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Od 15. 10. do 24. 11. so potekale prireditve ob
letošnjem prazniku Občine Lenart. Te so pokazale, »kako dobre sledi pusti delo z ljudmi in za
ljudi, ki so popotnica in kažipot v dejanjih in pri
odločitvah za prihodnost«. O nekaterih vrhuncih
bogatega in pestrega dogajanja poročamo v tej,
o sklepnih dogodkih v Maistrovem letu 2018 pa
bomo v prihodnji številki ON.
E. P., Foto Tone

Izidi lokalnih volitev v osrednjih Slovenskih goricah

V 2019 povprečnina 573,5 evra

V

P

nedeljo, 18 novembra, so bile v Sloveniji lokalne volitve,
na katerih je sodelovalo 862.918 od 1.701.265 volilnih
upravičencev. Volilna udeležba je bila 50,72 odstotna.
V občinah v osrednjih Slovenskih goricah na območju
Upravne enote Lenart so bili na lokalnih volitvah doseženi
naslednji izidi:

Občina Lenart

Od 6.462 volilnih upravičencev jih je po imeniku glasovalo 3.341. Volilna udeležba je bila 51,70 odstotka.
Za župana je bil med dvema kandidatoma z 79,63 odstotka glasov izvoljen mag. Janez Kramberger, dr. vet. med. (predlagali so ga Stanka Ferš in skupina volivcev), medtem ko je
mag. Ivan Vogrin (SSN) dobil 20,37 odstotka glasov.
Člane občinskega sveta so volivke in volivci volili v dveh
volilnih enotah na listah. V občinskem svetu so liste dosegle
sledeče število mandatov: SDS-4, Lista proaktivnih-3, SLS-3,
DESUS-2, NSI-1, SD-1, SMC-1.

Občina Benedikt

Od 2.044 volilnih upravičencev jih je volilo 1.253. Volilna
udeležba je bila 61,30 odstotna.
Za župana so kandidirali trije kandidati. Novi župan občine Benedikt je mag. Milan Repič (SLS), ki je osvojil 57,84
odstotka glasov. Mag. Avgust Zavernik (Dušan Janžekovič in
skupina volivcev) je prejel 32,98 odstotka glasov, za Antona
Mlaska (Roman Senekovič in skupina volivcev) pa je glasovalo 9,17 odstotka volilnih upravičencev.
Za člane občinskega sveta so bili izvoljeni: Danilo Juršnik
(Nataša Juršnik in skupina volivcev), Jernej Merčnik (SLS),
Jožef Maurič (SDS), Dragica Hobot (SLS), Damjan Kaučič
(SDS), Ksenija Perko (SLS), Igor Barton (Stanislav Kolar in
skupina volivcev), Igor Repič (SLS) in Darjan Kebrič (SLS).

Občina Sveta Ana

Od 1.856 volilnih upravičencih jih je po imeniku glasovalo 1.068. Volilna udeležba je bila 57,54 odstotka.
Za župana je bil med dvema kandidatoma izvoljen Silvo
Slaček (Vinko Ketiš in skupina volivcev) z 90,37 odstotka
glasov, medtem ko je dobil Drago Weinhandl (Anica Weinhandl in skupina volivcev) 9,63 odstotka glasov.
Za člane občinskega sveta so bili izvoljeni Martin Breznik
(Dušan Mihelič in skupina volivcev), Karl Škrlec (SD), Vik-

tor Kapl (Branko Perko in skupina volivcev), Breda Špindler
(Brako Perko in skupina volivcev) Silvo Nikl (SLS), Roman
Režonja (SLS), Drago Ruhitel (Dušan Zalokar in skupina volivcev), Dušan Kokol (SLS) in Bernarda Potočnik (SD).

Občina Sveta Trojica v Slovenskih goricah

Od 1.808 volilnih upravičencev jih je glasovalo 1.450. Volilna udeležba je bila 80,20 odstotna.
Za župana je bil med dvema kandidatoma izvoljen David Klobasa (NSI) s 56,68 odstotka glasov, medtem ko je dobil Darko
Fras (Branko Novak in skupina volivcev) 43,32 odstotka glasov.
Za člane občinskega sveta so bili izvoljeni Smiljan Fekonja
(Uroš Lešnik in skupina volivcev), Marjan Klobasa (NSI),
Danijel Tušek (SD), Jasmina Trojner Kraner (SDS), Branko
Družovec (NSI), Branko Novak (SD), Marko Gungl (NSI),
Kristjan Duh(NSI), Aleksander Divjak (NSI), Bojan Švarc
(NSI) in Milan Anžel (NSI).

Občina Sveti Jurij v Slovenskih goricah

Od 1.737 volilnih upravičencev jih je glasovalo 791. Volilna udeležba je bila 45,54 odstotna.
Za župana je bil kot edini kandidat izvoljen Peter Škrlec
(SDS), za katerega je glasovalo 100 odstotkov volilnih upravičencev, ki so oddali veljavne glasovnice.
Za člane občinskega sveta so bili izvoljeni Alen Breznik
(Alen Breznik in skupina volivcev), Miroslav Breznik (DESUS), Aleksandra Kranar (SDS), Peter Breznik (SDS), Dušan Ribič (SDS), Jožefa Kurnik (SDS), Branko Lorbek (SDS),
Robert Pavalec (Robert Pavalec in skupina volivcev) in Robert Zorjan (Robert Zorjan in skupina volivcev).

Občina Cerkvenjak

Od 1.676 volilnih upravičencev jih je po imeniku skupaj
glasovalo 808. Volilna udeležba je bila 48,12 odstotna.
Za župana je bil kot edini kandidat izvoljen Marjan Žmavc
(Damjan Žmavc in skupina volivcev) s 100 odstotki glasov
volilnih upravičencev, ki so oddali veljavne glasovnice.
Za člane občinskega sveta so bili izvoljeni Andrej Kocbek
(SD), Primož Čuček (SLS), Simona Firbas (SD), Franc Zorko (SDS), Franc Fekonja (SD), Irena Kozar (SD), mag. Mirko
Žmavc (SMC) in Denis Ploj (Petra Ploj in skupina volivcev).
T. K.

redstavniki reprezentativnih združenj občin (Skupnosti občin Slovenije, Združenja občin Slovenije in
Združenja mestnih občin Slovenije) so po več krogih
pogajanj v prisotnosti predsednika vlade Marjana Šarca in
ministra za javno upravo Rudija Medveda z ministrom za
finance dr. Andrejem Bertoncljem podpisali pismo o nameri, s katerim so se dogovorili za višino povprečnine v
letu 2019. Ta bo znašala 573,5 evra na prebivalca občine.
Na prvih pogajanjih je nova vlada občinam ponudila
povprečnino v višini 564,75 evra na prebivalca, vendar
so predstavniki občin na pogajanjih predstavnike vlade
uspeli prepričati, da s temi sredstvi občine ne bi uspele
izvršiti vseh nalog, ki jim jih nalaga zakonodaja.
Dogovorili so se tudi, da bodo ustanovili posebno delovno skupino, v kateri bodo predstavniki vlade in reprezentativnih združenj občin. Delovna skupina bo v šestih mesecih
preučila možne spremembe zakonodaje s ciljem zmanjšanja stroškov občin, ki jih le-te imajo po različnih zakonih.
Člani delovne skupine si bodo prizadevali najti tudi rešitve,
da bi poenostavili izvajanje investicijskih projektov po zakonu o financiranju občin. Prav tako bodo po šestih mesecih proučili, kako bo predvideni dogovor vlade s sindikati
javnega sektorja vplival na višino stroškov občin.
T. K.

33. Maistrove prireditve

V

Voličini je bila ob 100-letnici obrambe slovenske
severne meje na Štajerskem 24. novembra veličastna slovesnost, ki se je prav tako veličastno nadaljevala v Zavrhu z odprtjem obnovljene Štupičeve vile
in nove muzejske postavitve Maister po Maistru. Maistrov Zavrh je bil že leta 1961 v takratni skupni državi in
Sloveniji prvi, ki je pričel domovinsko samozavestno in
ponosno obujati in poudarjati spomin na generala Maistra, njegove borce in boje za severno mejo. Ker so bile
Ovtarjeve novice ta dan že v tisku, bomo o slovesnostih,
ki so jih pripravili Občina Lenart, TD Rudolf Maister
Vojanov Zavrh in Domovinsko društvo generala Rudolfa Maistra Maribor, podrobno poročali v prihodnji, 100.
številki ON.
Uredništvo
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Videnje ljudi in dogodkov

Kdo in kako naj odloča o pravici do smrti?

N

ovembra se spominjamo pokojnikov, ki so umrli zaradi različnih
razlogov na različne načine. V tem
zapisu ne bom govoril o naravni smrti zaradi bolezni, pač pa o evtanaziji, samomoru,
splavu in smrtni kazni.
Tudi v Sloveniji se že nekaj časa krešejo
mnenja o morebitni uzakonitvi pravice do
evtanazije. Nas, ki smo ga pobliže poznali,
je v zadnjem času prizadela odločitev akademika prof. zgodovine dr. Janka Pleterskega, ki je javno obelodanil, da si želi zaradi
ničelnega vida, sluha in drugih nevšečnosti
prostovoljno umreti. Ker nimamo zakona o
evtanaziji, se je obrnil na vse pomembne državne organe in jih prosil, naj mu tak način
smrti kljub temu omogočijo. Nihče se ni odzval. Kljub temu je na svoj način umrl, s čimer sta se strinjala tudi njegova žena in sin.
Večina prebivalstva po svetu je za evtanazijo pod strogo nadzorovano medicinsko in
psihološko pomočjo, med tem ko katoliška
cerkev evtanaziji nasprotuje, ker meni, da je
življenje sveto in od boga dano. Pri tem se
ne zmeni za hudo trpljenje in smrt bolnih
in drugih ljudi, ki si želijo umreti, dopušča
pa postopno opuščanje zdravljenja.
Švica je omogočila vsem, ki si želijo evtanazijo, da jo naredijo v tej državi, seveda po
strogo določenem postopku, da ne bi zdravniki in svojci zlorabljali možnosti evtanazije.
Evtanazijo so uzakonile nekatere evropske in ameriške države. Na Nizozemskem
so zakon o evtanaziji sprejeli leta 2001, veljati pa je začel leta 2002, vendar so evtanazijo tolerirali že več let prej. Istega leta ji je
sledila še Belgija, nato so se zanjo odločili še
Luksemburg, Kanada in Kolumbija, v Švici
pa so jo dovolili že leta 1942, vendar brez
pomoči zdravnika. Samomor s pomočjo
dovoljuje tudi pet zveznih držav ZDA in
avstralska zvezna država Viktorija. Marsikje
je dopuščena tudi evtanazija otrok. Belgijski zdravnik, oče sedemletne deklice s hudo
genetsko okvaro, Sašo Greiner zagovarja
evtanazijo otroka, ki se rodi s hudo priza-

detostjo, zaradi katere bo umrl ali vegetiral.
Spoznal je mnoge hudo bolne otroke in
odrasle. Meni, da bi morala biti odločitev
o koncu življenja in načinu smrti temeljna
človekova pravica. Po njegovem mnenju je
nedopustno, da se ljudem ne omogoči dostojnega konca, če tako želijo. Seveda pa
tudi on zagovarja, da se postopek evtanazije
opravi pod strokovnim nadzorom.
Katoliška cerkev se, razen redkih izjem,
odločno upira tudi splavu, češ da se življenje začne s spočetjem, ne pa z zavedanjem
o začetku življenja. Cerkev je tudi pri tem
osamljena. Tudi v tem primeru ji niso mar
razlogi za abortus, četudi ima mati za to
tehtne razloge. Prav imajo zdravniki, tudi
nekateri katoliški, ki menijo, da je treba
pred splavitvijo otroka temeljito pretehtati
vse utemeljene okoliščine, ki tak postopek
zahtevajo; na primer slabo zdravstveno stanje nerojenega bitja ali otroka in matere ali
izjemno slabe pogoje za normalno življenje
v revnih družinah s številnimi otroki.
Tudi na Slovenskem imamo nenormalno
veliko število samomorov, ki so posledica
zelo različnih razlogov, ne samo bolezni.
O tem družba skupaj s cerkvijo po navadi
molči. Nekoč je bil samomor za cerkev greh
in so samomorilce pokopavali celo zunaj
pokopališč. To se zdaj več ne dogaja.
Po svetu je veliko načinov umiranja ljudi.
So države, ki svoje stare svojce bolj ali manj
pustijo umirati v naravi in zverinam, ki z
njimi opravijo, kar je za »civilizirani« svet
seveda kruto. Vendar je tako kot življenje
tudi način smrti zelo različen in odvisen
tudi od tradicije.
Zanimivo je, da se je papež Frančišek zavzel za odpravo smrtne kazni, ki je ne glede
na razloge sodišč, ki so izrekla tak najstrožji
ukrep, razumljivo človeško in civilizacijsko
dejanje. Kako to, da pa katoliška cerkev v
21. stoletju ne razume, da lahko samo ljudje
sami odločajo, ali in do kdaj želijo živeti?
Tone Štefanec

Povračilo potnih stroškov samo do
najbližjega izvajalca zdravstvenih storitev

S

kupščina Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) je septembra
sprejela spremembe in dopolnitve pravil
obveznega zdravstvenega zavarovanja, ki so
začele veljati 13. oktobra letos. Nekatera določila pa bodo začeli izvajati šele čez leto dni.
Po novem imajo zavarovanci pravico do
zobnih vsadkov, če imajo redko bolezen in
nepravilnosti, pri katerih ni mogoča drugačna zobno-protetična rehabilitacija.
Med spremembami omenjenih pravil, ki
so dokaj obsežne in segajo na vsa področja, je
tudi sprememba, ki določa povračilo potnih
stroškov pacientom. Po novem ima zavarovana oseba pravico do povračila stroškov za
potovanje samo do najbližjega izvajalca določene zdravstvene storitve, ki jo potrebuje.
Pravila določajo, da ima zavarovana oseba
pravico do povračila potnih stroškov, kadar
mora potovati k izvajalcu zdravstvenih stori-

tev v drug kraj, ker v kraju njene zaposlitve ali
prebivališča ni izvajalca ustrezne zdravstvene
storitve oziroma kadar jo izvajalec ali zavod
napoti ali pokliče v kraj zunaj kraja zaposlitve
ali prebivališča. Potni stroški pa obsegajo prevozne stroške in stroške prehrane in nastanitve
med potovanjem in bivanjem v drugem kraju.
V praksi to pomeni, da denimo bolnik iz
Lenarta, ki se bo odločil za zamenjavo kolka,
ne bo več dobil povrnjenih potnih stroškov
do Valdoltre, temveč samo do Maribora, saj je
tam za ortopedske operacije njemu najbližji
izvajalec.
Spremenjena pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja prinašajo zavarovancem
nekatere nove pravice, nekatere pa so se jim
zmanjšale. Gledano v celoti pa se bodo izdatki ZZZS povečali.
T. K.

Poklicni barometer – katerih poklicev bo
leta 2019 primanjkovalo

N

a Zavodu Republike Slovenije za
zaposlovanje so izvedli raziskavo,
imenovano »Poklicni barometer«,
ki je pokazala, kakšna bodo naslednje leto
razmerja med ponudbo in povpraševanjem
po delavkah in delavcih z različnimi poklici.
Leta 2019 bodo pri velikem številu delodajalcev v Sloveniji potrebe po delavcih presegle
ponudbo na trgu dela. Povedano po domače, bo naslednje leto primanjkovalo delavcev
z različnimi poklici. V nekaterih poklicnih
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skupinah pa bo razpisanih manj prostih delovnih mest, kot bo iskalcev zaposlitve.
Delavcev s katerimi poklici bo najbolj primanjkovalo? Premalo bo betonerjev, bolničarjev, čistilk in gospodinjskih pomočnic, delavcev za preprosta dela, elektroinštalaterjev
in mehanikov, farmacevtov, fizioterapevtov,
frizerjev, gasilcev, glavnih kuharjev, gozdarjev, hotelskih receptorjev, inženirjev tehniških
strok, kleparjev, kozmetikov, krojačev, krovcev,
kuharjev, natakarjev, pekov in slaščičarjev, ple-

skarjev, prodajalcev, programerjev, psihologov,
sistemskih administratorjev, skladiščnikov, tesarjev, upravljavcev različnih strojev, varilcev,
varnostnikov, vojakov, voznikov, zdravnikov,
zidarjev, zobozdravnikov in še nekaterih.
Na trgu dela pa bo med drugim presežek
arhitektov, bibliotekarjev, ekonomistov, filozo-

fov, zgodovinarjev, politologov, poslovnih sekretarjev, učiteljev, sociologov, tajnikov, telefonistov, uradnikov, vzgojiteljev in še nekaterih.
Ugotovitve omenjene raziskave so lahko v
pomoč tudi mladim, ki se odločajo za svojo
poklicno pot.
T. K.

Tujke za pomoč v gospodinjstvu in
varstvo otrok

V

lada pripravlja spremembe in dopolnitve zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev, s katerimi
bo slovensko zakonodajo uskladila z neobvezujočimi določbami Direktive Evropske unije
in Sveta z dne 11. 5. 2016 (2016/810). Omenjene določbe se med drugim nanašajo na
izboljšanje in poenostavitev pogojev za vstop
in prebivanje tujk in tujcev v Sloveniji, ki prihajajo k nam zaradi prostovoljnega dela ter
opravljanja lažjih gospodinjskih del in skrbi
za otroke (gre za dela tako imenovanih varušk »au pair«). Temeljni razlog za pripravo
sprememb in dopolnitev omenjenega zakona pa je olajšati pogoje za vstop in prebivanje v Sloveniji za državljane tretjih držav za
namene raziskovanja, študija in opravljanje
pripravništva ter izmenjave učencev ali izobraževalnih programov.
Zaradi prenosa neobveznih določil že omenjene evropske direktive v naš pravni red
spremembe zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev med kategorije tujcev, za katere se omenjeni zakon ne uporablja,
uvršča dve novi kategoriji: prostovoljce in varuške »au pair«, češ da zaradi narave opravljanja dela in svojega statusa ne vstopajo na slovenski trg dela. Zato regulacija njihovega dela
in statusa s strani zakonodajalca ni potrebna.
Če bodo poslanci v državnem zboru spremembe in dopolnitve omenjenega zakona
sprejeli, bo najemanje tujk za opravljanje lažjih
gospodinjskih del in varovanje otrok oziroma
za »au pair« varuške mnogo bolj enostavno.

Proti predlogu sprememb omenjenega zakona so že dvignili glas predstavniki številnih
civilnodružbenih organizacij (Delavska svetovalnica, Ženski lobi Slovenije, Društvo Ključ –
center za boj proti trgovini z ljudmi, Mirovni
inštitut, Ženska svetovalnica in še nekateri)
ter več sindikatov, med drugim tudi Sindikata
Mladi Plus. Vladi očitajo, da želi legalizirati
prekarno delo in delo na črno. Opozarjajo, da
zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja
na črno občasno delo v gospodinjstvu in varstvo otrok opredeljuje kot osebno dopolnilno
delo. Po mnenju nasprotnikov sporne spremembe zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev bi te spremembe na stežaj
odprle vrata za razmah morebitnih zlorab
ravno najbolj ranljivih skupin - mladih tujk
iz tretjih držav med 18 in 30 letom starosti,
ki nimajo vzpostavljene socialne mreže in ne
vedo, kje poiskati pomoč. Skratka, nasprotniki sprememb omenjenega zakona opozarjajo,
da bi s temi spremembami v Sloveniji dobili
povsem novo kategorijo prekarnih delavcev
– služinčad. Ker status služkinj ne bi bil reguliran, zanje ne bi veljali predpisi o plačah,
zato ne bi prejemale plač, temveč žepnino. Po
mnenju predstavnikov nevladnih organizacij
in sindikatov bi bilo treba primerno urediti
tudi status »au pair« varušk in jim zagotoviti
pravice, ki izhajajo iz dela.
Razprava o tem vprašanju še ni končana,
zadnjo besedo pa bodo imeli poslanci v državnem zboru.
T. K.

Osrednja slovesnost ob 70-letnici
SVZ Hrastovec

T

riindvajsetega oktobra je v Viteški
dvorani gradu Hrastovec potekala
osrednja slovesnost ob 70-letnici SVZ
Hrastovec z naslovom “Različnost nas bogati”. Zbrane je nagovorila direktorica SVZ
Hrastovec mag. Andreja Raduha, ki je poudarila, da si v zavodu prizadevajo stanovalcem ustvarjati prijetno, toplo in domače
okolje, hkrati pa jih spodbujati, da po svojih
zmožnostih izkoristijo življenjske priložnosti.
Predsednik sveta SVZ Hrastovec Mihael Cigler se je v nagovoru zahvalil predsedniku
Pahorju za dolgoletno podporo, saj je bil prav on pobudnik sprememb zakonodaje na
področju duševnega zdravja.
S tem je Slovenija ohranila
status države, ki spoštuje tudi
človekove pravice tistih, ki
živijo ali so nastanjeni v zavodih, kot je SVZ Hrastovec. Župan Občine Lenart mag. Janez Kramberger je izpostavil
dobro sodelovanje z zavodom
in vsem čestital ob jubileju
in izrazil zadovoljstvo, da so
stanovalci v lokalnem okolju
dobro sprejeti. Slavnostni govornik na prireditvi je bil predsednik Republike Slovenije
Borut Pahor, ki se je spomnil
vtisov s svojega prvega obiska
v Hrastovcu leta 1974. Takrat
je prišel z mamo obiskat teto,
ki je bila v varstvu v zavodu,
kjer so jo kljub slabim bivalnim pogojem sprejeli pridni in
dobri ljudje z velikim srcem,
kar ju je z mamo pomirjalo.
V nadaljevanju nagovora je

predsednik Pahor poudaril napredek znanosti in stroke, ki je v družbi spreminjal odnos
do oseb z motnjami v duševnem razvoju:
“Naša edina naloga je, da z razlikami v družbi
živimo, jih sprejemamo in se trudimo vsakomur omogočiti, da živi svoje življenje polno
in po svojih najboljših zmožnostih. Ne glede
na to, kako drugačni smo - vsakdo mora
pod skupnim soncem poiskati svoj kanček
svobode in pozornosti zase,” je govor sklenil
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predsednik republike, se strokovnemu osebju
v SVZ Hrastovec zahvalil za dosedanje delo
in zaželel vse dobro za naprej.
Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je ob koncu prireditve skupaj z direktorico SVZ Hrastovec mag. Andrejo Raduha
in predstavnico stanovalcev Stanko Ačko na
grajskem dvorišču posadil drevo upanja.
Stanka Ačko je ob tej priložnosti prebrala
sporočilo slovenski družbi, ki je temeljila na
izkušnjah stanovalcev. Nastala je združitvijo
več prispevkov stanovalcev na temo “Drugačnost nas bogati” v okviru projekta “Vključujemo in aktiviramo”, ki ga v zavodu izvajajo
v sodelovanju z Javno agencijo za knjigo RS.
Končno verzijo je oblikovala pesnica Kristina
Kočan. V kulturnem programu so nastopile
še članice pevskega zbora La Vita, Društva
medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Maribor, solist Jaki Jurgec in maestro
Simon Robinson iz opere SNG Maribor ter
igralec SNG Maribor Bojan Maroševič, ki je
prireditev tudi povezoval.
Na osrednji slovesnosti so podelili tudi
priznanja, ki so jih prejeli: Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehni-

kov Maribor za sodelovanje na strokovnem
področju in področju izobraževanja zaposlenih v zdravstveni negi, Janez Ferencek,
župnik v Apačah, za pomoč in podporo pri
vključevanju stanovalcev v lokalno skupnost, OŠ Voličina za aktivno sodelovanje
in podporo pri zmanjševanju stigmatizacije
stanovalcev v širšem socialnem okolju, OŠ
Sveta Ana za podporo stanovalcem v DBE
Ščavnica, Angelca Fras za prostovoljno delo,
Knjižnica Lenart za izvajanje aktivnosti v dislociranih bivalnih enotah in v zavodu ter za
podporo pri organizaciji razstav v knjižnici,
Občina Lenart in Občina Hodoš za podporo
in medsebojno sodelovanje in Pouwel van de
Siepkamp iz Nizozemske za dolgoletno sodelovanje pri uvajanju metode nežnega učenja.
Po posaditvi drevesa so zaposlene s stanovalci iz DBE Maribor pripravile izjemno pogostitev za vse povabljene goste. Ob jubileju
so izdali tudi knjigo z naslovom Različnost
nas bogati. Uredila jo je direktorica SVZ Hrastovec mag. Andreja Raduha s sodelavci, zgodovinski del o gradu Hrastovec pa sta dodala
zgodovinarja dr. Marjan Toš in dr. Maja Toš.
SVZ Hrastovec, foto: Tjaša Oman

Spremljanje kazalnikov trajnosti v
destinacijah Občin Sveta Ana in Lenart

O

bčina Sveta Ana in Lenart sta se v letu
2018 pridružili Zeleni shemi slovenskega turizma in se poslužili konkretnih orodij za oceno in izboljšanje trajnostnega delovanja. V tem letu sta občini zbrali
podatke v okviru 107 kazalnikov in preko 100
meril na šestih tematskih področjih: geografski podatki, narava in pokrajina, okolje in
podnebje, kultura in tradicija, družbena klima in poslovanje turističnih podjetij, ki bodo
posredovani ocenjevalcem v presojo. V nadaljevanju podajamo kratek povzetek zbranih
podatkov v okviru kazalnikov.
Občina Sveta Ana: Destinacija Občina
Sveta Ana zajema površino 37 km2. Ponaša se z najvišjim vrhom Slovenskih goric,
imenovanim Lokavec, ki meri 404 m nadmorske višine, ter s številnimi razgledi na
tradicionalno kulturno krajino. Destinacija
šteje 2.286 prebivalcev in obsega okoli 92 %
naravnih površin glede na celotno površino
destinacije. Zelenemu okolju primerno se
lahko obiskovalec spočije ob zvokih narave,
saj je prometa malo, tu in tam pa se oglašajo
tradicionalni zvoki kmetijske mehanizacije.
Priložnosti za opazovanje živalstva in rastlinstva je veliko. Gozdovi so bogati z divjadjo,
gorice pa s tradicionalnim rastjem, še posebej
pester je nabor prostoživečih rastlin, ki imajo pomembno vlogo v ljudskem zdravilstvu.
Poti so označene, ob potkah pa so urejeni
kotički s klopcami za opazovanje. Turistične tokove usmerjajo glavne tematske poti, s
tem pa se preprečujejo večje obremenitve v
neposredni naravi. Obiskovalec lahko razišče
okoli 20 zaščitenih objektov kulturne dediščine ter 4 muzeje oz. muzejske zbirke (Spominska soba dr. Romana Lesnike, etnološki
zbirki na Kaplovi in Grafonževi domačiji ter
Viničarija Pergarjev vrh s stalno razstavo o
življenju in delu Franca Postiča). Destinacijo
je možno obiskati tudi z zelenim prevozom,
saj je v centru Sv. Ane na voljo polnilnica za
električna vozila. Čiščenje odpadnih voda je
zagotovljeno prek dveh lokalnih vaških čistilnih naprav (Loka in Ledina) ter 30 malih
čistilnih naprav. V izgradnji pa je tudi večja
čistilna naprava za 1.300 PE, ki bo v letu 2019
že poskusno obratovala. Trenutno se prečisti
v okviru čistilnih naprav preko 30 % odpadne
vode, preden le-ta odteče v naravo. Zbiranje
odpadkov je ločeno. Zbirajo se papir, embalaža, steklo, biološki odpadki, na določenih
mestih pa je možno oddati tudi tekstil. Ločeno zbranih odpadkov se zbere približno 50 %,
predela pa se tudi večji del preostanka mešanih odpadkov (končno odlaganje cca 17 %).
Občina Lenart: Destinacija Občina Lenart
je ena izmed večjih v Slovenskih goricah in
meri 61,8 km2. Najvišji vrh v destinaciji je Zavrh, ki meri 370 m in je poznan kot odlična
točka za opazovanje slikovite slovenskogori-
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ške pokrajine. Destinacija šteje 8.287 prebivalcev. Hrup v okolici je minimalen in ga v radiju
5 km od mestnega središča skoraj ni zaznati.
Zanimiv in tradicionalen izgled kraja nudita
2 zavarovani naselji: Spodnja Voličina – vas
in Lenart v Slovenskih goricah – trško naselje
ter številni (okoli 40) varovani elementi kulturne dediščine. Na območju Občine Lenart
so tri muzejske zbirke, dve zasebni (Kmečki
muzej v gostilni Šiker v Močni ter Viničarski muzej Kranvogel v Zavrhu) in 1 javna
(Maister po Maistru, sodobna digitalizirana
muzejska zbirka v Zavrhu v Štupičevi vili).
Med najbolj zanimive in občutljive naravne
površine v destinaciji spada Jezero Komarnik
in Krajinski park Kamenščak – Hrastovec, ki
nudita življenjski prostor redkih vrst metuljev
in ptic. Ob jezeru je urejena tudi sprehajalna
pot (Franckova in Agatina pot) s posebnimi
opazovalnicami za pester živalski in rastlinski svet. V občini se nahajajo 4 večje čistilne
naprave ter preko 50 malih čistilnih naprav.
Trenutno se prečisti v okviru čistilnih naprav
preko 50 % odpadne vode, preden le-ta odteče v naravo. V letu 2019 so predvidena večja
vlaganja v rekonstrukcijo obstoječe centralne
čistilne naprave Lenart, v naslednjih letih pa
še Voličina, ki bodo stanje čiščenja odpadnih
voda še izboljšala. Izmed zbranih odpadkov je
le 10 % takšnih, ki se jih ne da obdelati in so
odloženi, vse ostalo gre v nadaljnjo predelavo,
obdelavo in energetske namene. Zbranih ločenih frakcij je okoli 70 %.
Zelena in varna destinacija ter številni prelepi razgledi so tisti, ki v obeh destinacijah
privabljajo turiste. Največ turistov prihaja v
destinaciji med majem in septembrom. Ponudba tematskih pohodniških in kolesarskih
poti je pestra ter zaradi razgibanega, slikovitega in manj prometnega terena primerna za vse
ciljne skupine. Zadovoljstvo nudijo tako zahtevnim kolesarjem kot družinam z manjšimi
otroki. Pristna kulinarika in odlično lokalno
vino pa poskrbita za navdihujoč postanek.
Občina Sveta Ana in Občina Lenart
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Občina Benedikt

Občina z bogatim glasbenim življenjem

O

bčina Benedikt ne slovi samo po tem,
da med vsemi slovenskimi občinami
sodi med tiste z v povprečju najmlajšim prebivalstvom, temveč tudi po bogatem
glasbenem življenju. Sicer pa že star pregovor
pravi, da glasba in mladost hodita vštric.
K bogatemu glasbenemu življenju v Benediktu je v zadnjem desetletju in pol pomembno prispevalo tudi Glasbeno umetniško društvo Musica Levares, ki se je pred kratkim preimenovalo v
Kulturno umetniško društvo Musica Benedikt.
Tako je tudi najbolj prav, saj se je to društvo uveljavilo kot osrednji dejavnik glasbenega življenja
in razvoja v Občini Benedikt. V velikih mestih
imajo različne glasbene zavode, inštitute in druge institucije, v Občini Benedikt pa za glasbeno
vzgojo, izobraževanje in delovanje v veliki meri
skrbi prav KUD Musica Benedikt.
Vsako društvo ima svoj spiritus agens oziroma gonilno silo. V KUD Musica Benedikt
je to družina Fras Leva, ki ji domačini pravijo
kar »naša glasbena družina«, in akademska
glasbenica in glasbena terapevtka Majda Fras
Leva, ki je trenutno samozaposlena v kulturi.
»Rodila sem se v Jarenini,« pravi glasbenica, ki
je diplomirala na Akademiji za glasbo iz orgelske
kompozicije in pedagoške smeri. »Straši so zelo
hitro prepoznali moj glasbeni talent, zato sem se
že v drugem razredu osnovne šole začela dodatno glasbeno izobraževati pri različnih zasebnih
učiteljih, v zadnjem razredu osnovne šole pa sem
začela obiskovati srednjo glasbeno šolo, ki sem
jo vzporedno obiskovala tudi v času šolanja na I.
gimnaziji v Mariboru. Po maturi sem nadaljevala
šolanje na Pedagoški akademiji v Mariboru, kasneje pa sem se vpisala še na Akademijo za glasbo, kjer me je najbolj pritegnila cerkvena glasba.«
Po končani akademiji je izobraževanje nadaljevala na Inštitutu KNOLL za glasbeno terapijo in supervizijo, na katerem je zaključila
študij glasbene terapije. Magistrski študij je
uspešno končala z zaključnim delom »Glasbena terapija in duhovnost v paliativni oskrbi.« Trenutno na Pedagoški fakulteti – Edukacijske vede, pripravlja zagovor doktorata.
Kot pravi Fras Levova, je z družino živela v
Mariboru, nato pa so leta 2002 kupili staro hiško z nekaj ohišnice v Občini Benedikt, kjer,
povedano mimogrede, družina danes ekološko prideluje hrano zase, kar je, kot pravi
sogovornica, velik »luksuz«.
»Ko smo se preselili v Občino Benedikt, nas je
bilo sedem – pet otrok in midva z možem,« pravi Majda Fras Leva. Leta 2008 se jima je rodil še
najmlajši sin, tako da jih je bilo v družini 8 – tri
dekleta in trije fantje. Tisto, kar je pri družini Fras
Leva najbolj zanimivo, pa je, da so vsi glasbeno
nadarjeni. Ko stopijo člani družine skupaj in zaigrajo ter zapojejo, je to prav imeniten koncert.
S svojimi nastopi so kot »glasbena družina« velikokrat razveseljevali Benedičanke in Benedičane
na različnih slovesnostih. »Mož Marko je na področju glasbe sicer samouk, vendar ima izjemen
talent in je izvrsten glasbenik,« pravi akademsko
izobražena glasbenica. »Najstarejša hči pa je vrhunska operna solistka - sopranistka Nina Dominko, ki poje v ljubljanski in mariborski operi.«
Majda Fras Leva se je takoj po prihodu v Benedikt skupaj s svojo družino vključila v glasbeno
življenje v kraju in občini. Takoj je začela voditi
cerkveni zbor, ki ima danes že preko 40 članov.
Razmišljajo pa že tudi o ustanovitvi otroškega
zbora. Leta 2013 so ustanovili Glasbeno umetniško društvo Musica Levares (besedica levares ne

Akademska glasbenica in glasbena terapevtka
Majda Fras Leva, ki pomembno prispeva k bogatenju glasbenega življenja v Občini Benedikt, in
učenec Luka Tavzelj pri pouku igranja na pianino.

izhaja iz priimka Leva, kakor so nekateri zmotno
mislili, temveč v stari grščini pomeni glasbo, ki
povzdigne dušo in srce), ki mu je predsedovala.
Danes preimenovano KUD Musica Benedikt
razvija toliko različnih glasbenih dejavnosti, da
je na kratko težko vse povzeti. Imajo svoj zbor, v
katerem je največ pedagoških delavcev, glasbeno
šolo, v kateri poučuje kot samozaposlena v kulturi, organizirajo pa tudi seminarje za pedagoške
kadre. V društvu imajo tudi skupino za ljudsko
petje in ljudsko godbo in še marsikaj bi se dalo
povedati, če bi imeli na voljo več prostora. Pred
nedavnim so ustanovili tudi Inštitut za zdravje in
razvoj z glasbo, saj je v razvitem svetu glasbena
terapija priznana kot ena od vej medicine. »Glasba se te ne dotakne samo duhovno, temveč tudi
mehansko, preko vibracij. Govorimo o vibroakustičnih terapijah, o ultrazvoku in podobno,« pravi smeje iskriva sogovornica. »Glasba je ključ do
amygdale, kjer so shranjeni človekovi čustveni
zapisi, tudi travme. Zato lahko z glasbeno terapijo veliko dosežemo in prispevamo k bolj kakovostnemu življenju ljudi.«
Fras Levova občasno sodeluje tudi z osnovno šolo v Benediktu pri glasbenih kreativnih
delavnicah, kjer iščejo nove oblike komuniciranja z otroki.
Kot pravi Majda Fras Leva, živi za glasbo,
zato ceni tudi druge glasbene ustvarjalce, s
katerimi skupaj bogatijo glasbeno življenje v
Benediktu. Prav poseben fenomen so Klapovühi, ki so zelo približali glasbo mladim. V
Kulturnem društvu Benedikt razvijajo ljudsko petje, tukaj je tudi Kulturno etnografsko
društvo Vrelec in še bi lahko naštevali. Pomembno vlogo v glasbenem življenju imajo
seveda tudi osnovna šola, vrtec, da o cerkvenem petju in glasbi niti ne govorimo.
V zadnjem času Majda Fras Leva veliko časa
in pozornosti posveča glasbeni terapiji. »Z glasbo
bi rada prišla naproti ljudem v vseh oblikah in
stopnjah demence,« pravi. »Vidim, da se jih glasba dotakne in da jim z njo lahko pomagamo.«
Fras Levova živi z glasbo in za glasbo. »To mi
je bilo dano, glasba v meni živi. Mislim, da je
to neka vrsta poklicanosti. In če je tako, potem
moram glasbeno znanje, glasbeno terapijo in
glasbo samo deliti naprej z drugimi,« je prepričana. S takšnim pristopom bogati glasbeno življenje ne samo v Benediktu, temveč v celotnih
osrednjih Slovenskih goricah, kjer sicer ni veliko kulturnih in glasbenih ustanov, zato pa je na
srečo kar nekaj izjemnih kulturnih in umetniških ustvarjalcev, ki bogatijo tukajšnje kulturno
in glasbeno življenje ter mu dajejo svoj pečat.
T. K.

Obvestilo dopisnikom in sodelavcem Ovtarjevih novic!
Vsebino Ovtarjevih novic soustvarja vse več občanov (dopisnikov). Uredništvo nenapovedane in nenaročene prispevke uporabi v celoti ali skrajšane (s prilagojenim naslovom) ali jih
ne uporabi. Zadnji rok za oddajo prispevkov je 14 dni pred izidom.
Zaradi velikega števila prejetih sporočil o dogodkih je potrebno njihov obseg omejiti. Ta je
do15 vrstic in ena fotografija, če bistveno dopolnjuje prispevek. Pri pomembnejših dogodkih
so možna vnaprej dogovorjena odstopanja. Prispevki lokalne skupnosti lahko obsegajo do
40, društev (občni zbori, večji dogodki) pa do 20 vrstic. Prispevki naj bodo v Wordu (Times
New Roman, velikost 12, razmik 1,5), fotografije morajo biti najmanj 1 MB, poslane v posebni
datoteki. Izbor fotografij opravi uredništvo. Objavljeni prispevki izražajo stališča avtorjev. Prispevkov z elementi sovražnega govora in nepodpisanih prispevkov ne objavljamo.
Naslednja številka izide v petek, 21. decembra 2018.
Uredništvo
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Turistična novost v Sp. Ročici pri Benediktu

T

uristično društvo Atlantida in Občina Benedikt sta z Arheološko cesto
Benedikt ustvarila pogoje za nadaljnji
razvoj turizma in varovanja naravne in kulturne dediščine.
Martin Rola je na lastno pobudo uredil novo
počivališče v Spodnji Ročici ob informacijski
tabli številka 10 Arheološke ceste Benedikt.
Poravnal je zemljišče ob cesti, da lahko motorizirani obiskovalci lažje parkirajo svoja vozila. Izvir čiste vode je zajel v vodnjak z ročno
vodno črpalko. Martin Rola je poskrbel tudi
za udoben počitek gostov na dveh klopeh ob
mizi s pogledom na čudovito dolino potoka
Ročica. Med kovinska stebra je namestil pred-

met etnološke dediščine - jarem goveje vprege,
ki je okrašen s cvetjem. Zanimiv je tudi izviren
leseni koš za smeti, ki ga je pokril z lesno gobo.
Martin Rola je zelo ponosen na informacijsko tablo z objavljenima njegovima fotografijama kamnoloma gramoza. Fotografiji
ohranjata spomina na kamnolom gramoza
in njegova starša, ki sta tudi kopala gramoz.
Gramoz v Spodnji Ročici je bil pomemben
gradbeni material zlasti v 19. in 20. stoletju
za gradnjo cest in zgradb. V nekdanji gramoznici v Spodnji Ročici so gramoz kopali nazadnje v osemdesetih letih 20. stoletja.
Tudi drugi lastniki zemljišč s terenskimi arheološkimi spomeniki ob Arheološki cesti Benedikt vzorno skrbijo za dostopnost do
spomenikov. Župnišče sv. Benedikt je
pred kratkim lepo počistilo prve tri gomile v svojem gozdu nad pokopališčem
na prvi točki arheološke ceste. Ta terenski arheološki spomenik s šestnajstimi
gomilami na gozdnem grebenu nad Benediktom (Zlodjeva püša) je že zelo dolgo na seznamu kulturnih spomenikov
državnega pomena, ki pa še vedno čaka
na uzakonitev.
Janez Ferlinc

Občina Cerkvenjak

Na novo o nagrajevanju dijakov in študentov

Č

lani občinskega sveta v Občini Cerkvenjak so sprejeli dopolnitev Pravilnika o
dodelitvi denarne nagrade zlatim maturantom, dijakom in študentom. Občina Cerkvenjak namreč vsem, ki dosežejo pomemben
uspeh na področju izobraževanja, dodeli nagrado. Najboljšim učencem, dijakom in študentom jih podelijo na osrednji slovesnosti ob
občinskem prazniku, s čimer te nagrade dobijo
še večjo težo, saj jih nagrajenci prejmejo hkrati
s prejemniki zlatih, srebrnih in bronastih grbov ter drugih priznanj Občine Cerkvenjak ter
prejemniki županovih priznanj. Na ta način v
Občini Cerkvenjak tudi na simbolni ravni
izpričujejo, da dosežki na področju izobraževanja niso pomembni samo za posameznike,
temveč tudi za skupnost v celoti. Učenci, dijaki
in študenti, ki se prizadevno in uspešno izobražujejo, ne koristijo samo sami sebi, temveč
tudi lokalni in širši skupnosti v celoti.
Po dopolnjenem pravilniku so do denarne
nagrade upravičeni dijaki, ki so vseh letih šolanja na srednji šoli dosegli odličen uspeh ali pa
so po opravljeni maturi (splošni ali poklicni)
pridobili naziv zlatega maturanta. Študent na
dodiplomskem študiju je upravičen do denarne
nagrade ob opravljeni diplomski nalogi, ocenjeni z oceno devet ali deset. Občinski svet je pred
nedavnim zaradi spreminjajočih se študijskih
programov in pogojev za njihovo dokončanje
vsled enakopravne obravnave vseh upravičencev do denarnih nagrad dopolnil pravilnik s
stavkom: »Če študentu ob zaključku šolanja ni
potrebno posebej izdelati zaključne oziroma diplomske naloge, dela ali seminarja, se za pridobitev denarne nagrade šteje njegova povprečna
ocena študija, ki pa mora biti vsaj osem.«
Posebna denarna nagrada pripada študentu, ki je opravil diplomsko nalogo, ki je neposredno vezana na območje Cerkvenjaka, ob
pogoju, da je bila ocenjena z oceno devet ali

deset. Če študent diplomira na dveh fakultetah ali programih, se mu prizna nagrada za
eno fakulteto ali program.
Ne glede na oceno pa so do denarne nagrade upravičeni tudi študenti, ki so končali
podiplomski študij.
Po pravilniku dijaku, ki je v vseh letnikih
srednje šole dosegel odličen uspeh ali dosegel naziv zlati maturant, pripada 150 evrov
denarne nagrade. Za opravljeno diplomsko
nalogo (ocenjeno z 9 ali 10) na ravni izobrazbe 6/1 in 6/2 prejme študent 200 evrov.
Za opravljeno diplomsko nalogo, vezano na
območje Cerkvenjaka (ocenjeno z 9 ali 10) na
ravni 6/1 in 6/2 pripada študentu 300 evrov
denarne nagrade. Za zaključen program izobraževanja na ravni izobrazbe 7 in 8/1 prejme
študent 400 evrov nagrade. Za zaključek izobraževanja na ravni izobrazbe 8/2 pa prejme
študent 500 evrov denarne nagrade.
Upravičenci do nagrade lahko uveljavijo pravico do nje s posebno vlogo na predpisanem
obrazcu, ki ga naslovijo na občinsko upravo.
Občina Cerkvenjak je začela nagrade za
uspehe na področju izobraževanja dodeljevati
leta 2008. Doslej je denarne nagrade za uspehe na izobraževalnem in študijskem področju
prejelo 90 dijakov, študentov in podiplomcev.
Med njimi so bili tudi štirje zlati maturanti.
To, da Občina Cerkvenjak mladim in vsem
drugim podeljuje nagrade za uspehe na področju izobraževanja, je zares lepo in tudi pametno. S tem jim kaže, da ceni njihove napore
za to, da bi se oborožili z znanjem ter z njim
prispevali k bolj bogatemu življenju sebe, svojih najbližjih in skupnosti v celoti. Zato nagrade, pri katerih torej ne gre samo za denar,
temveč zlasti in predvsem za izraz družbenega
priznanja, mlade in vse druge tudi motivirajo
za napore na področju izobraževanja.
T. K.

Občina Lenart

Osrednja proslava lenarškega občinskega
praznika s podelitvijo priznanj

V

petek, 2. novembra 2018, ob 18. uri
je v Domu kulture Lenart potekala
osrednja proslava ob prazniku Občine Lenart in 20. obletnici Varstveno delovnega centra Polž Maribor, enota Mravlja Lenart.
Združeno praznovanje je prepletlo poudarke
20-letne dejavnosti Polža in dosežke Občine
Lenart, h katerim je pripomogla vrsta organizacij in posameznikov, ki so na slovesnosti
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prejeli priznanja za svoj prispevek k razvoju
lokalne skupnosti.
Osrednje proslave v nabito polni dvorani
Doma kulture Lenart so se udeležili najvidnejši predstavniki političnega, gospodarskega in društvenega življenja lenarške in
sosednjih občin in predstavniki avstrijskih
in hrvaških občin, ki so s slovenskogoriškimi
občinami vključene v skupne mednarodne

projekte.
Mag. Jasmina Breznik,
direktorica VDC Polž, je v
slavnostnem govoru poudarila, da je VDC Mravlja
Lenart odprl svoja vrata
pod okriljem CSD Lenart
leta 1998 kot eden najsodobnejših varstveno delovnih centrov v državi. Koncept dela in vključevanja,
ki ga je zastavil takratni
direktor mag. Josip Lukač,
je z vključitvijo inovativnih
programov temeljil na aktivnem socialnem vključevanju in konceptih deinstitucionalizacije. Leta 2004
se je enota Mravlja priključila regijskemu VDC Polž
Maribor, ki deluje na območju Maribora, Lenarta,
Šentilja, Ruš in Slov. Bistrice. Vključuje 253 odraslih
oseb z motnjo v duševnem
razvoju v storitvi vodenja,
varstva in zaposlovanja
pod posebnimi pogoji v 6
enotah.
Župan Občine Lenart
mag. Janez Kramberger
se je v svojem nagovoru le
dotaknil najpomembnejših
investicijskih in drugih razvojnih poudarkov, ki so v
zadnjem obdobju spremenili podobo občine, in obiskovalce povabil k ogledu
prepričljivih in zgovornih
podatkov in podob v novem dokumentarno-promocijskem filmu.
Osrednji del proslave je
bil namenjen nagrajencem.
Priznanja so prejeli učenci
za odličen učni uspeh ves
čas osnovnošolskega izobraževanja. Iz OŠ Lenart:
Lea Kramberger, Laura
Župec, Zarja Mlakar, Maja Muršec, Neža
Ožinger, Martin Zadravec in Matjaž Župec.
Iz OŠ Voličina: Tajda Hamler in Eva Kurnik.
Priznanja za dosežen naziv zlati maturant so
prejeli Anja Arnuš Kraner, Rok Sirk in Kaja
Kmetič.
Prejemniki nagrad za izjemno uspešen
dodiplomski in podiplomski študij so Katja
Zrim, Mojca Kramberger, Rok Čuš, Tamara
Zorko za magistrsko izobrazbo 2. bolonjske
stopnje, Kaja Kirbiš za pridobljeno izobrazbo magistrica profesorica razrednega pouka,
Tjaša Rola za magistrsko izobrazbo 2. bolonjske stopnje, Aljaž Kramberger za pridobljeni
naziv doktor znanosti na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani in Petra Weingerl za pridobljeni naziv doktorica prava na
Univerzi v Oxfordu v Veliki Britaniji.
Ovtarjevo priznanje je prejel Robert Šiško
iz Lenarta za naravovarstvena prizadevanja in
ozaveščanje javnosti o pomenu ptic kot delu
naravnega okolja ter za krepitev zavesti o naravnem bogastvu Slovenskih goric.
Prejemniki priznanja župana Občine
Lenart: Zdravstveni dom Lenart, ki je z 80
redno zaposlenimi in 15 zunanjimi sodelavci
pomemben nosilec 24-urne zdravstvene dejavnosti v Občini in Upravni enoti Lenart. V
letu 2018 je pristopil k več pomembnim projektom, od katerih sta dva podprta z evropskimi sredstvi.
Milan Oberlajt je ustanovitelj, lastnik in
direktor podjetja Klasmetal, d. o. o., iz Sp.
Voličine s 17 zaposlenimi.. Od leta 1996 izdelujejo razne strojne dele na visokem tehnološkem nivoju in jih prodajajo na slovenskem
in tujih trgih trgih. Klasmetal je nepogrešljiv
člen v Krajevni skupnosti Voličina.
Kaja Kmetič je poklicno maturo opravila
z vsemi možnimi točkami in je prejela naziv
diamantna maturantka.
Dani Sajtl na Osnovni šoli Voličina od leta
2003 opravlja delo računalničarja organizatorja informacijskih dejavnosti. Z njim je
šola naredila velik korak naprej na področju

informacijsko komunikacijske tehnologije.
Ureja in skrbi za spletno stran šole in za postavitev šolskega glasila.
Marina Zimič, učiteljica glasbene umetnosti na Osnovni šoli Lenart. Pod njenim
vodstvom so otroški in mladinski pevski
zbori OŠ Lenart prejeli številna priznanja na
regijskih tekmovanjih, otroški pevski zbor pa
je leta 2016 na državnem tekmovanju prejel
zlato priznanje.
Plaketa Občine Lenart
Društvo kmečkih žena Voličina - članice društva s svojim delom ohranjajo tradicijo podeželja, krepijo zavedanje o pomenu
lokalne, doma pridelane hrane. Skrbijo za
ohranjanje in promocijo tradicionalnih slovenskogoriških jedi in za kulinarični prispevek k prireditvam v občini. Posamezne članice sodelujejo na vsakoletni državni razstavi
Dobrote slovenskih kmetij na Ptuju, kjer so
prejele več priznanj.
Časopis Ovtarjeve novice, glasilo osrednjih Slovenskih goric, ki so prvič izšle decembra 2009, letos decembra bo izšla 100. številka. Časopis je nadgradil mesečno časopisno
poročanje, v njem so zajeti vsi vidiki lokalnega dogajanja - društvenega življenja, kulture,
športa, lokalne politike, gospodarstva, vzgoje
in izobraževanja. S široko mrežo sodelavcev
so Ovtarjeve novice kronist, zapisovalec življenja, v krajih, kjer smo doma.
Bronasti lenarški grb
Jožef Sever iz Dolgih njiv je kri daroval
151-krat. Prejemnik priznanja pravi, da je darovanje krvi dolžnost vsakega zdravega človeka. Življenje mu ni prizanašalo, saj je doživel
več nezgod in nesreč. Tudi zaradi tega se je
odločil, da bo daroval kri in bo krvodajalec,
dokler mu bo zdravje dopuščalo.
Lana Žabčič iz Lenarta je članica TPMK
Lenart od leta 2004. S talentom in prizadevnostjo je dosegla vrhunske rezultate. Letos
je na svetovnem mažoretnem prvenstvu v
Pragi osvojila dva naslova svetovne prvakinje.
Na državnih prvenstvih je skupno osvojila
16 zlatih, 10 srebrnih in 1 bronasto medaljo.
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Na mednarodnih tekmah se je na najvišjo stopničko povzpela 10-krat, na evropskih prvenstvih je osvojila 2 zlati in 2 bronasti medalji.
Krona njenih uspehov so 3 zlate, 2 srebrni in
ena bronasta medalja na svetovnih prvenstvih.
Zeliščarska sekcija pri KD Rojs Srečko
Niko Voličina je aktivna več kot 10 let. Zeliščarice urejajo in skrbijo za učne vrtove pri
Sv. Rupertu v Voličini in za gredice pri cerkvi. Ob akcijah Karitas pripravijo darila za
dobrodelne namene. Organizirajo zeliščarske delavnice in predavanja. Njihova največja
zasluga je, da na Osnovni šoli Voličina že več
let deluje zeliščarski krožek, ki ga obiskuje 75
otrok vseh starosti. Letos so že devetič pripravile blagoslov zelišč pri cerkvi sv. Ruperta.
Srebrni lenarški grb
Mag. Josip Lukač iz Lenarta je poklicno
pot začel leta 1976 na CSD Lenart, ki ga je
vodil od leta 1983. Večji uspeh v tem času je
ustanovitev VDC Mravlja za osebe z motnjo
v duševnem razvoju, ki je v tistem obdobju
bil eden najsodobnejših takšnih centrov
v državi. Razvil je tudi projekt pomoči na

Lenarška nedelja

N

a zahvalno nedeljo, 4. novembra, je potekalo lenarško žegnanje.
V cerkvi se je pri praznični sveti maši zbralo
veliko vernikov, naddekan Martin Bezgovšek
je blagoslovil obnovljeni
zvonik. Po verskih obredih je bilo živahno tudi
na lenarškem trgu. Slovesen dogodek so združili
tudi z blagoslovom novih
reševalnih vozil Zdravstvenega doma Lenart in
novega gasilskega vozila
Prostovoljnega gasilskega
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domu za starejše, ki je bil
vzorec za vso mariborsko
regijo. Bil je eden od pobudnikov ustanovitve društva
Sožitje. V začetku leta 2001
je prevzel vodenje zavoda Hrastovec–Trate in je
uvedel veliko pozitivnih
sprememb na strokovnem,
organizacijskem in poslovodnem področju, ki so
zaznamovale razvoj socialnega varstva.
Marko Šebart iz Lormanja kot ovtar od leta 2011
predstavlja in promovira
Slovenske gorice na raznih
prireditvah in sejmih širom
po Sloveniji. Funkcijo opravlja prostovoljno in brezplačno. Svoje številne zamisli uresniči v sodelovanju
z društvi, šolami in vrtci, z
občino in drugimi organizacijami. V Sloveniji in tudi
v tujini je promotor Občine
Lenart, Slovenskih goric,
slovenskogoriške kulturne
in etnološke dediščine, naravnih lepot, kulinarike,
kulture vina. Sodeluje tudi
pri ozaveščanju in ekološki
vzgoji otrok. Že vrsto let
pleše pri FS Jurovčan in je
aktiven naravovarstvenik.
Zlati lenarški grb
Lutkovno
gledališče
Pika Lenart je zaznamovalo razvoj lutkarstva v širšem
prostoru Slovenskih goric,
po njegovi zaslugi so zaživele številne lutkovne skupine
po osnovnih šolah, društvih
in vrtcih. Predstave so poetične, nagovarjajo otroke in
odrasle. Lutkarji predstave
v celoti sami pripravijo, od
izdelave lutk, režije, likovne
podobe, glasbe in animacije. Lutkovno gledališče Pika je po štiridesetih letih neprekinjenega
delovanja še vedno mlado, živahno, ustvarjalno, privlačno. Krepi tiste pozitivne vrednote, ki
se ne merijo z denarjem, kot so prostovoljstvo,
ustvarjalnost, otrokom širi obzorja, zbuja njihovo radovednost in jim odkriva vznemirljiv
svet lutk, brez računalniških igric, televizije in
drugih vrst instant zabave. Lutkovno gledališče
Pika Lenart deluje pod okriljem Kulturnega
društva Radko Smiljan Lenart. Ves čas vsako
leto pripravijo novo lutkovno predstavo, gostujejo po vrtcih, osnovnih šolah, okoliških občinah, širom po Štajerskem, Koroškem in v Prekmurju. Gostovali so v Avstriji, Nemčiji in v
Kanadi. Vsako leto nastopajo na festivalu Lent.
V odličnem in občutenem kulturnem programu so ob pevskem zboru in folklorni skupini Mravlja ter ob ljudskih pevcih iz Zg. Velke nastopili mladinska dramska sekcija KTD
Selce, učenci lenarške glasbene in osnovne
šole, odlični mladi pevci in instrumentalisti
ter Lutkovno gledališče Pika.
Edvard Pukšič, Foto Tone

društva Lenart. Vozila je
blagoslovil upokojeni mariborski nadškof monsinjor dr. Franc Kramberger.
V družbi številnih gasilcev je župan predsedniku
PGD Lenart predal ključe
novega gasilskega vozila.
Prireditev se je nadaljevala z bogatim kulturnim
programom, ki je pritegnil veliko obiskovalcev.
Zvoki Slovenskogoriškega
pihalnega orkestra MOL
Lenart, elegantni nastop
članic Twirling , plesnega
in mažoretnega kluba Lenart, ubrano petje vokalne
skupine Il divji, plesi folklornih skupin Kulturnega
društva Sv. Ana in Jurovčan
so navdušili občinstvo, ki
je nastope spremljalo do
konca. Ni manjkala raznovrstna ponudba na stojnicah.
Poleg verskega je lenarško žegnanje ponovno
postalo praznik tradicije
in prijetnega druženja.
www.lenart.si

N

Blagoslov novih reševalnih vozil

a zahvalno nedeljo so
poleg novega gasilskega
vozila PGD Lenart blagoslovili tudi nova reševalna vozila
in vozila za nenujne reševalne
prevoze ter urgentno vozilo. Prisotne so nagovorili župan mag.
Janez Kramberger, predsednik
PGD Lenart Leopold Omerzu in
direktor ZD Lenart Jožef Kramberger. Slednji je v svojem nagovoru poudaril, da je ZD Lenart v
zadnjih 20-ih letih popolnoma spremenil podobo in se ob tem za vso pomoč zahvalil Karlu
Vogrinčiču. Kot veliko pridobitev za Lenart je izpostavil zaposlitev zdravnika Sebastijana
Piberla, specialista splošne in urgentne medicine in vodjo urgentne službe v ZD Lenart, ki
je v bistvu eden prvih, ki so tlakovali pot za specializacijo iz urgentne medicine v Sloveniji.
V prihodnosti se bo zgradba ZD Lenart širila na južni strani, kjer se bo nadzidal prizidek in
povezal tako vzhodni kot zahodni trakt zgradbe Zdravstvenega doma.
ZD lenart

Dom svetega Lenarta ob občinskem prazniku

V

Domu sv. Lenarta
so ponosni, da delujejo v dobri lokalni skupnosti, ki razume
in si prizadeva za dobro
počutje in za priložnosti
za vse interesne in starostne skupine. Verjamejo,
da ima lokalna skupnost
veliko smelih ciljev, dovolj
modrosti in dobre volje, da
gredo skupaj naprej, tudi
ko zapiha manj ugoden veter. Vsako leto se s to zavestjo pridružijo prireditvam,
ki na različnih lokacijah
potekajo v počastitev občinskega praznika.
Letos so organizirali dve prireditvi, ki se jih
je udeležil tudi župan, mag. Janez Kramberger. V počastitev 100-letnice bojev za severno
mejo na Lenartovo, 6. novembra, so pripravili
predavanje uglednega mariborskega zgodovinarja in predsednika Domovinskega društva
Rudolfa Maistra Maribor, predvsem pa velikega poznavalca življenja in dela tega znamenitega Slovenca, Aleša Ariha, ki je na tenkočuten in doživet način predstavil življenje
prvega slovenskega generala, ki ni bil le vojak,
pač pa tudi pesnik in ljubitelj slovenske kulturne dediščine. Župan se je v nagovoru dotaknil generalovih obiskov v Zavrhu in prizadevanj občine za ohranitev njegovega spomina.

Z bogatim naborom slovenske ljudske pesmi
je nastopila tudi vokalna skupina Kresnice.
Na posebni proslavi 8. novembra so glasbeni program sooblikovali pevci KD France
Marolt - Oktet sv. Peter in MPZ France Marolt. Pevci so v domu že nastopali in so veseli, da so se s pesmijo spet vrnili in obogatili
praznični dan. Ob tej priložnosti so si ogledali predstavitveni film o občini in bili deležni
voščila župana, ki je v nagovoru spregovoril
o vseh večjih dosežkih v preteklem letu in
nakazal vidnejše projekte in načrte v prihodnjem obdobju.
Polona Šporin
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Občina Sveta Trojica v Slovenskih goricah

Namenu so predali prenovljeno
»trojiško lepotico«

V

Občina Sveta Ana

Investicijsko naravnan anovski proračun:
park generacij in priprava gradnje doma
starejših in naložbe v ceste

L

etošnja jesen v Občini Sveta Ana je delovna in pestra. Občinski svet se je v
začetku novembra sestal na svoji zadnji,
22. redni seji, na kateri je bil sprejet Proračun
Občine Sveta Ana za leto 2019. Proračun je
kot vsa leta do zdaj investicijsko naravnan,

saj je kar 43 % proračuna namenjenih načrtovanim investicijam. Višina proračuna znaša
2,843.118 EUR. Skupna vrednost načrtovanih EU sredstev je 101.816 EUR in sicer za
čezmejni projekt (SI – HU) ESCAPE v višini
15.800 EUR in za tri odobrene projekte s strani LAS, sofinancirane iz programov EKSRP in
ESRR v skupni višini 86.016 EUR. V začetku
prihodnjega leta začnemo s prvim odobrenim
projektom Park generacij Sveta Ana, za katerega imamo odobrena EU sredstva v višini
39.942,10 EUR. Gre za nadaljevanje urejanja
športnih kapacitet pod Osnovno šolo Sveta
Ana, ki bodo namenjene različnim starostnim
skupinam za vzpodbujanje aktivnega življenjskega sloga in zdravega načina življenja.
Pričeli smo tudi s pridobivanjem gradbenega dovoljenja in izdelavo projektne dokumentacije za gradnjo doma starejših občanov

Maketa doma starejših občanov
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v sodelovanju z Domom Danice Vogrinec
Maribor. Namen projekta je na območju centra Svete Ane, kjer se trenutno nahajajo vrtec, šola in telovadnica, dodati še program za
starejše občane in s tem zagotoviti primerne
pogoje za vse generacije. Na izbrani lokaciji
je teren hribovit, kar pomeni, da bo potrebno zasnovo objekta načrtovati v
terasah.
Trenutno se na terenu
izvaja kar nekaj večjih investicij. V sodelovanju z Direkcijo RS za infrastrukturo
poteka na regionalni cesti
R3-730, v naselju Sveta
Ana, ureditev pločnika za
pešce in ureditev trikrakega nivojskega križišča regionalne ceste s priključno
cesto JP 704 234. V naselju
Zgornja Ščavnica se prav
tako nadaljuje razširitev
vozišča in hodnika za pešce. Projekt je v zaključni fazi in bo predvidoma dokončan ob koncu letošnjega leta.
V Krivem Vrhu poteka izgradnja dveh
podpornih kamnitih zložb. V sklopu izgradnje se bo uredil ravni plato za kasnejšo lažjo
urbanizacijo zemljišča - izgradnjo poslovnega objekta in s tem razširitve poslovnih dejavnosti v kraju.
Še vedno potekata dva čezmejna projekta
Escape in Detox. Slednji je v zaključni fazi,
vse predvidene aktivnosti so že izvedene. V
okviru projekta Escape, ki poteka v čezmejnem projektu z Madžarsko, je med drugim
bilo v celoti obnovljeno evangeličansko pokopališče v Zgornji Ščavnici. Trenutno preko zavarovalnice urejamo odpravo škode na
zvoniku, ki jo je povzročil udar strele ob koncu poletja.
Petra Golob, občinska uprava

poznavanja razmer tako zahteven projekt težobčini Sveta Trojica so slovesno preko izvedli, saj je bilo treba v kratkem času podali namenu popolnoma prenovljeno
vezati veliko partnerjev in uskladiti njihove
znamenito poslovno stavbo na Trointerese. Kramberger je napovedal tudi, da bo
jiškem trgu v središču kraja iz leta 1895, v
v ambulanti v Sveti Trojici ordiniral zdravnik
kateri bo ambulanta Zdravstvenega doma iz
specialist družinske medicine Aleš RonđeloLenarta, sedež občinske uprave in poslovni
vić, dr. med., ki mu bo pomagala medicinska
prostori zavarovalnice Sava. Poleg številnih
sestra Violeta Borovič. Njima in občankam
občanov so bili na slovesnosti ob tej priloter občanom Svete Trojice je zaželel, da bi dožnosti tudi župan občine Sveta Trojica Darko
bro sodelovali, saj je skrb za zdravje najbolj
Fras, poslanec v državnem zboru Franc Breuspešna, kadar je obojestranska.
znik, direktor Zdravstvenega doma Lenart
Po slovesni otvoritvi prenovljene stavbe je
Jožef Kramberger, dr. med., direktor občinske
župan Darko Fras Jožefu Krambergerju ter
uprave občine Sveta Trojica Srečko A. Padovzdravniku Alešu Ronđeloviću slovesno prenik, krajevni župnik ter predstavniki poslovdal ključe zdravstvene ambulante. Nato so
nih partnerjev in izvajalcev pri tej investiciji.
si zbrani občanke in občani ter gosti družno
Kot je na slovesnosti dejal župan Fras, je
ogledali prostore prenovljene ambulante ter
stavba na Trojiškem trgu 26 vseskozi služila
poslovne stavbe v celoti. Na vse je prenovljejavnemu namenu. Spočetka je v njej ordiniral
na »trojiška lepotica« naredila močan vtis, še
zdravnik dr. Alojz Kraigher, kasneje pa so se v
zlasti, ker so investitorji poskrbeli za to, da je
njej menjavali drugi zdravniki. Po vojni je bil
bila v večernem času bogato osvetljena z razv njej do leta 1953 deški dom za vojne sirote,
ličnimi barvnimi odtenki in prelivi. Zaradi
od leta 1960 pa sta v njem domovala matični
prenovljene stavbe na Trojiškem trgu se bo
urad in zdravstvena ambulanta. Leta 2007 je
dnevna, še zlasti pa nočna veduta Svete Trojistavbo odkupila občina Sveta Trojica, vendar
ce spremenila in polepšala.
je morala njena prenova zaradi drugih nujnih
investicij v občini malce počakati.
T. K.
Priložnost za prenovo »trojiške lepotice«
se je ponudila, ko je
država objavila razpis
za energetsko prenovo
stavb v okviru Operativnega
programa
evropske
kohezijske
politike za obdobje
2014 – 2020. Ker je bil
projekt za prijavo premajhen, se je občina
Sveta Trojica povezala
z občinami Kidričevo,
Poljčane in Trnovska
vas. V skladu z razpisnimi pogoji so omenjene občine skupno
pripravile projekt za
energetsko
prenovo Župan Občine Sveta Trojica Darko Fras je predstavnikom Zdravstvešestih objektov v javno nega doma Lenart predal ključe prenovljene zdravstvene ambulante na
zasebnem partnerstvu Trojiškem trgu 26.
skupaj s Petrolom in
poslovnim
inženiringom Plistor, ki je
projekt tudi prijavil. V
občini Sveta Trojica so
poleg omenjene stavbe
energetsko prenovili
tudi zgradbo osnovne
šole in vrtca.
Energetsko prenovo
znamenite stavbe na
Trojiškem trgu so izkoristili za njeno celovito prenovo in obnovo Poleg energetskega
sistema so zamenjali
tudi ostrešje, vse instalacije, uredili sodobno razsvetljavo. Kot je
V prenovljeni stavbi na Trojiškem trgu bo domovala tudi občinska uprava.
poudaril Fras bo tako
ponovno zažarela v
vsej svoji lepoti. Župan
se je zahvalil vsem partnerjem v projektu ter
izvajalcem in podizvajalcem, ki so zelo hitro
izvedli projekt, ki so ga
pripravljali leto dni, kar
je za takšne projekte s
tako velikim številom
partnerjev zelo kratek
rok.
Direktor Zdravstvenega doma Lenart Jožef
Kramberger, dr. med.,
pa se je zahvalil županu
Frasu. Kot je dejal, bi
brez njegovih bogatih
izkušenj in znanja ter
»Trojiška lepotica« bo spremenila tudi veduto kraja, še zlasti v nočnem času.
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Obvestilo

nje in urejanje vodovoda na območju celotne

občine pa bo občino stalo dodatnih 75.000 €.

o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka
Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem
podrobnem prostorskem načrtu za južni del naselja Sveta Trojica v
Slovenskih goricah

Za projekt oživitve trškega jedra je namenjenih 59.000 €, za telovadnico na prostem in
ureditev parkirnih mest ob športnem parku v
Jurovskem Dolu pa 88.000 €. Obnove in inve-

sticije v višini 30.000 € bo deležno tudi nogometno igrišče, na katerem se bo med drugim
uredil tudi namakalni sistem.

Župan občine Sv. Jurij v Slov. goricah Peter
Škrlec je bil kot edini kandidat četrtič izvoljen za župana. Za kandidaturo se je odločil
po temeljitem premisleku in s ciljem zaključiti projekte, s katerimi so na občini začeli v
minulih letih. Z opravljenim delom v zadnjih
desetih letih je občina na področju osnovne
komunalne infrastrukture naredila velik korak naprej, a sam si želi, da bi uresničili še kak
projekt. V prihodnjem mandatu bo pouda-

rek še naprej na investicijah v posodabljanje
cestne in druge komunalne infrastrukture.
Posebna pozornost bo namenjena tudi investicijam v športno infrastrukturo, vzpodbujanju lokalnega turizma in podjetniškega
gospodarstva, varstvu okolja, komunalnemu
opremljanju novih zazidljivih zemljišč. Podrobnejši podatki o novem občinskem svetu
so objavljeni na 1. strani ON.

Tudi v Občini Sv. Jurij v Slov. gor. bodo
tako kot pretekla leta izteku letošnjega leta
namenili precej pozornosti. Minuli vikend
(23. 11. 2018) je v Kulturnem domu že potekal dobrodelni koncert župnijske Karitas. 15.
12. 2018 bo v Kulturnem domu v Jurovskem
Dolu tradicionalna prireditev Družina poje,
ki jo že 24 let organizira KD Ivan Cankar. 18.
12. 2018 bo na trgu v Jurovskem Dolu škra-

tovanje. 20. 12. 2018 OŠ J. Hudalesa Jurovski
Dol organizira proslavo ob dnevu Samostojnosti in enotnosti. 21. 12. 2018 pa se bodo
najmlajši Jurovčani in Jurovčanke razveselili
prihoda Božička, ki bo otroke obiskal na trgu
v Jurovskem Dolu. Ob koncu šolskega leta pa
bodo na občini organizirali tudi tradicionalni
sprejem za uspešne dijake in študente.
Dejan Kramberger

Dopolnjen osnutek sprememb in dopolnitev OPPN (v nadaljevanju SD OPPN) je izdelalo
podjetje ZUM urbanizem, planiranje, projektiranje, d. o. o., Maribor. Pobudnik so fizične
osebe kot lastniki zemljišč na predmetnem območju ter Občina Sveta Trojica v Slovenskih
goricah. SD OPPN obsegajo dve območji in se nanašajo na spremembo prostorske ureditve
v severnem delu na delih zemljišč s parcelnimi številkami 255/1, 256/1, 256/2, 256/3, 256/4
in 256/5, vse k.o. Zgornja Senarska (548) in v južnem delu na delih zemljišč s parcelnimi
številkami *46, 143/3 in 147/4, vse k.o. Zgornja Senarska (548).
V severnem območju se načrtuje gradnja dveh eno ali dvostanovanjskih stavb na zemljiščih, kjer je predvidena rušitev objektov. Spremeni se tudi velikost in lega severovzhodno
ležeče načrtovane stavbe. Zaradi spremenjene prostorske ureditve in znanih investicijskih
namer se spremenijo tudi gradbene meje. V južnem območju se zaradi znanih investicijskih
namer spremeni gradbena meja. SD OPPN vsebuje poleg odloka tudi grafični del in obrazložitev sprememb in dopolnitev, kar vse je na vpogled v prostorih Občine Sveta Trojica.
Dokument bo javno razgrnjen od 19. 11. 2018 do vključno 12. 12. 2018 v avli Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah. Ogled razgrnjenega predloga je možen v času uradnih ur
občine, in sicer: v ponedeljek, torek in četrtek od 8. do 10. ure in od 11.30 do 14.30 ure; v sredo od 8. do 10. ure in od 14.30 do 17. ure ter v petek od 8. do 10. ure in od 11.30 do 12.30 ure.
V času javne razgrnitve bo organizirana javna obravnava , ki bo dne 12. 12. 2018 s pričetkom ob 16. uri v dvorani Kulturnega doma Sveta Trojica. V času javne razgrnitve in
obravnave lahko na razgrnjen predlog podajo pripombe in predloge vsi zainteresirani organi, organizacije in posamezniki. Rok za oddajo pripomb poteče zadnji dan javne razgrnitve,
to je 12. 12. 2018. Javno obvestilo se objavi na spletni strani Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah, www.sv-trojica.si in na oglasni deski v prostorih občine.
Občina Sveta Trojica v Slovenskih goricah, župan Darko Fras, univ. dipl. prav.

Občina Sveti Jurij v Slovenskih goricah

Jurovski proračun za 2019 investicijsko
naravnan

V

četrtek, 15. 11. 2018, je potekala 28.
redna seja jurovskega občinskega sveta. Najpomembnejša točka dnevnega
reda je bila sprejetje odloka o proračunu za
leto 2019. Občinski svetniki so dobra 2 milijona »težki« proračun za prihodnje leto sprejeli v drugem branju. Prihodki za leto 2019
bodo znašali 2.223.674 €, predvideni odhodki pa 2.299.513 €. Razlika v presežku odhodkov nad prihodki se bo pokrila z ostankom
sredstev na računu ob koncu tekočega leta.
Dodatnega zadolževanja jurovska občina v
prihodnjem letu ne načrtuje.
Poleg rednih zakonskih obveznosti, kot
so zagotavljanje dejavnosti vrtca in plačilo

razlike do ekonomske cene vrtca, šolski prevozi, socialni transferi, pomoč občanom na
domu, tekoči transferi za plače, sofinanciranje društvene dejavnosti na območju občine
in drugi izdatki za dejavnosti, ki jih morajo
občine zagotavljati, je 34 % proračuna namenjenega investicijam v občini. Tako kot
pretekla leta je tudi v prihodnjem letu največ
investicij usmerjenih v zagotavljanje osnovne komunalne infrastrukture s poudarkom
na investicijah v cestno infrastrukturo. V 11
letih delovanja občine Sv. Jurij v Slov. gor. je
bilo urejenih in na novo asfaltiranih že 30 km
občinskih cest.

Največ investicij v cestno infrastrukturo

Največja investicija v
prihodnjem letu bo dokončanje projekta rekonstrukcija občinskih
cest - III. faza. Prvi del
projekta z rekonstrukcijo ceste Malna–Plodršnica in asfaltiranjem
cestnega odseka Najdenik v Zg. Partinju je občina zaključila v minulem mesecu. Za redno
vzdrževanje lokalnih
občinskih cest in sa- Sanacija plazu v Jurovskem Dolu je v zadnji fazi
nacijo manjših plazov
na območju občine je
jo občino v prihodnjem koledarskem letu, je
predvidenih cca 140.000 €, 80.000 € za izvatudi ureditev prometne varnosti v Jurovskem
janje zimske službe, 60.000 € pa za kolesarDolu, za kar je namenjenih 50.000 €.
sko povezovanje kolesarskih poti na območju
ORP Slovenske gorice. Med projekti, ki čaka-

Oživljanje trškega jedra ter investicije v športno infrastrukturo

Stari župan, nov občinski svet

Veseli december v Jurovskem Dolu

Komemoracija v Gradcu

D

vajsetega oktobra
zjutraj smo se v
organizaciji
ZB
Lenart ob 8. uri odpeljali
v Avstrijo na pokopališče
v Gradcu. Z nami je bila
skupina ZB Cerkvenjak.
Pred veličastnim pomnikom krutosti druge svetovne vojne je po zapeti himni
zbrane nagovoril Alojz
Bezjak. Poudaril je, da
stojijo na mestu, kjer so v
krematoriju zaradi zablod
arijske rase o večvrednosti
sežgali ustreljene talce iz
Celja, Maribora, partizane
Pohorskega bataljona, obglavljene dezerterje in izstradane in izmučene
internirance. Obsodil je poskuse potvarjanja
zgodovine in rehabilitacije pomagačev okupatorjev, ki so bili s terorjem dosti krat strašnejši kot okupator.
Po govoru je bilo zapetih kar nekaj partizanskih pesmi, vmes smo prižgali svečke in

položili venec za tu pokopane. Ob vrnitvi
smo si v Dražen Vrhu ogledali Mithansov
muzej in se okrepčali v Benediktu pri Lekežiču. Ob ogledu cerkve pri Svetih Treh Kraljih
nas je pri Čolnikovi trti nagovoril župan Milan Gumzar.
Alojz Bezjak

Z investicijami vzpodbujanje stanovanjske gradnje
V občinski upravi si v
veliki meri prizadevajo
za razvoj občine z investicijami v opremljanje
komunalne infrastrukture gradbenih stanovanjskih zemljišč. Tako
je razvojno usmerjen
tudi nov OPN, ki ga je
občina sprejela v preteklem mesecu, saj so
na območju občine
dobili 10 hektarjev novih zazidljivih zemljišč. Urejanju komunalne
infrastrukture v »Sončno« sosesko in Sosesko
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za šolo je prihodnje leto namenjenih 40.000 €,
za nakup novih zemljišč pa 30.000. Vzdrževa-
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Brigadirski dan v Zgornji Voličini

P

rijetna, sončna sobota je desetega novembra v Voličini zbrala 13 članov Kluba brigadirjev Slovenskih goric. Na pobudo sekcije pri Zvezi društev upokojencev
- Starejši za starejše smo se namenili pomagati starejšima krajanoma pospraviti drva. 13
ljudi to stori hitreje kot dva onemogla človeka, ki sta se naše pomoči iskreno razveselila.
Ko smo po nekaj urah pospravili »delovi-

šče«, nas je na svojem dvorišču sprejela tudi
Ekološka kmetija Bezjak, kjer smo si zakurili
ogenj in naš neumorni kuhar Marjan je poskrbel, da smo se tudi družili ob polni mizi.
Tisti, ki preko različnih prostovoljskih organizacij, civilnih iniciativ in drugih humanitarnih organizacij veliko delujejo na terenu
Slovenskih goric, vedo povedati, da je veliko
ljudi, ki ne zmorejo sami pospraviti vsega,
ker preprosto nimajo pomoči. Že lani
smo javno objavili, da smo pripravljeni
priskočiti na pomoč, samo oglasiti se
nam je treba, zato še enkrat objavljamo
naš naslov in telefon predsednice kluba - marija.sauperl@gmail.com (041
817 198).
Upamo tudi, da se nam bodo kmalu
pridružili mlajši, osnovnošolci, ki jih
tovrstno delovanje v prostovoljnem
delu zanima. S tem namenom bomo
pripravili predavanja po osnovnih šolah, da se predstavimo in skupaj izdelamo programske cilje v vsakem kraju.
V naši družbi je žal vse prepogosto
prisotno, da ljudje, ki so zares v stiski, o
tem ne govorijo in jo skrivajo. Že zasejati dobro voljo in zvabiti nasmeh po končanem delu, ki se je zdelo neobvladljivo,
je zdravilo in veliko pomeni; pomeni, da
človek ni pozabljen in da mu je kdo še
pripravljen priti pomagat – domov.
Marija Šauperl

3. december - mednarodni dan invalidov
V Sloveniji je 170.000 oseb z invalidnostjo. Mnogi od njih se
vsakodnevno srečujejo z diskriminacijo, ki jo doživljajo na različnih
področjih življenja.

T

Zaradi potreb invalidov so ne nazadnje
ustanovljena tudi društva invalidov. V njih
lahko člani invalidi najdejo pomoč v ugotavljanju, zagovarjanju in zadovoljevanju posebnih potreb, kot tudi medsebojne pomoči
ter uresničevanja in zastopanja svojih interesov. V invalidskih društvih pa imajo lahko
tudi podporne člane.
Tudi na območju Upravne enote Lenart
deluje društvo invalidov, ki združuje delovne
invalide iz vseh šestih občin na lenarškem: iz
občin Benedikt, Cerkvenjak, Lenart, Sv. Ana,
Sv. Trojica in Sv. Jurij v Slovenskih goricah.
Društvo je bilo ustanovljeno 14. marca 1981,
prvi predsednik je bil lenarški zdravnik Jože
Kramberger, kar 21 let je društvo vodila Jelka
Firbas in 12 let Emica Šuman. Zdaj društvu
predseduje Dušan Derganc. Ker se je velika občina Lenart razdelila na več manjših, se
je spremenilo tudi ime društva in nosi naziv
Medobčinsko društvo invalidov Lenart. To
šteje ta čas okrog 350 članov invalidov in še
nekje100 podpornih članov. Številke se lahko
sled starostne strukture in bolezenskih stanj
dnevno spremenijo. V društvu delajo na osmih
programih, ki se financirajo iz Zveze delovnih
invalidov Slovenije, članarine, dotacij občin
in donatorjev. Svoj prostor v MDI Lenart ima
tudi šport in rekreacija. Pohvalijo se tudi z
mešanim pevskim zborov, katerega korenine
sežejo v jesen 1998, uradno je bil ustanovljen
leta 1999. Največ zaslug za ustanovitev je imel
Vinko Lukavečki. V publikaciji, ki jo je društvo
izdalo ob 20-letnici delovanja marca 2000, je
zapisano, da šteje 21 pevcev. Pri tej
številki je tudi danes. Takratni pevovodja je bil Anton Klinc, še pred
njim ga je vodil Milan Eder, zdaj ga
že desetletje vodi Vlado Maguša.
Vmes ga je vodil kot skupino ljudskih pevcev Rudi Tetičkovič. Vse
od začetka so zboru MDI Lenart
ostali zvesti pevci Franc Vidovič,
Cilka Kaisersberger in Frančiška
Lukavečki. Posneti sta bili dve kaseti (prva od njih z ljudskimi pesmimi) in CD. Zbor je doslej nastopil na vseh revijah invalidskih
pevskih zborov Slovenije.
Nastop mešanega pevskega zbora DI Lenart leta 1999 na Vrhniki
Franc Bratkovič
retjega decembra tudi v Sloveniji obeležujemo mednarodni dan invalidov
ter oseb s posebnimi potrebami, ki
so ga z resolucijo razglasili Združeni narodi
leta 1992 z namenom družbenega spodbujanja razumevanja invalidnosti, zavzemanja
za dostojanstvo, blaginjo in pravice invalidov
ter zavedanja o koristnosti vključevanja invalidov v politično, družbeno, gospodarsko
in kulturno življenje. Na svetu živi milijarda
ljudi z neko obliko invalidnosti, kar predstavlja 10 odstotkov svetovnega prebivalstva. Od
tega si 50 odstotkov invalidnih oseb ne more
privoščiti zdravstvenega varstva. V Sloveniji
je 170.000 oseb z invalidnostjo, kar predstavlja 8,5 odstotka prebivalcev.
Slovenija je kot članica EU ratificirala Konvencijo o pravicah invalidov, ki določa, da
»države pogodbenice te konvencije priznavajo enako pravico vsem invalidom, da živijo
v skupnosti in enako kot drugi odločajo ter
sprejemajo učinkovite in ustrezne ukrepe, ki
jim omogočajo polno uživanje te pravice ter
polno vključenost v skupnost in sodelovanje
v njej«. Konvencija je bila sprejeta decembra
2006, podpisalo jo je 153 držav. Slovenija
marca 2007.
Do polne vključenosti invalidov ter oseb
s posebnimi potrebami bo treba v mnogih
pogledih še veliko narediti. Vse se ne da čez
noč, povedo na Ministrstvu za delo, družino,
socialne zadeve in enake možnosti, saj je potrebno za ta namen vpeljati kar nekaj pravnih
aktov, še dodajo.
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Zahvala »Drobtiničarjem«

T

udi letos smo
prostovoljci
Rdečega
križa
Slovenije Območnega
združenja Lenart (RKS
OZ Lenart) v okviru akcije »Drobtinica« zbirali
sredstva za šolske sklade
v območju delovanja
našega združenja. Sredstva se v šolske sklade
namenijo za potrebe
otrok iz socialno šibkih
družin.
Akcija »Drobtinica«
je potekala kot vsako
leto v septembru in
oktobru na znanih lokacijah Lenarta, Benedikta, Jurovskega dola, Svete Trojice in Svete
Ane. Na stojnicah smo ponujali podarjeni
kruh, pekovske in druge domače izdelke v
zameno za prostovoljne prispevke.
Naše stojnice ste obiskali v večjem številu
kot v preteklih letih, kar nam daje pozitiven
zagon za nadaljnje delo. Hvaležni in zadovoljni smo, akcija je tudi letos uspela. Zbranih je
bilo 3.840,00 EUR prostovoljnih in donator-

skih prispevkov.
RKS OZ Lenart ter občinske in krajevne
organizacije RKS se zahvaljujemo vsem vam
oz. »Drobtiničarjem« ter vsem občinam za
prispevke in donacije. Hvala sponzorjem,
društvom kmečkih žena in drugim, za darovane izdelke. Prisrčno vabljeni na naše stojnice tudi prihodnje leto.
Predsednik RKS OZ Lenart Matjaž Zimic,
dr. med., spec. MDPŠ

26. srečanje gasilskih veteranov GZ Lenart

G

asilska zveza
Lenart in njena
komisija
za delo z veterani sta
bili tudi letos organizatorici vsakoletnega,
tokrat že 26. družabnega srečanja gasilskih
veterank in veteranov
iz vseh desetih PGD:
Benedikt, Cerkvenjak,
Lenart, Sv. Trojica,
Osek, Gočova, Selce,
Voličina, Sv. Jurij v Slovenskih goricah in Sv
Ana, vključenih v GZ
Lenart. Letos je za kraj srečanja bila izbrana
Sv. Trojica, potekalo je v četrtek, 8. novembra.
Od 152 gasilcev, kolikor jih ima status veterana oz. veteranke, se jih je srečanja udeležilo
88. Med njimi tudi Stanko Šteinbauer, častni
predsednik GZ Lenart.
Veterani so si v Trojici ogledali samostansko knjižnico in muzej ter galerijo Vrečič.
Seveda ni izostal ogled mogočne samostanke kleti, kjer je Društvo vinogradnikov Sv.
Trojica za goste pripravilo degustacijo vina
in manjši prigrizek. Zatem so se odpravili v

gasilski dom v Osek, kjer je bil krajši kulturni
program v izvedbi učencev OŠ Sv. Trojica in
kosilo. Zbrane so pozdravili in jih nagovorili
Alojz Gregorec, predsednik komisije veteranov pri GZ Lenart, Jože Selinšek, predsednik
GZ Lenart, trojiški župan Darko Fras, Peter
Leopold, poveljnik CZ v občini Sv. Trojica in
predsednik vinogradniškega društva, Peter
Šipek, predsednik komisije veteranov mariborske regije, in Jože Bratuša, predsednik komisije veteranov podravske regije.
Franc Bratkovič, Foto Tone

Gasilci Oseka dobijo novo gasilko vozilo

V

Marajh in Stanislav Šilak ter svetnika JasmiOseku deluje eno izmed treh Prostona Trojner Kraner in Srečko Poštrak. Nadvoljnih gasilskih društev v trojiški obgradnjo vozila z oznako GVM 1 bo opravilo
čini. Je edino društvo, ki deluje v krapodjetje Marjana Pušnika iz Črešnjevca pri
ju, zato so krajani nanj zelo navezani. Gasilci
Slovenski Bistrici.
imajo svoj gasilki dom, kjer se zbirajo, v njem
pa se odvijajo tudi druge družabne prireditve,
Ludvik Kramberger
ki jih prirejajo gasilci skupaj s krajani. Društvo je za svoje delovanje dobro opremljeno. Njihova želja pa je
bila, da bi dobili novo
gasilsko vozilo za prevoz moštva. Po zaslugi
občine ga bodo dobili
v prihodnjem letu. Bili
smo priča podpisu pogodbe med občino in
društvom o financiranju nakupa vozila. V
gasilskem domu sta jo
15. 11. 2018 podpisala
župan Darko Fras in
predsednik PGD Osek
Vlado Ploj. Podpisu
pogodbe so sledili še
podpredsednik in po- Podpis pogodbe sta opravila župan Darko Fras in predsednik društva
Vlado Ploj.
veljnik društva Franc
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30 let z vami – Društvo kmečkih žena in
deklet Benedikt

V

eličasten trenutek smo
obeležili v nedeljo, 4.
novembra 2018, v kulturnem domu Benedikt, ko so
članice Društva kmečkih žena
in deklet Benedikt svoje cenjene goste in mnoge gledalce razveselile s posebnim kulturnim
programom. Članice same so
ga popestrile z nastopom v pevski obliki. Ob prebiranju pesmi
članic društva Mimike Rajter in
Danice Elbl so svoj košček bogate zakladnice 30-ih let dodali
še Folklorna skupina Gornja
Radgona (kjer sodeluje članica Veronika Breg s soprogom, ki je poskrbel
tudi za bogato naravno sceno), Klapovühi
(Merčnikovi otroci z Leonom, ki so na željo
mame Vesne velikokrat sodelovali na sejmih
in predstavitvah društva), Žan Rajter (vnuk
pesnice Mimike Rajter) s harmoniko in Saša
Lovrenčič s spremno besedo.
Druženje ob kulturnem programu je s
svojimi besedami obogatil še župan občine
Benedikt, Milan Gumzar, ki je njihovemu jubileju izrekel iskrene ćestitke in jim zaželel še
volje in uspehov vnaprej. Predsednici Eli Rajšp in blagajničarki Ivanki Žižek se je v imenu
vseh ostalih, ki sestavljajo to družbo, zahvalila tajnica društva Maja Rajter z željo, da ostanejo v takšni sestavi še najmanj nadaljnih 30
let. Ob programu pa so pridne dlani ustvarile

še prekrasno razstavo dobrot, katerih okusi
so kasneje ob prijetnem druženju še dolgo
razvajali brbončice tako slavljenk kot vseh
gostov in obiskovalcev.
Drage sokrajanke, s svojim soustvarjanjem in sodelovanjem z ostalimi društvi v
kraju ste v teh 30 letih veliko storile za naš
kraj, ne samo, da ste se marsikaj naučile na
strokovnem področju ob podpori kmetijske
svetovalne službe, ste tudi veliko storile, vse
od pogostitev, vaških iger, raznih razstav in še
česa, kar naš kraj in naša življenja le še bogati in marsikdo na vaši obletnici je ugotovil,
kako zelo in vse bolj taka druženje pogrešamo. Zato stopimo spet skupaj in se družimo.
Saša Lovrenčič

Župnijski misijon pri Lenartu v Slov. goricah

V

župniji sv. Lenarta v Sl. goricah je od 12.
do 21. oktobra potekal
župnijski misijon, ki je
nosil pomenljiv naslov
»Za odnose gre«. Med
nami so bili trije misijonarji patri jezuiti:
Lojze Markelj, Beno
Lavrih in Vili Lovše.
Srečanja in nagovori
so bili namenjeni vsem
skupinam in ljudem v
župniji ter širše. Osvetljevali so nam vrednote življenja ter nakazali
rešitve naših duhovnih
vprašanj in iskanj. Posebej so bila pripravljena srečanja za mlade,
za bolnike in trpeče, za
župnijske sodelavce, za
samske, ločene, vdove
in vdovce, za molivce,
starejše in stare starše,
tiste, ki oblikujejo javno življenje, za poročene in neporočene pare
in za moške. Misijonarji so bili na voljo tudi za
duhovni pogovor in
sveto spoved. Obiska
misijonarja na domu
pa so bili deležni bolni in onemogli ter so bili
na tak način vključeni v župnijsko dogajanje.
Med mislimi misijona je tudi to, da se moramo zavedati, da smo vsi mi misijonarji, da
nas Bog ljubi in sprejema ter nam daje zgled
in naročilo, da tudi mi tako delamo in živimo.
Večkrat smo prizadeti in delamo napake, a je
potrebno narediti korak do sprave in graditi
mostove med ljudmi.
Zaključek misijona je bil na misijonsko nedeljo. Dnevi v času misijona so bili duhovno
bogati, razgibani, s pogovori in srečanji smo
utrjevali našo skupnost, za kar so bili zaslužni misijonarji, ki so z nami preživeli teh
deset dni. Iskrena hvala misijonarjem, da so
bili pripravljeni priti v našo župnijo, voditi in
sodelovati v misijonu, predvsem pa z nami
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Blagoslov in namestitev novih zvonov v
cerkvi sv. Benedikta

V

nedeljo, 18. novembra, je ob cerkvi
sv. Benedikta v Benediktu mariborski
nadškof Alojz Cvikl ob prisotnosti
veliko vernikov od blizu in daleč blagoslovil
štiri zvonove. Najprej so z avtodvigalom dvignili v zvonik 795 kg težak zvon iz leta 1554,
ki je bil vseskozi nameščen v zvoniku cerkve
Sv. Benedikta in je »preživel« vse vojne, v katerih so pobirali zvonove. Sledil je dvig 600 kg
težkega zvona, ki je posvečen Mariji Pomočnici kristjanov in ga je darovala Ivanka Logar,
nato 1000 kg zvon, posvečen sv. Benediktu, ki
ga je darovala družina Gungl, in kot zadnjega
2000 kg težkega, ki je posvečen blaženemu
Antonu Martinu Slomšku, za katerega so denar prispevali farani in drugi dobrotniki. Pri
sv. maši so sodelovali domači župnik
Marjan Rola, upokojeni župnik zlatomašnik Ivan Zajnkovič, dr. Anton
Ožinger in pripravnik za stalni diakonat Vlado Orgolič. Zvonove so vlili
pri livarju Rudolfu Pernerju v Passau
v Nemčiji.
Zvonove so na poti v Benedikt
predtem 11. novembra nadvse slovesno s spremstvom peljali skozi Negovo. Zbirališče je bilo pri Turistični
kmetiji Pri Alenki, zvonove pa so
na poti spremljali jahači na konjih z

zastavami, 8 konjskih vpreg z bagerli, kolona starodobnikov, ki jih je vodil predsednik
Franc Lasbaher, gasilci PGD Negova in Benedikt, 2 avtobusa ter udeleženci spremstva z
osebnimi avtomobili. Ob ideji in izvedbi Antona Krambergerja so na meji občin Negova
in Benedikt pri Lipnikovi domačiji pripravili
veličasten sprejem z bogatim kulturnim programom in pogostitvijo, o novi pridobitvi
župnije Benedikt pa sta spregovorila župana
občine Gornja Radgona Stanko Rojko in Benedikta Milan Gumzar. S prerezom traku sta
odprla pot zvonovom v Benedikt, kjer jih je
toplo pozdravila množica domačinov.
Ludvik Kramberger

PD Hakl Sv. Trojica

P

laninsko društvo Hakl Sv. Trojica se je odločilo za sodelovanje
v akciji »Slovenja planinari«, ki
je potekala v sodelovanju in s financiranjem Fundacije za šport Republike
Slovenije, Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter Olimpijskim
komitejem Slovenije – združenje
športnih zvez ter Planinske Zveze
Slovenije. V program smo vključili
sekcijo planincev, ki smo jo ustanovili to leto v domačem Društvu upokojencev Sveta Trojica. V sekciji so v
večini upokojenci, ki še do sedaj niso
bili člani planinskega društva. Cilj Fotografija iz akcije
razpisane akcije pa je bil v osnovi namenjen prav starejši populaciji, ki do
obiskali Donačko goro – štajerski triglav, Rasedaj še ni bila nikoli vključena v eno izmed
titovec ter Sveti Urban nad Mariborom. Udedruštev, ki skrbi in spodbuja aktivnejše prežiležencem smo predstavili prednosti gibanja
vetje v tretjem življenjskem obdobju. V treh
v naravi, v družabnem delu pa poskrbeli za
izpeljanih pohodih v planinski svet, ki je bil
nekaj zabave in sprostitve ob okusni »gorski«
prilagojen sposobnostim udeležencev, smo
kulinariki ter ustrezni pijači.
z usposobljenimi društvenimi planinskimi
vodniki uspešno popeljali 23 udeležencev. V
Drago Lipič
štirih mesecih, kolikor je trajala akcija, smo

Pohod ob reki Muri

V
deliti svoje znanje in izkušnje. Hvala za vsako
srečanje, pogovore, obiske, za skupno preživete trenutke.
Naše svetišče je že od župnijskega dneva
bogatejše za čudovito podobo bl. Antona
Martina Slomška, ki jo je naslikal slikar in
arhitekt Tadej Žugman. Umetnik je bil prisoten tudi ob zaključku misijona. Ponosni smo,
da ta umetnina krasi našo cerkev, in ponosni
tudi zato, ker avtorjeve rodne korenine segajo v naš kraj. Sporočilna podoba Slomška je
skrbno premišljena in dodelana v vse detajle.
Tako nas bo vedno znova živo nagovarjala,
spominjala na delo in življenje našega škofa,
pesnika in pedagoga.
Milena Grabušnik in Jasmina Breznik,
foto: Magda Leš

soboto, 13.
10.
2018,
smo se mladi planinci OŠ iz Sv.
Trojice in Benedikta
podali na prvi pohod ob reki Muri.
Zbrali smo se v velikem številu (75 pohodnikov) in pohod
začeli na slovenski
strani v Cmureku.
Mejni prehod smo
prečkali peš. Pot
smo nadaljevali kar
skozi prebujajoče se mesto Cmurek in zavili
do mlina na Muri, kjer smo imeli prvi postanek za malico. Naši sosedi imajo vzorno
urejeno turistično točko in jutranji žarki so
nas prijetno greli ob reki Muri. Pot nas je v
nadaljevanju peljala po nabrežju reke Mure,
ki je odeta v lepe jesenske barve. Po krajših
postankih smo prispeli do Broda na Muri, ki
predstavlja pomembno prometno povezavo
med Avstrijo in Slovenijo. Na tem mestu stoji
že 150 let in je danes eden izmed štirih, ki še
vozijo po reki. Hkrati je tudi edinstveni med-

narodni mejni prehod. Danes ga uporabljajo
predvsem turisti, saj preko broda vodijo naveze mednarodnih kolesarskih poti in pešpoti.
Tako smo se z velikim veseljem zapeljali spet
na slovensko stran in prispeli do avtobusa, ki
nas je varno pripeljal domov. Skupaj smo preživeli nepozabno sobotno dopoldne in komaj
čakamo na zimski pohod po Anini poti. Hvala vsem vodnikom PD Hakl in staršem, ki so
nam pomagali pri organizaciji pohoda.
Marta Jemenšek, mentorica planinskega
krožka na OŠ Sveta Trojica
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Prisrčno srečanje sošolcev pri Sveti Ani v
Slovenskih goricah

P

etnajstega septembra 2018 smo se pri
Sveti Ani v Slov. goricah zbrali sošolci
in sošolke, ki smo pred sedemdesetimi
leti skupaj stopili v prvi razred osnovne šole.
Več kot 60 nas je bilo pri učiteljici Faniki Senekovič. Z nami je v šolskih klopeh do četrtega razreda sedel tudi sošolec Viktor Fras, ki

je v času šolanja hudo zbolel. Zdravil se je po
različnih bolnišnicah in po ozdravitvi odšel
v svet. 66 let je minilo od takrat, ko smo se
nazadnje videli. Njegova dolgoletna želja je
bila, da se ponovno sreča s sošolci, katerih se
je spominjal s pomočjo zadnje skupne fotografije iz osnovne šole.
Tako smo se 15. septembra
zbrali pri Sveti Ani in skupaj
obujali spomine. Najprej v naši
lepi osnovni šoli, kjer sta nam
Jožef Šnajder in hišnik Drago
Ploč podala nekaj informacij o
šoli in nam razkazala sodobno
telovadnico. Nato nas je sprejel
župan Silvo Slaček, ki nas je povabil v občinsko vinoteko, kjer
smo degustirali vrhunska vina
domačih vinogradnikov. Sledilo je svečano kosilo v gostilni
Eder–Kramberger.
Jožefa Ornik

Uspel tretji Festival vin osrednjih
Slovenskih goric

D

ruštvo za ohranjanje kulture Vincar
je pripravilo 3. Festival vin osrednjih
Slovenskih goric, ki se je odvijal v
petek, 26. oktobra 2018, v samostanu v Sveti Trojici. Na njem se je povezalo vseh šest
društev vinogradnikov iz občin UE Lenart.
Skupaj se je predstavilo 21 vinogradnikov in
vinarjev z več kot 50 vzorci različnih vin. Z
nami so bili družina Breznik, Vinotoč Pučko, Vinogradništvo Veberič-Kozar, Vinska
klet družine Klobasa, Vinska klet Edvard
Fekonja, Konrad wine, Kmetija Marjana Senekoviča, Vina Toplak, Vina CABAL, Vina
Kramberger, Vinogradništvo Šebart, VINO
VITIS, Vinogradništvo Rojs Rojs, Kmetija
družine Senekovič, Vinogradništvo Farasin,
Družinsko vinogradništvo Borak, Gostišče
na kmetiji Kaučič, Turistična kmetija Hari,
Vinarstvo Hafner, Vinotoč Polič in Izletniška
kmetija Šenveter.
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Ob uradnem pričetku nas je pozdravil
predsednik društva Vincar Žan Krajnc, besedo dobrodošlice sta nam namenila trojiški
župan Darko Fras in župan Občine Cerkvenjak Marjan Žmavc. Lepo besedo je vsem
namenila tudi 5. Cerkvenjaška vinska kraljica
Monika Majer.
Društvo Vincar se je posebej zahvalilo
Vinski kleti Klobasa, Vinarstvu Hafner in
družini Breznik, ki so na 2. festivalu podarili
penine, ki so leto dni počivale v samostanskem vodnjaku. Ob zaključku uradnega dela
se je Društvo Vincar iskreno zahvalilo tudi
vsem sponzorjem Festivala vin osrednjih
Slovenskih goric: »Želimo vam podariti našo
največjo dragocenost. Penino, ki je leto dni
počivala na dnu vodnjaka v idealnih pogojih in z odlično kakovostjo. Steklenico smo
oplemenitili s prav posebno, bogato etiketo z
mnogo simbolnimi dodatki in z ročno izdelano obešanko izpod rok profesorja
in umetnika Rafaela Košca Tekavca,«
je povedala Martina Breznik, 4. Cerkvenjaška vinska kraljica in skupaj z
Žanom Krajncem pobudnica festivala, sicer tudi podpredsednica društva
Vincar. Penino so namenili Gostinski
opremi Burja, Zavodu SloVino, Družini Breznik, podjetju Halder, Radenski, Študentskemu klubu Slovenskih
goric, Klubu študentov Ruš, Selnice in
Lovrenca, Podjetju Agroremont, Občini Sveta Trojica in Razvojni agenciji
Slovenske gorice.
Zahvalili so se tudi Vinskim brbončicam, Huti, Radiu Slovenske gorice,
Ovtarjevim novicam, Glasilu Zrnje,
Tiskarni Ikaruss, Gostilni Šenekar,
Baru Sultan, Radiu Brezje, Radiu
Pohorje, BK TV, Štajercu, Gal Vivat,
Tjaši Oman, Moniki Firbas ter prostovoljcem, ki so veliko pripomogli k
uresničitvi naše ideje.
Festivala so se udeležili tudi vinski vitezi Slovenskega reda – Damijan Breznik, Marjan Klobasa, Zlatko
Borak in Marjan Kramberger. Kot
predstavniki Evropskega reda pa so se
pridružili cerkvenjaški župan Marjan
Žmavc, Ivan Janez Pučko in Slavko
Lončarič.
Poslastica letošnjega festivala je
bil spet spust penin Vinogradništva
Hafner in Izletniške kmetije Šenveter
iz Svete Ane, Vinske kleti Klobasa iz
Svete Trojice in družine Breznik iz
Cerkvenjaka v 14-metrski vodnjak.
Celotno dogajanje sta popestrila
odlična Vokalna skupina Štirje študenti in edinstvena Kiara Katan.
F. B.

Lenarško martinovanje in 3. izbor
Princese martinovanja

V

soboto, 3. 11., dan pred lenarškim
žegnanjem, smo se člani Društva vinogradnikov Lenart predstavili na
lenarškem trgu z mošti in letošnjimi mladimi
vini, vključno s ponudbo domačih jedi in nepogrešljivo slovenskogoriško gibanico. Ekipa
vinogradnikov je skupaj z županom Janezom
Krambergerjem snela klopotec v krožišču pri
Poleni ter ga na vozu pripeljala na trg, kjer
je kot častni gost spremljal našo prireditev.
Kulturni program je povezoval Samo Tuš
Korl, ki je glede na datum in bližajoče lokalne volitve razglasil ovtarsko nepokorščino in
na dan martinovanja tudi prevzem oblasti v
Lenartu. Nato je opravil pregled
klopotca, ki je pokazal slabo vzdrževanje, in zato določil skrbnika
klopotca. V prihajajočem letu bo
to Franci Ornik, vodja kmetijsko
svetovalne službe v Lenartu, z
vsemi privilegiji in obveznostmi,
ki jo ta funkcija prinaša. Tradicionalen blagoslov mošta je ob
11. uri opravil častni naddekan
in lenarški župnik Martin Bezgovšek v spremstvu župana
Krambergerja in vseh prisotnih
vinogradnikov. Zabavali nas je
ansambel Srčni muzikanti. Ker je
martinovanje tudi priložnost za
dobro voljo in druženje, smo člani Društva vinogradnikov Lenart
že tretje leto organizirali izbor za
Princeso Lenarškega martinovanja. Za princeso lahko tekmujejo
vse predstavnice nežnega spola
ne glede na starost, kraj bivanja,
vinogradniško ali vinarsko predznanje. Dobro je le, da imajo ob
sebi bučne navijače. Tako so se
tudi letos med seboj pomerile tri
kandidatke in sicer Milena Žižek

iz Lenarta, Saša Firbas iz Porčiča ter Sonja
Muršec iz Lenarta. Izbor je vodil Samo Tuš
Korl v družbi ovtarskega kolega Marka Šebarta. V treh spretnostnih preizkusih pod budnim očesom komisije in številnih navijačev
se je najbolje odrezala Sonja Muršec in tako
postala 3. Princesa lenarškega martinovanja.
Iz rok prve Princese martinovanja Andreje
Kmetič je prejela lento in v imenu Društva
vinogradnikov simbolično nagrado. Vse tri
pa so pokazale, kako lepo jim pristaja predpasnik ali po domače »furtuh«, ter vsem nam,
kaj pomeni borbenost in dobra volja …
Marko Šebart

Martinovanje v Sveti Trojici 2018

P

od prijetnimi vtisi 3. Festivala vin osrednjih Slovenskih goric smo trojiški vinogradniki tudi letos sodelovali pri
dvodnevnem martinovanju.
Po oceni letošnjega letnika vinologinje Tadeje Vodovnik Plevnik je letošnje kletarjenje zelo
zahtevo zaradi peronospore in s
tem poškodb grozdja in bakterijskih bolezni, kar je zahtevalo dobro pripravo mošta na vrenje.
V petek, 9. 11. 2018, je odličen
ambient samostanske kleti obogatila martinova večerja, pripravljena v Hiši kulinarike v
Gočovi na moderen način. Goste je zabaval
Duo Sagadin in Hermina violina s pevko
Hermino Matjašič. Gostje so lahko poskušali mlado vino in protokolarna vina trojiških
vinogradnikov. V soboto, 10. 11., smo člani
Društva vinogradnikov v sodelovanju s Turističnim društvom in Občino Sveta Trojica
pripravili martinovanje malo drugače, kot
smo ga bili vajeni do sedaj. Obsodbo mošta
smo nadgradili z izvedbo skeča »Radio na

preši«, ki je prav ta dan pričel z oddajanjem
pred staro prešo. V šaljivem skeču je bilo
ponazorjeno, kaj vse je moštek počel, preden je postal vino. Blagoslov mladega vina
je v samostanski kleti opravil pater Damjan.
Glasbeno spremljavo sta izvajala Jože Golob
in Janez Perko. Predstavila sta se tudi mlada
harmonikarja družine Jelen. V samostanski
kleti je zaigral pihalni kvintet PULLZ, ki je
pred martinovanjem nastopil na koncertu v
trojiški cerkvi.
Peter Leopold

Martinovanje v Jurovskem Dolu

V

nedeljo, 11. 11. 2018, smo
na trgu v Jurovskem Dolu
pripravili že tradicionalno
martinovanje. V druženju, ki ga je
pripravilo Društvo vinogradnikov
Sveti Jurij v Slovenskih goricah, sta
sodelovali Društvo kmečkih gospodinj Sveti Jurij ter Kulturno društvo
Ivana Cankarja Jurovski Dol z nastopi folklorne skupine Jurovčan
in Jurovskega okteta. Mlad vinski
pridelek je v prisotnosti župana
Petra Škrleca, predsednika Društva
vinogradnikov Sveti Jurij Iva Toplaka, skrbnika Roškarjeve trte Ivana
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ZNANJE ZA RAZVOJ
desetletje ustvarjamo, nabiramo nove ideje in
pripravljamo vsakoletno razstavo, obdarimo
žene in dekleta ob materinskem prazniku in
še bi lahko naštevali. Seveda pa je potrebno
nekje naše ideje nabirati, zato smo se letos
odpravili na poseben izlet, ogledali smo si
Festival vezenja »Pojšter« v Velenju, si ogledali mesto s krajšimi postanki in še razstavo v
Bezeni pri Rušah.
Predvsem dobra volja, odlično razpolože-

Špindlerja in predstavnikov jurovskih vinogradniških družin blagoslovil župnik in dekan Janko Görgner. Mlada vina so na pokušnjo
ponujale družine Marjana Senekoviča iz Zgornjega Partinja, Branka
Senekoviča iz Lenarta, Andreja
Dvoršaka iz Zgornjega Gasteraja in
Iva Toplaka iz Zgornjega Partinja.
Obiskovalci so se lahko okrepčali
ob stojnici Društva kmečkih gospodinj z obloženimi kruhki, ocvrtimi
langaši in domačo gibanico.
Vida Ornik,
foto: Maksimiljan Krautič

V

teta trgatev je bila ena izmed boljših v zadnjih
sto letih, tako po kakovosti kot po kvantiteti,«
je dejal Farasin. Na srečanju so za zabavo poskrbeli člani ansambla Vinska trta.
O. B.

D

Pa smo šle,
Plamenke, na
izlet

J

utranje meglice smo kar hitro
pregnali - članice ročnodelske
skupine Plamenke KD Benedikt, življenjski sopotniki in naš
tokratni voznik Peter Breznik.
Lastnice spretnih prstkov že
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Zveza društev pravnikov Slovenije je na
44. dnevih slovenskih pravnikov v Portorožu Lenarčanko dr. Petro Weingerl iz Sp.
Porčiča razglasila za mlado pravnico leta.
r. Petra Weingerl je leta 2011 diplomirala na Pravni fakulteti in na
Ekonomsko-poslovni fakulteti Univerze v Mariboru. Že pri dodiplomskem
študiju je izkazovala nadpovprečne dosežke, kar kažejo številne štipendije, priznanja
in nagrade. Svoje dosežke je nadgradila s
podiplomskim študijem na Pravni fakulteti Univerze v Oxfordu, kjer je leta 2012 z
odliko magistrirala, leta 2018 pa zagovarjala doktorsko disertacijo. V času doktorskega
študija je za uspešno raziskovalno delo prejela štipendijo Pravne fakultete Univerze v
Oxfordu.
Od leta 2012 do danes je kot raziskovalka
sodelovala na številnih fakultetah v Sloveniji in tujini, med njimi na Pravni fakulteti
Univerze v Oxfordu, Evropskem univerzitetnem inštitutu v Italiji, Inštitutu Maxa
Plancka za primerjalno in mednarodno
zasebno pravo v Hamburgu in Pravni fakulteti Univerze na Dunaju ter kot pripravnica in pravna svetovalka na Sodišču EU v
Luksemburgu. Leta 2013 je opravljala delo
sodniške pripravnice na Višjem sodišču v
Ljubljani, v času doktorskega študija pa je
raziskovalne in delovne izkušnje nadgrajevala kot asistentka in gostujoča predavateljica na Pravni fakulteti Univerze v Oxfordu,
na Dunaju in na domačih fakultetah. Zdaj
je zaposlena kot docentka na katedri za

D

S podelitve doktorata v Oxfordu

evropsko in mednarodno pravo ter mednarodne odnose Pravne fakultete Univerze v
Mariboru.
Leta 2016 je kot sourednica knjige sodelovala s prof. dr. Verico Trstenjak. Je avtorica poglavij v številnih knjigah ter več znanstvenih in raziskovalnih člankov s področja
evropskega in pogodbenega prava, poleg
raziskovalnega in strokovnega dela pa je
prizadevna in predana pedagoginja.
Uredništvo Ovtarjevih novic

Sobotna šola za nadarjene učence na OŠ
Benedikt

Martinovanje anovskih vinogradnikov

ruštvo vinogradnikov Sveta Ana je v okviru Postičevih dni v oktobru izvedlo
tradicionalno trgatev na Postičevi
poti. Iz 24 vrst različnega grozdja
smo stisnili cca 140 l mošta. Vino
imamo v kleti Poličevih, ki tudi
skrbijo za nego vina. Kasneje vino
ustekleničimo v 0,5. l steklenice
pod imenom zvrst Postič.
10. novembra smo v centru Sv.
Ane izvedli martinovanje. Najprej
je Turistično društvo snelo klopotec. Klopotec sname v okviru
turističnega društva tista vas, ki
je tisto leto za Anino klopotec postavila. Krst
mošta je opravil domači župnik Anton Fras.
Za kulinarično ponudbo so poskrbeli vinogradniki in društvo kmečkih žena in deklet.
Za razvedrilo je skrbela domača glasbena
skupina, sestavljena priložnostno. Na stoj-

nje, bogato obložena miza raznih dobrot in
prijateljstvo, ki nas še posebej veže, je botrovalo prelepemu druženju, ki pa vsekakor ni
bilo zadnje. Posebna zahvala naši vodji Mariji Razlag in Elizabeti Šijanec, njeni predhodnici, za ves trud in dobro voljo, s katero nas
torek za torkom vabita v prostore kulturnega
doma Benedikt.
Saša Lovrenčič

Dr. Petra Weingerl - mlada pravnica leta

V Benediktu ugotovili, da je vinski letnik
2018 odličen

organizaciji Turistično-vinogradniškega društva Benedikt ter tamkajšnje občine je na parkirišču Penziona
Petelin v središču kraja v soboto po Martinovem potekalo tradicionalno 16. »Pomartinovanje«. Obiskovalci so lahko
poskusili, kaj so letos pridelali
domači vinogradniki, ki jih je v
društvu nad 70. Bilo je veselo in
prijetno, posebej pa preseneča, da
so vinogradniki in nekateri drugi
domačini svoje pridelke in druge dobrote vsem obiskovalcem
ponudili kar zastonj. Odhajajoči župan Milan Gumzar, ki se je
ves čas moral ukvarjati z gosti, a
ni pozabil pozdraviti tudi slehernega občana, je bil upravičeno
ponosen. Prisotne je pozdravil
tudi predsednik Društva vinogradnikov Benedikt Marjan Farasin,
ki je povedal, da so se že ob ustanovitvi društva pred šestnajstimi
leti dogovorili, da bodo vsako leto
tradicionalno pripravljali svoje
martinovanje prvi vikend po sv.
Martinu. Ob »trojčku« (klinton,
Čolnikova trta - potomka Stare
trte in radgonska ranina), ki raste
ob rojstni hiši Dominika Čolnika,
so obiskovalci ugotovili, da so benediški vinogradniki v letu 2018
pridelali odlično kapljico. »Kvali-

OVTARJEVE NOVICE

nicah so se še predstavili ponudniki tradicionalne domače obrti. 28. novembra sta bila
pregled in strokovna ocena mladega vina letnik 2018.
Viktor Kapl, predsednik Društva
vinogradnikov Sveta Ana

N

adarjeni učenci so po Zakonu o
osnovni šoli učenci, ki izkazujejo
visoko nadpovprečne sposobnosti
mišljenja ali izjemne dosežke na posameznih
učnih področjih, v umetnosti ali športu. Šola
tem učencem zagotavlja ustrezne pogoje za
vzgojo in izobraževanje tako, da jim prilagodi
vsebine, metode in oblike dela ter jim omogoči vključitev v dodatni pouk, druge oblike
individualne in skupinske pomoči ter druge
oblike dela. Že peto leto zapovrstjo pa šole
Slovenskih goric, in sicer OŠ Benedikt, OŠ
Sv. Ana, OŠ Sv. Trojica, OŠ Cerkvenjak, OŠ
Voličina, OŠ Jožeta Hudalesa Jurovski Dol in
OŠ Jakobski Dol ponujamo tem učencem dopolnilne dejavnosti v okviru sobotnih šol ali
dejavnosti v času počitnic. Z delavnicami želimo nadarjene učence spodbuditi k ustvarjalnemu mišljenju in delu na področjih, ki so
jim še posebej blizu. Posebej pa si želimo s tovrstnimi dejavnostmi povezati
učence različnih šol, ki jih
druži - biti nadarjen.
V soboto, 13. 10. 2018,
smo tako na OŠ Benedikt
izvedli eno izmed sobotnih
šol za nadarjene učence, ki
se ponujajo v okviru Kataloga dopolnilnih dejavnosti za nadarjene učence.
Sobotne šole za nadarjene učence na OŠ Benedikt
se je udeležilo 25 učencev
iz OŠ Benedikt, Sv. Trojica,

Sv. Ana, Cerkvenjak in Voličina. Učenci so
se razporedili v 4 delavnice. V delavnici Od
čebele do sveče, ki je bila tudi številčno najmočnejša, so spoznali svet čebel in nastajanje
čebeljega voska, iz katerega so nato sami izdelali sveče. V Filmski delavnici so se z ogledom filma po resničnih dogodkih Kraljev
govor podali na angleški kraljevski dvor v čas
vladanja kralja Jurija V., katerega pa je moral
po njegovi smrti naslediti Bertie in premagati
svojo govorno težavo. Učenci so tako spoznali, kako lahko z vztrajnostjo in pogumom
premagaš še tako velike ovire. V Športni delavnici so se učenci preizkusili v spretnostih v
igrah z loparjem, v Kuharski delavnici pa so
se spretno zavrteli po šolski kuhinji in za vse
sodelujoče pripravili degustacijo zdrave topfit
pice in božanske zdrave sladice.
Vesna Breznik, prof.
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Otroški utrip v vrtcu Lenart

V

vrtcu Lenart smo jesenski čas popestrili z aktivnostmi, dejavnostmi,
igrami, ki so otrokom nudile udejstvovanje na različnih področjih. Strokovne
delavke smo izhajale iz tedna otroka, ki smo
ga podaljšale v mesec otroka. Moto, ki smo
mu sledile, je bil prosti čas. Iz omenjenega so
nastale ideje o dogajanju v jesenskih mesecih.
Starše otrok smo, kot je vsakoletna praksa,
povabili na jesensko druženje, ki so ga strokovne delavke izpeljale na svoj način. Da bi
izkoristili prijetno jesensko vreme, smo nadaljevali s spodbudo, da vsaka skupina izvede pohod ter ga izkoristi za udejstvovanje na
področju narave. V letošnjem šolskem letu
imamo v vrtcu Lenart prednostni področji
prav gibanje in naravo. Vzgojiteljice in starši
smo tisti, ki imamo bistveno nalogo, da otro-

kom približamo naravo in gibanje kot dve
pomembni vrednosti.
Otroški utrip v vrtcu ni temeljil le na gibalnem področju, saj smo strokovne delavke
pripravile likovni atelje, kjer so se otroci imeli možnost prosto izražati ob klasični glasbi.
Nismo izpustili niti pravljic, saj smo jim v
prijetno pripravljenem prostoru pripovedovali pravljico. Saj veste, kakšen je pregovor
od Einsteina: »Če hočete, da bodo vaši otroci
inteligentni, jim berite pravljice. Če želite, da
bodo še inteligentnejši, jim berite več pravljic.«
Po jesenskih počitnicah smo dogajanje zaokrožili s pripravo kina. Otroci so si ob gledanju slovenskega filma Sreča na vrvici privoščili kokice. Skupaj smo si ustvarili čisto pravo
vzdušje kot v kinu. Mlajši otroci so si ogledali
Kljukčeve dogodivščine, ki
so bile drugačne, saj so bile
v črno-beli tehniki. V kino
se ne moremo odpraviti
brez vstopnic, zato smo si
jih izdelali oz. nabrali kar
v naravi, saj smo imeli kot
vstopnico jesensko listje ali
različne jesenske plodove.
Maša Pušenjak s članicami jesenskega tima

Zobni alarm pri osnovnošolcih podružnične
osnovne šole v Lokavcu

Z

aradi heterogenosti skupine, od 1. do
5. razreda je vseh otrok 15, so ti učenci velikokrat izvzeti iz projektov, ki jih
izvajajo na področju preventive v ZD Lenart.
Zato so se v ZD Lenart odločili, da jim s pomočjo sponzorjev podarijo zobne ščetke in

Razvojna agencija Slovenske gorice

ves motivacijski material, potreben za izvedbo projekta Zobni alarm. Prvo delavnico so s
Ksenijo Škerbot, medicinsko sestro iz zobozdravstvenega kabineta, izvedli v četrtek, 15.
11. 2018, v sodelovanju s starši, ker so ti prvi,
ki svoje otroke vzgajajo, jih opozarjajo in učijo pravilne ustne higiene. Otroci
so z zanimanjem sledili navodilom ter spretno vrteli zobno
ščetko v ustih. Za spodbudo in
motivacijo v naslednjih mesecih
bosta dodali še učiteljici Polona
Kastelic in Natalija Veingerl, saj
bosta učence motivirali in opominjali na pomen ustne higiene.
Delavnice bodo še večkrat po
različnih sklopih; zaenkrat je
opaziti zanimanje tako s strani
otrok kot s strani staršev.
SReBr

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

Novice Izobraževalnega centra
Študijske skupine Ročne spretnosti
Tudi v tem šolskem letu naše »mojstrovalke« nadaljujejo ročna dela. Izobražujejo se v treh
skupinah, v katere je trenutno ključnih 37 udeleženk z različnimi deli, od pletenja nogavic,
rokavic, jopic do kvačkanja in vezenja prtov. Če vas ročna dela zanimajo in potrebujete pomoč, se nam lahko še pridružite.
Študijski krožek Lahkih nog naokrog
Vsakodnevna rekreacija je pomembna za zdravo življenje, zato smo se v sodelovanju s Planinskim društvom Lenart v tem šolskem letu odpravili na prvi pohod. Prehodili smo krožno
pot v smeri Spodnjega Gasteraja proti Jurovskemu Dolu in se nato po Jurovski cesti vračali
proti Lenartu. Večino poti smo hodili po gozdu in poteh ob travnikih ter poljih. Ob zaključku
smo bili prijetno utrujeni, vendar veseli, da smo bili v naravi in naredili nekaj zase, in nemalo
presenečeni, da smo prehodili dobrih
10 km.
Vabimo vas na 3. pohod, ki bo v petek, 7. 12. 2018. Zberemo se ob 9. uri
pred stavbo Izobraževalnega centra,
Nikova 9, Lenart. Oblačila in obutev
naj bodo primerna vremenu.
Za več informacij smo dosegljivi na
tel. št. 02 720 78 88, 051 368 118.
Lepo vabljeni.
Izobraževalni center, Alenka Špes »Mojstrovalke« II. skupina
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Razstava pekovskih izdelkov

V

okviru občinskega praznika v Lenartu
in martinovega smo Društvo kmečkih
žena in deklet Lenart, Sadjarsko društvo in Kmetijska svetovalna služba Lenart pri

Kmetijsko gozdarskem zavodu Ptuj pripravili
razstavo pekovskih izdelkov kmečkih žena ter
razstavo jabolk in lupinarjev slovenskogoriških sadjarjev. Odporne sorte jabolk je prispeval Sadjarski center Gačnik. Razstava pekovskih izdelkov, na kateri so
si obiskovalci lahko ogledali raznovrstno drobno pecivo, več vrst kruha, potice, šarklje, pekovsko drobno
pecivo in gibance, je bila postavljena
v lepem ambientu razstavnega prostora v sklopu Centra slovenskih
goric. Istočasno je bila postavljena
tudi sadjarska razstava v veliki dvorani CSG, na kateri si je bilo mogoče
ogledati različne sorte jabolk, med
njimi tudi novejše sorte, odporne
na bolezni. Predstavljene so bile tudi
sorte lešnikov in orehov. Posebej pa
so se predstavile posamezne kmetije
s svojo specifično ponudbo.
Obe razstavi sta bili odpri za
ogled od petka, 2. novembra, do ponedeljka, 5. novembra 2018, dopoldne. Obisk je bil velik, kar je v veliko
zadovoljstvo vseh, ki smo sodelovali. Po odzivih sodeč je razstava zelo
uspela.
Cvetka Bogdan, KGZ Ptuj

Slovenski lovci dobili novo knjigo

V

zbirki Strokovna knjižnica, ki jo izdaja Lovska zveza Slovenije (LZS), je pred dnevi izšla nova, že 9. knjiga z naslovom Čeljustnice prostoživečih parkljarjev. Napisala sta jo izr. prof.
dr. Boštjan Pokorny in dr. Ida Jelenko Turinek. Kot je v predgovoru
zapisal predsednik uredniškega odbora za lovsko založništvo pri LZS
dr. Arpad Köveš , »je knjiga napisana kot priročnik, zato jo bodo tisti,
ki bodo iskali kakšen pomemben podatek ali navedbo za primerjavo z
lastnimi opažanji, lahko večkrat vzeli v roke.« Knjigo je oblikoval Igor
Pičulin, lektorica je bila Marjeta Šivic, urednik Boris Leskovic, recenzent pa prof. dr. Franc Janžekovič. Izšla je v visoki nakladi 22.500
izvodov, kar je danes že prava redkost. Knjigi dajejo dodano vrednost
izbrane barvne fotografije obeh avtorjev in slikovite ilustracije oblikovalca Igorja Pičulina. Čeprav je napisana kot uporabni priročnik
za lovce, bodo po njej gotovo posegali tudi drugi uporabniki, saj so
v njej objavljene tudi zanimive statistične preglednice in tabele o od- Naslovnica nove strokovne
knjige LZS (foto:Marjan Toš)
vzemu parkljaste divjadi v Sloveniji.
M. T.

Kozjaški lovci v Slovenskih goricah

N

a tradicionalnem jesenskem
srečanju in skupnem lovu na
malo divjad v revirju Dobrava na območju Spodnje Senarske in
Spodnjih Verjan so se zbrali člani pobratenih lovskih družin (LD) Vurmat
iz Sv. Duha na Ostrem vrhu s Kozjaka
in Dobrava iz Svete Trojice. Letos jim
je bilo naklonjeno celo vreme in skupaj
so preživeli lovsko-tovariško obarvani
jesenski dan. Pred lovom s se zbrali v
lovskem domu v Dobravi, kjer sta vse
udeležence nagovorila in pozdravila
starešina LD Dobrava Franc Slekovec Lovcem sta zaželela dober pogled starešina Franc Slekoin lovovodja Jure Toš. Lovcem sta zaže- vec in lovovodja Jure Toš (foto: Marjan Toš).
lela dober pogled in prijetno počutje v
Slovenskih goricah. Letos so bili kozjaprijateljskem druženju in »zadnjem pogonu« v
ški lovci deležni obilnega daru boginje Diane,
lovskem domu in se za nameček pomerili še v
saj so uplenili 9 fazanov, eno raco mlakarico
streljanju na glinaste golobe.
in dve zvitorepki. Po zaključnem pozdravu
uplenjeni divjadi so se zadržali na krajšem
M. T.

Naše najmlajše iz vrtca smo lovci popeljali
v gozd

V

rtec pri OŠ Jožeta Hudalesa v Jurovskem Dolu ter Lovska družina Sv.
Jurij Jurovski Dol že vrsto let vzorno
sodelujeta. Lovci v jesenskem času obiščemo otroke, se pogovorimo in gremo skupaj
v gozd založit krmišče za fazane, simbolično
krmilnico za srnjad ter si ogledamo solnico.
Po dogovoru z vzgojiteljicami sva se Tone in
Franc sredi novembra odzvala prijaznemu
povabilu, pripravila kožuh divje svinje in jaz-

beca, trofejo srnjaka in gamsa ter preko LZ
Maribor pridobila zloženke, pravljice in druge knjižice z živalskimi motivi.
V veliki igralnici smo skupaj zapeli pesmico
o ježku, nato pa sva predstavila divjad, ki živi
pri nas. Med vprašanji so bila nekatera zelo
modra. Še vedno je največ tistih, zakaj in katero srnjad lovci streljamo. Odgovoriti je potrebno na preprost in razumljiv način. Otroci
so nama podarili plakat z narisanim lovcem
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Z NARAVO IN ZA NARAVO / MED LJUDMI
in slikami z obiskov iz prejšnjih
let, ki bo krasil naš lovski dom.
S starejšimi skupinami, ki so
se med tem primerno oblekle,
smo odšli v bližnji gozd do krmišč. Otroci so ves teden v vrtec
prinašali hrano za živali. Dogovorili smo se, da moramo hoditi previdno in tiho. Koruzo ter
pšenico so položili v krmišče za
fazane, jabolka, hruške ter korenček pa za srnjad. Seveda je
bilo ob vsakem krmišču potrebno posebej opisati njegov pomen in odgovoriti na številna vprašanja. Ogledali smo si še

solnico, pospravili vse vrečke ter se počasi
odpravili nazaj v vrtec.
F. Krivec

Reševanje »padlega« psa iz globeli

V

hrastovških gozdovih se
je pred kratkim dogajala mala drama. Miki
Stevanović je šel v gozd, da bi
pogledal, kako je z drvmi, in
od daleč slišal pasji lajež. Ta je
bil nenavaden, z močnim odmevom, in ko se je približal
mestu laježa, je ugotovil, da je
pes padel v globoko jamo. Takšnih globač je tod kar nekaj
in nesrečnega psa je bilo treba
rešiti. Takoj je poklical prijatelja
in lovca Vinka Krajnca iz Lovske družine (LD) Voličina, ki
je prihitel na kraj dogodka in o
vsem obvestil starešino LD Voličina Francija
Ornika. Ta ni okleval in je lovca Vinka takoj
napotil na klicni center 112, ki je obvestil še
gasilce, in reševalna akcija je nemudoma stekla. Vodil jo je Vinko s pomočjo gasilcev iz
lenarškega PGD in nekaterih krajanov, ki so
tudi prihiteli na pomoč. Psa so rešili, in ko je

S

bil tako rekoč na robu jame in že na varnem,
je urno zbežal v neznano. Vinko nam je povedal, da bi zanj lepo poskrbeli, saj so o nesreči
obvestili tudi mariborski azil za živali. Pa naj
še kdo reče, da člani zelene bratovščine ne
znajo pomagati živalim?
M. T., foto: arhiv LD Voličina

Črna redkev (Raphanus sativus l.)

te vedeli, da so v starem
Egiptu sužnjem pri gradnji
piramid za krepitev organizma in zdravja pripravljali solato
iz črne redkve, čebule in česna?
Črna redkev prihaja iz Azije in
spada med križnice. Je odlična
zelenjava in hkrati tudi koristna zdravilna
rastlina. Za prehrano in v zdravilne namene
uporabljamo okrogel črn koren, ki še ni pognal cvetnega stebla. Hranimo jo v zasipnici
ali drobnem pesku, teden ali dva pa tudi v
hladilniku. Poseben vonj in oster okus ji določa eterično olje z vsebnostjo žvepla in gorčičnega olja. Je bogat vir vitaminov skupine
B in tudi C, folne kisline, kalcija, železa,
magnezija, fosforja, žvepla in cinka. Največ
teh snovi je tik pod črno povrhnjico. Uživanje črne redkve povečuje odpornost našega
organizma, spodbuja apetit, omogoča lažje
izločanje žolča, preprečuje nastanek peska
in žolčnih kamnov, znižuje holesterol in
maščobe, izboljšuje stanje ožilja, pospešuje
prebavo, prav tako odvajanje seča, ugodno
deluje pri revmi in artritisu, blaži težave z
jetri, zdravi prehlade, bronhitis, astmo, težko dihanje in oslovski kašelj. Raziskave pa
so pokazale tudi, da preprečuje nastanek
rakastih obolenj. Črne redkve ne smejo
uživati tisti, ki imajo vnetje želodčne in črevesne sluznice, čir na želodcu in dvanajsterniku ter ledvični bolniki. Seveda pa je tudi
zdravim ljudem priporočeno zmerno uži-

vanje vedno sveže pripravljene.
Sirup pripravimo tako, da redkev izdolbemo, na dnu naredimo drobno luknjico. V vdolbino
damo kristaliziran med in redkev
položimo na kozarec, da bo vanj
iztekal sirup. Dnevno zaužijemo
tri žličke sirupa. Priporočljiv je tudi za otroke. Uporabljamo pa ga pri težavah z dihali.
Za isti namen lahko redkev narežemo in
jo skuhamo, precedimo. Dobljeni redkvini
vodi dodamo med, pijemo po požirkih čez
dan. Sok črne redkve pa naredimo tako, da
redkev zmeljemo in ožmemo. Dnevno spijemo med 50 do 100 ml takšnega soka, pijemo do 4 tedne. Če že imamo žolčne kamne,
potem takšnega soka ne smemo uživati.
Seme črne redkve zmeljemo in ga posipamo na kožo, kjer imamo glivice. Za čiščenje
kože pa si pripravimo kopel iz listov črne
redkve. Iz naribane črne redkve pripravimo
solato, ki ji dodamo kuhan fižol, čičeriko
ali lečo, bučno olje, jabolčni kis in zelišča
proti napenjanju. K temu lahko narežemo
na kocke kuhano govedino ali v trdo kuhana jajca. Soljenje redkve ni priporočljivo.
Solato lahko pripravimo tudi z dodatkom
korenčka, jogurta ali jabolka.
Dokler zemlja ne zmrzuje, je še vedno čas
izkopavanja korenin, torej lahko izkopljete
gabez, baldrijan, regrat, koprivo, slez, repinec, ščetico in naberete bela omela.
Marija Čuček

90 let Franca Fekonja

Priča razvoja gasilstva v Jurovskem Dolu in pomemben člen v njem

Š

estindvajsetega septembra 2018 je praznoval okroglo obletnico, 90 let, Franček
Fekonja, kot smo ga domačini vajeni klicati, sedaj občan Občine Lenart iz Jurčičeve
ulice 5.
Franček se je rodil 26. septembra 1928 kot
prvi od petih otrok v družini, materi Tereziji in očetu Janezu v Močni 30, sedaj Pernica

ŠT. 10 | 30. NOVEMBER 2018

pri Mariboru. Družina se je tik pred drugo
svetovno vojno preselila v Jurovski Dol. Tam
je še pod okriljem okupatorja tudi obiskoval
nemško šolo. Kot 14-letni fant je bil dodeljen
na veliko kmetijo Antonije in Jakoba Škamleca v Zg. Partinje, kjer je moral opravljati razna kmečka dela in opravila. Po letu 1945 ga
je doletela splošna mobilizacija v jugoslovan-

sko armado pod nazivom: Pešadija – Knoj.
Takrat se je služilo 3 leta.
Po vrnitvi iz JLA se je Franček vključil v
razna pomembna opravila na področju kmetijstva, za tem je postal član UO Kmetijske zadruge Lenart. Leta 1948 se je Franček vključil v
gasilske vrste PGD Jurovski Dol. Kmalu za tem
se je vključil v izobraževanje članstva in nato
uspešno opravil izpit za gasilskega podčastnika
v Medvodah. Po tej pridobitvi znanja je v PGD
Jurovski Dol sprejel pomembne funkcijske zadolžitve, od desetarja, poveljnika in koordinatorja pri zbiranju finančnih sredstev pri nabavi
opreme, kot so: motorna brizgalna in nabava
prvega gasilskega vozila TAM – »PERKINS«.
Pet let kasneje so v društvu med drugim kupili
tudi novo avtocisterno FAP s kapaciteto 7150
l vode. S tem vozilom je bilo v sušnih mesecih
gospodinjstvom Krajevne skupnosti Jurovski
Dol pripeljanih 246 cistern pitne vode, kar je
zneslo 175.890 l vode. V letu 1994 je bilo praznovanje 60. obletnice PGD Jurovski Dol, ki so
jo tudi slovesno obeležili. Tega leta je bila tudi
podana pobuda za nakup novega gasilskega vozila TAM – 150 TB. Sprejem tega novega gasilskega vozila je bil 28. 6. 1994. Leto 2010 je bilo
zaznamovano s pridobitvijo oziroma s posodobitvijo gasilske opreme in nakupa novega gasilskega vozila - GVC 16/25 Mercedes Artego.
Ob tej priložnosti je bila organizirana slovesna
gasilska parada gasilk in gasilcev Gasilske zveze
Lenart ter sosednjih gasilskih društev. Prav tako
so pri tej slovesnosti sodelovala vsa društva, ki
delujejo na območju Občine Sv. Jurij v Slov.

goricah. Pri vseh
naštetih pridobitvah je Franček
Fekonja neomajni
soorganizator, še
zlasti pri pridobivanju finančnih
sredstev. Tudi pri
adaptaciji celotne
zgradbe gasilskega doma je Franček prispeval velik
napor; ne samo fizično, temveč administrativno, saj omenjena zgradba ni bila last PGD Jurovski Dol. Bila je pod Stanovanjsko skupnostjo
Lenart. Ob 80-letnici (2014) PGD Sveti Jurij
v Slov. goricah je Franček Fekonja pripravil in
uredil društveni zbornik.
Njegova požrtvovalna pripadnost gasilstvu
ni ostala neopazna. Je prejemnik odlikovanja
za posebne zasluge, več gasilskih odlikovanj,
priznanja GZ Lenart 1. stopnje, značke za
70-letno delo v gasilski organizaciji in plakete gasilskega veterana. Za neomajno predano
delo v gasilstvu mu je društvo podelilo listino
o častnem članu.
Spoštovani Franček! Ob tem visokem življenjskem jubileju ti članice in člani kakor
tudi ostali občani Občine Sv. Jurij v Slov. goricah iskreno čestitamo. Želimo ti obilo zdravja,
osebne sreče, zadovoljstva in še veliko druženja
z ostalimi člani, še zlasti z gasilskimi veterani.
Rudi Tetičkovič

90 let »Krajnčovega Korleka«

9

0. jubilej je praznoval Karel Krajnc iz Svete Trojice.
Domačini ga poznamo kot
»Krajnčovega Korleka« iz »žage«.
Karel je bil rojen 21. 10. 1928 v Sveti
Trojici staršema Janezu in Mariji.
Z življenjsko sopotnico Haniko sta
si ustavila družino. Tako so ju razveselili otroci Karl, Roman, Marija
in Janez. Jesen življenja mu sedaj
lepšajo pet vnukov in dve pravnukinji. Domačini in sosedje Korleka
poznamo kot zelo delovnega človeka. Še pred kratkim smo ga lahko
videli, kako pomaga pri delu svojemu sinu Janezu. Prav tako pa ga s
svojim motornim vozilom kdaj srečamo tudi izven meja naše občine.
Za njegov 90. jubilej so mu tako vnuki pripravili prav posebno presenečenje, saj vedo,
da se njihov deda rad popelje z letalom nad
Sveto Trojico, zato so mu to omogočili prav
na njegov 90. rojstni dan.
V ponedeljek, 22. 10. 2018, so ga obiskali župan občine Sveta Trojica v Slovenskih

goricah Darko Fras, predstavniki Območne
organizacije Rdečega križa Sveta Trojica in
predstavniki Društva upokojencev Sveta Trojica. Korleku so zaželeli še mnoga zdrava leta
ter da bi še dolgo časa užival v svojih hobijih.
Barbara Cvetko

Bisernoporočno slavje zakoncev Lorenčič

V

soboto, 27. oktobra 2018,
sta v krogu domačih in prijateljev praznovala 60 let
zakonskega življenja Marija in Ivan
Lorenčič. Tako kot pred 60 leti sta
si tudi sedaj svojo »večno« zaobljubo izrekla v cerkvi sv. Ruperta v Voličini. Civilni del obreda je svečano
opravil župan Občine Lenart mag.
Janez Kramberger, cerkvenega ob
zahvalni maši pa upokojeni celjski
škof msgr. dr. Stanislav Lipovšek,
stolni župnik in dekan Marko Veršič in domači župnik Jože Muršec.
Gospod Ivan Lorenčič se je kot
sedmi otrok rodil 1936. leta v Spodnji Voličini, gospa Marija Lorenčič se je rodila 1937.
leta v Zgornji Voličini mami Elizabeti in
očetu Francu Šilec. Oba zakonca izhajata iz
družin, v katerih se je rodilo osem otrok, in
se z radostjo v srcu spominjata skupnih let s
svojimi sorojenci.
Bisernoporočenca sta se sta se spoznala v
domačem kraju, kjer sta se, kot pravita, leta
1957 tudi zaljubila. Svojo ljubezen sta 25. 10.
1958 leta potrdila s poroko v cerkvi svetega
Ruperta v Voličini. Po poroki sta nekaj časa

živela na ženini domačiji. Zdaj živita v Mariboru, kjer sta si zgradila hišo, topel dom
za svojo družino. V zakonu so se jima rodili
štirje otroci, hčerke Mija, Ivanka in Bernarda in sin Robert, ki je, žal, že umrl. Zelo sta
vesela družbe in obiskov družin svojih otrok.
Njunih šest vnukov pa jima je polepšalo jesen
življenja s šestimi pravnuki.
Ob njunem častitljivem jubileju jima najlepše čestitamo in želimo še veliko let skupne
sreče.
Občina Lenart
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Obnovili 236 let star Lavrenčičev
obcestni križ

V

Slovenskih goricah je bilo v preteklosti postavljenih veliko lesenih obcestnih križev, ki so jih prebivalci teh
krajev postavljali v zahvalo za ozdravitev ljudi in živine, preživetja v vojnah in ob drugih
priložnostih. Zanimivo je, da so v Slovenskih
goricah pod razpelom, se pravi Križanim, vedno postavljali kip Marije. Ti so bili v nedavni
preteklosti tarča tatov. Povečini so ukradene
kipe »izvažali« v tujino, največkrat v Avstrijo.
Ker so bili delo amaterskih kiparjev, neznanih avtorjev, po navadi zelo stari, so bili za
zbiratelje nadvse zanimivi. Kdaj so pričeli postavljati lesene križe, nam ni znano.
Bili pa smo povabljeni na domačijo Franca
Lavrenčiča v Zg. Partinju, da bi ovekovečili

IZ KULTURE

20-letnica Območne izpostave JSKD Lenart

njihov veseli dogodek. V soboto, 17. oktobra 2018, so pripravili slovesnost, na kateri je
potekal blagoslov obnovljenega križa, ki nosi
častitljivo letnico prve postavitve - leto1782.
O zgodovini križa je spregovorila Mateja Lavrenčič, ki je tudi orisala prizadevanje družine Franca Lavrenčiča za ponovno postavitev
križa. V kak namen je bil postavljen, ni znano. Znano pa je, da so ga vsakokratni lastniki
posesti, sedaj je v lasti družine Franca Lavrenčiča, obnavljali. Zadnjič je bil obnovljen 1973.
leta. Pred kakimi 10 leti je zaradi preperelosti
padel in čakal na obnovo. Kipe Marije in Križanega je obnovil ljudski umetnik Rudi Tetičkovič, streho pa je umetniško izdelal Franci
Škrlec. Slovesno blagoslovitev je s svojim nastopom popestrila pevska
skupina Iskrice. Križ je blagoslovil župnik županje Sv.
Marjeta ob Pesnici Marjan
Nemec, ki je ob nagovoru
pohvalil družino Lavrenčič, da je z obnovo križa
poskrbela za ohranitev tega
podeželskega verskega in
zgodovinskega znamenja.
Kakor je navada, so po
opravljenem blagoslovu za
vse udeležence pripravili
bogato pogostitev.
Ludvik Kramberger

zraven, da znaš, da veš, da ti že boš …« O
V petek, 19. oktobra 2018, je bila v Domu
delu JSKD Lenart je dejala: »Naša izpostava
kulture v Lenartu slovesnost ob 20-letnici
je v svojih dvajsetih letih dokazala, da je vreObmočne izpostave JSKD Lenart. Slavnodna zaupanja. Stkale so se vezi. Še posebej v
stni govornik je bil mag. Marko Repnik, direktor Javnega sklada
Republike Slovenije za
kulturne
dejavnosti.
Poudaril je, da obeleževanje
20-letnice
delovanja OI JSKD Lenart daje optimistične
smernice v prihodnost.
»Postali smo trdna in
edinstvena organizacija
na področju mreženja
ljubiteljske kulture, ki
s partnerskimi odnosi
z Zvezo kulturnih društev Slovenije odločno
stopa po poti napredka
in kvalitativnih izboljšav.« Številne prisotne Baletke lenarške glasbene šole
v dvorani, predane kul-

Zahvala
Zahvaljujem se vsem donatorjem, ki so mi z
donacijo za sobno dvigalo finančno pomagali.
S prijateljico se vsem zahvaljujem, da sem ga
lahko kupil, ker mi je v veliko pomoč. Zahvala
vsem podjetjem in posameznikom za prispevek.
Viktor Čuček
Viktor Čuček iz Lenarta se je leta 1993 hudo
poškodoval v avtomobilski nesreči in postal tetraplegik. Z nizko invalidsko pokojnino živi v težkih socialnih razmerah, tudi njegova partnerka
je zaradi cerebralne paralize invalidka in gibalno
ovirana. Nujno je potreboval dvigalo, ki bi mu
olajšalo vstajanje in presedanje. Preko Društva
paraplegikov Podravja je zaprosil za pomoč za
nakup edinega primernega dvigala v vrednosti
nad 5 tisoč evrov.
Veseli smo, da je zaradi dobrih ljudi Viktor
Čuček prišel do prepotrebnega pripomočka, ki
mu vsaj nekoliko olajša življenje.
Uredništvo

Krvodajalske akcije OZ RKS Lenart v decembru 2018
Sreda
12. 12. KO RK Lokavec
Gost. Mihelič

Mag. Marko Repnik, Breda Slavinec, Jože Križan

turnike, je nagovoril z odlomkom njegovega
značilnega razmišljanja o kulturi: »Bili takrat
so za kulturo težki časi, tako v mestu kot na
vasi. In če povzamemo takratne in današnje
vidike, pravzaprav ni nobene bistvene razlike
… Kultura je ena sama in v principu je velika
dama. Z njo ravnamo spoštljivo in jo negujemo marljivo, ker je z leti pridobljena in nikomur podarjena. Kultura ima številne obraze in
čeprav trenutno doživlja poraze, bo na koncu
zmagoslavno vstala. Nikoli se ne bo predala.«
Prireditev je v domači besedi, ki je še globlje zakoreninila delo tukajšnjih kulturnikov
v tukajšnje okolje, povezal Jože Križan. Avtorica veznega teksta in režiserka prireditve
Breda Slavinec, vodja OI JSKD Lenart, je v
nagovoru po podelitvi priznanj tudi iz svojih
izkušenj poudarila: »Roko si podajata ljubezen in pripadnost. Ko stisneš, ko ne gre več,
zato, ker ti je vredno, ker ti te stvari veliko
pomenijo in si rečeš: Naj bo. Tvoje delo med
ljudmi ni vedno cenjeno, sčasoma postane
celo samo po sebi umevno, da si ti pač tam

težkih časih. Preko njenih programov imajo
ljubiteljski kulturni ustvarjalci med drugim
tudi možnost, da predstavijo svoje delo, za
katerega so lahko nagrajeni tudi z regijskim
ali državnim nivojem kvalitete. In na našem
območju imamo odlične skupine, ki se vsa
leta uvrščajo med najboljše v regiji in državi
… JSKD Lenart se je že preizkusila v izvedbi
mednarodnih, državnih in regijskih projektih. Izvedla je nešteto strokovnih srečanj lutkarjev, gledaliških igralcev, pevcev, literatov,
likovnih ustvarjalcev, folklornikov, ljudskih
pevcev in plesalcev.«
V kulturnem programu so nastopili učenke in učenci Konservatorija za glasbo in balet
Maribor – podružnične šole Lenart. Na prireditvi so posameznikom in kulturnim skupinam podelili priznanja in zahvale.
Jubilejno priznanje območne izpostave
sklada so prejeli: za 50 let ustvarjanja Konrad
Krajnc, za 45 let Folklorne skupine Jurovčan,
za 40 let Lutkovnega gledališča Pika, za 25 let
Slovenskogoriškega pihalnega orkestra KD

7.30-10.00

Vabilo

Večer hospica z naslovom
Območni odbor Maribor

»Čustvena inteligenca in
empatija pri spremljevalcih«

bo v torek, 4. decembra 2018, ob 17. uri na
sedežu odbora v Mariboru, Partizanska c. 12/II.
Z nami bo Petra Urek, terapevtka, ustanoviteljica in predsednica društva Solzice.
Spregovorili bomo o temi, ki je še vedno prikrita in o njej ne govorimo radi. Smrt.
Del življenja. Ko se zgodi, nas prisili, da se ustavimo in upamo pogledati vase. Kako
empatično ostati in obstati ob žalujočem človeku? Kaj se dogaja v nas ob soočenju?
Kakšen je moj odnos do smrti? Zakaj? ... Vprašanja, na katere imamo odgovore v nas
samih. Na srečanju bomo spregovorili o tem, kaj nas vodi, da spremljamo žalujoče,
kako ob »biti tu« ne pozabimo nase in zmoremo ostati.
Prijazno vabljeni!

Prejemniki jubilejnega priznanja OI JSKD Lenart

Jubilejna priznanja posameznikom in dvema inštitucijama
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MOL Lenart, za 25 let Galerije Konrada
Krajnca Lenart, za 20 let Mednarodne likovne šole za mlade, za 20 let Folklorne skupine KD Sveta Ana, za 20 let MePZ KD sveti
Frančišek Sveta Trojica, za 15 let Jurovskega
okteta, za 10 let Dramske skupine KTD Selce,
za 10 let ljudskih pevk etnografske skupine
TD Sveta Ana, za 5 let Kulturno glasbenega društva Benediktus, za 5 let Kulturno
umetniškega društva Musica Benedikt in za
5 let Kulturno-etnografsega društva Vrelec
Benedikt.

Jubilejno priznanje so prejeli tudi posamezniki in dve inštituciji: iz Benedikta Janez Šijanec, iz Cerkvenjaka Franc Bratkovič
in Ivo Lorenčič, iz Jurovskega Dola Miroslav
Breznik in Cilka Neuvirt, iz Lenarta Franc
Šenveter, Alojz Peserl, Zmago Kokol ter Jožica in Saša Tomažič, iz Svete Ane Nataša
Dregarič, iz Svete Trojice Milica in Stanislav
Klampfer in Slavko Štefanec, Radio Slovenske
gorice in Konservatorij za glasbo in balet Maribor - podružnična šola Lenart.
Edvard Pukšič, foto: Igor Barton

Razpis za priznanja ZKD Slov. goric 2018
Za nami je leto, v katerem je bilo bogato in pestro kulturno dogajanje, tako v izvedbi kulturnih dogodkov, še bolj pa garaškem delu skupin in posameznikov v skrbi za ohranitev
doseženega ter želji po kakovostnejšem napredku. V spodbudo, predvsem pa v zahvalo,
objavljamo razpis za zbiranje vaših predlogov za podelitev zaslužnih priznanj s področja
delovanja v kulturi. Predlagatelji so člani Zveze iz območja občin iz Upravne enote Lenart,
ki svoje utemeljene predloge posredujejo v pisni obliki na naslov: Zveza kulturnih društev Slovenskih goric, Nikova 9, 2230 Lenart s pripisom »ZVEZNE ZVEZDE 2018«.
Prijave sprejemamo do vključno 21. 12. 2018.
Morebitne nejasnosti v povezavi z razpisom lahko pojasnite na telefonski številki
040 230 240.
Priznanja bodo podeljena na osrednji kulturni prireditvi v soboto, 26. januarja 2019. O
lokaciji in času vas bomo pravočasno obvestili.
Pravilnik o priznanjih Zveze kulturnih društev Slovenskih goric je objavljen na spletni strani Zveze: www.zkd-sg.si.
Predsednik Zveze KD Slov. goric Drago Lipič

Petnajst let Jurovskega okteta
V nedeljo, 14. 10.
2018, smo v Jurovskem
Dolu ljubitelji lepe slovenske pesmi obeležili
petnajst uspešnih let
moške vokalne skupine, ki si je po farnem
zavetniku nadela ime
Jurovski oktet. Na prireditvi smo se vrnili
tudi v čas, ko so pevci
vrgli v zemljo prva semena, polna ljubezni
do domače, slovenske pesmi. Čeprav so se
ves čas družili ljubiteljsko, jih je želja po boljšem in kvalitetnejšem gnala, da so vseh 15 let
redno in trdo delali, in tudi za Jurovski oktet
je prišel čas za žetev; petnajstletnica je obrodila obilen sad. V tednu pred prireditvijo so
dočakali izid svoje tretje zgoščenke Pri farni
cerkvici. Posebno težo bogati žetvi ob lepem
jubileju pa so dali pevski gostje, uresničila se je skoraj neuresničljiva želja: gostili so
Slovenski oktet! Vse premalo se zavedamo,
kakšno veličino nosi v sebi skupina pevcev
pod tem imenom. Od leta 1951 velja za najbolj reprezentativen slovenski moški vokalni
komorni ansambel. V več kot šestdesetih letih delovanja se je Slovenski oktet predstavil
na domala vseh pomembnejših domačih in
mednarodnih koncertnih odrih. Torej ni potrebno posebej poudarjati, s kakšnim ponosom in spoštovanjem smo sprejeli glasbene
goste, ki so vse obiskovalce prireditve navdušili z brezčasno lepoto slovenske pesmi, hkrati pa pokazali, da se v izjemnih vokalnih izvajalcih skrivajo tudi zelo srčni in odprti ljudje.
Seveda nas je ob vrhunskih glasbenih gostih
s skrbno izbranim šopkom slovenskih pesmi

navdušil tudi slavljenec, Jurovski oktet.
Pevci so prejeli tudi značke in priznanja za
večletno aktivno udejstvovanje v ljubiteljski
glasbeni dejavnosti: Gregor Gorjup bronasto Gallusovo značko za več kot 5 let, za več
kot 15 let zlato Gallusovo značko Andrej
Gorjup, Ivan Ornik, Bogomir Živko in Roman Črnčec. Umetniški vodja Jurovskega
okteta Franci Divjak je prejel častno Gallusovo značko za nad 45 let aktivnega udejstvovanja na ljubiteljskem glasbenem področju. Jubilejno priznanje OI JSKD za več kot
35 let aktivnega udejstvovanja je prejel Franc
Črnčec, priznanje sveta OI za več kot 50 let
aktivnega udejstvovanja na ljubiteljskem glasbenem področju pa je prejel Vojko Bračko.
Češnjo na smetano slavnostnega popoldneva sta dodala oba nastopajoča okteta, saj
je v sozvočju obeh zadonela pesem Oj Triglav
moj dom in segla do src vseh obiskovalcev
prireditve. Ob srečanju z izjemnimi glasbeniki in srčnimi posamezniki so se tkala nova
prijateljstva in kovali načrti za nova srečanja.
Vsi ljubitelji slovenske pesmi si želimo, da se
izrečene želje in postavljeni cilji uresničijo.
Vida Ornik, foto: Maksimiljan Krautič

Dan slovenskih splošnih knjižnic – 20.
november
Knjižnica Lenart se je
pridružila praznovanju s
celotedenskim programom
od 19. do 23 novembra. Vse
aktivnosti so bile dobro sprejete pri uporabnikih. Večji
dogodki za javnost so bili:
predavanje dr. Marjana Toša
o Maistru in njegovih slovenskogoriških podpornikih
oz. sopotnikih, predstavitev
biografije o Martinu Kojcu
Helene Srnec, s katero se je
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pogovarjal Janez Karo, z baletnim
nastopom pa sta ga popestrili Ana
in Ema iz baletne šole Konservatorija za glasbo in balet Maribor,
enota Lenart; vrhunec pa je bil pravljični večer za odrasle v četrtek,
22. novembra, v katerem so nastopile Vesna Radovanovič iz Murske
Sobote, Barbara Kaiser iz MKL,
Mojca Plaznik Plavec iz Knjižnice
Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica,
od koder je prišla tudi Darja Plavčak – poleg naše domače pripovedovalke Darinke Čobec tudi edina,
ki je pričela sodelovati v tem pripovedovalskem projektu pred 10
leti. Jubilejno 10. leto kaže razvoj
pripovedovanja pravljic ljudem po
Sloveniji, saj se prireditve širijo tudi
že izven meja Slovenije.
Marija Šauperl

Dekanijsko srečanje župnijskih pevskih
zborov
V podružnični cerkvi župnije sv. Benedikta, v cerkvi Sv. Treh
kraljev, je v nedeljo, 21.
oktobra, potekalo dekanijsko srečanje cerkvenih župnijskih pevskih zborov. Srečanje se
je začelo s pozdravom
organizatorja srečanja,
župnika in prodekana
Marjana Rola, ki je vodil Porcijunkolske pete
litanije Matere Božje, ki
so jih zaključili z blagoslovom izpostavljenega
Najsvetejšega, katerega
je ob pozdravu nasto- Župnijski pevski zbor župnije sv. Benedikta ob nastopu na dekanijskem
pajočim in vernikom srečanju župnijskih pevskih zborov v cerkvi Sv. Treh kraljev pri Benediktu
podelil dekan lenarške
dekanije dr. Janko GörRevijo so zaključili s skupnim nastopom vseh
gner. Srečanja se je udeležilo 9 pevskih zbozborov, ki so pod vodstvom zborovodkinje
rov iz župnij Marija Snežna, Sv. Ana, Sv. AnMajde Fras Leva zapeli pesem Franca Kimovton, Sv. Jurij v Slovenskih goricah, Sv. Trojica
ca Ti si Peter skala.
v Slovenskih goricah, Sv. Lenart in Sv. Benedikt, v njih pa je zapelo 210 pevcev. Vsak od
Ludvik Kramberger
nastopajočih zborov je zapel po dve pesmi.

Vox Angelica v pripravah na mednarodno
tekmovanje
Dekleta zasedbe Vokalne skupine Vox Angelica, ki so Slovenskim goricam že dodobra
poznana, so v jesenskih mesecih prejele prav
posebno povabilo. Na območni reviji mladinskih pevskih zborov aprila 2018 v Cerkvenjaku, katero organizira Javni sklad Republike
Slovenije za kulturne dejavnosti, so dekleta
po mnenju ocenjevalke Manje Gošnik Vovk
dosegle regijski nivo. In na podlagi tega dosežka so bile s strani organizatorja povabljene
k sodelovanju na mednarodnem festivalu (International choral festival of Preveza) v mestu
Preveza v Grčiji, ki se bo odvijal v mesecu juliju leta 2019. Potrebno je tudi
spomniti, da so dekleta na področju kulture in glasbe zelo
dejavne, saj so organizirale že
veliko kulturnih dogodkov,
koncertov, sodelovale z raznimi glasbeniki, zapele na mnogih porokah, praznovanjih ipd.
Dekleta so v mesecu juniju
na srečanju vokalnih skupin
v Šentjurju pri Celju prejele
tudi plaketo za »Najlepši angelski glas«. Odločile so se, da
se mednarodnega festivala v
Grčiji udeležijo in zato bodo v

prihodnjih mesecih obiskale različne občine v
Slovenskih goricah in svoj projekt občankam
in občanom tudi predstavile – s koncertom.
Adventni koncert bodo izvedle v Protokolarni
kleti občine Sv. Trojica v Slov. goricah v soboto, 8. decembra 2018, ob 18. uri. Božično-novoletni koncert pa v Domu kulture Benedikt v
sredo 26. decembra 2018 ob 16. uri. Ob Valentinovem oz. 16. februarja 2019 bodo zapele
skupaj s Prifarskimi muzikanti v Lenartu. Lepo
vabljeni, da se dogodkov udeležite!
Uroš Pavkovič
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Letni koncert Folklorne skupine
KD Sv. Ana v Lenartu
Vabljeni na doživetje folklore, pisanih noš in veselih
viž!
Koncert Folklorne skupine KD Sveta Ana, ki so ga
poimenovali Običaji starine so ščit domovine, bo v
soboto, 1. 12. 2018, ob 19.
uri v Domu kulture Lenart.
Nastopili bodo tudi gostje Folklorna skupina Bled
in folklorniki iz skupine
Centar tradicijske kulture
Varaždin.
Vabljeni!

Dvajseti likovni ex-tempore pri Sveti Trojici
JSKD Lenart je v sodelovanju z OŠ Sveta Trojica in
Občino Sveta Trojica v Slovenskih goricah izvedel odprtje razstave 20. likovnega ex-tempora Sveta Trojica 2018
v četrtek, 15. novembra 2018,
v jedilnici trojiške OŠ. Razstavo, ki jo je postavila Metka
Beber iz OŠ Sveta Trojica, si
lahko ogledate še do 30. novembra 2018.
Vsako leto Javni sklad RS za
kulturne dejavnosti - Območna izpostava Lenart povabi ljubiteljske likovne ustvarjalce iz
območja Benedikta, Cerkvenjaka, Jurovskega Dola, Lenarta, Svete Trojice
in Svete Ane k sodelovanju pri razstavi likovnih del. Letos razstava gostuje v Sveti Trojici.
Razstavljajo: Nika Arnuš, Jožica Andrejč, Metka Beber, Jerneja Doler, Danijel Ferlinc Danny,
Joži Kerenc, Bojana Komperšak, Ivo Lorenčič
Loren, Slavko Mesarec, Jasna Šosterič, Rudi
Tetičkovič, Danijel Vrečič in Andreja Zrnec, ki
razstavljajo 23 likovnih del.
Na odprtju razstave je zbrane pozdravil
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Pod tem naslovom je vsa zgodba delovanja
skozi 10 let v zloženki, ki so jo izdale ljudske
pevke. Petega oktobra pa je bila tudi osrednja
prireditev v KTC Sveta Ana. V goste so pevke
povabile tudi pevske prijatelje: Ljudske pevke
iz Apač, Ljudske pevke DU Lenart, Ljudske
pevke Žitni klas Benedikt, Ljudski pevci in
godci iz Zg. Velke. Ljudski pevci DU Cerkvenjak. Sodelovala je tudi skupina pevcev pod
imenom Šajke iz Vuhreda in domačinka, pevka Angela Urbanič. Ob dveurnem programu
je bilo slišati pesmi, ki so poslušalce in gledalce popeljale v veselo razpoloženje, pa tudi
nekaj otožnosti. S hudomušnim besedilom,
pa tudi z besedilom resničnih zgodb, ki so se
dogajale v preteklosti. Povezovalno besedilo
je bilo v domačem narečju, ki je pridalo tisto
pravo ljudskost in domačnost izročilu same
prireditve. Anovske ljudske pevke niso samo
pevke. Že vseskozi ob kmečkih ročnih opravilih ob obujanju šeg in navad sodelujejo na
prireditvah. V etnografski skupini so pričele
pred desetimi leti štiri, seveda ob ostalih sodelujočih članih skupine Turističnega društva

na raznih etno prireditvah v občini. Kasneje
so se pridružile še ostale. Udeležujejo se vseh
prireditev, ki so v domačem okolju. Sodelujejo na povabilo, kjer želijo z ljudskim petjem
ohranjati kulturno dediščino. Imajo jih že
pravo zakladnico. Z vedno novimi iskrivim
pesmimi popestrijo prireditev. V zloženki, v
spomin na 10. obletnico, je prikazana njihova
pot delovanja tako doma kot na gostovanjih.
Sam jubilej pa je ljudske pevke odel tudi v
nove noše. Velikodušno je prisluhnil željam
sam župan Silvo Slaček s svojimi sodelavci. S
tem dejanjem je potrjena podpora in vzpodbuda za prihodnost. Na prireditvi so bile podeljene zahvale pevkam. Tudi tistim, ki so takrat, pred desetimi leti, prvič nastopile v vlogi
predic za kolovrati. Ob zaključku jubilejne
prireditve je zadonela v dvorani pesem V dolini tihi. Upamo, da ljudska pesem pri nas, pri
Sveti Ani ne bo izumrla. Ob koncu prireditve
je bilo slišati: »Tako bi lahko večkrat skupaj
zapeli.« Pa ja, pa mogoče tudi z večjo udeležbo na kulturnih prireditvah.
Franček Ruhitel

Anovske ljudske pevke na tabrhi

Darko Fras, župan Občine Sveta Trojica, v
nadaljevanju je o sami izvedbi ex-tempora in
ob njegovi 20-letnici več povedala Breda Slavinec, vodja OI JSKD Lenart, dobrodošlico pa
je razstavljalcem zaželela Metka Beber, predstavnica OŠ Sveta Trojica, o razstavljenih delih je spregovoril Konrad Krajnc, slikar, pobudnik 1. likovnega ex-tempora leta, ki je bil leta
1998. Program je povezovala Janja Požegar.
Breda Slavinec, foto: arhiv sklada

Literarni večer »Ob skodelici kave« v
Jurovskem Dolu
V letošnjem letu, ki ga imenujemo tudi
Cankarjevo, mineva 100 let od smrti slovenskega pisatelja Ivana Cankarja. Njegovo
ime s ponosom nosi tudi Kulturno društvo
Ivan Cankar v Jurovskem Dolu. Tako smo v
četrtek, 8. novembra, v avli Fredija Neuvirta
pripravili literarni večer, ki smo ga ljubiteljski
kulturni ustvarjalci naslovili »Ob skodelici
kave«. Želeli smo osvežiti in osvetliti Cankarjevo človeško podobo, kajti s poznavanjem
njegovega življenja lahko bolje razumemo
njegova dela, v katerih je odpiral najtišje kamrice svojega srca na svoji življenjski poti, ki
mu je štela tri velike postaje: Vrhnika, Dunaj
in Ljubljana.
Cankarjevo otroštvo in mladost je zaznamovalo veliko pomanjkanje in revščina. Skrb
za veliko družino je padla na ramena matere.
Cankarju je bila v mislih, če je pisal o trpeči
ženi, o ljubezni, ki se bori z bedo in pomanjkanjem, o večni veri v pravico, ki se mora

Ljudske pevke Etnografske skupine
Sveta Ana - 10 let

izkazati ... Z materino podobo, ki so jo ozarjali mladostni spomini, mu je stalo ob strani
na njegovi strmi poti tudi njegovo globoko
usmiljenje do slabotnih in blodečih, a hrepenečih po luči in svetlobi.
V svojem skoraj enajstletnem bivanju na
Dunaju je napisal skoraj polovico svojih povesti, romanov in nekaj dram. A vendar ga
je srce vleklo domov v želji in upanju, da si
najde »vsaj kako prepeličje gnezdo«. Tako je
med novembrom 1910 in majem 1911 živel
pri prijatelju Lojzu Kraigherju v Sveti Trojici
v Slovenskih goricah. In to obdobje Cankarjevega življenja nam je podrobneje predstavil
gost literarnega večera Tone Partljič. Pripovedovanje je začinil z njemu značilnimi izbranimi besedami in mimiko.
Na literarnem večeru smo uprizorili tudi
znamenito Cankarjevo črtico Skodelica kave.
Ker smo želeli, da se večer zaključi v Cankarjevem duhu, kot ga je živel na Rožniku, torej v
veselem in družabnem razpoloženju, smo se ustvarjalci in obiskovalci okrepčali ob skodelici kave
in ponovno dali besedo gostu
Partljiču, ki je z nami podelil še
marsikatero podrobnost iz Cankarjevega, pa tudi iz svojega dela
in življenja. Literarni večer smo
sooblikovali: vokalna skupina Iskrice, pianista Domen Korošec in
Nika Ornik, Andreja Plemenič,
Aleksandra Verbošt, Janja Roškarič in Vida Ornik.
Vida Ornik, foto: Miroslav
Breznik

Lan je lan, z njim je delo vse
leto vsak dan. Delno to vedo že
delavke – pevke. Ob njihovi
10. obletnici jih je spremljala
tudi etnografska skupina, ki skupaj z njimi praznuje 10. obletnico.
Saj z roko v roki sodelujejo ob
obujanju šeg in navad ob ročnih
kmečkih opravilih. Tako so pred
enim mesecem pipale lan, ki so
imele posejanega na ekološki
kmetiji pri Fridi. V torek, 16. oktobra, pa so ga zruflale. Počesale
glavice iz stebel slame. Tudi to je
del dediščine. Saj je bil nekoč lan
skoraj pri vsaki hiši. Oblačilna kultura v lanenih izdelkih je bila prisotna tudi v Slovenskih
goricah vse do nekje sredine prejšnjega stoletja. Iz tega lanu si menda ne bodo naredile platna. Ampak laneno seme, ki so si ga pridobile, bodo koristno uporabile. Naše pevke pa letos
čaka še kar nekaj nastopov. V etnografski skupini pa se snujejo že spet nove ideje. Ljudska
pesem žlahtni, nas ob delu krepi, pridruži se nam tudi ti!
F. R., foto: M. Potočnik

Z večerom skečev in smeha obeležili 10 let
dramske skupine KTD Selce
Deseto obletnico so člani dramske skupine
KTD Selce obeležili z Večerom skečev in smeha v petek, 26. 10. 2018, v Kulturnem domu
Selce. Tudi tokrat je bila dvorana nabito polna.
Občinstvu so predstavili nekaj novih skečev,
nekatere zelo odmevne iz preteklosti pa so
tudi ponovili. Med skeči so z video posnetki
na kratko prikazali svojo ustvarjalno pot. V
desetih letih delovanja so na oder postavili 15
različnih skečev, 6 samostojnih veseloiger in
dva Večera skečev in smeha. Vsi so bili odigrani v narečju in so bili med občinstvom zelo
dobro sprejeti. Nekatere veseloigre so ponovili
kar 25-krat. Veliko so tudi gostovali, od Kopra
do Radgone. Na povabilo zamejskih Slovencev
so prireditev pripravili tudi v Poreču. Vsi skeči
in veseloigre so avtorsko delo Julijane Bračič.
V želji, da bi njihova dramska sekcija še dolgo delovala, da bi gledalcem ponudili raznolik
repertoar, so poskrbeli tudi za podmladek. Pogosto so v svoje krajše predstave vključili tudi
otroke ter v svoje vrste vabili mlade. V letu
2017 pa je njihova sposobna članica in igral-

ka Karin Petko pogumno prevzela vlogo vodje mladinske dramske skupine. Že v svojem
prvem letu delovanja so pripravili muzikal
Zmenek, ki so ga odlično odigrali 18-krat. Na
tokratnem Večeru skečev in smeha pa so odigrali izsek novega muzikala, ki je še v pripravi.
Ob 10-letnem delovanju Dramske skupine
KTD Selce jim je vodja Območne izpostave
JSKD Lenart Breda Slavinec podelila Linhartove značke in priznanja. Bronaste značke sta
za 5-letno delovanje prejeli Karin Petko in Suzana Vogrin. Srebrne značke pa so za 10-letno
delovanje prejeli: Janez Bračič, Julijana Bračič,
Marija Kurnik, Olga Ornik, Ivanka Potrč in
Mirko Čeh. Predsednik KTD Selce Janez Belna
se je vsem sedanjim in bivšim članom dramske
skupine za dobro 10-letno delovanje zahvalil s
spodbudnimi besedami in vrtnicami. Zahvala je
bila namenjena tudi njihovi igralki Tini Brunčič,
ki je bila pripravljena prevzeti odgovorno vlogo
vodje starejše dramske skupine, saj bo po tej prireditvi zamenjala vodjo Julijano Bračič.
Člani Dramske skupine KTD Selce se zahvaljujejo vsem obiskovalcem njihovih prireditev,
da ste jih s svojo prisotnostjo 10 let podpirali, delili
z njimi trenutke sreče in
ponosa, da smejo ustvarjati. Njihov namen je, da s
preprostim humorjem in
z domačo narečno besedo
razveselijo čim več ljudi.
J. B., foto: V. Z.
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KNjigolAndiJa
K fotografiji iz prejšnje številke bomo postregli z odgovorom iz članka, ki ga je svoji
kroniki priložil sodni starešina Ožbalt Ilaunig.

Dogajanje pred stavbo, po
kateri smo spraševali, sega torej v čas pred drugo svetovno
vojno. Hiša in vhod vanjo je
danes sedež Občine Lenart,
pred tem je bila sedež sodnije,
o kateri Ilaunig piše: »Ko sem
opisoval zgodovino trške sodnije, sem prezrl omeniti, da
je poslopje, v katerem je bila
ta sodnija in ob enem urad
trške občine eno najstarejših
v trgu. Iz najstarejše listine, ki
se nahaja v arhivu z dne 13.
3.1676, bi se dalo sklepati, da
je bila hiša, sedaj Trojiška c.
št. 7, sezidana že pred navedenim letom, na kar kažejo že način stavbe, kamenite, visoke stopnice, železne mreže pred
okni in svojevrstna ključavnica. V dvorani
občinskega urada, bil je nad vrati na notranji
strani napis sledeče vsebine: Wo die Gesetze
als Menschenwerk nicht dentlich und unzereichend sind, muss sie das Gewissen und die

Manschliehkeit das Richters ergänzen. Ker se
je pod županstvom odvetnika, Dr Milana Goriška, po nasvetu prof. in slikarja Sirka izvršilo preslikanje cele dvorane in je bil prepleskan
tudi navedeni napis, sem ga tukaj zapisal, da
se otme pozabljivosti, ker je njegova vsebina
za poklic sodnika gotovo globokega pomena.
Tržani pod vodstvom tedanjega trškega sodnika Jakoba Spitzyja obljubili so vse (1849),
da nastane sodnija tukaj. Obljubili so, da
dajo za dve leti prostore za sodnijo, in sicer
brezplačno in so se zavezali plačati dotičnim
hišnim posestnikom, ki dajo prostore, 60 goldinarjev na leto.
Predstojništvo, izven sporni in sporni oddelek ter zemlje knjižni urad dobil je prostore
v hiši Jakoba Spitzyja, tedaj št. 40, sedaj št. 45 sedanje erarično poslopje, in sicer v sedanjih
sobah št. 1–6.Razen tega dali so še posebno
sobo v rotovžu na razpolago in sobo v sosednji hiši, tedaj št. 39, sedaj 43 kot dvorano za
kazenske razprave. Zapori in sicer štiri celice
bili so v hiši tedanje lastnice Marjete Spitzy,
hišna št. 56, sedaj št. 76.«
(O. Ilaunig, Kronika Sodnije Sv. Lenart)

Likovna delavnica
KD Babičina skrinja
Prijazno vabljeni!
Vse, ki radi rišete, slikate ali kiparite, vabimo
na Likovno delavnico Kulturnega društva
Babičina skrinja - Klub likovnikov Lenart, ki
bo vsako drugo soboto ob 18. uri. (Informacije
040 754915)

Risarsko in slikarsko predznanje ni
potrebno. Polepšajte si sobotni popoldan z ustvarjalnimi delom. KD babičina skrinja: https://www.facebook.com/
KD.Babicina.skrinja/

Ob objavljeni fotografiji sprašujemo: dve
sablji sta zelo različni; komu sta pripadali, v
katero obdobje sodita in kje se nahajata.
Odgovore posredujte na: marija.sauperl@
lenart.sik.si (051 338 144)
Marija Šauperl

Likovna delavnica v sodelovanju z VDC
POLŽ Maribor, enota Lenart
»Najbolj zapeljiva stvar
pri umetnosti je umetnikova
osebnost.« (Paul Cezanne)
V sredo, 17. oktobra
2018, smo se izbrani učenci Osnovne šole Sladki Vrh
odpravili v Varstveno-delovni center POLŽ Maribor,
enota Lenart. Toplo so nas
sprejeli izvajalci programa,
mentorji skupin in uporabniki. Razkazali so nam
svoje prostore ter predstavili dejavnosti, s katerimi
se ukvarjajo. Nato smo skupaj z njihovimi likovniki
ustvarjali na temo kulturna dediščina, izdelovali smo glinene posode po tradicionalnem
postopku brez vretena in različne preproste
izdelke iz ličja. Med samim delom smo se med
seboj spoznavali in si pomagali. Po končanih
delavnicah smo še skupaj posedeli na foteljih,
ki so jih sami izdelali.
Teden dni kasneje smo se ponovno srečali,
tokrat na Osnovni šoli Sladki Vrh. Ponovnih
medsebojnih srečanj, kjer skupaj umetniško
ustvarjamo, se še posebej veselimo, saj v naš
šolski prostor vedno vnesejo posebno iskrenost, prijaznost in srčnost. Naša mentorja sta
se dogovorila, da bomo ustvarjali v manjših
skupinah ali parih na temo kulturne dediščine z motivom tradicionalnega tihožitja, kjer
preteklost sreča sedanjost in prihodnost.
Med samim ustvarjanjem smo se veliko
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pogovarjali, zabavali, vsak je s kakšno zgodbo
iz svojega življenja prispeval k našemu medgeneracijskemu človeškemu sožitju, tako potrebnem v današnjem času.
»Umetnina, ki ne temelji na čustvih, ni umetnost,« je misel francoskega slikarja Cezanna,
zato lahko zapišemo, da glede na to, da smo
v umetnino vtkali veliko čustev, naši izdelki
zagotovo so umetnine.
Po delavnici smo se skupaj odpravili na kosilo, našim gostom pa smo razkazali še šolske
prostore in stavbi zunaj šole – gasilski dom
ter športno igrišče.
Na koncu slovo in prijetni vtisi, polni novih izkušenj, čustev, zadovoljstva. Ta dva dneva nam bosta še dolgo ostala v spominu.
Lalita Grobelšek, učenka OŠ Sladki Vrh,
foto: Andrej Velikonja
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1. SFL - Benedikt bo v derbiju začelja lovil priključek
Futsalerje KMN Benedikt avtodeli Džauš
čaka ta petek (30. 11.2018) ob 20.uri pomembna tekma v boju za obstanek. V goste
prihaja ekipa Sevnice, ki je minuli vikend
zabeležila prvo zmago v sezoni proti škofjeloškemu Strypiju (3:2). Pomlajena ekipa Benedikta je na zadnji tekmi sicer doživela visok
poraz proti Siliku iz Vrhnike, a so varovanci
Tomislava Novaka v tekmi 7. kroga na domačem terenu proti favorizirani Litiji dokazali,
da je njihova forma v vzponu in da bodo v tej
sezoni še za marsikoga neugoden tekmec. Po
zaostanku 0:3 so namreč Benedičani Litijane

do konca polčasa ujeli (3:3), z zadetkom Matije Damiša pa v 22. minuti srečanja povedli
na 4:3. V nadaljevanju so Litijani zlomili odpor domačinov in tekmo dobili z rezultatom
6:8.
Vrstni red 1. SFL po 8. krogu: 1. FutureNet
Maribor (22), 2. Dobovec Pivovarna Kozel
(21), 3. FC Litija (18), 4. Siliko Mkeršmanc
(14), 5. FSK Strypi (10), 6. KMN Bronx Škofije (9), 7. KMN Oplast Kobarid (9), 8. KMN
Sevnica (5), 9. FC Ivančna gorica (4), 10.
KMN Benedikt (1).

NOGOMET
MNZ Maribor - Lenart na 9. mestu 1. MNZ Maribor, Jurovski Dol 6. v 2.
MNZ Maribor
Lestvica 1. MNZ Maribor po 14. krogu: 1.
NK Starše (31), 2. NK Brunšvik (29), 3. NK
SRojko Dobrovce (26), 4. NK Korotan Prevalje (26), 5. NK Asfalaterstvo Brus Malečnik
(23), 6. NK Rače (22), 7. NK Peca (22), 8. NK
Duplek (21), 9. NK Ajdas Lenart (19), 10.
NK TAB Akumulator (17), 11. ŠD Marjeta
(17), 12. Marles hiše (15), 13. NK Cerkvenjak (4), 14. NK Rošnja Loka (2).

Lestvica 2. MNZ Maribor po 12. krogu: 1.
NK gostilna Lobnik Slivnica (32), 2. NK Miklavž (27), 3. NŠ Roho (23), 4. Slovenj Gradec
(19), 5. NK Aquasystems Dogoše (18), 6. NK
Jurovski Dol (17), 7. NK Paloma (16), 8. NK
Šentilj (15), 9. NŠ Radlje (14), 10. FC VOP
Prepolje (14), 11. NK AJM Kungota (9), 12.
NK Zlatoličje (9), 13. ŠD Biosad Jakob (9)
Dejan Kramberger

BORILNI ŠPORTI
Alen Preložnik evropski podprvak
v Kickboksu

Minuli vikend se je v mariborski športni
dvorani Lukna zaključilo člansko evropsko
prvenstvo v Kickboksu za discipline point-fighting, light-contact in full-contact. V boj
za medalje se je podalo 469 tekmovalcev iz
31 držav, od tega tudi pet slovenskih borcev
in bork. Barve Slovenije je je v kategoriji do
57 kg v light-contactu branil tudi Alen Prelo-

Lenarški rokoborec 3. v Murski Soboti

Na močnem mednarodnem turnirju 3. novembra v Murski Soboti je bil naš tekmovalec
Žan Perko odličen tretji. Tekmoval je v kat. 65
kg kadeti, 3-krat zmagal
in bil 1-krat poražen.
Če ga sodniki ne bi
oškodovali, bi bil v finalu z Romunom. Tekmovalo je 110 tekmovalcev
iz Moldavije, Romunije,
BIH, Srbije, Hrvaške,
Madžarske, Italije, Češke in Slovenije.
Decembra gremo v Zagreb na božični turnir,

kjer prav tako pričakujemo medaljo.
T. Jagarinec

Lenarški karateisti uspešni na turnirjih
HKK »Slavko Krivski-Termal« iz Daruvarja
je v soboto, 13. 10., organiziral že 18. mednarodni karate turnir za vse starostne kategorije. Nastopilo je okoli 400 tekmovalcev iz
56 klubov iz Slovenije, BiH, Češke in Hrvaške. Iz lenarškega karate kluba so nastopili:
Luka Rola (kata U12 in kumite U12 -42kg),
Vid Zarič (kata U14 in kumite U14 -52kg) in
Nino Ornik (kumite U18 -76kg). Rezultati:
3.mesto: Luka Rola (kata) in Nino Ornik (kumite); 5. mesto: Vid Zarič (kumite); 7. mesto:
Vid Zarič (kata).
V soboto, 20. 10. 2018, pa je v športni dvorani
Balon v Novi Gorici Karate zveza Slovenije
organizirala 3. pokalno tekmo KZS, ki so se
je udeležili najboljši slovenski karateisti in
karateistke do 18 let. Sodelovalo je 464 tek-

Postani del motivirane, timsko naravnane in številčne
družine ter se pridruži naši ekipi. Več informacij,
pogojev zaposlovanja in oddaja prijave na:
www.saubermacher.si/sl/kadri
a
og

zaposl uj e m

o

?

NOVE
ZAPOSLITVENE
PRILOŽNOSTI
ZA VAS!

nasprotniku Rolandu Veresu (aktualni svetovni prvak). Alen je tako naslovu svetovnega
podprvaka dodal še naslov podprvaka stare
celine in svoji bogati zbirki medalj iz najvišjih
tekmovanj dodal še eno srebrno medaljo.
D. K.

žnik iz Voličine, ki je osvojil končno 2. mesto
in postal evropski podprvak v članski konkurenci. Po suverenih zmagah v četrtfinalu
in polfinalu proti italijanskemu in turškemu
nasprotniku je v ponovitvi finala lanskega
svetovnega prvenstva (kjer je Alen postal svetovni podprvak) klonil proti madžarskemu

K

FUTSAL

Delavec v
skladišču
(Kidričevo)

Delavec
na sortirni
liniji
(Lenart)

Voznik
tovornega
vozila
(Lenart, Ptuj,
Kidričevo)

Delavec pri
pobiranju
odpadkov
(Lenart, Ptuj)
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movalcev iz 47 slovenskih klubov. Na tekmovanju so nastopili štirje Lenarčani: Nino Ornik (borbe mladinci -76kg), Luka Rola (kata
dečki in borbe dečki -40kg), Luka Štandeker
(borbe malčki +30kg) in Vid Zarič (kata ml.
kadeti in borbe ml. kadeti -50kg). Rezultati:
2. mesto: Vid Zarič (borbe), 3. mesto: Luka
Rola (borbe), 5. mesto: Vid Zarič (kate) in
Nino Ornik (borbe).
V športni dvorani Lenart je v soboto, 27. 10.
2018, Karate zveza Maribor organizirala 1.
krog osnovnošolske lige za leto 2018/19. Tokratnega tekmovanja se je udeležilo 85 tekmovalcev iz 24 osnovnih šol. Med najvidnejšimi udeleženci so bili prav karateristi lenarškeg
kluba, ki so osvojili kar 15 posamičnih odličij.
Prav posebno čast pa nam je z obiskom tekmovanja izkazal japonski mojster Rindo karateja Hitoshi Nishiguchi 8. Dan.
Rezultati tekmovanja: 1. mesto: Luka Rola
(borbe malčki +35kg),Vid Zarič (borbe st.

Leto čarovnikov in čarovnic

dečki -50kg) in KK Lenart (kata dečki ekipno). 2. mesto: Gal Bauman (borbe malčki
+35kg) in Vid Zarič (kata st. dečki). 3. mesto: Jakob Duraković (kata cicibančki), Matija
Sedonja (kata malčki in borbe malčki -35kg),
Luka Rola (kata malčki) in Luka Lenart (borbe malčki +35kg).
Borut Močnik

GOLF
Zmagovalca Vlado (bruto) in Inge (neto)!
Na igrišču Golf kluba Ptuj z
osemnajstimi luknjami je potekal 6. tradicionalni golf turnir
„Lenart open 2018“, na katerem
je tokrat sodelovalo 18 igralk in
igralcev, ki so sicer člani različnih klubov (Ptuj, Maribor, Slovenska Bistrica, Moravske Toplice, Radenci ...), vendar imajo
vsi domicil v Lenartu. Zmagovalec bruto je postal Vlado Karažinec, ki je slavil pred Dušanom Markolijem in Antonom
Rožičem, zmagovalka neto pa je
postala Inge Markoli, pred Helene Erjavec in Sabino Markoli.
Organizatorja turnirja sta bila Andrej Bauman (direktor) in Janez Erjavec, ki je vse od
začetka častni pokrovitelj tega, vedno zanimivega športno-družabnega dogodka, ki vsaj za

Po operaciji
en dan poveže ljudi, ki se radi družijo, imajo
radi golf in so tako ali drugače povezani z Lenartom.
O. B.

»Gospod doktor, kako je uspela operacija,« je pacient po operaciji prostate
vprašal zdravnika.
»Odlično, vendar pa se morate zavedati,
da ste od danes naprej praktično ženska,«
je odvrnil zdravnik.
»Ne morem verjeti, kaj ste storili z mano.
Tožil vas bom.«
»Ah, ve ženske ste kar naprej nezadovoljne.«

»Ker se politiki po televiziji kar naprej
hvalijo, da v Sloveniji že tretje leto zapored beležimo gospodarsko rast, moji otroci pričakujejo, da bodo letos od Božička in
Dedka Mraza dobili bolj bogata darila kot
prejšnja leta,« je dejal Tone.
»Sam gospodarske rasti ne občutim, saj
še vedno prejemam enako plačo, kot sem jo
na začetku krize,« je nejevoljno dejal Peter.»
Zaradi konjunkture pa se cene dvigujejo.
Naj me vrag pocitra, če bom s sedanjo plačo
uspel preživeti letošnji veseli december.«
»Tudi zame bo december bolj žalosten,«
je dejal Tone. »Konjunktura se pozna na
vsakem koraku: v izložbah, v ponudbi v
trgovinah in ne nazadnje tudi v vse večjem
številu praznikov. Samo plače ostajajo enake, kar pomeni, da realno nazadujejo.«
»Zaradi tega predlagam, da pri nas uvedemo nov praznik - leto čarovnikov in čarovnic,« je odločno dejala Marica.
»Zakaj pa to,« sta presenečeno povprašala
Peter in Tone.
»Zato, ker smo vsi, ki znamo in zmoremo s sedanjimi plačami preživeti ne samo
praznike, temveč vse leto, pravi čarovniki in
čarovnice.«

Daljše življenje

»Ali je res, da poročeni ljudje živijo dlje,«
je slušatelj povprašal predavatelja na
seminarju o zdravem načinu življenja.
»Ne, ne, samo zdi se jim tako.«
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rekel pacientu.
»Žal druge nimam,« je odvrnil pacient.

Pri zdravniku

»Iztegnite roke,« je zdravnik dejal pacientu.
Zdravnik je pacienta opazoval, nato pa
mu je rekel: »Roke se vam tresejo. Ali
pijte kaj?«
»Kaj pa imate,« je radostno vprašal
pacient.
»Poznate še koga, ki jemlje mamila,« je
zdravnik vprašal narkomana.
»Da, policiste in carinike!«

Resna zveza

»Si s svojim dekletom v resni zvezi?«
»Mislim, da.«
»Kako pa to veš?«
»Sedaj se ne pritožuje več, če jem
čevapčiče s čebulo in česnom.«

Tašča in snaha

Kajenje
v sklopu športnih uric, čemur je sledilo še
obvezno fotografiranje z vrhunskima nogometašema in podpornikoma iniciative Rastemo s športom.
M. L.

Pripravlja T. K.

Narkoman

Kačica

»Mama, ali sem strupena kača,« je majhna kačica povprašala mamo.
»Ne, zakaj vprašaš?«
»Po nesreči sem se ugriznila v jezik.«

VTARJEVE
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»Presnete čarovnice. Naj vrag pocitra tistega, ki si jih je izmislil,« je pred dnevi pri
malici zarobantil rezkar Peter.
»Kaj hudega pa so ti storile, da si tako
jezen nanje,« je previdno povprašala šivilja
Marica.
»Žena je potrošila polovico družinskega
proračuna za ta mesec, hčerka pa še tisto,
kar je ostalo. Sedaj sem popolnoma brez
ficka in moram čarati, da preživimo,« je nejevoljno odvrnil Peter.
»Kaj, ženo imaš za čarovnico? Kaj takega pa še ne. To je nedopustno,« je ogorčeno
vzkliknila Marica.
»Ne pravim, da je moja žena čarovnica.
Pravim samo, da je zapravila celo premoženje za svojo opravo za noč čarovnic,« je
dejal Peter. »Le kdo si jo je izmislil?«
»Noč čarovnic so si kot Valentinovo in
druge podobne praznike izmislili trgovci,
da nas lahko gulijo,« se je zahihital mizar
Tone. »Moj sin je za Valentinovo zapravil
toliko, kot da bi imel tri punce.«
»Kar se stroškov tiče, nas mnogo dražji,
kot je bila noč čarovnic, čakajo decembra,«
je zastokala Marica. »Prihranke, ki nam ne
bodo pošli za Miklavža in Božička, bomo
zapravili za zadnjo in najdaljšo noč v letu.«

Smeh je pol zdravja

Vrhunska nogometaša Dino Hotić in Denis Šme navdušila mlade
športnike pri Sveti Trojici
Na eni od brezplačnih dm športnih uric
v Klubu malega nogometa Sveta Trojica,
ki so v sklopu vseslovenske iniciative
Rastemo s športom
potekale od začetka
junija do konca oktobra, sta mlade športnike motivirala vrhunska nogometaša
Dino Hotić in Denis
Šme.
Člana Nogometnega
kluba Maribor sta na zaključni športni urici v Klubu malega nogometa Sveta Trojica
razveselila 21 mladih športnikov. Po prijetni predstavitvi in pogovoru so udeleženci
Dinu in Denisu predstavili, kaj so počeli

Piše: Tomaž Kšela

HUMORESKA

»Kašljam in težko diham,« je pacient
potožil zdravniku.
»Ali kadite?«
»Kadim, samo nič ne pomaga.«

Vprašanje

»Kaj imaš raje, mene ali nogomet,« je
žena vprašala moža, ki je po televiziji
gledal nogometno tekmo.
»Moram malo razmisliti. Odgovoril ti
bom po 90 minutah.«

Bolezen

»Vaša bolezen mi ni všeč,« je zdravnik

CENIK oglasnega prostora v
Ovtarjevih novicah
1/16 strani

124 x 40 mm

80,00 €

1/8 strani
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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.

»Če se otrok pokaka v hlačke, kdo mu jih
mora menjati in oprati, mama ali oče,« je
snaha po telefonu povprašala taščo.
»Draga moja, pri nas je bilo v navadi, da
to dela mama.«
»Draga tašča, potem pa vas prosim, da čim
prej pridete, ker se je vaš sin napil in posral.«

Narobe svet

»Doma živim v narobe svetu«, je
sodelavec potarnal sodelavcu.
»Kaj pa je narobe.«
»Ko pridem domov, me pes liže po licih,
žena pa laja.«

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

| 19

OVTARJEVE NOVICE

LAS OVTAR SLOVENSKIH GORIC

LAS OVTAR
SLOVENSKIH GORIC

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje

11. Salon VinDel 2018

Ponovno vabilo ponudnikom z območja LAS Ovtar
k brezplačni udeležbi v promocijskem katalogu

V

sredo, 24. oktobra 2018,
je v veliki prireditveni
dvorani hotela Draš pod
Pohorjem v Mariboru potekal že
enajsti zaporedni Salon VinDel.
Predstavlja izjemno paleto vinskokulinarične ponudbe in je tako
prestižni mednarodni salon vina
in delikatesnih proizvodov višjega
kakovostnega razreda. Pokušnje in
predstavitve v sejemskem delu Salona VinDel so potekale na več kot
250 razstavno promocijskih pozicijah. Na salonu so se tudi letos
predstavljali naši ponudniki, skupaj šest vinogradnikov iz območja LAS Ovtar Slovenskih
goric. Ponujali so odlična in kakovostna vina
Slovenskih goric, LAS Ovtar Slovenskih goric
pa je predstavljal svojo dejavnost in na infor-

Na Razvojni agenciji Slovenske gorice kot vodilnem partnerju LAS Ovtar Slovenskih goric za naše ponudnike pripravljamo posodobljeno izdajo kataloga lokalne ponudbe - zbirke
vseh ponudnikov območja LAS Ovtar pod skupnim prepoznavnim imenom Ovtarjeva ponudba. Podrobnejše informacije so bile navedene že v prejšnji številki Ovtarjevih novic, najdete pa jih tudi na spletnih straneh vaše občine in na spletni strani www.rasg.si, zavihek
'Ovtarjeva ponudba', kjer najdete tudi obrazec za prijavo.
Za ponudnike iz občin Benedikt, Cerkvenjak, Lenart, Sveta Ana, Sveta Trojica v Slovenskih goricah in Sveti Jurij v Slovenskih goricah, Sveti Andraž v Slovenskih goricah,
Duplek, Pesnica, Šentilj je vpis v Ovtarjev katalog POPOLNOMA BREZPLAČEN.
mativni točki na svojem razstavnem prostoru
nudil informacije zainteresiranim obiskovalcem o možnostih prijave na javne razpise LAS
Ovtar Slovenskih goric.
TaK

3. Festival vin osrednjih Slovenskih goric

V

samostanski kleti v Sveti Trojici je
26. oktobra potekal 3. Festival vin
osrednjih Slovenskih goric v organizaciji Društva za ohranjanje kulture Vincar (o njem je poročilo na strani 10). Na festivalu je LAS Ovtar Slovenskih goric vsem
zainteresiranim obiskovalcem predstavljali
delovanje in možnosti prijave na javne pozive Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Evropskega sklada za regionalni razvoj LAS Ovtar Slovenskih goric.
TaK, foto: Tjaša Oman

12. občni zbor Društva Ovtar Slovenskih goric
12. redni letni in volilni občni zbor je potekal v sredo, 28. novembra 2018, v Centru Slovenskih goric. O glavnih poudarkih bomo poročali v prihodnji številki Ovtarjevih novic.

Vabilo k sodelovanju na
božično-novoletnem sejmu
Pred vrati je praznični december - čas lepih želja, nakupovanj in obdarovanj - čas obiska
božično-novoletnega sejma!
V Društvu za razvoj podeželja Ovtar Slovenskih goric in Razvojni agenciji Slovenske gorice tudi letos želimo razveseljevati naše obiskovalce skupaj z vami - pridelovalci, predelovalci,
rokodelci in ostalimi razstavljavci na tradicionalnem božično-novoletnem sejmu, ki je letos
jubilejni, 10. po vrsti.
Sejem se bo že tradicionalno odvijal na Trgu osvoboditve v Lenartu, kjer bodo na voljo
lesene hišice proti plačilu najemnine, predvsem za gostinsko ponudbo. Za ostalo ponudbo
podeželja pa bodo na voljo brezplačne stojnice, katerih število je omejeno. Vabimo vas, da
se širši javnosti predstavite s svojo ponudbo: kulinarične dobrote, izdelki domače in umetnostne obrti, ročna dela, vezenine, pletenine, novoletne voščilnice, novoletni aranžmaji …
Tudi letos bo sejem potekal ob decembrskih petkih in sobotah med 16. in 21. uro:
v petek, 7., in v soboto, 8. 12., v petek, 14., in v soboto, 15. 12., ter v petek, 21.,
in v soboto, 22. 12. 2018.
Sejem bo popestril bogat spremljevalni program!
Prijave k sodelovanju oz. rezervacije stojnic zbiramo do torka,
4. decembra 2018, na tel. št.: 059
128 773, na GSM: 051 660 865 ali na
e-naslov: rasg.si@gmail.com
Vabljeni, da sejem obiščete in si
popestrite praznične decembrske
dni!
V sklopu prazničnega sejma bo v soboto, 15. 12. 2018, od 14. do 20. ure v Centru
Slovenskih goric potekal BOŽIČNI BAZAR. Rokodelci in mojstri domače obrti iz
Slovenskih goric se bodo predstavili z raznovrstno ponudbo prazničnih
dekorativnih izdelkov, daril in ročnih del.
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Sodelujejo lahko ponudniki (vinogradniki, rokodelci in drugi obrtniki, turistične kmetije,
ekološke kmetije, pridelovalci živalskih (mesnine, itd.) in rastlinskih produktov (sadike, sadje, zelenjava, itd.), pridelovalci medu, ponudniki pekovskih izdelkov, itd.), ki:
- imajo registrirano dejavnost (s. p., osebna dopolnilna dejavnost, osebno dopolnilno
delo, osnovna kmetijska dejavnost);
- svojo dejavnost opravljajo tržno (prodajajo izdelke - doma, na tržnici, na terenu …);
- svojo dejavnost opravljajo na območju LAS Ovtar Slovenskih goric (10 zgoraj navedenih občin).
Za vse informacije o sodelovanju smo na voljo na spletnem naslovu danijel@rasg.si ali na
telefonu 041 346 593 (Dani), lahko pa se oglasite tudi na Razvojni agenciji v Lenartu (Trg
osvoboditve 9, nasproti cerkve). Potrebovali bomo kratko predstavitveno besedilo, seznam
vaših izdelkov/storitev, kontaktne podatke in največ 5 fotografij.
Zadnji rok za oddajo prijav za vpis v katalog je 10. december 2018.
Katalog bi naj bil v tiskani in v spletni različici pripravljen predvidoma spomladi 2019.

Naši ponudniki se predstavljajo tudi v Avstriji

R

azvojna agencija Slovenske gorice in Društvo Ovtar Slovenskih
goric sta konec oktobra tudi letos organizirala predstavitev naših Ovtarjevih ponudnikov na dvodnevnem
festivalu Fest der Regionen v Avstrijski
Radgoni. V prijetnem ambientu Zehnerhaus so se na festivalu regij predstavili ponudniki iz Avstrije, Slovenije,
Hrvaške in Madžarske. Organizatorji
se vsakič znova zelo potrudijo, da bi
naredili prireditev zelo prijetno, zato
tudi tokrat niso manjkali živa glasba, tombola s praktičnimi nagradami in celo potujoči
lajnar. Povezovanje regij in lokalne ponudbe
ostaja še vedno njihov poglavitni cilj in mi se
temu cilju z veseljem pridružujemo.
Ovtarjevi ponudniki so se predstavili z
bogato ponudbo kakovostnih vin, slovenjegoriške gibanice ter s pestro izbiro obrtniških

kreativnih izdelkov. Njihovi odzivi so bili izjemno pozitivni, saj so jih predvsem avstrijski
gostje zelo dobro sprejeli. Tudi kakovostni
slovenski izdelki počasi dobivajo svoje mesto
v tej obmejni regiji, zato se bomo še naprej
trudili, da bo Ovtarjeva lokalna ponudba vedno bolj prepoznavna tudi pri naših sosedih.
D. Z.

Slovenski zajtrk v VDC Polž – Mravlja Lenart

V

petek, 16. 11. 2018, je v organizaciji
Društva za razvoj podeželja Ovtar
Slovenskih goric v okviru dneva slovenske hrane v VDC Polž Maribor - enota
Mravlja Lenart potekal tradicionalni slovenski zajtrk.
Vseslovenski projekt Tradicionalni slovenski zajtrk se izvaja z namenom, da bi izboljšali zavedanje o namenu in razlogih za lokalno
samooskrbo, domačo pridelavo in predelavo
ter v okviru sistema javnega naročanja spodbudili aktivnosti zagotavljanja hrane, pridelane v lokalnem okolju. Javnosti se predstavlja
pomen kmetijstva in čebelarstva ter spodbuja k pravilni in zdravi prehrani. Ozavešča
se o pomenu živilsko-predelovalne
industrije, posebna pozornost pa
je namenjena pomenu gibanja in
ohranjanja čistega okolja.
K temu teži tudi Društvo za razvoj podeželja Ovtar Slovenskih
goric, ki želi z Ovtarjevo ponudbo
iz Slovenskih goric vzpodbujati
nakup izdelkov in pridelkov neposredno na okoliških kmetijah. Tudi
letos smo se odločili za sodelovanje

z VDC Polž, enoto Mravlja Lenart, v katero je
vključenih 43 uporabnikov iz celotne Upravne enote Lenart.
Za zajtrk smo skupaj z varovanci, uslužbenci, prostovoljci in gosti uživali živila, kot
so kruh, maslo, med, jabolčni sok in jabolka
– vse lokalnega izvora. Dobrote so prispevali: Kmetija Kraner iz Zgornjega Partinja,
Čebelarstvo Kapl iz Svete Ane, Sadjarska
kmetija Kocbek iz Voličine ter Zadruga Dobrina iz Jurovskega Dola. Vsem se iskreno
zahvaljujemo za pomoč in sodelovanje.
Naj dan slovenske hrane postane prav vsak
dan! Obeležujmo ga tudi mi!
Milena Grabušnik
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