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Osrednja proslava trojiškega občinskega praznika s podelitvijo priznanj in nagrad je bila 25. maja, najmnožičnejša prireditev pa kvaternica v nedeljo, 27. 5. Foto: Maksimiljan Krautič
V Cerkvenjaku je bila v nedeljo, 17. 6., povorka starih običajev, osrednja proslava s predsednikom RS Borutom Pahorjem in množično druženje. Foto: Tomaž Kšela

15. bilateralna županska konferenca

V

sredo, 13. junija, se je v Domu penin v Gornji
Radgoni odvila že 15. bilateralna konferenca, ki se je na pobudo okrajnega glavarja dr.
Alexandra Majcna redno udeležujejo župani avstrijskih in slovenskih občin, tudi občin osrednjih Slovenskih goric. Zdaj že redni gost teh konferenc je tudi hrvaški župan iz Občine Mursko Središće.
Tudi tokrat je konferenca postregla s številnimi zanimivimi temami. Udeleženci so se seznanili z delom
mladih z obeh strani meje in možnostmi prihodnjega
še bolj intenzivnega sodelovanja. Kot potencialna tema
sodelovanja so bile izpostavljene skupne kolesarske
povezave. Največ polemike pa je sprožila izgradnja hidroelektrarn na reki Muri, kjer so bili med sodelujočimi tako tisti, ki so za, in tisti, ki so proti izgradnji
elektrarn; prav vsi pa se zavzemajo za ohranitev narave
in biotske raznovrstnosti območja.

Del konference je bil že tradicionalno namenjen
ponovni vzpostavitvi železniške povezave med obema
Radgonama. Na tem področju prihaja do pomembnih
sprememb, saj se je na pobudo gospodarstva iz območja ustanovil Murski institut za razvoj infrastrukture –
MiRi, katerega osnovni cilj je vzpostavitev manjkajoče infrastrukture in jo nato tudi povezati z gospodarstvom, turizmom in športom.
Na koncu so se župani seznanili še s projektoma goMura in Biosferni park, katerih cilj je ohranitev narave
na območju reke Mure.
Konference so se udeležili in s svojimi prispevki sodelovali župani in sodelavci Občin Lenart, Sveta Trojica
v Slovenskih goricah in Šentilj ter direktorica Razvojne
agencije Slovenske gorice. Tokratne konference sta se
udeležila tudi naša veleposlanica v Republiki Avstriji
mag. Ksenija Škrilec in predstavnik avstrijskega veleposlaništva v Republiki
Sloveniji. Med udeleženci je bil tudi predsednik
uprave Pomurskega sejma
Janez Erjavec, ki je bil posebej izpostavljen zaradi
nedavnega prejema zlatega znaka avstrijske dežele
Štajerske za pomemben
prispevek njegovega dela
in sejma AGRA pri razvoju kmetijstva in podeželja
na širšem območju regije.
Župani načrtujejo, da
se bodo naslednjič srečali
na Štajerskem dnevu, ki
tradicionalno poteka v
okviru sejma AGRA, in
na naslednji konferenci,
ki bo sklicana v drugi
polovici leta na avstrijski
strani meje.
T. V.

Živahno iz zime, čez pomlad
in v poletje

D

an državnosti, 25. junij, je z dela prostim dnem le nekoliko drugače obarval živahen tok dogajanja v osrednjih Slov. goricah od
konca zime, čez pomlad in ob začetku poletja. Spomnimo se:
Pobeg v zgodovino čarovništva – 7. 4., praznovanje jurovske občine od
6. 4. do 24. 5., vmes dan upora proti okupatorju in praznik dela, Pohod
po Katrčini poti 1. 5., trojiški občinski praznik od 17. maja do16. junija
in cerkvenjaški od 1. junija do 1. julija. Benediški občinski praznik bo
od 30. junija do 13. julija, pri Sveti Ani od 20. do 29. julija in Len-Art od
12. junija do 8. septembra! Če bi prešteli dogodke, ne bi mogli verjeti,
koliko in kakšne so pripravili v šestih občinah. Neutrudni organizatorji
se lahko mirno merijo z velikimi slovenskimi mesti in vedo, da jim je
težko najti primerjavo. Vse priznanje! Slovenski mediji mnoge od teh
dogodkov zaobidejo ali prezrejo; žal tudi Ovtarjeve novice ne zmorejo
zabeležiti vseh, a lahko čestitajo zanje.
Edvard Pukšič, odgovorni urednik

IZ VSEBINE Ovtarjevih novic
Benedikt: vrtec bo dobil nov oddelek, začenja se
občinski praznik
PP Na cerkvenjaškem praznovanju predsednik
RS Borut Pahor
PP Širitev Poslovno-industrijske cone v Lenartu,
Lenart v Slovenia Green
PP Sv. Ana: mednarodni simpozij strpnosti,
občinski praznik
PP Ob prazniku Sv. Trojice: z občino dobili več, kot so
sprva upali
PP Jurovska občina tik pred sprejetjem OPN,
sanacije plazov in cest
PP 8. sejem KOS spet več kot spodbuden in živahen
PP Dogodki in dogajanja v občinah osrednjih Slov. goric
PP Znanje za razvoj, z naravo
PP Med ljudmi, iz kulture, Len-Art 2018
PP Šport, za razvedrilo
PP LAS Ovtar Slovenskih goric
PP
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Uradni izid predčasnih volitev v DZ RS
Rezultati volitev, ki so bile v nedeljo, 3. junija 2018
1. SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS (24,92 %)
2. LISTA MARJANA ŠARCA (12,60 %)
3. SOCIALNI DEMOKRATI (9,93 %)
4. SMC - STRANKA MODERNEGA CENTRA (9,75 %)
5. LEVICA (9,33 %)
6. NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI (7,16 %)
7. STRANKA ALENKE BRATUŠEK (5,11 %)
8. DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE (4,93 %)
9. SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA - SNS (4,17 %)
10. NARODNI SKUPNOSTI
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ozaveščeno privoljenje – za vsak namen obdelave posebej.
Uredba je napisana tako, da bo ljudem
omogočila varovanje svojih osebnih podatkov tudi v naslednjih letih, ko se bo tehnologija zbiranja in obdelave podatkov še bolj
razvila. Doslej je tehnologija na tem občutljivem področju prehitevala pravo. Sicer pa raziskave kažejo, da se veliko ljudi še ne zaveda,
kako pomembno je varovati osebne podatke

Videnje ljudi in dogodkov

Svetovni državnik Tito je avtokratsko
vodil nekdanjo Jugoslavijo

P
Volilna enota Ptuj, volilni okraj Lenart

SDS
NSi
LMŠ
SMC
SD
Levica
SNS
Stranka AB
Reset
DeSUS
Zeleni
SLS
Pirati
ZD
Združena levica
DD
Zsi
LNBP
Združena desnica
SSN
GAS
GSN
SPS
Solidarnost

* izvoljen v DZ

Franc Breznik *
David Klobasa
Nataša Vidnar
Tilen Štefanec
Gorazd Voglar
Branko Harl
Goran Rebernik
Nadja Požek
Ivan Vek
Andrejka Majhen
Andrej Kocbek
Izak Matej Ciraj
Žiga Urbanija
Srečko Pavlič
Anton Mlasko
Jerica Ketiš
Nuša Praper
Goran Gumze
Franci Donko
Natalija Mlakar
Ivica Brulc
Saška Omeragič
Janja Grdiša
Roman Lukman

2.697
813
808
659
539
357
346
265
228
221
166
152
98
69
59
47
47
47
30
16
13
13
10
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35,00 %
10,55 %
10,49 %
8,55 %
7,00 %
4,63 %
4,49 %
3,44 %
2,96 %
2,87 %
2,15 %
1,97 %
1,27 %
0,90 %
0,77 %
0,61 %
0,61 %
0,61 %
0,39 %
0,21 %
0,17 %
0,17 %
0,13 %
0,06 %

Varujmo osebne podatke!

V

vseh državah Evropske unije, tudi v
Sloveniji, smo 25. maja letos začeli
uporabljati Splošno uredbo o varovanju podatkov (GDPR), ki sta jo že aprila leta
2016 sprejela Evropski parlament in Evropski
svet. Tako so se lahko vsi, ki zbirajo in obdelujejo osebne podatke (podjetja, organizacije,
državni organi in drugi), na njeno uresničevanje dobro pripravili.
V davni preteklosti so različni plenilci in
zavojevalci, ki so želeli živeti na račun tujega dela, po svetu plenili in ropali z ognjem in
mečem. Danes to počnejo z različnimi prefinjenimi marketinškimi in drugimi prijemi,
pri čemer bogato izkoriščajo naše osebne
podatke in sledi, ki jih puščamo na vsakem
koraku s tem, ko uporabljamo mobitel, internet, družabna omrežja, elektronsko pošto,
mobilno bančništvo, e-upravo, plačilne kartice, trgovske kartice, nadzorne kamere itd.
Na osnovi neštetih podatkov, ki jih imajo o
nas, računalniki velikih trgovskih, finančnih
in drugih korporacij izdelujejo naše »avtomatizirane profile«, da lažje predvidijo naše
ravnanje v določenih situacijah, kar jim lajša
manipuliranje z nami. O nas vedo več kot mi
sami. Zato postaja varovanje osebnih podatkov eden od nujnih pogojev za uresničevanje
drugih človekovih pravic in svoboščin, tako
na ekonomskem kot na političnem področju.
Pri sprejemu uredbe so upoštevali, da je varstvo posameznikov pri obdelavi podatkov te-
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meljna pravica. Vsakdo ima pravico do varstva
osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj. Uredba
vsebuje načela in pravila o varstvu posameznikov pri obdelavi njihovih osebnih podatkov ne
glede na njihovo državljanstvo ali prebivališče,
ki bi morala zagotavljati spoštovanje temeljnih
pravic in svoboščin posameznikov. Namen
uredbe je prispevati k dokončnemu oblikovanju območja svobode, varnosti in pravice ter
ekonomske unije, gospodarskemu in socialnemu napredku, krepitvi in uskladitvi gospodarstev na notranjem trgu ter blaginji posameznikov. Prav tako je namenjana harmonizaciji
varstva temeljnih pravic in svoboščin posameznikov pri dejavnostih obdelave in zagotavljanju prostega pretoka osebnih podatkov med
državami članicami.
Čeprav so za kršitelje zagrožene visoke kazni (do 20 milijonov evrov ali do 4 odstotke
letnega prometa na svetovnem trgu), uredba
spodbuja zlasti kulturo preventive.
Z uredbo je vsak posameznik dobil nove
pravice na področju varovanja svojih osebnih
podatkov. Sedaj lahko vsakdo od trgovskega
podjetja ali banke zahteva vpogled v podatke,
ki jih imajo o njem. Prav tako lahko zahteva izpis teh podatkov ali prenos na drugega
upravljavca podatkov. Uveljavi pa lahko tudi
»pravico do pozabe« oziroma izbrisa svojih
osebnih podatkov. Različna podjetja in organizacije pa lahko človekove osebne podatke
zbirajo in obdelujejo samo, če jim za to da

in kakšne zlorabe vse so mogoče. Kar 74 odstotkov ljudi ne ve, katere njihove osebne podatke kdo zbira ter obdeluje.
Pri nas je bilo že doslej varstvo osebnih
podatkov dokaj dobro urejeno. Nova uredba
Evropske unije pa nam prinaša nove pravice
in možnosti, da bomo lahko svoje osebne podatke še bolj zavarovali.
T. K.

rejšnji mesec smo slavili delavski praznik. Poleg tega smo se spominjali
dveh dogodkov, ki so povezani z nekdanjim predsednikom Jugoslavije Titom, ki
je 4. maja 1980 umrl v Ljubljani, 25. maja pa
smo v Beogradu v njegovo počastitev slavili
dan mladosti, ki je izražal kult osebnosti in
avtokratski način Titovega vladanja, ki je bil
sicer prosvetljeni državnik svetovnega formata.
Josip Broz Tito se je rodil 7. maja 1892
v Kumrovcu na Hrvaškem, umrl pa je, kot
rečeno, 4. maja 1980 v Ljubljani. V Velikem
Slovenskem biografskem leksikonu Osebnosti piše, da se je Broz izučil za ključavničarja. Mati je bila Slovenka, oče pa Hrvat.
Kot ključavničar je delal v več podjetjih, sicer pa se je kmalu začel ukvarjati s politiko.
Kot član KP se je leta 1920 vrnil iz ruskega ujetništva, še prej pa je sodeloval v prvi
svetovni vojni. Leta 1934 se je po petih letih
ječe zaradi političnega udejstvovanja vrnil
na prostost in leta 1937 prevzel vodenje
KPJ, kasneje pa je bil vse do smrti predsednik ZKJ. Začel je utrjevati organizacijo in
se pripravljati na odpor v 2. svetovni vojni,
kjer je bil bolj ali manj uspešen komandant
jugoslovanske partizanske vojske. Na 2.
zasedanju AVNOJA 1943 je postal predsednik NKOJ-a in imenovan za maršala. Po
sporazumu s staro londonsko jugoslovansko vlado je po končani vojni postal predsednik enotne začasne vlade, nekaj let pa je
bil tudi predsednik Ljudske fronte Jugoslavije in predsednik vlade FLRJ in obrambni
minister, vseskozi pa tudi vrhovni poveljnik
JLA. Dramatično je obračunal s političnimi
nasprotniki in zatrl opozicijo. S položaja je
odstranik tudi več nekdanjih vodilnih privržencev in se leta 1948 ''sprl'' s Stalinom in
na prigovarjanje zlasti Kardelja sprejel idejo
o uvedbi samoupravljanja in se postavil na
čelo neuvrščenega gibanja, ki je uspešno
premagovalo nasprotja med obema blokoma. Tedaj je tudi postal državnik svetovnega formata, ki so ga upoštevali državniki
velikih in majhnih držav.
Kmalu po končani vojni je postal predsednik SFRJ, kar je bil vse do smrti. Prof. dr.
Jože Pirjevec je napisal obširno knjigo Tito
in tovariši, o kateri mi je med obširnim pogovorom po izidu knjige povedal tole: '' Ne

more biti dvoma, da je bil Tito v kratki zgodovini države (1918-1991) tista politična
osebnost, ki je za seboj pustila najvidnejšo
sled. Ne more biti tudi dvoma, da je v osrčju
20. stoletja kot voditelj najpomembnejšega
odporniškega gibanja v Evropi, upornik
proti Stalinovemu trinoštvu, oporečnik
razklanosti sveta na dva sovražna tabora,
pobudnik gibanja neuvrščenih, kot zagovornik pravičnejših mednarodnih odnosov, kot podpornik nadodnoosvobodilnih
gibanj v Aziji in Afriki, kot posrednik med
obema blokoma odigral na mednarodni
politični sceni vlogo, o kateri bo zgodovina
govorila, dokler se bo ukvarjala z omenjenim obdobjem.''
Pirjevca sem tudi vprašal, kako se je po
njegovem mnenju Jugoslavija pod Titovim
vodstvom gospodarsko razvijala. Dejal mi
je, da Jugoslavija po vojni ne bi preživela, če
ne bi imela tuje, predvsem ameriške gospodarske pomoči. Življenjski standard se je
zvišal predvsem od srede šestdesetih let dalje zaradi ogromnih vsot, ki so jih pošiljali v
domovino ''gastarbajterji'', in zaradi posojil,
ki jih je bilo v sedemdesetih letih razmeroma lahko dobiti v mednarodnih bankah.
Oblast je ta denar dokaj neselektivno razpršila med ljudstvo in si s tem kupovala socialni mr. Ceho smo plačali po Titovi smrti
najprej s politično in gospodarsko krizo,
nato pa s krvavim razpadom federacije.
Titovo življenje in politično delovanje so
preučevali številni zgodovinarji in politiki
po vsem svetu. Po njihovem mnenju je bil
svojevrstna osebnost, ki je s svojo karizmo
do smrti obdržal Jugoslavijo kot enotno državo, hkrati pa se je zavedal, da njena prihodnost ni zagotovljena, o čemer sta si bila
enotnega mnenja s Kardeljem. Zato je proti
koncu življenja uvedel kolektivno vodstvo,
vendar se ni odrekel vodenju Jugoslavije.
Vse do smrti je ostal prosvetljeni avtokrat.
Ponavadi je bila njegova beseda prva in
zadnja, čeprav ga ni mogoče primerjati z
diktatorji, kot so bili na primer Hitler, Mussolinni, Stalin.
Tito je bil inteligenten in načitan državnik, seveda pa tudi ženskar in veseljak, žal
pa se je tudi osebno preveč razkošno obnašal doma in v tujini.
Tone Štefanec

Brezposelnost se še zmanjšuje

B

rezposelnost v Sloveniji se še vedno
zmanjšuje. Ob koncu maja je bilo registriranih 76.705 brezposelnih oseb, kar
je 1.850 oseb oziroma za 2,4 odstotka manj
kot aprila, v primerjavi z majem 2017 pa je
bila brezposelnost manjša za 10.950 oseb ali
za 12,5 odstotka.

Razveseljivo je, da se je v zadnjem letu za
15 odstotkov zmanjšalo število dolgotrajno
brezposelnih in za 16,3 odstotka število iskalcev prve zaposlitve. Na mariborskem območju se je število brezposelnih v zadnjem letu
zmanjšalo za 12,6 odstotka.
T. K.

Razpis za inovativna projekta za
zaposlovanje mladih

P

red kratkim je bil objavljen javni razpis
za sofinanciranje inovativnih projektov
za zaposlovanje mladih v letih 2018
in 2019. Država bo podprla dva inovativna
projekta (enega v vzhodnem in drugega v zahodnem delu Slovenije), ki bosta vključenim
mladim osebam omogočila večjo zaposljivost
ter jim pomagala razvijati kompetence.
Za projekt v vzhodnem delu Slovenije je

na voljo okoli 235 tisoč evrov, za projekt v
zahodnem delu Slovenije pa okoli 381 tisoč
evrov. V prvega naj bi vključili 133, v drugega
pa 200 mladih.
V oba projekta bodo vključili zlasti mlade,
ki se ne izobražujejo in niso zaposleni, ter
mlade, ki jim grozi socialna izključenost.
T. K.
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Upravičenci do denarne socialne pomoči
morajo do konca julija oddati novo vlogo

K

ot smo v Ovtarjevih novicah že napovedali, so od 1. junija letos denarne
socialne pomoči višje in znašajo za
samsko osebo 385,05 evra na mesec. Centri
za socialno delo pa tistim, ki denarno socialno pomoč prejemajo, le-te ne morejo zvišati
avtomatično, temveč morajo upravičenci na
center oddati novo vlogo.
Novela zakona o socialno varstvenih prispevkih namreč ni določila samo višjega
osnovnega zneska minimalnega dohodka,
temveč tudi nove višine minimalnega dohodka, ki pripada posameznemu družinskemu
članu, kar vpliva na izračun cenzusa in na posamezni znesek pravice. Novela je določila, da
se s 1. junijem letos o denarni socialni pomoči in varstvenem dodatku odloči na novo. Denarna socialna pomoč je namreč odvisna od
višine dohodkov vlagatelja v zadnjih treh mesecih pred mesecem vložitve vloge (zato pri
ponovnem izračunu pride do zajema podatkov o dohodkih za novo obdobje), od števila
družinskih članov, premoženja, prihrankov
ter zagotovljene oskrbe (ali ima zagotovljeno
bivanje in prehrano) ter morebitnega obstoja

krivdnega razloga (neprijavljenost na zavodu
za zaposlovanje, prestajanje zaporne kazni
itd.). Podobno velja za varstveni dodatek.
Upravičenci do denarne socialne pomoči
morajo vlogo za ponovni izračun pravice do
nje oddati do konca julija 2018. V tem primeru se bo štelo, da je bila vloga vložena 31.
5. 2018 in bodo na novo ugotovili materialni položaj samske osebe oziroma družine in
preverili, ali vlagatelj še izpolnjuje zakonsko
določene pogoje za upravičenost do denarne
socialne pomoči od 1. junija dalje.
Centri za socialno delo dosedanjim upravičencem ne morejo avtomatično povečati denarne socialne pomoči, ker za to v noveli zakona ni pravne podlage. Za takšen postopek
so se odločili poslanke in poslanci v državnem zboru, ki so sprejeli novelo zakona in z
njo povišali znesek denarne socialne pomoči.
Skratka, dosedanji upravičenci do denarne
socialne pomoči ne smejo pozabiti do konca
julija oddati na pristojnem centru za socialno
delo nove vloge.
T. K.

Nov dispečerski center zdravstva v Mariboru

V

Mariboru so pred dnevi odprli nov
dispečerski center zdravstva za nujno
medicinsko pomoč. Na otvoritvi so
poudarili, da bo prispeval k hitrejšemu in bolj
učinkovitemu nudenju nujne medicinske pomoči 880 tisoč prebivalcem v 120-ih občinah
v vzhodnem delu Slovenije.
Zahvaljujoč novemu dispečerskemu centru, ki bo začel operativno delovati septembra letos, bo nujna medicinska pomoč enako
dostopna vsem državljanom, ki jo bodo potrebovali, ne glede na to, kje živijo oziroma
kje se nahajajo takrat, ko pomoč potrebujejo.
Vsak, ki bo potreboval pomoč, bo tudi v
bodoče poklical na številko 112. Njegov klic
bodo sprejeli v regijskem centru za obveščanje. Če bo klicatelj potreboval medicinsko
pomoč, ga bodo preusmerili v dispečerski
center. Denimo, da se bo človek ponesrečil.
V dispečerskem centru se bodo v eni minu-

ti po klicu odločili, kakšno pomoč potrebuje
in katera ekipa nujne medicinske pomoči, ki
mu je najbližja, mu bo šla pomagati. V dispečerskem centru bodo namreč imeli ves čas
pregled, kje se nahaja kakšna ekipa nujne medicinske pomoči na terenu in kakšne naloge
opravlja. Najbližja razpoložljiva ekipa bo ponesrečencu krenila pomagat na kraj nesreče
že v dveh minutah po klicu ne glede, v kateri
občini je ponesrečenec.
V Sloveniji imamo sedaj dva dispečerska
centra, v Ljubljani in Mariboru. Ljubljanski
že dela, mariborski pa bo začel operativno delovati septembra. S tem bo nujna medicinska
pomoč v Sloveniji tako organizirana kot v najbolj razvitih državah. To je dobra novica tudi
za prebivalce v osrednjih Slovenskih goricah,
saj bodo imeli poslej enak dostop do nujne
medicinske pomoči kot prebivalci v mestih.
T. K.

Kako lahko invalid pride do psa pomočnika?

P

rejšnji mesec smo v Sloveniji začeli
uporabljati Pravilnik o psih pomočnikih, ki je bil sprejet na podlagi zakona
o izenačevanju možnosti invalidov.
Psi pomočniki so strokovno izšolani psi, ki
na različne načine pomagajo gibalno oviranim invalidom in so za to ustrezno izšolani.
Invalidke in invalidi lahko v skladu s pravilnikom vlogo za pridobitev psa pomočnika
vložijo na upravni enoti. Priložiti ji morajo
opis svojih gibalnih težav, pri katerih bi jim
lahko pomagal pes pomočnik. Nato bo po-

seben izvedenec preveril, ali bi pes invalidni
osebi zares lahko pomagal, ali ima ta oseba
psihofizične lastnosti za sobivanje s psom in
ali ima primerne bivalne pogoje za psa. Če
bo izvedensko mnenje ugodno, bo upravna
enota invalidu izdala vrednotnico za plačilo
šolanja psa pri kateremkoli izvajalcu šolanja s
seznama pristojnega ministrstva.
Ko bosta pes pomočnik in invalid končala
šolanje in opravila izpit, bo invalid dobil psa
pomočnika v trajno last.
T. K.

Iz sporočila za medije

Podpisana pogodba za energetsko prenovo
javnih stavb - tudi v trojiški občini

S

podpisom pogodb med Občinami Kidričevo, Poljčane, Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Trnovska vas in konzorcijem družb PETROL, Slovenska energetska
družba, d. d., Ljubljana in PLISTOR, poslovni
inženiring, d. o. o, je bilo 7. 6. 2018 v Ljubljani
sklenjeno javno-zasebno partnerstvo za izvedbo energetske prenove stavb v lasti navedenih
občin. Projekt je pripravljen in bo izveden
v skladu z določili Operativnega programa
Evropske kohezijske politike za obdobje 2014–
2020 Ministrstva za infrastrukturo ter vključuje kohezijska sredstva iz finančne perspektive
2014-2020. Preko energetskega pogodbeništva
bo celovito energetsko prenovljenih 5 objektov.
Celotna naložba v obnovo teh objektov je vre-
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dna 1,836 milijona evrov brez DDV.
Navedene občine na področju učinkovite
rabe energije izvajajo projekt energetske prenove občinskih stavb, ki se izvaja po modelu
javno-zasebnega partnerstva. Zasebni partner
investira v energetsko prenovo objekta in zagotavlja določene prihranke ob enakem ali
višjem udobju v prostorih, javni partner pa ga
s temi prihranki v pogodbeni dobi poplača.
Po poteku pogodbenega obdobja vsi prihranki pri stroških za oskrbo z energijo ostanejo
javnemu parterju. Zasebni partner bo v času
trajanja 15-letne koncesije zagotovil tudi upravljanje in vzdrževanje novo vgrajenih oziroma
saniranih energetskih naprav ter sistemov.
V sodelovanju s konzorcijem družb bodo ob-

čine v sklopu celovite energetske sanacije izboljšale energetsko učinkovitost v 5 javnih objektih:
OŠ Cirkovce, OŠ Kajetana Koviča Poljčane, OŠ
in vrtec Sveta Trojica, Poslovna stavba Sveta
Trojica in OŠ Destrnik-PŠ Trnovska vas.
Pri celovitih energetskih sanacijah bodo
izvedeni ukrepi toplotne izolacije fasad, zamenjave stavbnega pohištva, izolacije stropov
neogrevanih podstrešij, vgradnja termostatskih ventilov, vgradnja ali prenova učinkovitih
prezračevalnih sistemov, prenova kotlovnic in
toplotnih postaj, vgradnja toplotnih črpalk,
sanacije sistemov notranje razsvetljave, vgradnja sistema za energetsko upravljanje.
Za pokrivanje investicije bo zasebnik
zagotovil minimalno 50,1 % sredstev, do
37,46 % predstavljajo sredstva iz kohezijskih
skladov, 12,44 % zagotovijo Občine Kidričevo, Poljčane, Sveta Trojica v Slovenskih goricah in Trnovska vas. Za celovito energetsko
sanacijo objektov so predvidena sredstva
kohezije v višini 40 %. Skupni zajamčeni letni prihranek toplotne in električne energije
znaša 129.524 EUR (brez DDV) letno, kar
pomeni tudi zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov (ekvivalent CO2) v višini 238,23

ton letno.
Celotna investicija prenove znaša 1,836 milijona evrov, pri čemer zasebni partner (konzorcij družb PETROL, d. d., in PLISTOR,
d.o.o.) investira 920.057,28 evrov, 687.970,26
evrov so pričakovana evropska kohezijska
sredstva, delež občin pa znaša 228.414,14
evrov. Vsi zneski so brez DDV. Terminski načrt projekta je zastavljen na način, da bo po
potrditvi projektne dokumentacije in uvedbi v
delo zasebni partner začel izvajanje investicij
na večini objektov že julija 2018, zaključek izvedbenih del je predviden v roku 4–5 mesecev.
Petrol, foto: Damjan Napast

Občina Benedikt

Vrtec bo dobil nov oddelek

Č

Pesnica, Sveta Ana, Sveta Trojica, Sveti Jurij v
lani Občinskega sveta Občine Benedikt
Slovenskih goricah in Šentilj ter na območjih
so sprejeli rebalans občinskega proratreh pridruženih Občin – Sveti Andraž, Sveti
čuna za leto 2018. Proračunske prihodJurij ob Ščavnici in Trnovska vas. Projekt bo
ke so povečali za dobrih 26 tisoč evrov tako, da
sofinanciran iz evropskih kohezijskih sredsedaj znašajo 2,410.229 evrov. Z rebalansom
stev do leta 2022. Letos bo Občina Benedikt
proračuna so predvideli 1,669 milijona evrov
za ta projekt prispevala blizu 3.500 evrov.
davčnih, 238 tisoč evrov nedavčnih, 326 tisoč
V okviru proračunske razprave so občinski
evrov kapitalskih in 139 tisoč transfernih prisvetniki sprejeli tudi dva sklepa o zadolžitvi
hodkov. Na prihodkovni strani se je proračun
občinskega proračuna za leto 2018 in za leto
povečal zaradi povečanja prihodkov od naje2019 v skladu z zakonom o financiranju obmnin za stanovanja in še nekaterih nedavčnih
čin. Občina Benedikt bo letos pri državnem
prihodkov, zaradi menjave nepremičnin ter
proračunu oziroma pri Ministrstvu za gozaradi povečanja transfernih prihodkov iz
spodarski razvoj in tehnologijo najela kredit
ministrstev v skladu s 23. členom Zakona o
za dobo desetih let v višini 71.001 evrov za
financiranju občin in iz javnih skladov.
financiranje rekonstrukcij cest Obrat – smer
Na odhodkovni strani pa so z rebalansom
Žinkovič, Vinogradniška pot in Stara gora –
proračun občine za leto 2018 povečali za dosmer Škrlec. Naslednje leto pa bo pri istem
brih 56 tisoč evrov na 2,320.679 evrov. Najministrstvu najela kredit v višini 71.922 evrov
bolj so se povečali izdatki za blago in storitve
za rekonstrukcijo ceste Drvanja–Bačkova–
(stroški zimske službe, vzdrževanje objektov
Froleh. Zadolžitev pri državnem proračunu
javne razsvetljave, stroški javne razsvetljave
se po zakonu o financiranju občin ne všteva v
itd.). Nekoliko so se povečali tudi transferni
največji možni obseg zadolževanja občin.
izdatki, zlasti na račun regresiranja avtobuV Občini Benedikt, ki sodi po povprečsnih prevozov učencev.
ni starosti prebivalcev med »najmlajše«, se
Z rebalansom so med drugim v proračun
povečuje število otrok. Zato je občinski svet
vnesli tudi novo postavko. Gre za to, da bodo
vrtcu v Benediktu dal soglasje za zagotovitev
v Benediktu postavili polnilno postajo za
dodatnega oddelka predšolske vzgoje.
električna vozila. Občina Benedikt se je prijavila na javni poziv za dodelitev nepovratne
V letošnjem šolskem letu ima vrtec v Benefinančne spodbude občinam za polnilne podiktu sedem oddelkov, od tega tri oddelke za
staje za električna vozila v zavarovanih obotroke v prvem starostnem obdobju in štiri odmočjih narave in območjih Natura 2000 pri
delke za otroke v drugem starostnem obdobju.
Eko skladu. Občina je za to investicijo, ki bo v
Pokazala pa se je potreba po novem kombiniceloti znašala okoli 5.000 evrov, prejela 3.000
ranem oddelku, v katerega bi lahko vključili 17
evrov nepovratne finančne spodbude. Novo
otrok v starosti od drugega do tretjega leta.
polnilno postajo za električna vozila bodo
Ker je je vrtec dobil soglasje občinskega
postavili pri Gostilni Lekežič.
sveta, bo na začetku naslednjega šolskega leta
oblikoval nov, osmi oddelek. Na letni ravni
Iz rebalansa je razvidno tudi, da so zaradi
bo imel zaradi tega blizu 78 tisoč evrov več
obilnih snežnih padavin in nizkih temperatur na
stroškov. Del teh stroškov bodo pokrili starši,
začetku leta močno narasli stroški upravljanja in
pač glede na svoj dohodkovni razred, del pa
tekočega vzdrževanja občinskih cest in javnih
občina. Za opremo v novem oddelku pa bodo
poti. Zaradi ostre zime so se povečali tudi stroški
morali odšteti okoli 6.000 evrov.
ogrevanja javnih objektov (osnovna šola, športna dvorana, kulturni dom). Nihče pa seveda še
T. K.
ne ve, kakšna bo naslednja zima in
kdaj se bo zares začela.
Nekaj sredstev so v proračunu
namenili tudi za pripravo dokumentacije za investicijski projekt
kolesarskih povezav na območju Slovenskih goric. Občinski
svet je namreč že marca sprejel
»Dokument identifikacije investicijskega projekta Kolesarske povezave na območju ORP
Slovenske gorice«. Ta projekt so
uvrstili v načrt razvojnih programov za obdobje 2018–2012.
V tem času bodo zgradili kolesarske povezave za trajnostno
Vrtec v Benediktu, ki je tako po svoji predšolski vzgoji kot po zunamobilnost na območju Občin njem videzu v ponos kraju in občini, bo na začetku naslednjega šolskeBenedikt, Cerkvenjak, Lenart, ga leta oblikoval nov oddelek, tako da jih bo imel skupaj kar osem.
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Nov koncesionar v Benediktu

Ž

upan Občine Benedikt Milan Gumzar in direktor podjetja AGJ, d. o. o., iz
Lenarta, Goran Rebernik sta po izvedenem postopku podelitve koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske
vode v občini Benedikt podpisala koncesijsko
pogodbo za obdobje 10 let.

Predmet koncesijskega razmerja je opravljanje lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske
odpadne vode v Občini Benedikt ter izvajanje
drugih storitev, ki jih določajo zakon, podzakonski predpisi, ki urejajo naloge, ki se izvajajo v okviru javne službe, kvalitativni in tehnični standardi izvajanja javne službe, odlok,
razpisna dokumentacija in ta pogodba.
Javna služba odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode obsega:
Storitve obvezne gospodarske javne službe: odvajanje in čiščenje komunalne odpadne
vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo; redno
vzdrževanje javne kanalizacije; prevzem in
odvoz komunalne odpadne vode, ki se zbira
v nepretočnih greznicah in obstoječih pretočnih greznicah, v komunalno čistilno napravo
ter njeno čiščenje; prevzem in odvoz blata iz
malih komunalnih čistilnih naprav z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE; obdelava blata; pregledovanje malih komunalnih čistilnih naprav
z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE; odvajanje in
čiščenje padavinske odpadne vode, ki se odvaja
v javno kanalizacijo z javnih površin; odvajanje in čiščenje padavinske vode, ki se odvaja v
javno kanalizacijo s streh, če za to padavinsko
odpadno vodo ni mogoče zagotoviti ravnanja
v skladu s predpisom, ki ureja emisije snovi in
toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode

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.

in javno kanalizacijo; obveščanje uporabnikov
javne službe; izdelava programa izvajanja javne službe; vodenje evidence o izvajanju javne
službe; poročanje o izvajanju javne službe in
priključevanje novih uporabnikov javne službe.
Posebne storitve: odvajanje in čiščenje padavinske odpadne vode, ki se odvaja v javno
kanalizacijo s površin, ki niso javne površine;
odvajanje in čiščenje industrijske odpadne
vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo.
Vsebino javne službe obsegajo tudi druge
storitve, ki jih določajo zakoni, drugi podzakonski akti ali koncesijska pogodba.
Občinski svet Občine Benedikt je med drugim na junijski seji potrdil Elaborat o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe
odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Benedikt, ki ga je
pripravil nov koncesionar. Cene storitev javne
službe se za uporabnike znižujejo v primerjavi z
dosedanjimi, in sicer od 1. 7. 2018 dalje znašajo:
-- storitev gospodarske javne službe odvajanja komunalne odpadne vode je 0,064
EUR na m3 odvedene vode (brez DDV)
-- storitev gospodarske javne službe čiščenja komunalne odpadne vode je 0,290
EUR na m3 odvedene vode (brez DDV)
-- omrežnina za odvajanje komunalnih
odpadnih voda za vodovodni priključek DN ≤ 20: 6,520 EUR (brez DDV)
-- omrežnina za čiščenje komunalnih odpadnih voda je za vodovodni priključek
DN ≤ 20: 2,360 EUR (brez DDV)
-- odvoz greznične gošče na m3 dobavljene vode: 0,302 EUR/m3 (brez DDV)
-- odvoz mulja iz male čistilne naprave
na m3 dobavljene vode: 0,230 EUR/m3
(brez DDV)
-- pregled male komunalne čistilne naprave do 50 PE: 20,00 EUR (brez DDV)
Novi koncesionar AGJ, d. o. o., iz Lenarta,
ki je v postopku podelitve koncesije kot vodilni partner nastopil s partnerjema Komunala Slovenske gorice, d. o. o, iz Lenarta in
Grum, d. o. o., iz Maribora, izvajanje javne
službe prevzema s 1. 7. 2018.
Gospodinjstva na območju Občine Benedikt obveščamo, da bodo za storitve javne
službe opravljene od tega dne naprej ter za
okoljsko dajatev prejemali položnice namesto od dosedanjega izvajalca Nigrad, d. d., iz
Maribora s strani novega koncesionarja AGJ,
d. o. o., iz Lenarta.
B. Š.
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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OBČINA BENEDIKT
~ 20 let ~
Program prireditev ob 19. prazniku Občine Benedikt:
Sobota, 30. junij 2018,
ob 10. uri v Domu kulture Benedikt: Otvoritev Ročnodelske razstave Sekcije Plamenke KD
Benedikt – na ogled v soboto do 17. ure in v nedeljo od 8. do 17. ure;
Sekcija Plamenke KD Benedikt;
ob 14. uri na travniku ob Slatinski cesti: 6. spominsko gasilsko meddruštveno tekmovanje –
v spomin na Dušana Mauriča in Marjana Klobasa;
PGD Benedikt.

Nedelja, 1. julij 2018,
ob 16. uri izpred Športne dvorane Benedikt: Spoznavajmo svoj kraj – tradicionalni pohod;
Turistično društvo Atlantida.

Ponedeljek, 2. julij 2018,
ob 15. uri na balinišču pri Penzionu Petelin: Turnir v balinanju;
Balin klub Petelin Benedikt.
ob 18. uri v Salonu Penziona Petelin: Otvoritev razstave Studenskih likovnikov;
STIL, KD Studenci Maribor in Penzion Petelin.

Torek, 3. julij 2018,
ob 19. uri v Salonu Penziona Petelin: Moje misli so zapisane – literarni večer;
KED Vrelec Benedikt.

Sreda, 4. julij 2018,
od 7. do 12. ure v OŠ Benedikt: Krvodajalska akcija;
OO RK Benedikt;
od 15. ure dalje pri Lovskem domu Benedikt: Streljanje z zračno puško – v torek od 16. ure
dalje možnost treninga pri lovskem domu; ločene kategorije za članice in člane lovskih oz.
strelskih društev ter ljubiteljske oz. amaterske strelke in strelce; vsi tekmovalci in tekmovalke
uporabljajo zračne puške organizatorja;
Lovska družina Benedikt

Četrtek, 5. julij 2018,
ob 18. uri izpred Športne dvorane Benedikt: Kolesarjenje po občini za vse generacije;
Društvo upokojencev Benedikt.

Petek, 6. julij 2018,
ob 18.30 uri v Domu kulture Benedikt: Slavnostna seja občinskega sveta s podelitvijo
priznanj Občine Benedikt;
Občina Benedikt;
ob 20. uri v prireditvenem šotoru pri Športni dvorani Benedikt: Županov večer – osrednja
prireditev ob 19. občinskem prazniku;
Občina Benedikt.

Sobota, 7. julij 2018,
ob 10. uri izpred Športne dvorane Benedikt: 6. Benediški tek – zbiranje prijav: predprijave na
www.rikiteam.com in na dan dogodka pri Penzionu Petelin od 8.00 do 9.30 (za otroške teke
do 10.30 ure), ob 10. uri štart tekov na 4 in 8 km, ob 11.30 štart otroških kategorij, ob 13. uri
razglasitev rezultatov in podelitve v prireditvenem šotoru;
ŠD Rikiteam;
ob 13. uri na progi Čukova graba (Štajngrova 79): Off-road dirka z modeli avtomobilov na
daljinsko vodenje;
Društvo Model sport Štajerska;
ob 16. uri izpred Čolnikove trte pri Sv. Treh Kraljih v Slov. gor: Od kleti do kleti – pohod;
Turistično vinogradniško društvo Benedikt;
ob 18. uri v prireditvenem šotoru pri Športni dvorani Benedikt: Náčišni bit – koncert
z različnimi izvajalci: Šolski band OŠ Benedikt, Supporting Act, Mama Rekla, Potato
Mushroom, Crucifixions; vstopnine ni;
Gostilna na kmetiji Kaučič.

Nedelja, 8. julij 2018,
ob 10. uri pri cerkvi Sv. Benedikta: Farno žegnanje;
Župnija Sv. Benedikt.

Petek, 13. julij 2018,
ob 17. uri v Gostilni Lekežič: Otvoritev poročne dvorane;
Gostilna Lekežič.
Lovska družina Benedikt.

Odgovorni urednik: Edvard Pukšič, ovtar.urednik@gmail.com

Uredniški odbor: Edvard Pukšič, Tomaž Kšela, Dejan Kramberger, Suzana Rejak Breznik in Tanja
Vintar
Naslov uredništva: Ovtarjeve novice, Trg osvoboditve 9, 2230 Lenart, ovtarjeve.novice@rasg.si
Fotografije: Foto Tone, avtorji prispevkov ter nekateri zunanji sodelavci, arhiv občin in RASG
Nenaročenih fotografij in rokopisov ne vračamo!
Grafična priprava in tisk: Grafis, d. o. o., Požeg 4, 2327 Rače, 28. junij 2018
Časopis je vpisan v razvid medijev pri Ministrstvu za kulturo RS pod zaporedno številko 1501
Naklada: 6.000 izvodov
Ovtarjeve novice lahko prelistate tudi na spletu: www.rasg.si
Vsebinske opredelitve v prispevkih so v domeni avtorjev; uredništvo zanje ne odgovarja.
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Občina Cerkvenjak

Proslava ob 20-letnici samostojne Občine
Cerkvenjak

C

erkvenjačanke in Cerkvenjačani od 1.
junija do 1. julija praznujejo svoj občinski praznik, ki je letos že dvajseti po
vrsti, saj imajo samostojno občino že dvajset

let. Na osrednji proslavi, ki je bila tretjo nedeljo v juniju v dvorani Doma kulture, se jim
je pridružil tudi predsednik republike Borut
Pahor. Pozval jih je, naj bodo še naprej enotni
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in odprti za dialog ter iskanje kompromisnih
rešitev med različno mislečimi, saj je to bistvo demokracije. Cerkvenjaškemu županu
Marjanu Žmavcu pa je za to, ker si prizadeva
združevati in povezovati ljudi, podelil slovensko zastavo, simbol domovine.

Ob jubileju občine je o njenih uspehih in
razvoju spregovoril župan Marjan Žmavc.
Kot je dejal, so v Cerkvenjaku v zadnjih dveh
desetletjih dosegli zelo veliko in že skoraj zapolnili vrzel v razvoju, ki je nastala v preteklosti, ko je območje Cerkvenjaka sodilo med
najmanj razvite dele v Sloveniji. Danes pa
imajo mladi v Cerkvenjaku povsem primerljive možnosti z mladimi v urbanih okoljih.
Na proslavi občinskega praznika so podelili tudi priznanja
in nagrade izstopajočim posameznikom. Za uspehe v procesu
izobraževanje so dobili priznanje
in nagrado učenec Jaka Govedič
ter diplomantke in diplomanti
Tina Purgaj Gorc, Julija Divjak,
Rok Lorenčič, Amadeja Kokol,
Martina Breznik in Mario Nedelko. Županovo priznanje so prejeli
Peter Šafarič, ŠTD Smolinci–Župetinci in Območno združenje
veteranov vojne za Slovenijo Lenart. Zahvalo občine je prejela
Brigita Kuri, plaketo občine Izle-

tniška kmetija Breznik, srebrni grb občine pa
Frančiška Omulec in Marjan Zorko.
Župan Žmavc je posebno priznanje za
ustanovitev občine izrazil prvemu županu
Jožetu Kranerju. Ta pa se je zahvalil vsem
Cerkvenjačankam in Cerkvenjačanom, ki so
na referendumu podprli
odločitev za samostojno
občino.
Turistično
društvo
pa je nagrado za najbolj
urejeno okolje in vzdrževanje starodavnih hiš, ki
lepšajo videz pokrajine,
na množičnem druženju
v šotoru podelilo priznanje družini Žižek, družini Grdja in Mariji Palčič.
Pred osrednjo proslavo je skozi Cerkvenjak
krenila povorka starih
običajev in navad, ki je v
središče kraja pritegnila
številne obiskovalce od blizu in daleč.
Sicer pa so v občini Cerkvenjak v počastitev
občinskega praznika že ali pa še bodo organizirali skupaj več kot 40 različnih koncertov,
športnih tekmovanj, razstav, okroglih miz in
drugih dogodkov. Poleg tega pa je občina izdala tudi zbornik o dvajsetletnem razvoju po
samostojni poti, ki ga je uredil Edvard Pukšič.
T. K.
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Podpisana pogodba za širitev Poslovno-industrijske cone v Lenartu

Operacija »Širitev Poslovno-industrijske
cone v Lenartu«
Pričetek gradbenih del za širitev Poslovno-industrijske cone v Lenartu;
nove možnosti za gradnjo poslovnih in industrijskih objektov

O

bčina Lenart se je prijavila na »Javni
razpis za sofinanciranje operacij ekonomsko-poslovne infrastrukture v
letih 2017 in 2018« za širitev Poslovno-industrijske cone v Lenartu, ki ga je razpisalo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
RS. Na javnem razpisu je bilo Občini Lenart
odobreno sofinanciranje.
Vrednost celotne operacije Širitev poslovno
industrijske cone v Lenartu znaša 314.460,42
EUR, od tega se 173.984,25 EUR sofinancira
iz proračuna EU, iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, proračun Republike Slovenije zagotavlja 57.994, 75 EUR, Občina Lenart
prispeva 82.481,42 EUR.
Občina Lenart je objavila javni razpis za
izbiro izvajalca za izvedbo gradbenih del za
širitev Poslovno-industrijske cone v Lenartu.
Prispeli sta dve ponudbi, kot
najugodnejši izvajalec je bila
izbrana Komunala Slovenske gorice, d. o. o. Pogodba
o izvedbi gradbenih del za
širitev Poslovno-industrijske cone v Lenartu med
Občino Lenart in podjetjem
Komunala Slovenske gorice,
d. o. o., je bila podpisana 14.
junija 2018. Pogodbena vrednost z vključenim davkom
na dodano vrednost znaša
313.656,66 EUR. Gradbena

dela so se pričela 14. junija in bodo predvidoma končana do konca avgusta letos. Zgrajena
bo celotna komunalna infrastruktura, ceste,
pločniki, vodovod, kanalizacija, elektrika in
javna razsvetljava, kar bo omogočalo gradnjo
novih poslovnih in industrijskih objektov na
površini približno 5 hektarjev.
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada
za regionalni razvoj.
D. O.

Ohranjanje kakovosti zraka v Občini
Lenart in v Slovenskih goricah

Starejši skrbijo za starejše

okviru programa »Starejši za starejše
– za višjo kakovost življenja doma«
prostovoljci iz društva upokojencev
v Cerkvenjaku redno obiskujejo starejše občane v občini, ki so stari nad 69 let. Tako dejansko starejši skrbijo za kakovost življenja na
domu vseh starostnikov v občini.
»V društvu upokojencev v Cerkvenjaku
deluje skupina osmih prostovoljcev, ki obiskuje starostnike v občini,« pravi koordinator
programa in nekdanji župan Občine Cerkvenjak Jože Kraner. »Naše upokojensko društvo
je pristopilo k izvajanju projekta starejši za
starejše leta 2012. Vsako leto obiščemo v povprečju okoli 260 starostnikov. Lani pa nam je
uspelo obiskati vse občane Občine Cerkvenjak, ki so starejši do 69 let.«
Kot pojasnjuje Kraner, je osnovna naloga
prostovoljcev, da ugotovijo, kje in kako živijo starejši občani, kakšno je njihovo bivalno
okolje, s kom živijo in kdo jim pomaga pri
njihovih opravilih, če je to potrebno. »Pomembno je, da prostovoljci ugotovijo, kakšno obliko pomoči posamezni starejši občan potrebuje oziroma kakšno pomoč si želi
in kje jo lahko dobi,« pojasnjuje Kraner, ki
tudi sam kot prostovoljec skrbi za obiskovanje starostnikov v dveh naseljih. »Na osnovi
informacij in ugotovitev prostovoljcev smo v
letu 2017 posredovali pri posameznih institucijah, ki so nato v skladu s svojimi pristojnostmi nudile ustrezno pomoč starostnikom,
ki so pomoč potrebovali in želeli«.
Prostovoljci pri pomoči starostnikom sodelujejo z Rdečim križem, Karitas, Centrom
za socialno delo, patronažno službo, občino,
zdravstveno ambulanto in drugimi institucijami, ki lahko pomagajo ostarelim. Z njihovo
pomočjo so samo lani starejšim občanom v
stiski dostavili 107 humanitarnih paketov.
Poleg tega so organizirali zanje različne obli-

Občina Lenart

ke pomoči, od prevozov, košnje trave, oranja,
sekanja drv, nabave iz trgovine do druženja in
podobno. Posebno pozornost posvečajo starostnikom, ki so gibalno ovirani in ne morejo
sami od doma.
»Za to, da prostovoljci lahko nudijo starostnikom čim bolj kakovostno pomoč, se
udeležujejo tudi izobraževanj za prostovoljce
v Podravju,« poudarja Kraner. »Sicer pa ugotavljamo, da iz leta v leto več starostnikov potrebuje različne oblike pomoči. Gre zlasti za
organiziranje različnih prevozov do zdravnika in trgovine, za pomoč pri hišnih opravilih
in za pomoč pri kmečkih delih. Vse več pa
je tudi starostnikov, ki potrebujejo pomoč v
materialnem in finančnem pogledu.«
Doslej so vključili v program skupno že 347
starejših občanov, ki jih redno obiskujejo in
bdijo nad kakovostjo njihovega življenja doma.
T. K.

Jože Kraner: Doslej smo v program »Starejši
za starejše – za višjo kakovost življenja doma«
vključili že 347 občanov, ki so starejši od 69 let.

Č

isto okolje in njegovo ohranjanje je
ključni strateški interes človeštva in
tudi ljudi v Slovenskih goricah. Poleg
varstva tal in vode se v zadnjih letih ugotavlja še pomembnost čistega zraka za zdravo
in dolgo življenje.
Ko govorimo o kakovosti zraka, mislimo
predvsem na delce PM10, ki
imajo na zdravje ljudi številne negativne učinke.
Manjši kot so delci, globlje prodrejo v dihala.
Delci, večji od 10 µm, se
ustavijo v zgornjih dihalnih poteh (nos, obnosne
votline), manjši od 10 µm
pa potujejo v spodnje dihalne poti. Delci, manjši od
2,5 µm, prodrejo v pljučne
mešičke. Na mestu stika z
dihali povzročijo vnetno
reakcijo, kar lahko dodatno poslabša obstoječo bolezen dihal. Večina delcev
je poroznih in imajo veliko
površino, na katero se prilepijo plini, tekoče in trde
snovi. Posebej pozimi je
temperatura v pljučih precej
višja kot v zunanjem zraku.
Zaradi toplejšega okolja se
snovi, vezane na delce, med
njimi so tudi zelo nevarna
onesnaževala, sprostijo z
delcev in poškodujejo pljučno tkivo, lahko pa preidejo
tudi direktno v kri.
Manjši delci povzročajo
nastanek vnetnih reakcij
v ostalih delih telesa. Delci povzročajo tako vnetne
reakcije pri vstopu v spodnjih dihalnih poteh, še pomembnejše pa je sistemsko
delovanje (sistemsko vnetje,

povečane koncentracije fibrinogena, nevtrofilija). Vzrok za to je lažji prehod finih delcev
skozi pljučno bariero in lažje potovanje delcev
po telesu. Če delci vsebujejo težke kovine in
policiklične ogljikovodike, je njihova toksičnost še večja.
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OVTARJEVE NOVICE
Ocenjuje se, da je zaradi slabe kakovosti
zraka v Sloveniji okrog 1.710 prezgodnjih
smrti, stroški zaradi kakovosti zraka, povezani z zdravjem, pa so letno 988.000.000 EUR.
Uradno v Sloveniji beležimo sedem območij
s preseganji več kot dovoljenih 35 dni na leto
s slabo kakovostjo zraka: mestne občine Murska Sobota, Maribor, Celje, Kranj, Ljubljana,
Novo mesto ter Zasavske občine.
Glavni vir delcev v Sloveniji so zastarele male
kurilne naprave (zastarele in nizko učinkovite,
nepravilno vzdrževane, nepravilno kurjenje,
premalo suh les), nekaj pa prinaša tudi promet.
Žal se še tudi po naših vaseh pojavlja kurjenje v naravi, še posebej nevarno in tudi kaznivo je, da se v malih kurilnih napravah kurijo
še gorljivi odpadki, pri čemer se tvori tudi dioksin, ki je rakotvoren. Pri tem se ljudje premalo
zavedajo, da se istočasno, ko se v mali kurilni
napravi kurijo strupene snovi, pred hišo igrajo otroci in vnuki in dihajo strupen zrak, ki pa
pada tudi na zelenjavo in sadje v bližini hiše.

AKTUALNO IZ OBČIN
Občina Lenart, ki ima izdelana dva ključna dokumenta za kakovost zraka in ju tudi
uresničuje, to sta Lokalni energetski koncept
in Celostna prometna strategija, je bila pred
meseci s strani Ministrstva za okolje in prostor izbrana, da kot vzorčna občine sodeluje
pri pripravi Načrta ohranjanja kakovosti
zraka v Sloveniji (torej za celotno Slovenijo).
S tem se bomo s kakovostjo zraka bolje
spoznali, sprejemali bomo lahko pravilne
odločitve za naprej, posredno pa bomo lahko
spoznali ukrepe spodbud države na tem področju. Informacije o tem bomo posredovali
občanom občine Lenart in širše tudi preko
časopisa Ovtarjeve novice. Spodbude države, npr. za sodobne in učinkovite male kurilne naprave, toplotne črpalke in toplotno
izolacijo stavb, so v tem trenutku kar zajetne
in občina lahko s svojim delovanjem veliko
prispeva, da čim več gospodinjstev naše občine pridobi tovrstne visoke spodbude.
mag. Janez Kramberger

Občina Lenart vstopa v zeleno shemo
slovenskega turizma

O

b otvoritvi 8. Kmetijsko obrtniškega sejma KOS v Lenartu, 25. maja,
je župan Občine Lenart, mag. Janez
Kramberger, v prisotnosti predsednika Štajerske turistične zveze, Ivana Ribiča, v okviru Velike radijske delavnice znancev, ki sta
jo organizirala Štajerska turistična zveza in
Radio Maribor, podpisal listino Zelene politike slovenskega turizma.

V začetku letošnjega leta se je Občina Lenart pridružila 37 turističnim destinacijam, ki
so vstopile v nacionalni program pospeševanja uvajanja trajnostnih poslovnih modelov v
turizmu, imenovan Zelena shema slovenskega
turizma, katere lastnik
je Slovenska turistična
organizacija. Gre za celovito zasnovan sistem
za uresničevanje zelene
politike in ustvarjanja
zelenih doživetij, namenjen tako destinacijam in zavarovanim
območjem kot tudi ponudnikom turističnih
nastanitev in turističnim agencijam. V okviru
Zelene sheme slovenskega turizma se podeljuje znak SLOVENIA GREEN, ki je obljuba
zelene prihodnosti in turistom pomeni zagotovilo dobre, okolju in družbi prijazne destinacije in zbuja zaupanje. Poslovanje na področju turizma se namreč presoja z mednarodno
priznanimi orodji ocene kakovosti in trajnosti
GREEN Destinations Standard in Etis. Kot
dobitnik znaka SLOVENIA GREEN se bomo
lahko promovirali skupaj z bolj poznanimi destinacijami tako doma kot tudi v tujini.
S podpisom Zelene politike slovenskega turizma kot občina tudi formalno sprejemamo
10 trajnostnih načel, s katerimi se zavezujemo k trajnostnemu delovanju in nenehnemu

6|

prizadevanju za izboljšave. V okviru aktivnosti za pridobitev znaka Slovenia Green, ki bi
jih naj zaključili predvidoma do konca letošnjega leta, bomo kot občina ocenjeni v petih
kategorijah, anketirali prebivalce, obiskovalce
in turistično gospodarstvo ter ozaveščali o
pomenu trajnostnega turizma.
Takoj po vstopu v shemo smo v destinaciji
že določili koordinatorko Valerijo Jelen, zaposleno na Občini Lenart,
ki bo odgovorna za izvedbo celotnega postopka, in
sestavili 14-člansko zeleno
ekipo, ki bo koordinatorki pomagala pri zbiranju
podatkov ter pripravi in
izvedbi potrebnih ukrepov.
V ekipo smo vključili predstavnike različnih dejavnosti iz gospodarstva, društev
in javnega sektorja. Program se namreč ne nanaša
samo na turizem, ampak
zajema delovanje občine
kot celote. Le-ti so bili s
programom in svojimi nalogami podrobneje seznanjeni v okviru prvega delovnega
sestanka ekipe, ki se je odvil 30. maja 2018 v
prostorih Občine Lenart.

Občina Sveta Ana

Mednarodni simpozij strpnosti
SI-HU

SLOVENIJA – MADŽARSKA
SZLOVÉNIA – MAGYARORSZÁG

Evropska unija | Evropski sklad za regionalni razvoj
Európai Unió | Európai Regionális Fejlesztési Alap

P

riložnost za revitalizacijo kulturne dediščine v kontekstu zelenega turizma,
aktualne tematike strpnosti ter človeškega odnosa do strpnosti v preteklosti je v
okviru evropskega leta
kulturne
dediščine
2018 zelo pomembna.
Eden glavnih zastavljenih ciljev evropskega
leta je prispevek k promociji vloge evropske
kulturne dediščine kot
bistvenega sestavnega
dela kulturne raznolikosti.
23. maja 2018 je v
Kulturno-turističnem
centru Sveta Ana v
okviru projekta Pobeg
iz zgodovine v prihodnost – Po poti strpnosti (akronim ESCAPE)
potekal simpozij strpnosti.
Po uvodnem nagovoru župana domače
Občine Sveta Ana,
Silva Slačka, je vodilni
partner projekta župan
Občine Apače, Franc
Pižmoht, na kratko
predstavil projekt Escape. V veliko čast nam je
lahko, da se je simpozija strpnosti udeležila
tudi Vlasta Nussdorfer,
varuhinja človekovih
pravic, ki je v svojem
govoru poudarila strpnost do različnosti in zmožnost ljudi, da
s pogovorom odpravijo konflikte in s tem
preprečijo nasilje. Poudarila je, da je prav strpnost do drugačnih tista, ki človeka oblikuje.
Na simpoziju je potekal tudi voden pogovor na temo strpnost in turizem, v katerem
so sodelovali Vlasta Nussdorfer, varuhinja
človekovih pravic, Peter Misja, predsednik
Turistične zveze Slovenije, Nataša Hočevar,
vodja sektorja za raziskave, razvoj, inovacije in evropske projekte, Silvo Slaček, župan
Občine Sveta Ana, mag. Janez Kramberger,
župan Občine Lenart, prof. Srečko Štajnbaher, Zavod za varstvo kulturne dediščine, in
Andreja Kovač, vodja Razvojne agencije Slo-

venska krajina.
Pogovoru je sledil slavnostni podpis Zelene politike slovenskega turizma. Sledili sta še
predavanji o zelenem turizmu in o kulturni

ter naravni dediščini.
V projektu Escape, ki krepi čezmejno sodelovanje med Slovenijo in Madžarsko, je nastalo 81 točk strpnosti, ki so povezane v pot
strpnosti, na kateri se lahko dogajajo številni
pobegi: v različnost ver, v zgodovino šolstva,
v zgodovino izseljevanj, pobeg po naravnem
parku in v zgodovino čarovništva. Omenjeni
pobegi so bili na kratko predstavljeni na simpoziju v obliki doživljajskih odklop paketov.
Na koncu je bila še kratka razprava in kratka demonstracija pobega v Občini Sveta Ana.
Obiskovalci so si lahko ogledali cerkev sv.
Ane in reševali naloge na točki strpnosti.
OU

Občina Sveta Ana je vstopila v Zeleno
shemo slovenskega turizma

Prek celovitega vodenega postopka bomo do
konca leta pridobili natančen vpogled v trajnost naše destinacije na področju turizma in
znak Slovenia Green Destination zlate, srebrne
ali bronaste barve. V prvi polovici prihodnjega
leta pa bomo s pomočjo ugotovitev in smernic
pripravili še akcijski načrt ukrepov in dodatnih
aktivnosti, usmerjenih v to, da bo destinacija še
bolj prijetna in prijazna za vse, ki tukaj živimo
ali delamo, pa tudi za vse obiskovalce.
Naša uspešnost pri pridobitvi znaka je odvisna od vseh nas, ki živimo in delamo v občini,
ne le turističnega sektorja. Zato vabljeni k soustvarjanju zdrave, zelene in srčne destinacije
Valerija Jelen

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.
Ob tej priložnosti
je župan Občine Sveta Ana, Silvo Slaček,
na
mednarodnem
simpoziju strpnosti,
ki je potekal 23. maja
2018 v Kulturno-turističnem centru Sveta

Ana, slovesno podpisal Listino zelene politike
slovenskega turizma.
OU
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AKTUALNO IZ OBČIN

Otvoritev prenovljene kmetijske trgovine
in bencinskega servisa

PETEK, 20. JULIJ 2018

• ob 7. 30 uri, Osnovna šola Sveta Ana
Krvodajalska akcija (prireja: OO RK Sveta Ana)
• ob 8. uri, center Svete Ane
Likovna kolonija »12. Anina paleta« (prireja: Občina Sveta Ana)
• ob 19. uri, Kulturno-turistični center Sveta Ana
Kulturna prireditev ob 20. občinskem prazniku »Tu sem doma« s podelitvijo občinskih priznanj in
nagrad (prirejata: Občina Sveta Ana in KD Sveta Ana)
• ob 21. uri, Športni park Sveta Ana
Gasilsko tekmovanje za Anin pokal (prireja: PGD Sveta Ana)

SOBOTA, 21. JULIJ 2018

• ob 8. uri, igrišče v Lokavcu
Turnir v odbojki na mivki za ženske (prireja: ŠD Sveta Ana)
• ob 9. uri, zbirališče pri Turistični kmetiji Mihelič
Pohod konjenice po mejah Občine Sveta Ana (prireja: Društvo konjenikov Srebrni jezdec)
• ob 10. uri, igrišče v Lokavcu
Turnir v odbojki na mivki za moške (prireja: ŠD Sveta Ana)
• ob 17. uri, Okrepčevalnica Šenk
Tekmovanje v kuhanju štajerske kisle juhe (prirejata: Kulinarično društvo kisla juha Sveta Ana in
Okrepčevalnica Šenk). Zbrani prostovoljni prispevki bodo namenjeni v dobrodelni namen.
• ob 18. uri, Športni park Sveta Ana
Turnir v malem nogometu med zaselki Občine Sveta Ana (prireja: ŠD Sveta Ana)
• ob 21. uri, Športni park Sveta Ana
Nogometna tekma med veteranskima ekipama Svete Ane in Lokavca (prireja: ŠD Sveta Ana)

NEDELJA, 22. JULIJ 2018

• ob 6.30 uri, ribnik pri Jerebicu v Lokavcu
Tekmovanje v športnem ribolovu – ekipno in posamično (prireja: OO RK Sveta Ana)
• ob 10. uri, cerkev sv. Ane
Peto srečanje zakoncev jubilantov; mašo bo vodil pater Vinko Škafar (prireja: Župnijski urad Sveta Ana)
• ob 11. uri, Avla Antona Fašinga v pritličju občinske stavbe
Otvoritev razstave del, nastalih na »12. Anini paleti«, z gosti Zimski kosci iz Prevalj (prireja: Občina Sv. Ana)
• ob 16. uri, Bar Bolšec
Balinanje (prireja: ŠD Sveta Ana)
• ob 18. uri, Vinotoč Polič
Etno-dalmatinski večer v Poličevi kleti (prireja: Vinotoč Polič)
• ob 20. uri, igrišče v Lokavcu
Povratna nogometna tekma med veteranskima ekipama Lokavca in Svete Ane (prireja: ŠD Sveta Ana)

PONEDELJEK, 23. JULIJ 2018

• ob 17. uri, Športna dvorana Sveta Ana
Turnir v namiznem tenisu – ekipno in posamično (prireja: ŠD Sveta Ana)
• ob 20. uri, Kulturno–turistični center Sveta Ana
Drugi svet: potopisno-kulinarični večer: Oman (prireja: Kulturna Zadruga Sveta Ana)

TOREK, 24. JULIJ 2018

• od 10. do 14. ure, Grafonževa domačija v Zg. Ščavnici
»Anina paletka«: likovne delavnice za otroke »Praznik ustvarjalnosti« (prireja: Kulturna Zadruga Sv. Ana)
• ob 17. uri, Športna dvorana Sveta Ana
Turnir v badmintonu – ekipno in posamično (prireja: ŠD Sveta Ana)
• ob 17. uri, Športni park Sveta Ana
Meddruštveno kegljanje s kroglo na vrvici (prireja: DU Sveta Ana)
• ob 18. uri, Okrepčevalnica Šenk
Šahovski turnir (prireja: Okrepčevalnica Šenk)

SREDA, 25. JULIJ 2018

• ob 16. uri, strelišče pri Brezniku v Kremberku
Streljanje z zračno puško, med naselji – ekipno (prireja: DU Sveta Ana)
• ob 17. uri, Evangeličansko pokopališče v Zgornji Ščavnici
Otvoritev prenovljenega Evangeličanskega pokopališča in točk strpnosti (prireja: Občina Sveta Ana)
• ob 20.30 uri, Okrepčevalnica Šenk
Poletna noč - večer zabavne glasbe (prireja: KD Sveta Ana - Cerkveno prosvetni pevski zbor)

ČETRTEK, 26. JULIJ 2018

• ob 10. uri: Slovesna maša v cerkvi svete Ane (mašo bo vodil msgr. dr. Anton Jamnik)
• ob 17. uri, Športni park Sveta Ana
Turnir v ulični košarki (prireja: ŠD Sveta Ana)
• ob 19. uri, Kulturno–turistični center Sveta Ana
Ob 100. obletnici Cankarjeve smrti s Tonetom Kuntnerjem ob pesniški zbirki Zamrznjena
pomlad (prireja: OO Nova Slovenija-krščanski demokrati Sveta Ana)

PETEK, 27. JULIJ 2018

• ob 9. uri, šotor na parkirišču nad telovadnico
Medgeneracijsko kolesarjenje po Poti strpnosti Občine Sveta Ana (prirejata: Občina Sv. Ana in DU Sv. Ana)
• ob 17. uri, šotor na parkirišču nad telovadnico
Kulturna prireditev ob 20. obletnici delovanja Folklorne skupine Sveta Ana (prireja: KD Sveta Ana)

SOBOTA, 28. JULIJ 2018

• ob 16. uri, center Svete Ane
Postavitev klopotca z uradno razglasitvijo rezultatov tekmovanj v Aninem tednu (prirejajo:
Občina Sveta Ana, ŠD Sveta Ana, TD Sveta Ana ter naselji Froleh in Zg. Bačkova)

ŽEGNANJSKA NEDELJA, 29. JULIJ 2018

• ob 7. uri: Maša v cerkvi Svete Ane
• ob 9.30 uri, center Svete Ane
Mimohod godbe na pihala in Twirling kluba Aninih mažoretk
• ob 10. uri: Slovesna maša v cerkvi svete Ane (mašo bo vodil msgr. dr. Ivan Štuhec)
• ob 11. uri, šotor na parkirišču nad telovadnico
Družabno srečanje z gasilci (prireja: PGD Sveta Ana)
• ob 18. uri, šotor na parkirišču nad telovadnico
Tradicionalna gasilska veselica s srečelovom, igra ansambel Štajerski fakini (prireja: PGD Sveta Ana)

V

centru Sv. Ane je
bila v četrtek, 24.
5. 2018, otvoritev
prenovljene kmetijske trgovine in bencinskega servisa
ter novogradnje skladišča
za odkup kmetijskih pridelkov Kmetijske zadruge
Lenart. Prenova predstavlja
veliko pridobitev za kraj, še
posebej za kmetijske pridelovalce. Uradni otvoritvi sta
sledila pogostitev, ki so jo
pripravile članice Društva
kmečkih žena in deklet Sv.
Ana, ter druženje ob glasbi.
OU

Občina Sveta Trojica v Slovenskih goricah

S samostojno občino so pridobili več, kot
so spočetka upali

N

se zmanjšuje razumevanje za enakomeren
a proslavi ob dvanajsti obletnici
razvoj podeželja,« je dejal Fras. »Če je bil
ustanovitve samostojne Občine Svepred desetletjem največji izziv, kako priti do
ta Trojica je njen župan Darko Fras
samostojne občine in samostojnega odločadejal: »Naj spomnim, da pot do samostojne
nja o razvoju, pa danes postaja največji izziv,
občine ni bila lahka. Veliko je bilo dvomov,
kako ohraniti samostojnost in kako doseči,
pa tudi strahov. Kar trikrat smo morali na
da bodo občine dobile primeren obseg sredreferendum, da smo si samostojnost končno
stev za izvajanje vseh zakonskih in razvojnih
izborili.«
nalog,« je poudaril Fras.
Na proslavi ob jubileju Občine Sveta TroKot je dejal Fras, denarja ni nikoli dovolj,
jica so bili poleg številnih občank in občapomembno pa je, da se pravično in pošteno
nov tudi župani sosednjih občin, poslanec
porazdeli. »Državljani, ki živimo na podežev državnem zboru Franc Breznik, ravnatelj
lju, samo prav tako državljani te države, saj
osnovne šole in duhovnik, predsedniki drutako kot vsi drugi plačujemo davke in prištev in organizacij s sedežem v Občini Sveta
spevke. Zato imamo pravico odločati tudi,
Trojica, člani občinskega sveta in nadzornega
v kateri in kako veliki občini želimo živeti,
odbora občine ter še nekateri gosti.
predvsem pa seveda zahtevati tudi primeren
Slavnostni govor na proslavi je imel župan
obseg sredstev za zagotavljanje primernih
Darko Fras. »Čeprav dvanajst let ni veliko, si
pogojev in kakovost življenja tudi na podeupam trditi, da je bilo v teh letih narejeno v
želju.«
Občini Sveta Trojica celo več, kot smo upali
»Sicer pa nam lahko vzamejo denar in
ali želeli ob nastanku občine. Z nastankom
možnost odločanja, ne morejo pa nam vzesamostojne občine niso ponovno zaživele
ti naših idej in prepričanj,« je poudaril Fras.
samo investicije, ampak je popolnoma nov
»Ne morejo nam odvzeti naše solidarnosti
zagon dobilo tudi kulturno, športno in druin prepričanja, da lahko, če stopimo skupaj,
štveno dogajanje na območju občine nasploh,« je dejal.
Po njegovih besedah je Občina Sveta Trojica spočetka veliko vlagala v investicije, ki
so bile prioritetnega pomena za celotno občino in so locirane v njenem centru. Gre za
vlaganja v vrtec in šolo ter v projekte, ki so
bili nujni z okoljskega vidika in za katere je
bilo mogoče dobiti znatna evropske sredstva
(kanalizacija, čistilne naprave, vodovodi itd.).
V zadnjem času pa se po županovih besedah
Občina Sveta Trojica bolj posveča gradnji cest
in pločnikov ter druge infrastrukture v naseljih v občini.
»Z veseljem ugotavljamo, da bosta šola, še
zlasti pa vrtec, kmalu spet premajhna, saj se
naša občina hitro razvija, kar vpliva tudi na
povečevanje števila prebivalcev, zlasti mladih
družin,« je poudaril župan. »Še vedno imamo v mislih tudi načrte za prenovo mrliške
Slavnostni govor je imel župan Darko Fras.
vežice, ureditev parkirišč, trškega jedra in še
bi lahko naštevali.«
Fras je opozoril, da
imajo v Občini Sveta Trojica jasno vizijo
njenega razvoja, hkrati
pa tudi dovolj znanja
in sposobnosti, da jih
skupaj z občankami in
občani uresničijo. »Žal
pa v zadnjem času v
naši državi ponovno
prevladujejo sile centralizma (to se kaže v
zmanjševanju sredstev
za občine in v centralizaciji in koncentraciji
številnih javnih služb
in gospodarskih dejavnosti), zaradi česar Udeleženci proslave ob dvanajstem prazniku Občine Sveta Trojica so
napolnili tamkajšnjo športno dvorano.
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plomantom in novim doktorjem znanosti.
Prejeli so jih Barbara Anžel, Bernarda Anžel,
Teja Vogrinec, Kristjan Duh, Mihael Breznik,
Janja Zorman in Matej Voglar.
Prav tako je župan podelil županova priznanja.
Prejeli so jih Alojz Gregorec, Ivanka Divjak, Tineja
Ornik, Aleksander Škrlec,
Izidor Ploj in Smiljan Fekonja.
Zahvale občine so prejeli
Kamilo Kirbiš, Angela Kukovec, Janez Ploj in Roman
Kranvogel, Aleš Vrabel,
Ivan Merzel, Ivan Arcet,
Klub malega nogometa
Sveta Trojica.
Vrhunec proslave pa
Skupinska fotografija prejemnikov priznanj in zahval Občine Sveta Trojica, županovih priznanj ter najboljših dijakov, študentov in podiplomcev je bila podelitev najvišjih občinskih priznanj, ki
iz Svete Trojice.
jih Občina Sveta Trojica
podeljuje vsaka štiri leta.
Bronasti grb občine so prejeli Srečko Poštrak, Terezija
Petrič in Kulturno društvo
Sveti Frančišek. Srebrni
grb pa sta prejela Štefanija
Družovec in Jože Golob.
Na proslavi so izvedli
tudi izredno bogat kulturni
program, v katerem sta sodelovala pevska zbora Vox
Angelica in Mlada srca ter
solistki Anita Kralj Paukovič in Karmen Ivančič.
T. K.
naredimo naše okolje lepše in boljše – torej
takšno, v katerem bo lepo in vredno živeti.«
Na proslavi so podelili tudi občinske nagrade učencem, dijakom, študentom, di-

Na proslavi so izvedli izredno bogat kulturni program, v katerem je
sodeloval tudi pevski zbor Vox Angelica.

Vsak občan je lahko našel nekaj zase
V okviru prireditev ob 12. prazniku Občine Sveta Trojica so občina ter društva, klubi in
druge organizacije pripravili skupaj okoli 40 različnih prireditev, proslav, koncertov, športnih srečanj in drugih dogodkov, ki so pritegnili veliko domačinov, pa tudi obiskovalcev
od drugod.
Prireditve so se začele 17. maja s »stand upom« s Tadejem Tošem »Če bi bil jaz predsednik«. V naslednjih dneh so sledili nogometni in ribiški turnir med zaselki ter turnir v
balinanju, pa odbojka na mivki, kolesarjenje po poteh občine, srečanje strelcev in srečanje starejših občanov. Pripravili so tudi razstavo ob 100-letnici smrti podobarja Leopolda
Lavoslava Perka, razstavo likovnih del, dan odprte kleti, druženje ob igranju kart, pohod
v spomin na generala Maistra, Trojiško noč, razstavo ročnih del in vezenja ter kvačkanja,
dan odprtih vrat Galerije Dani, pokušino protokolarnih vin in še več drugih dogodkov. Seveda je bila ob prazniku občine tudi slovesna maša, po njej pa kvaternica. Na začetku junija
so izvedli tekmovanje v košnji trave in orgelski koncert, praznovanje občinskega praznika
pa so 16. junija končali s pohodom po kulturni poti. Program je bil tako bogat, da je v njem
lahko nekaj zase našel vsak občan.
T. K.

podlagi katerih deluje. Še zadnji v vrsti občinskih odlokov je odlok, ki opredeljuje občinski
prostorski načrt in ga je občinski svet potrdil
na 25. redni seji.
Postopek za sprejem novega prostorskega
načrta je dolgotrajen in vse prej kot enostaven. Pred oddajo novega predloga je občina
preteklo poletje izvedla enomesečno javno
obravnavo, ko so občani lahko podali svoje
predloge za spremembo dosedanjega občinskega načrta in rabe tal na svojih parcelah.
Smotrne predloge, ki so bili v skladu z zakonom, je občinska uprava v sodelovanju s podjetjem ZUM umestila v nov prostorski načrt.

Največ pobud za spremembo
namembnosti iz kmetijskih v
stavbna zemljišča

»Fizično je bilo s strani občanov vloženih
135 pobud za spremembo namembnosti zemljišč,« razlaga direktor občinske uprave
Samo Kristl, ki dodaja: »Največ za spremembo
namembnosti iz kmetijskega zemljišča v stavbno. Zahtevkov za tovrstne spremembe je bilo
za cca 30 hektarjev. Približno tretjini tovrstnih
vlog je bilo ugodeno in so bile umeščene v predlog o novem OPN. Občani pa so podali tudi
zahtevke za spremembo zemljišča iz stavbnega
v kmetijske namene. Takšnih zahtevkov je bilo
za 8,5 hektarjev. V tem prostorskem planu so
zajete tudi vse ceste, katerih namembnost je
spremenjena v stavbna zemljišča. Za približno
2 hektarja gozdnih površin pa se je spremenilo
v kmetijska zemljišča. Ažurirani so tudi vsi vodotoki, ki so prav tako sestavni del OPN.«
Predlogi, ki so bili v skladu z zakonskimi
določili, so bili zbrani umeščeni v predlog za
nov OPN ter dani v pregled oz. v prvo branje
nosilcem urejanja okolja. Slednji upoštevajo
predvsem, v kakšni meri so podane pobude
v skladu z zakoni, in glede na njih podajo odgovore za vsako posamezno parcelo, ki je bila
predmet podanih zahtevkov. Za posamezne

R

ekonstrukcija plazu v Zg. Partinju je v
polnem teku. Tehnično zahteven projekt sanacije plazu v Zg. Partinju, ki bo
ponovno omogočil normalno prevoznost po
državni cesti čez Zg. Partinje, izvaja Cestno
podjetje Pomgrad iz Murske Sobote. Sanacija
plazu bo končana do konca septembra 2018.

Polega omenjene se bo pričela
tudi sanacija plazu Jurovski Dol
št. 4 v dolžini 150 m. Uradni rok
za dokončanje tega cestnega odseka je 4. decembra 2018, vendar naj
bi izvajalec GAAL, d. o. o., iz Podčetrtka z deli končal že konec oktobra. V času sanacije bo na tem
odseku polovična zapora ceste.
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v k.o. Žitence. Sklep je bil sprejet za potrebe
izgradnje zemeljskega srednje in nizkonapetostnega ter optičnega kablovoda za podjetje
Elektro Maribor, d. d., ki bo dela izvajalo.

Jurovska občina tik pred sprejetjem
novega OPN

Občinski prostorski načrt je sestavljen iz
strateškega in izvedbenega dela. V strateškem
delu OPN so za celotno območje občine določeni izhodišča in cilji prostorskega razvoja,
zasnova prostorskega razvoja občine, gospodarske javne strukture, okvirna območja
naselij in podobno. Izvedbeni del OPN pa je
podlaga za pripravo projektov za pridobitev
gradbenega dovoljenja po predpisih o graditvi objektov na območjih, za katera ni potrebna izdelava občinskega podrobnega prostorskega načrta.
Občina Sv. Jurij v Slov. gor. je kot samostojna občina od leta 2006 spremenila in sprejela
številne nove zakonsko določene odloke, na

Za vse vlagatelje je pomemben podatek,
da bo v najslabšem primeru OPN dokončno
sprejet do konca septembra. V kolikor pa na
OPN Občine Sv. Jurij v Slov. gor. v drugem
branju ne bo nobenih pripomb s strani nosilcev urejanja prostora, pa že prihodnji mesec
(julij 2018).
Dejan Kramberger

Sanacije plazov v Jurovski občini v
polnem teku

Jurovski občinski svetniki zasedali na 25.
redni seji

O

Nov OPN v veljavi najkasneje od
septembra

Ob sanaciji plazu pomembne investicije
tudi v cestno infrastrukturo

Občina Sveti Jurij v Slovenskih goricah

bčinski svetniki in svetnice so na 25.
redni seji, ki je potekala konec maja
2018, sprejeli sklep o soglasju k imenovanju kandidata Jožefa Krambergerja,
dr. med. spec., za direktorja javnega zavoda
Zdravstveni dom Lenart za mandat 4 let, in
sicer za polovični delovni čas (20 ur tedensko).
Med pomembnejšimi točkami seje je bil
predlog osnutka Občinskega prostorskega
načrta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah, ki sta
ga občinskemu svetu predstavila župan Peter
Škrlec in direktorica podjetja ZUM urbanizem, planiranje, projektiranje, d. o. o., Marinka Konečnik Kunst. Občinski svetniki so
predstavljeni OPN sprejeli v prvi obravnavi.
Občinski svetniki so sprejeli tudi sklep o
vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra
na nepremičninah, parc. št. 622/1, 622/3,
622/4 in 622/5, vse k.o. 511 Žitence. Zemljišča predstavljajo del kategorizirane občinske
ceste LC 203 071 in nekategorizirane ceste

primere je bilo potrebno vložiti dopolnitve in
podati dodatna strokovna pojasnila. Največjo
težo imajo odločitve in mnenja Ministrstva za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in Ministrstva za okolje in prostor. Po uskladitvi vseh
pobud in pripomb s strani različnih ministrstev je občinska uprava podala predlog novega OPN v 2. branje nosilcem urejanja okolja.
V občinski upravi se veselijo novih gradenj.
»Glede na to, da je bilo veliko zahtevkov za
spremembo namembnosti kmetijskih zemljišč
v gradbene, je pričakovati, da se bo v jurovski
občini povečalo število novogradenj,« razlaga
Samo Kristl. Že sedaj je znano, da bodo med
Mercatorjem in gasilskim domom v Jurovskem Dolu nastala nova gradbena zemljišča.
Možna bo tudi gradnja poslovnih objektov
mirne dejavnosti in manjših industrijskih
objektov.
Optimistično na sprejetje novega OPN
gleda tudi župan Peter Škrlec, ki se ob novogradnjah nadeja pozitivne rasti prebivalstva
v občini: »Nove gradbene parcele v Jurovskem
Dolu in okolici so vsekakor dobrodošle za razvoj jurovske občine. Mladi bodo tako imeli
možnost gradnje stanovanjskih objektov v domači občini. Prav tako pa je pričakovati nove
priselitve.«
Temu v prid govori tudi dejstvo, da je v tem
času občina že prodala vsa zemljišča, ki jih je
imela na voljo v soseski za šolo.

Rekonstrukcija dela ceste v Vardi

V tem mesecu je Komunala Slovenske gorice pričela z rekonstrukcijo cestnega odseka
v Vardi. Rekonstrukcija, po kateri bo poleg

nove asfaltne prevleke po metodi hladne reciklaže tudi širše vozišča, bo v večji meri končana še v tem mesecu.

Ureditev občinskih cest faza III bo izvajalo podjetje Asfalti Ptuj
Kot smo poročali v prejšnji številki, so se
na razpis za ureditev občinskih cest faza III v
občini prijavili trije izvajalci. Ker so ponudbe
vseh treh prijavljenih podjetij (Asfalti Ptuj, d.
o. o., Cestno podjetje Pomgrad in Komunala
Slovenske gorice) presegale višino sredstev, ki
jih je občina predvidela za izvedbo tega projekta, so bila izvedena pogajanja, na katerih
se je izkazalo, da je samo podjetje Asfalti Ptuj
pripravljeno izvesti dela na tem projektu v

okvirih občinskega proračuna. Podjetje Asfalti Ptuj bo tako po podpisu pogodbe z občino, ki bo konec tega meseca, pričelo s prvimi
deli. Najprej z rekonstrukcijo cestnega odseka
Malna–Ploderšnica v dolžini 1500 metrov in
prav tako še v tem koledarskem letu cestnega
odseka Najdenik v Zg. Partinju. Prihodnjo
pomlad pa bodo z deli pričeli tudi na cestnem
odseku v Zg. Partinju – odsek »Široko.«
Dejan Kramberger
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Že osmi Kmetijsko-obrtniški
sejem KOS je za nami

Z

adnji vikend v
maju je potekal
na Poleni v Lenartu že osmič po vrsti
Kmetijsko-obrtniški
sejem KOS Lenart.
Na to, da je letos bil že
osmi po vrsti, smo seveda posebej ponosni.
Ob taki številki lahko
ugotovimo, da delamo
dobro in v zadovoljstvo
vseh, ki sodelujejo na
sejmu: razstavljavcev,
ponudnikov uslug in
dopolnilnih dejavnosti,
prodajalcev, nastopajočih in seveda obisko- Otvoritev sejma z uglednimi gosti
valcev.
Pohvale, ki smo jih prejemali, nam seveda
To, da se nam vračajo razstavljavci, da se
laskajo, obenem pa nas obvezujejo za še boljnam vsako leta veča obisk, je lepa popotnica
šo organizacijo.
za delo vnaprej.
Prepričan sem, da smo vsi, ki sodelujemo
Veseli smo, da se nam pri pripravi sejma
pri pripravi sejma, sposobni narediti še mnopriključujejo novi in novi izvajalci in orgago izboljšav, vse v cilju, da zadovoljimo najširnizatorji – to nam seveda povečuje raznovrši krog zainteresiranih.
stnost in pestrost sejma. Prav tako se nam širi
ponudba zabavnega dela sejma.
Vsem, ki ste kakorkoli prispevali k uspešni
Vsako leto se nam rojevajo nove ideje in to
izvedbi osmega KOS-a, se iskreno zahvaljujem!

V prvi delavnici sta udeležence nagovorila
Miša Novak iz Slovenske turistične organizacije in prof. dr. Damijan Mumel z Ekonomsko-poslovne fakultete. Udeleženci smo
dobili vpogled v nove strateške usmeritve
trajnostne rasti slovenskega turizma, kjer so
posebej izpostavljena
petzvezdnična (5*) doživetja. Ponudniki so
izpostavili Slovenske
gorice in ugotavljali, da
bi si želeli njihovo boljšo prepoznavnost na
turističnem zemljevidu
Slovenije, sogovornica
iz Slovenske turistične
organizacije je prepoznala izzive in potrebe
območja, ponudnikov
ter predlagala nadaljnje skupne aktivnosti.
Z vidika marketinga v
turizmu je prof. dr. Damijan Mumel zelo nazorno orisal najpomembnejša osnovna pravila trženja, na katera kljub odličnim izdelkom
in storitvam še vedno pozabljamo. Ne tržimo
samo izdelka ali storitve, ki ga ponudimo.
Najprej smo izdelek mi sami, naša komunikacija, oprava, urejenost, odnos do izdelka,
na izdelke bodimo ponosni, povejmo, da
je naš najboljši. Takoj zatem poskrbimo za
urejenost našega okolja, v katerem bivamo
in kjer izdelke tržimo. Tak izdelek, npr. kruh
ali med, bo v izhodišču zaradi pozitivne izkušnje gosta z okoljem, s prodajalcem, boljšega
okusa in bo imel več možnosti za povečevanje prodaje in prihodkov. V drugi delavnici
je Tanja Arih Korošec iz turistične agencije

Aritours predstavila edinstveno ponudbo
turističnih paketov v apiturizmu in prav tako
poudarila pomen kakovostne ponudbe Slovenskih goric. Katja Kovič iz Bioterm Mala
Nedelja je predstavila trajnostno ponudbo

term z vključevanjem lokalne ponudbe v verigo termalnih storitev in paketov, po katerih
gostje vedno bolj povprašujejo. Strokovni
učitelj prof. Dušan Zelko s Srednje šole za gostinstvo in turizem Radenci je na osnovi dosedanjega dela v projektu, z dijaki z avstrijske
in slovenske strani meje, izpostavil na novo
razvite menije z uporabo vodilnih produktov
v gastronomiji, predvsem kulinarične dobrote iz medu in žita.
Delavnici sta se zaključili z mreženjem
udeležencev in predstavitvijo osnutka čezmejne turistične brošure ter karte s 120 doživetji na temo vodilnih produktov.
M. F.

Na sejmu KOS pripravili gibanco iz brezglutenske
moke, slajeno z medom

Z
Na otvoritvi sejma med drugimi: lenarški župan mag. Janez Kramberger, poslanec Franc Breznik in
evropski poslanec Franc Bogovič

daje sejmu nov elan.
Programsko
smo
uspeli izpeljati skoraj
ves predvideni program (odpadel je pokal
Liska) tako v demonstracijskem delu kot
tudi v zabavnem.
Kot že omenjeno, je
za nas največji dosežek
to, da se nam vračajo
razstavljavci oz. se število vsako leto povečuje, prav tako pa se veča
tudi število obiskovalcev.
Zdaj nas čakajo podrobne analize o izvedenem sejmu in evidentiranje novih predlogov
in idej za naslednji sejem.

Naše misli so že usmerjene v deveti KOS, ki
bo zadnji vikend v maju 2019.
F. Lovrenčič, foto Tone, E. P.

Dejavnosti v okviru projekta Flagship
Products

Vodilni produkti – dobri kot kruh in sladki kot med

O

krogla miza z delavnicama v sklopu
projekta Flagship products, Interreg
V-A SI-AT, je potekala 15. junija 2018
v Hotelu Casino Mond v Šentilju v Sloven-
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skih goricah.
Eden od ciljev v projektu je ponudnike
skozi delavnice usposobiti za uspešno prodajo vodilnih pridelkov, izdelkov in storitev.

adnji vikend v maju je na sejmu KOS
v okviru projekta Flagship Products
potekala sejemska predstavitev in promocija vodilnih regijskih produktov s poudarkom na kruhu in medu.
V soboto, 26. maja 2018, ob 14. uri je Razvojna agencija Slovenske gorice v sodelovanju z Radiom Slovenske gorice v živo izvedla radijsko oddajo
o razvoju in promociji
ponudbe vodilnih produktov z naslovom
Med, kruh in turizem.
Osrednji gost je bil dr.
Marjan Skalicky, ki je
spregovoril o pomenu
uživanja lokalnih živil,
medu in žitnih izdelkov
(intoleranca na gluten)
ter o dr. Filipu Terču,
Mariborčanu in začetniku apiterapije. Vodja projekta dr. Milojka
Fekonja je spregovorila o namenu projekta
in novih integralnih
turističnih produktih,
direktorica Razvojne
agencije Tanja Vintar
pa o pomenu povezovanja ponudbe in
aktivnostih v projektu.
V oddaji sta sodelovala tudi Karl Vogrinčič
(Čebelarstvo in apiterapija Vogrinčič), ki se
ukvarja z apiterapijo v
slovenskem čebelnjaku, in Borut Perkič (Vitapek), ki je predstavil
izkušnje delovanja prve
brezglutenske pekarne s pestrim naborom
pekovskih izdelkov. Skupaj z Jožico Kramberger, predsednico Društva kmečkih žena in
deklet Lenart, sta pripravila zanimiv, okusen
in nov turistični produkt gibanco iz brezglutenske moke, slajeno z medom. Še vroča in

dišeča gibanca, pečena na prizorišču sejma,
je bila na voljo za pokušino obiskovalcem in
poslušalcem.
Projekt Flagship Products je sofinanciran s
strani Evropske unije, Evropskega sklada za regionalni razvoj, programa sodelovanja Interreg
V-A Slovenija – Avstrija 2014-2020. Cilj projekta je ustvariti nova partnerstva in turistične

produkte ter skupno mreženje na področjih
razvoja, marketinga in distribucije tipičnih
produktov obmejne regije.
M. G.
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DOGODKI IN DOGAJANJA

70 let Združenja za vrednote NOB Lenart

P

rvega junija so se v Centru Slovenskih
goric zbrali člani in gostje združenja, ki
praznuje tudi na državni ravni visoko
obletnico. Proslava je potekala v sodelovanju
z Občino Lenart.
1948. leta je bila ustanovljena za območje
nekdanje Občine Lenart. V času povojne obnove so bile razmere drugačne, kot so danes.

V svojem govoru je upokojeni polkovnik JLA
in SV, Milan Gorjanc, poudaril prav spoštovanje zgodovine, človeškega življenja, svobode in miru ter dostojanstva.
Po kratkem programu in nagovorih so se
zbrani družili v Centru Slovenskih goric.
Alojz Bezjak

ZB Lenart vabi
Združenje za vrednote NOB Lenart organizira prevoz na slovesnost ob
70-letnici ZB Slovenije, ki bo 1. 7. 2018 ob 11. uri v Ljubljani. Odhod iz Voličine bo
ob 8.30, iz Lenarta pa ob 8.45. Povratek bo v popoldanskih urah.
Prispevek znaša 10 EUR.
4. 8. 2018 pa ZB Lenart vabi na strokovno ekskurzijo na Babno Polje.
Odhod iz Voličine bo ob 6. uri, iz Lenarta pa ob 6.15. Kotizacija znaša 30 EUR.
Prijave za oba dogodka sprejemajo:
A. Bezjak (040 748 680), D. Perko (041 425 730),
Š. Slanič (051 497 116) in S. Kmetič (040 232 726).

Gibajmo se!

E

kipa Zdravstvenega doma Lenart je v
soboto, 12. maja, v ŠRC Polena izvedla delavnico Gibam se, ljudem bolj
poznano pod imenom Preizkus telesne pripravljenosti na 2 km oz. test hoje. Namen dogodka je bil ljudi motivirati in jim pomagati
pri vzpostavitvi aktivnega življenjskega sloga.
Preizkusa se je udeležilo 65 ljudi, od tega 39
žensk in 26 moških. Ena izmed novosti je bila
izvedba 6-minutnega preizkusa telesne pripravljenosti, ki se ga je udeležila ena oseba.
Sočasno so predstavili pravilne tehnike nordijske hoje, kjer je bilo udeleženih osem oseb.
Rezultati preizkusa telesne pripravljenosti so
pokazali, da je med 39 udeleženkami bila povprečna starost 51 let - 43 odstotkov žensk je po
preizkusu sodeč telesno dovolj pripravljenih,

primerno svoji starosti, 57 odstotkov žensk pa
bi, glede na svojo starost in telesne značilnosti,
lahko bile bolj telesno pripravljene. Med ženskami jih je imelo 67 odstotkov indeks telesne
mase v mejah normale, 33 odstotkov pa jih ima
povišano telesno težo. Med 26 udeleženci moške populacije je bila njihova povprečna starost
50 let. Od tega je 88 odstotkov moških po rezultatih preizkusa dobro telesno pripravljenih,
12 odstotkov pa manj. Indeks telesne mase je
imelo v mejah normale 61 odstotkov moških,
prekomerno težo pa 39 odstotkov. Na dogodku
je bila prisotna tudi kineziologinja, reševalci z
reševalnim vozilom, maskota ZD Lenart Rafko
ter zdravnik, ki je nekaj udeležencev pregledal,
da jim je dovolil opravljanje preizkusa telesne
pripravljenosti, saj jim je bil izmerjen previsok krvni tlak. Preizkus so
na koncu lahko opravili vsi.
Zdravstveni delavci so bili
udeležencem na voljo za morebitni preventivni nasvet,
predstavili pa so tudi preventivne delavnice, ki jih izvajajo
v okviru Centra za krepitev
zdravja pod vodstvom Klavdije Dvoršak, dipl. m. s.
Nina Zorman,
foto: arhiv ZD Lenart

Reševalci ZD Lenart na Češkem reševali
življenja

M

rtvorojeni otrok. Pacient z amputirano desno roko. Množica pijanih,
drogiranih na privatni zabavi. Nočno reševanje poškodovane neodzivne kolesarke in opitega gospoda s prerezanimi arterijami
na rokah – s takimi težkimi primeri so se srečali naši reševalci Zdravstvenega doma Lenart
Tomi Fras, Matic Arnejčič in Jure Šimek, ko
so se konec maja udeležili 5-dnevnega mednarodnega tekmovanja na Češkem Rally Rej-
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viz 2018. Na tekmovanju je sodelovalo 88 ekip
nujne medicinske pomoči z vsega sveta – od
Kanade in več držav EU do Japonske. Idejni
oče in pobudnik je bil vodja nujne medicinske pomoči v ZD Lenart mag. Sebastijan Piberl. »Kot prve udeležence so nas zelo toplo
sprejeli. Vsi organizatorji, sodniki in skratka
celotna ekipa, ki pripravlja to tekmovanje, je
bila izjemno gostoljubna in to je bilo ključno
za pomiritev in aklimatizacijo tima. Seveda

je temu botrovalo tudi
spoštovanje do mag. Piberla, ki velja za ikono
in spoštovanja vredno
osebo na tem tekmovanju – mag. Piberl je
namreč vodja sodnikov
internacionalnih ekip,
BRAVO! Predvsem pa
so bile v nas uprte presenečene oči nad našim
povsem novim reševalnim vozilom, ki je kar
bodel v oči in požel val
zanimanja ter pohval,«
je povedal reševalec Arnejčič. V tekmovanju so
sodelovali tudi gasilci in
specialne enote policije.
»Zahtevnost akcije Miško je podkrepila našo
nervozo, počutili smo
se kot da vstopamo v
Big Brother! Za prepoznavo naših glasov smo
bili ozvočeni, soba, v
katero smo vstopili, pa
v celoti obdana s kamerami, ki so služile,
da so prisotni psihologi
in študentje preučevali
naše odzive na stres. Težek primer z mrtvorojenim otrokom, katerega
smo morali reanimirati, krvava in prestrašena
mati ter oče, ki je ves iz sebe in ne ve, kaj se dogaja. Pogovor ekipe je potekal v angleškem jeziku. Rešili smo situacijo, ognjeni krst prestali,
sledile so nove reševalne akcije,« je prvo akcijo
opisal reševalec Tomi Fras. »Naša občutja ob
tem neverjetnem tekmovanju in dogodkih so
nepopisna, nerazložljiva, enostavno moraš vse
to doživeti in občutiti,« je emocije opisal Jure
Šimek in nadaljeval: »Občutek pripadnosti,
enotnosti, ko se devetdeset reševalnih vozil
pelje za en cilj, pozdraviti in se pokazati ljudem, da smo tukaj za njih, da delamo v dobro
ljudi in jim pomagamo, je tisto, kar nam greje
srce, motivira, da smo vedno boljši in boljši v

dobro ljudi, ki nas potrebujejo.« Reševalci so
se z vodjo mag. Piberlom še posebej zahvalili
direktorju ZD Lenart Jožefu Krambergerju, ki
je že od vsega začetka verjel v njihovo znanje,
jih vzpodbujal in brez kančka dvoma zaupal
v njih. »Zahvala gre tudi mag. Piberlu, ki je
spoznal naš potencial - za nas sta z direktorjem Krambergerjem zmagovalca. Hvala vama.
Rallye Rejviz 2019 nas že nestrpno pričakuje,
pokazali bomo še več znanja, še več suverenosti, želje in se spopadli z novimi akcijami in jih
razrešili srčno in pogumno,« so soglasno sklenili reševalci ZD Lenart.
Nina Zorman

Strokovnjak iz Nizozemske predaval v
SVZ Hrastovec

V

sako človeško bitje si želi biti del družbe. V varnem in ljubečem partnerstvu
lahko vodimo človeka skozi določene
čustvene trenutke, s tem da ne nadzorujemo
njegovega vedenja. SVZ Hrastovec velja za učno
bazo tako za študente kot tudi za zaposlene. Tako
so nedavno prisluhnili predavanju nizozemskega strokovnjaka Pouwela Van de Siepkampa o
metodi nežnega učenja - »gentle teaching«, ki
jo v okviru fundacije za nežno učenje s sedežem
v Nieuwegeinu na Nizozemskem uspešno uvaja
že osmo leto zapored v SVZ Hrastovec. Metoda
temelji na uporabi petih orodij, ki pripomorejo

k poglabljanju medsebojnih odnosov in ustvarjanju varnega in pozitivnega bivalnega okolja.
»Povezovanje s strokovnjaki iz drugih držav,
ki uporabljajo to metodo, je tudi za naš zavod
izjemnega pomena. Na letošnjem predavanju
in delavnicah gospoda Van de Siepkampa, ki
so potekale v Hrastovcu in Hodošu, ogromno
dodatnega znanja pridobijo naši zaposleni,« je
prednosti usposabljanj za implementacijo metod nežnega učenja v vsakodnevnem delu izpostavila direktorica mag. Andreja Raduha.
Nina Zorman

Tekmovanje v znamenju ekip domače GZ
Lenart

Ž

e 26. tekmovanje moških in ženskih
članskih ekip za Pokal Slovenskih goric in 9. tekmovanje
starejših članov in članic za
Pokal Slovenskih goric, slednje se šteje tudi v 3. ligaško
tekmovanje starejših gasilcev
in gasilk Gasilske zveze Lenart, je tokrat po udeležbi
sodeč bilo v znamenju ekip
iz domače GZ Lenart.
Organizator tradicionalnega gasilskega tekmovanja,
ki se je odvijalo v soboto, 9.
junija, v Športno-rekreacijskem centru v Kadrencih v
Cerkvenjaku, je bilo tamkajšnje PGD Cerkvenjak.
Tekmovanja se je udeležilo le

trinajst ekip. Sodniško delo so opravili gasilski sodniki iz GZ Lenart.
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DOGODKI IN DOGAJANJA
V kategoriji starejši člani so prvo mesto
dosegli gasilci iz PGD Sveta Ana, drugo PGD
Sveti Jurij v Slovenskih goricah in tretje PGD
Cerkvenjak. Ker je tekmovanje starejših članov štelo tudi za gasilsko ligo GZ Lenart, tu
pa se upošteva tudi starost, so za ligo rezultati nekoliko drugačni; prvo mesto je šlo ekipi
PGD Sveti Jurij v Slovenskih goricah, drugo
PGD Cerkvenjak in tretje PGD Sveta Ana. V
konkurenci starejših članic sta se tekmovanja
udeležili le dve ekipi - PGD Spodnji Ivanjci

OVTARJEVE NOVICE
in PGD Cerkvenjak, ki sta si po zapisanem
vrstnem redu razdelili prvo in drugo mesto.
Je pa Cerkvenjačankam pripadlo prvo mesto v ligi. Pri članicah so prvo mesto dosegle
gasilke iz PGD Sveta Trojica, drugo PGD Benedikt in tretje PGD Sveta Ana. V kategoriji
članov pa je pokal za prvo mesto pripadel gasilcem PGD Zrkovci in drugo mesto gasilcem
PGD Sveta Ana.
F. B.

Srečanje gasilskih prijateljev

P

GD Maribor – Pobrežje je v soboto, 9.
junija, na družabno prijateljsko srečanje povabilo gasilce in gasilke iz prijateljskih gasilskih društev. Prijateljsko sodelovanje pobreški
gasilci, ki imajo
za seboj 113 let
obstoja in delovanja, negujejo
s kar trinajstimi gasilskimi
društvi doma
in v tujini. Vsa
se srečanja niso
udeležila. Večina se jih je. Na
območju UE

Lenart ali GZ Lenart prijateljsko sodelujejo s
PGD Cerkvenjak in PGD Osek.
F. B.

Florjanova maša za jurovske gasilce

V

nedeljo, 6. 5. 2018, smo se gasilke in
gasilci PGD Sv. Jurij v Slovenskih goricah zbrali pred gasilskim domom in
nato v sprevodu prišli v farno cerkev Sv. Jurija. V njej je župnik in dekan Janko Görgner
daroval sveto mašo za vse žive in pokojne gasilce. Ob tej priliki je navezal čudovite misli
v zahvalo za naše humano in požrtvovalno
delo.
Sveti Florjan, mučenec, ki naj bi umrl
okrog leta 304 in goduje 4. maja, čigar ime v
slovenskem prevodu pomeni Cvetko, spada
med najbolj znane in najbolj čaščene ljudske
svetnike. Na hišah in pročeljih gasilskih domov vidimo podobo ali kip rimskega časnika
s čelado in zastavo ter z vedrom, s katerim
gasi gorečo hišo pod seboj. Sveti Florjan, ki
je med drugim tudi zavetnik gasilcev, je upodobljen zlasti na obnovljenih gasilskim domovih, svoj sloves pa je dobil po letu 1990.
Iz življenja svetega Florjana vemo le nekaj zanesljivega. Rodil naj bi se v bližini današnjega
Dunaja. Po rimskem martirologiju (svetniškem koledarju) je bil rimski uradnik v mestu CELTIUM, današnji St.
Pölten. Med preganjanjem
kristjanov za časa cesarja
Dioklecijana je tudi v rimski
provinci Norik izšel ukaz,
da mora vsakdo darovati
rimskim poganskim bogovom ali pa umreti. Državni
namestnik Akvilinij je poskrbel za strogo izvajanje
tega ukaza v Noriku. Florjan
je bil rimski vojaški uradnik
v Lauriacumu (današnji
Lorch, najbrž v letu 304 pri
posadki v Linzu). Akvilinij

je lovil kristjane po vsem Noriku. Ko je poslal
četo vojakov, naj polovijo vse kristjane in jih
privedejo, so privedli tudi Florjana, ki je odločno in pogumno priznal, da je kristjan. To
krščansko prepričanje je potrdil pred Akvilinijem. Ker je dejal, da je za Kristusa pripravljen pretrpeti najhujše muke, so ga dali prebičati in z ostrim železom strgati meso s pleč.
Po teh mukah je cesarski namestnik odločil
naj ga vržejo v reko Enns. Vojaki so mu okoli
vratu navezali težak mlinski kamen in ga vrgli v valove narasle reke. Legenda pravi, da je
Florjan klečal ob bregu reke in molil in nobeden od vojakov ga ni upal potisniti v reko.
Vendar je to storil neki mimoidoči surovež.
Telo mučenca Florjana so njegovi privrženci
- kristjani pokopali v bližini Dunaja. Pozneje so nad njegovim grobom sezidali kapelo,
okoli katere je pozneje zraslo večje naselje in
benediktinski samostan.
Zato na mnogih podobah Florjana umetniki naslikajo tudi mlinski kamen z vrvjo.
Rudi Tetičkovič

Letno srečanje članov kluba Starodobnik
Slov. gorice

K

lub Starodobnik Slovenske gorice je
organiziral že šestnajsto srečanje starodobnih vozil za svoje člane v soboto,
9. junija 2018. Z jeklenimi konjički smo se
zbrali zjutraj ob 9. uri na parkirnem prostoru
gostišča Gimas v Lenartu. Po zajtrku v gostišču in uvodnih pozdravnih besedah predsednika kluba Franca Lasbaherja ter prestavitvi
programa srečanja smo pričeli s panoramsko
vožnjo v smeri Trat.
Po že nekaj kilometrih smo se ustavili v
Žicah 42 pri »Avto Ende« lastnika Dejana
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Vučetiča, ki je tudi član kluba in je zraven avtoservisa prevzel odlično organiziran manjši
muzej kmetijske tehnike in drugih starodobnih vozil od pokojnega očeta Milivoja. Mama
Marija pa nas je razvajala s sladkimi prigrizki.
Končno smo lahko nadaljevali z malo daljšo vožnjo preko mejnega prehoda Trate do
nekaj km oddaljenega Ratscendorfa v občini
Bad Radkersburg do družine Schober. Zraven najbolj prepoznavnega živalskega vrta
»Kamel – und Lamahof« s kamelami, lamami, osli, jaki, vodnimi bivoli ter afriškimi go-

vedi z ogromnim rogovjem smo lahko videli
dediščine vključili v štafeto od Pirana do Goše orjaško želvo in mnogo drugih živali. To
ričkega. S starodobnimi vozili smo kot potuje samo en del prepoznavnosti tega velikega
joči muzej, ki odkriva zaklade slovenskih kulkompleksa, za katerega si moraš vzeti časa več
turnih in tehničnih znamenitosti. Istočasno si
ur, če ga želiš bežno pregledati. Drugi del pa
ogledamo posamezne kraje, njih znamenitosti
je muzej sodobne in stare tehnike, motorjev,
ter se srečujemo z ljudmi, ki skrbijo za ohraletalstva, vojaške opreme,
pomorstva, raznega orodja, uniform ter verjetno na
tisoče eksponatov iz celega sveta. Po nekajurnem
ogledu se nam je že prilegla
malica z nekaj tekočine v
njihovih gostinskih prostorih. Naključje je hotelo,
da so se tukaj ustavili tudi
člani Jeep kluba Veteran
Murska Sobota s svojimi
odlično ohranjenimi vojaškimi vozili. Izgledalo je,
kot da smo v ameriški vojaški bazi. Zanimivo je, da je
celotni kompleks na ogled
obiskovalcem brezplačno. Za polet s helikopterjem nas je bilo preveč.
Po nekaj urah ogleda smo
pot nadaljevali nazaj preko
mejnega prehoda Trate do mosta prijateljstva
nitev vseh vrst kulture. V ta namen smo tudi
na Muri v Črncih. Pred mostom ob lokalu, ki
prejeli znak »Štafeto SVS 2018«.
ga imenujejo »Bicikl bar«, smo v šotoru v priPred koncem uradnega dela smo se dogojetni senci imeli kosilo, nato pa prijazno druvorili, da bomo takšno interno srečanje orgaženje. Seveda ne gre brez pohval predsednika
nizirali letos še enkrat v začetku jeseni in že
kluba posameznikom ter podelitve priznanj
tudi določili približno pot. Sledilo je prijetno
druženje, kjer so »glavno besedo« prevzeli
in pokalov udeležencem srečanja. Tokrat je
Tunč, Mišo in Jože.
to potekalo še posebej svečano, saj smo se v
okviru evropskega leta kulturne in tehnične
F. Krivec

Društvo upokojencev Sv. Trojica dobilo
ustreznejše prostore

L

eta 1970, v takratni Občini Lenart, so
bili v edino društvo upokojencev včlanjeni upokojenci iz krajevnih skupnosti,
ki so danes samostojne občine. 24. 2. 1972 ob
10. uri so v dvorani Gostilne Golob ustanovili
Društvo upokojencev Gradišče–Cerkvenjak.
6. 11. 1975 so na izrednem občnem zboru
ustanovili samostojno društvo upokojencev Gradišče. Pod predsedniškim vodstvom
Karla Perka iz Gradišča,
podpredsednika
Jakoba
Domajnka iz Cerkvenjaka,
blagajničarja Avgusta Kirbiša iz Gradišča in tajnice
Vere Kirbiš iz Gradišča so
sprejeli sklep, da si društvo
nabavi klubske prostore in
da včlani vse upokojence v
novo ustanovljeno društvo.
Pri gospe Mariji Golob nad
Golobovo gostilno ob njenem stanovanju je društvo
dobilo v brezplačno uporabo pisarniške prostore. Takrat je DU Gradišče štelo
okrog 70 članov, želeli so
v novogradnjo. Sklenili so
začasno pogodbo o nakupu stavbne parcele
za hišo družine Šenekar v zdajšnji Slovenski
ulici. Na žalost pa pogodba s strani Zveze
upokojencev Slovenije ni bila odobrena. Dobili pa so v letu 1974 potrjeni dokument, da
lahko kupijo prostore, katere so že uporabljali. Cena je bila 50.000 novih dinarjev. V blagajni so imeli 40.000 novih dinarjev, 10.000
pa je prispevala ZDU Slovenije. V obnovo so
vložili 350 ur prostovoljnega dela. Na srečelovu,
združenim s 30-letnico
osvoboditve Jugoslavije, so
pridobili znatna finančna
sredstva za opremo. Takrat
je bilo že 190 članov. Leta
1989 in 1990 so odšteli za
obnovo ostrešja in fasade
1.695 DM. Kronist Hinko
Mlinarič je zapisal: »Odvaljen je veliki kamen, a
zgradba pa je dobila novo
obleko, ki krasi naš trg.« V
času dvajsetletnega predsednikovanja Marije Klobučar (1998-2017) je bilo ponovno marsikaj storjenega Križev pot

za izboljšanje prostorov. Vendar je moralo
priti do menjave prostorov, saj so stopnice
bile velika ovira.
V petek, 25. maja 2018, ob 17. uri je v okviru 12. občinskega praznika Sv. Trojice v prišlo
do otvoritve zamenjanih in obnovljenih prostorov na isti lokaciji. Predsednik DU Sv. Trojica v Slovenskih goricah je posebej pozdravil
Feliksa Vajngerla in njegovo ženo Betko, kajti

brez njiju te otvoritve ne bi bilo. Predvsem
Betka kot naša članica je prisluhnila društvenim potrebam. Program je povezovala
podpredsednica DU Sv. Trojica Milica Škof.
Zvrstili so se nagovori župana Darka Frasa,
predsednika ZDU Slovenskih goric Stanka
Kranvogla, pobratenih DU Mačkovci in Rogoznica, v imenu katerega je Stanko Menoni
izročil večjo pokrajinsko sliko. Prostore sta
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odprla župan in predsednik društva. Blagoslovil jih je gvardijan p. Damijan Vračko.
Predsednik DU Ivan Herič se je prisrčno
zahvalil vsem darovalcem v nabiralni akciji.
Posebna zahvala gre Občini Sv. Trojica, županu Darku Frasu ter občinskemu svetu, Mizarstvu Feliksa Perka, pleskarju Francu Vindišu,
g. Janku iz podjetja Dekor Haložan in Slavku
Štefanecu za njegovo novinarsko delo.
Posebna zahvala pa gre vsem članom in
članicam upravnega in nadzornega odbora,
ki so sodelovali pri pobiranju prostovoljnih
prispevkov, za njihovo delo in tudi za pripravo in izvedbo prireditve. Kulturni program
so prispevali učenci OŠ, harmonikarji, sestra

DOGODKI IN DOGAJANJA
in brat Jelen ter Poharič in društveni mešani
pevski zbor. Sledil je ogled prostorov in prijetno druženje.
Dodatek k prostorom je prijetno dvorišče
za aktivnosti na prostem.
3. junija 2018 je Društvo upokojencev Sveta
Trojica organiziralo že 17. Križev pot po romarskih stopnicah od jezera do cerkve. Vodil
ga je p. Damjan Vračko. Nato je bil v cerkvi
Sv. Trojice orgelski koncert (nedeljski glasbeni
recital), ki sta ga izvedli Anita Kralj Pavkovič
na orglah in Karmen Ivančič, sopran. Gost je
bila vokalna skupina Vox Angelica.
Slavko Štefanec

Razstava ob 100-letnici smrti Leopolda
Perka in slovesna maša v Perkovi kapeli

V

nedeljo, 20. 5. 2018, ob
15. uri je TD Sv. Trojica odprlo razstavo ob
100-letnici smrti podobarja
in pozlatarja Leopolda Lavoslava Perka (1848–1918) in
ob 16. uri slovesno mašo v
Perkovi kapeli. Predsednica
TD Darja Šuta je v nagovoru
izrazila zadovoljstvo, da je do
otvoritve takšne razstave ob
12. prazniku Občine Sv. Trojica prišlo. Pozdravila je župana
Darka Frasa, direktorja Srečka A. Padovnika, vnukinjo iz
podobarjevega drugega zakona Marijo Kukovec iz Malega Brebrovnika - Ivanjkovci.
Zahvale so bili deležni člani
TD Darja Šuta, Ivanka Kraner, Slavko Štefanec, Emilijan
Šrumpf za njihov prispevek
in zavzemanje pri zbiranju
gradiva in postavitvi razstave.
Vnukinja je ponosno podprla takšno spominjanje na njenega dedka kot znanega podobarja in pozlatarja, prav tako župan Darko
Fras. Pobudnik Slavko Štefanec pa je dejal,
da je največ podatkov izbrskal v časopisu
Slovenski gospodar - verska priloga v Univerzitetni knjižnici Maribor. Iskrena zahvala pa
gre tudi Ivanki Perko iz Sv. Trojice, ki je dala
na razpolago dokumente nekdanje lastnice
kapele Eme Polič, ki so se nahajali pri njih.
Hvala pa tudi Srečku in Ivanki, ki sta več let
hranila opremo (kipe) iz kapele v času njene-

ga razpadanja.
V Perkovi kapeli je slovesno
sv. mašo daroval p. Bernard
Goličnik. Ivanka Kraner je
predstavila podobarja in pozlatarja Perka. Po maši so pevci zapeli še nekaj pesmi, tudi
pesem Čebelar, saj je bil ta dan
prvi svetovni dan čebel. Nato
je bilo prijetno ob druženju
ob darovanih dobrotah. Darja
Šuta se je tudi ob tej priliki zahvalila vsem, ki so sodelovali
pri obnovi kapele pred leti,
posebej pa še tistim, ki tudi sedaj stojijo ob strani, predvsem
družinam Marjana Klobasa,
Emilijana Šrumpfa, Ivanke
Kraner in Frančka Ferlinca.
Perkova kapela je vpisana na
seznam spomenikov lokalnega pomena v Sv. Trojici.
V Turističnem društvu Sv.
Trojica v Slov. goricah bomo z
raziskovanjem življenja in dela Leopolda Lavoslava Perka še nadaljevali, zato prosimo in
se zahvaljujemo za vsako z njim povezano informacijo. Vse to nam lahko sporočite na elektronski naslov: leopold.kapela@gmail.com.
Razstava je na ogled do konca poletja. Ob
tej priložnosti je društvo izdalo vabilo k ogledu in zloženko.
Slavko Štefanec
Kratko zgodovino Perkove kapele bomo predstavili v naslednji številki Ovtarjevih novic.

Komunikacijske in glasbene ustvarjalnice v
Benediktu

V

društvu KUD Musica Benedikt smo
ob bližajočem se občinskem prazniku izvedli teden kreativnih delavnic
z glasbo, dramatizacijo in glasbeno terapijo. Glasbene delavnice so bile namenjene
učencem OŠ Benedikt ter otrokom, ki niso
vključeni v vrtčevsko varstvo. Naslov delavnic je bil »Našli smo prijatelja«. Pri delu smo
ponovno uporabili pristop z zmanjšano mero
verbalizacije, več je bilo poslušanja lastnih
odzivov preko sporočanja z inštrumenti,
dotiki in gibi. Otroci že karakterno izbirajo
različne inštrumente. Bolj impulzivni otroci
običajno želijo glasne inštrumente. S predpostavko razigranosti smo najprej umirili
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roke s posebno žogo in glasbeno kroglico, ki
je prenašala sporočila drug do drugega in z
njimi najlepše misli, ki pa so ostale izgovorjene le v pogledu, zvoku instrumenta in v
gibu. Otroci so kasneje med potekom dobili
za nalogo poiskati instrumente po isti tonski
višini. Ob nekoliko pomoči so bili izjemno
ustvarjalni in pozorni. Eden izmed inštrumentov je klical na pomoč prijatelja, ki naj
ne bi bil najlepši, najboljši, najhitrejši, najuspešnejši, ampak le preprosto prisoten in
uglašen v »glasbeni misli« z njim. Ena izmed
sodelujočih učiteljic, gospa Tončka Zorko, je
zapisala naslednje vtise: »Učenci so ob različnih glasbeno-didaktičnih igrah iskali prijate-

lja med instrumenti in ga tudi našli. Prišli so
do spoznanja, da pravega prijatelja ni lahko
najti; ko pa ga najdeš, si lahko le srečen. Ob
glasbeni spremljavi Majde je nastala tudi
glasbena improvizacija o sreči, veselju …, ki
se skriva v vsakem dnevu. Učenci so sodelovali, bili kreativni, ustvarjalni in delovni. V tej
uri so skupine umirjeno in vodeno potovale v
svet glasbe, v svet poglobljenih medsebojnih
odnosov in učenci so uživali ob ustvarjanju.
Tudi učiteljice smo sodelovale in v sebi odkrile svet otroštva. S seboj v razred smo odnesli
nove izkušnje in čudovite zvoke, ki so nam še
dolgo odmevali v ušesih.«
Občudovala sem pripravljenost otrok do
povezovanja med seboj. Čeprav so sprva
mislili vsak le na lastno vlogo, kako se bodo
izkazali kot najboljši, ko pridejo na vrsto za
glasbeno izpoved, so ob podpori znali pričakovati ustvarjanje sošolca, ki je na vrsti, misliti

nanj in ga nagraditi. Učenci nujno potrebujejo
priložnost za ustvarjanje tudi takšnih tematik, kjer lahko neopazno, brez verbalizacije, v
glasbeno pripoved vtkejo svoje stiske, nemir,
strah, zadrego, kar je bilo na delavnici tudi
opaziti: odprtost je prihajala iz »priložnosti za
osvobajanje selfa«. Niso bili ocenjeni, vse so
naredili prav, čeprav so delali v jasno postavljenih mejah in možnostih. Vsak impulz otroka
sem upoštevala in ga usmerila v njegovo in
skupno dobro. Vsak razred, ki veliko vlaga v
strpno vedenje in v pedagogiko poslušanja, je
najboljši razred. Šele nato so pomembne ocene, ki bodo lahko ob celostnem sprejemanju
otrok postale zelo dobre, ko bo otrok notranje
pomirjen. Takšen bo lažje prepoznaval motive
in vzgibe – za kaj in za koga naj se uči.
Majda F. Leva, samozaposlena v
kulturi - pedagoginja

Diabetiki se družimo na pohodih

T

retjega maja smo se diabetiki društva
Lenart odzvali na povabilo iz Društva
diabetikov Ptuj, da se udeležimo skupnega pohoda in ogleda njihovega zgodovinskega mesta.
Ob 9. uri smo se zbrali pred trgovskim centrom Qlandija na Ptuju in se podali na pot po
središču mesta, si ogledali nekaj znamenitosti, se povzpeli na grad in po drugi strani gradu prispeli nazaj v mesto. Takšna druženja so
zelo uspešna in zanimiva, saj se končajo tudi
z okusno malico, s prijetnim vzdušjem ter s

pogovori, kako obvladati našo bolezen.
V ponedeljek, 7. maja, smo organizirali
naš redni mesečni pohod v Cerkvenjak, na
kmetijo z zelišči k Bebi Šafarič v Čagono. Z
veseljem nas je sprejela, nam razkazala njeno
domačijo in ob vsakem zelišču povedala nekaj koristnih lastnosti in uporabnosti. Pokazala nam je tudi svoje umetnine, to so pobarvani pirhi, ki jih razstavlja v času velike noči
po različnih krajih in mestih. Podarila nam
je tudi pirh za spomin na prijetno druženje.
Po ogledu nas je pogostila s svojimi dobrotami, ker pa sta imeli dve
naši članici tudi okrogle obletnice, sta tudi
onidve poskrbeli, da
smo šli siti na krajši pohod. Za veselo vzdušje
je poskrbela naša Milka, saj s pesmijo in dobro voljo naše druženje
kar hitro mine.
Predsednica DD
Lenart Ingrid Belšak

Srečanje zdomcev in izseljencev
Občina Sv. Andraž v
Slov. goricah vabi vse
zdomce, izseljence, prijatelje in znance, da se
udeležite
3-dnevnega
mednarodnega dogodka
ESCAPE V MÜŽE, 24., 25. in 26. avgusta 2018, pod velikim prireditvenim šotorom na igrišču pri OŠ Vitomarci.
V sklopu prireditve bo potekal pester glasbeni in kulturni program, igre brez meja,
turistični vlakec po občini, tradicionalni običaji pri Hrgovi domačiji, razstave, povorka …
Več o dogodku na facebook in spletni strani Občine Sv. Andraž v Slov. goricah.
Vljudno vabljeni
»Dogodek se odvija v sklopu projekta »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.«
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Lenarški vinogradniki v Vinici

N

a temelju dobrega
sodelovanja med
Društvom vinogradnikov Lenart ter Udrugo
vinara Vinea iz Vinice
na Hrvaškem smo se
letos odločili, da obiščemo naše sosede.
V jutranjih urah smo
prestopili mejo in v Vinici nas je sprejel župan
Marijan Kostanjevac,
ki nas je kot dober poznavalec popeljal skozi posebnosti tega dela
hrvaškega Zagorja. Najprej smo si ogledali
arboretum Opeka, ki mu je zdajšnji videz
dala družina Bombelles v 19. in prvi polovici
20. stoletja. Arboretum se razprostira na 63
ha površine in je največji v naši bližini, z zanimivim drevesnim fondom. V bližini smo
si ogledali tradicionalno Viničko hižo. Obnovljena domačija datira v prvo polovico 20.
stoletja. Ker pa vinarji ne moremo brez vina,

smo le-to poskusili pri Stjepanu Kovačiču –
predsedniku tukajšnje Udruge vinara Vinea
- Vinica in kasneje pri Zvonku Rožmariču.
Zanimivo je videti Zagorske brege, kulturno
krajino, vinograde, poskusiti pristno kapljico in spoznati tamkajšnje gostoljubne ljudi.
Ogledali smo si še cerkev sv. Marka v Marčanih in po izdatnem okrepčilu, zagorski glasbi
in z lepimi vtisi nadaljevali proti domu.
Marko Šebart

Strokovna ekskurzija in razglasitev
protokolarnih vin za leto 2018

D

ruštvo vinogradnikov
Sveta Trojica
v Slovenskih goricah
je 12. 5. organiziralo
strokovno ekskurzijo v
Ludbreg in Koprivnico.
Organizacijo izleta smo
zaupali agenciji Lešnik
& Zemljič. S polnim
avtobusom smo se najprej odpravili v Ludbreg, kjer smo si med ostalim ogledali mestni
Trg Svete Trojice, ki so ga že stari Rimljani
imeli za center sveta. Nato nas je pot vodila
do naselja Vinogradi Ludbreški, kjer smo si
ogledali vinograde in vinsko klet ter se seznanili z njihovim trženjem vin. Pot nas je vodila
do Koprivnice, kjer smo si ogledali mestne
znamenitosti, predvsem mestno hišo, park
z glasbenim paviljonom in glavni trg. Polni
prijetnih vtisov smo se v večernih urah vrnili
v domači kraj.
V sklopu 12. praznika Občine Sveta Trojica
smo trojiški vinogradniki izvedli dan odprte
kleti, razglasili protokolarna vina za leto 2018
in podelili 19 zlatih in 13 srebrnih medalj za
ocenjena vina letnik 2017. Prireditev je bila v
torek, 22. maja, pri Betki in Feliksu Veingerlu
(vinotoč Pri Betki) v Zg. Verjanah 14. Prireditve se je udeležilo veliko članov društva.
Opaziti je bilo tudi kar
precej občanov in gostov iz drugih občin.
Za kuhanje bograča je
bil zadolžen naš član
Viktor Drašak, meh
harmonike pa je potegnil Miran Vogrinec iz
Zg. Partinja.
Ob tej priložnosti
smo razglasili protokolarna vina za leto 2018.
To so: chardonnay z

oceno 18,27, pridelovalec Izletniška kmetija
Breznik iz Komarnice 4; laški rizling, polsuh
z oceno 18,27, pridelovalec Izletniška kmetija Breznik iz Komarnice; sauvignon z oceno
18,20, pridelovalec Edvard, Jožica Fekonja,
Nadbišec 27; rumeni muškat z oceno 18,30,
pridelovalec Marinka, Marjan Polič, Zg. Ščavnica 60; traminec z oceno 18,47, pridelovalec
Marinka, Marjan Polič, Zg. Ščavnica 60; beli
pinot z oceno 18,10, pridelovalec Franc Golob, Pot v Dobravo 5; penina z oceno 18,10,
pridelovalec Marjan Klobasa, Radgonska c.
5; zvrst – Trojičan: z oceno 18,10 polsladko,
Henrik Fekonja, Mariborska c. 14; z oceno
17,93 polsuho, Milan Šalamun in z enako oceno, polsuho Marjan Klobasa. Protokolarna
vina je možno degustirati v samostanski kleti.
Peter Leopold

V Oseku pri Sv. Trojici so zapele kose in kosci

V

Oseku, kjer so že pred več kot 500 leti
lomili kamen za gradnjo objektov, zlasti cerkva, je delavno PGD Osek, ki je

ŠT. 6 | 28. JUNIJ 2018

ob skrbi za požarno varnost gibalo kulturnega
in družabnega življenja. Skozi leto pripravljajo
številne prireditve, ki jih obiskujejo domačini

in tudi drugi gostje. Ena
odmevnejših
prireditev
je vsakoletno tekmovanje
koscev in kosic, ki se pomerijo v košnji z ročnimi
kosami. Tako so tudi v soboto, 2. junija, na travniku Jožeta tik ob gasilskem
domu PGD Osek pripravili
tekmovanje v košnji, ki se
ga je udeležilo lepo število
koscev in kosic.
Udeležence tekmovanja
in obiskovalce sta pozdravila predsednik društva
Vlado Ploj in župan, Darko Fras. Da je potekalo vse
po pravilih, so poskrbeli sodniki, ki jih je vodil Franc Marajh. Košnja je bila zaradi velike
trave dokaj zahtevna in je od kosca zahtevala
veliko moči. Enemu izmed tekmovalcev pa
se je ob košnji celo zvila kosa. V košnji so se
pomerili moški in ženske. Vsi pa so dokazali,
da še znajo kositi. Da še zna kositi, je s košnjo
pokazal tudi župan Darko Fras. Gasilci pa so
poskrbeli tudi za hrano in pijačo, zabavo z
glasbo in bogat srečelov.

Pri moških do 60 let je zmagal Dušan Fekonja, nad 60 let pa Janko Pavlič. Pri ženskah
do 60 let je dosegla 1. mesto Agata Diemat,
nad 60 let pa Zofija Fekonja. Med moškimi
je zmagala ekipa iz Zg. Velke (Vincenc Pivec,
Janko Pavlič in Dušan Fekonja), med ženskimi ekipami pa so zmagale Slavica Knuplež,
Agata Diemat in Zofija Fekonja.
Ludvik Kramberger

Strelišče v lenarškem zaklonišču

O

bčina Lenart in Društvo upokojencev
Lenart sta s skupnimi močmi obnovila prostor, ki je namenjen za zaklonišče. Strelci in strelke DU Lenart so ostali brez
strelišča, zato so se morali tekmovalci voziti
na treninge v Selce. Na dan je prišla zamisel,
da zaklonišče pri Osnovni šoli Lenart preuredimo v strelišče za zračno
puško.
Predsednik DU Lenart
Franc Belšak, podpredsednik Stanko Cartl, Občina Lenart in župan Janez
Kramber so izvedli projekt
s pomočjo Rajka Cvetka,
Silve Špes, Milana Baumana, Vlada Katana, Toneta
Dobaja, Andreja Rajšpa,
Stane Bratuša, režijskega obrata Občine Lenart,
podjetja Klemont, d. o. o.,
Osnovne šole Lenart, članov strelske sekcije DU Lenart in ostalih, katerim se

zahvaljujem za pomoč.
Strelišče bo namenjeno vsem, tako društvom kot posameznikom. Vodja strelišča je
Stanko Cartl. Vse informacije so na voljo na
sedežu Društva upokojencev Lenart. Ljubitelji tega športa, vabljeni!
Predsednik DU Lenart Franc Belšak

Majski izlet Društva upokojencev Lenart

D

ruštvo upokojencev vsako leto v
maju
organizira
tradicionalni izlet na Gorenjsko. Letos je bil izveden 23. maja v organizaciji
Turistične agencije LE-ZE.
Udeležilo se ga je 49 članic
in članov društva.
Ob 7. uri zjutraj smo se
odpravili z AP Lenart in
se odpeljali po avtocesti
mimo Ljubljane. Prvi postanek za kavo smo imeli
na Voklem. Sledilo je nadaljevanje vožnje do romarskega središča Marije
Pomagaj Brezje, kjer smo
se ob 10. uri udeležili svete maše. Po maši je
bil kratek postanek za ogled cerkve in osebne
prošnje pri Marijinem oltarju ter nakup spominkov.
Pot smo nadaljevali do naselja Andergas
v Občini Cerklje na Gorenjskem, kjer nas je
pričakal tamkajšnji župnik cerkve Marijinega
oznanjenja Velesovo. Sledil je ogled cerkve z
jedrnato razlago zgodovine kraja, ki je znan
predvsem po benediktinskem samostanu,
katerega ustanoviteljice so bile nune. Samostan je deloval od 13. do 18. stoletja, večkrat je
bil delno poškodovan zaradi turških vpadov.
Po drugi svetovni vojni je bila samostanska
zgradba nacionalizirana, leta 1993 pa vrnjena
Cerkvi. Sedaj je delno obnovljena, v njej se izvajajo duhovne vaje različnih skupin.

Kosilo je bilo organizirano na Domačiji
Vodnik v vasi Andergas. Sledila je vožnja do
Kamnika, kjer smo si ogledali rojstno hišo
Rudolfa Maistra, slovenskega generala, borca
za severno mejo in pesnika. V njej je preživel zgodnje otroštvo. Prenovljena nadstropna
hiša s konca 19. stoletja stoji na Šutni. Leta
2013 je bila preurejena v muzej, ki na sodoben način predstavlja življenje kamniškega
rojaka. Rudolf Maister je častni občan občine.
Prijetno utrujeni, napolnjeni z duhovno in
kulturno-zgodovinskimi vtisi smo se odpravili proti domu. Na avtobusu se je nadaljevalo
prijetno druženje ob petju ljudskih pesmi, za
kar gre zahvala gospema Milki in Ivanki.
M. P.
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Zaključna prireditev – druženje treh
generacij v vrtcu Lenart

Z

adnji četrtek v mesecu maju se je odvil
zaključek vrtčevskega leta v vrtcu Lenart, ki ga odlikuje številna udeležba in
se zadnja leta odvija v RŠC Polena. Skupaj z
otroki, starši, sorojenci in starimi starši se nas
je zbralo kar 760. Zajetno število udeleženih
le potrjuje, da se je za vse, ki zaključujejo leto
v vrtcu v družbi svojih najbližjih in vzgojiteljic, zmeraj vredno potruditi.
Že leta se trudimo ta dan pripraviti z željo,
da najde vsak obiskovalec kaj zase in posebej,
da otrokom, staršem in ostalim udeležencem obogatimo dan z zanimivimi izzivi in
priložnostmi, zaradi katerih se dogodka radi
spominjajo. Pogosto k sodelovanju povabimo
lokalne strokovnjake in društva, ki se vsak na
svoj način izkažejo. Tako gre letos zahvala za
obogatitev pohoda, ki je bil organiziran znotraj prireditve, med drugim Robertu Šišku.
Kot dober poznavalec ptic je svoja znanja
rad posredoval mlajšim in starejšim pohodnikom, ki so se ustavili na njegovi »postaji«.
Poseben vtis na otroke je napravil tudi lovec
Viktor Škof, ki je že s svojo opravo opozoril
nase. Vlogo lovca v naravi je otrokom približal na prav zanimiv način. Na poti nas je
pričakal tudi sam Ovtar Slovenskih goric
Marko Šebart, ki je skupaj s sinom Borom in
hčerko Vito poskrbel za očarljivo harmonijo
med naravno danostjo fosilov, o katerih nas je
poučil, ter doma pridelanimi sokovi, ki smo
jih pohodniki s slastjo zaužili. Zahvala za pestro ponudbo videnega in doživetega gre tudi
zdravstvenemu osebju ZD Lenart, ki je poleg
ostalega z demonstracijami v rešilnem vozilu polepšalo dan predvsem otrokom, ki so
na trenutek, da lahko sedejo v vozilo in celo
vključijo sireno, komaj čakali. Na koncu poti

je pohodnike pričakal tudi prigrizek z domačimi namazi izvirnih receptov vrtčevske
kuhinje. Svoje sta dodala tudi predstavnika
Planinskega društva Lenart Marjetka Breznik in Franc Meke, ki sta prisotne seznanila
s pomenom gibanja in pohodništva. Da je
potekalo varno ob cesti in tekoče na parkirišču, pa so poskrbeli policisti PP Lenart in
gasilci PGD Lenart. Iskrena hvala vsem. Prav
tako so se izjemno izkazali člani Fitnes centra
Dream Gym Lenart, saj so pripravili otroški
»oviratlon«, ki je zapolnil celoten notranji
krog proge RŠC Polena. Gregor Muršec in
drugi iz Dream Gyma-a so z raznolikimi in
domiselno pripravljenimi gibalnimi ovirami
ponudili gibalne izzive vseh vrst, od plezanja
do plazenja, z ravno pravšnjo mero skrivnostnosti, ki je le stopnjevala adrenalin vsakega,
ki se je soočal z ovirami.
Piko na i so dodali otroci vrtca Lenart in
zaposleni s svojimi majicami - v barvah rumene, rdeče in zelene so predstavljali barve
treh hiš, ki otrokom vrtca Lenart ponujajo
»drugi dom«. Za to usklajeno barvno poenotenost pa gre zahvala velikodušnemu sponzorju AjDAS, ki nas je z majicami obdaril v
sklopu 60-letnice vrtca.
Seveda pa ne gre mimo druženja, ki ga v
zaključnem delu prireditve pripravijo starši
vsake od skupin. Ti namreč vsak na svoj način prispevajo, da je vsem lepo, da so trebuhi
polni in zbrani zadovoljni. Vsepovsod diši
po hrani in dobri volji, ki ušesa obiskovalcev
polnijo z otroškim smehom in enkratnim
vzdušjem, kot se za druženja te vrste spodobi
in ki traja, vse dokler nas morda kakšna ploha
ne zmoči in loči.
H. K.

Lokavški pisker

V

soboto, 19. 05. 2018, se je ob 15. uri
odvijal drugi »Lokavški pisker«. Glavni organizator Trgovina-Bar-Prevozi
Golob, Verica Golob, s. p., je s pomočjo Kulinaričnega društva kisla juha Sveta Ana kljub
občasnim kratkim obiskom dežja odlično iz-
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peljal dogodek. Sodelovalo je 13 ekip, ki so se
pomerili v pripravi slastnih pasuljev. Pasulje
so ocenjevali tričlanska strokovna komisija ter
glavni kuharji iz vsake udeležene tekmovalne
ekipe. Ocenili so, da si je zaslužila prvo mestu
ekipa »Kulinarično društvo kisla juha 2, drugo mesto ekipa »Špricer bataljon«
ter tretje mesto ekipa »Ščap«. Vse
udeležene ekipe so bile lepo nagrajene. Okušanju slastnih pasuljev pa
se nista mogla upreti tudi poslanka v
Državnem zboru RS Ljudmila Novak
in takratni kandidat za poslanca NSi
David Klobasa.
Prireditev je spremljala tudi dobrodelnost, saj so bili obiskovalci
povabljeni, da po svojih zmožnostih
prostovoljno prispevajo. Izkupiček
prostovoljnih prispevkov so v celoti
namenili otrokom vrtca Lokavec in
vrtca Sv. Ana v Slovenskih goricah, ki
jih je ob skupnem zaključku leta obiskala Alenka Kolman s Pujso Pepo.
Organizatorji so bili z dogodkom
zelo zadovoljni, zahvaljujejo se vsem
ekipam ter vsem obiskovalcem in že
vabijo na Lokavški pisker 3, ki se bo
odvijal naslednje leto.
Nuša Kacjan in Karina Lorenčič

Šmarnične pobožnosti ob vaških kapelah

N

a območju župnije Sv. Jurij v
Slovenskih goricah so se tudi v tem
letu odvijale šmarnične molitve ob vaških
kapelah, na Vardi pri
Vuzmovi kapeli, pri
Gorjupovi kapeli in
pri Zorečevi-Toplakovi
kapeli v Zg. Partinju.
Molitvena šmarnična
pobožnost je potekala
vsak večer v mesecu
maju. Poleg ostalih vaščanov so tudi tokrat
glavno vlogo odigrali
učenci OŠ Jožeta Hu- Utrinek iz Vuzmove kapele na Vardi
dalesa Jurovski Dol, saj
so prebirali šmarnične
stniki kapelic vključno z vaščani potrudili s
odlomke in molili litanije. Ob koncu meseca
pogostitvijo in prijetnim druženjem. Daritvemaja je bila pri vseh treh kapelah opravljena
no bogoslužje je opravil farni župnik in dekan
zahvalna mašna daritev in vsi, ki so se redno
Janko Görgner.
udeleževali te tradicionalne pobožnosti, so
prejeli pisne zahvale. Ob koncu pa so se laRudi Tetičkovič

Podivjani žrebci s konji na morje

Č

lani društva Podivjani žrebci, ki jih
združuje ljubezen do konjev in svobodno jahanje v naravi, so se letos
ponovno podali iz osrčja Slovenskih goric na
slovensko obalo. Četverica jahačev na čelu z
Damijanom Kurnikom, ki se je na tovrstno
pot podal že devetič, se je letos podala iz Varde v soboto, 5. maja 2018. Na približno 400
km dolgo pot po slovenski pokrajini so se
poleg Kurnika podali še Stanko Kosec, Katja
Muhič in Beni Črnčec. Slednji zaradi poškodbe konja celotne poti ni mogel opraviti.
Osemdnevna pustolovščina jih je iz Varde
vodila skozi Laporje, Senovo, Šentrupert pri
Mirni Peči, Ambrus, Velike Bloke, Pivko, Divačo
in na zadnje še do Ankarana, kjer so letošnjo
pustolovščino zaključili.
Na poti do Ankarana so
se jim na posameznih
odsekih pridružili številni prijatelji, ki so jim
poleg družbe nudili tudi
domače gostoljubje, varna prenočišča in seveda
oskrbo konj. V Šentrupertu se jim je tako pridružila Barbi Povše, ki je

z njimi jahala prav do cilja, do slovenske obale.
Tako kot prejšnja leta so jih tudi tokrat v Ankaranu pričakali prijatelji z avtomobili in prikolicami za konje, s katerimi so se zapeljali domov.
Kot pravijo sami, je neopisljiv užitek ob jahanju po slovenskih brezpotjih, čez travnike,
gozdove, v stiku z naravo in v dobri družbi. Da
je bila njihova pot zares pestra, priča tudi podatek, da so se srečali celo z medvedom, ki pa
jih je na njihovo srečo zgolj radovedno opazoval. Nekaj posebnega pa je bila tudi zadnja noč
njihovega potovanja, noč pod zvezdami.
D. K.

Otroška avtorobotika (Robosled) v močni
kondiciji
Državni prvaki, podprvaki in absolutni prvaki

P

red kratkim je potekalo državno robotsko
tekmovanje na Feri-ju
v Mariboru, kjer so sodelovali učenci - tekmovalci iz
osrednjih Slovenskih goric z
mentorjem mag. Feliksom Jakopcem.
Tekmovalo se je v teoretičnem znanju iz robotike (poznavalec robota, delovanje
lastnega izdelanega robota) ter
v hitri vožnji robota po 10 metrov dolgi krivi poti.
V kategoriji robot brez mikrokrmilnika je Luka Kavčič Od leve: Vid Roškarič, Mark Roškarič, Luka Kavčič in mentor
iz OŠ Cerkvenjak–Vitomarci robotike mag. Feliks Jakopec
dosegel zlato sredino. V super
hitri kategoriji robot z mikrokrmilnikom »Dirkač« je Vid Roškarič, učeosvojiti, je v skupnem seštevku vseh točk donec OŠ Lenart, dosegel drugo mesto in postal
segel Mark Roškarič, OŠ Lenart, in postal abdržavni podprvak, njegov brat Mark pa je v
solutni državni prvak, njegov brat Vid pa je v
tej kategoriji zmagal in postal prvak.
skupnem seštevku osvojil odlično tretje mesto.
Vse, kar se je na državnem tekmovanju dalo
E. P.
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OŠ Sv. Ana in »tehnika za prihodnost« !

K

onec meseca marca smo na OŠ izvedli šolsko tekmovanje v konstruiranju z lego gradniki za učence od 1. do
6. razreda. Sodelovalo je 28 učencev, 15 jih je
prejelo priznanja šole za prva mesta in so se
uvrstili na področno srečanje.
1. razred: Gašper Zemljič, Aneja Horvat
2. razred: Jurij Breznik, David Belec, Brin Peček
3. razred: Teo Majer, Rene Slaček
4. razred: Saša Vučetič, Kris Ornik, Pavel Šijanec
5. razred: Vita Peček, Maja Holer, Julija Zemljič
6. razred: Marcel Zemljič
... 9. razred: Matej Rajter
Regijsko srečanje je bilo v petek, 6.4.2018,
v Veliki Nedelji pri Ormožu. Na tekmovanju
smo sodelovali v kategoriji konstruiranja z
lego gradniki (K1 in K2) in v konstruiranju s
programom SketchUp K6.
Vsi sodelujoči so nas dobro zastopali, nekateri pa so se uvrstili na prva tri mesta v posamezni kategoriji:
K1 (lego konstruiranje od prvega do tretjega
razreda)

2.razred: Jurij Breznik(1. mesto)
3.razred: Teo Majer (2. mesto),
K2 (lego konstruiranje od četrtega do šestega
razreda)
5.razred: Vita Peček (2. mesto)
6.razred: Marcel Zemljič (3. mesto)
K6 (konstruiranje s programom SketchUp)
9. razred: Matej Rajter (1. mesto)
Državno srečanje je potekalo v soboto,
12.5.2018, v Mariboru na Fakulteti za naravoslovje in matematiko.
Svoje znanje sta preizkusila:
Jurij Breznik v sestavljanju železniške postaje iz lego gradnikov in Matej Rajter v 3D
modeliranju s programom SketchUp)
Vsem prejemnikom priznanj čestitamo, še
posebej Juriju za četrto mesto in Mateju za
tretje mesto na državnem nivoju.
Mentorica: Irena Rola-Bek

Ekskurzija v Lenart

N

a ekskurzijo v Lenart so se prvošolci
OŠ Voličina odpravili v sredo, 9. 5.
2018. Najprej so se ustavili v Glasbeni in baletni šoli Lenart. Pričakala sta jih
ravnateljica Irena Košmerl – Leš in učitelj
harmonike Kristijan Brus. Na zabaven in
poučen način sta otrokom predstavila svet
glasbene šole in glasbil. Ni manjkalo glasbe,
petja, plesa in seveda dobre volje. Učenci so
se prijaznima učiteljema zahvalili in veliko
je bilo takšnih otrok, ki so rekli, da še želijo
priti v glasbeno šolo. Naslednja postaja je bila
sosednja stavba, Knjižnica Lenart. Tam so
otroke že pričakovale prijazne knjižničarke.
S svojim pripovedovanjem je otroke očarala
pravljičarka Aleksandra Papež. Z njeno pomočjo so s časovnim
strojem odpotovali v
daljno preteklost, pa v
malo bližnjo preteklost
in seveda nazaj v sedanjost. V vsakem času
jih je pričakala pravljica. Težko so se odločili, katera jim je bila
bolj všeč. Zagotovo pa
so ob Aleksandrinem
doživetem pripovedovanju pravljic neizmer-

no uživali. Po knjižnici je otroke popeljala
knjižničarka Nina Polanec. Pokazala jim je,
na katerih policah lahko najdejo knjige za
1.VIO, kje jih bodo iskali v 2. VIO in seveda,
kje jih bodo našli, ko bodo že veliki šolarji.
Zelo poučno in zanimivo je bilo v zadnjih
dveh sobah. V prvi so si ogledali zelo stare
knjige, druga pa je bila čitalnica s prav posebno skrivnostjo, ki jo hranijo v posebnih predalčkih. Ekskurzijo so zaključili na avtobusni
postaji, kjer so se posladkali s sladoledom in
v sproščenem klepetu strnili vtise o prijetnih
doživetjih tega dne.
Regina Dobaja, OŠ Voličina

Razvojna agencija Slovenske gorice

Jurij Breznik

Župan čestital
odličnjakom OŠ Sv. Ana

Ž

upan Občine Sveta Ana Silvo Slaček se je v petek, 8. 6. 2018, udeležil valete OŠ Sveta Ana.
Generaciji 2009-2018, ki je letos zaključila
šolanje, in trem učencem: Ani Ferš, Špeli Kraner in
Mateju Rajterju, ki so bili odlični vseh devet let, je ob
tej priložnosti čestital in podaril simbolično darilo.
A. R., foto: Marjan Dvoršak

Županov sprejem najuspešnejših
benediških učencev

Ž

upan Občine Benedikt Milan Gumzar
je ob koncu šolskega leta 2017/2018
povabil na sprejem najuspešnejše
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Novice Izobraževalnega centra

Matej Rajter

učence, ki letos zaključujejo osnovnošolsko
izobraževanje v Osnovni šoli Benedikt. To so
učenci, ki so v vseh letih osnovnega šolanja
dosegli odličen učni
uspeh oz. povprečje
ocen 4,5 in več. V generaciji 2009-2018 so
takšen uspeh dosegli
Timotej Gungl, Nuša
Kovačič in Aljaž Sraka.
Župan jim je ob sprejemu čestital za uspeh in
zaželel, da v nadaljnjem
šolanju pridobijo nova
znanja ter jih vračajo
nazaj v lokalno okolje.
BŠ

Tako kot vsako leto smo se tudi letos odpravili na strokovno ekskurzijo. Ker naši udeleženci čez vse leto pridno pridobivajo nova
znanja, so naše ekskurzije naravnane na spoznavanje novega, poučnega in zanimivega.
Tokrat smo se odpravili k svoji sosednji državi, na Madžarsko. Ogledali smo si termalne toplice Heviz, nadaljevali pot proti mestu
Keszthely, kjer smo si ogledali baročni dvorec
družine Festić, tropski vrt in muzej marcipana. Najbolj smo bili očarani nad polotokom

Tihany, kjer smo imeli čudovit razgled nad
Blatnim jezerom in se kasneje s trajektom
popeljali čez njegovo ožino do Siofoka.
Lep in vroč dan nam je omogočil, da smo
lahko fotografirali znamenitosti, prelepe razglede na Blatno jezero ali pa si privoščili sladice iz marcipana, osvežilne napitke ter sladoled.
Ob zaključku šolskega leta vam želimo
prijetne počitnice, v septembru pa lepo vabljeni v naše Izobraževalno središče.

Izobraževalni center, Alenka Špes

Piknik škrata Zdravilka

Š

tirinajstega junija smo v Voličini
imeli
zaključek
šolskega leta pri zeliščarskem
krožku.
Otrokom, ki obiskujejo
naše urice, smo pripravile piknik pod Čučkovo uto. Tokrat smo
pozornost
namenili
čebelam in medonosnim rastlinam. Ker pa
je naš škrat tudi ljubitelj
kulture, je poskrbel, da
sta z nami bili lutkarici Irena in Marjetka, ki
sta nam na slikovit način s pomočjo Katke in
dveh polžkov povedali, kako pomembno je
vztrajati in ob sebi imeti prijatelje. Naš harmonikar Matic je zaigral Čebelarja, mi pa
smo pomagali s petjem. Gibčne plesalke iz
4. razreda so zaplesale svoj čebelji ples, Alex

pa je z občutkom recitiral pesem Čebelica.
Manjkalo ni različnih palačink, češenj, čaja
in malinovca, predvsem pa veselega otroškega živ-žava. Zaželeli smo si lepih počitniških
dni, jeseni pa se zopet snidemo.
Marija Čuček v imenu zeliščarske sekcije
KD Srečko Rojs Niko
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Gimnazijci iz Maribora in Ruš na Komarniku
Terensko delo III., II., Prve gimnazije Maribor in Gimnazije Ruše na jezeru Komarnik

A

kumulacijsko jezero Komarnik je bilo
umetno narejeno v šestdesetih letih 20.
stoletja ob melioraciji reke Pesnice. Namenjeno je bilo zadrževanju visokih voda in je
odvisno od dotoka Partinjskega potoka. Zveza
ribiških družin Maribor ga uporablja kot gojitveni ribnik. Zaradi bogate flore in favne je Komarnik uvrščen med naravne vrednote državnega pomena, hkrati pa predstavlja naravno
učilnico za izkustveno, vseživljenjsko učenje
številnih biologov, ljubiteljev narave in tudi za
učence na vseh stopnjah izobraževanja.
Ideja o povezavi gimnazij in skupnem terenskem delu je nastala spontano na eni študijskih
skupin v okviru projekta Posodobitev pouka
v gimnaziji. Zanju smo se informativno dogovorile mag. Helena Lonjak, prof. biol. (Prva
gimnazija), Katja Holnthaner Zorec, uni. dipl.
biologinja, prof. biol. (II. gimnazija) in mag.
Brigita Horvat, prof. biol. (III. gimnazija). Ideja
je navdušila ostale mentorje in sodelavce. Nekateri se menjujejo, nekateri pa smo v skupini
že stalni. Veliko let je z nami Andreja Senčar,
uni. dipl. biologinja, prof. biol. (Prva gimnazija) Maribor. Tako smo učiteljice biologije
in kemije III., II. in Prve gimnazije Maribor v
sodelovanju z zunanjimi sodelavci, priznanimi strokovnjaki in ljubitelji narave, junija 2012
organizirale terensko delo in vodeni strokovni
ogleda jezera Komarnik pri Lenartu. Namen
našega sodelovanja je, da se med seboj družijo
in spoznajo gimnazijci, mentorji pa si ob delu
izmenjamo izkušnje in poglobimo svoje znanje.
Pri strokovnem druženju so sodelovali tudi zunanji mentorji. Pri načrtovanju dela nam veliko
pomaga in nam svetuje mag. Slavko Lapajne, ki
znanstveno spremlja kemizem jezera.
To leto smo terenske vaje izvedli v soboto,
9. 6. 2018. Priključila se nam je še Gimnazija
in srednja kemijska šola Ruše. Dijakov je bilo
okrog 50 in so bili razdeljeni v delovne skupine:
Geografske značilnosti jezera Komarnik, po
sledeh vidre - mentorji: Natalija Ludvik, prof. geo.
in soc., mag. Iztok Erjavec, Viktor Škof, lovec;
Fizikalno-kemijske značilnosti voda na
območju jezera - mentorji: mag. Slavko Lapajne, mag. Simona Posel Pečnik, prof. kem.
(III. gimnazija Maribor), Iva Pigac, uni. dipl.
inž., prof. kem. (Gimnazija in srednja kemijska šola Ruše);
Obvodne in vodne rastline, metoda transekta - mentorici: Andreja Senčar, uni. dipl.
biologinja, prof. biol. (Prva gimnazija Mari-

bor), mag Brigita Horvat, prof. bio. (III. gimnazija Maribor);
Nevretenčarji v vodi - mentorici: Katja
Holnthaner Zorec, uni. dipl. biologinja, prof. biol.,
Tamara Šiško, prof. biol. (II. gimnazija Maribor);
Ptice Komarnika - mentorja: Darko Lorenčič, ornitolog in prostovoljni naravovarstveni nadzornik, Robert Šiško, ornitolog.
Naše delo je potekalo med 8. in 15. uro
po zastavljenem programu: zbiranje udeležencev na parkirišču Črni les; odhod na
mesta terenskega dela; terensko delo; zbor
udeležencev na JV delu jezera; vodeni strokovni ogled, pohod do ŠRC Polena in malica;
predstavitev, evalvacija dela z znanstvenicami
ljubljanske Biotehniške fakultete in drugimi
strokovnjaki; druženje.
Med 12. in 13. uro smo se družili ob vodenem ogledu in spoznavali ob pikniku na
Poleni. Ostalo nam je še poročanje skupin s
terenskega dela in evalvacija dela z mentorji ter z zunanjimi sodelavci, kar smo izvedli
med 13.30 in 14.30 uro.
Z nami sta bili tudi to leto znanstvenici Biotehniške fakultete v Ljubljani prof. dr. Alenka Gabrščik, ki Komarnik spremlja že okrog
18 let, in prof. dr. Mateja Germ.
Za avtobusni prevoz dijakov so poskrbele
matične šole, za prijetno druženje na pikniku pa sponzorji, katerim se vsi, ki smo bili na
terenskih vajah, zahvaljujemo. Naši dolgoletni sponzorji so: Občina Lenart, župan mag.
Janez Kramberger; Socialno varstveni zavod
Hrastovec, direktorica, mag. Andreja Raduha; Društvo za razvoj podeželja LAS Ovtar
Slovenskih goric, predsednik Andrej Kocbek;
Rotary club Maribor Grad, predsednik Rok
Gričnik; Lovska družina Lenart, Viktor Škof;
ZRD Maribor, gospodar in ribogojec Boris
Vogrin; DOPPS - Društvo za opazovanje in
proučevanje ptic Slovenije, Darko Lorenčič
in Robert Šiško. Posebna zahvala velja vsem
tistim, ki so poskrbele, da po napornem delu
nismo bili lačni: kuharica Mateja Fekonja in
njene pomočnice Katica Lapajne, Tatjana Lorenčič, Lidija Pliberšek in Anica Zelenik.
Krog ljubiteljev narave se širi. V njem smo
vsi, ki se zavedamo, kakšno vlogo imamo pri
ohranjanju naravne in kulturne dediščine.
Priključite se nam.
mag. Brigita Horvat, foto: Luca Maximilian
Simonič

Civilna iniciativa narava Slov. goric

N

arava nikoli ne bi smela biti samoumevna. Smo le gostje, ki na tem planetu bivamo začasno. Mnogo je obstajalo že pred nami in mnogo bo obstajalo,
ko nas več ne bo. Kakšen pečat bomo pustili,
je odvisno od nas samih. Narava in okolje
Slovenskih goric sta vedno bolj izpostavljena
različnim pritiskom in človekovim posegom,
ki imajo izredno močne negativne posledice.
Zaradi dejstva, da s temi nepremišljenimi
posegi uničujemo naravo in tako posredno
ogrožamo tudi sami sebe, se je razvila Civilna iniciativa narava Slovenskih goric. S svojim delovanjem želimo ozaveščati o pomenu
varstva narave ter opozarjati na nedovoljene
in škodljive posege v naravo na območju Slovenskih goric.
Eden izmed takih posegov se je zgodil v začetku aprila v samem centru Lenarta, ko so
obglavili drevesa. Drevesa naj bi na pobudo
občanov in stroke ''pomladili'' in tako z ob-
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rezom odstranili potencialno
nevarnost. Vendar so bila drevesa, kot je povedala Miša Pušenjak, strokovnjakinja za rastlinstvo iz KGZ Maribor za članek Večer, ''povsem napačno in nestrokovno
porezana''. Kot je dejala, je šlo za ''premočen
in pregrob rez, ki sploh ni upošteval osnovnih
pravil rasti. Tak obrez bo povzročil ali smrt
dreves, če se bodo rane okužile in bodo glivice napadle les, ali se bo pospešila rast in krošnje naredila goste, nepregledne, prepletene
in tako ustvarila še več pogojev za bolezni.«
Da do takih nepravilnosti ne bi več prišlo,
moramo nujno začeti razmišljati in načrtovati urejanje prostora in poseganje v prostor
dolgoročno. V Lenartu se gradi vedno več
tovarn, promet je vse gostejši, vse več je priseljencev, vedno večji problem predstavlja intenzivno kmetijstvo. Pozorni moramo biti na
kvaliteto vode, zraka, tal, ki je lahko ogrožena
zaradi posegov, kot so pretirano spuščanje

emisij v zrak, obglavljanje dreves, nepravilno
ravnanje z odpadnimi vodami, onesnaženje
rek in vodotokov, sekanje zarasti ob potokih,
sekanje mejic ipd. Žal smo prišli do točke, ko
prostora za napake, ki lahko nastanejo kot
posledica hitrih in škodljivih posegov v naravo, praktično ni. Potrebno je delati podrobne
in dolgoročne načrte, pretehtati možnosti v
dobro narave (in posledično prebivalcev),
odločitve pa sprejemati le z vključitvijo zainteresiranih prebivalcev Občine Lenart, ustrezne stroke, nevladnih organizacij in civilnih
pobud, ki so pripravljeni aktivno in konstruktivno sodelovati. Občina mora razviti
strategijo in jasno politiko ravnanja, s pomočjo katere bo vodila usklajevanje interesov, po
drugi strani pa skrbela za njeno izvajanje.
Civilna iniciativa narava Slovenskih goric se
je prvič javno predstavila na letošnjem KOS-u, junija smo organizirali tudi prvi pohod.

Zavedamo se, da ni dovolj samo ozaveščanje,
temveč predvsem zgled in dejanja. Občina
Lenart ima v statutu kot eno izmed temeljnih
nalog zapisano, da ''skrbi za varstvo zraka, tal,
vodnih virov, za varstvo pred hrupom, za zbiranje in odlaganje odpadkov in opravlja druge dejavnosti varstva okolja.'' To so tudi cilji
Civilne iniciative narava Slovenskih goric, ki
stremi k udejanjanju le-teh. Do sedaj v Lenartu temu nismo posvečali nobene pozornosti,
zato je skrajni čas, da se tega lotimo.
Kot je dejal Horace Annesley Vachel: »V
naravi ni plačila ali kazni: so le posledice.«
Mora nam postati mar – če ne za nas, pa za
naše otroke, ki bodo v svetu, katerega jim
bomo zapustili, morali živeti.
Za Civilno iniciativo narava Slovenskih
goric Danijela Dobaja
e-mail: narava.slovenskihgoric@gmail.com
fb: Civilna iniciativa narava Slovenskih goric

Vlado Steinfelser znova najboljši strelec
lenarškega LGB

N

a strelišču Strelskega
društva Osek v Slovenskih goricah je
bilo tradicionalno tekmovanje
v lovski kombinaciji (golobi
in MK puška) za pokale lenarškega lovsko-gojitvenega
bazena (LGB). Vanj so povezane Lovske družine (LD)
Benedikt, Dobrava, Lenart,
Voličina, Sveti Jurij v Slovenskih goricah in Sveta Ana v
Slovenskih goricah. V posamični konkurenci je po pričakovanju po krajšem premoru
znova slavil prekaljeni strelec Vlado Steinfelser iz LD
Dobrava pred favoriziranim Bazenski prvak Vlado Steinfelser (desno)v družbi predstavnika
Marjanom Perkom iz Bene- LZ Maribora Franca Krivca (foto: Marjan Toš).
dikta in tokrat presenetljivo
izjemno dobrim Brankom
Organizatorka letošnjega tekmovanja v OseBaumanom iz Svetega Jurija. V ekipni konku je bila LD Dobrava v Slovenskih goricah.
kurenci so zasluženo slavili lovski strelci LD
Sveti Jurij pred LD Dobrava in Benediktom.
M. T.

Ravnanje z biorazgradljivimi odpadki
Pri vsakodnevnih aktivnostih in zadovoljevanju osebnih potreb nastajajo t. i. biološko razgradljivi kuhinjski odpadki, kot so:
zelenjavni in sadni odpadki vseh vrst, jajčne
lupine, kavne usedline, filter vrečke, pokvarjeni prehranski izdelki, kuhani ostanki
hrane, papirnati robčki, brisače in papirnate vrečke ter zeleni vrtni odpad, kot npr.:
odpadno vejevje, trava, listje, stara zemlja
lončnic, rože, plevel, lesni pepel … Skladno
z republiško strategijo ravnanja z odpadki je
te odpadke obvezno ločevati od ostalih vrst
komunalnih odpadkov in jih lastno kompostirati ali pa v vodotesnem zabojniku
prepustiti izvajalcu javne službe zbiranja
določenih vrst komunalnih odpadkov.
Biološko razgradljive kuhinjske odpadke je prepovedano rezati, drobiti ali mleti
ter redčiti z namenom, da se jih z odpadno

vodo odvaja v kanalizacijske sisteme, greznice, nepretočne greznice ali neposredno
v vode.
Lastno kompostiranje: Za postavitev
hišnega kompostnika na vrtu izberemo
polsenčen ali senčen prostor, zavarovan
pred vetrom in lahko dostopen. Hišni kompostnik naj ima neposreden stik s tlemi in
naj bo z vseh strani primerno prezračen.
Kot prvo plast damo plast zdrobljenih vej,
ki poskrbijo za dobro zračenje od spodaj
in preprečujejo zastajanje vode. Ostanke
hrane je potrebno takoj prekriti z listjem,
zemljo, travo ali rahlo zagrebsti, da se prepreči širjenje neprijetnih vonjav in privabljanje neželenih glodavcev in ptic. V času
daljše poletne suše je priporočljivo vlaženje
kompostnega kupa. Ko je hišni kompostnik
poln oziroma po približno pol leta, njegovo
vsebino preložimo.
Več informacij o ravnanju z biološko
razgradljivimi odpadki najdete v Uredbi o
ravnanju z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki in zelenim vrtnim odpadom
(Ur. list RS, št. 39/2010) ali pokličete na naš
naslov na tel. št. 02/620-23-00.
Vaš Saubermacher Slovenija
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Dr. Marjan Toš

Melisa (Melissa officinalis)
Izvor imena iz grščine za meliso v dobesednem prevodu glasi čebelji list, sv. Hildegarda
jo je imenovala čebelje
oko in zanjo pravi, da
razveseljuje srce. V
zgodovini jo najdemo
tudi kot materina zel
in tolažba srca. Karmeličanke so od 1611.
leta lastnice recepture
za melisino žganje Klosterfrau Melissengeist,
ki ga je po tej recepturi
možno dobiti še danes.
Melisa je trajna zelika s štirirobim steblom. V našem okolju jo gojimo v vrtovih
in zraste v višino do 90 cm. Listi so srčaste
oblike, ob robu narezljani in rahlo dlakavi.
Cveti na vršičkih rastline v prvi polovici
junija. Cvetovi so bledorumeni ali beli in
rastejo iz zalistka. V zdravilne namene nabiramo liste, najbolje pred cvetenjem, v suhem, sončnem vremenu, dopoldan. Previdno posušimo v senci, rastline se čim manj
dotikamo in tudi kovine se pri tem izogibamo. Naša ljudska imena za meliso so: čebeloperka, maternjak, medeni list, srčno zelje.
Vsebuje eterična olja, čreslovine, grenčine
... Na naše telo deluje tako, da sprošča krče,
pomirja, uničuje bakterije in viruse. Pripravke uporabljamo za pomirjanje živčnih
obolenj, pri želodčnih in črevesnih težavah,
ki so živčno pogojene, pri migreni, pri živčnih srčnih težavah, za spodbujanje teka, še
posebej pri otrocih in kot pomoč pri herpesu simplex. Čaj pripravimo kot poparek
iz dveh žličk nadrobljenih suhih ali svežih
listov na 2,5 dcl vrele vode. Pustimo stati 10 minut. Blagodejen je predvsem za
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otroke in starejše, proti
bruhanju v nosečnosti,
prav tako dobro vpliva
na šibko, bolečo menstruacijo.
Tinkturo
naredimo iz 20 g sveže
posušenih listov in 100
ml žganja. Uživamo 20
do 30 kapljic zvečer na
koščku sladkorja ali z
vodo. Kopel blagodejno vpliva pri stresu in
izčrpanosti. K vodi za
kopanje dodamo melisin čaj in par kapljic
et. olja melise. Za dober spanec pripravimo poparek iz enakih
delov melise, baldrijana in hmelja. Sladkamo z medom in pijemo pred spanjem.
Proti napenjanju zmešamo v enakih delih
meliso, kamilico in poprovo meto. Nesladkan poparek pijemo po požirkih. Za boljši
spomin v enakih delih zmešamo meliso in
majaron, dnevno spijemo 2 do 3 skodelice
poparka. Pri oslabelih živcih in kronični
utrujenosti naredimo poparek iz melise in
šentjanževke, ki mu dodamo med in pijemo
po požirkih daljše obdobje. Tisti, ki uživate
antidepresive, zaradi šentjanževke tega čaja
ne pijte. V kulinariki dodajamo meliso svežim solatam, korenčkovi solati, sladoledu,
sadnim solatam, za otroke naredimo melisnice ... Že samo ime nam pove, da jo imajo
posebej rade čebele in je tudi namenjena
zdravljenju čebel.
Sv. Hildegarda pravi tudi: »Kdor bo užival meliso, se bo rad smejal.« Ker je smeh
pol zdravja, si le pripravite skodelico tega
dišečega čaja.
Marija Čuček

Slovenska Štajerska 1918–1919: od Maistrove
»operete« do narodne osvoboditve
(Kratek oris važnejših dogodkov)
Zahteve enih so bile v diametralnih nasprotjih z zahtevami drugih. Srečanje, ki je
trajalo več ur, se je končalo brez uspeha in
tudi ni vplivalo na mnenje ameriškega gosta.
Arbitraže o tem, ali bo Maribor ostal slovenski in del nove države SHS, ali pa ga bodo
priključili k nemški Avstriji, ni bilo. Je pa Miles naročil, da mu obe strani o tem pripravita
posebno spomenico18. Zaradi razpleta dogodkov, močne nemške propagande in tudi
nemških vojaških uspehov na Koroškem, je
podpolkovnik Miles prišel drugič v Maribor
27. januarja 1919.Tega dne so se v Mariboru zgodile velike nemške demonstracije. Na
njih je sodelovalo več tisoč demonstrantov,
ki so prišli v mesto iz različnih krajev. Pripeljali so se z vlaki, konjskimi vpregami ali prišli celo peš. V glavnem so bili to Nemci ali pa
ponemčeni Slovenci, vsi pa so nosili velike
nemške nacionalne in avstrijske zastave. Velikansko nemško nacionalno zastavo so razvili celo iz zvonika stolnice. Glavni vzrok zanje je bila težnja mariborskih Nemcev, ki so
želeli ameriški študijski delegaciji (komisiji),
ki je zbirala gradivo za potrebe mirovne konference v Parizu, predstaviti nerealno sliko o
volji prebivalstva glede pripadnosti Maribora in njegove okolice k republiki nemški Avstriji. Maribor so želeli delegaciji predstaviti
kot nemško mesto, čeprav so se zavedali, da
je njegova okolica slovenska19. Demonstracije so se končale s strelskim obračunom med
nemškimi demonstranti in slovenskimi orožniki na Glavnem trgu, v katerem je več ljudi
izgubilo življenje20. Velike nemške demonstracije na Milesa niso naredile posebnega
vtisa in z njimi ga Nemci tudi niso prepričali.
O novih mejah je odločal Vrhovni svet
(ZDA, Anglija, Francija, Italija, Japonska)
prvič februarja 1919. Določil je obstoječo
mejo na Štajerskem, priključitev Mežiške
doline k jugoslovanski državi ter plebiscitni
coni na Koroškem. Konec aprila in v začetku
maja je potekala neuspešna ofenziva slovenske vojske na Koroško. Konec maja 1919 pa
se je začela jugoslovanska ofenziva. General
Maister je skupaj s srbskimi častniki uspešno vodil labotski odred in po zmagi prevzel
poveljstvo koroškega obmejnega poveljstva
v coni A plebiscitnega ozemlja. Osemnajstega septembra 1919 se je moral Maister skupaj s svojimi policijskimi silami umakniti iz
cone, ker bi lahko vplival na rezultat plebiscita 10. oktobra 1920. Uspešni poveljnik ter
osvoboditelj severne meje in Maribora se je
razočaran vrnil v Maribor in se vključil v
delo oblastnega odbora Narodne odbrane.
Postal je tudi poveljnik Maribora.
Maistrovo zgodovinsko vlogo je treba
obravnavati v kontekstu širših zgodovinskih
dogajanj po razpadu Avstro-Ogrske monarhije. V tem okviru je mogoče in je tudi treba
opredeljevati tudi pomen osebnosti generala
Maistra. »Na eni strani moramo upoštevati,
da je tukaj prvo dejstvo razpoloženje slovenskih vojakov kot dela tedanjega slovenskega
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ljudstva, ki se je Maister nanje oprl. Zlasti bi
še iz tega ljudskega elementa poudaril pozitivni odziv na njegov mobilizacijski oklic
9. novembra 1918. Glede na to, da v tistem
času niso vsi taki mobilizacijski oklici imeli
takšnega uspeha, ker za njimi ni stala nobena prava državna oblast, na drugi strani pa
je bilo dominantno protivojno razpoloženje
oz. vojna utrujenost. Ta odziv na Maistrovo mobilizacijo nedvomno kaže, da raste iz
ljudske osnove deklaracijskega gibanja. Brez
te osnove bi bil tudi Maister nemočen. Seveda se sedaj postavlja vprašanje vloge osebnosti v zgodovini, itd., o tem ne bom razpravljal in to ne pomeni zanikanje njegove
vloge«21. Toda treba je osebnost videti v njenih možnostih. Po drugi strani se je Maister
politično (tudi v svojih političnih zvezah in
delovanjih), opiral na skupno narodno-meščansko vodstvo. V prvem času med vojno,
dokler še ni prevzel svoje vloge, pa na Jugoslovanski klub. Vemo, da je Anton Korošec,
kot predsednik Jugoslovanskega kluba dosegel, da je njegova konfinacija bila razveljavljena. Pozneje se je oprl na Narodni svet.
V novembrskih dneh pa konkretno samo
na Narodni svet za Štajersko. Narodni svet
za Štajersko je tukaj pokazal neko samostojnost, ki jo je treba tudi primerno ocenjevati.
Maistrova akcija je nedvomno nacionalna,
vendar v meščanskem smislu narodnega gibanja. Kot takšna pa jo vendarle zagotovila
tedaj in tudi pozneje izvršitev nacionalne
samoodločbe Štajerskih Slovencev. V tem je
gotovo njegov največji zgodovinski pomen.
Ta pomen jo tem bolj tehten, ker je ta akcija bila v marsičem izvedena v nasprotju s
stališčem pasivnosti, ki ga je gojila narodna
vlada v Ljubljani, za katero mi po domače
pravimo, da nam je »zašuštrala« ugodno situacijo. V tem je gotovo tudi njegov osebni
prispevek. Maister je proti pasivnosti postavil akcijo. Zato Maistrove poteze, odločitve
in uspehi na slovenskem Štajerskem in v
Mariboru še posebej, niso bili nobena »opereta«, pač pa zgodovinski prispevek narodni
osvoboditvi Štajerske s severno slovensko
mejo vred22. Tisto, kar se je v Mariboru 23.
novembra 1918 izkazalo kot odlično zasnovana in izpeljana vojaško-civilna akcija, je
torej Narodna vlada v Ljubljani poimenovala kot »Maistrova opereta«, kar priča o odnosu osrednje oblasti do Maistra in njegovih
dejanj23. Maistrovo ravnanje je bilo resnično
odločno in drzno vizionarsko dejanje, ukrepanje namesto puhlega cincanja in vdanega
čakanja, da bodo veliki zmagovalci svoja
razglašena načela o pravičnosti Slovencem
tudi uresničili. Če je zgodovina res učiteljica
življenja, potem bodi Maistrov primer še naprej naše vodilo. Maribor je Maistru dolžan
lep spomin ne samo zaradi neustrašnosti v
prevratnih dneh, marveč zaradi njegove zanesenosti, s katero mu je želel pomagati do
čimprejšnjega kulturnega vzpona.


Se nadaljuje

Ivo Senekovič, 27. januar 1919 v Mariboru, V: Kronika slovenskih mest 3 (1936), št.1, 110-114.
Ivo Senekovič, 27. januar 1919 v Mariboru, V: Kronika slovenskih mest 3 (1936), št.1, 110-114. Avtor
piše, da je bilo 8 mrtvih, nekaj težko in več lažje ranjenih demonstrantov. Število žrtev bi lahko bilo še
veliko večje, če orožniki ne bi streljali v zrak in preko glav demonstrantov. Padlo je 47 strelov iz pušk
in 2 strela iz revolverja.
20
Dr. Ivo Senekovič je bil leta 1919 v Mariboru nastavljen kot policijski komisar in je demonstracije 27.
januarja spremljal kot očividec in kot udeleženec. Zapis o tem dogajanju v že omenjenem prispevku
v Kroniki slovenskih mest je sklenil z besedami: » V duhu gledamo danes z globokim spoštovanjem
svetle like glavnih krojilcev usode jugoslovanskega Maribora in podravskega dela Slovenije v težkih
poprevratnih dneh. Generala Maistra, njegovega neumornega načelnika generalnega štaba, majorja
Ankersta, člane Narodnega sveta za štajersko dr. Karla Verstovška, dr. Franja Rosino, prof. Frana Voglarja in msgr. dr. Antona Jerovška krije že vrsto let ruša. Zgodovinopisci te dobe pa ne bodo mogli
preiti imen teh mož, ki so v polni meri upravičili zaupanje, zvezano z njihovo odgovorno funkcijo in
preko njihovih ovekovečenih dejanj. Bodi jim v zadoščenje, da njihova trupla snivajo večni sen v kraju
svobodne jugoslovanske zemlje, osvobojene v glavnem po njihovi iniciativni volji in nevenljivi zaslugi.
Slava jim! Mi pa — čuvajmo nad Jugoslavijo!«
21
Dr. Janko Pleterski v razpravi skupine avtorjev o pomenu in zgodovinski vlogi generala Rudolfa Maistra
ob razpadu Avstro-Ogrske in nastanku države SHS. Razprava je bila objavljena v Časopisu za zgodovino
in narodopisje (ČZN), letnik 57. n.v. 22, Maribor 1986. Objavljene so razprave udeležencev pogovora
povabljenih zgodovinarjev na CK ZKS v Ljubljani 11.oktobra 1977. Udeležili so se ga France Filipič,
Rado Jan, Dušan Nećak, dr. Janko Pleterski, dr. Mirko Stiplovšek, dr. Tone Jan in dr. Milan Ževart.
22
Ibid, 179.
23
A. Arih – M. Toš, Spominjajmo se Maistra in njegovih odločnih dejanj, V: Novice občine Pesnica, št.3-4,
2017, 14.
18
19
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Jurovski župnik Görgner doktor znanosti

D

uhovnik mariborske nadškofije Janez Görgner, župnik župnije Sv. Jurij
v Slov. goricah in dekan lenarške dekanije, je v torek, 12. 6. 2018, na visokošolski izobraževalni ustanovi Alma Mater Europaea - ECM (smer socialna gerontologija)
pod mentorstvom prof. dr. Jožefa Ramovša
z odliko zagovarjal doktorsko disertacijo z
naslovom Pomen življenjskih prelomnic za
medgeneracijsko sožitje v slovenski družini
in tako pridobil naziv doktor znanosti. Poleg mentorja sta bila člana komisije še prof.
ddr. Marija Ovsenik in prof. dr. Jurij Toplak.
S. V.

O

vljenka, ki je praznovala v krogu svojih najdražjih, se je obiska zelo razveselila.
AR

V

soboto, 19. maja 2018, sta v krogu
domačih in prijateljev praznovala 50
let zakonskega življenja Franc in Zofija Slanič. Tako kot pred 50 leti sta tudi sedaj
svojo »večno zaobljubo« opravila v cerkvi sv.
Lenarta v Lenartu, kjer je civilni del obreda opravil župan Občine Lenart mag. Janez
Kramberger, cerkvenega ob zahvalni maši pa
častni naddekan Martin Bezgovšek.
Franc Slanič se je rodil 21. 9. 1945 v Žikarcah. Ima še sestro in tri polsestre. Otroštvo je
po prehitri izgubi mame Antonije preživljal pri babici, kasneje pri
sestrični Zofiji Grajfoner v Zavrhu. Osnovno šolo je obiskoval v
Zg. Koreni. Po končani šoli se je
zaposli v Jeklotehni v Mariboru,
kjer je ostal vse do upokojitve.
Zofija Slanič, rojena Marko,
se je rodila 14. 5. 1948 v Sp. Žerjavcih mami Marti in očetu Petru. Bila je najmlajša od sedmih
otrok. Starša sta kasneje kupila
viničarijo v Sp. Porčiču, kjer je
preživljala otroštvo. Osnovno
šolo je obiskovala v Lenartu, v

O

družine iz Sp. Ščavnice, saj je bilo kar 11 otrok.
V svojih rosnih letih si je služila kruh v sosednji Avstriji, nato pa se je vrnila v domovino
in si začela ustvarjati dom na Zg. Ščavnici 84
ter se poročila s Francem Kolaričem. Tudi
mož izhaja iz družine, kjer je prav tako bilo
enajst otrok. V zakonu se jima ni rodil noben
otrok, sta pa vzgajala dve Ivanini nečakinji ter
nečaka, ki sta jih imela kot za svoje otroke. Že
vrsto let pa ji priskoči na pomoč družina Fras
iz Sp. Ščavnice, ki zelo lepo poskrbi za gospo
Ivano ter ohranja lepo urejeno kmetijo, na kateri sta z možen delala vse življenje.
Ob tako lepi in visoki obletnici rojstva so
jo obiskali predstavniki Društva upokojencev
Sveta Ana, predstavnici Občinske organizacije RK Sveta Ana ter župan Občine Sveta Ana,
Silvo Slaček, ki ji je podaril šopek rož in simbolično darilo ter ji zaželel še obilo zdravih ter
srečnih let, kajti za svoja leta izgleda res odlično. Slavljenka, ki je praznovala v krogu svojih
najdražjih, je bila obiskov in čestitk zelo vesela.
AR

Za 90 let obiskali Franca Diemata

V

ponedeljek, 23. aprila 2018, smo se
popeljali v Vukovski dol, natančneje v
Dom Idila, kjer je dan prej, 22. aprila 2018, svoj 90. jubilej praznoval naš občan
Franc Diemat.
Franc je bil rojen v Žerjavcih staršema Rozi
in Francu Diematu. Odraščal je skupaj še z
dvema bratoma in tremi sestrami. V mladosti
je spoznal svojo sorodno dušo Terezijo Pezdiček, s katero sta kasneje svojo ljubezen okronala s poroko. Najprej sta živela v Zg. Žerjavcih, nato v Lenartu, kasneje sta si svoj dom
ustvarila v Sveti Trojici in si ustvarila družino.
Tako so jima življenje polepšali otroci Franc,
Viktor in Melita, ki so si ustvarili svoje družine. Franc je bil zaposlen v Ogradu, kasneje
v Konstruktorju, od leta 1965 pa vse do leta
1990 pa je bil zaposlen v Avstriji, kjer se je
kasneje tudi upokojil. Z ženo Terezijo sta v
skupnem življenju uživala 56 let. Franc je vse
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Mariboru pa Trgovsko šolo in se zaposlila pri
Potrošniku, kasneje Mercatorju, kjer je delala
vse do upokojitve.
Poročila sta se 27. 4. 1968. Po poroki sta
nekaj let živela v Lenartu, nato sta na ženini
domačiji zgradila nov dom. V zakonu sta se
jima rodili hčerki Judita in Valerija, ki sta ju
razveselili z vnuki Gregorjem, Klemnom, Elvisom ter vnukinjo Ines.
OU Lenart

Krvodajalske akcije OZ RKS Lenart v ostanku junija in v juliju
JUNIJ				
Petek
29. 6. OO RK Cerkvenjak OŠ Cerkvenjak 7.30–12.00
JULIJ				
Sreda
4. 7. OO RK Benedikt
OŠ Benedikt
7.30–12.00
Petek
20. 7. OO RK Sv. Ana
OŠ Sv. Ana
7.30–11.00

95 let Ivane Kolarič
bčanka Občine Sveta Ana, Ivana Kolarič, je 16. maja 2018 dopolnila 95 let.
Gospa Ivana izhaja iz velike Kolerjeve

Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah
Darko Fras ter predstavniki Društva upokojencev Sveta Trojica in Območne organizacije
Rdečega križa Sveta Trojica.
OU
Članek o obisku pri Francu Diematu je bil
pripravljen za objavo že v prejšnji številki, a je
pomotoma izpadel. Uredništvo

Zlatoporočno slavje Franca in Zofije Slanič
iz Sp. Porčiča

Marija Zupanec - 97 let

bčanka Občine Sveta Ana, gospa Marija Zupanec, je v soboto, 9. junija
2017, dopolnila 97 let. Gospa Marija
živi v Zg. Ščavnici 25 na lepo urejeni kmetiji.
V zakonu so se ji rodili trije otroci.
Ker sta z možen posvojila še enega
otroka, s ponosom pove, da ima štiri
otroke. Družina se je tudi povečala
z vnuki in pravnuki, ki jo na jesen
življenja zelo razveseljujejo. Da je še
danes dobrega zdravja in vedno nasmejana, pa je morda ravno zato, ker
je vse življenje z veseljem in seveda
marljivo delala na kmetiji ter pomagala pri zidarskih delih možu, ki je
bil zidar.
Ob tako lepi in visoki obletnici
rojstva jo je obiskal župan Občine
Sveta Ana, Silvo Slaček. Podaril ji
je simbolično darilo in ji zaželel še
obilo zdravih ter srečnih let. Sla-

do novembra 2017 prebival v Sveti Trojici,
nato se je poškodoval in glede na okoliščine,
ki jih je terjala poškodba, sedaj svojo jesen
življenja preživlja v domu za ostarele Idila v
Vukovskem dolu, kjer se zelo dobro počuti.
Domači ga radi obiskujejo, zelo pa se razveseli obiska tudi svojih 6 vnukov in 5 pravnukov.
Ob njegovem 90. jubileju so ga obiskali župan

Žalostno slovo od Snopa

N

a Izletniško turistični kmetiji Žökš pri
spomin so pripravili tudi veliko »žalno«, črno
Mlinarjevih v Zgornjih Žerjavcih pri
obrobljeno torto s križem, ki je simbolizirala
Lenartu je v nedeljo, 13. maja 2018,
njegov grob. Kot se na »pogrebu« spodobi, je
potekalo srečanje »Nočnih ptičev«, to je poSnopu v slovo spregovoril njegov zvesti posluslušalcev skupnega nočnega radijskega prošalec Ludvik Kupšek iz Trbovelj.
grama, imenovanega Snop. Ker je bil ob koncu
Ludvik Kramberger
lanskega leta program
ukinjen, v njem so
nazadnje
sodelovali
Radio Slovenske gorice, Radio Ptuj, Radio
Celje in Radio Murski
val, so njegovi zvesti
poslušalci
pripravili
slovesen pokop. Organizirala ga je Ana Maras-Pika iz Lenarta, ki
je na srečanje povabila
48 zvestih poslušalcev
Snopa iz različnih krajev Slovenije. Snopu v Udeleženci srečanja radijskih poslušalcev Snopa v Zg. Žerjavcih

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, 31. avgusta 2018.
Uredništvo
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OI JSKD: regijska revija mažoretnih in
twirling skupin pri Lenartu
Revija je potekala 31. maja v Športni
dvorani v Lenartu,
pripravil jo je lenarški
JSKD v sodelovanju
s Twirling plesnim in
mažoretnim klubom
iz Lenarta in Občino
Lenart. Predstavili so
se klubi iz Lenarta,
Benedikta, Svete Ane,
Ormoža in Pernice s
skupinami in posameznicami. Strokovno je
revijo spremljala Anita
Omerzu Tome.
Breda Slavinec

Petelinček si je želel poskusiti plavati v mlaki za kmetijo. A kaj, ko je bila voda tako mrzla, lahko bi si zmočil perje ali se celo utopil.
Ne, to pa že ne! Kar obupal bi, če ne bi spoznal nove prijateljice, bolj rumene barve od
samega sonca. V kokošnjaku je kar završalo
od vznemirjenja, ko se je petelinček … Kaj?
Bogat jezik in lahkoten slog meni tako ljube
pravljičarke in pisateljice za otroke, Vesne
Radovanovič, bo zagotovo navdušil najmlajše
bralce. Njihova radovednost pa bo ob ilustracijah Kristine Krhin kar poletela.
(Vir: www.mladinska.com)

Svila. Tako prijetna na otip. Tista, ki spolzi med prsti kakor sreča številnih Kitajcev,
ki so jih v 19. stoletju kruto izgnali iz Seattla. Preživela je le Mei Lien, dekle poševnih
oči, tako drugačna od ostalih belcev. In leta
za njo, Inara, sposobna mlada ženska, ki ji izvezen rokav, najden pod stopnicami domače
hiše, ne pusti spati … In ljubezen, ki poveže
obe zgodbi. Tekoč jezik Kelli Estes in preplet
preteklosti s sedanjostjo, ki je za ozadje tega
romana uporabila resnično zgodovinsko
ozadje.
Za vas sem brala Aleksandra Papež

KNjigolAndiJa
Od leve proti desni: Jože Križan, predsednik Sveta JSKD Lenart, Jolanda
Kovačič, predsednica TPMK Lenart, sledijo trenerke: Maxime Emeršič,
Taja Magajna Pečuh, Lana Žabčič, Valentina Pomberg, Mojca Kovačič
in Breda Slavinec, vodja JSKD Lenart. Foto arhiv sklada:

Ti veseli dnevi Knjižnice Lenart
Knjižnica Lenart je med
13. in 22. 6. obeležila svoj
56. rojstni dan v duhu velikih: Cankarja, Goriška, Maistra pa tudi Ilauniga.
13. in 19. junija se je na OŠ
Lenart in Sv. Trojica zaključil
projekt Rastem s knjigo. 15.
junija je bila delavnica domače kozmetike – Poletna nega. 17. junija je
potekal pohod po kulturni poti med Lenartom
in Sv. Trojico, posvečen 100-letnici smrti Ivana Cankarja ter njegovemu bivanju v Sv. Tro-

jici. 20. junija je bil pravljični
sredin popoldan s Sandro in
medvedkom, za 21. junij pa je
bila predvidena predstavitev
knjige Kronika Sodnije Sv.
Lenart Ožbalta Ilauniga. Izid
knjige je posvečen Milanu
Gorišku in Rudolfu Maistru,
ki ju Ilaunig veliko omenja
v svojih spisih. 22. junija je bila v sodelovanju
UG Maribor in KL odprta razstava Vlasta Zorko in spomenik NOB v Lenartu.
E. P.

Kot bi Luna padla na Zemljo
Takšen je naslov trenutno zelo izposojene in vedno rezervirane knjige.
Biografijo Milene Zupančič izpod peresa
Tadeja Goloba smo v Knjižnici Lenart predstavili 22. maja 2018. Ker sta nas obiskala oba
akterja, avtor in vsem znana odlična igralka
Milena Zupančič, je bil večer zares poseben
in nepozabno je bilo poslušati sproščeno izpoved o številnih dogodivščinah znamenite
osebnosti. V svojem bistvu preproste ženske,
ki iskreno in odprto pove, kar misli. Pogovor
je povezovala Darinka Čobec, zanimivo glasbo iz filma Cvetje v jeseni pa sta predstavili
Anja Krautič in Slavica Kurbus.
Obiskovalci so presenetili Založbo Beletrina, saj je zaloga knjig pošla; vsi so želeli

kupiti knjigo in dobiti igralkin podpis. Le-ta
je dvignila Lenart s svojimi odgovori na tudi
najbolj osebna vprašanja kakor tudi z opisi
doživetij ob snemanju filmov po celotni bivši skupni državi Jugoslaviji z znanimi obrazi
jugoslovanskega filma, televizije, gledališč, o
nagradah in priznanjih.
Na koncu se je simpatično nasmejala pod
»marelo« in pristala na »gasilsko« s kolektivom knjižnice, Darjo, Darinko, Tadejem in
njegovimi starši, s katerimi so stkali prijateljske vezi.
Marija Šauperl

V aprilski številki
Ovtarjevih novic smo
objavili fotografijo iz
leta 1972, izpred 46 let.
Posneta je bila 9. maja
v okviru takratnega
občinskega praznika
Občine Lenart, ob obisku delegacije iz Knića.
Le-ta si je ogledala
tudi knjižnico, kjer so
spregovorili o položaju kulture in delovanju
knjižnice v Lenartu in
Kniću.
Gostje, tudi predstavnice kmečkih žena,
sedijo za mizo v nekdanji čitalnici (danes
prostor za neknjižno
gradivo); v ozadju stoji pokojna vodja knjižnice, Breda Zorko, ob njej pa prejema darilo od
gostov Rudi Pen, ki je zastopal knjižnico, vodil vse pogovore in tudi prenovo knjižnice leta
1973. Na posnetku je še nekaj predstavnikov kulturnega in političnega življenja, ki so se vedno zbrali v knjižnici, kadar je Lenart obiskala kakšna pomembna delegacija; vedno je bila
med obiskane ustanove vključena tudi knjižnica. Levo zadaj med policami sedi Matija Gjerkeš, levo spredaj Tone Štefanec, zaposlen na kulturi, desno spredaj pa Edo Zorko-st., takratni predsednik Občine Lenart. Posnetek je seveda delo Mirka Brumna, ki je kasneje urejal z
Bredo Zorko gradivo tudi za objave v Domačih novicah, zato smo razlago posnetka povzeli iz
zapisov na hrbtnih straneh fotografij iz našega arhiva.
V mesecu juniju knjižnica praznuje Te vesele dneve Knjižnice Lenart. Če so ravno veseli, se
ne da točno dognati, so pa skup dogodkov ob njenem rojstnem dnevu in zaključku šolskega
leta. Spet nekaj pomembnih dogodkov, ki dajo pečat okolju, v katerem deluje knjižnica, uporabnikom pa popestrijo njihovo kvaliteto
kulturnega udejstvovanja in življenja.
O samem dogajanju
bomo pisali v naslednji
številki; zdaj pa še naloga za bistre oči.
Času primerno smo
izvlekli staro fotografijo in sprašujemo, kaj
je na posnetku, kje se
nahaja zgradba, iz katerega leta je posnetek
in ob kateri priložnosti
je bila posneta fotografija. Kako se je imenovala in kaj vse je danes
v njej? Pišite na: marija.sauperl@lenart.sik.si, 051 338144.
Marija Šauperl

Odličen uspeh oboistke Zoje Škerget
Bralnica
Tega ne smete prezreti. Super akcija in odličen popust na eko-bio
priporočilo proti stresu!
Ko nas na plano vabijo močni sončni žarki
ter vonj sveže pokošene trave ob zelenih poljih, je časa za branje morda nekoliko manj.
A priložnosti, za trenutek miru v senci košate krošnje, v zmeraj dobri družbi knjige, ne
smemo zamuditi. Berimo!
Mladi bralci, prelistajte neskončno zabavne stripe Mikija Mustra, slovenskega ilustratorja, novinarja in striparja, ki je preminil 7.
maja letos. Zapustil nam je Zvitorepca, Trdonjo in Lakotnika ter številne druge junake.
Poiščite jih!
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Glasba igra v vsakdanjem življenju veliko
vlogo, še posebej pomembna pa je za Zojo
Škerget. Zoja je učenka oboe na podružnični glasbeni šoli v Lenartu Konservatorija za
glasbo in balet Maribor, kjer se pod mentorstvom mag. Anje Ivec že peto leto uči tega
manj poznanega pihalnega inštrumenta. V
mesecu marcu je Zoja uspešno opravila sprejemni preizkus za vpis na Umetniško gimnazijo v Mariboru, v aprilu pa je dosegla še odličen uspeh na 15. mednarodnem tekmovanju
pihal v Požarevcu v Srbiji. Na tekmovanju, ki
je potekalo med 19. in 22. aprilom, je v disciplini oboa, kategorija II., dosegla 95,33 točk
in 1. nagrado. Zojo je na tekmovanju s klavirjem spremljala pianistka Barbara Novak.
Mladi oboistki želimo še veliko predanega in
vestnega dela ter obilo uspehov na njeni glasbeni poti.
I. K. L.
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Poletje ob zvokih in v ritmu LEN-ARTA

Poletne kulturne prireditve LEN-ART 2018

Spoštovani!
»Sredi zvezd noč in dan se vrti ta svet,«… in mi z njim… »Kar je dobrega, maxi naj bo, naj bo mini vse, kar je slabo.«
Z verzi zimzelenih slovenskih popevk pozdravljamo prireditve LEN-ART in vabimo v mesto Lenart, ki bo zaživelo ob zvokih in ritmih številnih dogodkov.
LEN-ART bo zabaven, živahen, poživljajoč in sproščujoč z namenom oživljanja našega mesta. Družila nas bo pozitivna energija in dobra volja, uživali
bomo ob različnih dogodkih, glasbi, plesu in na predstavah. Ob zvokih in v ritmu LEN-ART-a se bomo imeli lepo. Pridite v mesto Lenart!

mag. Janez Kramberger, dr. vet. med., župan občine Lenart

JUNIJ
TOREK, 12. JUNIJ
DOM KULTURE LENART, OB 18.30
ZAKLJUČNA PRODUKCIJA ZASEBNE GLASBENE ŠOLE MUZIKLUB
Organizator: Muziklub
ČETRTEK, 14. JUNIJ, MESTNI PARK DR. JOŽETA PUČNIKA V LENARTU, OB 19.30
VOKALNA SKUPINA JAZZVA IN PIHALNI ORKESTER GLASBENE ŠOLE LENART
Organizator: Občina Lenart
NEDELJA, 24. JUNIJ, MESTNI PARK DR. JOŽETA PUČNIKA V LENARTU, OB 21.00
NAJLEPŠE PESMI SVETOVNO ZNANIH IN SLOVENSKIH MUZIKALOV
Koncert Cerkveno-prosvetnega pevskega zbora KD Sv. Ana
Organizator: Občina Lenart
http://www.kd-sveta-ana.si/

PETEK, 29. JUNIJ
ŠPORTNA DVORANA LENART, OB 21.00

FOLKART V LENARTU
»AFRICAN TUMBAS«, NAIROBI, KENIJA

Vroči afriški ritmi z bogatim ljudskim izročilom
Ta folklorna skupina iz Kenije, države na vzhodu črne celine, je bila ustanovljena leta 1996.
Ob uporabi značilnih glasbil in z nošami različnih plemen nas skozi temperamentne predstave
popeljejo skozi bogato tradicijo svoje obmorske države. Njihovi plesi so polni zanimivih
afriških ritmov, posebne energije
in nenehnega gibanja. Vse skupaj
pa izdatno podkrepijo z udarci na
bobne, imenovane l'Ohangla; ti
imajo pomembno vlogo pri vseh
tradicionalnih dogodkih – pri poroki,
rojstvu in ob smrti, kot tudi ob verskih
obredih.
https://www.facebook.com/
AfricanTumbas/

ANSAMBL NARODNIH IGARA I PESAMA »KUD SEVOJNO«, SEVOJNO, SRBIJA

Barvita, energična, zakoreninjena ljudska tradicija
Ko je bilo leta 1954 ustanovljeno kulturno-umetniško društvo Sevojno, so mnoge generacije
dobile priložnost ukvarjati se z ljudskimi plesi, pesmimi in glasbo, saj je znano, da Srbi gojijo
globoko spoštovanje do svoje kulture. Originalnost, raznolikost, udarni ritmi, lepota noš,
nezgrešljiva iskrivost in veličina
ljudskega življenja so temelj sleherne
predstave folklornega ansambla,
ki je gostoval po vsem svetu ter
vsa leta svojega obstoja pobira
najvidnejše nagrade tako v tujini kot
doma, v Srbiji. Prav tako ohranjajo
izvirnost pristnih ljudskih običajev
in avtentičnost narodnih noš, saj so v
njihovi zbirki tudi noše, stare preko
sto let.
Organizator: Občina Lenart
https://www.facebook.com/KudSevojno/

SOBOTA, 30. JUNIJ
MESTNI PARK DR. JOŽETA PUČNIKA V LENARTU, OB 9.00

BODIMO PRIJATELJI, PREDSTAVA ZA OTROKE Z ANIMACIJAMI
GLEDALIŠČE PRAVLJIČARNA

Organizator: Občina Lenart

JULIJ
SOBOTA, 14. JULIJ
MESTNI PARK DR. JOŽETA PUČNIKA V LENARTU, OB 9.00

IGRALNE URICE

Organizator: Iniciativa staršev otrok iz Lenarta

PETEK, 20. JULIJ
DOM KULTURE LENART, OB 21.00

ZAPORNIK ŠT. 3.2.3, MONOKOMEDIJA
IGRA DOMEN VALIČ

Monokomedija Zapornik št. 3.2.3. predstavi Alojzija Šušteršiča (igra Domen Valič),
neprilagojenega posameznika, ki za družbo ne mara dosti in ta za njega še manj, zato si
življenje zrežira po svoji volji.
Pripoved duhovito pelje čez otroštvo, najstniška leta in rano mladost, v kateri je deško
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dvorišče zamenjal s socialnimi
uradi, diskoteke in najstniško
rajanje pa z zaporom.
Tako izoblikuje svojstven
čut za pravičnost, ki po
potrebi opravičuje sredstva
in življenjski moto 'Mene,
ne bo noben jebal', s katerim
se prebija in jadra čez
vse mogoče in nemogoče
avanture.
Organizator: Občina Lenart
Domen Valič (Zapornik št. 3.2.3.)

NEDELJA, 22. JULIJ,
MESTNI PARK DR. JOŽETA PUČNIKA V LENARTU, OB 18.00

CIRKUS, PREDSTAVA IN ANIMACIJE ZA OTROKE
NASTOPATA BRATA MALEK, REKREACIJSKO-USTVARJALNO DRUŠTVO
ELEJA

Organizator: Občina Lenart

SOBOTA, 28. JULIJ
MESTNI PARK DR. JOŽETA PUČNIKA V LENARTU, OB 9.00

IGRALNE URICE

Organizator: Iniciativa staršev otrok iz Lenarta

AVGUST
SOBOTA, 4. AVGUST
DOM KULTUE LENART, OB 21.00

ŽENITNI OGLAS, KOMEDIJA

Predstava Ženitni oglas je duhovita črna komedija, ki se začne z romantičnim zmenkom v
dvoje, nato prerase v »trojček«, ki ga prekine nenaklepni umor, za katerega se izkaže, da morda
le ni bil to, kar se zdi. Kaotični večer, poln preobratov in situacijske komike se šele začne.
Kako se konča in kdo bo koga ter kdo bo s kom? To si lahko ogledate v predstavi, ki vas ne
bo pustila ravnodušnih, pa tudi brezdušnih ne. Igrajo: Danica Kardoš, Boštjan Sinic in Matej
Mertuk. Prisrčno vabljeni na novo dozo smeha.
Organizator: Občina Lenart

SOBOTA, 4. IN 11. AVGUST
MESTNI PARK DR. JOŽETA PUČNIKA V LENARTU, OB 10.00

KNJIŽNICA POD KOSTANJI, ZA OTROKE IN STARŠE

Organizator: Knjižnica Lenart

PETEK, 10. AVGUST
DOM KULTURE LENART, OB 21.00

KAVARNIŠKI VEČER Z BILBI, KONCERT

Zasedba: Bilbi - vokal, Luka Herman Gaiser – kontrabas, Doris Šegula, k. g. - violina, Gregor
Stermecki - klaviature, akustična kitara, Peter Dekleva - klaviature, akustična kitara, Jože
Zadravec - bobni.
Bilbi napoveduje novo koncertno
poslastico z naslovom “Kavarniški
večer z Bilbi”. Na LEN-ART–u bo
Bilbi razvajala s svojim klasičnim
repertoarjem v povsem novih
preoblekah ter predstavila tudi
skladbe aktualnega, tretjega
studijskega albuma Šibke točke. Od
čutnih, intimnih prepletanj violine
in kontrabasa, do strastnih, divjih
ritmov, začinjenih s premišljeno
mero urbanosti in poetike. Kot se
za pravi kavarniški večer spodobi,
je na glasbeno druženje povabila
posebnega gosta - melanholičnega
Kavarniški večer z Bilbi
glasbenega poeta, Brodolomca.
Organizator: Občina Lenart

SOBOTA, 18. IN 25. AVGUST
MESTNI PARK DR. JOŽETA PUČNIKA V LENARTU, OB 10.00

KNJIŽNICA POD KOSTANJI, ZA OTROKE IN STARŠE
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IZ KULTURE
NEDELJA, 19. AVGUST
DOM KULTURE LENART, OB 20.00

ROBERT OŽINGER SEKSTET

Omenjena zasedba izvaja avtorske skladbe Roberta Ožingerja, napisane predvsem pod
vplivom jazzovske glasbe in »klasične glasbe« dvajsetega stoletja. Veliko vlogo v teh skladbah
ima improvizacija. Skladbe Robert Ožingerja se stlilno umeščajo tako v zgodnejša obdobja
jazz glasbe kakor tudi moderni jazz današnjega časa.
Zasedbo sestavljano odlični akademsko izobraženi glasbeniki z obilo odrskimi izkušnjami in
sicer: Karin Zemljič - vokal, Samo Ivačič-vokal, Miha Györek - saksofon, Robert Ožinger klavir, Luka Herman Gaiser - kontrabas, Jože Zadravec - bobni.
Organizator: Občina Lenart

PONEDELJEK, 20. AVGUST
ZBIRALIŠČE PRED PROSTORI DRUŠTVA PRIJATELJEV MLADINE SLOVENSKE
GORICE - »STARA POLICIJA«, TRG OSVOBODITVE 6 V LENARTU, OB 9.00

ŠPORTNE IGRE V MESTNEM PARKU DR. JOŽETA PUČNIKA V LENARTU

Organizator: Društvo prijateljev mladine Slovenske gorice

slovenski govorici nasmejali in zabavali. V slogu lahkotne komedije doživimo romantizirani
svet kranjskega kmečkega življa ob koncu 18. stoletja.
Organizator: Občina Lenart

LEN–ART SO PODPRLI
Mariborske lekarne Maribor; TBP Tovarna bovdenov in plastike, d. d.;
Jože Druzovič, s. p.; Turistično-gostinska dejavnost Nataša Cotar, s. p.; Vzajemna
zdravstvena zavarovalnica d. v. z.; AGJ Goran Rebernik, s. p.; Gimas, d. o.
o.; Tvoj dom, d. o. o.; Skala Drago Kerec, s. p.; Porsche Inter Auto, d. o. o.;
Veterinarska bolnica Lenart; Elektro Maribor, d. d.; Vinko Ribič, s. p.; OBD
Global Sebastijan Žižek, s. p.; Saubermacher Slovenija, d. o. o.; Salomon, d. o. o.,
Ljubljana; Moneta, d. o. o.; Roman Muršec, s. p.; Prleški avto dom, d. o. o.;
KGS Krajnc, d. o. o.; Lešnik & Zemljič, d. o. o.; Avto Kaiser, d. o. o.; Žipo, d. o. o.;
Vino Vitis, d. o. o.; Norka GT, d. o. o.; Stildom, d. o. o.; THS, d. o. o.;
Propoint, d. o. o.; Deželna banka Slovenije, d. d.
Medijski sponzor: Radio Maribor; Radio Slovenske gorice, d. o. o.
D. O

TOREK, 21. AVGUST
ZBIRALIŠČE PRED PROSTORI DRUŠTVA PRIJATELJEV MLADINE SLOVENSKE
GORICE- »STARA POLICIJA«, TRG OSVOBODITVE 6 V LENARTU, OB 9.00

LIKOVNA DELAVNICA: LENARŠKE VEDUTE

Organizator: Društvo prijateljev mladine Slovenske gorice

DOM KULTURE LENART, OB 18.00

MALA MURSKA DEKLICA, PREDSTAVA ZA OTROKE
KU-KUC GLEDALIŠČE

Organizator: Občina Lenart

SREDA, 22. AVGUST
ZBIRALIŠČE PRED PROSTORI DRUŠTVA PRIJATELJEV MLADINE SLOVENSKE
GORICE - »STARA POLICIJA«, TRG OSVOBODITVE 6 V LENARTU, OB 9.00

IZLET NA POHORJE

Organizator: Društvo prijateljev mladine Slovenske gorice

ČETRTEK, 23. AVGUST
ZBIRALIŠČE PRED PROSTORI DRUŠTVA PRIJATELJEV MLADINE SLOVENSKE
GORICE- »STARA POLICIJA«, TRG OSVOBODITVE 6 V LENARTU, OB 9.00

IGRANJE DRUŽABNIH IGER POD KROŠNJAMI

Organizator: Društvo prijateljev mladine Slovenske gorice

PETEK, 24. AVGUST
PROSTORI DRUŠTVA PRIJATELJEV MLADINE SLOVENSKE GORICE
»STARA POLICIJA«, TRG OSVOBODITVE 6, OB 9.00

PRIPRAVA RAZSTAVE IN SLOVO OD POČITNIC

Organizator: Društvo prijateljev mladine Slovenske gorice

PETEK, 31. AVGUST
DOM KULTUE LENART, OB 20.00

GRAD GORI!, KONCERT
BRINA VOGELNIK – GLAS, BARJA DRNOVŠEK – VIOLINA,
MATIJA SOLCE – HARMONIKA

Grad gori! obuja slovenske
in evropske ljudske zgodbe v
sveži luči. Povezuje ljudsko,
tradicionalno glasbo s
tradicionalnimi folk motivi. Trio
sestavljajo pevka Brina Vogelnik,
tekstopiska, glasbenica in pevka,
Matija Solce, karizmatični
harmonikaš, in Barja Drnovšek,
fantastična violinistka,
improvizatorka in klasična
glasbenica. Skupaj igrajo ljudske in
avtorske pesmi, prežete s strastjo,
milino in močjo. Slovenske in
ljudske viže iz vsega sveta, šegava, vesela in radoživa glasba, ki se dotakne duše.
Organizator: Občina Lenart

SEPTEMBER
PETEK, 8. SEPTEMBER
DOM KULTURE LENART, OB 20.0

ŽUPANOVA MICKA, ANTON TOMAŽ LINHART, KOMEDIJA
SNG DRAMA LJUBLJANA

Igrajo: Klemen Slakonja/Gregor Bakovič, Saša Pavlin Stošić, Rok Kravanja, Uroš Fürst, Nina
Valič, Klemen Janežič, Janez Škof, režija: Luka Martin Škof
»Ti si lepa kakor roža, dolga
kakor smreka, brhka kakor
hrast, v tvojih tatinskih očeh
en fant notri sedi, kateri
v mene venkaj strelja. No,
kako ti to dopade?« Kdo ne
pozna tega prvega odrskega
in v slovenski komediji vse
do zdaj le redko preseženega
Anžetovega poskusa
dvorjenja ljubljeni Micki?
Anže, Micka, žlahtni gospod
Tulpenheim, Glažek in
drugi prebrisanci nas bodo
v prvi komediji, v domači,
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VII. srečanje oktetov in malih vokalnih
skupin v Jurovskem Dolu
V soboto, 16. junija 2018, se je na trgu v
Jurovskem Dolu odvilo
že 7. srečanje oktetov in
malih vokalnih skupin,
ki ga v okviru Kulturnega društva Ivan Cankar Jurovski Dol prireja
Jurovski oktet. Že v prejšnjih letih se je izkazalo,
da je ideja o poletnih
prireditvah na enem
pa smo dosegli svoj namen, če so obiskovalci
lepših trških jeder v Sloveniji padla na plodna
kot zvesti poslušalci lepega petja v pevsko
tla. Tako smo v krožni podobi našega trškega
glasbenem večeru vsaj za trenutek začutili,
jedra načrtovali še en unikaten pevsko obogada naša sreča ni le v vsakdanjih opravilih, veten večer, ki ga je po nestanovitnem vremenu
likih delih, pehanjem za preživetje in obstoj,
zadnjih tednov obogatilo tudi jasno nebo.
da je naša sreča tudi, da si znamo to življenje
Namen prireditev, ki jih pripravljamo v
popestriti, obogatiti in nekaj storiti tudi za
Jurovskem Dolu, je s pozitivno energijo poduhovno plat. Veseli smo bili, da so nas zavezovati ljudi med seboj ter skrbeti za široko
pete pesmi povezale v eno samo sproščeno
promocijo ljubiteljske kulturne dejavnosti.
in uglašeno harmonijo tudi v druženju po
Tako so naš ljubiteljski kulturni dogodek
prireditvi.
oblikovale skupine iz različnih koncev Slovenije: Kvartet Grče iz
Dobrne, Fantje izpod
Vurberka, Dekliška
vokalna skupina Iskrice iz Jurovskega
Dola, Pevska skupina
Korona iz Radovljice,
Grosupeljski oktet iz
Grosuplja, Oktet Rožmarin iz Kostanjevice
na Krasu, Oktet Valvasor iz Litije ter seveda gostitelji večera,
Jurovski oktet.
Ker dogodek, ko se
v centru Občine Sveti
Jurij v Slovenskih goricah zbere lepo število Dekliška vokalna skupina Iskrice iz Jurovskega Dola
pevcev iz širne Slovenije, sovpada s praznovanjem slovenske državnosti, je vse zbrane
pozdravil in nagovoril
tudi župan Peter Škrlec.
Med gosti na prireditvi so bili tudi farni
župnik in dekan Janko Görgner, ravnatelj
Osnovne šole Jožeta
Hudalesa Jurovski Dol
Stanislav
Senekovič,
priznani glasbenik Dušan Waldhütter, učitelj
harmonike na Konzer- Jurovski oktet
vatoriju za glasbo in
balet Maribor, podruNa koncu velja dodati, da organizator prižnične šole v Lenartu Kristijan Brus, pridrureditve Jurovski oktet tudi po naporni sezoni
žila pa sta se nam tudi Jože Vidic, umetniški
ne miruje, saj se pevci intenzivno pripravljavodja Slovenskega okteta in okteta Valvasor,
jo na koncert ob 15-letnici delovanja, ki bo v
in mag. Ivan Florjanc, profesor na Akademiji
oktobru, in takrat bo nova priložnost, da nas
za glasbo v Ljubljani.
vsi ljubitelji slovenske pesmi znova obiščete v
Ob poslušanju pevskih zgodb vseh nastoJurovskem Dolu.
pajočih skupin bi lahko rekli, da se poleti pesem kar sama poje. Organizatorji prireditve
Vida Ornik, foto: Maksimiljan Krautič
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FUTSAL
Dekleta Slovenskih goric slavila na Dinamo trofej cupu v Bjelovarju
Kljub temu da se je državno prvenstvo v futsalu za ženske končalo že v aprilu, dekleta
Slovenskih goric ne počivajo. Tako se je ženska ekipa KMN Slovenske gorice (Larisa Fras,
Vivien Meško, Rebeka Šnofl , Vanja Tanšek,
Valentina Tuš in Tanja Voga ) skupaj z dvema

igralkama iz FC Siliko (Rebeka Bačar in Asja
Al Nawas) ter igralko iz ŽNK Celje (Anja
Ložar) odpravila v Bjelovar na prvi futsal turnir v sklopu turnirjev Dinamo trofej cup. V
skupinskem delu tekmovanja je edina ekipa
iz Slovenije najprej po streljanju kazenskih
strelov klonila proti Meteori iz Zagreba
(4:5), v drugi tekmi pa premagala žensko futsal ekipo iz Zadra »Super Chicks
Poličnik.« V polfinalnem obračunu proti
ekipi Apexa, ki so jo sestavljale igralke
4-uvrščene ekipe minulega hrvaškega
državnega futsal prvenstva za ženske, so
naše prvakinje slavile z rezultatom 3:0.
S to zmago so si naša dekleta priborila
finale, v katerem so z zmago nad domačinkami iz Bjelovarja (2:1) osvojile končno prvo mesto in osvojile prvi ženski
turnir v zgodovini turnirjev za Dinamo
trofej cup.
D. K.

V soboto, 2. junija, je naš klub RK Lenart tekmoval na močnem mednarodnem turnirju v
Dunajski Stredi na Slovaškem. Nastopili so
klubi iz 14 držav. Naša tekmovalca sta dala
vse od sebe. Metod Dobaj je bil pri članih 4. v

kat.74 kg, Žan Perko pa je po nesrečnem porazu izpadel v kat.62 kg med kadeti. Turnir
je bil zelo kvaliteten in smo z rezultatom zelo
zadovoljni.
Tomi Jagarinec

24. mednarodni turnir Postojna open 2018 in kata turnir MČ Tezno 2018
V soboto, 5. 5., se je v organizaciji domačega
Karate kluba Postojna v mestu z znamenito
kraško jamo ponovno odvil mednarodni
karate turnir, ki je privabil 331 tekmovalcev
iz 52 klubov in 5 držav (Slovenija, Hrvaška,
Srbija, Italija in Avstrija), ki so skupno opravili 437 posamičnih in 27 ekipnih nastopov.
Tokrat se je tekmovanja udeležila petčlanska
ekipa matičnega KK Kovinar Maribor (Zara
Glavnik, Amina Ibrić, Maša Simonič, Vid
Zarič, Timi Močnik) in v sedmih nastopih
osvojila kar pet medalj. Lenarške barve je zastopal Vid Zarič, ki je v kategoriji borb med

mlajšimi kadeti osvojil odlično 3. mesto.
Konec maja pa so se lenarški karateisti udeležili še kata turnirja MČ Tezno – OŠ Slave
Klavore v Mariboru v organizaciji Karate
kluba Kovinar Maribor. V kategoriji dečkov
so prva štiri mesta osvojili prav Lenarčani:
1. mesto Luka Rola, 2. mesto Luka Lenart, 3.
mesto Matija Sedonja in 4. mesto Gal Bauman. Uspeh dečkov je z 2. mestom v kategoriji mlajših kadetov dopolnil Vid Zarič. Iskrene
čestitke!
B. Močnik

BORILNI ŠPORTI
Lenarški rokoborci na turnirju na Hrvaškem in Slovaškem
V soboto, 26. maja, je bil v Ludbregu na Hrvaškem močan mednarodni turnir za kadete.
Nastopilo je 440 rokoborcev iz 13 držav. Tekmovala sta tudi Žan in Tinej Perko iz našega

kluba RK Lenart. Žan je v kat. 62 kg zasedel
5. mesto z dvema zmagama in dvema porazoma. Tinej je dvakrat izgubil kljub odlični
borbenosti in ostal brez uvrstitve.

TWIRLING
TPMK Lenart odlično na državnem prvenstvu v mažoretah
Dekleta Twirling, plesnega in mažoretnega
kluba Lenart imajo za seboj uspešno 18. državno prvenstvo v disciplini mažorete, ki je
bilo v Novi vasi 26. 5. 2018. Mažorete so se pomerile kot posameznice, kot skupine, v osno-

vah korakanja so se pomerile tudi začetnice.
V zgodnjem jutru so se najprej pomerile posameznice, kjer se je v kategoriji kadetinj na
odlično 9. mesto uvrstila Nika Vezovnik, na
stopničke se je prebila Zala Verbošt. Med ju-

ŠE VEDNO NISTE PREPRIČANI, DA SEM PRAVI
NEPREMIČNINSKI POSREDNIK ZA VAS?
Razumem, ne poznate me še dovolj dobro...
Odkrito povedano, tako je pri večini strank, dokler me osebno ne spoznajo.
Naj vam pokažem, kako se naša sodelovanja potem končajo...
“G. Robi Slana, zadovoljna sva z
izbiro nepremičninske agencije
CENTURY 21, katera je po Vaši
zaslugi dosegla vsa najina
pričakovanja. Zahvalila bi se
Vam rada za trud, predano in
strokovno delo ter profesionalen
pristop. V veliko veselje nama je
bilo sodelovati z vami.”

“Glede sodelovanja s CENTURY
21 in g. Robijem Slano lahko
navedem zgolj pohvale. V
kolikor se bom še kdaj znašel
v podobni situaciji se bom z
veseljem obrnil nanj, seveda
pa bom agencijo priporočil
tudi drugim.”

“G. Robi Slana je v svojem
delu velik profesionalec,
zraven tega pa tudi čudovita
oseba, ki z mirnostjo in
prijaznostjo reši vsak problem.
Zelo priporočam vsakomur,
ki prodaja ali kupuje
nepremičnino!”

- Uroš D.

- Vesna B.

- Andreja D. in Milko D.

PREPRIČAN SEM, DA LAHKO TUDI Z VAMI
SPIŠEMO ZGODBO USPEHA.
Robi Slana

nepremičninski posrednik

robi.slana@c21.si
040 555 061
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niorkami je na najvišjo stopničko stopila Kaja
Rajter, med seniorkami pa Lana Žabčič.
Kadetinji Zala Verbošt in Nika Vezovnik sta
barve Lenarta uspešno zastopali tudi med pari
in osvojili bronasto medaljo. Njuni starejši kolegici, juniorki Manca Čuješ in Nika Gamser,
sta domov odnesli zlato medaljo. Prav tako sta
zlato medaljo osvojili med seniorskimi pari
Barbara Anžel in Maxime Emeršič.
Tekmovanje so nadaljevala najmlajša dekleta,

ki so se pomerila v osnovah korakanja in se
potegovale za palčke. Paličico brez barve je
tokrat prejela Zarja Perko, bronaste paličice
so prejele Tajda Bračko, Eva Kaučič, Živa Žižek; srebrne so bile tokrat Teja Bračko, Zoja
Hadner, Ajda Perko, Lara Šernek, Julija Urnaut, Lia Verbošt Teja Zarnec. Lara Šernek je
osvojila zlato paličico.

Skupine so se že dopoldan pomerile v nastopih v dvorani, popoldanski del je bil v znamenju paradnih nastopov na prostem. Oba nastopa sta se ocenila in naš klub je bil uspešen
tudi pri skupinah.
Kadetinje so se pomerile s palico in pomi.
V kategoriji s palico so letos prvič tekmovale Tiana Bračko, Živa Brumen, Lana Šernek,
Hana Urnaut, Julija Zelenik, Emely Žmavc in
predvodnica Elena Markuš ter osvojile odlično četrto mesto. V kategoriji s
pomi so dekleta v Lenart prinesla srebrni pokal. Tekmovale
so Brina Bezjak, Tiana Bračko,
Živa Brumen, Zoja Hadner
Elena Markuš, Nuša Narobe,
Lana Šernek, Hana Urnaut,
Amadea Veingerl, Zala Verbošt, Nika Vezovnik, Julija Zelenik, Emely Žmavc in predvodnica Kaja Rajter.
Tudi seniorke so v Lenart prinesle srebrni pokal. Prislužile
so ga Barbara Anžel, Manca
Čuješ, Maxime Emeršič, Nika
Gamser, Gabrijela Grabušnik,
Sergeja Pauman, Mojca Pleteršek, Kaja Rajter, rezerva Sara Lukič in predvodnica Lana Žabčič.
Veliko uspeha še naprej!
Čestitke vsakemu dekletu posebej in vsem skupaj, čestitke in hvala trenerkama Lani Žabčič
in Teji Zavasnik ter seveda vsem staršem, ki
dekletom nudijo podporo pri njihovem delu.
TPMK Lenart

Zaključna prireditev ŠD Lenart - 25. maja 2018
Kot vsako leto smo tudi letos zaključili sezono s športno prireditvijo, kjer so naši najmlajši in malo starejši pod budnim očesom
njihovih vaditeljev pokazali, kaj znajo in kaj
so se naučili skozi šolsko leto. Prav tako smo
povabili goste, da so nam popestrili prireditev. Nastopali so naši najmlajši cicibani,
telovadke - mlajše in starejše, karateisti, kot

regionalnih tekmovanj. Trenira 4 do 5-krat
tedensko po 3 ure. Tekmuje v štirih panogah:
na parterju, bradlji, gredi in preskoku.
Obiskal nas je tudi telovadec GIMKO – maskota gimnastike. Otroci so bili navdušeni
nad njim.
Vsem staršem in otrokom se želimo zahvaliti
za dobro sodelovanje in se priporočamo še

Šport špas v Jurovskem Dolu

Tudi letos smo pred zaključkom praznovanja jurovskega občinskega praznika v soboto, 19.
maja, izpeljali našo športno prireditev. Po lepi glasbeni in plesni točki smo opravili skupinsko
ogrevanje. Pozdravit nas je prišel tudi gospod župan. Sledil je pohod v dve smeri, ki je bil zanimiv in razgiban. Prihodu nazaj v športni park so sledilne raznolike športne aktivnosti. Kot
zanimivost, letos nas je bilo na prireditvi 309. Hvala, učitelj Luka Sambolec.
D. K.
Piše: Tomaž Kšela

HUMORESKA

Vaške klepetulje
»Peter, greš v soboto na izlet, ki ga organizira naše športno društvo?« je pred dnevi
pri malici mizar Tone povprašal rezkarja
Petra.
»Prvič slišim, da naše društvo organizira
izlet,« je odvrnil Peter. »Kdo pa je sporočil
tebi?«
»Predsednik društva mi pošilja elektronska sporočila,« je pojasnil Tone.
»Zakaj pa jih ne pošilja tudi meni?« je
presenečeno povprašal Peter.
»Peter, verjetno zato, ker še nisi podpisal
privolitve, da ti jih sme pošiljati,« je dvignila
glas šivilja Marica. »25. maja letos so v vseh
državah Evropske unije začeli neposredno
uporabljati Splošno uredbo o varstvu podatkov, ki sta jo sprejela Evropski parlament
in svet. Vsako podjetje ali pravna oseba, ki
ti želi pošiljati svoje informacije na domač
naslov, mora od tebe dobiti dovoljenje za to,
sicer je v prekršku. Prav tako morajo imeti
tvoje privoljenje vsa trgovska podjetja, banke in drugi, ki obdelujejo tvoje osebne podatke. Kazni za kršitelje pa so visoke.«
»Neverjetno,« je presenečeno dejal Peter.
»Zakaj pa je to potrebno?«
»Samo pomisli, koliko osebnih podatkov
imajo o nas v različnih računalniških bazah
podatkov. Preko mobitela, elektronske po-

Smeh je pol zdravja
Polži

»Kakšna je podobnost med moškimi in
polži?«
»Ne vem?«
»Tako kot polži ima veliko moških roge.
Tako kot polži pa mislijo tudi, da je hiša
njihova.«

Kolo
gostje pa Twirling plesni in mažoretni klub
Lenart, Plesna dimenzija, veterani ŠD Studenci – gimnastika in kot gostja presenečenja
telovadka Sergeja Mlakar, ki trenira pri ŠD
Studenci, prve korake pa je naredila pri nas,
pri ŠD Lenart. V treh letih je napredovala v
7. stopnjo. Udeležuje se državnih in drugih

naprej. Tudi odrasli ste vabljeni na ure druženja ob različni zvrsti telovadbe, za ženske in
moške, od odbojke, namiznega tenisa, badmintona in še bi se kaj našlo. Tudi smeha ne
zmanjka. Že stari Grki so rekli zdrav duh v
zdravem telesu.
Tea Rojs-Dominko

»Babica, kam se boš odpeljala z mojim
kolesom?« je mali Pepček povprašal
babico.
»Na pokopališče grem,« je pojasnila
babica.
»Hm, hm,« se je zamislil Pepček. »Kdo
pa mi bo potem pripeljal kolo nazaj?«

Zamudnik
»Pepček, zakaj si zamudil v šolo?« je
učiteljica strogo vprašala Pepčka.
»Ker sem šel prepozno od doma.«
»Zakaj pa nisi šel prej?«
»Takrat, ko sem odšel, je bilo že prepozno, da bi šel prej.«

Volčji položaj

»Žena je visoko noseča. Kakšen seks mi
svetujete?« je pacient vprašal zdravnika.
»Najboljši bo volčji položaj,« je pojasnil
zdravnik.
»Za tega pa še nisem slišal. Kakšen pa
je?«
»Sedete na posteljo in tulite kot volk.«

Čisti računi

»Zate v tej hiši ni več nič zastonj. Odslej
boš vse plačal: zajtrk in večerjo po pet,
kosilo deset evrov, likanje sedem evrov
in tako naprej,« je jezna žena zabrusila
možu.
Zvečer je mož ženi predlagal, da bi se
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šte, plačilnih kartic, elektronskega bančništva, družabnih omrežij, nadzornih kamer
in podobno puščamo vsak dan za sabo številne sledi in osebne podatke. Kdor to sistematično analizira, ve o nas več, kot vemo
sami, zato lahko z nami manipulira. Zato je
že prav, da lahko svoje osebne podatke zavarujemo pred nepoklicanimi osebami,« se je
razgovorila Marica.
»Slišim, da računalniške službe različnih
trgovskih hiš izdelujejo celo naše avtomatizirane karakterne profile, da nas nato z
reklamami lažje premamijo, da kupujemo
pri njih,« je dodal Tone. »Prav je, da so naše
osebne podatke začeli bolje varovati in da
bodo kršitelje oglobili.«
»Ha, ha, ha,« se je zakrohotal Peter. »Potem pa bo morala naša vaška klepetulja Štefka plačevati ogromne kazni, saj kar naprej
izdaja in širi osebne podatke sovaščanov, pa
če so resnični ali ne.«
»Eh, Peter, to pa se žal ne bo zgodilo,« je
dejala Marica. »Uredba ureja varstvo osebnih podatkov pri nosilcih podatkov, vaške
klepetulje obeh spolov pa so pri njenem
pisanju spregledali. Naših vaških klepetulj
očitno ne more ustaviti niti bruseljska administracija.«

Pripravlja T. K.

malo pocrkljala. »To pa stane sto evrov,«
je vehementno dejala žena.
»Škoda, imam jih samo petdeset,« je
odvrnil mož in se obrnil, da bi zaspal.
Čez čas je žena vstala in začela brskati po
torbici. »Kaj iščeš?« se je pozanimal mož.
»Iščem petdeset evrov. Morda bi ti jih
lahko za kakšen dan posodila.«

Hladilnik
Ko se je mož pozno zvečer vrnil iz gostilne, je bil na hladilniku listek z ženinim
sporočilom: »To ne funkcionira več, zato
sem odšla k staršem.«
Mož je hitro odprl hladilnik in
presenečeno zabrundal: »Luč gori, pivo
je hladno, vse funkcionira normalno.
Mogoče je za kratek čas zmanjkalo elektrike. Zdaj je očitno vse v redu in lahko
grem mirno spat.«

Motika

»Zakaj ste z motiko razbili šipo v pekarni?« je sodnik vprašal lopova.
»Oče me je vedno učil, da ni kruha brez
motike.«

Izreden študent

»Soseda, kdo pa je bil mladenič, ki je
zjutraj zapustil vaše stanovanje?« je soseda vprašala sosedo.
»Študent ekonomije.«
»Reden?«
»Ne, ne, pride samo, kadar je mož na
službeni poti. Drugače pa je izreden.«

Lepota

»Pepček, bi bil raje lep ali pameten?« je
učitelj vprašal Pepčka.
»Lep.«
»Zakaj?«
»Ker se to vidi.«
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Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje

Posvet LAS-ov v Lenartu in sejem KOS

P

osveti slovenskih lokalnih
akcijskih skupin so strokovni dogodki, ki jih nekajkrat
letno organizira Društvo za razvoj
slovenskega podeželja s partnerji.
V času sejma KOS v Lenartu je zdaj
že tradicionalno potekal posvet slovenskih LAS, v Centru Slovenskih
goric v Lenartu, v petek, 25. maja
2018. Predstavljen je bil projekt
Transnacionalno
izobraževanje
o izvajanju programa LEADER
(projekt TELI2),v okviru katerega
so partnerji predstavili rezultate projekta in
koristi tako za udeležence izobraževanja kot
za organizacije, ki so v projektu sodelovale.
Udeleženci so se po uvodnem delu predavanj
skupaj udeležili uradnega odprtja že 8. Kmetijsko-obrtniškega sejma (KOS) na Poleni, ki
je potekal v času od 25. do 27. 5. 2018 in na
katerem je bilo letos prek 100 razstavljavcev.
V pokritem prireditvenem prostoru sejma se
je predstavljala Ovtarjeva ponudba iz Slovenskih goric. Naši lokalni ponudniki, ki so člani
Društva za razvoj podeželja Ovtar Slovenskih
goric, so ponujali odlične kulinarične dobrote, vino in izdelke domače obrti.

V popoldanskem delu posveta, ko smo se
vrnili s sejma, pa je bil predstavljen projekt
Izboljšanje stopnje samooskrbe na območju
LAS Ovtar Slovenskih goric, v katerem sta
bila partnerja Ekonomsko poslovna fakulteta
Maribor in Društvo za razvoj podeželja Ovtar
Slovenskih goric. Rezultati projekta so bili v
sklopu posveta predstavljeni širši javnosti, še
posebej članom društva. Nekaj ključnih rezultatov in ugotovitev za dvig samooskrbe na
območju LAS Ovtar Slovenskih goric so podali študentje in mentorja prof. dr. Zlatko Nedelko in dr. Milojka Fekonja. Analiza je pokazala, da je potrebno povečevati ozaveščanje
in promocijo, izboljšati povezovanje
ponudnikov, preveriti lastno ceno pridelave (v večini gre za območje OMD),
izboljšati pogoje za naročanje lokalne
ponudbe v obratih javne prehrane, narediti, dodelati načrt trženja, pripravo
produkta za trg in izboljšati komunikacijske povezave deležnikov pri trženju.
Ob koncu posveta so bili udeleženci
seznanjeni tudi s tekočim dogajanjem
na področju delovanja LAS. Posvet je
bil za udeležence zelo zanimiv, koristen
in uspešno izveden.
Tanja Kosec

Delavnica LAS Ovtar Slovenskih goric

Z

adnji dan v maju je Razvojna agencija
Slovenske gorice kot vodilni partner
LAS Ovtar Slovenskih goric izvedla
delavnico na temo izvajanja projektov, odobrenih v okviru prvega javnega poziva LAS za
sredstva Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Namen
delavnice je bila vsem
upravičencem do sredstev Republike Slovenije in Evropske unije
podati čim konkretnejše napotke za pravilno
izvedbo že odobrenih
projektov s ciljem, da se
odobrena sredstva tudi
uspešno počrpajo.
Agencija Republike
Slovenije za kmetijske

trge in razvoj podeželja je doslej izdala odločbe
o odobritvi petih projektov, odobritev enega se
še pričakuje, dva projekta pa sta bila zavrnjena.
Vseh 17 udeležencev je delavnico ocenilo
kot uspešno.
T. V.

Strokovna ekskurzija v Goriška Brda in
Vipavsko dolino

Č

lani Društva za razvoj podeželja Ovtar Slovenskih goric smo se v petek,
8. 6. 2018, družno odpravili na spoznavanje Goriških Brd in Vipavske doline.
Termin ni bil izbran naključno, saj je to čas,
ko ta del Slovenije kar kipi od češenj, ki vsaj
en vikend na leto postanejo rdeča nit pogovora na odmevnem Prazniku češenj. Najprej
smo obiskali slikovito vasico Šmartno, ki s
srednjeveško arhitekturo in visoko lego s krasnim razgledom po Brdih že dolgo navdušuje
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vse obiskovalce. Tu je potekala tudi predstavitev Lokalne akcijske skupine LAS v objemu
sonca, ki obsega večji del jugozahodnega dela
severne Primorske, kjer so predstavili njihovo delovanje, projekte in načrte, udeleženci
pa so lahko dobili tudi vse ostale praktične
informacije, ki so jih zanimale.
Po vetrovnem dopoldnevu se je vreme
umirilo in tako smo se odpravili na ogled
pridelave in obiranja češenj v nasadu kmetije
Drnovšček v Kromberku. Drnovščkovi poleg

različnih sort češenj
pridelujejo tudi oljke,
hruške in fige. V tem
času je potekalo obiranje češenj, ki so jih
obirali in poskusili tudi
obiskovalci sami.
V Vitovljah stoji
domačija Malovščevo,
prva turistična kmetija
na Goriškem, kjer je
potekalo kosilo, člani
LAS pa so se seznanili tudi z ostalimi dejavnostmi na kmetiji Skupinska fotografija v nasadu češenj
(sušenje mesnin, vinogradništvo) ter se sprenekateri obiskovalci z veseljem poskusili in
hodili med 14 sortami vina, ki ga povečini zotudi kupili.
rijo v lesenih sodih, kar je dandanes redkost.
Med vijuganjem po Vipavski dolini smo
Gospodinja Barbara je doživeto predstavila
dobro razpoloženi prispeli še v Vipavsko
pestro ponudbo domačih izdelkov, ki so jih
klet, ki velja z letom ustanovitve 1894 za prvo
vinsko klet na Slovenskem.
V hladnih kletnih prostorih
je bilo veliko povedanega o
sami zgodovini kleti, načinu
dela ter o enormnih količinah
pridelanega vina. Kot se za
Štajerce spodobi, smo obisk
kleti sklenili s pokušino treh
vinskih vzorcev, ki nikogar
niso pustili ravnodušnega.
Ekskurzije na Primorsko
se je udeležilo 42 udeležencev, ki so tako z vsebinskega
kot tudi z organizacijskega
vidika celotno dogajanje zelo
pohvalili.
Za praznik češenj Brda obišče okoli 30 tisoč obiskovalcev.
Danijel Zorko

Miti o lokalni, ekološki hrani 

Š

e naprej 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. 4: Ekološka, lokalna hrana
je »grda«

Potrošniki so velikokrat prepričani, da lokalni in ekološki pridelki izgledajo slabše, da
so plodovi in pridelki manjši in z vidnimi
pomanjkljivostmi. Tudi pridelki za trg v ekološkem kmetovanju se v skladu s standardi
ne smejo razlikovati po izgledu, kakovosti in
obliki od pridelkov (ne sme biti vidnih posledic poškodb škodljivcev in bolezni), ki so
pridelani npr. v konvencionalnem ali integriranem načinu kmetovanja. Pravilo pri vseh
velja, da se potrošniku vedno ponudi pridelke
najvišje zunanje in notranje kakovosti. V primeru lokalne, predvsem ekološke pridelave
pa velja, da so to pridelki in izdelki brez umetnih dodatkov za obstojnost živil.
Velikokrat so v nas zasidrani stereotipi, da
so izdelki in pridelki, ki so iz uvoza, boljši, ker

(nadaljevanje)

se nam tako zdi po izgledu in bogati izbiri.
Uvoženo sadje in zelenjava po navadi vsebujeta dodatke za daljšo obstojnost živil, za boljši
izgled in okus. Vedno več se uporabljajo nano
materiali, kot je primer uporabe voska z nano
delci za daljšo obstojnost sadja, zelenjave.
Potrošniki so tudi mnenja, da se ta hrana hitreje pokvari. Res je, da sveži plodovi
iz ekološke pridelave včasih hitreje zgnijejo,
vendar so brez dodatkov za lepši in boljši izgled, stimulatorjev rasti, itd.
Dejstvo je tudi, da so ekološko pridelana
živila boljšega okusa. Živa, rodovitna prst,
ki ji kmetje dajejo posebno pozornost, rodi
bogate plodove, ki so tudi pod mikroskopom
videti čisto drugače kot hrana, ki je pridelana
v industrijski pridelavi. Ekološko pridelana
hrana zato vsebuje višji delež suhe snovi, mineralov in vitaminov ter je zato bolj hranljiva.
Brez slabe vesti jo lahko priporočimo za uživanje v korist dobrega zdravja in počutja.
Za lokalno, ekološko hrano ne moremo trditi, da je slabšega izgleda in kakovosti, kar
priča tudi ponudba kmetij iz Slovenskih goric, z Zadrugo Dobrina.
Aleksandra Nikolič, študentka Fakultete
za kmetijstvo in biosistemske vede, in
Barbara Roškar, študentka Ekonomsko
poslovne fakultete

Avgusta gremo na sejem AGRA!
LAS Ovtar Slovenskih goric se bo letos že sedmič skupaj s ponudniki predstavil s pristno in domačo Ovtarjevo ponudbo na 56. mednarodnem kmetijsko-živilskem sejmu
v Gornji Radgoni. V veselje in čast nam bo, če se bomo srečali na sejmu v času od 25. do
30. avgusta 2018 ter se skupaj poveselili ob ponudbi naših goric in gričev.
Vabljeni v naš Ovtarjev prostor, v halo C3! Zainteresirane ponudnike prosimo,
da kontaktirajo Razvojno agencijo Slovenske gorice!
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