvečer praznika dela
se tudi to leto niso iznevarili v
Jurovski občini. Tako kot prejšnja
leta tudi letos stojita v občini dve
majski drevesi, in sicer v Gasteraju,
kjer so ga postavili domačini, člani
kluba Gasterajčan in v Jurovskem
Dolu, kjer so za postavitev majskega drevesa poskrbeli člani PGD Sv.
Jurij v Slov. goricah.
D. K.

Tradicionalno športno srečanje med zaselki Občine Sv. Jurij v Slov. gor.
ŠD Sv. Jurij v Slov. gor. je letos že 41. pripravilo tradicionalno športno srečanje med zaselki jurovske občine. Pomerili so se v nogometu,

streljanju z zračno puško, šahu, vleki vrvi in
odbojki za ženske. Na letošnjem dogodku je
sodelovalo 6 ekip, in sicer so se pomerile eki-
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pe Partinja, Varde, Jurovskega Dola,
Malne, Gasteraja in učenci OŠ J. Hudalesa. Drugo leto zapored je zmaga pripadla ekipi Gasteraja. Drugo
mesto je pripadlo Jurovskemu Dolu,
tretje pa Vardi. Seveda pa v ospredju te prireditve ni bil rezultat. Glavni
namen je bilo druženje občanov in
občank, ki so na ta način počastili
občinski praznik.

Na sejmu KOS za vsakega nekaj

J

Društvo kmečkih gospodinj Sv. Jurij organiziralo že 6. Šaljive kmečke igre
V sklopu Jurjevih dnevov v Jurovskem Dolu,
ki trajajo že od začetka aprila, so v nedeljo, 6.
5. 2018, članice Društva kmečkih gospodinj
Sv. Jurij organizirale že 6. Šaljive kmečke igre.
Prireditev je potekala v Športnem parku v
Jurovskem Dolu, kjer je bilo za tekmovalce
pripravljenih 6 iger. Po pozdravnem nagovoru
župana Petra Škrleca je vse navzoče pozdravila
tudi predsednica društva Cecilija Knezar, ki je

nato vodenje prireditve in iger predala domačinki Janji Roškarič. Na igrah je sodelovalo kar
11 ekip. Najbolje se je odrezala ekipa iz Lenarta Dream Gym, takoj za njo pa domača ekipa
PGD Sv. Jurij in le nekaj točk za njimi je zaostala ekipa Kulturnega društva Sv. Jurij. Vse tri
ekipe so prejele nagrado. Sodelovala so še razna
domača društva in tudi Društvo kmečkih žena
Jakob. Po zaključku iger so organizatorke prireditve pripravile pogostitev za vse obiskovalce, poskrbele pa so tudi za bogat
srečelov. Ker pa je bilo vreme res lepo,
je bil dan odličen za druženje in zabavo,
ki se je nato odvijala do poznih ur. Zato
iskrena hvala vsem članicam Društva
kmečkih gospodinj Sv. Jurij , ki so poleg
predsednice Cecilije Knezar pripomogle k temu, da je prireditev uspela. Iskrena hvala tudi voditeljici Janji Roškarič, ki
je poskrbela za odlično vodenje in smeh.
Cecilija Knezar

45-letnica FS Jurovčan in 9. Jurjevo
srečanje folklornih skupin

V

soboto, 12. maja, zvečer je v Jurovskem Dolu potekala folklorna prireditev z
naslovom Naših
45 let in 9. Jurjevo
srečanje folklornih skupin, ki ga
v času jurovskega
občinskega praznika
tradicionalno organizira
Folklorna skupina
Jurovčan. Prireditev je potekala
tudi v okviru Tedna
ljubiteljske
kulture – 2018, ki
ga organizira republiški JSKD
Folklorne skupine so se pred koncertom na
osrednjem trgu predstavile v povorki, ki jo je
vodil Zeleni Jurij, odganjalec zime in prinašalec pomladi. Mladinska folklorna skupina
Jurovčan se je predstavila v novih delovnih
oblačilih, izdelanih na podlagi terenske raziskave dr. Marije Makarovič, opravljene na
območju občine, ki ponazarjajo oblačilno
kulturo v našem kmečkem okolju v drugi polovici 19. in v začetku 20. stoletja. Pri izdelavi je svetoval tudi dr. Bojan Knific. Županu
Petru Škrlecu, ki dobro skrbi za redno financiranje kulturnih programov in projektov v
občini, ter donatorjem, ki so skoraj v celoti financirali nabavo oblačil, smo se organizatorji
javno zahvalili in jih povabili v donacijsko
povorko in ples z mladimi folklorniki. Nato
so vse folklorne skupine skupaj zaplesale polko, ki so jo zaigrali godci folklornih skupin.
Na odru kulturnega doma so nato najprej
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zaplesale domače folklorne
skupine Šleka pac ter mladinska in odrasla FS Jurovčan.
Čudovit večer so obogatile
folklorne skupine Sveta Ana,
Gornja Radgona, KUD Milke
Zorec Hotinja Vas in KUD
Salinovec iz sosednje Hrvaške.
V osrednjem delu koncerta,
obeležitvi 45. obletnice delovanja FS Jurovčan, je Breda
Slavinec, vodja OI JSKD Lenart, podelila 21 bronastih, 4
srebrne in 4 zlate Maroltove
značke za 5, 10, in 15-letno
udejstvovanje v folklorni dejavnosti.
Zlate Maroltove
značke so prejeli Suzana Najdenik, Branko
Zelenik, Branko Jager in Marko Šebart.

Cilki Neuvirt, ustanovni članici FS Jurovčan, je predsednik Nadzornega sveta mag.
Franci Pivec podelil odlikovanje s področnim odličjem – Maroltovo listino JSKD za
predano pedagoško delo, večletne uspehe ter
nepogrešljiv prispevek k razvoju in širjenju
folklorne dejavnosti. Folklorni dejavnosti je
posvetila vse svoje življenje. Ima velike zasluge za razvoj in ohranjanje folklorne dejavnosti v Jurovskem Dolu, vzhodni Štajerski in
tudi širše. Vzgojila je številne odlične plesalke
in plesalce ter skrbi, da se bogastvo kulturne
dediščine, oblačil, pesmi in plesov prenaša iz
roda v rod.
Folklornike in številne obiskovalce so nagovorili župan Peter Škrlec, predsednik kulturnega društva Miroslav Breznik in mag.
Franci Pivec. Po prireditvi je bilo v Avli Fredija Neuvirta prijetno druženje folklornikov
in obiskovalcev.
Miroslav Breznik, foto: Maksimiljan Krautič

utri se že osmič po vrsti pričenja 3-dnevni Kmetijsko-obrtniški sejem KOS
Lenart. Dogajanje se odvija na eminentnem prostoru Lenarta – ŠRC Polena –
nekdaj Hipodrom Polena.
Pri sestavljanju programa in dodatnih
dogodkov, ki popestrijo dogajanje na sejmu, se že pozna, da jutri odpre vrata že
osmi po vrsti. Mnogo sodelavcev, razstavljavcev in ponudnikov se vrača na sejem že
od začetka; to priča, da smo na pravi poti
in da vemo prisluhniti potrebam in željam
vsem, ki na sejmu sodelujejo. Sejem s tem
pridobiva na kvaliteti, organizatorji pa potrditev, da delajo v dobro vseh, ki na sejmu
sodelujejo.
Program sejma smo v celoti predstavili na naslovnici Ovtarjevih novic, zato ga
tukaj posebej ne bom opisoval. Lahko vam
samo zagotovim, da bo dogajanje pestro.
Pomembno se nam zdi, da nam uspeva
sejem vsako leto nadgraditi z novimi vsebinami, novimi razstavljavci in novo ponudbo, s tem da so pogoji za obiskovalce
še naprej nespremenjeni – prost vstop, brez
parkirnine in solidne cene uslug.
Nekaj osrednjih dogodkov, tistih, ki so
bili najboljše sprejeti – se ponovi vsako leto:
ljudski godci, kuhanje štajerske kisle župe,
vinski dan, živinske razstave /letos predstavitev različnih pasem konjev/, male živali in
še kaj. Vsako leto pa se rojevajo novi – gar-

den traktor pool, nastopi plesnih skupin ipd.
Na sejmu se predstavljajo tudi projekti
čezmejnega sodelovanja, ki jih vodi Razvojna agencija Slovenske gorice in LAS Ovtar
Slovenske gorice, ki sta zraven Občine Lenart in našega glasila Ovtarjeve novice nepogrešljiva partnerja.
Da ste pa vsak dan neposredno obveščeni, kaj se je in kaj se bo dogajalo na sejmu,
pa je tu nepogrešljiv sodelavec in medijski
pokrovitelj Radio Slovenske gorice.
Lansko leto smo bili nad obiskom navdušeni in želim si, da bi se tudi letos na
sejmu valile množice obiskovalcev – zato
vas vabim, pridite in bodite del osrednjega
dogodka v Slovenskih goricah – Kmetijsko-obrtniškega sejma KOS Lenart 2018.
Vabljeni!
F. Lovrenčič

Komemoracija v Čermljenšaku in proslava
ob 27. aprilu v Benediktu

Z

B Lenart je 17. aprila pripravila komemoracijo v spomin na dogodek, ko so
tik pred osvoboditvijo Nemci obesili
brata Muršec kot povračilni ukrep za napad
partizanov na skupino nemških vojakov, ki
so želeli odpeljati živino. Na spominski slovesnosti je OŠ Voličina pripravila kratek kulturni program, Marija
Šauperl pa je spregovorila o zgodovinskem
dogodku in se ob bolečih zgodovinskih izkušnjah dotaknila sodobnih razmer.
»Zdi se mi, kot da
traja neka oblika hladne svetovne in notranje vojne, ki deli ljudi
vedno bolj na naše in
ene tretje, kamor pa
nehote mnogokrat spadajo tisti, ki imajo zasluge, da je danes mir
in da lahko razvijamo
demokratično Slovenijo.« Govornica je poudarila vojne grozote,
naključja z grozljivimi posledicami in edini
možen sklep: Spoštovanje človekovega dostojanstva, odkriti dialog, četudi nasprotujočih
si mnenj, je edino sredstvo, s katerim lahko
nadaljujemo skupaj v sodobno, razvito in tolerantno družbo.
Zveza borcev za vrednote NOB Lenart, Občina Benedikt in OŠ Benedikt so 25. aprila organizirali osrednjo proslavo ob dnevu upora,
na kateri so sodelovali s
kulturnim programom
učenci OŠ, slavnostni
govornik je bil dr. Marjan Toš, prisotne pa je
nagovoril tudi župan
Občine Benedikt, gospod Milan Gumzar.
Doktor Toš je v svojem zgodovinsko verodostojnem govoru
orisal okoliščine, nastanek Protiimperialistične fronte, kasnejše
OF, okupacijo slovenskega ozemlja in upor.

Poudaril je, da je OF slovenskega naroda povezala slovenske domoljube in rodoljube in
popeljala Slovence v odpor zoper okupatorje
ter kasneje tudi zoper njihove domače pomagače. »Vnovič slišimo veliko spravljivih tonov
in sporočil o nujnosti narodne sprave ali pomiritve (kar je sicer vredno vse pohvale), žal

pa skoraj ničesar o tem, da je bila slovenska
partizanska vojska skupaj z jugoslovanskim
odporniškim gibanjem del zmagovite antihitlerjevske koalicije. Bili smo torej na strani
zmagovalcev vojne in tega se res ne bi smeli
sramovati. Še manj pa na to dokazano zgodovinsko dejstvo pozabiti,« je med drugim
poudaril.
Alojz Bezjak
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Benedikt: proslavili so praznik dela

T

ako kot vsako leto so tudi letos v občini Benedikt na predvečer praznika
dela pripravili prireditev, na kateri so
na tradicionalen način postavili prvomajski
mlaj. Prireditev, na kateri si je postavljanje
majskega drevesa ogledalo veliko domačinov,
so pripravili Prostovoljno gasilsko društvo
(PGD) Benedikt, Lovska družina Benedikt in
Občina Benedikt.
»Postavljanje prvomajskega mlaja je pri
nas že tradicija,« nam
je pred njegovo postavitvijo zaupal predsednik
PGD Benedikt Franc
Lakner. »Tako kot povsod v Sloveniji praznik
dela vsako leto dostojno proslavimo tudi v
Benediktu, saj velika
večina Benedičank in
Benedičanov živi od
svojega dela. Veliko jih
dela v različnih podjetjih oziroma pri različnih
delodajalcih v Lenartu, Mariboru, Gornji Radgoni in še nekaterih krajih. Veliko jih hodi na
delo tudi v sosednjo Avstrijo. Seveda se mnogi
preživljajo tudi z delom na svoji zemlji. Zato
je lepo in prav, da praznik dela dostojno proslavimo. Gasilci k temu prispevamo po svojih
najboljših močeh.«
Ob tem pa Lakner
omeni, da prostovoljni gasilci, zlasti v
podjetjih in zavodih,
kjer so zaposleni, ne
uživajo več tistih pravic in nimajo več tistega statusa, ki bi jim
moral pripadati. To
je problem, ki lahko
na daljši rok pokaže
roge, saj dandanes v
Pri postavitvi mlaja
Slovenji
prostovoljso imeli glavno besedo
gasilci, ki jim predse- ni gasilci opravljajo
številne pomembne
duje Franc Lakner.
naloge, ki jih javnost
pozna.
Kot je kar malce ponosno povedal Lakner,
se je na postavitvi mlaja zbralo 75 od 90 članov društva. V samo postavitev mlaja pa jih je
poveljnik gasilcev Gregor Jančič vključil okoli
20, prav toliko pa je bilo lovcev. »Ročna postavitev mlaja na tradicionalen način je zahtevna
naloga in preizkus za vse nas,« je dejal Jančič.
»Pri izvajanju te naloge moramo biti disciplinirani in usklajeni, zato je koristna tudi za
naše gasilsko usposabljanje.«
Predno so se gasilci in lovci lotili postavljanja mlaja, ga je s koraki premeril župan Milan
Gumzar in oznanil, da ima 25 metrov. Tudi
sicer je župan, kakor se spodobi, bdel nad postavljanjem mlaja.
Možje in fantje so mlaj postavili na travniku
nasproti parkirišča pred osnovno šolo, kamor
se lepo vidi z vseh koncev Benedikta. Pri postavljanju so si pomagali z »žvaplami« in »špico«. Za usklajenost pri dvigovanju mlaja pa je
poskrbel izkušeni gasilec Feliks Krmek, ki ima
s postavljanjem mlajev že bogate izkušnje.
Ne bi povedali po pravici, če bi dejali, da
se ob postavljanju mlaja možje in fantje med
seboj včasih niso pogovarjali tudi precej glasno. Tako je pač pri vsakem delu, ki ni lahko
in terja koordinacijo velikega števila ljudi. Na
koncu pa so mlaj postavili tako, da je stal po-

končno in ponosno, kot mora stati. Ker so ga
ženske pred tem okitile z vencem, je okrašen
zasijal nad celotnim krajem. Praznovanje prvega maja se je lahko začelo.
Ker je na predvečer prvega maja v vsej severovzhodni Sloveniji pihal močan veter, so
organizatorji odgovorno poskrbeli tudi za
varnost vseh, ki so sodelovali pri postavljanju
mlaja, pa tudi za varnost drugih obiskovalcev

P
in novinarjev, ki smo to od blizu spremljali.
Zato je mlaj ves čas dvigovanja varoval avtomobilski žerjav (hijap) Bernjak gradbeništva.
»Odločitev organizatorjev, da za varnost
ob takšnem vetru najamejo dvigalo, se mi zdi
pravilna,« je komentiral Franc Lovrenčič, ki
je najmanj tridesetkrat sodeloval pri postavitvi mlaja, tokrat pa je bil med gledalci. »Pred
leti je mlaj ob postavljanju zaradi objektivnih
okoliščin padel in bi kaj hitro lahko prišlo do
nesreče. Sam sem takrat utrpel manjšo poškodbo, na katero se spominjam še danes.«
Med izkušenimi postavljavci mlaja je bil
tudi Drago Rajšp, ki je pri njegovem postavljanju sodeloval že več kot dvajsetkrat. »V
Benediktu prvi maj že od nekdaj proslavljamo s postavljanjem mlaja. Lepo je, ker pri
postavljanju mlaja sodeluje veliko ljudi, kar
kaže na našo složnost in povezanost,« je dejal.

rvomajski prazniki so se v Selcah pričeli
predčasno, že 20. aprila, ko smo gasilci
PGD Selce prejeli sporočilo o prihodu
nove avtocisterne. Odgovorni tovariši društva
so uredili dokumente, opravili izobraževanje
o rokovanju z avtocisterno in v soboto, 21.
aprila, pripeljali avto. Od krajevne meje Jiršovci–Rogoznica so avto pospremili s kombiji
člani prostovoljnih gasilskih društev iz Selc,
Voličine in Lenarta. Domači gasilci pa smo z
navdušenjem, velikim pričakovanjem in z rosnimi očmi ponosno stopili v špalir in sprejeli
avto v naš gasilski dom. Krajani in gasilci smo
imeli priložnost ogleda avtomobila ter kasneje
še kratko vožnjo z njim. Za goste smo s pomočjo Mesarije Bauman pripravili pogostitev, ob
kateri smo nadaljevali s prijetnim druženjem.
V nedeljo, 29. aprila, je operativa pripravila vajo, na kateri so člani spoznali opremo
avtocisterne in njeno delovanje. Po vaji so se
odpravili v gozd v »Selško grabo« po majsko
drevo. Po okrasitvi drevesa je na pomoč priskočil Jože Druzovič, katerega strojnik je z
bagrom olajšal postavitev drevesa. Sodelovali
so tudi ljudski pevci KTD Selce, ki so s petjem
obogatili dogajanje.
Da pa ne bi praznikov zaključili le ob polnih mizah, smo združili prijetno s koristnim

- 1. maja smo se podali na pohod iz Dolgih
njiv v Lenart in nazaj po že utečeni poti mimo
jezera v Radehovi in ob Pesnici na Zavrh, kjer
ni manjkalo dobre volje, dobrot lokalnih
kmetij in rujne kapljice.
Gasilci. Aktivni tako ali drugače, kreativni
in zmeraj pripravljeni pomagati. Hvala, ker
nam izkazujete podporo in nam na različne
načine pomagate.
PGD Selce

Občni zbor KUD Musica Benedikt,
spremembe in smer

S

Postavljanje mlaja je spremljala množica
domačinov. Še posebej radovedno so njegovo postavljanje spremljali otroci, ki jih je v
občini Benedikt veliko, saj sodi ta občina po
povprečni starosti prebivalstva med najmlajše v državi. Ko je mlaj stal, pa se je začelo družabno predpraznično srečanje, ki je trajalo še
dolgo v noč. Za veselo razpoloženje na njem
je poskrbelo društvo Musica Levares.
T. K.

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, 29. junija 2018.
Uredništvo
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Prihod avtocisterne in 1. maj v Selcah

redi aprila smo imeli
v Društvu Musica Levares, Muzikoterapija
občni zbor, ki je kot prvo
večjo spremembo prinesel
novo poimenovanje. Preimenovali smo se v Kulturno umetniško društvo Musica Benedikt. Dosedanja
predsednica ni želela več
opravljati te funkcije, zato
je bil soglasno izvoljen novi
predsednik Marko Leva.
V društvu smo nabavili
nekaj novih instrumentov.
Sestavni del in gonilna sila
Pevski zbor Musica Benedikt
društva je pevski zbor, za
katerega še naprej prevzepojasnjeno bomo razumeli in ločili med obemam vodenje. Občni zbor je prinesel nove
ma naznaniloma. V vseh harmonijah odnoideje in povezave v kraju, ki so tekle že do
sov, melodij, odzvanjanj se skriva veliko več;
sedaj in smo jih še razširili s cerkvenim pevlahko nam sedanje pomanjkljivo preprosto
skim zborom Sveti Benedikt, katerega prav
le zadostuje in se prebijamo iz dneva v dan
tako vodim ter spremljam petje pri mašah v
– lahko pa odstremo nejasnosti in naredimo
Benediktu. Tako smo opravili skupaj že nekaj
korak k ujemanju. Vse omenjeno terja veliko
nastopov oz. polepšali slovesnosti: priredimero razumevanja in tudi samoodpovedovatev ob materinskem dnevu v Benediktu, peli
nja. V glasbeni terapiji zvok uporabljamo kot
pri slovesni maši na praznik svetega Jožefa
medij za odklepanje amygdale, ki je glavni
ter na raznih farnih dogodkih oz. občinskih
odločevalec za odločanje v stresni situaciji: ali
dogodkih. Zadnja takšna glasbena prispevka
bomo »zamrznili« ali pa »pobegnili«. Zvoki,
sta bila ob postavitvi majskega drevesa v Beki jih prejemamo preko besed, melodij, iz nanediktu ter sodelovanje pri slovesni maši ob
rave, so sestavni del našega počutja. Za delo
prisotnosti PGD Benedikt na praznik svetega
pri društvu si želim, da izrekamo dobrotne
Florijana. En dogodek je z drugim povezan
in ljubeče besede, pa čeprav so kdaj trde in
in se počasi, morda neopazno krepi nova
odločne, da okolje zveni v ujemanju ter da bi
harmonija odnosov z ljudmi, ki jih sploh ne
tam, kjer bivamo, radi bivali. Prav tako si v
poznamo. Vedno ni lahko, za vsakim delom
društvu želimo, da se ljudje vključujejo v skuso žrtve, strokovnost in seveda predanost iz
pne aktivnosti v kraju, kamor spada tudi peljubezni za skupno dobro. V tem skupnem je
tje v pevskem zboru in učenje instrumentov.
skrivnost. V župniji smo pred velikim projekKarkoli počnemo, za karkoli se odločamo,
tom nabave novih oz. dodatnih zvonov. Ko
nad vsem naj bo ljubezen – do nas, do družibodo ujeti v pravo harmonijo, z novo kvaline in kraja in spomnimo se, da se v mnogoteto, bodo prinašali vesele speve ob pozdravu
čem odločamo tudi v dobro naših potomcev.
novega življenja. Isti zvonovi bodo naznanili,
da nekdo stopa poslednjo, nevidno pot; neMajda F. Leva, samozaposlena v kulturi
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PREDVOLILNA SPOROČILA

DAVID
KLOBASA
MISLI RESNO
LETOS
VOLIMO

18

Dragi prijatelji, spoštovani krajani in krajanke Slovenskih goric!
Sem David Klobasa, rojen 12. 5. 1988 v Mariboru in prihajam iz Svete Trojice.
S ponosom in veliko odgovornostjo sem sprejel vabilo stranke NSi za
parlamentarne volitve. Za to potezo sem se, ob podpori moje družine, odločil,
ker sem, skozi leta dela v našem družinskem podjetju, sodelovanja v različnih
kulturnih, športnih, humanitarnih in drugih organizacijah ter domačih
društvih, spletel veliko prijateljskih vezi in slišal veliko različnih življenjskih
zgodb, ki bi jih želel deliti z ljudmi, ki soustvarjajo slovensko politiko, ter si s tem
prizadeval spreminjati Slovenijo, v življenja dostojno okolje. Daleč od tega, da
bi verjel, da lahko sam spreminjam svet, verjamem pa, da so moja stališča
vedno bila dovolj jasna in utemeljena, da sem lahko prodoren glas ljudi občin
iz naše volilne enote. Tako bom, kot kandidat za poslanca v državni zbor
kandidiral v volilnem okraju Lenart v Slovenskih goricah, ki zajema občine
Lenart, Sveta Trojica, Benedikt, Sveta Ana, Sveti Jurij, Cerkvenjak in
KS Voličina. Odločitev sem sprejel z vso odgovornostjo, vesel bom vaše
podpore, pa naj si bo le moralna ali podkrepljena z volilnim glasom.
Če se kje srečamo bom vesel, da me pocukate za rokav in delite z mano
tudi svoja mnenja in poglede... Verjamem, da je zdaj čas za nas, za mlajšo
generacijo, ki prisluhne izkušnjam starejših, ki si želi sprememb in nam ni
vseeno!
David Klobasa MISLI RESNO.

NAROČNIK: NOVA SLOVENIJA

8
10 |
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PREDVOLILNA SPOROČILA / DOGODKI IN DOGAJANJA
Na volitvah v Slovenskih goricah
moramo dobiti še višjo podporo

mag.

11

ANDREJKA
MAJHEN

19.

Andrejko Majhen, magistrico znanosti, katera nastopa na listi DeSUS v 7. Volilnem okraju, 8. Volilne enote, smo povprašali za mnenje glede njenega kandidiranja na DZ volitvah 2018:
»Želim, da me ljudje cenijo in spoštujejo po mojih dejanjih. Na podlagi dolgoletnih izkušenj v
politiki se zavedam, da je za rezultate potrebno soglasje večine in da so obljube posameznika
težko uresničljive. Dalj časa sem živela na Gorenjskem, kjer sem delala v lastnem podjetju,
ob delu študirala in od leta 2006, ko sem se vključila v stranko DeSUS, dvakrat kandidirala na
državnozborskih volitvah, v občini Kranj pa sem bila dva mandata mestna svetnica. Lani sem
se priselila na svojo kmetijo v Pernici in želim aktivno soustvarjati moj in naš skupni življenjski
prostor in prevzemati odgovornost za boljšo prihodnost.
Imam nekaj let izkušenj dela v tujini, v slovenskem gospodarstvu, v državni upravi, sama pa
gospodarim na kmetiji, ki je moj hobi in hrana za dušo. Zavzemala se bom za ukrepe, ki bodo
omogočali dostojno življenje starejših na svojih domovih, zelo pomembno je ohraniti zdravo
življenjsko okolje in možnost prehranske samooskrbe Slovenije. V svojem okolju zaznavam mnogo priložnosti za nova delovna mesta, možnosti pridobivanja evropskega denarja, lahko bi se
uredila turistična ponudba, s pravilnim povezovanjem bi mnogi lastniki praznih sob na kmetijah
in stanovanj lahko le-ta oddajali. Imamo čudovito naravo in ponudbo domačih izdelkov, ki bi
omogočala marsikomu delo, starejšim ljudem pa dostojno življenje tam, kjer so najraje: doma.
Imam organizacijske izkušnje in poznam delovanje državnih institucij, sem vztrajna in rada
delam z ljudmi, zato bom odločno zastopala vaš glas in skupne vrednote.«


KANDIDAT ZA POSLANCA
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7. ANDREJ

KOCBEK

#v

#voliZeleno

7. ANDREJ

Sveta Ana: za domače po domače

Z

adnjo nedeljo v mesecu aprilu je Kulturno društvo Sveta Ana pripravilo že
tradicionalno prireditev »Za domače po domače«, kjer so se predstavili pevci
Cerkveno prosvetnega pevskega zbora pod
vodstvom Natalije Šijanec, domača folklorna
skupina pod mentorstvom Bojana Glaserja, za
humorne skeče pa je poskrbela Darinka Šnajder, ki je domačo publiko preprosto navdušila. Ob vseh domačih
ustvarjalcih kulture so
nastopili še Ansambel
Refren, Ansambel Brloga, Slovenjegoriški
muzikantje, Klapovühi, Vražji muzikanti,
Ansambel Naveza ter
Anovški fantje. Prireditev sta povezovala Lucija Trojner ter Matija
Šenveter. Glede na navdušen odziv publike je
pričakovati, da bo prireditev še v prihodnje
s svojim edinstvenim
pristopom ter progra-

mom navduševala zvesto publiko od blizu in
daleč. Z zelo lepimi vtisi so odšli tudi nastopajoči ansambli ter nam v prihodnje obljubili
še kakšno zanimivo glasbeno sodelovanje. Za
vsestransko angažiranost pri pripravi prireditve se zahvaljujemo Žanu Roli ter Mihaeli
Roškarič, PGD Sv. Ana, Občini Sveta Ana in
Osnovni šoli Sveta Ana.
SReBr

S planinskimi prijatelji po otoku Visu

K

am na 12. tradicionalni pohod na »Jadransko morje«? Tako smo se spraševali planinski vodniki Planinskega
društva Lenart! Dve leti nazaj smo bili na
otoku Lastovo, lansko leto na Hvaru. Na Lastovo smo pluli s trajektom 5 ur, na Hvar 2
uri. Ideja za otok Vis nam je bila dovolj zanimiva, da smo se odločili prav zanj. Sledila je
ogledna tura na otok, saj si ne moremo dovoliti preveč neznank. Tako smo si predhodno
ogledali planinske poti, navezali stike z do-
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mačini in domačimi lokalnimi turističnimi
in planinskimi vodniki. Pristen, neposreden
odnos z domačini je zelo pomemben pri organiziranju obiska 50 ali več planincev.
Enaindvajsetega aprila 2018 se nas je že ob
1. uri odpeljalo 54 članov PDL z udobnim avtobusom Turistične agencije LE&ZE iz Svete
Trojice. Na mejnih prehodih z Republiko Hrvaško nismo imeli niti najmanjšega zastoja.
To nam je prineslo časovni bonus, da smo
si pred vstopom na trajekt lahko še ogledali

KOCBEK

stari del Splita. Po nastanitvi v hotelu Biševo
v mestu Komiža smo se odpočili in se pripravili na prvi pohod. Po odločitvi odgovornega
vodnika Jožeta Speva smo bili prvi na zajtrku
in vsak dan že ob 8. uri pripravljeni na pohod.
Poleg hoje, ki jo planinci postavljamo kot
primarni cilj, smo uživali ob petdnevnem lepem, sončnem vremenu, v čudovitih razgledih
na morje, otoke in otoško pokrajino. Nismo se
branili poučiti preko domačina Nikole o zgodovini otoka in njegovi pomembnosti v preteklosti in realnem stanju v sedanjosti.
Glede na razpoloženje udeležencev, različnih fizičnih sposobnosti in različnih osebnih
zanimanj, smo se včasih tudi malo razdelili in

CENIK oglasnega prostora v
Ovtarjevih novicah
1/16 strani

124 x 40 mm

80,00 €

1/8 strani

124 x 84 mm

100,00 €

1/4 strani

124 x 173 mm

180,00 €

1/2 strani

253 x 173 mm

280,00 €

Cela stran

253 x 350 mm

480,00 €

K navedenim cenam se prišteva DDV.

upoštevali glasne želje. Tako si je ena skupina
ogledala »Modro špiljo«, druga šla na krajše
ture ali sprehode, tretja … Kljub temu je v nas
tlela želja »vsi za enega, eden
za vse«. Tako
#voliZeleno
smo stiskali pesti ob poletu z jadralnim padalom našega vodnika. Bučno smo pozdravljali
kopalce v hladnem morju na »najlepši plaži
v Evropi«. Imeli pa smo tudi uspešen nočni
družabni večer na plaži pod hotelom ob sproščeni šaljivi besedi, sladkih in tekočih dobrotah iz Slovenskih goric. Posneli smo tudi 400
fotografij, ki smo jih naložili na spletno stran
Planinskega društva Lenart.
Franc Meke

Program SIP TV se v sistemu KKS LENART nahaja
na kanalu 152, - frekvenca
626,000 MHz, v programski shemi SIOL TV na kanalu 143, T2 TV na programu 24, AMIS TV na programu 94.
Programski termini za občino
Lenart:
petek ob 18.00
sobota ob 10.00 in ob 12.00
nedelja ob 18.30
Informacije na spletni strani:
www.siptv.si
Kontakt: info@siptv.si
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Študentska pomlad

nja velikonočnih petelinov, se družili,
pogovarjali v obeh jezikih, izmenjali
izkušnje ter se posladkali z domačimi
dobrotami. Opoldne so se avstrijski
prijatelji zadovoljni odpravili proti
domu! Že 16. aprila pa so obisk vrnili
in se skupaj odpravili na izlet. Obojim
je obisk ostal v nepozabnem spominu
in takšne izmenjave želijo v prihodnosti ponoviti.
Natalija Veingerl, Polona Kastelic

S

pomladanski meseci so v
teku in narava se je razbohotila v vsej svoji žlahtnosti. Sončni dnevi nas kar vabijo
na zrak in kličejo k različnim
aktivnostim. Mesec maj skupaj
s čudovitim vremenom prinaša
ogromno študentskih aktivnosti.
Različne študentske organizacije prirejajo svoje tradicionalne
dogodke različnih tematskih
področij. Škisova tržnica in Majske igre v Ljubljani, Lampiončki
v Mariboru in ogromno drugih
dogodkov polni dneve v študentskih planerjih.
Ker pa se semester počasi bliža koncu, to
hkrati pomeni tudi naporno zaporedje večine
izpitov. Za uspešno vijuganje med obveznostmi in zabavo je potrebno veliko discipline.
Po smučanju na Voglu v začetku marca
smo v Študentskem klubu Slovenskih goric
kmalu začeli razmišljati o poletju, saj smo
se izobraževali in opravljali izpit za voditelja
čolna. V aprilu smo žal neuspešno branili naslov najboljšega bograča na 15. študentskem
Bogračfestu v organizaciji naših prijateljev iz
Lendave. Ker pa seveda zmaga na tekmovanju ni primarnega pomena, smo na dogodku
neizmerno uživali. V začetku maja smo skupaj s Klubom mariborskih študentov in Klubom študentov Ruš, Lovrenca in Selnice ob
Dravi organizirali prevoz na Škisovo tržnico,
kjer smo se tudi tradicionalno predstavljali s
svojo stojnico.

Sredina maja z Maratonom Treh src je
bila ponovno športno obarvana. Kljub napornemu študentskemu koledarju pa bomo
na naših socialnih omrežjih in spletni strani
kmalu objavili nove prihodnje projekte in
dogodke. Ob vseh dosedanjih ugodnostih, ki
jih ponujamo svojim članom, pa se obetajo še
dodatni, ki bodo omogočili cenejše aktivno
preživljanje prostega časa. Vse podrobnosti
bodo objavljene na vseh naših kanalih. Za
več informacij se lahko oglasite ob uradnih
urah ob sredah med 17. in 20. ter ob sobotah
med 10. in 13. uro v naših prostorih v prvem
nadstropju Centra Slovenskih goric.
Vsem študentom želimo čim bolj učinkovito sprostitev pred izpitnim obdobjem, ki se
nezadržno približuje, dijakom pa kar se da
dobro pripravo na maturo.
Klemen Leopold

Zlati na festivalu »Turizmu pomaga
lastna glava!«

N

a festivalu TPLG, ki ga
vsako leto prireja Turistična zveza Slovenije, se učenci OŠ predstavijo in
tekmujejo s svojim turističnim
produktom. Letošnja tema je
bila »Kultura in turizem«, ki
je želela poudariti pomen in
povezavo kulturnega življenja
s turistično ponudbo kraja.
Naša šola se je predstavila z
nalogo, ki smo ji dali naslov
»Kulturajmo po anovsko«. V
nalogi smo zapisali program,
ki ga tržimo turistom in jih popelje po lepih območjih naše
občine in omogoči druženje s člani folkorne
skupine, pevskega zbora in dramske skupine.
V naše popotovanje smo vključili Turistično društvo Sv. Ana, etnografsko skupino našega TD, Kulturno društvo v občini in mnoge
občane.Vsi, ki smo jih povabili k sodelovanju,
so bili nad tem navdušeni. Pri izpeljavi naloge in pripravi izdelkov pa so nam priskočili
na pomoč tudi starši (družine: Senekovič,
Brancelj, Rajter, Dvoršak) in ostali krajani.
Zahvala gre tudi ravnatelju osnovne šole Borisu Mlakarju, županu Silvu Slačku, lektorici
Mateji Kramberger in zunanjemu mentorju
Žanu Roli za strokovno pomoč.
Nalogo so pripravili in predstavili učenci:
Matej Rajter, Aljaž Senekovič, Melisa Zadravec, Karin Gosak, Nina in Nika Simonič, Kristjan in Urban Ornik, Sara Fras, Katja Golob,
Anika Kranclbinder, Kaja Knedl, Jakob Šijanec, Lana Koler, Julija Zemljič, Vita in Zarja
Peček, Maja Holer, Tamara Dvoršak.
Program, ki je aktualen, zanimiv in inovativen, smo predstavili na turistični tržnici v
Mariboru v torek, 20. 3. 2018, v družbi še pet-
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Novice Izobraževalnega
centra
V mesecu aprilu je že četrtič potekal Bazar
semen in sadik. S takšno izmenjavo semen in
sadik iz domače pridelave želimo spodbuditi
prenos znanja o ohranjevanju doma pridelanih semen in sadik ter ozaveščanje o pomenu
doma pridelane zelenjave.
Ker je bazar semen in sadik že kar utečena
akcija, je bil obisk odličen. Vabilu se je odzvalo zelo veliko ljudi, izmenjevalo se je ogromno
semen in sadik različnih rastlinskih vrst in
sort. Izmenjevala pa se niso samo semena,
ampak tudi izkušnje posameznikov, ki so prijazno delili nasvete o rastlinah in zeliščih.
Tudi letos se je na vabilo bazarja odzval
predstavnik Društva za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije Robi Šiško, z namenom
ozaveščanja ljudi o ohranjanju in varstvu narave za dobrobit celotne družbe.
Dober odziv ljudi na bazar nas razveseljuje
in spodbuja, da bomo takšno akcijo nadaljevali tudi v prihodnje.

Izobraževalni center, Alenka Špes

Lovor (Laurus nobilis)

najstih šol iz Pomurja in Štajerske. Komisija,
ki je ocenjevala našo nalogo, stojnico in predstavitev naloge - torej aktivnost učencev na
tržnici, se je odločila za zlato priznanje, ki nas
popelje še na državno srečanje, kot najboljšo
pa so ocenili tudi našo stojnico.
Na razpisu je sodelovalo več kot 100 šol.
Na srečanju vseh »zlatih nalog« iz celotne
Slovenije, 17. 4. 2018 v Mariboru (28 šol), pa
smo izmenjali izkušnje z ostalimi sodelujočimi, navezali prijateljske stike; tako učenci in
mentorji. Prejeli smo še eno zlato priznanje
za najboljši promocijski material na stojnici
in nagradni izlet v Oplotnico.
Člani raziskovalne skupine se bomo udeležili več prireditev v kraju, ki jih prireja naše
Kulturno društvo s sekcijami (pevski zbor,
folklorna skupina, dramska sekcija, ljudske
pevke) in sodelovali na občnem zboru Turističnega društva. Naše naloge in zanimivo
ponudbo si lahko ogledate tudi na naši šolski
spletni strani.
Mentorji: Ana Šnofl, Irena Rola-Bek, Žan Rola

Mednarodna izmenjava učencev

mesecu marcu, natančneje 22. 3., so
v Lokavec v goste prišli učenci iz avstrijskega Stradna, ki obiskujejo izbirni predmet slovenski jezik. Prijatelje v Lokavcu je obiskalo 14 učencev, 3 mame, učiteljica
Željka Papič, ki otroke poučuje slovenščino,

Razvojna agencija Slovenske gorice

ter ravnateljica šole. Obiskovalce so ob 9. uri
pred šolo sprejeli učenci podružnične šole v
Lokavcu, nakar so se vsi skupaj odpravili v telovadnico, kjer so se dobro razgibali ob glasbi
in pripravili za nadaljnje delo. Po zelo okusni
malici so zavihali rokave in se lotili izdelova-

Tokrat nekaj besed
o rastlini, ki je imela v
zgodovini mesto svetega drevesa, posvečenega soncu. Mislim na
lovor, iz katerega so Rimljani spletali vence, ki
so bili simbol miru, časti in slave. Je vedno zelen grm ali majhno drevo z zelenimi usnjatimi
listi suličaste oblike prijetnega vonja. Raste
v Sredozemlju, cveti od marca do maja. Plodovi so črne jagode, ki imajo eno seme. Liste
nabiramo iz sredine mladih vej poleti. Posušimo jih v prepišni senci, da postanejo krhko
lomljivi. Hranimo jih v steklenem kozarcu,
da ohranijo aromo in vonj. Plodove nabiramo od oktobra naprej. Listi vsebujejo največ
čreslovin in tudi eterično olje. V plodu je
največ maščobnih kislin. Lovor gojimo tudi
v naših krajih kot posodovko, ki jo v hudem
mrazu umaknemo v zavetje. Pripravki iz lovorja delujejo pri glivičnih okužbah in vnetjih v ustih. Z lovorjevim čajem, ki ga kot
poparek pripravimo iz zdrobljenih suhih
listov, si pomagamo pri prebavnih motnjah,
črevesnih krčih in napenjanju. Tudi pri pospešenem bitju srca je tak čaj koristen. Iz
močnega čaja si pripravimo kopel, ki blaži
težave revme. Tinkturo lahko naredimo iz
zdrobljenih listov ali plodov. Uporabimo za
masiranje bolečih revmatskih mest, pri zvinih, izpahih in modricah. Omenjene težave
lahko rešimo tudi z lovorjevimi listi, namočenimi v oljčnem olju. Eterično olje lovorja ni primerno za uživanje, dodaja pa se v
majhnih količinah k mazilom in kremam.
Razredčenega v nosilnem olju uporabljamo za masažo, saj pospešuje prekrvavitev.
Nosečnice naj se lovorju odpovedo. Pre-

vidni moramo biti pri
nabiranju, da ga ne zamenjamo s strupenimi
vrstami lovorikovcev,
ki nimajo prijetnega
vonja. Iz šestih lovorjevih listov, 2,5 dl vode,
6 žlic rjavega sladkorja,
soka ene limone, si pripravimo sirup, ki je še
posebej dobrodošel pri
suhem kašlju. Vodo zavremo, vanjo damo
liste lovorja (lahko tudi sveže), vre naj do
10 minut, liste odstranimo, dodamo sladkor, mešamo, da se stopi. Na koncu dodamo
sok limone. Hranimo v hladilniku, večkrat
dnevno vzamemo žličko tega soka. Olje za
lajšanje revmatičnih bolečin : 20 g zdrobljenih lovorjevih listov in 1 dl oljčnega olja
pustimo v steklenem kozarcu v kuhinji do
30 dni. Vsak dan pretresemo, precedimo,
damo v temno stekleničko in dvakrat dnevno masiramo boleča mesta. Za odpravljanje starostnih peg: 1 čajna žlička praška iz
lovorjevih listov, 1 žlička zmletih lovorjevih
jagod, žlička medu. Vse premešaj in nanašaj na starostne pege. Poparek za blaženje
revme: 10 g suhih listov lovorja, 5 g suhega kraškega šetraja, 5 g zrelih suhih jagod
lovorja, 2 l vode. Z vrelo vodo prelijemo
sestavine, pustimo stati 25 minut, po požirkih dnevno spijemo od 2 do 3 skodelice. V
kulinariki uporabljamo posušene liste, ki jih
dodajamo na začetku kuhanja kot začimbo
pri pripravi jedi iz divjačine, rib, perutnine,
za juhe, omake, k fižolu in pri konzerviranju
s kisom.
Ali veste, da je letovišče Lovran na Hrvaškem dobilo ime po lepem lovorjevem
gozdičku?
Marija Čuček
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Obvestilo o novostih zbiranja komunalnih odpadkov v občinah Benedikt, Cerkvenjak, Lenart, Sv.
Ana, Sv. Trojica v slov. goricah in Sv. Jurij v Slov. goricah
Spoštovane občanke, spoštovani občani!
Na podlagi izvedenega javnega razpisa s strani Občin Benedikt, Cerkvenjak, Lenart, Sv.
Ana, Sv. Trojica v Slov. goricah in Sv. Jurij v Slov. goricah so navedene občine v začetku januarja 2018 z družbo Saubermacher Slovenija, d. o. o., in CERO Puconci, d. o. o., podpisale novo
koncesijsko pogodbo za opravljanje obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb zbiranja
določenih vrst komunalnih odpadkov, obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju navedenih
občin za obdobje naslednjih 15 let.
Na podlagi - s strani občinskih svetov navedenih občin - sprejetih Odlokov o načinu opravljanja obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki, Tehničnega pravilnika in Programa ravnanja z ločeno zbranimi frakcijami se bo tako s 1. 7. 2018
nekoliko spremenil sam sistem zbiranja komunalnih odpadkov, ki bo bolj prijazen uporabniku. Glavna novost bo, da se zbiranje stekla in steklene embalaže s 1. 7. 2018 seli iz zbiralnic ločenih frakcij (t. i. ekoloških otokov) k uporabnikom storitev (t. i. sistem »od vrat
do vrat«), uvedene pa bodo še nekatere novosti, ki so podrobneje opisane v nadaljevanju.
Vrsta
odpadka

TRENUTNI sistem
zbiranja (do 30. 6. 2018)

NOV Sistem zbiranja
(od 1. 7. 2018 naprej)

Črna posoda zbiranje od gospodinjstev
Ni sprememb
odvoz 13 x letno (na 4 tedne)

Mešani
komunalni
odpadki

Črna posoda zbiranje od gospodinjstev
odvoz 13 x letno (na 4 tedne)

Mešana
embalaža

Vrečke Vrečke Zbiranje od gospodinjstev
Zbiranje od gospodinjstev
Odvoz 13 x letno (na 4 tedne) Odvoz 13 x letno (na 4 tedne)

Papir in karton Zeleni zabojniki
ter papirna
zbiranje od gospodinjstev
in kartonska
odvoz 13 x letno (na 4 tedne)
embalaža

Steklo in
steklena
embalaža

Zeleni zabojniki z
zelenim pokrovom
zbiranje na ekoloških otokih
odvoz 13 x letno (na 4 tedne)

Opis sprememb
(od 1. 7. 2018 naprej)

17 01 07
17 01 07
17 03 02

17 09 04

Zeleni zabojniki z zelenim
pokrovom
Zbiranje od gospodinjstev
odvoz 6 x letno
(na 8 tednov)

Vsako gospodinjstvo bo
prejelo zeleno 120-litrsko
posodo za zbiranje stekla
in steklene embalaže
(zaradi tega gospodinjstvo
ne bo imelo dodatnega
stroška!). Zbiranje bo tako
potekalo neposredno od
gospodinjstev, na ekoloških
otokih pa bo ukinjeno.
Sprememba frekvence
odvoza iz 37 x na leto na
32 x na leto

Kosovni
odpadki

Akcija zbiranja kosovnih
odpadkov 1 x letno

Akcija zbiranja kosovnih
odpadkov 1 x letno

Ni sprememb

Nevarni
odpadki

Akcija zbiranja nevarnih
odpadkov s premično
zbiralnico 1 x letno

Akcija zbiranja nevarnih
odpadkov s premično
zbiralnico 1 x letno

Ni sprememb

Oddaja
odpadkov
v zbirnem
centru

Možna oddaja vseh vrst
komunalnih odpadkov
za gospodinjstva v
zbirnem centru podjetja
Saubermacher Slovenija, d. o.
o., na naslovu Spodnji Porčič
4a, 2230 Lenart v Slovenskih
Goricah

Možna oddaja vseh vrst
komunalnih odpadkov
za gospodinjstva v
zbirnem centru podjetja
Saubermacher Slovenija,
d.,o.,o., na naslovu Spodnji
Porčič 4a, 2230 Lenart v
Slovenskih Goricah

Delovni čas zbirnega
centra je podaljšan za 2
uri na teden (vsako sredo
od 7. do 17. ure)

Slednje velja za individualna gospodinjstva v vseh občinah, v večstanovanjskih objektih na
območju Občine Lenart bo frekvenca odvoza mešanih komunalnih odpadkov, mešane embalaže in papirja še naprej pogostejša, to je 26 x na leto (na 2 tedna).
V skladu s sprejetimi občinskimi predpisi torej zbiranje ločenih frakcij na zbiralnicah ločenih frakcij (t. i. ekoloških otokih) ni predvideno. Ekološki otoki se bodo tako v mesecu juliju 2018 ukinili.
Posebej bi vas zato želeli obvestiti, da bo vsako gospodinjstvo zaradi prehoda zbiranja stekla
in steklene embalaže iz sistema zbiranja na ekoloških otokih na sistem zbiranja neposredno
od gospodinjstev (t. i. sistem »od vrat do vrat«) v aprilu, maju ali juniju 2018 prejelo 120 l
zabojnik za zbiranje stekla in steklene embalaže.
Prvi odvozi stekla in steklene embalaže od gospodinjstev pa bodo potekali šele v mesecu
juliju ali avgustu 2018, v skladu z novim koledarjem odvoza komunalnih odpadkov po 1. 7.
2018, ki ga bodo vsa gospodinjstva prejela naknadno, in sicer najkasneje do konca junija 2018.
Zaradi večjega števila zabojnikov smo z razdeljevanjem zabojnikov pričeli že 9. 4. 2018, zato
vas prosimo za strpnost, saj so nekatera gospodinjstva prejela posodo že v aprilu, druga maja,
zadnja pa bodo posodo prejela junija 2018. Kot omenjeno pa pred 1. 7. 2018 stekla in steklene
embalaže še ne bomo odvažali od gospodinjstev, ampak še po starem sistemu, to je izključno
iz ekoloških otokov. Zato vam svetujemo, da do 1. 7. 2018 steklo in stekleno embalažo še naprej odlagate na obstoječe ekološke otoke.
Posoda za zbiranje stekla in steklene embalaže, ki jo boste prejeli na dom, ne bo dodatno bremenila cene zbiranja odpadkov, saj je celotni strošek dostave in uporabe posode ter zbiranja stekla
in steklene embalaže že upoštevan v ceni storitve zbiranja mešanih komunalnih odpadkov.
Omeniti velja tudi, da je Zbirni center Lenart odprt od 1. 1. 2018 od pon. do pet. med 7. in 15.
uro, vsako sredo med 7. in 17. uro in vsako soboto med 8. in 12. uro. Zaradi lažjega ugotavljanja
upravičenosti uporabnikov do Zbirnega centra Lenart velja omeniti, da je ob predaji odpadkov
potrebno obvezno predložiti zadnjo položnico (ali vsaj ne starejšo od 3 mesecev) družbe Saubermacher Slovenija, d. o. o., o plačilu storitev ravnanja s komunalnimi odpadki, iz katere je
razvidna upravičenost do oddaje odpadkov v Zbirnem centru Lenart. Kot navedeno že zgoraj
so v skladu s sprejetim Tehničnim pravilnikom o ravnanju s komunalnimi odpadki na območju
navedenih občin določeni tudi seznam in pogoji zbiranja odpadkov, ki se za občane navedenih
občin zbirajo v Zbirnem centru Lenart. Zaradi boljše obveščenosti uporabnikov storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja z odpadki v nadaljevanju navajamo seznam
in pogoje zbiranja odpadkov v Zbirnem centru Lenart, kot je razvidno iz spodnje tabele:
Opis odpadka
Snovi, neprimerne za uživanje ali
predelavo
Papirna in kartonska embalaža ter
embalaža iz lepenke
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16 01 03
16 01 03

Zeleni zabojniki
zbiranje od gospodinjstev
Ni sprememb
odvoz 13 x letno(na 4 tedne)

Rjava posoda
zbiranje od gospodinjstev
(obvezno zgolj za tiste, ki
bioloških odpadkov sami
doma ne kompostirajo)
Odvoz 32 x letno

15 01 01

15 01 11*

17 06 05

Rjava posoda
zbiranje od gospodinjstev
(obvezno zgolj za tiste, ki
bioloških odpadkov sami
doma ne kompostirajo)
Odvoz 37 x letno

02 02 03

15 01 10*

Ni sprememb

Biološko
razgradljivi
odpadki

Klas.št.

15 01 02
15 01 03
15 01 04
15 01 05
15 01 06
15 01 07
15 01 09

Cena (€/kg) Opomba
Plačljivo*
Brezplačno

Samo svinjske kože iz zakola za
lastno uporabo

Plastična embalaža
Lesena embalaža
Kovinska embalaža
Sestavljena (kompozitna) embalaža
Mešana embalaža
Steklena embalaža
Embalaža iz tekstila
Embalaža, ki vsebuje ostanke nevarnih
snovi ali je onesnažena z nevarnimi
snovmi
Kovinska embalaža, ki vsebuje nevaren
trden porozen oklep (npr. azbest),
vključno s praznimi tlačnimi posodami
Izrabljene gume
Izrabljene gume
Mešanice betona, opeke, ploščic in
keramike, ki niso navedene v 17 01 06
Mešanice betona, opeke, ploščic in
keramike, ki niso navedene v 17 01 06
Bitumenske mešanice, ki niso navedene
v 17 03 01
Gradbeni materiali, ki vsebujejo azbest

Brezplačno
Brezplačno
Brezplačno
Brezplačno
Brezplačno
Brezplačno
Brezplačno
Brezplačno
Brezplačno
Brezplačno
Plačljivo*

Do 50 kg/leto/povzročitelja
Nad 50 kg/leto/povzročitelja

Brezplačno

Do 200 kg/leto/povzročitelja

Plačljivo*

Nad 200 kg/leto/povzročitelja

Plačljivo*
Plačljivo*

20 01 37*
20 01 38
20 01 39
20 01 40
20 02 01

Mešanice gradbenih odpadkov in
odpadkov iz rušenja objektov, ki niso
navedene v 17 09 01, 17 09 02 in 17 09 03
Mešanice gradbenih odpadkov in
odpadkov iz rušenja objektov, ki niso
navedene v 17 09 01, 17 09 02 in 17 09 03
Papir ter karton in lepenka
Steklo
Biorazgradljivi kuhinjski odpadki in
odpadki iz restavracij
Oblačila
Tekstil
Topila
Kisline
Alkalije
Fotokemikalije
Pesticidi
Fluorescenčne cevi in drugi odpadki, ki
vsebujejo živo srebro
Zavržena oprema, ki vsebuje
fluorokloroogljikovodike
Jedilno olje in masti
Olje in masti, ki niso navedeni v 20 01 25
Barve, tiskarske barve, lepila in smole,
ki vsebujejo nevarne snovi
Barve, tiskarske barve, lepila in smole,
ki niso navedeni v 20 01 27
Čistila (detergenti), ki vsebujejo
nevarne snovi
Čistila (detergenti), ki niso navedena v
20 01 29
Citotoksična in citostatična zdravila
Zdravila, ki niso navedena v 20 01 31
Baterije in akumulatorji, navedeni
v 16 06 01, 16 06 02 ali 16 06 03, in
nesortirane baterije in akumulatorji, ki
vsebujejo te baterije
Baterije in akumulatorji, ki niso
navedeni v 20 01 33
Zavržena električna in elektronska
oprema, ki vsebuje nevarne snovi (3), ki
ni navedena v 20 01 21 in 20 01 23
Zavržena električna in elektronska
oprema, ki ni navedena v 20 01 21, 20
01 23 in 20 01 35
Les, ki vsebuje nevarne snovi
Les, ki ni naveden v 20 01 37
Plastika
Kovine
Biorazgradljivi odpadki

20 03 01

Mešani komunalni odpadki

Brezplačno

20 03 01
20 03 07

Mešani komunalni odpadki
Kosovni odpadki

Plačljivo*
Brezplačno

20 03 03

Odpadki s čiščenja cest

Brezplačno

17 09 04
20 01 01
20 01 02
20 01 08
20 01 10
20 01 11
20 01 13*
20 01 14*
20 01 15*
20 01 17*
20 01 19*
20 01 21*
20 01 23*
20 01 25
20 01 26*
20 01 27*
20 01 28
20 01 29*
20 01 30
20 01 31*
20 01 32
20 01 33*
20 01 34
20 01 35*
20 01 36

Brezplačno

Do 200 kg/leto/povzročitelja

Plačljivo*

Nad 200 kg/leto/povzročitelja

Brezplačno
Brezplačno
Plačljivo*
Brezplačno
Brezplačno
Brezplačno
Brezplačno
Brezplačno
Brezplačno
Brezplačno
Brezplačno
Brezplačno
Brezplačno
Brezplačno
Brezplačno
Brezplačno
Brezplačno
Brezplačno
Brezplačno
Brezplačno
Brezplačno
Brezplačno
Brezplačno
Brezplačno
Brezplačno
Brezplačno
Brezplačno
Brezplačno
Plačljivo*

Samo plenice, oddane v vrečkah
Saubermacher Slovenija, d.o.o.

Oddaja možna samo za režijske
obrate občine

* Cena v EUR/kg glede na sprejet in objavljen cenik izvajalca
Zaradi uvajanja novega sistema zbiranja komunalnih odpadkov po 1. 7. 2018 in novega
načina prevzema odpadkov v Zbirnem centru
Lenart vas prosimo za razumevanje in potrpežljivost, seveda pa smo vam za vsa pojasnila in
dodatna vprašanja z veseljem na voljo na tel.št.
02-620-23-00 oz. pisarna@saubermacher.si.
Skupaj ustvarjajmo za življenja zdravo okolje!
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ZA OHRANJANJE SPOMINOV

Anton Mlasko o reševanju prvega in edinega
velikega kozolca v Slovenskih goricah

Dr. Marjan Toš

Slovenska Štajerska 1918–1919: od Maistrove
»operete« do narodne osvoboditve
(Kratek oris važnejših dogodkov)
S pooblastilom Narodnega sveta za Štajersko12 je general Maister s 15 častniki in 87 vojaki zavzel vse vojašnice in druge pomembne
objekte ter postal komandant vse spodnje
Štajerske. Narodni svet je prevzel upravo na
slovenskem Štajerskem. Presenečeni Nemci
so si kmalu opomogli in so od Narodnega
sveta ter generala Maistra izsilili ustanovitev
varnostne straže. Tretjega novembra 1918 je
nastala zelena garda. General Maister se je
odločil za vojaški ukrep. 9. novembra 1918
je razglasil mobilizacijo na območju štajerskega obmejnega poveljstva. Temu so nasprotovali Nemci, pa tudi narodna vlada v
Ljubljani. Slovenski fantje so se odzvali klicu
generala Maistra. Zelo veliko jih je prišlo iz
Slovenskih goric, kjer je bil zvesti Maistrov
podpornik, lenarški odvetnik in sokolski
funkcionar dr. Milan Gorišek13. To ni bilo
naključje, saj so pri Lenartu že v desetletju
pred prvo svetovno vojno potekali narodnostni boji med Nemci in Slovenci in ravno
lenarške narodnostne razmere so bile zelo
ilustrativen pokazatelj razmer na širšem področju. Močna opora Slovencev je vse bolj
postajala Ljudska šola, še zlasti po letu 1895,
ko je bilo v središču Slovenskih goric zgrajeno mogočno šolsko poslopje, današnjim
Lenartčanov poznano kot »stara šola«. Leta
1906 je prišel za nadučitelja Radoslav Kopič,
ki je šolo sloveniziral. Velja je za trdnega slovenskega narodnjaka. Zaradi njegove vloge
in močne slovenizacije šole so Nemci 1909.
leta ustanovili Schulvereinsko šolo in zanjo
zgradili novo šolsko poslopje (današnji sedež OŠ Lenart na Ptujski cesti). Šolo so odprli 10. oktobra 1909, bila je trirazrednica in
zasebna šola, tako da jo je v celoti financiral
Schulverein14. Vodil jo je nadučitelj Otto Flory. Toda še pred otvoritvijo je bilo treba najti
dovolj otrok, ki so jih skušali tudi »naloviti«.
Poleg lenarških Nemcev in nemškutarjev
so vpisali v novo šolo otroke tudi nekateri
okoliški kmetje in predvsem viničarji, ki so
bili ekonomsko odvisni od nemške gospode.
Da bi to nemško postojanko pri Lenartu še

3. del

bolj utrdili, so pošiljali iz dunajske sirotišnice po 20–30 sirot in jih dajali v rejo okoliškim kmetom. S temi sirotami je lahko bila
nemška šola pri Lenartu polno zasedena15.
Med učenci obeh šol so vladala nasprotja,
otroci so se obmetavali s psovkami in tudi s
kamenjem. Verouk je na nemški šoli poučeval katehet Peter Pavlič, ki je nemška imena
izgovarjal slovensko in hkrati prepovedal
uporabo psovke »Windischer«. Zoper kateheta je šola vložila pritožbo, proti njemu pa
je šolarje ščuvalo tudi nemško učiteljstvo16.
Vse to je pripomoglo, da je Maister našel na
lenarškem območju vnete podpornike.
V nekaj tednih je Maister zbral vojsko približno 4000 vojakov in 200 častnikov. Dvajsetega novembra 1918 so ustanovili mariborski pešpolk. Z njim je nastala prva redna
slovenska vojska s slovenskimi častniki in
slovenskim poveljevanjem. Triindvajsetega
novembra 1918 je ob 4. uri zjutraj Maister
prehitel Nemce in razorožil zeleno gardo,
tj. nemško varnostno stražo. Sedemindvajsetega novembra 1918 so Maistrove enote
zasedle Špilje in v nekaj dneh vso severno
jezikovno mejo od Radgone do Dravograda.
Ljubljanska vlada mu ni dovolila napredovanja. Štirinajstega januarja 1919 je prišlo do
bojev štajerskega obmejnega poveljstva pri
Lučanah, 4. februarja 1919 pa v Radgoni.
Trinajstega februarja 1919 je bilo podpisano
premirje. Na Koroškem je bil odločen Maistrov vojaški sodelavec Franjo Malgaj17.
Sedemindvajsetega januarja 1919 je prišla
v Maribor ameriška vojaška delegacija pod
vodstvom podpolkovnika Shermana Milesa.
Z generalom Maistrom so se pogovarjali o
določitvi meja. To je bil že drugi obisk tega
ameriškega posrednika v Mariboru, prvič
ga je namreč obiskal že 20. januarja 1919.
Takrat se je v pisarni generala Maistra sestal
s predstavniki nemške in slovenske strani
v mestu in prisluhnil težnjam in zahtevam
glede Maribora.


Se nadaljuje

Narodni svet je vodil dr. Karel Verstovšek, zastopnik SLS, državni in deželni poslanec ter deželni odbornik v Gradcu (prim. Aleksandra Gačič in Gregor Jenuš: Znameniti Velenjčan Karel Verstovšek
(1871 – 1923), zaslužni slovenski politik, ob 145.obletnici rojstva. Politična biografija, znanstvena monografija, ustanova Velenjska knjižna fundacija, zbirka Velenjana, Velenje 2016). Podpredsednika sta
bila dr. Franjo Rosina, odvetnik in bančnik, zastopnik Jugoslovanske demokratske stranke in dr. Josip
Hohnjec, duhovnik, politik in profesor, ki je bil pred vojno zelo aktiven v Krščansko-socialni zvezi za
Štajersko. Tajnik je bil prof. Franjo Voglar, blagajnik pa dr. Franc Kovačič, teolog in zgodovinar, ustanovitelj Zgodovinskega društva Maribor leta 1903,izjemno cenjen raziskovalec in odličen poznavalec
narodnostnih razmer na Štajerskem in v Prekmurju. Dr. Karel Verstovšek in dr. Franjo Rosina sta bila
hkrati tudi člana slovenskega Narodnega sveta v Ljubljani, ki je bil ustanovljen 16. avgusta 1918 (prim.
Jan Krlin, Narodni svet v Ljubljani leta 1918, problematika oblikovanja novih državnih struktur na
ozemlju današnje Slovenije v obdobju d oktobra do decembra 1918 in primerjava s podobnim razvojem v čeških deželah, Arhivi 29 (20069, št. 2, Ljubljana 2006).
13
Dr. Milan Gorišek je izhajal iz znane meščanske družine, rodil se je 1. septembra 1878 v Celju. Umrl je
leta 1957 in je pokopan na pokopališču v Rušah .Bil je poročen s hčerko slovenskega deželnega poslanca
Franja Robiča iz Limbuša. Pravo je študiral v Pragi, kjer je leta 1902 tudi promoviral. Poklicno pot je
začel v Mariboru, a je kmalu odšel v Lenart, kjer je ostal vse do aprilske okupacije Jugoslavije leta 1941. V
Lenart je prinesel mnoge napredne ideje in se je nenehno zavzemal za krepitev slovenstva ter za slovenski
značaj trga. Bil je med vodilnimi sokolskimi delavci pri Lenartu in pomemben funkcionar mariborske
sokolske župe. Nekaj časa je bil tudi lenarški župan in je skrbel za gospodarski napredek trga in okolice.
Vidno vlogo je odigral v prevratnih letih 1918/1919, ko je generalu Maistru in njegovi slovenski vojski
pomagal z živežem in predvsem z denarjem iz lenarške hranilnice (prim. Marjan Toš, Sokolsko društvo
Lenart, v: Zbornik ob 100-letnici sokolstva v Lenartu, Športno društvo Lenart, Lenart 2008, 13–14).
14
Deutscher Schulverein – Nemško šolsko društvo so ustanovili 2. julija 1880 na Dunaju in je bil namenjen za germanizacijo nenemških narodov. To je bila zasebna nemška šolska organizacija v Avstro –
Ogrski. Ta organizacija je veliko pripomogla k uresničevanju nemškega raznarodovanja in to še zlasti
v obmejnih predelih med Šentiljem in Mariborom. Imamo tudi ilustrativni primer iz nemške pole na
Studencih pri Mariboru, kjer je leta 1907 učitelj Schuster vpil: »Jaz grem raje z Nemci v pekel, kot s
Slovenci v nebesa«. Ob tem je še grdo pljunil in vpil: »Pfui Teufel, windische Hunde!« . Schulverein
je poskušal tudi nemško šolo narediti javno in naprtiti del stroškov za njeno delovanje in vzdrževanje
šolske stavbe na ramena lenarške in okoliških občin. To namero pa so lenarški Slovenci odločno preprečili in vse stroške delovanja nemške šole pri Lenartu je do prevrata 1918 nosil izključno Schulverein
15
Bogo Teply, Narodnostni boji pri Lenartu v Slovenskih goricah v desetletju pred prvo svetovno vojno,
V: Svet med Muro in Dravo (ur. Viktor Vrbnjak), Maribor 1968, 507.
16
Poznan je tudi odmevni incident, ki se je zgodil na »cesarski« maši 18. avgusta 1913. Te maše so se
udeležili učenci in učitelji obeh šol. Za petje na koru je bila zadolžena javna slovenska šola. Ko se je ob
koncu maše na koru oglasila državna himna v slovenščini, so začeli spodaj v cerkvi učenci in učitelji
nemške šole peti istočasno himno v nemščini. To je v cerkvi povzročilo nemir in zmedo. Izpred oltarja
se je oglasil župnik Jožef Janžekovič z besedami »Die Ruhestore Hinaus«.
17
Franjo Malgaj, slovenski častnik, pesnik in borec za severno mejo. Rojen je bil 10.11. 1894 v Hruševcu
pri Šentjurju, smrtno pa se je ponesrečil 6. maja 1919 na Tolstem Vrhu, star komaj 24 let. Jeseni 1914
je bi vpoklican v Avstro-Ogrsko vojsko in to v Celjski 87. pešpolk. Leta 1915 je sodeloval v bojih
na Soški fronti in na Tirolskem. Tam se je izkazal kot dober častnik in hraber vojak, zato je dobil eno
najvišjih avstro-ogrskih vojaških odlikovanj, medaljo za hrabrost. Sredi leta 1917 je bil poslan v zaledje
in se je zdravil. Ob razpadu Avstro-Ogrske monarhije je v Celju zbral prostovoljce in z njimi odšel na
Koroško. S svojimi vojaki je osvobodil vse kraje v Mežiški dolini. Njegovo vojaško vlogo je izjemno
visoko cenil in spoštoval tudi general Maister, ki je imel v Malgaju izredno zvestega privrženca in
tesnega sodelavca (prim. Franjo Malgaj, Vojni spomini 1914 – 1919, Pro-Andy, Maribor 2009).
12
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slovenski prostor. Ker kozolci
er je bilo v Ovtarjevih novicah več
niso bili dovolj nemško naciozapisov o reševanju Čolnikovega konalno prepoznavni, jih je dal
zolca, dodajam nekaj misli o pomenu
na Koroškem Hitler odstraniin smislu ohranitve izjemnega spomenika
ti med drugo svetovno vojno.
slovenskega ljudskega stavbarstva tudi v SloTisti kmet, ki je podrl kozolec, je dobil denar
venskih goricah.
za postavitev novega gospodarskega poslopja.
Podpisani Anton Mlasko sem do sedaj
V slovensko zavest je prišel kozolec zelo poza reševanje kozolca in promocijo založil
zno, šele v drugi polovici 19. stoletja, ko smo
že 32.000,00 eur. 1.640,00 eur so prispevali
se začeli zavedati svoje narodne pripadnosti.
donatorji iz Benedikta. Občina Benedikt je
Velike pozornosti je bil kozolec zopet deležen
po moji oceni porabila že okoli 120.000,00
1991. leta, ko smo se osamosvajali, ker smo
eur za pridobitev zemljišča, dokumentaiskali simbole slovenskega naroda. Sedaj so
cije in gradbenega dovoljenja za ponovno
kozolci prepoznani kot zapuščina naših predpostavitev kozolca. Občinski svet Občine
nikov oziroma etnološka in tehniška kulturBenedikt se je že 24. 2. 2016 seznanil s prona dediščina. Kozolci so tudi estetsko likovna
jektom Eko muzej Dolina miru Benedikt,
kvaliteta pokrajine in brezčasna struktura,
ki je razdeljen na dva dela: vsebinski del in
ki so jo naši predniki razvijali stoletja, verMuzej na prostem – Čolnikov kozolec, ki
jetno od pradavnine, do danes. Kozolcem se
je umeščen v Strategijo lokalnega razvoja
v Sloveniji ne piše dobro, ker ni volje za naLAS Ovtar Slovenskih goric za programsko
črtno skrb in ohranjanje. Vseh se ne bo dalo
obdobje 2014–2020. Občinski svet je soohraniti, potrebno pa bi bilo zavarovati vsaj
glasno sprejel sklep, da je nosilec projekta
najlepše in tipološko najbolj značilne. Kozolci
Občina Benedikt, partner pa Zgodovinsko
nam pomenijo glavno trditev, da smo Slovendruštvo Atlantida raj slave, ki se je preimeci prisotni v Evropi. Slovenci dodajamo Evronovalo v Turistično društvo.
pi nekaj, česar Evropa nima. Kozolci so naše
Anton Mlasko in člani društva pa zadnjih
darilo za posebnost Evrope, ki je razdeljena
sedem let prispevamo za razvoj turizma Bepo posebnostih, ne pa, da je samo enotna in
nedikta in okolice prostovoljno delo v vreista.
dnosti okoli 7.000,00 evrov letno za izobražeDr. Borut Juvanec je leta 2013 zapisal: »Kovanja, zbornike, prospekte, koledarje, objave
zolec je imenitna arhitektura, preprosta, upov medijih in promocijo na sejmih.
rabna, skladna, povsem in samo slovenska.
Skupaj s člani društva in mnogimi BenediKot tak predstavlja kozolec pomnik kulturi
čani ter donatorji se trudim za ohranitev in
slovenskega naroda, je spomenik znanosti,
ponovno postavitev Čolnikovega kozolca že
ne da bi se naši predniki tega zavedali. To je
od leta 2014 naprej. Med mnogimi znameninajvečji poklon kulturi.«
tostmi imamo pri Benediktu tudi enega najOb razglednem stolpu na Zavrhu bo Čolvečjih kozolcev v Sloveniji, ki ga je potrebno
nikov kozolec postal največja dodana vreponovno postaviti in obnoviti. Znameniti vidnost turizmu celotnih Slovenskih goric.
nogradnik, sadjar in sodoben kmet Dominik
Namenili smo mu novo vlogo v turizmu,
Čolnik (1830–1893) je v Ljubljani na liceju
kulturnih prireditvah in družabnem življeposlušal v slovenščini predavanja o kmetijnju severovzhodne Slovenije. Informacije
stvu in končal dvoletno živinozdravniško in
o kakršni koli pomoči za reševanje kozolca
podkovsko šolo, ki jo je vodil dr. Janez Bledobite na: e-naslovu anton.mlasko78@gmail.
iweis, takratni voditelj Slovencev in izdajatelj
com ali telefonu 041 964 285.
tednika Novice. V Novicah se je Čolnik leta
1864 pohvalil, da je na Drvanji postavil prvi
Anton Mlasko, predsednik Turističnega
veliki krajnski kozolec v Slovenskih goridruštva Atlantida Benedikt
cah. Kozolec bo spomin na Čolnika in na vse
graditelje kozolcev v Sloveniji. Z obnovljenim
kozolcem se bomo spomnili tudi vseh gozdarjev, lesarjev in tesarjev iz Slovenskih goric.
Zakaj so kozolci pomembni za Slovenijo in
Evropo, pa kratko povzemam po dokumentarnem filmu Tipično
slovensko: Kozolci, TV
Slovenija, 2017. Kozolci so sušilne naprave
in najbolj raznoliki so
prav v Sloveniji. Tako
kot ima vsaka vas svoj
glas, ima tudi svoj kozolec. Poznamo tri
osnovne vrste kozolcev:
enojni, dvojni in prislonjeni kozolci ter veliko
kombinacij.
Dvojni Anton Mlasko
kozolec toplar je najbolj razvita oblika. Na
Štajerskem in Dolenjskem so toplar razvili
do viška in tu so največji kozolci z najlepšo
dekoracijo. Kozolci so
brezčasna
vrhunska
ljudska arhitektura. Če
je kozolec postavljen
blizu najpomembnejše
kapele, ki jo je zgradil
Stiški samostan, pomeni, da sta to dva simbola slovenske kulturne
identitete. Kozolec je
tipično povsem sloven- Zaradi nespametne politične odločitve preteklega sistema smo izgubili
ski in oba spomenika dragoceno znamenitost – Čolnikov dvorec. Njegov kozolec je zadnja
pogosto
označujeta možnost, da veliko krivico vsaj delno popravimo.
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MED LJUDMI

96 let Marije Feiertag

Vabilo

O

bčanka Občine Sveta Ana
Marija Feiertag, rojena Kaučič, je v nedeljo, 6. maja
2018, praznovala 96 let. Ob tem
častitljivem jubileju jo je obiskal župan Občine Sveta Ana Silvo Slaček
in ji zaželel predvsem zdravja in sreče v krogu najbližjih. Gospa Marija
je vedno zelo krepostna in dobrovoljna. Ob posebnih priložnostih
rada zapoje in se poveseli v krogu
svoje velike družine. Popoldneve pa
si zelo rada krajša z igranjem kart.
Gospe Mariji še enkrat voščimo vse
lepo ob njenem prazniku.
OU

Območni odbor Maribor

Sprejemam smrt – s tem se učim živeti

bo izjemoma v torek, 12. junija 2018, ob 17. uri na sedežu odbora v Mariboru, Partizanska c. 12/II.
Smrt je del človeškega življenja. Vsak dan smo bliže smrti, naj si še tako zatiskamo
oči, je to dejstvo. Sprejemanje smrti in umirajočih nas uči živeti tako, da bomo znali tudi
lepo umreti. K smrti spada tudi žalovanje, ki je normalen proces prilagajanja na izgubo.
Biti pozoren na svoja čutenja in odkrivati tisto, za kar je vredno živeti, nam bo pomagalo k okušanju življenja in sprejemanju smrti.
Naš gost bo dipl. fizioterapevt in univ. dipl. teolog Toni Brinjovc, ki se kontinuirano
izobražuje za delo z ljudmi v stiski na področju psihoterapije in spremljanja ljudi.

Prijazno vabljeni!

Opravičilo za napako
V prejšnji številki Ovtarjevih novic je pri objavi obeleženja 90 let Marije Sever prišlo do
napake pri navajanju števila pravnukov, gospa Marija ima namreč sedem pravnukov. Za
nastalo napako se opravičujemo.

OU Občine Sveta Ana

90 let Stanislava Ketiša

Š

tiriindvajsetega aprila je Stanislav Ketiš
praznoval 90. rojstni dan. Ob tem visokem jubileju so ga obiskali, mu čestitali
in ga skromno obdarili predstavniki Društva
upokojencev Benedikt. Gospod Ketiš je dolgoletni član društva in je več let tudi aktivno
deloval v organih društva.
Rodil se je v Kunovi. Po odsluženem vo-

jaškem roku se je zaposlil v Hidromontaži
Maribor, nato v Mariborski tekstilni tovarni,
nazadnje pa v Klemosu Lenart, kjer je tudi
dočakal zasluženo upokojitev.
Leta 1955 se je poročil s Sonjo, ki je pridno
delala na kmetiji v Trotkovi, ki sta jo kupila
leta 1967. V zakonu se jima je rodilo 6 otrok.
V krogu svojih najbližjih sta praznovala zlato
in tudi že biserno poroko. Še danes živita na kmetiji v Trotkovi in
sta najbolj vesela in srečna, ko ju
obišče kdo od 14 vnukov in 15
pravnukov.
Gospod Ketiš je bil zelo vesel
obiska iz DU Benedikt in se je z
njimi zadržal daljši čas v prijetnem
pogovoru in lepih spominih na
pretekla leta.
Ob koncu so mu zaželeli veliko
zdravja in obljubili, da ga drugo
leto aprila ponovno obiščejo.
Tekst; Milan Hlevnjak, foto:
Stanislav Kolar

Zlatoporočenca Jožica in Janez Dvoršak

N

a lepo, sončno soboto, 14. aprila, sta
v krogu domačih in prijateljev v župnijski cerkvi pri Benediktu praznovala zlato poroko Jožica in Janez Dvoršak iz
Zagajskega vrha. Domači župnik Marjan Rola
jima je čestital in namenil nekaj lepih besed.
Oba zakonca sta se rodila v Zagajskem
Vrhu, Jožica leta 1945, Janez pa leta 1943.

Po poroki, pomladi leta 1968, sta se zaposlila
v Avstriji, kjer je Janez ostal vse do upokojitve
leta 2003. Jožica se je domov vrnila po rojstvu
drugega od štirih otrok. Skrbela je za otroke
in kmetovala. V zakonu so se jima rodili sinova Mirko in Janez ter hčerki Jožica in Zofka.
Otroci so ju obdarili s šestimi vnuki in eno
pravnukinjo. Sta še vedno zelo čila in odličnega zdravja, zato rada
opravljata razna dela pri
hiši, rada pa se udeležujeta
tudi izletov, ki jih prireja
DU Benedikt, kjer sta tudi
včlanjena. Zadovoljna sta,
da so si v bližini njunega
doma otroci ustvaril domove in se tako lahko pogosto
srečujejo in po potrebi tudi
pomagajo. Veselo slavje sta
zakonca s svati zaključila z
druženjem v Gostilni Kaučič v Trsteniku.
Ludvik Kramberger

RKS OZ Lenart – krvodajalske akcije konec maja in v juniju 2018
MAJ				
sreda
30. 5. KORK Lenart
OŠ Lenart
7.30–12.00
JUNIJ				
Sreda
13. 6. TBP Lenart
tovarna
7.30–10.30
Petek
29. 6. OO RK Cerkvenjak OŠ Cerkvenjak 7.30–12.00
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V okviru Večerov hospica vabimo na srečanje v juniju.
Večer hospica z naslovom

Maks Dvoršak (1932–2018)

V

soboto, 24. 3. 2018, ob 15. uri se je
na pokopališču v Sv. Trojici v Slovenskih goricah začela odvijati velika žalna slovesnost. Kvartet pozavn nam je
dal vedeti, da se poslavljamo od človeka vedre narave, sodelujočega v lenarški pihalni
godbi, v mešanem pevskem zboru KUD Ernest Golob-Peter ter v amaterski gledališki
dejavnosti pod vodstvom Vilme in Jožeta
Križniča. Prvi tenor je pel preko 50 let, od
16. leta svoje starosti v trojiškem cerkvenem
zboru. Rojen je bil v takratnem Sp. Porčiču,
danes Zg. Porčič, in ostal zvest svoji domačiji in ženi Elizabeti, s katero sta obhajala 50
let zakonskega stanu s sinovoma Andrejem
in Damjanom. Maks je opravljal cestarska
dela, nato pa vsa leta do upokojitve delal v
Mariborski livarni. Maks je ohranil in negoval vzgojne metode, jih prenašal in bil dober
sosed. Da je v Dvoršakovi družini bilo veliko medsebojnega spoštovanja, ljubezni in
reda, nam da vedeti, da se je Maks zavedal
slovenskega izročila: brez dela ni jela, kakršna setev, takšna žetev ali pa - veselo na delo,
da uspeh bo imelo itd. Da bi očetu Maksu

izkazali pravo
mero spoštovanja in zahvale, so
se v družini odločili, da je glavni govor v cerkvi prebral sam
sin Andrej, ki je
tudi mnogo let
organist v trojiški cerkvi. Očetu je zaigral na orgle v slovo
in nesel žaro v obe smeri, njegovo sliko pa
sin Damjan. V imenu cerkvenih pevcev se je
v nagovoru poslovila Terezija Petrič, pevski
zbor pa je stal ob žari pred oltarjem. Štirje vnuki pa so dediju na grob položili štiri
male presmece. Navzočih je bilo šest duhovnikov z domačim župnikom p. Bernardom
Goličnikom. Da je Maks bil v dobri domači
bolniški oskrbi, gre izredna zahvala ženi Elizabeti ter sinovoma. V stanovanju Dvoršakovih so na vidnih mestih izobešena razna
priznanja s cerkvene in društvene strani.
Maks, hvala ti za vse tvoje dobro!
Slavko Štefanec

Razmišljate o nakupu ali najemu
nepremičnine, pa vas je strah, da
se boste opekli? Morda pa želite
nepremičnino prodati ali oddati in
ne veste kakšno ceno postaviti, kje
oglaševati in kako voditi stranko od
začetka do konca?

RAZUMEM.
Dandanes se marsikomu zdi celoten
proces zelo zapleten. In tudi je!

DOVOLITE, DA ZA TE
STVARI POSKRBIM JAZ.
Sem Robi Slana, vaš lokalni
nepremičninski posrednik z
večletnimi izkušnjami, ki bo
razrešil vaše skrbi bolje in
hitreje kot kdorkoli drug.
Se že veselim
sodelovanja
z vami.

Robi Slana

nepremičninski posrednik

robi.slana@c21.si
040 555 061
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OI JSKD Lenart
Nastop izbranih skupin ljudskih
pevcev in godcev
Regijsko srečanje skupin pevcev ljudskih
pesmi in godcev ljudskih viž medobmočja
izpostav JSKD Lenart, Ormož, Ptuj in Slovenska Bistrica bo letos potekalo v organizaciji JSKD Lenart in v sodelovanju z Občino Lenart v Domu kulture Lenart v petek,
18. maja 2018, ob 18.30 uri. Na srečanju
se bodo predstavile skupine, ki jih je na območnih srečanjih, ki so potekala v organizaciji izpostav JSKD Lenart, Ormož, Ptuj in
Slovenska Bistrica, letošnjo pomlad izbral
strokovni spremljevalec srečanj Klemen
Bojanovič in presodil, da so dosegle regijski
nivo kvalitete. V programu bodo nastopili
Ljudski pevci KUD Kebelj pod vodstvom Jožeta Turnerja, sekcija ljudske pevke »Sestre
Kopinske« iz Kulturnega društva Cirkulane,
ljudski godec Joža iz Umetniškega društva
Ustvarjalec iz Majšperka, Ljudski godci folklornega društva Košuta Poljčane, vodi jih

Mitja Ačko, pevke ljudskih pesmi Osluševci
iz Kulturnega društva Osluševci pod vodstvom Marije Hebar, Stoperška banda KPD
Stoperce, Kvartet društva upokojencev Sveti
Andraž v Slovenskih goricah, vodja skupine je Anton Rudolf, Pevci ljudskih pesmi
Žitni klas iz Kulturnega društva Benedikt,
vodi jih Marija Lutar, in Vaberški fantje iz
Kovače vasi iz KUD Šmartno na Pohorju,
vodja skupine Brigita Hren. Vsem nastopajočim bo izrekel dobrodošlico župan občine
Lenart mag. Janez Kramberger, ki bo skupaj
z Bredo Slavinec, vodjo Območne izpostave
JSKD tudi podelil priznanja nastopajočim.
Srečanje bo strokovno spremljala mag. Simona Moličnik, ki bo opravila tudi izbor za
nastop na državnem srečanju skupin pevcev
ljudskih pesmi in godcev ljudskih viž. Vstopnina bo 2 evra.

Plesne meglice 2018 - srečanje twirling
in mažoretnih skupin - bo potekalo pri Lenartu v četrtek, 31. maja 2018, v organizaciji
OI JSKD Lenart, Twirling plesnega in ma-

žoretnega kluba Lenart in v sodelovanju z
Občino Lenart. Srečanje se bo pričelo ob 18.
uri v Športni dvorani Lenart.

Nastop twirling in mažoretnih skupin pri Lenartu

Čričkov in Slavčkov gaj v Cerkvenjaku

ne Cerkvenjak, Breda Slavinec, vodja JSKD
Na obeh revijah, otroških (Čričkov
Lenart, in Jože Križan, predsednik Sveta
gaj) in mladinskih (Slavčkov gaj) zborov
JSKD Lenart.
je letos zapelo preko 500 otrok. Revijo so
pripravili JSKD Lenart, OŠ Cerkvenjak–
Breda Slavinec
Vitomarci v sodelovanju z
občino Cerkvenjak. Zapeli
so zbori iz osnovnih šol Benedikt, Cerkvenjak–Vitomarci, Jurovski Dol, Lenart,
Sveta Ana, Sveta Trojica in
Voličina ter Otroški cerkveni pevski zbor KD Sv.
Frančišek Sv. Trojica in vokalna skupina Vox Angelica,
Akademsko društvo pravnikov in mediatorjev iz Svete
Trojice. Strokovno je reviji
spremljala Manja Gošnik
Vovk. Nastopajoče in pu- Na fotografiji (arhiv sklada) so zborovodkinje in zborovodja nabliko so prijazno pozdravili stopajočih zborov (manjka zborovodkinja cerkvenjaškega pevMarjan Žmavc, župan obči- skega zbora) z županom in predsednikom Sveta JSKD Lenart.

Slovenski dnevi knjige 2018 v Lenartu
Literarni dopoldan s pesnico Bredo
Slavinec in pisateljem Danilom
Muršcem

Na povabilo Varstveno delovnega centra
Maribor, enota Lenart, je OI JSKD Lenart v
sodelovanju z Društvom slovenskih pisateljev
in Mladinskim kulturnim centrom Maribor
izvedel Slovenske dneve knjige 2018 v prostorih VDC Lenart. V goste so povabili pesnico Bredo Slavinec in pisatelja Danila Muršca
v sredo, 25. aprila 2018.
Breda Slavinec je diplomirala iz sociologije in pedagogike na Filozofski fakulteti v
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Mariboru. Izdala pesniško zbirko Pajčevine
(1994) in literarno kaseto Simeon (skupaj s
Stanko Devjak) (1996), MKC Maribor. Prevod pesniške zbirke Pajčevine je leta 2013
izšel v izdaji Filozofske fakultete v Zagrebu/
katedre za južnoslovanske jezike.
Kot pesnico so jo odkrili na Republiškem
srečanju pesnikov in pisateljev začetnikov
Slovenije leta 1982, iz omenjenega srečanja
je nastal vseslovenski Festival Urška. Breda je
prejemnica literarne nagrade za najboljšo pesem na Struških dnevih poezije, Makedonija,
2015. V letu 2018 bo v Makedoniji izšla knjižna izdaja njenih pesmi. Objavljala je v antologijah in zbornikih doma in v tujini (Srbija,
Črna gora, Bosna, Hrvaška, Anglija) ter v slovenskih literarnih revijah in medijih - Sodobnost, literarna priloga revije Mladina, Mentor,
Dialogi, Locutio, Katedra, Radio Slovenija in
Radio Maribor. Njene pesmi so prevedene v
angleščino, nemščino, ruščino, makedonščino, srbščino, bosanščino in hrvaščino.
Danilo Muršec je diplomiral pri prof. Ludviku Pandurju na Pedagoški akademiji, smer
likovna umetnost, in se zaposlil kot učitelj likovne vzgoje. Piše prozo in poezijo.
Napisal je tudi nekaj dramskih besedil za

lutkovne predstave (Črni čopko, Kdo bo moj
prijatelj …). Prejemnik nagrad: 1995 - Nagrada za novelo Beli srnjaki - objavljena v izboru
Dotiki narave, 2002; 1998 - Nagrada za humoresko Vse moje ljubezni - Rogaška Slatina;
1998 - Nagrada Mohorjeve družbe za črtico
Potica za Pepija - objavljena v zborniku Moj
čopič je beseda; 2015 - nagrada in objava v
zborniku 100 za haiku- Kobarid; 2016 – nagrada in objava revije Mladika za ciklus Preproste
pesmi; 2017 - izbor in objava na natečaju Spirala; 2014 izšla pesniška zbirka Jesenske trave.
Avtorja sta prebirala svoja novejša dela in k
sodelovanju privabila varovance VDC-ja, ki so
podali svoje vtise. Nastal je stenski časopis, ki
ga bodo izobesili v svojih prostorih in ga bodo
dopolnili na Slovenskih dnevih knjige 2019.
E. P., foto: os. arhiv B. S. in M. Krautič

Poletne prireditve Len-Art 2018
Približuje se poletje, čas dopustov, toplih,
dolgih poletnih večerov. V Lenartu bo tudi
letos zaživel Len-Art. Poskrbeli bomo za
smeh, zabavo, užitke ob glasbi, stik s tujimi
kulturami.
V času od 12. junija do konca avgusta bo
na ogled vrsta prireditev - koncertov, komedij, folklore in otroških prireditev. Nastopili
bodo domači in tuji izvajalci, znana imena
slovenske kulturne scene, ponovno bomo
gostili tuje umetnike in spoznali neznane ali
le bežno znane kulture. Prireditve bodo po-

tekale v Domu kulture Lenart, v Mestnem
parku dr. Jožeta Pučnika in v Športni dvorani Lenart. Len-Art bo zabaven, živahen, poživljajoč in sproščujoč, družila nas bo dobra
volja in pozitivna energija. Ob zvokih in v
ritmu Len-Arta se bomo imeli lepo.
D. O.

Bralni večer Popotovanje Ivana Cankarja v
OŠ in vrtcu Sveta Trojica
V petek, 20. 4. 2018, smo z učenci in otroci
iz vrtca pripravili bralni večer z naslovom Popotovanje Ivana Cankarja in se na tak način
pridružili nacionalnemu projektu Noč knjige.
V šoli oz. vrtcu smo se dobili ob 18.uri. Vsi
vznemirjeni smo nestrpno pričakovali začetek našega potovanja v svet pisane besede.
V šoli smo združili stoto obletnico smrti
našega velikega pisatelja Ivana Cankarja in
človekove pravice, saj je bil Ivan Cankar velik
borec za svobodo in pravice vseh ljudi.
Učenci so na štirih postajah skupaj z učiteljicami Tanjo Cekovski, Vesno Tornar, Anko
Leopold, Marto Jemenšek, Lilijano Kurnik,
Simono Dreu, Natalijo
Novak in Estero Jurša
obiskali mesta in kraje,
v katerih je del svojega
življenja preživel Cankar. Sprehodili so se po
njegovi rojstni Vrhniki,
obiskali meščanski Dunaj in Ljubljano ter se
ustavili v domači Sveti
Trojici v Slovenskih goricah.
Ob slovenskem prevodu pesmi Johna Lennona Pomisli so otroci
razmišljali o svobodi in
človekovih pravicah ter
svetu pošiljali sporočila miru. Raziskovali
so različne literarne
oblike zgodbe o Lepi
Vidi. S pomočjo zbirke Moje življenje in v
njej objavljene črtice
Pehar suhih hrušk so
spoznavali nič kaj pisan
otroški svet Ivana Cankarja. Ugotovili so, da
tako velik slovenski pesnik, kot je Cankar, ni
maral šole. Ob pomoči
zgodbe Smetiščni muc
avtorice Svetlane Makarovič so otroci razmišljali o tem, kaj njim
pomeni svoboda.
V vrtcu so mlajši otroci s pomočjo vzgojiteljic Tinke Markoli in Mišele Sinič po branju pravljic ilustrirali Zvezdico Zaspanko, si

privoščili večerjo in se poslovili. Večji otroci
so v družbi vzgojiteljic Sabine Zorko in Natalije Poštrak ter spremljevalk Ksenije Vogrin
in Sare Mlinarič po branju knjige Lahko noč
medvedek Alfi medvedka pobarvali, potem
pa se zabavali v pižamah na prvem letošnjem
pižama partiju.
Otroci vrtca so se poslovili nekoliko prej,
učenci pa so po končanih delavnicah uživali
še v predstavi, v kateri je pod mentorstvom
učiteljice Anice Šuster naš učenec Rene Škrlec predstavil nekaj zgodb iz Cankarjevega
življenja.

Po končani predstavi in večerji smo se
poslovili do naslednjega leta. V druženju in
prijetnem vzdušju smo vsi skupaj zelo uživali.
Mentorice bralnega večera
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Natečaj KGD Reciklaža
Kulturno-gledališko društvo Reciklaža vas vljudno vabi
k pisanju črtice za 3. tisočletje. Črtica je kratka in zgoščena
pripoved o nekem dogodku ali drobnem doživetju, s katero
avtor prikazuje čustveno razpoloženje glavne osebe ali oriše
bežen vtis. Ker v njej ne nastopa veliko oseb in nima nujno
prave zgodbe, jo začrtajte, kakor vam narekuje notranji jaz.
Prvonagrajenec bo poleg glavne nagrade dobil še častni
naziv literarni zavetnik/zavetnica.
Vse podatke o natečaju najdete na povezavi http://www.kgd-reciklaza.org/
Na morebitna vprašanja z veseljem odgovarjamo na: kgd.reciklaza@gmail.com

Koncert Vox Angelice - Pesmi pomladi
V nedeljo, 15. 4. 2017, je v Domu kulture
Benedikt potekal že drugi samostojni koncert članic dekliške skupine Vox Angelica z
naslovom »Pesmi Pomladi«. Skupina, ki je
lani začela delovati pod vodstvom akademske pevke in glasbenice Anite (Kralj) Pavkovič, je tokrat za naša ušesa pripravila pisano
obarvan repertoar ljudskih pesmi,
popevk in drugih svetovnih uspešnic. Slavnostni nagovor pričakovanega govornika profesorja Pravne in
Evropske pravne fakultete ddr. prof.
Boruta Koširja je zaradi zdravstvenih
razlogov prevzel mediator in pooblaščenec Uroš Pavkovič, ki je magistriral pri ddr. Borutu Koširju na temo
Kazenskega procesnega prava. Prireditev sta vodili in povezovali članici
skupine Teja Vogrinec in Veronika
Kukovec. Kot glasbeni gostje so nastopili člani moškega pevskega zbora
Slovenjegoriški glasovi in kitaristka
ter solopevka Leja Leutgeb. Skupina,
ki ima za seboj veliko porok, prireditev in drugih lokalnih nastopov, nas
je tudi tokrat očarala z vrhunskim in
kakovostnim petjem. Vrhunec velikonočnega koncerta so dekleta sklenila s pesmijo Dan ljubezni, ki so jo
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zapela skupaj z glasbenimi gosti Slovejegoriškimi glasovi. Konec nedeljskega večera pa je
zaznamoval bučen aplavz občinstva. Organizator dogodka je bilo kulturno-glasbeno društvo Benedictus pod pokroviteljstvom Akademskega društva pravnikov in mediatorjev.
Adrijana Anželj

NOGOMET
3. SNL – SEVER:
NK Ajdas Lenart do zmage nad Zrečami in poraza proti NK Šampion
Nogometaši NK Ajdas Lenart so v zadnjih
dveh srečanjih na domačem igrišču zabeležili
zmago in poraz. Na srečanju proti šestouvrščenim Zrečam so lenarški nogometaši sicer
hitro prejeli zadetek, a so po dveh zadetkih
Davorina Šnofla naredili preorat in prišli do
vodstva 2:1, katerega je v 61. minuti Dejan
Ploj še povišal na 3:1. V 75. minuti so igralci
Zreč sicer rezultat znižali na 3:2, a ostalo je
pri domači zmagi. Omeniti velja, da je bilo na
tekmi podeljenih kar 10 rumenih in 1 rdeči
karton, ki ga je po drugem rumenem kartonu
prejel domači vratar Savo Drobnjak.
Minulo soboto, 19. 5. 2018, so lenarški nogometaši odigrali še zadnjo domačo tekmo
v letošnji sezoni. V goste je prišla drugouvrščena ekipa NK Šampion. Po hitrem vodstvu
gostov v 7. minuti so domači v 27. minuti po
strelu iz 11-metrovke izid izenačili na 1:1.
Strelec zadetka je bil Dejan Ploj. Rezultat je

ostal nespremenjen vse do 70. minute, ko so
gostje najprej povišali na 1:2, nato pa še preko
najboljšega strelca lige (Jetmir Torra) na 1:3,
kar je bil tudi končni izid srečanja.
Krog pred koncem zasedajo nogometaši Lenarta s 23-imi osvojenimi točkami 13. mesto
v 3. SNL – sever. Ker se v prihajajoči sezoni 3.
SNL liga krči z dosedanjih 14 klubov na 10, to
pomeni, da se NK Ajdas Lenart seli v 1. MNZ
Maribor.
Vrstni red 3. SNL - sever po 25. krogu:
1. NK Dravograd Avto Grubelnik (58 točk),
2. NK Šampiona (56), 3. Dravinja (43), 4.
Tehnotim Pesnica (42), 5. Kety Emmi Slovenska Bistrica (41), 6. NK Zreče (40), 7.
NK Pohorje (34), 8. ŠD Videm (32), 9. Mons
Claudius (31), 10. S. Rojko Dobrovce (27),
11. Fosilium Šentjur (24), 12. Korotan Prevalje (23), 13. NK Ajdas Lenart (23), 14. NK
Šmarje pri Jelšah (16).

Kadeti NK Ajdas Lenart prvaki kadetskega tekmovanja MNZ Maribor
Igralci kadetske ekipe NK
Ajdas Lenart so minuli vikend po zmagi v gosteh nad
NK Kovinar Maribor (1:6),
osvojili prvo mesto v kadetskem tekmovanju MNZ
Maribor – 2. skupina. V 12
tekmah so varovanci Tomislava Novaka zabeležili kar
10 zmag in le 2 krat zapustili igrišče sklonjenih glav. V
tem tekmovanju so nastopili tudi igralci NK Cerkvenjak, ki so tekmovanje z 9
osvojenimi točkami končali
na 4. mestu.
Dejan Kramberger

Zaključek folklorne dejavnosti vrtca Lenart
Tika taka, čas koraka je bil letošnji naslov
zaključka otrok − folklornikov vrtca Lenart,
ki se je v četrtek, 10. maja 2018, v Domu kulture Lenart zvrstil že tretje leto zapored.
Pod mentorstvom vzgojiteljice Maše Pušenjak, ki svoje znanje predano posreduje najmlajšim rodovom, je folklorna dejavnost v vrtcu Lenart zaživela v povsem novi luči. Kot pove
Maša, je to, kar predstavlja folklora danes, odraz

učencem, ki gojijo veselje do folklornega plesa.
Zahvala, da je folklorni zaključek zaživel
v vsej svoji polnosti, pa gre tudi sodelavcem
vrtca, ki so mentorici Maši priskočili na pomoč, ko je to potrebovala, in tudi sodelavcem
iz OŠ Lenart, ki so prav tako složno in ubrano pomagali otrokom in mentorici Vesni pri
mnogih opravilih, ki jih zahteva narava dela
ob tovrstnih prireditvah.

6 mesecev BREZ NAROČNINE
Za vse obstoječe in nove naročnike ob nakupu
mobitela Samsung Galaxy S9 ali Samsung Galaxy
S9+.*

Posebna ugodnost velja na paketih Dostopni A, Dostopni B, Dostopni C in Neodvisni B
ob nakupu mobitela Samsung Galaxy S9 ali Samsung Galaxy S9+ z vezavo 24 mesecev.

Akcija traja od 16. 5. do 30. 6. 2018.

življenja, ki so ga živeli še pred sto leti. Otrokom
ne ponuja le uživanja v plesnih gibih in igrah ob
ljudskih plesih, temveč jih preko ljudskega plesa
seznanja tudi s tradicijo in z ljudsko kulturo, kar
omogoča zbližanje z vrednotami.
Slovenska kultura in tradicija med drugim
slavita tudi povezovanje in sodelovanje med
ljudmi. Slednjega se zaposleni OŠ Lenart in
vrtca Lenart še kako zavedamo in se ga trudimo udejanjati. Odraz sodelovanja med vrtcem
in šolo je vsekakor tudi prireditev ob zaključku
folklorne dejavnosti vrtca Lenart, saj so se kot
gostje z izbranimi folklornimi plesi predstavili tudi otroci OŠ Lenart, in sicer od prvega do
petega razreda. Mentorica folklorne dejavnosti
na OŠ Lenart je učiteljica Vesna Rošker, ki svoja znanja iz folklore prav tako nenehno izgrajuje in izpopolnjuje ter jih z radostjo posreduje
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Vsi, ki smo se udeležili dogodka, nismo le
nadvse uživali v preprostosti in pristnosti otroškega smeha in plesnih postavitev − lahkotnost
in sproščenost otrok, ki so bosih nog radoživo
plesali po odru, se je dotaknila mnogih − popeljala nas je tudi v čas, ko se niso obremenjevali s
tem, kakšne čevlje bodo obuli zjutraj ali kakšno
oblačilo si bodo nadeli, temveč so se v svoji
skromnosti veselili že sončnih juter. Dan so
znali proslaviti s pesmijo in plesom, ki sta bogatila delo, ter s smehom, ko so dejali: »Ples sem
jaz, ples je moje življenje.« Tako se je namreč
pričel ljudski ples, ki predstavlja slovensko
ljudsko kulturo in tradicijo – tradicija pa smo
vendarle ljudje … Ustvarjali so jo pred nami in
jo bodo za nami; in vedno bo nastajala skupaj.
Helena Klobasa

“Staro za novo”

50€

*
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ŠPORT
TPMK Lenart odlično na državnem prvenstvu v twirlingu

FUTSAL
Medobčinska liga Lenart: 2 kroga pred koncem ŠD Pernica na vrhu 1.
MFL Lenart
Na vrhu 1. MFL Lenart je dva kroga pred
koncem lige ekipa ŠD Pernica, ki je že v minuli sezoni osvojili prvo mesto v tem tekmovanju. Sledita ji ekipi ŠD Selce in Slik. Goričan iz Rogoznice. Na vrhu 2. MFL Lenart
je ekipa KMN Sv. Trojica, z dvema točkama
zaostanka ji sledi ekipa Agrolista.
Lestvica 1. MFL Lenart:
1. ŠD Pernica (59), 2. ŠD Selce (56), 3. ZGD

Slik. B. Goričan (55), 4. M Trgovina Lormanje (39), 5. KMN Gost. pri Antonu (37), 6.
KMN Vitomarci (34), 7. ŠD Velka.
Lestvica 2. MFL Lenart:
1. KMN Sv. Trojica (43), 2. Agrolist (41), 3.
ŠD Jablance (39), 4. FC Trojica (37), 5. ŠD
Žerjavci (30), 6. Old Boys (22), 7. NK Gočova
(14), 8. Orfej (1).

Slovenska ženska futsal reprezentanca do prve zgodovinske tekme in
prve zmage
14. in 15. maj 2018 se bosta v zgodovino slovenskega futsala zapisala s posebnimi črkami.
Slovenska ženska futsal reprezentanca je namreč 14. maja 2018 v Bratislavi proti Slovakinjam odigrala svojo prvo uradno tekmo. Dan
kasneje, 15. maja 2018, pa po remiju iz prvega dne dosegla še zgodovinsko prvo zmago.
Skorajda polovica igralk 15-članske zasedbe
prihaja iz klubov iz Slovenskih goric. Kar šest
jih prihaja iz kluba aktualnih državnih prvakinj, KMN Slovenske gorice. Ob kapetanki
reprezentance Tanji Vrabel še Larisa Fras,
Rebeka Šnofl, Vanja Tanšek, Valentina Tuš,
in Tanja Voga. Članica reprezentance je tudi
Sandra Štumberger iz ŽNK
Cerkvenjak.
Prva tekma
Slovaška–Slovenija 3:3
Pred prvo tekmo je bilo med
dekleti in strokovnim vodstvom čutiti veliko negotovosti. Slovakinje, ki s svojo
reprezentanco nastopajo od
leta 2016, so bile za naš tabor
velika neznanka. Pričakovanja pred tekmo so bila velika.
Prisotne so bile želja kot tudi
negotovost in trema. A kljub
vsemu so dekleta uvodno tekmo pričela zelo
pogumno in z nepopustljivo in napadalno igro
v prvem polčasu prevzele pobudo na igrišču.
Dobro igro so kronale v 19. minuti, ko je prvi
gol za slovensko žensko futsal reprezentanco
zadela Anja Ložar (ŽNK Celje). V nadaljevanju
so gostiteljice izenačile najprej na 1:1 in nato po
evrogolu Sergeje Kos (ŽNK Celje) in novem
vodstvu Slovenk (1:2) na 2:2. V 33. minuti je
Slovenke do novega vodstva popeljala kapetanka Tanja Vrabel. Ko je že vse kazalo da bo našim
igralkam uspelo zmagati že na prvi tekmi, so

Slovakinje iz protinapada 52 sekund pred koncem rezultat izenačile na 3:3.
Druga tekma Slovaška–Slovenija 3:4
Pridobljena samozavest iz prve tekme se je
odražala na tekmi drugega dne. V 9. minuti je
Slovenke v vodstvu 0:1 popeljala Tanja Vrabel,
kar je bil rezultat polčasa. Slovakinje so v nadaljevanju pripravile preobrat in prišle v vodstvo
2:1 in nato 4 minute pred koncem na 3:2. Kljub
zaostanku se Slovenke niso predale. Sergeja
Kos, ki je izenačila že na 2:2, je v 38. minuti
s strelom z 10 m najprej izenačila na 3:3, nato
pa 40 sekund pred koncem srečanja Slovenke
popeljala v vodstvo 3:4 in do prve zmage.

Poleg strelk zadetkov je potrebno pohvaliti celotno 15-člansko zasedbo, ki je potovala na Slovaško in s pravim pristopom, pozitivno energijo in
srčnostjo navdušila na igrišču ter Sloveniji priigrala prvo zmago in na tak način uspešno pričela pisati poglavje ženske futsal reprezentance.
Obe tekmi sta bili prijateljski, septembra, pa
čakajo ženske futsal reprezentance v Evropi
prve kvalifikacije za prvo evropsko prvenstvo, ki bo prihodnje leto.
Dejan Kramberger

Dekleta twirling, plesnega in
mažoretnega kluba Lenart
imajo za seboj že uspešno 18.
državno prvenstvo v disciplini
twirling v Kranju, 21. in 22. 4.
2018. V soboto so se pomerila
dekleta višjih tekmovalnih nivojev, v nedeljo mlajša dekleta,
tudi začetnice. Vsa dekleta so
pokazala izredno veliko znanja, nekaterim so nastopi lepo
uspeli, nekaterim so se tudi ponesrečili. Naj omenimo le najvišje uvrstitve in medalje.
Sobotno jutro se je začelo s
ca Čuješ, ki je v kategoriji freestyle junior C3
kategorijo freestyle, kjer je med juniorkami
osvojila 8. mesto. V paru sta Manca Čuješ in
Nika Vauda Lorenčič osvojila 6. mesto v B
Nika Gamser osvojili srebrno medaljo. Tudi
nivoju, v A nivoju Špela Kovačič 7. mesto in
skupina mlajših deklet (Katrin Borko, Alina
Hana Vauda Lorenčič 5. mesto. V kategoriji
in Alisa Peklar, Ema Ploj in Katja Rodošek) je
senior A nivo sta v Lenart prinesli zlato meodlično odplesala in zasedla končno 6. mesto.
daljo Lana Žabčič in srebrno medaljo Tjaša
Tekmovanje so sklenila prav najmlajša deGamser. Odlične rezultate beležimo tudi v
kleta, ki so se pomerila v osnovah twirlinga
kategoriji SOLO, v A nivoju je Hana Vauda
in domov prinesle eno priznanje in kar deset
Lorenčič osvojila 6. mesto, v B nivoju med
medalj. Priznanje je prejela Katja Rodošek,
starejšimi juniorkami prav tako 6. mesto Nika
bronaste medalje so dobile Katrin Borko,
Gamser in 5. mesto Špela Kovačič, med mlajLučka Mlakar, Alina Peklar, Zala Verbošt in
šimi juniorkami pa 4. mesto Kaja Rajter, Nika
Nika Vezovnik, srebrni sta bili tokrat Tjaša
Vauda Lorenčič je osvojila zlato medaljo.
Poš in Tineja Zorko. Alisa Peklar, Ema Ploj
Srebrna medalja med seniorkami je pripadla
in Gabrijela Žmavc so osvojile zlate medalje.
Tjaši Gamser v B nivoju, v A nivoju pa Lani
Tokrat najuspešnejše twirlerice (Lana, Nika,
Žabčič. Kaja Rajter se je tokrat prvič pomerila
Špela in Kaja) so si z dovolj visoko sodniško
na tekmovanju z dvema palicama in osvojila
oceno priborile možnost tekmovanja na sve4. mesto. Sobota se je uspešno nadaljevala, saj
L
RT
pokalu, ki bo letos julija v Dublinu
sta Eva Breznik in Lara Štraus osvojili brona-E N Atovnem
na Irskem. A do takrat vsa dekleta čaka še kar
sto medaljo v kategoriji parov, celotna velika
nekaj tekmovanj. Veliko uspeha še naprej!
skupina iz Lenarta, v kateri so tekmovale Eva
Čestitke vsakemu dekletu posebej in vsem
Breznik, Manca Čuješ, Nika in Tjaša Gamskupaj, čestitke in hvala trenerkama Taji Maser, Špela Kovačič, Zarja Mlakar, Kaja Rajter,
gajna Pečuh in Teji Zavasnik ter vsem starLara Štraus, Nika in Hana Vauda Lorenčič ter
šem, ki dekletom omogočajo športno pot.
Lana Žvajker, pa je tokrat prepričala sodnike,
da so jim dodelili najvišjo oceno.
TPMK Lenart
V nedeljo sta tekmovanje nadaljevali še Man-

v petek, 25. 5. 2018, ob 18. uri
Športno društvo Lenart
v Športno dvorano Lenart.
vse starše, babice, dedke, strice in tete ter ostale ljubitelje športa

Predstavili sevabi
bodo:na
CICICBANI,
GIMNASTIKA
DEKLICE mlajše
zaključno
prireditev
in starejše
in vKARATE.
v petek, 25. 5. 2018,
ob 18. uri
Športno dvorano Lenart.

Vabim

Predstavili
se bodo:
cicibani,
gimnastika
deklice,
mlajše
starejše, ter
karate.
Kot gostje
Kot gostje
bodo
nastopili:
Twirling
plesni
in in
mažoretni
klub
Lenart,
bodo nastopili: Twirling plesni in mažoretni klub Lenart, Plesna dimenzija, gimnastična
Plesna dimenzija, skupina
gimnastična
skupina
Maribora in ... presenečenje.
iz Maribora
in …izpresenečenje.
Veseli bomo vseh, ki se boste odzvali našemu vabilu.

KARATE

LE

NART

Zaključek Osnovnošolske lige Karate zveze Maribor in balkansko
prvenstvo 2018 v Beogradu

Osnovnošolska liga 2017/18, ki jo je organizirala Karate Zveza Maribor, se je s
4. turnirjem v Ljutomeru zaključila in
podeljeni so pokali za najuspešnejše tekmovalce v posameznih kategorijah in pokali za najuspešnejše šole. Velik uspeh so
ponovno dosegli karateisti OŠ Lenart, ki
so skupno osvojil kar 7 pokalov, in sicer
1 za prvo, 3 za drugo in 3 za tretje mesto.
Med 41 sodelujočimi šolami je bila najboljša OŠ Selnica ob Dravi, 2. OŠ Lenart,
ki je tako ponovila uspeh prejšnje sezone. Prejeti pokali: za 1. mesto – Vid Zarič,
borbe mlajši dečki 6-7. razred; za 2. me- Zmagovalna ekipa
sto – Matija Sedonja, kata mlajši malčki
2-3. razred, Vid Zarič, kata mlajši dečki
6-7. razred, in Martin Zadravec, borbe
starejši dečki 8-9. razred; za 3. mesto –
Luka Rola, kata malčki 4-5. razred, Luka
Rola, borbe malčki 4-5. razred, ter Luka
Štandeker, borbe malčki 2-3. razred.
Vid Zarič se je kot član slovenske karate
reprezentance udeležil 23. otroškega balkanskega prvenstva med 27. in 29. aprilom
v Hali sportova »Ranko Žeravica« v Beogradu, Srbija. Udeležilo se ga je 796 karateistov iz 10 držav članic Balkanske karate Vid (rdeči pas) v akciji
federacije. Vid je zastopal barve naše drboju za tretje mesto izgubil z rezultatom 0:1 prožave v kategoriji borbe dečki letnik 2005 ter po
hudih in precej napetih bojih na koncu zasedel
ti državnemu prvaku Črne gore.
pohvalno 5.mesto, medtem ko je v odločilnem
Borut Močnik
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Vabimo vas na

v petek, 25. 5. 2018, ob
Vabimo vas nav Športno dvorano Len

Dan košarke,
Lenart
Predstavili
se 2018
bodo: CICICBANI, GIMNASTIKA D

in starejše
in KARATE.
ki bo v soboto, 26. maja 2018, v Športni dvorani Lenart od
9. ure naprej.

Kot gostje bodo nastopili: Twirling plesni in mažore

LEN

Predstavile se bodo vse selekcije košarkarskega kluba
Plesna
gimnastična
skupina iz Maribora in
Ajdas Lenart ( U-9, U-11, U-13,
U-15,dimenzija,
U-17, člani
in veterani).
Srečanje bo spremljal celodnevni košarkarski piknik in bogat srečelov.
Vabljeni!
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Predstavile se bodo vse sele
(U-9, U-11, U-13,

Srecanje bo spremljal celodn
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Zaključek bowling lige - sezona 2017/18
V aprilu se je v Bowling centru Lenart končala že 9. sezona bowling lige. Potekala je ob
sredah in četrtkih vse od meseca oktobra. Sodelovalo je 10 ekip, kar je letošnjo ligo zabeležilo med rekordne sezone. Ekipe so se pomerile v 18 krogih. Sredii aprila smo tako dobili
zmagovalca - ekipo Marmir, izkušeno ekipo,
ki je zmagovala že v preteklosti in tudi lanski
naslov ji je uspelo ubraniti. V njej igrajo sami
odlični igralci, ki že od začetka sodelovanja v
ligi niso bili nikdar manj kot tretji. Tako jim
je tudi letos uspelo premagati vso konkurenKončni razpored bowling lige sezone 2017/18

co in domov odnesti prehodni pokal bowling
lige. Ves čas tekmovanja je zmagovalcem
pretila drugo uvrščena ekipa AMD Lenart,
ki je zbrala na koncu enako število zmag zmagovalnih točk. Ob upoštevanju drugega
kriterija pa se je uvrstila na odlično drugo
mesto. Čeprav gre za novo ekipo v ligi, v njej
igrajo sami uspešni igralci, ki so v preteklosti
že osvajali pokale za ekipe, ki letos niso sodelovale. Na tretjem mestu je z dvema točkama
manj pristala ekipa Klasmetal, ki je v preteklosti tudi že zmagovala.

1.

Sezona 2017/18
BCL
Marmir

Skupaj
kegljev
50459

Velike
točke
142

Male
točke
384

Povprečje
/ekipo
700,82

Povprečje
/igralec
175,20

32

2.

AMD Lenart

49424

141

404

686,44

171,61

32

3.

Klasmetal

50701

138

399

704,18

176,05

30

4.

Zavrh-Restav. Kmetič I.

46655

98

307

647,99

162,00

23

5.

Beli labod

45523

82

280

632,26

158,07

19

6.

Quercus

44422

76

266

616,97

154,24

14

7.

PCMobil.si

45703

72

259

634,76

158,69

14

8.

Saubermacher

43722

64

237

607,25

151,81

8

9.

Marmor granit Črnčec

42849

50

218

595,13

148,78

6

10.

Zavrh-Restav. Kmetič II.

41480

35

163

576,11

144,03

2

Točke

Kot vsako sezono smo
tudi letos spremljali
rezultate posameznikov in tako dobili naj
igralca lige. To je ponovno, že drugo sezono po vrsti, igralec
ekipe Marmir Darko
Sklepič. Drugouvrščeni Grega Tuš in tretje
uvrščeni Igor Tuš pa
svoji mesti držita že
tretjo sezono po vrsti.
Oba prihajata iz ekipe
Klasmetal. Z vidika
ekip se med uvrstitvami posameznikov od
lanskega leta ni veliko
spremenilo. Na lestvico
TOP 10 sta se uvrstila
dva tekmovalca ekipe
AMD Lenart, ki pa sta Zmagovalna ekipa Marmir z vodjo marketinga
tudi v preteklosti že
bila uvrščena v to elito.
Igralci z najboljšim povprečjem v ligi sezone 2017/18
1.

Igralec
Darko Sklepič

Ekipa
Marmir

Povprečje
187,35

2.

Grega Tuš

Klasmetal

187,08

3.

Igor Tuš

Klasmetal

184,92

4.

Milan Jalen

Marmir

184,65

5.

Milan Polanec

Zavrh-Restavracija Kmetič I.

183,75

6.

Jože Bitenc

Klasmetal

182,44

7.

Igor Kmetič

PCMobil.si

182,33

8.

Franc Belšak

AMD Lenart

180,27

9.

Tone Žižek

AMD Lenart

179,50

10.

Branko Tuš

Klasmetal

179,04

Sonja Brandšteter, vodja marketinga, gostinstva in živilskih prodajaln v KZ Lenart

Tek Slovenskih goric
Društvo DMK s svojo nepridobitno dejavnostjo prireja lokalne dogodke s področja
športa in kulture že od leta 2008. Zavedamo
se, da so druženje, vzpostavljanje osebnih
stikov in rekreacija še kako pomembni tako
za najmlajše kot tudi za vse ostale generacije. Zato poskušamo v našem
društvu narediti korak v to
smer in nas kot občane ponovno povezati na dogodkih v domačem okolju.
Tako Društvo »Mladi do kraja«
Lenart letos prireja »5. Tek Slovenskih goric«, ki se bo odvijal
25. 6. 2018 v ŠRC Polena. S
štartom ob 9. uri bomo pričeli s tekom na razdalji 5 in 10
km. Po koncu teka bo še tek za Lanski štart …

Piše: Tomaž Kšela

HUMORESKA

Kandidat
»Tone, zakaj si danes tako zamišljen,« je
šivilja Marica pred dnevi pri malici povprašala mizarja Toneta.
»Kaj naj ti rečem? Jezen sem sam nase,« je
nejevoljno odvrnil Tone.
»Zakaj si jezen,« je postala še bolj radovedna Marica.
»Čisto sem pozabil oziroma spregledal,
da so pred vrati parlamentarne volitve,« je
pojasnil Tone.
»No, no, Tone, sedaj pa že malce pretiravaš,« se je v pogovor vključil rezkar Peter.
»Četudi si spregledal, da bodo volitve, in
predvolilne kampanje doslej nisi spremljal,
imaš še vedno dovolj časa, da se pozanimaš
za programe posameznih strank in kandidatov ter se odločiš, koga boš volil.«
»Peter, ne nakladaj,« se je razburil Tone.
»Saj nisem jezen zaradi tega, ker doslej nisem spremljal predvolilne kampanje in ker
ne bi vedel, koga naj volim.«
»Zakaj pa si potem jezen,« sta kot iz topa
v en glas presenečeno povprašala Peter in
Marica.
»Slabe volje sem zato, ker nisem kandidiral,« je vzkliknil Tone. »Naslednjo prilo-

žnost bom imel šele čez štiri leta.«
»Zakaj pa bi rad kandidiral? Nisem vedela, da imaš politične ambicije,« je debelo
pogledala Marica.
»Le zakaj? Zato, ker v zakonu piše, da
imajo kandidati za poslance v času predvolilne kampanje pravico do enomesečnega
izrednega plačanega dopusta. Jaz pa moram urediti fasado na hiši in bi mi dopust še
kako prav prišel,« je pojasnil Tone.
»Hm, hm, Tone, vidim da nisi nor,« se je
zamislil Peter. »Problem je samo v tem, da
bi te volivke in volivci lahko izvolili, če bi
kandidiral. Kaj pa bi storil v tem primeru?«
»Ja, to bi zares lahko bil problem, saj sprejemati dobre zakone in dobro vladati ni lahko,« je Petru pritegnila Marica. »Če bi volivke in volivce kot poslanec izneveril, bi se jim
hitro zameril.«
»No, morda pa zares ni slabo, da sem pozabil na volitve in nisem kandidiral. Bolje,
da fasado delam v popoldanskem času, kot
da bi se zaradi neznanja in premajhnih sposobnosti vsem zameril,« je veselo vzkliknil
Tone, ki ga je slaba volja očitno minila.

Smeh je pol zdravja
Težko dihanje

»Gospod doktor, komaj še diham,« je
pacient potožil zdravniku.
»Kadite?«
»Ja, redno, vendar nič ne pomaga.«

Lačen kot volk

»Pepček, zakaj ne ješ, saj si rekel, da
si lačen kot volk,« je šolska kuharica
povprašala malega Pepčka.
»Volkovi ne jedo žgancev.«

Natančen odgovor

»Stari, kje se zopet potikaš,« je žena po
mobitelu vprašala moža.
»Veš, kje je tista zlatarna pri starem mostu, v kateri imajo tako čudovite ogrlice?«
»Seveda vem, moj ljubi.«
»No, v gostilni čez cesto sem.«
»Klada stara.«

Pri zdravniku

Ko je pacient stopil v ordinacijo, mu je
zdravnik rekel: »Dolgo že niste bili pri
meni.«
»Oprostite, nisem mogel priti, ker sem bil
bolj resno bolan,« je pojasnil pacient.
»Prav slišim,« je vzkliknil zdravnik.
»Saj je vse v redu. Sedaj sem že zopet toliko pri sebi, da lahko mirno hodim okrog
zdravnikov.«
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najmlajše na razdaljah 200, 400 in 1000 m.
Predprijave sprejemamo do 17. 6. 2018, prijava pa bo možna tudi na dan dogodka. Vse
informacije na naši Facebook strani - www.
facebook.com/drustvomladidokrajalenart
Vljudno vabljeni!

Pripravlja T. K.

Štorklja

»Mama, bomo v živalskem vrtu videli štorkljo,« je mali Pepček povprašal
mamo.
»Seveda, zakaj pa te to zanima.«
»Radoveden sem, ali se bo še spomnila,
kako je bilo, ko me je prinesla.«

Hitra babica

»Zakaj vozite tako hitro,« je policist
vprašal babico, ki jo je ustavil zaradi
prehitre vožnje.
»Lepo vas prosim, pustite me pri miru,
dokler še vem, kam sem namenjena.
Veste, zadnje čase sem tako dementna, da
v nekaj minutah vse pozabim.«

Pljuča

»Vaša pljuča mi niso prav nič všeč,« je
zdravnik dejal pacientu, ko je pogledal
rentgenske posnetke.
»Zelo mi je žal, vendar vam drugih ne
morem pokazati, ker jih nimam.«

Ultimat

»Zdaj pa mi je tega dovolj. Odloči se – ali
jaz ali nogomet,« je žena napadla moža,
ko je po televiziji gledal nogometno
tekmo.
»Za odgovor na to vprašanje potrebujem
90 minut razmisleka.«
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Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje

Upravni odbor je potrdil 9 operacij

K

onec aprila je na korespondenčni seji
Upravni odbor LAS Ovtar Slovenskih
goric potrdil 9 operacij, ki so prispele
na prvi rok 1. Javnega poziva za izbor operacij za uresničevanje ciljev SLR LAS Ovtar
Slovenskih goric v letu 2017 in 2018, sofinan-

ciranih iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Operacije so bile potrjene za sofinanciranje v skupni višini 312.571,34 EUR
in bodo predložene v odobritev Ministrstva
za gospodarski razvoj in tehnologijo.

V Lenartu posvet slovenskih LAS

P

osveti slovenskih lokalnih akcijskih
skupin so strokovni dogodki, ki jih
nekajkrat letno organizira Društvo za
razvoj slovenskega podeželja s partnerji. Tokrat bo posvet potekal ponovno v Lenartu v
petek, 25. maja 2018, s pričetkom ob 10. uri
v Centru Slovenskih goric. Predstavljen bo
projekt Transnacionalno izobraževanje o izvajanju programa LEADER (projekt TELI2).

Udeleženci se bodo nato skupaj udeležili uradnega odprtja Kmetijsko-obrtniškega sejma
na Poleni, v popoldanskem delu posveta pa
bo predstavljen projekt Izboljšanje stopnje samooskrbe na območju LAS Ovtar Slovenskih
goric, v katerem sta partnerja Ekonomsko
poslovna fakulteta Maribor in Društvo za razvoj podeželja Ovtar Slovenskih goric.

Spoznajte in okusite Ovtarjevo
ponudbo na sejmu KOS

Miti o lokalni, ekološki hrani (nadaljevanje)

Č

lane in simpatizerje Društva za razvoj podeželja Ovtar Slovenskih goric vljudno vabimo na Kmetijsko-obrtniški sejem KOS
2018, kjer boste deležni okusnih dobrot Ovtarjeve ponudbe iz
dopolnilnih dejavnosti.

Vabilo na strokovno ekskurzijo v Brda in
Vipavsko Dolino

D

ruštvo za razvoj podeželja Ovtar Slovenskih goric v sodelovanju s Turistično agencijo LEZE vabi člane društva na strokovno ekskurzijo v Goriška Brda,
ki bo v petek, 8. 6. 2018.
Z avtobusne postaje v Lenartu se bomo ob

samostansko knjižnico, za kateri že več kot
200 let skrbijo očetje
frančiškani. Sledi ogled
sadjarske kmetije, kjer
bomo okušali briške
češnje in spoznali delovanje LAS V objemu
sonca, njihove projekte in primere dobrih
praks. Že rahlo utrujeni
si bomo privoščili okusno kosilo na Turistični kmetiji Malovščevo, Z lanske ekskurzije v Padno
ki obsega vrsto okusnih
venskem, ki je bila registrirana kot Vipavska
kulinaričnih dobrot, postreženih v lepem
vinska zadruga. Ob sprehodu med lesenimi
ambientu ob prijetnem vzdušju. Ukvarjajo se
sodi vam bo vinski strokovnjak predstavil čutudi z vinogradništvom, pred nekaj leti pa so
dovito zgodbo nastanka vinske kleti. Po konkmetijo dopolnili z novo sodobno predelovalčanem ogledu pa boste imeli tudi možnost
nico in sušilnico mesnin. Zadnji postanek z
nakupa izbranih vin.
degustacijo kakovostnih primorskih vin bo v
Prijave sprejemamo do ponedeljka, 4. 6. 2018,
vinski kleti Vipava 1894. To leto je bilo preoz. do zasedbe mest osebno na sedežu društva
lomno za vinogradništvo v Vipavski dolini,
in po telefonu: 059 128 773 ali 051 660 865.
saj so tedaj ustanovili prvo vinsko klet na Slo-

6. uri podali proti Goriški, najprej v samostan
Kostanjevica pri Novi Gorici, tik ob slovensko-italijanski meji. Na 143 metrov visokem
griču je cerkev Gospodovega oznanjenja Mariji in k njej prizidan frančiškanski samostan.
Ogledali si bomo tudi grobnico Burbonov in

P

onovno razkrivamo mite o lokalni, ekološki hrani v okviru študentskega inovativnega projekta za družbeno korist – ŠIPK,
kjer študentje različnih fakultet Univerze v Mariboru pod mentorstvom prof. dr. Zlatka Nedelka in dr. Milojke Fekonja sodelujemo pri projektu Izboljšanje stopnje samooskrbe na območju
LAS Ovtar, ki ga sofinancirata Ministrstvo za
izobraževanje, znanost in šport in Evropska
unija iz Evropskega socialnega sklada.

Mit št. 3: Večje količine ali boljša
kakovost?

Pri primerjavi lokalne proizvodnje/pridelave z množično proizvodnjo lahko hitro

Nagrajenci Dobrot slovenskih kmetij 2018
Na 29. ocenjevanju Dobrot slovenskih kmetij na Ptuju so s svojimi izdelki sodelovali tudi ponudniki iz Slovenskih goric. Številna priznanja
in znaki kakovosti so dokaz, da je Ovtarjeva ponudba kakovostna. Nagrajencem iskreno čestitamo!
Kmetija

Izdelek

Priznanje

Evgen Simonič, Sveta Ana
Miran Kolarič, Sveta Ana
Simon Fridau, Vitomarci
Simon Fridau, Vitomarci
Tadej Rojs, Cerkvenjak
Tadej Rojs, Cerkvenjak
Tatjana Klobasa, Sveta Trojica
Miran Kolarič, Sveta Ana
Miran Kolarič, Sveta Ana
Edvard Prančberger, Sv. Ana
Matej Rotovnik, Sveta Ana
Matej Rotovnik, Sveta Ana
Cvetka Duh, Sveta Trojica
Miran Kolarič, Sveta Ana
Miran Kolarič, Sveta Ana
Miran Kolarič, Sveta Ana
Miran Kolarič, Sveta Ana
Marjan Petovar, Lenart
Marjan Petovar, Lenart
Miran Kolarič, Sveta Ana
Katarina Vrečko, Lenart
Domačija Firbas, Cerkvenjak
Vina Kramberger, Lenart
Vina Kramberger, Lenart
Marjan Polič, Sveta Ana
Tatjana Klobasa, Sveta Trojica
Tatjana Klobasa, Sveta Trojica
Mitja Firbas, Cerkvenjak

Ekološki jabolčni kis
Namaz iz bučnih semen
Ajdov med
Cvetlični med
Meso iz tunke
Domače dimljene klobase
Domače bučno olje
Hladno stiskano orehovo olje
Hladno stiskano konopljino olje
Bučno olje
100 % bučno olje
Hladno stiskano ričkovo olje
Domače bučno olje
100 % bučno olje
Hladno stiskano bučno olje
Hladno stiskano sončnično olje
Hladno stiskano ričkovo olje
Bučno olje
Konopljino olje, hladno stiskano
Hladno stiskano lešnikovo olje
Sok iz grozdja rumeni muškat
Hruškov nektar
Rose modri pinot
Rumeni muškat
Traminec
Penina
Biser vino
Viljamovka

srebrno
zlato
zlato
bronasto
zlato
srebrno
zlato
zlato
zlato
zlato
zlato
zlato
srebrno
srebrno
srebrno
srebrno
srebrno
srebrno
srebrno
bronasto
zlato
srebrno
zlato
zlato
zlato
srebrno
bronasto
zlato
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Naravoslovno - izobraževalno
društvo "Sapientia", Vitomarci
Jožica Šerbinek, Jakobski Dol
Marjana Firbas, Cerkvenjak
Alberto Kocbek, Voličina
Miran Kolarič, Sveta Ana
Miran Kolarič, Sveta Ana
Petra Žnidarič, Cerkvenjak
Alberto Kocbek, Voličina
Petra Žnidarič, Cerkvenjak
Petra Žnidarič, Cerkvenjak
Alberto Kocbek, Voličina
Darinka Čuček, Lenart
Ivanka Divjak, Sveta Trojica
Anita Perko, Sveta Ana
Katarina Perko, Sveta Ana
Valerija Pukšič, Lenart
Družina Senekovič, Lenart
Sandra Žugman, Jurovski Dol
Mirjana Kraner, Jurovski Dol
Ida Senekovič, Sveta Ana

Čajna mešanica "Za lepši dan"

srebrno

Čaj
Hruškova marmelada
Sir za žar
Bučno skutin namaz
Mladi sir v bučnem olju
Poltrdi bio kozji sir
Marelični jogurt
Sveži mehki bio kozji sir z drobnjakom
Sadni jogurt borovnica
Navadni jogurt
Pirini keksi
Breskvice
Rožičevi marmeladni keksi
Rženi kruh
Breskvice
Janeževi upognjenci
Janeževi upognjenci
Linške oči
Mešani kruh z rženo moko

bronasto
zlato
zlato
zlato
zlato
zlato
srebrno
srebrno
bronasto
bronasto
zlato
zlato
zlato
zlato
zlato
zlato
zlato
srebrno
srebrno

Znak kakovosti prejmejo dobitniki priznanj, ki so tri leta zapored
dosegli zlato priznanje za nek izdelek. Letos ga je prejelo šest kmetij.
Edvard Prančberger, Sveta Ana
Marjan Polič, Sveta Ana
Miran Kolarič, Jurovski Dol
Katarina Perko, Sveta Ana
Maja Škamlec, Jurovski Dol
Ivanka Divjak, Sveta Trojica

Bučno olje
Traminec
Bučno – skutin namaz
Rženi kruh
Orehovi rogljički
Breskvice

Po spletni strani povzeli: Milena Grabušnik in Tanja Kosec

ugotovimo, katere so prednosti enega in/ali
drugega načina proizvodnje. Multinacionalke z množično proizvodnjo ponujajo pestro
izbiro izdelkov, ki so s strani potrošnikov zelo
zanimivi zaradi nižje cene, medtem ko lokalni proizvajalci kot konkurenčno prednost izpostavljajo kakovost lokalno pridelane hrane.
Kadar govorimo o množični proizvodnji,
slednjo najlažje opišemo kot proizvodnjo, ki
se nanaša na učinkovito proizvodnjo velikega števila podobnih izdelkov, pogosto s pomočjo avtomatizacije – tekoči trakovi, težka
kmetijska mehanizacija. Glavni cilj takšne
proizvodnje je zmanjšati skupne stroške in
poenostaviti delo z uvedbo industrijskega sistema. Vsak delavec opravlja le eno operacijo,
kar pa pomeni, da je hitro nadomestljiv in
manj plačan. Posledično lahko organizacija
na trgu ponudi cenejši izdelek.
Lokalni proizvajalci zagotavljajo osebno
povezavo, preko katere so odjemalci obveščeni o težavah, ko se pojavijo, in z rešitvami,
ki jih bo proizvajalec uvedel (npr. zaradi toče
izgubljen pridelek bo v prihodnje potrebno
zaščititi z mrežami). H kakovosti lokalne hrane pripomorejo tudi dejavniki iz okolja, ki so
v pomoč slovenskim pridelovalcem, in sicer:
pestra krajina, ki omogoča ustrezno krmo
in se kaže na kakovosti slovenskega mesa in
mleka, biotska raznolikost, kakovostne vode,
idr., kar pripomore k višji notranji kakovosti
pridelkov in izdelkov.
V proizvodnem procesu množične proizvodnje se lahko pojavijo številne težave s kakovostjo (slabše surovine, vplivi okolja, vprašljivi postopki dodelave/obdelave, pakiranje,
itd.). Razlika med lokalno proizvodnjo in
množično proizvodnjo je predvsem v tem, v
kakšni meri o pomanjkljivostih obvestijo odjemalce. Industrija noče, da bi izvedeli resnico o tem, kaj jemo. Če bi vedeli, tega morda
ne bi več jedli. Naša hrana pride z ogromnih
industrijsko obdelovanih površin na tekoče
trakove, in od tam v kontrolirane atmosfere, na dolge transportne poti, zaradi česar ta
hrana ni več primarno živilo, ki nahrani telo s
hranili, daje nam le občutek sitosti in hipnega
zadovoljstva, da smo pojedli lep obrok. Peščica multinacionalk nadzira vso pridelavo hrane; hrano nadzirajo od semena do trgovine.
Za njih ni pomembno, kaj jemo, ampak katere informacije bodo v korist večje potrošnje,
da bo dobiček maksimiran.
Aleksandra Nikolič, študentka Fakultete
za kmetijstvo in biosistemske vede, in
Barbara Roškar, študentka Ekonomsko
poslovne fakultete
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