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Proslave ob slovenskem kulturnem
prazniku v osrednjih Slov. goricah

P

Na proslavi slovenskega kulturnega praznika ali Prešernovega dne v Občini Sveta Trojica v Slovenskih goricah v
napolnjeni športni dvorani so na sam prazničen dan, 8. 2. 2019, svojo dejavnost predstavila vsa domača kulturna
društva. Na prireditvi so podelili tudi priznanja Zveze kulturnih društev Slovenskih goric. ZKDSG jih podeljuje kot
nagrado za izjemne dosežke posameznikov in skupin na kulturnem področju. Na fotografiji so nagrajenci ZKDSG
(na desni) in predsedniki oziroma predstavniki trojiških kulturnih društev oziroma sekcij (na levi).

E. P., foto: Matej Emeršič

28. pustovanje v Lenartu 2019

Prvi kolegij županov občin UE Lenart

Pust je čas, ko znorijo pametni in se spametujejo norci.
Vabljeni na 28. pustno povorko v Lenartu v soboto, 2. marca 2019, ob 11. uri.
Dogajanje bo namenjeno vsem - veselim, norim, pametnim, norčavim, resnim, žalostnim, najbolj pa tistim, ki se radi smejijo in so za hece. Nasmejalo vas bo več kot 1000
fašankov, vsakovrstnih lorf, ksihtov in frisov. Pridite, vsaka maska je dobrodošla, tudi
taka, kot jo nosite vsak dan.

P

etega februarja 2019 je
v sejni sobi
Občine Sv. Jurij v
Slov. goricah potekal 1. kolegij županov občin UE
Lenart v novi sestavi po lokalnih
volitvah.
Prisotni so bili:
Peter Škrlec, župan
Občine Sv. Jurij v
Slovenskih goricah, Silvo Slaček,
župan Občine Sv.
Ana, mag. Janez
Kramberger, župan Občine Lenart, mag. Milan Repič, župan Občine Benedikt, Marjan Žmavc, župan
Občine Cerkvenjak, David Klobasa, župan Občine Sveta Trojica v Slov. gor. in Smiljan
Fekonja, podžupan Občine Sveta Trojica v Slov. gor. Kolegija so se udeležili tudi Marjana Bravc, v. d. direktorice CSD Maribor, Jasmina Gruden, pomočnica direktorice CSD
Maribor – enota Lenart, Boštjan Berlak, prokurist družbe Saubermacher, d. o. o., Primož
Gjerkiš iz podjetja Saubermacher, d. o. o., Franc Cipot, direktor Cerop Puconci, in Anja
Majcenič iz občinske uprave Občine Sv. Jurij v Slov. gor.
Župani občin so skupaj predstavnicama CSD Maribor Marjano Bravc in Jasmino Gruden razpravljali o reorganizaciji pomoči na domu. Ob koncu razprave o reorganizaciji
pomoči na domu so župani občin UE Lenart podali soglasje za prenos storitve pomoči na
domu, ob tem pa izpostavili, da za uporabnike in zaposlene ob spremembi ne bo poslabšanj, prav tako občine ne bodo imele dodatnih stroškov.

Vabljeni na norčav in vesel lenarški fašank!
Občina Lenart
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Župani so skupaj s prisotnimi predstavniki iz podjetja Saubermacher razpravljali tudi
o spremembah na področju zbiranja in odvoza komunalnih odpadkov. Na podlagi pristojne uredbe bo namreč potrebno povečati frekvenco odvoza bioloških odpadkov, uvesti
zbiranje kosovnih odpadkov na klic ali dodatno akcijo zbiranja ter podaljšati oz. uskladiti
obratovalni čas zbirnega centra. Kljub dogovoru v koncesijski pogodbi se predvideva dvig
cen storitev. Župani so ob koncu razprave sprejeli sklep, da podjetje Saubermacher pripravi predlog za razdelitev poračuna, vsaka občina posebej pa bo nato na občinskem svetu
odločila o načinu razdelitve.

P

Dejan Kramberger

P

Več o kolegiju županov na strani 3

roslava ob slovenskem kulturnem prazniku v občini Benedikt je
bila v četrtek, 7. 2. 2019, ob 19. uri v Domu kulture Benedikt v
organizaciji Občine Benedikt v sodelovanju z OŠ Benedikt in domačimi kulturnimi društvi. Slavnostni govornik je bil Tone Partljič. V
Društvu Musica Benedikt so v torek, 5. 2. 2019, ob 17. uri v prostorih
društva pripravili prireditev Mladi umetniki v Benediktu. Cerkvenjaška
proslava je bila v sredo, 6. 2. 2019, ob 17.uri v Domu kulture. Cerkvenjak. Nastopili so učenci OŠ Cerkvenjak Vitomarci in člani KD Cerkvenjak. Proslava ob slovenskem kulturnem prazniku v občini Lenart je bila
v četrtek, 7. februarja 2019, ob 19. uri v Domu kulture Lenart. Slavnostni
govornik v okviru bogatega kulturnega programa je bil umetniški vodja
MOL-a Srečko Kovačič. Proslava v občini Sveta Ana je bila v četrtek, 7.
2. 2019, ob 17. uri v Kulturno-turističnem centru Sveta Ana. Proslava ob
slovenskem kulturnem prazniku s podelitvijo priznanj Zveze kulturnih
društev Slovenskih goric v Občini Sveta Trojica z zelo razgibanim programom je bila v petek, 8. 2. 2019, ob 18. uri v trojiški športni dvorani v
organizaciji KGD Reciklaža in Občine Sveta Trojica. Na ogled je bila tudi
razstava likovnih del OŠ in vrtca Sv. Trojica Moj kraj, moj dom. V občini
Sveti Jurij v Slovenskih goricah so proslavili kulturni praznik v četrtek,
7. 2. 2019, ob 17.00 v kulturnem domu Jurovski Dol v organizaciji KD
Ivan Cankar. Slavnostni govornik je bil Tone Partljič. Po prireditvi so odprli likovno razstavo Tjaše Gamser.
E. P.
Podrobneje na straneh 14-16.
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Zaposlimo mlade

Videnje ljudi in dogodkov

Kitajci gospodarsko osvajajo svet, Rusi
pa grozijo z neuničljivo raketo

N

a TV Slovenija 1 smo nedavno videli izjemen dokumentaren film o
Kitajski, v katerem je predvsem govor o politiki predsednika Kitajske in KPK
Ši Džinpinga, ki je javno priznal, da na Kitajskem ne bo demokracije in upoštevanja
človekovih pravic in da bo sam dosmrtni
predsednik države. Skupaj z drugimi komunisti prisega na oblast in vsemogočnost kitajske komunistične partije in na hiter vsestranski gospodarski razvoj kapitalističnega
tipa. Kitajci z naglimi koraki gospodarsko
osvajajo svet, vendar na različne načine, ki
jih je treba poznati, da države, ki jim ponujajo hiter razvoj, spoznajo prave namene
Kitajcev, ki hočejo gospodarski, po tihem
pa tudi politični razvoj sveta krojiti po svoji
meri, ki bo koristil predvsem njim. Že sedaj
je veliko držav, tudi v Evropi, ki so morda
prehitro podlegle kitajskemu snubljenju,
kar bodo lahko nekoč drago plačale. Kitajski predsednik Ši Džinping ima v svojih
rokah vse vajeti in se rad druži z drugimi
diktatorji, kakor je na primer ruski predsednik Putin.
Z izjemo elektronskih medijev so drugi
skoraj v celoti prezrli sporočilo predsednika Ruske federacije Vladimirja Putina, ki
je medijem samovšečno in ponosno povedal, da njegova država premore raketo,
ki doseže 6 tisoč kilometrov in lahko leti z
dvojno nadzvočno hitrostjo. Kot je dejal, te
rakete pred dosego cilja ni mogoče ustaviti
z nobenim orožjem. Kako grozne posledice
bi lahko imelo tako dejanje, si ne moremo
niti predstavljati. Upam, da je ruska grožnja
z novo raketo samo resno opozorilo, da se
je treba dogovarjati tudi z Rusijo o razorožitvi, ne pa, da je ameriški predsednik
Trump enostransko odstopil od dogovora o
omejitvi jedrskega orožja, ki je bil pred desetletji podpisan med nekdanjo Sovjetsko
zvezo in Ameriko.
Putin je kljub temu čestital Trumpu za
novo leto 2019 in se zavzel za normalizacijo odnosov med obema državama, ki so
že dolgo skrhani. Rusi se zavedajo, da ne
morejo kljubovati ZDA z gospodarskimi
sankcijami, ker bi Ameriko sankcije veliko

manj prizadele, kot samo Rusijo. Trump pa
se kljub vsemu zaveda, da imajo Rusi sedaj
tako orožje, ki mu vsaj za zdaj Američani
niso kos. Zato bo najbrž vsaj na videz ubral
bolj popustljivo taktiko do Rusov, hkrati pa
razmišljal, kako naj se ZDA učinkovito vojaško lotijo Rusije, če bi to bilo potrebno ali
pa bi prevladal ameriški egoistični ponos.
Žal, z delno izjemo Kitajske, ne Amerika ne Rusija nista sposobni ali pripravljeni
sesti za skupno mizo in se dogovoriti o rešitvah, ki bi koristile obema velesilama in
vsemu svetu. V glavah obeh še vedno živi
prepričanje, da je mir mogoče vzdrževati
samo z grožnjo z vojaško silo, ki premore
neverjetno tehniko učinkovitega uničevanja ljudi, mest in celih držav. Kitajska tega
vsaj javno ne počne, ampak se njeni najbolj
vidni predstavniki vedno znova vsaj na videz zavzemajo za mirni razvoj.
Pred desetletji so se bili sposobni in pripravljeni predstavniki ideološko zelo različnih držav pogovarjati o razorožitvi in miru.
Tako je na primer Brežnjev sklenil razorožitveni sporazum z Američani. Žal že dolgo
pokojni ameriški predsednik Kennedy pa se
je uspel s Hruščovom dogovoriti o odstranitvi ruskih raket s Kube.
Kitajska že nekaj časa gospodarsko nazaduje. Kljub temu pa je njen gospodarski
razvoj še vedno hiter in niso iz trte izvite
trditve, da bo kot druga gospodarsko najbolj razvita sila na svetu nekoč prehitela
Ameriko.
Rusi sedaj z novo raketo v vojaškem pogledu lahko tekmujejo s Kitajsko in Ameriko, ki očitno nista bili pripravljeni na to,
da bi Rusiji lahko uspelo narediti smrtnonosno orožje, ki lahko uniči vse človeštvo,
kot je omenil tudi Putin. Morebiti bo zato
Trump nekoliko umiril svojo napadalnost
do Rusije in Kitajske. Slednji se lahko nekoč tudi zaradi ideoloških ciljev povežeta in
skupaj napadeta Združene države Amerike,
s čimer bi zlasti Kitajci dosegli enega izmed
dolgoročnih ciljev, namreč svetovno prevlado komunizma.
Tone Štefanec

Z

avod za zaposlovanje je pred dnevi objavil javno povabilo delodajalcem za
izvedbo projekta »Spodbude za zaposlitev mladih – Zaposlimo mlade«. Za ta projekt je na razpolago blizu 1,2 milijona evro za
zaposlitev 255 mladih. 80 odstotkov sredstev
je zagotovljenih iz sredstev Evropskega socialnega sklada, 20 odstotkov pa iz državnega
proračuna. Delodajalci bodo za zaposlitev
enega mladega s polnim delovnim časom

lahko dobili 5.000 evrov.
V program lahko vključijo mlade do vključno 29 leta, če so prijavljeni na zavodu kot
brezposelni in so pridobili potrdilo o uspešnem zaključku udejstvovanja v projektnih
aktivnostih s strani prijavitelja na javni razpis.
Na javno povabilo se lahko prijavijo delodajalci do porabe sredstev oziroma najkasneje do 29. decembra letos do 14.45 ure.
T. Kšela

Socialno podjetništvo –
usposabljanja se začnejo
v marcu

V

prejšnjih številkah Ovtarjevih novic
smo že pisali o operaciji Sociolab (več
na www.rasg.si), s katero želi partnerstvo 11 organizacij (med njimi tudi Razvojna
agencija Slovenske gorice) s pomočjo različnih programov in usposabljanj na področju
socialnega podjetništva vzpostaviti celovit
sistem podpore za iniciative in posameznike
v celotnem Podravju.
Za vse posameznike in interesne skupine,
ki jih zanima socialna ekonomija, socialno
podjetništvo in zadružništvo ali ki bi v prihodnosti želeli poslovati kot socialno podjetje
ali zadruga, bodo v prvem polletju 2019 na
voljo brezplačna izobraževanja in usposabljanja iz različnih področij (socialnega) podjetništva, ki se bodo začela v začetku marca na
dveh lokacijah (Maribor, Ptuj).
Vsebine in termini usposabljanj so na voljo
na spletni strani Razvojne agencije Slovenske
gorice (www.rasg.si, aktualni projekti RASG
– SocioLab). Usposabljanja bodo zajemala
prenos znanj s področij:
• osnove socialnega podjetništva in zadružništva,

• digitalna znanja, novi trendi in tehnologije,
• tržno komuniciranje, prodaja, razvoj
inovativnih idej,
• poslovno načrtovanje, razvoj kadrov,
• finance, davčni in računovodski vidiki.
Kraj usposabljanja: enake vsebine se bodo
predavale na dveh lokacijah - v Mariboru in
na Ptuju. Če se na svoji bližnji lokaciji ne morete udeležiti katere izmed vsebin, jo lahko
poslušate tudi na drugi lokaciji ob drugem
terminu. Termini usposabljanj se lahko sproti še spremenijo, zato je dobro na stični točki
sproti preveriti aktualne termine.
Prijave: Na usposabljanja se prijavite na
stični točki v Lenartu, v prostorih Izobraževalnega centra na Nikovi 9 (ob sredah, od 13.
do 16. ure); ali na: izobrazevalnicenter.slogor@gmail.com ali 051 368 118. Za vključitev
v sistem podpore je potrebno podpisati Dogovor o vključitvi in Načrt razvojnih aktivnosti.
Priporočamo udeležbo na vseh modulih,
saj bodo pridobljena znanja izjemno koristna
tudi za običajen koncept podjetništva.
D. Z.

Vavčerji – nova priložnost za mikro, mala
in srednja podjetja

M

ikro, mala in srednje velika podjetja bodo v bodoče lahko bolj enostavno kot doslej prišla do spodbud
manjših vrednosti za krepitev svojih kompetenc in konkurenčnosti. Ministrstvo za
gospodarski razvoj in tehnologijo je namreč
v sodelovanju s Slovenskim podjetniškim
skladom zanje uvedlo nov program spodbud
s pomočjo tako imenovanih vavčerjev.
Vavčer je v izvirnem smislu dokument o
vnaprejšnjem plačilu določenih storitev, ki ga
izda turistična agencija porabniku. Z vavčerji bodo lahko mikro, mala in srednje velika
podjetja dejansko pridobila sofinanciranje
stroškov za posamezne storitve, ki vplivajo
na njihovo večjo konkurenčnost, v višini 60
odstotkov plačanih upravičenih stroškov.
Povedano po domače, bodo lahko z vavčerji
podjetja, ki jih bodo dobila, delno »poplačala« svoje obveznosti ponudnikom storitev.
Podjetjem bodo na voljo vavčerji s področij
certifikatov kakovosti, poslovne odličnosti,
internacionalizacije, intelektualne lastnine,
prenosa lastništva in statusnega preoblikovanja, digitalizacije in omogočitvene tehologije,
krožno-zelenega gospodarstva in prototipiranja. Za vsako skupino vavčerjev bo podjetniški sklad objavil javni poziv. Podjetje se
bo lahko nanj prijavilo. Če bo izpolnjevalo
pogoje, bo dobilo sporočilo o odobritvi ali
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zavrnitvi vloge. Najvišja vrednost odobrenega vavčerja je limitirana na 10.000 evrov,
posamezno podjetje pa lahko letno koristi za
30.000 evrov vavčerjev.
Prednosti novega sistema na ministrstvu
vidijo v tem, da pri vlogah za vavčerje ne bo
rokov za oddajo vlog, vavčerji bodo na voljo
skozi vse leto, obravnava vlog pa bo tekla po
hitrem postopku.
Za dve področji je vlogo za vavčer že mogoče oddati. Gre za vavčerje za certifikate
kakovosti (tudi za financiranje zunanjih strokovnjakov, ki bodo podjetju pri pridobivanju
certifikata pomagali) in za vavčerje za zaščito
intelektualne lastnine, s katerimi bodo lahko
podjetja zaščitila lastno intelektualno lastnino (sofinanciranje pridobitve patentov, zaščite blagovnih znamk in podobno). Za vavčerje
na drugih področjih bodo javni razpisi objavljeni v naslednjih mesecih.
Vsekakor je za mikro, mala in srednja
podjetja koristno, če preverijo, ali lahko s
pomočjo vavčerskega sistema pridejo do razvojnih spodbud. Tistim, ki potrebujejo pri
tem pomoč, jim jo bodo brezplačno nudili na
Slovenskih poslovnih točkah (SPOT). V Podravski regiji je SPOT svetovanje na Pobreški
cesti 20 v Mariboru, tel 02 333 13 85, spot.
podravjeping@mrapong.si
T. Kšela
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Zbornik o Vzhodnoštajerski pokrajini v procesih osamosvajanja

Verodostojna in prepričljiva zgodovinska
resnica

V

izobraževalnem centru v Pekrah je
bila slovesna predstavitev zbornika
Vzhodnoštajerska pokrajina v procesih
osamosvajanja. Skupaj so ga izdali Zveza veteranov vojne za Slovenijo, Policijsko veteransko
društvo Sever in Vojaški muzej Slovenske vojske. Knjigo na 480 straneh z barvno naslovnico je uredil brigadir Venčeslav Ogrinc, lektorica je bila Urška Prelog, oblikovalka pa Saša
Fišer, ki je poskrbela tudi za grafično opremo.
Knjigo je v visoki nakladi 1000 izvodov natisnila tiskarna Ekart, izid pa je sofinancirala
tudi Zveza veteranov vojne za Slovenijo.
Kot je ob izidu povedal urednik Venčeslav
Ogrinc, so doslej »vsa območna združenja veteranov vojne za Slovenijo in VPD Sever Maribor
že izdala vsaj po en zbornik, ki govori o pripravah na osamosvojitev in same dogodke v vojni
za samostojno Slovenijo v letu 1991. Pritegnili
so verodostojne pričevalce, ki so bili pripravljeni
opisati in zapisati dogodke, ker so bili sami tudi
aktivni udeleženci. V vsakem primeru uspešno,
verodostojno in prepričljivo. Brez olepševanja,
potvarjanja dejstev in zgodovinskega pretiravanja o zaslugah za uspeh. Koristili smo verodostojne vire, arhive, osebna pričevanja in zapisano preverili, da si kaki zapisi ne bi nasprotovali.
Tako časovno (kronološko) kakor vsebinsko.«
S tehtnimi prispevki, razpravami, članki in

spominskimi zapisi je sodelovalo 43 avtorjev,
ki so pri nastajanju dela uspešno pritegnili
veliko verodostojnih pričevalcev. Oprli so se
seveda tudi na bogato arhivsko gradivo.
Kot je v predgovoru izpostavil Silvo Komar, ta zbornik prispevkov zgovorno »govori
o obsegu in kakovosti priprav na vojaško zavarovanje plebiscitarne odločitve. Predvsem pa
govori o enotnosti, strokovnosti in volji takrat
sodelujočih, da se zagotovi varen in miren prehod v novo samostojno Slovenijo«.
M. T.

Prvi kolegij županov občin UE Lenart

Ž

upani občin na območju UE Lenart so
5. februarja 2019 v Jurovskem Dolu
skupaj s predstavnicama CSD Maribor
Marjano Bravc in Jasmino Gruden razpravljali
o reorganizaciji pomoči na domu. Pomočnica
direktorice CSD Maribor Jasmina Gruden je
prisotne seznanila, da je težnja ministrstva, da
pomoč na domu preide od centrov za socialno
delo na koncesionarje. Izvajanje te storitve za
območje UE Lenart je bilo ponujeno javnemu
zavodu – Domu Danice Vogrinec. Spremembe
za uporabnike ne bo, bo pa reorganizacija dela
predstavljala prednost za oskrbovalke, ki bodo
lahko deležne večje pomoči s strani zavoda. Slednjemu je namreč v interesu, da izvaja to storitev tudi v popoldanskem času in ob vikendu.
V. d. direktorice CSD Maribor Marjana Bravc
je prav tako poudarila, da se zaradi reorganizacije pomoči na domu ne sme znižati kvaliteta
opravljenih storitev za uporabnike kot tudi ne
pogoji dela oskrbovalke. Ob tem je izpostavila,
da imajo sicer kar precej težav z zaposlovanjem
primernega kadra za opravljanje tega dela.
Občine so po zakonu dolžne financirati
vsaj 50 % cene opravljene storitve pomoči na
domu. Župani so predlagali, da se financiranje storitve pomoči na domu porazdeli glede
na količino dejansko izvedenih ur in število
uporabnikov iz določene občine, ob koncu
leta pa se naredi poračun. Prav tako jih večina
predlaga financiranje na tri mesece. Prav tako
so župani izpostavili dejstvo, da je med prejemniki pomoči tudi veliko takšnih, ki do denarnih pomoči in drugi vrst pomoči iz centra
za socialno delo ne bi smeli biti upravičeni.
Župan Občine Lenart mag. Janez Kramberger je tako predlagal tudi spremembo zakonodaje na tem področju, jurovski župan Peter Škrlec pa je podal predlog o posamičnem
odločanju o ceni pomoči na domu. Župan Sv.
Ane Silvo Slaček je prav tako izrazil željo oz.
zahtevo, da bi morale biti občine bolj vključene v proces dodeljevanja socialnih pomoči.
Župani občin UE Lenart so ob koncu
razprave o reorganizaciji pomoči na domu
podali soglasje za prenos storitve pomoči
na domu, ob tem pa izpostavili, da za uporabnike in zaposlene ob spremembi ne bo
poslabšanj, prav tako občine ne bodo imele
dodatnih stroškov.
Župani so skupaj s prisotnimi predstavniki iz
podjetja Saubermacher razpravljali tudi o spremembah na področju zbiranja in odvoza komunalnih odpadkov. Na podlagi Uredbe o obvezni
občinski gospodarski javni službi zbiranja komunalnih odpadkov iz leta 2017 bo namreč potrebno
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povečati frekvenco odvoza bioloških odpadkov
iz 32-krat na 37-krat, uvesti zbiranje kosovnih
odpadkov na klic ali dodatno akcijo zbiranja ter
podaljšati oz. uskladiti obratovalni čas zbirnega
centra za dodatnih 8 ur po 15. uri. Novost je tudi
ta, da bo koncesionar moral zagotoviti sortirno
analizo mešanih komunalnih odpadkov, s katero
bo ugotovil njihovo sestavo. Za občino Lenart
bosta zaradi večjega števila prebivalcev potrebni dve analizi, za vse preostale pa ena. Uredba
določa tudi minimalne zahteve glede urejenosti
zbirnega centra, zato bo med drugim potrebno
obstoječe kontejnerje zamenjati z zaprtimi.
Zaradi povečanega števila odvozov in dodatnih nalog, ki jih bo moral opravljati koncesionar, se predvideva dvig cen storitev kljub
dogovoru v koncesijski pogodbi, da izhodiščne cene storitve javne službe ni možno povišati pred potekom treh let od sklenitve pogodbe.
Po besedah predstavnikov podjetja Saubermacher je predvideno povišanje cen posledica povečanja zbranih komunalnih odpadkov.
Na podlagi elaborata, ki je bil pripravljen leta
2018, je bilo namreč predvideno, da bo zbranih 1360 ton mešanih komunalnih odpadkov, dejansko zbranih pa je bilo 1421 ton. Zaradi tega bo potreben poračun, ki bo za 120
litrsko posodo za posamezno gospodinjstvo
znašal nekaj čez 13 EUR za mešane komunalne odpadke in 2,05 EUR za biološke odpadke.
Prokusrist podjetja Saubermacher Boštjan
Berlak je predlagal, da se z letom 2020 preide
na način zaračunavanja dejansko odpeljanih
odpadkov. To bi pomenilo, da višina položnice ne bo več vsak mesec ista, ampak bo
odvisna od dejanske količine odpeljanih odpadkov. Posledično ne bodo več potrebni poračuni. Prav tako se bo uvedlo zbiranje kosovnih odpadkov na klic, saj bo strošek za občino
manjši, kot če bi dodali še eno akcijo zbiranja.
Župani so do predvidenega povišanja cen
zelo skeptični, tako je župan Sv. Ane Silvo
Slaček opozoril, da so se količine odpadkov
enormno spremenile po podpisu koncesijske
pogodbe (elaborat je bil narejen glede na stanje iz leta 2015), in je mnenja, da se k temu ni
pristopilo dovolj sistematično. Prav tako sta
župana Občine Lenart in Občine Cerkvenjak
opozorila, da bodo v občinskih svetih pri potrjevanju novih cen zagotovo nastale težave.
Župani so ob koncu razprave sprejeli
sklep, da podjetje Saubermacher pripravi
predlog za razdelitev poračuna, vsaka občina posebej pa bo nato na občinskem svetu
odločila o načinu razdelitve.
Dejan Kramberger
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Občina Benedikt

Občina dela z novim elanom

Č

eprav imajo v Občini Benedikt novega
župana, ki mu po stari parlamentarni
tradiciji pripada po prevzemu dolžnosti sto dni miru, teče delo v tej občini že na
začetku novega mandata izredno intenzivno.
Novi župan mag. Milan Repič, ki je prinesel
v življenje in delovanje občine nov elan, je
člane novega občinskega sveta sklical na prvo
delovno sejo že v drugi polovici januarja.
Na njej so obravnavali kar 18 točk dnevnega
reda in sprejeli vrsto pomembnih odločitev
– med drugim tudi za občino in občane najpomembnejšo odločitev »Odlok o proračunu
občine Benedikt za leto 2019« v prvem branju, ki ga je že predlagal novi župan, pripravila pa ga je občinska uprava. O njem bomo
kaj več napisali, ko bo po javni obravnavi
dokončno sprejet v drugem branju. Zdaj pa
samo toliko: na prihodkovni strani znašajo
načrtovani prihodki občine blizu 2,44 milijona evrov, na odhodkovni strani pa okoli 2,35
milijona evrov. Ker je stari občinski svet odločanje o občinskem proračunu za letošnje leto
prepustil novemu občinskemu svetu, je moral
župan sprejeti sklep o začasnem financiranju
Občine Benedikt v obdobju januar–marec
2019, o čemer je obvestil tudi člane občinskega sveta.
Občina Benedikt, ki se je v preteklosti hitro
razvijala, je precej zadolžena. Novo vodstvo
občine se je na začetku mandata očitno odločilo za ustvarjanje proračunskega presežka,
da bi občina čim lažje poplačala dolgove.
Ob proračunski razpravi župan mag. Repič
opozarja, da bodo občine na račun dviga povprečnine letos dobile v svoje proračune sicer
nekaj več sredstev, vendar pa se jim bodo še
bolj povečali stroški oziroma odhodki zaradi
dviga plač v javnem sektorju (v vrtcih, občinski upravi, na področju sociale, v knjižnici,
domovih za ostarele itd.) in še nekaterih razlogov. To pomeni, da dvig povprečnin nikakor ne bo pokril dviga stroškov, zato bodo
občinski proračuni še bolj obremenjeni in bo
še manj sredstev za investicije.
Novi župan je občinski svet seznanil tudi
s primopredajnim zapisnikom s prejšnjim
županom Milanom Gumzarjem. Gre za zanimiv dokument, ki priča tudi o hitrem razvoju kraja od ustanovitve občine do konca
lanskega leta. Ob ustanovitvi leta 1998 je Občina Benedikt imela 1900 prebivalcev, od tega
1567 z volilno pravico. Ob zadnjih volitvah
pa je v občini živelo že 2.589 prebivalcev, v
volilni imenik pa jih je bilo vpisanih 2.044. To
pomeni, da je v občini okoli 550 mladih, ki še
nimajo volilne pravice, kar je za prihodnost
kraja in občine izjemno pomembno. Ob primopredaji županovanja je bilo v Občini Benedikt v teku več investicij. Potekala je rekonstrukcija javne poti Stara Gora – smer Škrlec
(vrednost gradbenih del je okoli 56.000 evrov,
dokončana pa mora biti do konca aprila letos). Potekala je tudi investicija v ureditev
Ekomuzeja Dolina miru, ki ga občina izvaja
skupaj s Turističnim društvom Atlantida preko LAS Ovtar s sredstvi Evropskega kmetijskega sklada (občina je pridobila blizu 40.000
evrov, Atlantida pa nekaj več kot 4.500 evrov).
Dve večji investiciji pa sta bili v pripravi: rekonstrukcija tranzitnih cevovodov za oskrbo
z vodo in kolesarske poti na območju osrednjih Slovenskih goric. Iz primopredajnega
zapisnika je razvidno tudi, da je imela občina decembra lani okoli 1,5 milijona odprtih
obveznosti iz naslova dolgoročnih posojil, ki
jih je najela za različne investicije, ki že služijo občankam in občanom (vrtec, komunalna
infrastruktura, ceste itd.). Posojila bo občina
vračala v obrokih nekje do leta 2029 oziroma
2030, če jih ne bo medtem reprogramirala.
Vsekakor pa bodo morali občanke in občani Benedikta imeti podatke o dolgoročnih
kreditih občine pred očmi, saj tempo izgradnje kraja in občine v naslednjih letih ne bo
mogel biti takšen, kot je bil v minulem obdobju. Kreditna sredstva, ki jih je v preteklosti
najela občina, so bila smotrno uporabljena in
danes prispevajo h kvaliteti življenja občank
in občanov. To je tako, kot če si človek zgradi

Mag. Milan Repič: Dvig povprečnin v letošnjem
letu nikakor ne bo pokril dviga stroškov, zato
bodo občinski proračuni še bolj obremenjeni in
bo še manj sredstev na voljo za investicije.

hišo na kredit. Živi v novi hiši, mora pa odplačati kredit. Dokler kredita ne odplača, pa
si velikih novih investicij ne more privoščiti.
Res pa je, da kakovosti življenja v lokalni
skupnosti ne dvigujejo samo investicije, še
zlasti ne po tem, ko občina že ima vso osnovno infrastrukturo. In novi župan ter člani
občinskega sveta to že dokazujejo v praksi.
Na prvi delovni seji so imenovali številne
organe, ki bodo občini omogočili nemoteno
delo. V nadzorni odbor so imenovali mag.
Jožico Šauperl Fridau, Sabino Huber in Boruta Dretarja, v Statutarno pravno komisijo
Igorja Repiča, Damijana Kaučiča in Ksenijo
Perko, v Odbor za negospodarske dejavnosti
Dragico Hobot, Damijana Kaučiča in Milana
Hlevnjaka v Odbor za gospodarske dejavnosti Darijana Kebriča, Jerneja Merčnika in
Venčeslava Senekoviča ter v Odbor za javne
finance Ksenijo Perko, Igorja Bartona in Vido
Roškar. V Svetu za preventivo in vzgojo v
cestnem prometu pa bodo delovali Stanislav
Kolar, Marija Huber, Milan Budja, Jernej
Merčnik in Jožica Kovačič.
Občinski svet je sprejel tudi sklep o določitvi
ekonomskih cen programov predšolske vzgoje v vrtcu Benedikt, ki so se nekoliko dvignile
zaradi dviga plač v javnem sektorju. Cene programov so po novem na otroka v prvem starostnem obdobju 477,42 evra, v drugem starostnem obdobju 345,37 evra in v kombiniranem
oddelku 409,12 evra. V teh cenah so upoštevani
stroški živil, ki jih staršem ob napovedani odsotnosti otroka (bolezni, počitnice itd.) ni treba
plačati, v višini 1,61 evra na dan na otroka. Občinski svet je sprejel tudi sklep, na osnovi katerega bo občina staršem za vsakega novorojenca
v občini Benedikt letos izplačala enkratno denarno pomoč v višini 150 evrov. Starši morajo
za to na občino dati vlogo v šestih mesecih po
rojstvu otroka. Zares lepa gesta.
Člani občinskega sveta so sprejeli še vrsto
drugih pomembnih odločitev. Še posebej velja omeniti, da so dali soglasje k ceni socialno
varstvene storitve, imenovane »Pomoč družini na domu«. Polna cena te storitve, ki jo še
posebej potrebujejo starejši, invalidi, bolni in
drugi socialno šibki oziroma ogroženi ljudje, ki
ne morejo več skrbeti sami zase, stane Center
za socialno delo v Lenartu 16,61 evra. Občina
Benedikt bo tako kot druge občine v osrednjih
Slovenskih goricah svojim občanom plačilo
ur pomoči na domu subvencionirala tako, da
bodo sami plačali za uro pomoči samo 3,5 evra.
Sicer pa za socialno oskrbo tistih, ki jo potrebujejo, v osrednjih Slovenskih goricah skrbi devet
oskrbovalk. Občankam in občanom Občine
Benedikt, ki so pomoči potrebni, nudijo vsak
mesec nekaj več kot sto ur pomoči. S to gesto
so nove svetnice in svetniki občine Benedikt,
podobno kot članice in člani občinskih svetov v
drugih občinah v osrednjih Slovenskih goricah,
pokazali, da imajo socialni čut in da lahko tisti,
ki sami sebi iz različnih vzrokov ne morejo več
pomagati, računajo na njihovo pomoč.
T. Kšela
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Javni vpis novincev v vrtec Benedikt za
šolsko leto 2019/20
Osnovna šola Benedikt, Šolska ulica 2, Enota vrtec Benedikt, vabi k vpisu otrok v vrtec
Benedikt za šolsko leto 2019/20. Vpis bo potekal od 4. 3. 2019 do 22. 3. 2019.
Obrazec Vloga za vpis otroka v vrtec lahko dvignete v tajništvu Osnovne šole Benedikt
vsak dan od ponedeljka do petka od 7. do 15. ure ali si jo natisnete s spletne strani Osnovne šole Benedikt.
Aljoša Bradač, mag. posl. ved, ravnatelj

Občina Cerkvenjak

Uravnotežen občinski proračun

C

erkvenjaški občinski svet je konec januarja v 2. branju sprejel občinski proračun za letošnje leto. Na prihodkovni
strani je »težek« nekaj več kot 1.986.000 evrov
(davčnih prihodkov bo predvideno 1.456.000
evrov, nedavčnih pa 272.000 evrov), odhodki pa so načrtovani v višini 2.232.000 evrov.
Občina Cerkvenjak bo letos namenila preko
490.000 evrov za investicije v modernizacijo
cestne in prometne infrastrukture. Za investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest
je v občinskem proračunu na voljo 153.600
evrov, za kolesarske povezave na območju
osrednjih Slovenskih goric preko 54.000
evrov, za modernizacijo ceste Cerkvenjak–
Kadrenci–Peščeni Vrh preko 72.000 evrov.
Največ bo občina investirala v obnovo regionalne ceste in pločnika (RII-439) skozi Cerkvenjak. Sprva so za to investicijo načrtovali
230.000 evrov, vendar bodo dodatno zgradili
še del pločnika v Brengovi do pešpoti Dobaja–Anžel–Slaček in do uvoza v Poslovno
obrtno cono v dolžini 450 metrov. Ker gre za

Takšen bo po prenovi videti osrednji trg v središču
Cerkvenjaka. Na njem bo tudi fontana s klopjo za
počitek in prijetno druženje med ljudmi.

dodatna dela, se je vrednost projekta povečala na dobrih 283.000 evrov.
V središču Cerkvenjaka bodo letos uredili tudi osrednji trg, ki bo kraju prinesel nov,
trški videz. Za ureditev trga ima občina v
proračunu na voljo 40.000 evrov. Tisoč evrov
je v proračunu na voljo tudi za investicijska
vlaganja v telekomunikacijsko omrežje.
Za spodbujanje razvoja gostinstva in turizma bo občina Cerkvenjak letos namenila
preko 3.000 evrov, za sofinanciranje malih
čistilnih naprav pa 15.000 evrov.
Veliko sredstev bo občina letos vložila tudi
v komunalno infrastrukturo, zlasti v izgradnjo vodovodnega omrežja. Za izgradnjo
vodovoda v Grabonoškem vrhu bo namenila
10.000 evrov, za rekonstrukcijo vodovoda na
Peščenem vrhu 24.000 evrov in za izgradnjo
vodovoda Klobasa–Brengova–Pučko–Vanetina preko 55.000 evrov. Za obnovo vodovoda ob regionalni cesti skozi center Cerkvenjaka pa je v proračunu na voljo 21.500 evrov.
Za urejanje pokopališča in mrliške veže bo
občina namenila nekaj več kot 23.000 evrov,
za komunalno opremljanje v naselju Cogetinci (Nedeljko) pa 61.000 evrov.
Za izgradnjo Vitalin parka je občina v
proračunu zagotovila 129.000 evrov. Za
programe na področju predšolske vzgoje,
izobraževanja in socialne varnosti je v občinskem proračunu zagotovljenih 603.000
evrov (samo za regresiranje prevozov otrok v
šolo preko 52.000 evrov). Za domsko varstvo
invalidov bo dala 38.000 evrov, za sofinanciranje družinskih pomočnikov preko 30.000
evrov, za zagotavljanje socialne varnosti pa
bo namenila blizu 90.000 evrov.
T. Kšela

Potrjen proračun in občinska delovna telesa
Po lokalnih volitvah se je cerkvenjaški
osemčlanski občinski svet sestal na treh
sejah. Sprejeli so proračun Občine Cerkvenjak in potrdili vse potrebne odbore
in komisije. Imenovali so tudi uredniški
odbor občinskega glasila Zrnje, ki izhaja
od začetka samostojne Občine Cerkvenjak pred dvajsetimi leti. Za odgovornega urednika je bil tudi tokrat imenovan
Edvard Pukšič, ki to nalogo odpravlja
vse od začetka. Že decembra lani je bil
imenovan tudi podžupan. Tudi v tem
mandatu bo to Andrej Kocbek.
F. B.

Ker so bile v prvem branju predloga proračuna
pripombe na visoki delež za Knjižnico Lenart, je
bila svetnikom in svetnicama v drugem branju za
pojasnila in obrazložitev na voljo tudi direktorica
Knjižnice Lenart Petra Kranvogel Korošec.

Občina Lenart

Začetek investicij v Občini Lenart

M

ilejša zima v letošnjem
letu je omogočila pričetek gradbenih aktivnosti že nekoliko prej. Letos
aktivno nadaljujemo dela na
projektu Nadzidave Zdravstvenega doma Lenart, pričeli pa smo
tudi izvajati določene projekte na
ostali infrastrukturi. Dogradili
smo pločnik od doma starejših
občanov Lenart do območja večstanovanjskih objektov na Jurovski cesti, kar je bilo z vidika prometne varnosti nujno potrebno.

4|

Foto: Jože Dukarič

Prav tako nadaljujemo
projekte širitve širokopasovnega omrežja po
občini, kjer potekajo
dela v naselju Rogoznica. Širitev širokopasovnih območij se bo nadaljevala tudi v letošnjem
letu, da bomo blizu
želenega cilja pokritosti
območja celotne občine
s primarno razvejanostjo optičnega omrežja. Ponudniki storitev
bodo do posameznih
stanovanjskih objektov
kasneje lahko izvedli
priključke. Tako se bodo
letos dela nadaljevala v
delu Zg. Voličine, naselja Voličina, delu naselja
Zamarkova in Sp. Partinje ter delu v Spodnjih
in Zg. Žerjavcev.
D. O.
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Ponovoletni sprejem lenarškega župana
Slavnostna govornica je bila kmetijska ministrica dr. Aleksandra Pivec

Ž

upan Občine Lenart mag. Janez
Kramberger je v
petek, 25. januarja 2019,
pripravil
ponovoletni
sprejem za podjetnike,
direktorje, vodje javnih zavodov, občinske
svetnike,
predsednike društev, duhovnike,
predstavnike krajevnih
skupnosti in drugih organizacij, ki soustvarjajo
življenje in delo v Občini
Lenart. V nagovoru se je
župan vsem zahvalil za
dobro sodelovanje in povedal, da je delo vsakega posameznika in organizacije pomembno
za blaginjo skupnosti.
Slavnostna govornica na prireditvi je bila
ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Aleksandra Pivec, ki je v nagovoru
poudarila, da so razvoj podeželja, kmetijstva,
pridelava zdrave hrane pomembni za razvoj
slovenske družbe in države. Prihaja iz Slovenskih goric, z Občino Lenart je pri številnih projektih dobro sodelovala že v času, ko
je bila direktorica ZRS Bistra Ptuj. Dejala je,
da je je Občina Lenart podeželska, kmetijsko
usmerjena občina, z razvitim poljedelstvom,
živinorejo, sadjarstvom in vinogradništvom,
velik poudarek pa je v zadnjem obdobju namenjen tudi razvoju dopolnilnih dejavnosti
na kmetiji in trajnostnemu turizmu. Poleg
industrijskih in storitvenih obratov tudi
kmetijstvo zaposluje veliko število občanov,
kar prispeva k podpovprečno nizki stopnji
registrirane brezposelnosti. Na področju
kmetijstva je v občini v zadnjem času zaznati
povečanje števila ekoloških kmetij in kmetij z
registrirano dopolnilno dejavnostjo, opazno
je zmanjšanje prireje prašičjega mesa, zaskrbljujoč je še vedno velik delež ostarelih nosilcev kmetijskih gospodarstev, kar 68 % jih je
namreč starih nad 55 let.
»Družbene spremembe, tržni in okoljski
izzivi nas vodijo k prenovi razvojnega koncepta slovenskega kmetijstva in kmetijske politike, verig preskrbe s hrano in slovenskega
podeželja,« je dejala ministrica in poudarila,
da se pripravlja Resolucija razvoja slovenskega kmetijstva za obdobje 2020–2030.
»Dokument naslavlja prihodnji razvojni
koncept slovenskega kmetijstva, pridelave in
predelave hrane ter podeželja ob trajnostnem
gospodarjenju z naravnimi viri vzdolž celotnih verig preskrbe s hrano. Zaradi raznolikih danosti slovenskega podeželskega prostora in kmetijstva, je potreben premišljen
pristop k oblikovanju prihodnje slovenske
kmetijske politike, ki bo nadgradil obstoječe
inštrumente z vodilom trajnosti, učinkovitosti in merljivosti doseganja zastavljenih ciljev.

Kmetijstvo in podeželje se posredno ali neposredno dotikata slehernega državljana Slovenije, saj v veliki meri vplivata na kakovost
hrane, bivanja in stanja okolja. Zato je ključno
razumevanje, kakšne so potrebe slovenskih
pridelovalcev hrane in porabnikov hrane ter
na drugi strani so-upravljalcev podeželskega
prostora (kmeti) in drugih uporabnikov podeželja. Pridelovalec hrane, skrbnik raznolike
krajine, in pomemben so-upravljalec naravnih virov je slovenski kmet. Kmetijstvo tako v
slovenskem prostoru poleg strateške funkcije
pridelave hrane odlikuje močna prostorska
in okoljska vloga, ekonomski in socialni učinek te gospodarske dejavnosti pa je izjemno
pomemben gradnik gospodarske rasti, poseljenosti in novih delovnih mest na podeželju. Slovensko kmetijstvo je lahko, glede na
naravne in strukturne danosti, konkurenčno
in odporno le ob izraziti usmeritvi v večjo
dodano vrednost ob ustreznih pridelovalnih
tehnologijah ter sodobni in konkurenčni
živilsko-predelovalni industriji. Turistična

»Znano mi je, da velik poudarek v zadnjem
obdobju dajete tudi razvoju dopolnilnih dejavnosti na kmetijah in trajnostnemu turizmu.
Poleg industrijskih in storitvenih obratov je tudi
kmetijstvo tisto, ki zaposluje veliko število občanov, kar prispeva k podpovprečno nizki stopnji
registrirane brezposelnosti,« je na ponovoletnem sprejemu poudarila ministrica.
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dejavnost v povezavi z gastronomskimi doživetji ob trajnostnem gospodarjenju odpira nova delovna mesta na podeželju in
dolgoročno vpliva na generacijsko prenovo,
ustrezno poselitev in podjetniške priložnosti
slovenskih podeželskih območij, kjer se prepletata kmetijska krajina in gozdovi z dobro
ohranjenimi ekosistemi,« je v svojem nagovoru poudarila dr. Aleksandra Pivec.
Kmetijska ministrica je obljubila, da se bo

udeležila posveta, ki ga v LAS Ovtar Slovenskih goric in MKGP načrtujemo v okviru letošnjega sejma KOS. Ob tej priložnosti se ima
namen sestati tudi z Ovtarjevimi ponudniki
in kmeti ter obiskati kak primer dobre prakse
dopolnilne dejavnosti na kmetiji.
Nadaljevanje dogodka je potekalo v sproščenem vzdušju z ogledom komedije Srečen
zakon v izvedbi KUD Veseli oder Ptuj.
D. O., T. V., E. P., foto: Žiga Strmšek

Zemeljski plaz v Selcih

Z

emeljski plazovi
tudi v Slovenskih
goricah
povzročajo
številne
nevšečnosti in skrbi, še
posebej, če se ti zgodijo
v bližini objektov, speljane komunalne infrastrukture in na ali ob
cestah. Eden takšnih,
na posnetku, je tudi
plaz v Selcih v soseščini
nekdanjih agrokombinatovih sadovnjakov.
F. B.
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zemeljska dela in nizke gradnje:
glej 3-načrt zunanje ureditve

Osnovna šola Lenart – ENOTA VRTEC obvešča starše predšolskih otrok, da
lahko za šolsko leto 2018/19 vpišejo svoje otroke od 11. 3. 2019 do 29. 3. 2019, in sicer
vsak dan od 8. ure do 15. ure, v sredo do 16. ure in v petek do 14. ure.
Vpisujemo otroke od 11. meseca starosti do vstopa v šolo.
Otroke lahko vpišete v celodnevni in poldnevni program.
Vpis bo potekal v enoti vrtca (Gubčeva 3, v tajništvu). Tam dobite tudi
vlogo za vpis otroka, vloga pa je tudi na spletni strani vrtca – www.vrteclenart.si.
Pričakujemo vas!

Občina Sveta Ana
2. redna seja Občinskega sveta Občine Sveta Ana

I
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V

element medgeneracijskega parka je krožna
makadamska pot, ob kateri bodo nameščene
športno-igralne naprave. Južno od obstoječega nadstreška se postavi novi nadstrešek, kjer
bodo nameščene fitnes naprave in naprave za
seniorje, ki bodo omogočale rekreacijo ob vseh
vremenskih razmerah. Pri projektu bo sodelovalo Društvo upokojencev Sveta Ana in sicer s
pripravo dogodkov – medgeneracijskih športnih iger, ki bodo primerne za vse generacije.
Predviden pričetek gradbenih del je sicer
pogojen z vremenskimi razmerami, predvideva pa se takoj po podpisu pogodbe, ki bo predvidoma v zadnji polovici meseca marca 2019.
Občinska uprava

mesecu januarju smo pričeli s postopki
izbire izvajalca za projekt Park generacij Sveta Ana (1. faza), ki bo sofinanciran s strani Evropskega kmetijskega sklada
za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje. Skupna vrednost 1. faze projekta znaša
93.060 EUR, od tega je odobrenih 39.942 EUR
evropskih sredstev. Za projekt je pripravljena
potrebna projektna dokumentacija, pridobljena so tudi vsa dovoljenja za predvideni obseg
del. Gre za nadaljevanje urejanja športnih
kapacitet pod Osnovno šolo Sveta Ana, ki
bodo namenjena različnim starostnim skupinam za vzpodbujanje aktivnega življenjskega
sloga in zdravega načina življenja. Osnovni
nadstrešek in naprave:
glej 1-načrt arhitekture

Javni razpis za vpis predšolskih otrok za
vrtec v Lenartu za šolsko leto 2019/2020

menovanje
stalnih delovnih teles
občinskega sveta,
sprememba Statuta
občine in Poslovnika
Občinskega Sveta.
Občinski svet Občine Sveta Ana se je v
januarju sestal na svoji
2. redni seji. Osrednja
tema so bila imenovanja v organe občine.
Imenoval se je tričlanski Nadzorni odbor Občine Sveta Ana v sestavi: Gabrijela Konrad,
Feliks Berič in Ivan Vela. Vodenje nadzornega odbora bo prevzel eden izmed članov odbora, ki bo imenovan na prvi seji nadzornega
odbora.
Stalni delovni telesi, ustanovljeni na podlagi statuta občine, sta Komisija za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja ter Statutarno pravna komisija. Komisija za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja je bila imenovana že na prvi redni seji v mesecu decembru. Njeni člani so: Breda Špindler (predsednica), Martin Breznik in Dušan Kokol. V
Statutarno pravno komisijo so bili imenovani: Martin Breznik (predsednik), Viktor Kapl
in Milan Rajter.
V skladu z določili Odloka o ustanovitvi
stalnih odborov Občinskega sveta Občine
Sveta Ana (Uradni list št. 28/2003) so bili sestavljeni naslednji odbori:
• Odbor za okolje, prostor in infrastrukturo, v katerega so imenovani: Viktor
Kapl (predsednik), Franc Bruher, Karl
Škrlec in Janez Brancelj.
• Odbor za družbene dejavnosti, ki ga
sestavljajo: Bernarda Potočnik (predsednica), Dušan Kokol, Katica Bauman in
Ivanka Zemljič.
• Odbor za gospodarske dejavnosti, kme-

Park generacij Sveta Ana

tijstvo in turizem v sestavi: Silvo Nikl
(predsednik) Roman Režonja, Matej
Jerič in Marjan Kramberger.
• Odbor za razpolaganje s sredstvi požarne takse, ki ga bo vodil Drago Ruhitel.
Odbor ima še dva člana in sicer Karla
Škrleca in Gregorja Baumana.
Občinski svet je imenoval tudi Komisijo za
priznanja in nagrade, ki jo bo vodila predsednica: Breda Špindler skupaj s še tremi člani:
Dragom Ruhitlom, Natašo Dregarič in Angelo Kirbiš.
Občinski svet je razpravljal tudi o dveh najpomembnejših dokumentih občine: o Statutu
Občine Sveta Ana in Poslovniku občinskega
sveta Občine Sveta Ana. Oba obravnavana
dokumenta sta bila sprejeta v prvem branju
in sta kot taka dana v javno razpravo. Razlogi
za sprejem novih predpisov so predvsem ti,
da so določena vprašanja urejena v Zakonu o
lokalni samoupravi ali drugih zakonih in da
ni smiselno, da so v statutu zapisane določbe
zakonov, saj se zakonodaja venomer spreminja in je posledično potrebno spreminjati
tudi občinske predpise.
Naslednja seja občinskega sveta bo predvidoma v drugi polovici meseca marca; na njej
se bo med drugim razpravljajo o Zaključnem
računu Občine Sveta Ana za leto 2018.
Občinska uprava

Občina Sveta Trojica v Slovenskih goricah

Odločitve približati občanom

D

ober mesec dni po tem, ko je prevzel
župansko funkcijo, je novi župan Občine Sveta Trojica David Klobasa konec januarja v Športni dvorani Sveta Trojica
že sklical zbor občanov za območje celotne
občine. Kot pravi, je bil njegov namen čim
bolje informirati občanke in občane o razmerah in trenutnem stanju v občini. S tem je
Klobasa že začel uresničevati svojo predvolilno obljubo, da si bo prizadeval odločanje čim
bolj približati občanom.
Na zboru občanov, ki je bil zelo dobro obiskan, so župan in pristojni iz občinske uprave
zbrane informirali o trenutnem stanju v občini. Ta se je, kot pravi Klobasa, konec lanskega
in na začetku letošnjega leta znašla v likvidnostnih težavah, saj je morala poplačati več
dospelih računov. Tako je občina v času od 14.
decembra lani do 27. januarja letos skupno
plačala za okoli 368.000 evrov računov za že
izvedene projekte in za projekte v teku (energetska prenova poslovne stavbe na Trojiškem
trgu, energetska prenova osnovne šole in vrtca, obnova ceste skozi naselje Gočova, rekonstrukcija ceste Sveta Trojica–Senarska, novo
krožišče pri Športno-rekreacijskem centru
pri jezeru, modernizacija ceste Porčki vrh–
Gladenberg in še nekateri). Skupaj z izplačili
decembrskih plač zaposlenim na občini, prispevkov za brezposelne občane ter stroški
po podjemnih pogodbah je v že omenjenem
obdobju občina imela za dobrih 391.000
evrov odhodkov. Zato je občina morala najeti 130.000 evrov likvidnostnega kredita, ki ga
mora odplačati do sredine decembra letos.
Predstavniki občine so občanke in občane
seznanili tudi s tem, da je imela občina zadnji
dan lanskega leta 1.037.190 evrov obveznosti
iz naslova dolgoročnih kreditov, ki jih je najela za različne projekte, ki občanom že več
let služijo (nadgradnja in dogradnja osnovne
šole in vrtca, vodovod v Porčiču, kanalizacija
v Sveti Trojici itd.). Posamezne kredite je občina najela za dobo od 15 do 20 let. Poleg tega
je občina za modernizacijo dveh cestnih odsekov (Brengova–Zibote in cesta in pločnik
skozi Gočovo) pridobila še povratna sredstva
kot brezobrestni kredit za deset let iz Ministrstva za gospodarski razvoj v skupni vrednosti
okoli 147.000 evrov, ki pa se po zakonu ne
štejejo v kvoto zadolževanj občin.
»Naš namen ni bil, da bi kakorkoli med
občankami in občani spodbujal razpravo o
smotrnosti in obsegu investicij, izvedenih v
preteklosti. To je bilo v preteklosti v naši občini
zgrajeno, to koristimo, to imamo in bomo morali seveda tudi plačati. To so dejstva in dobro

David Klobasa: Naslednje leto nameravamo v
Občini Sveta Trojica sprejeti participativni proračun. To pomeni, da bodo občanke in občani v
vsakem naselju dobili določen del proračunskih
sredstev, s katerimi bodo sami razpolagali preko
vaških skupnosti.

je, da vsi za njih vemo. To pomeni, da bodo v
tem letu in še tudi kasneje možnosti investiranja iz občinskega proračuna izredno skromne.
Finančni strokovnjaki na občini bodo morali
»čarati«, da bodo s proračunskimi sredstvi lahko pokrili vse potrebe različnih subjektov, ki so
vezani na občinski proračun,« pravi Klobasa.
»To pa ne pomeni, da občina kot skupnost
občanov zaradi tega ne more odlično delovati.
Imamo odlična društva, odlične organizacije,
veliko entuziastov, ki so pripravljeni marsikaj
narediti za razvoj občine in še lepše življenje v
njej. Kar se tiče investicij, pa bomo morali delati varčno in skrbno, pa seveda kakovostno. V
občini se pripravljamo za prijavo na nekatere
razpise za sredstva iz Evropske unije.«
Kot pravi Klobasa, ena investicija zadeva
izgradnjo pločnika na trojiškem klancu, kjer
že raste novo naselje Trojica jug. Razmišljajo
o dveh variantah – o istonivojskem ali običajnem pločniku. »Na seji občinskega sveta
smo se dogovorili, da se bomo do naslednje
seje o tem poskušali pogovoriti s čim širšim
krogom ljudi, nato pa sprejeti odločitev,«
pojasnjuje Klobasa. »Sam se zavzemam za
istonivojski pločnik, ki je od cestišča ločen s
kanalom, ker je bolj prijazen do gibalno oviranih in kolesarjev, pa tudi od voznikov terja
večjo previdnost in nižje hitrosti pri vožnji.«
Ker bo imela občina lastnih sredstev za
investicije in razvoj malo, Klobasa stavi na
pridobivanje investitorjev od drugod, zlasti
na področju turizma. Z nekaterimi potencialnimi investitorji so že stekli prvi pogovori.
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»V Telekomu Slovenije pa so že sprejeli odločitev, da bodo letos v izgradnjo optičnega
telekomunikacijskega omrežja v Sveti Trojici
vložili 160.000 evrov,« pravi Klobasa. »En
projekt, ki ga bo investitor izvedel z lastnimi
sredstvi, torej že imamo.«
V Občini Sveta Trojica je februarja prišlo
tudi do menjave na položaju direktorja občinske uprave. 19. februarja je to mesto zapustil
dosedanji direktor Srečko A. Padovnik, nova
direktorica pa je postala Darja Slivnjak, ki je vrsto let delovala v gospodarstvu kot pomočnica
predsednice uprave mariborskih Term, ima pa
tudi izkušnje kot direktorica občinske uprave v

AKTUALNO IZ OBČIN
občini Selnica od Dravi. Župan računa nanjo
pri spodbujanju gospodarskega razvoja, zlasti
na področju turizma, saj ima na tem področju
veliko izkušenj. Sicer pa nameravajo naslednje
leto v Občini Sveta Trojica sprejeti participativni proračun. To pomeni, da bodo občanke in
občani v vsakem naselju dobili določen del proračunskih sredstev, s katerimi bodo sami razpolagali preko vaških skupnosti. Sedaj že urejajo pravne podlage za oblikovanje teh skupnosti,
kakor hitro bo to opravljeno, pa jih bodo tudi
na terenu ustanovili oziroma konstituirali.
Tomaž Kšela

Sedež Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah se je preselil na novo lokacijo. Novi
naslov je: Občina Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Trojiški trg 26, 2235 Sveta Trojica v
Slovenskih goricah. Elektronski naslov; obcina@svetatrojica.si

Občina Sveti Jurij v Slovenskih goricah

V pričakovanju pomladi in pričetka novih
jurovskih investicij v cestno infrastrukturo

P

rvi sklop rekonstrukcije občinskih cest
faza III. na cestnem odseku Malna–Plodršnica (LC 203-321) v dolžini 1.800 m
je zaključen. Prav tako so zaključena zemeljska dela na cestnem odseku v Zg. Partinju –
odsek Najdenik (JP 703-407) v dolžini 405 m.
Asfaltiranje tega cestnega odseka se bo pričelo v prihodnjem mesecu, oz. takoj, ko bodo
vremenske razmere dopuščale tovrstna dela.
Izvedba tretjega sklopa na cestnem odseku
Zg. Partinje–Široko (JP 703-341) v dolžini
1500 m se bo pričela prav tako v pomladanskih mesecih tega leta.
V občinski upravi Občine Sveti Jurij v
Slovenskih goricah so zadovoljni s sklepom
o ureditvi prometne varnosti v Jurovskem
Dolu, ki so ga v minulih dneh dobili s strani

Ob športnem parku bodo nastala nova parkirišča

Ministrstva za infrastrukturo. Izvedba projekta, ki je ocenjen na dobrih 600 tisočakov,
od katerih bo sofinancerski delež s strani ministrstva znašal dobrih 86 odstotkov. se bo
pričela še v tem koledarskem letu.
Prav tako je Občina Sveti Jurij v Slovenskih
goricah prejela pozitivno informacijo v zvezi
s sofinanciranjem projektov Oživitve trškega
jedra in projekta za telovadnico na prostem.
Razpis za slednjega je na občinski upravi že
v pripravi, poleg fitnes naprav na prostem bo
Jurovski Dol s tem projektom pridobil tudi
nova parkirna mesta ob športnem parku v
Jurovskem Dolu.
Med pomembnejšimi projekti, s katerimi se
trenutno ukvarjajo v občinski upravi Občine
Sveti Jurij v Slovenskih goricah, je projekt »Oživitev trškega jedra,« ki je sofinanciran s strani ministrstva za
gospodarstvo in na katerega se
je občina prijavila preko LAS
Ovtar. V sklopu tega projekta
bo občina pridobila digitalni
spomenik, na katerem bo predstavljena preteklost in turistična
ponudba občine, prav tako pa
bo občina v namen oživljanja
trškega jedra in za lažjo organizacijo raznovrstnih prireditev
v ta namen pridobila montažni
oder, klopi, mize in stojnice za
prireditve.
Dejan Kramberger

Županov sprejem novorojencev

Ž

upan Občine Sv.
Jurij v Slov. goricah, Peter Škrlec,
je že enajstič zapored
sprejel
novorojence,
otroke, ki so se v jurovski občini rodili med
decembrom 2017 in
decembrom 2018.
Sprejema se je (seveda) v spremstvu staršev
udeležilo 15 od 17 povabljenih otrok. V tem
obdobju
(december
2017–december 2018)
se je rodilo 9 deklic in 8
dečkov. Tako kot je bilo
v navadi že prejšnja
leta, je tudi tokratni sprejem potekal v prostorih OŠ J. Hudalesa. Program za najmlajše
občane Občine Sv. Jurij v Slov. gor. so pod
vodstvom vzgojiteljic Majde Pak in Sonje Šajher pripravili njihovi malce starejši prijatelji,
ki obiskujejo vrtec v Jurovskem Dolu. Zbrane je nagovoril tudi župan Peter Škrlec, ki je
poleg čestitk staršem poudaril, da je občina
vesela novih občanov, zaradi česar bodo tudi
v prihodnje z dodelitvijo enkratnih finančnih
nagrad ob rojstvu otrok skušali vsaj delno
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25 let Društva Sožitje Lenart

L

eto 2018 je bilo za
Društvo Sožitje
Lenart srebrno
obarvano, saj smo praznovali 25-letnico delovanja. Društvo šteje
170 članov, od tega je
90 oseb z motnjo v duševnem in telesnem razvoju. S svojim programom dela poskrbimo
skozi vse leto, da jim
polepšamo in popestrimo vsaj nekaj dni, ki jih
preživijo s sebi enakimi. Tako organiziramo
vikend seminar, spomladanski izlet v mesecu maju, športno druženje v jeseni, večkrat
na leto kopanje v termah in mesečne pohode
po okolici. Nekateri člani se udeležujejo tudi
vseživljenjskega učenja, ki ga organizira Zveza Sožitje.
Vsako leto se v decembru organizira tradicionalno »Božičkovanje«, kjer nas obišče Božiček z darili. Omenjeno srečanje je potekalo
v Gostišču Lekežič v Benediktu, kjer imajo
prijetno novo dvorano, ki je hkrati tudi zelo

primerna za dostop članov na invalidskih vozičkih. Na druženju je bilo zelo lepo, saj smo
plesali in peli. Gostinsko osebje je poskrbelo
za nas s svojimi dobrotami, za posladek pa
naše pridne članice društva.
V goste sta prišla tudi predsednica Zveze
Sožitje dr. Katja Vadnal in župan Občine Benedikt mag. Milan Repič, ki sta nam zaželela
veliko dobrega in lepega v letu 2019.
Inge Markoli,
predsednica Društva Sožitje Lenart

Božični koncert OŠ Lenart

V

prazničnem decembru učenci in delavci OŠ Lenart že tradicionalno pripravimo božični koncert v Domu
kulture Lenart. V torek, 19. 12. 2018, so se
tudi letos v polni dvorani s pesmijo predstavili vsi trije zbori naše šole. Najprej je nastopil CICI pevski zbor, ki ga vodi mentorica
Darinka Kolarič, nato pa sta sledila otroški in
mladinski pevski zbor
pod vodstvom Marine
Zimič. Božični koncert
so s plesom, petjem, z
igranjem različnih instrumentov in recitiranjem popestrili še drugi
nastopajoči. Ob tem se
zahvaljujemo učiteljem
Podružnične šole Lenart, Konservatorija za
glasbo in balet Maribor,
za pripravljenost za sodelovanje na naših kon-

certih. Njihova pomoč ter delo in trud vseh
mentorjev in nastopajočih so namreč omogočili, da smo tudi letos lahko uživali v lepih
nastopih in ubranem petju. Koncert se je zaključil s skupnim nastopom otroškega in mladinskega pevskega zbora, ki sta nas s pesmijo
Božični čas popeljala v čarobne praznike.
Simona Peserl Vezovnik

Prednovoletno druženje otrok v Benediktu

T

uristično društvo Atlantida je v soboto in
nedeljo dne, 29. in
30. 12. 2018, v organizaciji
predsednika društva Antona
Mlaska pripravilo nepozaben dogodek za otroke. V
športni dvorani Benedikt se
je okoli 350 otrok in njihovih
najbližjih igralo in družilo na
napihljivih igralih. Uspešna
izvedba dogodka pa ne bi bila možna brez
sodelovanja podjetij in organizacij: Veverička,
izposoja napihljivih igral, Gregor Muršec, s.
p., Montaža Miran Rola, s. p., Jožice Bratuša
iz Juven, d. o .o., Gradbeništva Stanko Bernjak, s. p., Gradbeništva - krovstva, kleparstva
in tesarstva, Branko Sraka, s. p., Gostinstva

Trsek, Franjo Kraner, s. p., Gostišča na kmetiji
Kaučič Olga Kaučič, s. p. in Občine Benedikt
z županom mag. Milanom Repičem in gospodarjem športne dvorane Rokom Šijancem.
Turistično društvo Atlantida se vsem lepo
zahvaljuje.
Janez Ferlinc

Obvestilo dopisnikom in sodelavcem Ovtarjevih novic!
pomagati mladim družinam. Prav tako pa
bo občina tudi v prihodnje stremela k zagotavljanju dobrih pogojev za delovanje vrtca v
domačem okolju. Ob tem je župan izpostavil
tudi dejstvo, da se je vrtec v Jurovskem Dolu
v zadnjih 11 tih letih povečal z dveh oddelkov na sedanjih pet. Ob zaključku uradnega
sprejema so novorojenci iz rok župana prejeli
priložnostna darila.
Dejan Kramberger

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.
Zaradi velikega števila prejetih sporočil o dogodkih je potrebno njihov obseg omejiti. Ta je
do15 vrstic in ena fotografija, če bistveno dopolnjuje prispevek. Pri pomembnejših dogodkih
so možna vnaprej dogovorjena odstopanja. Prispevki lokalne skupnosti lahko obsegajo do
40, društev (občni zbori, večji dogodki) pa do 20 vrstic. Prispevki naj bodo v Wordu (Times
New Roman, velikost 12, razmik 1,5), fotografije morajo biti najmanj 1 MB, poslane v posebni
datoteki. Izbor fotografij opravi uredništvo. Objavljeni prispevki izražajo stališča avtorjev. Prispevkov z elementi sovražnega govora in nepodpisanih prispevkov ne objavljamo.
Naslednja številka izide v petek, 29. marca 2019. Zadnji rok za oddajo prispevkov ali
nujne rezervacije prostora je 15. marec 2019.
Uredništvo
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Volilni občni zbor Kluba Starodobnik
Slovenske gorice

2

vodenje kluba. Tudi UO se ni veliko spreme5. januarja 2019 smo se člani Kluba stanil. Izvoljeni so bili še NO, Disciplinska komirodobnik Slov. gorice zbrali na Turistični
sija ter predstavnik kluba za stike z javnostjo.
kmetiji Kaučič na 17. rednem volilnem
V planu dela je zraven vsakoletnih aktivobčnem zboru. Udeležila se je več kot polovinosti, kot so izdaje certifikatov, razna srečanja
ca članov kluba. Posebej smo bili veseli župana
ter strokovna ekskurzija, predsednik LasbaObčine Benedikt mag. Milana Repiča.
her posebej izpostavil tudi začetek priprav na
Po sprejemu obsežnega dnevnega reda je
20. obletnico delovanja kluba. Julija 2001 je
predsednik kluba Franc Lasbaher v svojem
bila ustanovljena območna sekcija ljubiteljev
poročilu podrobno opisal aktivnosti v minustare kmetijske tehnike za Štajersko, februarja
lem letu. Posebej je izpostavil usposabljanje
2002 pa je Sekcija prerasla v Klub Starodobtehničnih komisarjev, 16. klubsko srečanje v
nik Slovenske gorice.
mesecu juniju in druženje v juliju, dva delovna sestanka članov v septembru in novembru
F. Krivec
ter strokovno ekskurzijo v Krapino. Zahvalil
se je vsem, ki so poskrbeli za razdelitev klubskih koledarjev. Sledila
so finančna in tehnična
poročila ter poročilo
NO in disciplinske komisije. V razpravo se je
vključil tudi župan Repič, ki si predvsem želi
še več sodelovanja preko vsega leta, še posebej
ob Benediških dnevih.
Ker je bil to volilni
občni zbor, smo razrešili dosedanje vodstvo
ter po razpravi enoglasno potrdili Franca
Lasbaherja za ponovno Franc Lasbaher, predsednik Kluba Starodobnik Slov. gorice

Pozitivne, negativne in nevtralne energije
Benedikta z okolico

P

oslanstvo Turističnega društva Atlannedikta več kot 200 grobnih gomil.
tida Benedikt je tudi obveščanje preZ veliko pozitivno energijo pa izstopajo
bivalcev in obiskovalcev Benedikta z
prostori s cerkvami Svetih Treh Kraljev, svete
okolico o zdravem življenjskem okolju. 8.
Trojice in Svetega duha na Stari gori. Vsi trije
februarja 2019 so v Domu kulture Benedikt
prostori imajo podobno pozitivno energijo.
pripravili predavanje popotnika in raziskoNekaj posebnega pa je stožčasta piramida na
valca Vlada Paljka z naslovom Piramidalne
začetku Benediškega vrha iz smeri Ženjak.
strukture sveta in njihov učinek na zdravje
Vse doline so energetsko zelo obremenjene.
ljudi (medicina habitata). Govoril je o mnoZelo malo vemo o najstarejših dogajanjih v
gih znanih in manj znanih piramidah širom
naših krajih, ki po mnenju Vlada Paljka lahko
sveta in pojasnil njihovo funkcijo.
segajo tudi od 70 do 100.000 let v preteklost.
Vlado Paljk je razložil pozitivne, negativNa prostorih nekdanjih gradišč, večinoma na
ne in nevtralne energije v okolju. Opisal je
hribih, so cerkve, ki jih imamo v Sloveniji več
delovanje energij na zdravje ljudi in kako se
kot 4.000. Nimamo pojma, kaj se je dogajalo
lahko zmanjšajo škodljiva sevanja. Predstavil
na nekdanjih gradiščih. Poseben pomen ima
je tudi produkte za zaščito zdravja pred secerkev sv. Trojice s tremi stolpi. Simbolno
vanji z imenom SIRIUS, ki jih razvija skupaj
je primerljiva s tristolpno cerkvijo v naselju
s svojimi sodelavci. Vlado Paljk lahko tudi
Conques v Franciji, kjer je ohranjena relikvija
pregleda bivalne in delovne prostore in vzpoJezusa Kristusa. Znamenitost je tudi gotska
stavi pozitivno energijo. Pred predavanjem je
cerkev Sv. Trije Kralji z bogato kiparsko in
vzpostavil pozitivno energijo v dvorani doma
slikarsko opremo. Prostor, kjer stoji cerkev,
kulture Benedikt.
je zdravilen. Zdravilni kraji so skoraj v vseh
Dobro stanovanje in dobro delovno mesto
cerkvah na hribih v Sloveniji. Mnoge izmed
sta lahko velika pomoč za telesno, duševno in
njih so romarska središča. Zaradi pozitivnih
duhovno zdravje ljudi. Zdrav in spočit čloenergij se je na teh prostorih vedno nekaj dovek je zadovoljen človek. Pred približno sto
gajalo. To je pomembna posebnost, ki je druleti se je začela razvijati medicina bivališča ali
gi kraji v Evropi nimajo. Ni logike, da so vasi
habitata. Petdeset odstotkov zdravja ljudi je
v dolinah in cerkve na hribih. Zadnjih 25.000
odvisnih od zdravega bivalnega okolja, petinlet je bil prostor Slovenije za vse tuje osvajalce
dvajset od zdrave prehrane in petindvajset od
samo prehoden, nihče ni hotel tu ostati, vsi so
dobrih medčloveških odnosov. Najpogostejša
bežali v Italijo ali na sever.
škodljiva sevanja so: globalne mreže (najbolj
Janez Ferlinc
znana je Hartmannova), podzemni vodni
tokovi, geološki prelomi ter elektromagnetno in drugo tehnično
sevanje. Poznamo več
kot 30 vrst do sedaj
znanih škodljivih sevanj v prostoru.
Vlado Paljk, Saša Kučan in Drago Kraljevski
so opravili začetne raziskave Benedikta z okolico. Ugotovili so, da so
naši kraji ob raznih sevanjih še obremenjeni
z ogromno nekropolo.
Po njegovih ocenah je Vlado Paljk, Anton Mlasko, Drago Kraljevski in Saša Kučan (od leve)
lahko bilo v okolici Be-
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Planinski ples

V

odstvo meddruštvenega odbora pomurskih planinskih društev je že vrsto let redni organizator planinskega
plesa, ki ga vsako leto izpelje drugo društvo.
V lanskem decembru ga je organiziralo PD
Hakl iz Svete Trojice v gostišču Šenekar v
Spodnjih Ivanjcih. Po uvodnih pozdravnih
nagovorih predsednikov PD je za prijetno
razpoloženje poskrbela skupina mladih glasbenikov. Organizator je še poskrbel za presenečenje večera s posebno glasbeno gostjo,
tudi planinko PD Hakl, mlado perspektivno
pevko Stelo Tavželj iz Svete Trojice. Stela še
obiskuje deveti razred trojiške osnovne šole.
Zastopala je Slovenijo na šolski Evroviziji
2018 v Makedoniji, kjer je osvojila prvo mesto. Predsedniki društev so zagotovili, da bo
tudi v naslednjem decembru v društvenih
programih rezerviran termin za naslednji
planinski ples pomurskih planincev.
Drago Lipič

Aktivnost mladinskega odseka pri PD Hakl
Sveta Trojica

M

ladinski odsek pri Planinskem
društvu HAKL Sveta Trojica je bil
ustanovljen v letu 1998 in je skrbel,
da se je v društvo aktivno vključevalo mlade
planince na osnovnih šolah iz takrat še skupne Občine Lenart. Z delitvijo občine se je
vključenost osnovnih šol spreminjala. Če so
bile leta 1998 v odsek vključene Osnovne šole
Cerkvenjak, Benedikt, Jurovski dol in Sveta
Trojica, se je do danes to število prepolovilo.
To pa ne velja za število otrok, vključenih v
planinske vrste, to je manjše le za slabo tretjino. V Haklov društveni mladinski odsek sta
vključeni šoli Benedikt in Sveta Trojica, vzrok
za upad pa je pomanjkanje učiteljev, ki jim je
planinska dejavnost »v krvi«, ki jim ni težko
ob svojih šolskih obveznostih prevzeti organizacije in odgovornost za izvedbo štirih ali
petih pohodov v šolskem letu brez plačila za
opravljeno dejavnost. Ti so
v podrejenem položaju nasproti svojim sodelavcem,
ki prevzamejo na šolah
vodenje gasilskega, skavtskega, čebelarskega in še
morda kakšnega krožka, za
katere je poskrbljeno plačilo za zadostno število dodatnih ur, med katere pa ne
sodi planinska dejavnost.
Za finančno pokritje pri
Ministrstvu za šolstvo in
šport naj bi poskrbela Planinska Zveza Slovenije, a ni
storila dovolj oziroma celo
nič. Ob tem pa se povpreč-

na starost članov planinskih društev iz leta v
leto skupaj z društvi stara.
Tako so mladi iz obeh osnovnih šol v petek,
1. februarja, opravili že 2. pohod v šolskem
letu od skupno načrtovanih petih pohodov.
Potekal je po delu tematske Anine poti v Občini Sveta Ana v večernih temnih urah dneva
z lučkami in baklami. Udeležilo se ga je rekordno število mladih planincev v spremstvu staršev, preko 110. Vodstvo pohoda v
sestavi mentoric na obeh šolah, Jemenškove
in Krambergerjeve, ter planinskih vodnikov
PD Hakl je nočni pohod končalo s poučnim
srečanjem v Kolaričevi zemljanki in zeliščarni. Skupna ugotovitev mladih pohodnikov je,
da na takih pohodih ne potrebujejo mobilnih
telefonov, kajti bakle in lučke v celoti zaposlijo roke, tema pa za pazljiv korak tudi noge.
Drago Lipič
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Občni zbor Območnega združenja za
vrednote narodno osvobodilnega boja Lenart

V

petek, 8. 2. 2019, smo v gostišču Kmetič imeli občni zbor. Zbralo se nas je
čez 50 članov. Po uvodnem pozdravnem nagovoru smo z minuto molka počastili
spomin na pokojne. Vsa poročila in načrte
smo soglasno sprejeli. Podali smo tudi informacijo o časopisu Svobodna Misel, ki naj bi
jo prejemal vsak član.
Na občnem zboru smo podelili tudi zahvale in priznanja. Srebrno plaketo ZZB NOB
Slovenije je dobil Alojz Bezjak za predano in
uspešno utrjevanje zgodovinske resnice, vrednot in dosežkov NOB slovenskega naroda,
spoštovanje žrtev in ohranjanje kulturne dediščine NOB ter vključevanje mladih rodov
v uresničevanje programskih nalog zveze.
Nagovoril nas je predsednik lenarških vojnih
veteranov Andrej Kocbek, ki se mu zahvaljujemo za knjige Vzhodnoštajerska pokrajina v
procesih osamosvajanja. Predstavnik kluba
brigadirjev je predstavil svoj plan dela. Če
bodo starejši občani Upravne enote Lenart
potrebovali kakšno manjšo pomoč pri spravilu drv ali pomoč pri obdelavi vrta, lahko
pokličejo Marijo na tel. Št. 051338 144 in se
bodo z veseljem odzvali.
Po končanem uradnem delu smo se okrepčali s slastno malico.
Alojz Bezjak

DOGODKI IN DOGAJANJA

Moč glasbe nas združuje ob materinskem
dnevu

V

soboto, 23. marca, ob 19.
uri se bo v Športni dvorani
Lenart ponovno odvijal spektakel, saj bo potekalo koncertno snemanje »Moč glasbe nas združuje«. Te
prireditve so med najbolj obiskanimi
prireditvami v Slovenskih goricah,
kjer gostijo velika domača in tuja
glasbena imena ter so poznani predvsem po tem, da obujajo glasbene legende in stare uspešnice.
Z nami bo tokrat kralj zabave Jasmin Stavros, ki je s svojo glasbo
povezal več generacij. Z nami bo z
zlatimi uspešnicami, kot so Umoran
sam, Dao bi sto Amerika, Ženo idi iz
života mog, Slovenke in mnoge druge
proslavil 50 let profesionalne glasbene
kariere. Po 31 letih se bo za to prireditev zbrala najuspešnejša pop skupina
vseh časov, RENDEZ-VOUS z Miranom Rudanom, ki so poznani po
uspešnicah Debela dekl'ca, Zelena je moja
dolina, Ostani moja, ne odhajaj in Shopping
in Graz. S svojimi čudovitimi melodijami
nas bo razveselil Ansambel bratov Poljanšek,
ki je najbolj poznan po legendarnem valčku
Skupaj za vedno (Žena, ob tebi sem srečen).
Nastopil bo tudi zasavski glasbenik Zoran
Cilenšek, ki se je po sedmih letih bivanja v
Kanadi vrnil v domovino. Zoran je imel leta
1990 veliko uspešnico Slovenec sem, katero
mu je napisal Božidar Wolfand Wolf. Kot
vedno, bo tudi tokrat ena štajerska legenda
ter eden najkvalitetnejših naših pevcev, Rudi
Šantl. Videli bomo tudi dve punci, ki sta nastopili v zadnji sezoni oddaje Slovenija ima

talent, Nušo Rojs in finalistko, domačinko
Laro Kramberger. 30 let glasbene kariere
bodo z nami proslavili primorski žurerji,
skupina Malibu, za pridih Dalmacije pa bo
poskrbela klapa Leut iz Zadra.
Glasbene nastope bodo popestrile plesne
točke Plesne šole Samba (hip-hop, standardni ter latinsko-ameriški plesi) folklora Sv.
Trojica. Prireditev bosta povezovala Jasna
Kuljaj in humorist Sašo Dobnik, ki bo s seboj
pripeljal svoj ansambel Aplavz. Tudi tokrat
bo pred dvorano zabojnik, kamor boste lahko odvrgli papir za malega Vida. Novembra
smo s skupnimi močni zbrali 4 tone papirja.
MGNZ

Večer smeha
na Sv. Ani

Program dela DU Lenart za leto 2019
Izleti:
• 13. april Madžarska – Porabje – Monošter
• Maj Sveta gora pri Novi gorici (romanje ) in Posočje
• Oktober Velenje – ogled rudnika
Pohodi:
• April Pomladanski pohod po Slov. goricah
• 1. maj Prvomajski pohod na Zavrh
• Avgust Splavarjenje po Dravi s piknikom
• September Jesenski pohod po Slov. goricah
• Vse leto Mesečni pohod na Pohorje
Kulturne dejavnosti:
• 8. 3. 2019 Koncert ljudskih pevk ob dnevu žena
• 31. 3. 2019 68. zbor članov DU Lenart, ob 14. uri
• September Razstava ročnih in likovnih del
• Vse leto Bralne ure (v Domu sv. Lenarta)
Športne aktivnosti:
• April Kartanje (tekmovanje)
• Maj Rusko kegljanje – turnir (trening od marca do oktobra – Polena)
• Junij Balinanje – turnir
• Avgust Streljanje z zračno puško – pokalno
• September Šah – liga jeseni in pomladi
• September Bowling - liga
• September Kolesarjenje DU Lenart (meddruštevno)
• Oktober Streljanje z zračno puško - liga zaključek
• V sezoni lova Športni ribolov
• Vse leto Telovadba za ženske ( 2 x tedensko) v telovadnici Lenart
Druge aktivnosti:
1. Igranje šaha, kartanje, igranje pikada v Domu sv. Lenarta – po dogovoru (vsaki torek)
2. Igranje šaha in kartanje od oktobra do junija, ob sredah, od 17. do 18. ure, v društvenih prostorih
3. Spodbujanje delovanja ljudskih pevk, nastop ljudskih pevk v Domu sv. Lenarta - enkrat mesečno
4. Sodelovanje na srečanjih, ki jih organizira ZDU Slovenske Gorice
5. Sodelovanje na razstavah ročnih del upokojencev v ZPPZ DU Maribor
6. Obiskovanje in obdaritev starejših in bolnih upokojencev v decembru
7. Organiziranje zdravstvenih pregledov (merjenje krvnega tlaka, sladkorja v krvi in holesterola)
8. Organizacija zdravstvenih in drugih predavanj (demenca, prehrana)
9. Vključevanje čim več novih članov v društvo za aktivno preživljanje tretjega življenjskega
obdobja
10. Nadaljevanje aktivnosti projekta »starejši za starejše«
11. Priprava društvenih koledarjev in izročanje našim članom v decembru
12. Sodelovanje z drugimi društvi v občini in DU v Zgornjem Podravju.
13. Silvestrovanje v mesecu decembru z Društvom diabetikov Lenart
Vse informacije lahko dobite v vsako sredo med 9. in 11. uro v društveni pisarni ali na tel.
št. 040 817 900, 02 720 72 04, el. pošta: du.lenart@amis.net.
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številnimi duhovitimi
skeči se bodo predstavili gostje, člani Kimperk teatra z Ojstrice, Korošci, ki so znani po izvedbi
starih ljudskih iger in skečev
iz vsakdanjega življenja.
Domačini, člani Kulturnega društva Sveta Ana,
pa bodo navdušili z zelo
aktualnim skečem. Nastopili bodo: Darinka Šnajder
- kmetica Darinka, Miran
Rola - poveljnik Miško, Alej
Kop- vojak Tunč, Denis Liner - vojak Lujzek, Urban
Rajter - vojak zastavonoša, Matija Šenveter – vojak
Franca, Aleksander Šijanec
– vojak Joža.
SReBr

Vabilo

Območni odbor Maribor

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

»Otrok, ki ne želi umreti«,
bo v torek, 5. marca 2019, ob 17. uri na sedežu odbora v Mariboru,
Partizanska c. 12/II.

Z nami bo Petra Greiner, fizioterapevtka in ustanoviteljica Zavoda 13,
mama Sofie, ki ima dodatni, 13 kromosom in so ji zdravniki napovedali le nekaj
mesecev življenja.
Deklica ima danes 8 let in je v svojem sicer drugačnem življenju še kako zadovoljna in srečna.
Prijazno vabljeni!
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Študentski klub Slovenskih goric v novo
leto okrepljen z novimi idejami

L

eto 2019 se je komaj začelo, člani upravnega odbora ŠKSG pa smo imeli že dve
seji, na katerih smo pridno začeli z razvijanjem projektov za to leto. Naša zasedba
se je okrepila s petimi člani, tako da je letos
veliko novih idej. Za razvijanje teh idej v nepozabne projekte smo se odločili, da skupaj
preživimo delovni vikend 8. – 10. 3. na Lovrencu na Pohorju.
Dva projekta smo že izvedli. Prvi je bil 25.
januarja – tradicionalni bowling v prostorih
KZ Lenart. Februarja, na Prešernov dan, pa
smo se skupaj odpeljali v Obertauern na enodnevno smučanje po prelepih avstrijskih Alpah. Na obeh dogodkih smo poleg športa bili
deležni še obilice smeha, petja in zabave ob
odlični družbi. Ta vikend pa se odpravljamo
na 3-dnevno smučanje na Krvavec. Čez dan
se bomo smučali, greli ob topli kavi in čaju ter
se družili ob raznih družabnih urah, zvečer
pa nam bo vroče ob plesanju na glasbo Mambo Kingsov. 8. marca bomo tudi mi obeležili
dan žena. Našim dragim ženskam bomo delili rožice na treh lokacijah – v centru Lenarta,
Sv. Trojice in Sv. Ane med 10. in 14. uro.
Poleg projektov, namenjenih druženju, pa
bomo izvedli še nekaj takšnih, ki so bolj izobraževalno naravnani. V marcu načrtujemo
predavanje o aktualnem globalnem segrevanju in kako živalska industrija vpliva na to.
Posledično bo debata tekla tudi o veganstvu
oz. vplivu tega na okolje. Študenti smo opazili, da bomo v bodočih službah vedno bolj
potrebovali tekoče znanje o uporabi Excela.
Zato bomo v aprilu ob sobotah dopoldne izvedli Excel tečaj za vse, ki se želite izboljšati.
Poleg raznih dogodkov vam naš klub še naprej nudi razne ugodnosti. Tudi letos smo v

sezoni imeli cenejše karte za smučanje. Skozi
vse leto so vam na voljo karte za Terme 3000,
Terme Ptuj in Terme Radenci po izjemno ugodni ceni. Članstvo v našem klubu pa se pozna
tudi pri zastonj članarini v Knjižnici Lenart in
cenejšem članstvu v fitnesu DreamGym.
V prihajajočih pomladnih in poletnih
mesecih načrtujemo še mnoge druge projekte (npr. morje, Putafest, enodnevna druženja itd.), ki jih lahko zasledite na socialnih
omrežjih (Facebook, Instagram) in na naši
spletni strani (sksg.org). Če pa ima kdo še
kakršna koli vprašanja, pa smo vam na voljo
na info@sksg.org ali na katerem od socialnih
omrežij.
Na koncu bi rada povedala še nekaj osebnih izkušenj s Študentskih klubom Slovenskih goric. Od decembra sem tudi sama nov
član našega upravnega odbora. Dogodkov
sem pa se sicer udeleževala že nekaj časa in se
na njih neizmerno zabavala. Ko sem decembra v Ovtarjevih novicah prebrala, da ŠKSG
išče nove sodelavce, sem z velikim veseljem
poslala svojo prijavo. Uživam ob sodelovanju
pri organizaciji projektov, ki se jih študenti ter
dijaki z velikim veseljem udeležujejo. Vsako
leto imamo več članov in vsako leto ti člani
pokažejo večje navdušenje. Če slučajno še
prav ti nisi član našega kluba, imaš pa potrdilo o šolanju na srednji šoli ali fakulteti, te
vabimo, da ga čimprej prineseš v prostore
našega kluba (center Slovenskih goric – prvo
nadstropje) v času naših uradnih ur (ob sredah 17. – 20. ure in sobotah 10. do 13. ure)
in tudi ti postaneš del naših nepozabnih dogodivščin.
Teja Vogrinec

Netopirske delavnice in vulkanski poskusi
v Stradnu

O

snovna šola Sveta Ana v tem in naslednjem šolskem letu sodeluje v
mednarodnem projektu Erasmus+,
poimenovanem Fledermaus auf dem Vulkan
oz. Netopir na vulkanu, ki ga financira Evropska unija. V njem poleg naše šole in vrtca (s
podružnično šolo in vrtcem iz Lokavca) sodelujejo še vrtec in ljudska šola iz Stradna,
Neue Mittelschule Straden, ki je nosilec projekta, OŠ Janka Padežnika Maribor in Vrtec
Studenci.
V sklopu projekta se je tako 15. novembra nekaj učencev OŠ Sveta Ana udeležilo
ustvarjalnih delavnic
in kemijskih poskusov v sosednji Avstriji.
Družili so se z učenci
iz Stradna in Maribora.
Učenci razredne stopnje so ustvarjali v treh
različnih delavnicah na
stradenski ljudski šoli.
Ogledali so si znamenitosti kraja, izdelovali
netopirje iz lepenke in
se plesno udejstvovali v
različnih igrah. Po delavnicah pa so se lahko
posladkali z ročno izdelanimi čokoladnimi
netopirji.
Učenci predmetne
stopnje pa so obiskali
učence Neue Mittelschule Straden, kjer so izvajali kemijske poskuse, povezane z vulkani.
Po otvoritvenem presenečenju – velikem, ročno izdelanem vulkanu
pred vhodom šole, ki
je bruhal penasto rdečo lavo – so si ogledali
dva eksperimenta avstrijskih vrstnikov, pri
čemer so si lahko tudi
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sami izdelali svetilko z lavo. Sledili so eksperimenti slovenskih učencev; učenci OŠ Sveta
Ana so predstavili barvni vulkan in faraonove
kače. Zlasti slednje so navdušile gledalce, ki
so si iz oglja, nastalega pri eksperimentu, na
list narisali svoje netopirje in druge umetnine.
Obisk so učenci zaključili s skupno fotografijo in v pričakovanju naslednjega druženja,
ki bo marca na OŠ Sveta Ana, ko bomo gostili
pustne netopirčke iz Stradna in Maribora.
Mateja Kramberger

Razvojna agencija Slovenske gorice

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

Novice Izobraževalnega centra
V mesecu januarju
smo v Centru Slovenskih goric poslušali
zelo zanimivo predavanje mladega para
iz Vrta obilja, ki se
že nekaj let ukvarja s
sonaravnim vrtnarjenjem, kar pomeni
pridelovati
hrano
brez oziroma s čim
manjšim onesnaževanjem okolja. Seznanili smo se, kako
ustvariti rodovitna tla
brez prekopavanja tal
z uporabo zastirk iz Predavanje Tjaše Štruc in Roberta Špilerja
organskih materialov
in kako z manj dela pridemo do izjemno produktivnega sonaravnega vrta. Nadpovprečno
velik obisk je pokazal zavedanje, da boljše poznavanje delovanja tal spremeni naš odnos in
delo na vrtu ter pomen lastne pridelave zelenjave na domačem vrtu.
Študijski krožek Lahkih nog na okrog
V petek, 1. 3. 2019, vas vabimo na 6. pohod; 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.
Izobraževalni center, Alenka Špes

Benediški vinogradniki so obujali tradicijo
in rezali trte

M

ed najpomembnejša opravila pridelovalcev grozdja in vinarjev sodi
rez trte. Poleg vsakoletne slovesne
rezi treh trt pri Čolniku, ob cerkvi Sv. Treh
Kraljev, so člani in članice Turistično-vinogradniškega društva Benedikt letos drugič
pripravili še prikaz rezi v svojem najetem vinogradu, kjer imajo okoli 350 trsov. Kot pravi
Marjan Farasin, predsednik društva, tudi pri
rezi prihajajo do vedno novih spoznanj, ki
jih želijo prenesti na svoje člane. In letos so
se drugič srečali ob godu sv. Vincenca, ko je
treba, kot veleva dolgoletna tradicija, obrezati
prve trte v vinogradu.
Kako strokovno obrezati vinsko trto, je kakšnim
dvajsetim vinogradnikom
ter gostom, ob asistenci
tajnika društva Dušana
Janžekoviča in kletarja Janeza Huberja prikazal in
razložil vinski vitez Slavko
Lončarič, delo in vinograd
je blagoslovil benediški
župnik Marjan Rola, za kulinarične dobrote pa je skrbel Marjan Kralj. Še pred
rezom so na trte, po starem
običaju, obesili domače
mesne dobrote, klobase,
slanino ipd.
Že pred tem, v vinogradu, kjer sta prisotne pozdravila predsednik društva
Marjan Farasin in benediški župan mag. Milan Repič, je o sv. Vincencu spregovoril vinogradnik Milan
Hlevnjak.
»Vincencovo
(sveti Vincenc, zaščitnik
vinogradov in vinogradnikov, goduje 22. januarja)
je nekaka prelomnica, ko

je prvi del zime mimo in se dan daljša, in to
so že prvi pogoji, ko se gre lahko v vinograd.
Tudi trta kot taka je dozorela in je pripravljena za obdelavo, da, kot rečemo, spustimo kri
vinogradu,“ je dejal Lončarič.
In če je verjeti starim pregovorom, se nam
letos spet obeta obilna letina, da bodo trte
spet bogato obrodile. Pregovori namreč med
drugim pravijo: Če na Vinka sonce sveti, bo
dosti rujnega vinca v kleti; Če na sv. Vincenca
dan sonce sije, dobro vino v čaše vlije …
O. B.

Krvodajalske akcije OZ RKS Lenart v marcu 2019
Petek
1. 3. OORK Benedikt
OŠ Benedikt
Petek
22. 3. OORK Sv. Ana
OŠ Sv. Ana

7.30-12.00
7.30-11.00
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Obrezali travniški visokodebelni sadovnjak Šakali lomastijo (tudi) po Slovenskih goricah
otem ko so o šakalih na veliko poročali lovci iz širšega ptujskega
v Cogetincih
območja, so se zdaj ti novodobni prebivalci vnovič pojavili tudi na

Č

lani Društva za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije smo v soboto,
19. januarja, izvedli enkratno akcijo
odstranjevanja bele omele in pomladitvene
rezi na 35 jablanah v visokodebelnem sadovnjaku v Cogetincih. Izbrali smo ga, ker smo

želeli lastnike spodbuditi k nadaljnji rabi in
ohranjanju sadovnjaka. Ker je dobro viden s
pomurske avtoceste, je lahko zgled drugim
lastnikom visokodebelnih sadovnjakov. Drevesa v sadovnjaku so tudi življenjski prostor
pticam, ki gnezdijo v duplih dreves »starih«
sadnih sort. Na žalost se je na njih
razrasla bela omela, polparazitska
rastlina, ki drevesom odvzema
vodo. Bela omela se po vzklitju na
veji ali deblu, razširi v notranjost
drevesa. Na zunanji površini pa
tvori grmičkom podobno rast s
plodovi, dokler se drevo od izčrpanosti in pomanjkanja vode ne
posuši. Zato smo z odstranitvijo
bele omele podaljšali življenjsko
dobo dreves in jih naredili bolj
privlačne za smrdokavro (ali »muteca« po domače) in pogorelčka, ki
sta v sadovnjaku v Cogetincih že
gnezdila. Ugotavljamo, da veliko
lastnikov visokodebelnih sadovnjakov ne ve, da bela omela škodi
njihovim drevesom. Veliko pa je
na žalost tudi takšnih, ki zaradi
starosti bele omele ne zmorejo več
odstranjevati. Po naporni, vendar uspešni akciji so nas lastniki
sadovnjaka povabili na malico in
zelo okusen jabolčni sok, ki so ga v
lanskem letu pridelali iz domačih
jabolk, na ekološko sadjarski kmetiji v Stročji vasi.
Gregor Domanjko

P

območju Cerkvenjaka in Svete Trojice v Slovenskih goricah. Kot
nam je povedal starešina Lovske družine (LD) Dobrava v Slovenskih
goricah Franc Slekovec, so domačini videli dva šakala v Kraljevcih in v
Grabonošu na območju sosednje LD Videm ob Ščavnici, kjer so nekaj večerov zapored tudi poslušali njihovo nenavadno oglašanje. Šakala so pred
nekaj dnevi opazili tudi v Cogetincih in v Andrencih pri Cerkvenjaku,
kjer naj bi prav tako lomastili dve živali in v večernem času vznemirjali
domačine. Šakala videvajo tudi v revirjih Brengova in Dobrava. O tem
so lovci nemudoma obvestili pristojno Lovsko zvezo v Mariboru. Kot je
povedal starešina Franc Slekovec, so v skladu z izvajanjem monitoringa
na šakalu tudi okrepili preventivni nadzor v lovišču. Želijo namreč čim
bolj natančno beležiti gibanje teh živali na celotnem območju njihovega
lovišča, ki zajema večji del površin občin Cerkvenjak in Sveta Trojica v Lovci se bojijo, da jim
šakali zdesetkali
Slovenskih goricah. Pri tem še naprej računajo tudi na pomoč domačinov. bodo
srnjad. Foto: Marjan Toš
M. T.

41. knjiga Zlatorogove knjižnice

P

red kratkim je kot 41. knjiga v zbirki Zlatorogova
knjižnica izšla knjiga Jožeta Lebana - Drolča Včasih,
ko v Grapi prespim ... Kot je ob izidu zapisal član uredniškega odbora za lovsko založništvo pri LZS in odličen
poznavalec lovske beletristike Franc Černigoj, v »avtorjevih
zgodbah zaživita ožja Tolminska in Baška grapa do cerkljanskih hribov na vzhodu, gor v soško-bohinjske gore na severu in
do gora srednjega Posočja na severozahodu. Poseben je ta svet
in posebni so tod ljudje. Premešani so zaradi zgodovinskih in
naravnih tokov, razbiti in ponovno zrasli – s sabo in svetom,
s katerim in iz katerega so se oblikovali«. Lovska zveza Slovenije (LZS) izdaja knjige v zbirki Zlatorogova knjižnica že
od leta 1974 in je za prepoznavno in vsebinsko raznoliko
založniško dejavnost prejela tudi posebno plaketo Mednarodnega sveta za lovstvo in ohranjanje narave – CIC. Najnovejša knjiga je prijetna osvežitev lovskega leposlovja in
dragocen prispevek k ohranjanju lovske kulturne dediščine.
Naslovnica Drolčeve knjige
M. T. (Foto: Marjan Toš)

Razstava odvzete srnjadi v LGB Lenart

Z

zakonsko spremembo o upravljanju z
lovišči in uvedbo OZUL-ov (območno združenje upravljavcev lovišč) so
nekdaj zelo aktivni LGB (lovsko gojitveni
bazeni) izgubili svoj pomen. Kljub temu smo
ostali povezani ter še naprej izvajamo določene aktivnosti. V LGB Lenart, ki ga sestavljajo
lovske družine Benedikt, Dobrava, Lenart, Sv.
Ana, Sv. Jurij in Voličina, skupno organiziramo vsakoletno bazensko tekmo streljanja na
glinaste golobe in z MK puško ter bazensko
razstavo trofej odvzetih srnjakov. V nedeljo,
20. januarja, je razstavo organizirala LD Sv.
Jurij. Vse LD so razstavile trofeje odvzetih srnjakov. Sledila je analiza starešin in gospodarjev iz vseh LD o stanju divjadi po loviščih. Pri

Analiza stanja v loviščih LGB Lenart

srnjadi je veliko težav v letu 2018 povzročila
pozna zima z zelo nizkimi temperaturami ter
visokim snegom. Svoje naredijo povozi na cestah, ki se iz leta v leto povečujejo, ter klateški
psi. Pri mali divjadi je fazan po določenih predelih že popolnoma izginil, poljski zajec pa
mu sledi. O jerebicah sploh več ne govorimo.
Seveda nič od tega ni naredila »puška«. Naravni pogoji in vsi ostali vplivi (tudi človeški)
so se skozi vsa leta toliko spreminjali, da ta del
prostoživeče divjadi ni več zmogel zagotoviti
svojega obstoja. Da je lahko še hujše, se v naši
neposredni bližini naseljuje šakal, za katerega
pa trenutno Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano izvaja monitoring- spremljanje stanja populacije. Sosedne države ob
naši meji že ukrepajo.
Po zaključku analize stanja v naših loviščih smo
se dogovorili, da vse LD v
LGB Lenart v letni plan odvzema srnjadi za leto 2019
vnesemo 10 % zmanjšanje
glede na plan 2018. Tako bi
vsaj delno pokrili naravne
izgube iz prejšnjega leta ter
s tem Zavodu za gozdove
Republike Slovenije, ki plane pregleduje, nakazali naša
pričakovanja. Dogovorili
smo se tudi, da nadaljujemo
s tradicionalnimi skupnimi
aktivnostmi v LGB Lenart.
F. Krivec

Pismo bralke

S

poštovani! Vsa pohvala uredništvu Ovtarjevih novic, zanimivo in prijetno branje, novice od vsepovsod.
Pred mesecem dni sem se preselila v prelepi Benedikt, ki se razvija z veliko hitrostjo.
Vsa čast. Ker sem upokojenka in živim v bloku, se vsak dan vsaj enkrat podam na hojo
po poteh v okolici Benedikta. Neskončno
uživam v prelepi naravi in okolju. Zelo pa
me moti, da lastniki psov ne čistijo za svojimi
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ljubljenčki. Nekdo se je trudil, postavil smetnjake za pasje iztrebke,
psi pa puščajo svoje sledi vsepovsod. Zelo me
žalosti, da so ti lastniki psov tako nespoštljivi
do okolice (urbanega naselja). Zgodi se tudi,
da pasji iztrebki ležijo poleg kontejnerja pri
bloku. To je nezaslišano! In taki starši vzgajajo otroke »zelo vzorno«.
Pa lep pozdrav,
bralka Zorislava Pokrivač Bratuša iz Benedikta

Ž

Vrtno korenje

e mostiščarji so
gojili
korenje,
torej je ena najstarejših vrtnin, ki ji po
domače rečemo mrkva,
mrkev, mrkeljca ...Na
vrtu je rado v družbi
čebule. Barve korenov
pa so oranžna, vijolična, rumena, rdeča,
bela. Vsebuje beta karoten, pektin, rudnine
in vitamine. Beta karoten se v telesu spremeni v A vitamin, seveda pa se to zgodi ob
prisotnosti maščob. S kuhanjem, ki pa ne
sme biti predolgo, dobimo več beta karotena kot iz surovega. Karoteni so antioksidanti, če uživamo živila, ki so bogata z njimi,
zmanjšujemo tveganje za bolezni srca in
ožilja ter raka. Korenje uživamo sveže ali
termično obdelano. Pitje svežega soka je
dobro pri preveč želodčne kisline, saj jo vsrka in preprečuje zgago. Če dnevno zaužijemo dva do tri sveže korenčke, preženemo
gliste, pospešujemo prebavo, izločanje seča,
preprečujemo napenjanje, želodčne razjede
in gnitje v črevesju, znižujemo holesterol,
krepimo imunski sistem, čistimo kri, smo
manj utrujeni, izboljšujemo koncentracijo
in spomin. Lajšamo lahko tudi glavobol,
revmo, krepimo jetra, vid, preprečujemo
nastanek ledvičnih kamnov. Prav tako si
lahko pomagamo pri težavah s kožo, ekcemih, tvorih, luskavici, opeklinah. Pri driski
pa uživamo kuhano korenje. Za dojenčke
je posebej priporočljiv pire iz krompirja in
korenja, seveda brez mleka. Mit, da je korenček dober za vid, je sodobna znanost
potrdila z raziskavami. Ob pomanjkanju A
vitamina rado pride do kurje slepote, zato
naj korenje uživajo vsi tisti, ki vozijo ponoči, priporoča pater Ašič. Sirup iz korenja
pomaga pri prehladih, obolenjih bronhijev,
gripi, začetni pljučnici, vnetju grla in kašlju. Naredimo ga tako, da korenje temeljito
operemo, naribamo in stisnemo sok, ki mu
dodamo sladkor (vrsto sladkorja izberite

po želji), skuhamo gost
sirup, ki ga hranimo na
temnem in hladnem
mestu. Uživamo po žlicah. Na opekline nakapamo korenjev sok ali
damo kašasto oblogo,
ki jo menjamo na vsako uro. Iz posušenega
naribanega korenčka
si na nosilnem olju
pripravimo korenjev
namok, ki ga uporabimo v oljih ali kremah
za sončenje in nego kože, še posebej pri
aknah. Mlado listje korenja uporabimo za
dodatek k solati, zelenjavni juhi ali ga pripravimo kot špinačo. V kulinariki uživamo
korenje v solatah, prilogah, juhah, sladicah
(korenčkova torta, korenčkova potica, žepki, pite, marmelada). Korenja ne lupimo,
saj je v povrhnjici največ dobrih snovi. V
zimskem času rada pripravim solato iz kislega zelja,naribanega korenja, naribanega
jabolka in orehov. Vedno pa težko čakam
zelenjavne juhe, ki vsebuje mladi korenček, grašek, sveže nakopan krompir, vse
prineseno iz domačega vrta z dodatkom
kisle smetane, svežih listov peteršilja ali
drobnjaka. Mogoče vam bodo všeč zeliščne kroglice iz 125 g masla, noževe konice
popra, pol žličke soli, dveh žličk drobno naribanega korenja in žličke limoninega soka.
Sestavine premešamo, oblikujemo kroglice,
ki jih povaljamo v treh žlicah nasekljanih
zelišč po izbiri. Ponudimo k narezku. Na
Norveškem pa je poznan«oselski zajtrk«
(po mestu Oslo), ki ga pripravimo tako, da
zvečer v mleko namočimo ovsene kosmiče,
zjutraj dodamo naribano korenje, malo pogrejemo, osladimo z medom. Dober vpliv
ima tak zajtrk še posebej na zdravje otrok
in učni uspeh. Poskusite! Pri prekomernem uživanju korenja pride do obarvanosti
kože, kar lahko zamenjamo z znaki zlatenice. Torej, tudi pri korenju po pameti!
Marija Čuček
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Struktura vseh zbranih
odpadkov v letu 2018 (v %)

Porast zbranih odpadkov v
primerjavi z letom 2017

9%
10 %

Mešana embalaža

14 %

Biološki odpadki

23 %

Mešani komunalni
odpadki 30 %

Mešana embalaža

Mešani kom. odpadki

Papirna embalaža in papir

+2%

7%

- 10 %

Kosovni odpadki

www.saubermacher.si

7%

Ostale ločeno zbrane frakcije

+ 5 % Steklena embalaža in steklo

+ 12% Papirna embalaža in papir

+ 14 % Biološki odpadki

Steklena emb. in steklo

+ 22 % Kosovni odpadki

+ 54 % Ostale loč. zbr. fra.

OGLASNO SPOROČILO

Zmanjšanje zbranih odpadkov v
primerjavi z letom 2017

Podatki se nanašajo na zbrane komunalne odpadke v rednem odvozu ali v zbirnih centrih v okviru izvajanja gospodarske javne služba zbiranja
določenih vrst komunalnih odpadkov v letu 2018 v 12-ih občinah, kjer podjetje Saubermacher Slovenija d.o.o. izvaja navedeno javno službo.

ŠT. 2 | 28. FEBRUAR 2019

| 11

OVTARJEVE NOVICE

ZA OHRANJANJE SPOMINOV

Ob mednarodnem dnevu spomina na
holokavst – večni opomin človeštvu!

M

ednarodni dan spomina na holokavst ali šoo obeležujemo v spomin
na osvoboditev največjega nemškega uničevalnega koncentracijskega taborišča
Auschwitz v okupirani Poljski. Ko so vojaki
Rdeče armade 27. januarja 1945, torej pred 74
leti, prišli vanj, niso mogli verjeti svojim očem.
Groza in strah peščice preživelih razčlovečenih
in ponižanih ljudi, na vsakem koraku smrt,
okostnjaki, shirane ženske, otroci, starci ...
Holokavst je bil zločin brez primere in najbolj
radikalna oblika antisemitizma doslej. Hkrati pa
tudi doslej najhujša oblika kršenja temeljih človekovih pravic in svoboščin. Zato je vsako relativiziranje krivde zanj nesprejemljivo in hkrati

nevarno. Vodi namreč v relativiziranje fašizma
in nacizma nasploh. V smrtonosno zanko nacistične ideologije so bili prvi in najbolj ujeti Judi,
poleg njih pa še Romi, Slovani, homoseksualci,
duševno in telesno prizadeti ter politični disidenti. Po letu 1941 so masovni poboji omenjenih ljudi postali prednostna naloga nacistov, ki
so nato med leti 1942 in 1945 množične poboje
izvajali s hladno industrijsko učinkovitostjo.
Milijone Judov so uničili v okviru uresničevanja
zloglasnega programa »dokončne rešitve« judovskega vprašanja. Le redki so preživeli. To velja
tudi za slovenske Jude, skoraj popolno uničenje
so doživeli predvsem prekmurski Judje. Od njih
so ostali le še ostanki ostankov.

Nikoli več ...

Ob dnevu spomina na žrtve holokavsta so imeli tradicionalno učno uro tudi na OŠ Sveta
Ana v Slovenskih goricah. Učenci so ob tej priložnosti prisluhnili predavanju podpisanega
in pripravili zanimivo dokumentarno razstavo z naslovom Nikoli več… S takšno obliko
spominjanja in opozarjanja na grozote holokavsta bodo na tej OŠ nadaljevali tudi v prihodnje, sta povedala ravnatelj šole Boris Mlakar in prof. zgodovine Ana Šnofl.

ko so morali drugačni preživljati »pekel na
Ko govorimo o žrtvah holokavsta, smo v
zemlji«. Upajmo, da v času globalne krize in
novejšem času v Sloveniji soočeni z mnogimi
nepredvidljivih posledic zaostrovanja med(verjamem, da ne namernimi) pomotami pri
narodnih razmer (pa tudi migrantskih valov,
vključevanju slovenskih nejudovskih žrtev
ki na obale Evrope še vedno pljuskajo), ne bo
med žrtve holokavsta. Žrtve fašističnega in
znova ušel iz steklenice »duh antiustvarjanja«
nacističnega nasilja, predvsem taboriščnike,
in da bomo kot ljudje vendarle sposobni pose poenostavljeno prišteva med žrtve hološteno zavreči nove »simbole razčlovečenja«.
kavsta, kar ne ustreza znanstveni definiciji
holokavsta (preprosto se poudarja, da so bili
Dr. Marjan Toš
vsi žrtve genocida in enako obravnavani kot
Judi). Strinjam se s tistimi, ki
opozarjajo, da je takšno poenostavljanje in enačenje nekorektno in seveda znanstveno sporno. Povsem po nepotrebnem
vnaša tudi nemir zlasti med
mlajše, ki se za to temno poglavje 20. stoletja vse bolj zanimajo. In povečano zanimanje za
šoo – kot v znanstvenih krogih
vedno pogosteje in bolj pravilno poimenujemo holokavst – je
najboljša popotnica za ohranjanje trajnega zgodovinskega spomina na eno najbolj zavržnih »Tovarna smrti« – nemško uničevalo koncentracijsko taborišče
dejanj v zgodovini človeštva, na Auschwitz je samo lani obiskalo 2,8 milijona obiskovalcev. Med
čas, ko so »ljudje jedli ljudi« in njimi je bilo veliko mladih, kar opogumlja… Foto: Marjan Toš

je zgodilo, sporočite to tudi
tistim, ki o tem ne vedo veliko. Le tako bomo ohranili
mir in strpnost. Vaša naloga je, da širite ljubezen in
medsebojno spoštovanje.
Prireditve so se udeležili
tudi trije učenci in učitelji
iz OŠ Bičevje iz Ljubljane.
Ob srečanju z gospo Eriko
Fürst in s spominsko obeležitvijo so bili zelo ganjeni.
Milena Kokol

Pobuda za ureditev spominskega obeležja
žrtvam 2. svetovne vojne iz KS Voličina

T

erezija Novak iz Dolgih Njiv je dala pobudo za ureditev spominskega obeležja žrtvam
druge svetovne vojne v Sp. Voličini. Občina Lenart na pobudo gospe Novak zbira podatke o umrlih in pogrešanih osebah v drugi svetovni vojni, v obdobju 1941-1945.
Objavljamo seznam umrlih in pogrešanih oseb iz območja današnje Krajevne skupnosti
Voličina, ki ga je zbrala Terezija Novak:
1. Karel Ploj iz Črmljenšaka, pogrešan
2. Stanislav Pihler iz Črmljenšaka, pogrešan
3. Janez Muršec iz Črmljenšaka, pokopan v Argentini
4. Franc Muršec iz Črmljenšaka, pokopan v Nemčiji
5. Alojz Muršec Iz Črmljenšaka, pokopan v Nemčiji
6. Feliks Kranvogel iz Sp. Voličine, pokopan v Italiji
7. Leopold Krajnc iz Zavrha, pokopan v Nizozemski
8. Ivan Rašl iz Rogoznice, pogrešan
9. Jože Rašl iz Rogoznice, pogrešan
10. Janez Slanič iz Rogoznice, pogrešan
11. Ivan Beloglavec iz Zg. Voličine, pogrešan
12. Franc Zemljič iz Črmljenšaka, pogrešan
13. Jože Murko iz Črmljenšaka, pogrešan
14. Mirko Forstnerič iz Črmljenšaka, pogrešan
15. Jožef Zavernik iz Črmljenšaka, pokopan v Nemčiji
16. Franc Ploj iz Dolgih Njiv
17. Alojz Simonič
Če so bralcem Ovtarjevih novic znani podatki o umrlih ali pogrešanih osebah v drugi svetovni vojni, ki so živeli na območju današnje Krajevne skupnosti Voličina, vas prosimo, da to
sporočite v pisni obliki Občini Lenart ali se osebno oglasite. Sporočite znane podatke o umrli
ali pogrešani osebi. Če boste posredovali podatke v pisni obliki, navedite tudi vaše ime, priimek in kraj bivališča, anonimnih obvestil ne bomo upoštevali. Vaša obvestila pričakujemo do
konca marca 2019.
Občina Lenart

O holokavstu na OŠ J. Hudalesa Jur. Dol

O

Š J. Hudalesa Jurovski Dol že več kot
10 let ob mednarodnem dnevu holokavsta organizira spominske obeležitve. Prireditev, ki je bila v soboto, 2. 2. 2019,
je spadala v Koledar in program prireditev
pod okriljem Sinagoge Maribor. Spominsko
obeležitev so pripravili učenci 9. razreda pod
mentorstvom profesorice Milene Kokol. Spomine so posvetili zgodbam otrok, ki so utrpeli holokavst in grozote vojne. Devetošolci
so med drugim povedali: »Otroci so bili v teh
nečloveških razmerah oropani otroštva in nepopravljivo prizadeti. Med otroki taboriščniki
je bilo veliko judovskih otrok, zlasti iz Prekmurja«. Za OŠ J. Hudalesa Jurovski Dol je bila
letošnja prireditev zgodovinski dogodek, saj je
spominsko obeležitev popestrila Erika Fürst iz
Murske Sobote. Učencem od 6. do 9. razreda je
na zelo čustven način razodela svojo izjemno
zgodbo, ki jo je preživela v koncentracijskem
taborišču Auschwitz. S posebnim zadovoljstvom lahko povemo, da je to velika osebnost
in ponosni smo, da je Erika Fürst v letu 2012
prejela državno odlikovanje zlati red za zasluge ter za izjemen osebni prispevek k slovenski
in evropski zgodovinski zavesti o holokavstu
iz avtentične perspektive preživelega ter za
dragocen prispevek k ohranjanju spomina na
zgodovino in usodo slovenskih Judov. Tudi
mi smo bili priča ganljivi zgodbi, so povedali
učenci OŠ J. Hudalesa Jurovski Dol.
Erika Furst je med drugim povedala: »Konec maja 1944 sem s sestro in mamo prišla
v Auschwitz. Zloglasni zdravnik Mengele je
mamo vprašal, če sva s sestro dvojčici, ki jih
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je angel smrti uporabljal za eksperimente. In
koliko sva stari. Mama se je zame zlagala, da
ne bi šla za teto in sestrično, ki ju je poslal v
krematorij. Ena od taboriščnic je vprašala paznico, kaj se kadi iz sosednje stavbe. »Tam vam
pečemo kruh,« se je zlobno nasmejala. Milijoni Židov so zgoreli v tem krematoriju.« »Tukaj
poglejte,« si je s težavo zasukala rokav na levici.
»Vtetovirali so nam številko. Moja je a19581.
Na žilo so jo tetovirali, ker bi si nekateri izrezali
kožo, da bi se je znebili.« » Za mamo in sestro
sem bila prepričana, da so ju ubili, ko so mene
premestili tja.« Mora se je končala 27. januarja
1945. »Osvobodila nas je ruska vojska. Nemci
so deset dni prej odšli. Mi smo ostali tam, ne da
bi vedeli, kaj se dogaja, brez vsega. Ruski vojaki
so bili šokirani, saj smo bili ena sama kost in
koža.« »Danes si upam povedati še nekaj: Milijone židovskih otrok so zažgali v krematorijih.
Pa so bili tiho tudi takratni levičarji. Nihče od
voditeljev ni dvignil glasu zoper ta zločin. Pa
smo morali molčati. Tudi jaz sem molčala. Danes to lahko povem!«
Učenci 9. razreda so spomin na žrtve holokavsta popestrili z igro vlog iz filma Deček v
črtasti pižami in z dvema glasbenima točkama. Zaključne misli prireditve so bile: Nemi
kriki še danes odmevajo, rodovom vseh narodov v opomin so. Ti zločini ne smejo biti
pozabljeni, ker ljudje ne smejo še enkrat skozi
takšen pekel. Tam še danes človek trpi, samo
ob spominu na te grozne reči. In za odrasle
so pomembne naslednje besede: razum, svoboda, strpnost, razumevanje in mir. Naj bo
vsem to v poduk. To, kar ste slišali danes, se
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Projekt Vključujemo in aktiviramo v SVZ
Hrastovec

J

avna agencija za knjigo Republike Slovenije že četrto leto izvaja projekt »Vključujemo in aktiviramo!«, ki ga finančno podpira Evropska unija iz Evropskega socialnega
sklada. Projekt, ki se izvaja tudi v SVZ Hrastovec, je namenjen razvoju in izvajanju interdisciplinarnih programov socialne aktivacije

in vključevanju ranljivih družbenih skupin v
družbo in posledično na trg del s poudarkom
na kulturni komponenti in ustvarjalnosti. V
mesecu januarju je v okviru projekta potekal
ilustratorski modul. V petih srečanjih so udeleženci ustvarjali likovne izdelke ob vodenju
mentorice, akademske slikarke mag. Anje
Jerčič Jakob. Preizkusili so
se v različnih likovnih tehnikah. Nastale so grafike,
slike in risbe, izbor katerih
bo krasil njihove literarne prispevke v zborniku.
Navdih so jim bili haikuji,
s katerimi so vstopili v literarni modul. Udeleženci
so v sebi prebudili likovne
talente ter se sprostili ob
ustvarjanju.
SVZ Hrastovec, foto:
arhiv JAK RS

Praznovanje 97 let škofa dr. Jožefa Smeja v
Benediktu

V

cerkvi sv. Benedikta v Benediktu je v
četrtek, 15. februarja 2019, potekalo
slavje ob 97-letnici škofa dr. Jožefa
Smeja. Slovesnost je zaznamovala zahvalna
sv. maša, ki jo je ob somaševanju upokojenega nadškofa in metropolita dr. Franca
Krambergerja in škofa dr. Jožefa Smeja ter
številnih duhovnikov daroval nadškof metropolit Mariborske nadškofije mag. Alojzij Cvikl. Slavljenca, škofa dr. Jožefa Smeja,
nadškofa metropolita mag. Alojzija Cvikla in
upokojenega nadškofa metropolita dr. Franca
Krambergerja, navzoče številne duhovnike in
udeležence slovesne maše, med njimi so bili
tudi sorodniki iz njegove rodne Bogojine, je
pozdravil domači župnik in prodekan Marjan
Rola. V kratkih besedah je podal tudi nekaj
življenjskih mejnikov iz njegovega življenja.

Škofu sta v imenu župljanov in župnijskega
pastoralnega sveta ob izročitvi šopka čestitali
tudi članici župnijskega sveta Sabina Huber
in Danica Elbl. Mašno slavje je ob spremljavi
organistke in zborovodkinje Majde Fras Leva
popestril župnijski cerkveni pevski zor, ki je
slavljencu zapel tudi pesem za njegovih 97 let
življenja.
Slavljenca sta nagovorila oba nadškofa, ki
sta mu čestitala ob njegovi 97-letnici in mu
namenila nekaj lepih besed. Poseben pozdrav
je slavljencu namenil tudi naddekan Tonček
Fras, župnik pri sv. Ani. Ob koncu je spregovoril tudi slavljenec, ki se je zahvalil vsem, ki
so počastili njegov življenjski praznik. V svojem nagovoru je spregovoril o izvirnem grehu, ki sta ga storila Eva in Adam. Spregovoril
je o kači, ki ju je zapeljala. Kot je dejal, to po
svetopisemskem izročilu ni bila
kača, ki ju je napeljala h grehu,
pač pa kača moškega spola, torej
kačur. Svoj nagovor ali pridigo je
predstavil z vso strokovnostjo in
jo prebral brez očal. Ob tej priliki so udeležencem slavja delili
podobice kot spomin, na kateri
je ob sliki škofa dr. Jožefa Smeja
predstavljen tudi kronogram ob
njegovi 97-letnici, ki ga je ustvaril
prof. dr. Anton Ožinger.
Ludvik Kramberger

92 let Vere Štrukelj

J

anuarja je dopolnila 92 let dolgoletna članica Društva upokojencev Benedikt Vera
Štrukelj. Ob rojstnem dnevu sta jo obiskala, ji čestitala in skromno obdarila predsednik
društva in koordinatorka projekta Starejši za
starejše, ki deluje v društvu. Tokrat se je obiska naših starejših članov prvič udeležil novi
župan Občine Benedikt mag. Milan Repič.
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Gospa Vera je bila našega obiska zelo vesela in se je z nami zapletla v prijeten pogovor.
Povedala je, da je živela v Rušah, kjer si je tudi
ustvarila družino. Po izgubi moža se je odločila, da se preseli k hčerki, ki se je medtem
poročila in se preselila v Benedikt. Pri hčerki
Metki Vurcer in njenemu možu Marjanu živi
še danes. Živijo v lepi hiši v Trotkovi in gospa
Vera je polna hvale za skrb in nego,
katero ji nesebično nudita hčerka
in zet. Srečna je, da lahko svoja zrela leta preživlja skupaj z družino, v
kateri so tudi njeni vnuki in pravnuki, ki ji predstavljajo največje
veselje. Tudi hčerka in zet sta bila
polna hvale za slavljenko, povedala
sta nam, da je gospa zelo potrpežljiva in vedno dobre volje.
Ob koncu obiska smo ji zaželeli
še naprej veliko zdravja, gospa Vera
pa je nam zaželela uspešno delo v
društvu, novemu županu pa veliko
uspehov pri vodenju občine.
Milan Hlevnjak

90 let Genovefe Poštrak

V

mesecu decembru je dopolnila 90 let
Genovefa Poštrak. Efika, kot jo kličejo znanci, je bila rojena na Stražeh,
njen dekliški priimek je bil Braček. V zakonu
z možem Antonom je rodila 8 otrok. Žal sta
dva sinova umrla ob rojstvu, dva sinova in
štiri hčerke pa osrečujejo mamo. Tri hčerke
že desetletja živijo v Liechtensteinu, zato se
ne vidijo pogosto, se pa zato toliko več slišijo
po telefonu. Razveseljuje jo 16 vnukov in 12
pravnukov. Leta 1994 ji je umrl mož in od takrat živi sama na domačiji na Zavrhu.
D. P.

90 let Frančiške Belna

P

rav na slovenski kulturni
praznik, 8. februarja, je 90.
rojstni dan praznovala Frančiška Belna, Frančika, kot ji pravijo po domače. Ob tem visokem
jubileju so jo v Domu sv. Lenarta,
kjer prebiva že nekaj let, obiskali tajnica in predsednik Društva
upokojencev Benedikt in župan
občine Benedikt mag. Milan Repič. Gospa je bila zelo presenečena
in obenem vesela obiska. Predvsem se je razveselila prvega obiska župana. Povedala nam je , da
je vse življenje trdo delala. Skupaj
z bratom sta skrbela za 15 hektarjev veliko kmetijo na Ročici. Ob obilici dela,
ki jo zahteva tako velika kmetija, si Frančika ni ustvarila svoje družine. Ko so ji začele
pojemati moči, se je preselila v stanovanje v
Benediktu, od tam pa je čez nekaj let odšla
v dom. Ne more najti besed, s katerimi bi
prehvalila vse zaposlene v Domu sv. Lenarta.
Zelo lepo skrbijo za njo in celo direktor jo je
ob njenem jubileju obiskal s šopkom rož. V
sobi živi skupaj z gospo Jožico, ki prihaja iz
Maribora, in srečna in vesela je, da se tako

dobro razumeta.
Od domačih jo obiskujejo nečak, ki živi v
Švici, in nečakinja Petra, ki pa živi v Benediktu in jo največkrat obišče. Najbolj pa je vesela,
ko jo obiščeta Petrini hčerki Vanesa in Anisa.
Ob koncu obiska nam je Frančika priporočila, naj vsi pazimo na svoje zdravje, saj ko
prideš v zrela leta, ugotoviš, da je to resnično
največje bogastvo. Še enkrat se je zahvalila, da
je nismo pozabili in smo jo obiskali.
Tekst in foto: Milan Hlevnjak

Zlata poroka zakoncev Druzovič

P

red 50 leti sta si izrekla zvestobo Zofija
in Karl Druzovič iz Gočove pri Sv. Trojici v Slovenskih goricah. Tako kot prvič
sta tudi tokrat svojo zakonsko zvestobo potrdila pred matičarjem in pred oltarjem. Civilni obred zlate poroke je tokrat ob matičarki
Dragici Kramberger prvič v vlogi župana
opravil David Klobasa. Dragica je na drobno
opisala življenje in delo zlatega para, župan
pa jima je namenil nekaj prijaznih besed ter
jima izročil zlatoporočno spominsko listino
ter darilo občine. Kakor vedno je tudi tokrat
z zlatoporočencema nazdravil s Trojiško penino. Civilnemu obredu je v trojiški cerkvi
sledil cerkveni z zahvalno sv. mašo p. Damijana. V pridigi je pohvalil njuno zvestobo in
lepo, tudi versko vzgojo njunih otrok. Kakor
župan je tudi pater zakoncema ob čestitki izročil spominsko darilo.
Zofija se je rodila 13. 5. 1951. leta v Črmljenšaku. Zaposlena je bila le nekaj let, nato pa se
je posvetila družini, v kateri so se rodili štirje
otroci, Zdenka, Drago, Sabina in Silvo, ki so ju
obdarili z vnuki Klemnom, Davidom, Mitjo in
Julijo. Karel se je rodil 30. 10. 1944. leta na Vanetini in je bil vseskozi zaposlen v kovinski industriji, zadnja leta
pred upokojitvijo
pa pri znanem podjetniku
Edvardu
Fekonji v Nadbišcu.
Zakonca sta začela
skupno življenje iz
nič. Z veliko odrekanja sta si na zemlji ženinih staršev
zgradila dom, kjer
sedaj uživata jesen
življenja. Srečna sta,
da z njima živi sin
Silvo, ki jima je vedno v pomoč. Veli-

ko zadovoljstvo jima je, da ju otroci z družinami radi obiskujejo. Ker sta še pri močeh, sama
skrbita za dom. Bila sta tudi družbeno aktivna,
predvsem v DU Sv. Trojica. Zofija rada poje,
zato se je priključila skupini ljudskih pevk,
ki pojejo v okviru DU Sv. Trojica. Karel pa je
pravi veseljak. Kako tudi ne, ko pa se je vse življenje posvetil muziki. S svojo harmoniko je
razveseljeval, to počne še danes, goste na veliko
gostijah in praznovanjih rojstnih obletnic, tudi
godov, kot je bila včasih navada. Ob pogovoru
sta nam povedala zanimivost, v kakem vremenu je potekala prva poroka. Ko so šli k poroki,
je močno snežilo, tako je bila okolica bela, skozi noč pa je zapadlo več kot pol metra snega.
Zanimivo je tudi to, da se je Zofija poročila nekaj mesecev pred polnoletnostjo, zato je morala dovoljenje za poroko s podpisom dati njena
mama Alojzija. Ko smo ju povprašali, kaj ju je
vezalo toliko let v zakonu, sta nam dejala: »Ob
sklenitvi zakona sva si obljubila zvestobo zato,
da je ne bova prelomila. Zakonu pa so dajali
moč ljubezen, zaupanje, medsebojna pomoč in
družina, to so bili najini otroci.«
OU
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50 skupnih let zakoncev Kocbek

M

inilo je 50 let, odkar sta na zakonsko pot vstopila Ana in Karl Kocbek. Zakonca Kocbek sta se spoznala maja leta 1968 pod cvetočo lipo na trgu
v Jarenini. Preskočila je iskra ljubezni in že
naslednje leto, 11. januarja 1969, so poročni
zvonovi v jareninski cerkvi oznanili njuno
poroko. Pred matičarja sta takrat 18-letna
Ana in 26-letni Karl vstopila v Mariboru. Takrat dana poročna obljuba o večni zvestobi v
ljubezni, spoštovanju v sreči in nesreči pred
župnikom v Jarenini in matičarjem v Mariboru še traja.
50 let skupnega življenja sta Ana in Karl
tokrat zaznamovala z zlato poroko v cerkvi
sv. Ruperta v Voličini. Mašo s cerkvenim
obredom je daroval župnik Jože Muršec, popestrili pa farni pevci.
Za civilno zlato poroko
se tokrat nista odločila.
Karl, rojen leta 1943, se
je izučil za mizarja, v
pokoj je odšel z delovnega mesta vzdrževalca
v mariborski bolnišnici. Marija, rojena
leta 1951, se je izučila
za trgovko, čas za pokojnino je dočakala v
Metalni v Mariboru.

V zakonu sta se jima rodila sinova Robert in
Oliver. Zlatoporočenca sta do leta 2008 živela na Teznem v Mariboru, od tedaj pa živita
na Zavrhu v KS Voličina, kjer jima dneve s
svojimi obiski polepša tudi vnukinja Lara.
Jesen življenja si zapolnita z delom na vrtu,
dejavna sta tudi v društvenem življenju. Karl
se udejstvuje v Medobčinskem društvu invalidov Lenart, kjer poje v pevskem zboru, in
strelcih z zračno puško. Društveno aktivna je
tudi Ana. Zlati poročni jubilej sta proslavila v
krogu družine, sorodnikov, prijateljev in sosedov v gostišču Švarc v Radehovi.
Franc Bratkovič

IZ KULTURE
de bogatih. V nadaljnji
kulturni program so
več kot odlično umestili svoje sposobnosti
umetniških vrednosti
otroci vrtca, osnovne
šole, pevske skupine in
člani društev v občini, mlada balerina ter
uspešna mlada flavtistka. Ob povezovanju
moderatorke Maje Repič je kulturni program
čudovito tekel v pridihu mladostne energije
in igrivega tempa. V
občini smo si edini, da je letošnja prireditev kakor v kakovosti - tudi po številu obiskovalcev že presegla prostorske kapacitete našega
hrama kulture.
Prvi odmevi na teden kulture so bili navdušujoči, celo v presežkih. Ob srčnih kulturniških prostovoljcih se je ponovno potrdila
nuja po mestu strokovnjaka, kulturnika, ki
snuje in bdi nad pripravo kulturne prireditve
na vseh področjih; glasbenem, literarnem, zborovskem in solističnem, skrbi za resnično dobro klimo in počutje
tudi v času priprav – čim manj stresa
za nastopajoče ob medsebojnem spoštovanju. Kulturniki čakamo tudi na

80 let požrtvovalnega gasilca Rudija
Tetičkoviča

posluh srca in uglašenost duha. Sodelovanje v
občini Benedikt je potrdilo, da imamo posluh
drug za drugega; naj se krepi in traja, to je pot
kulture. Smo na poti prenašanja besed kulture
v resnično življenje, pot je videti svetla.
Majda Fras Leva

V

mesecu februarju je okrogli jubilej,
80 let, praznoval član PGD Sv. Jurij v Slov. goricah Rudi Tetičkovič.
V gasilske vrste je vstopil že daljnega leta
1957 kot 18-letni fantič. Zaposlil se je v lesno-predelovalni industriji »Marles«, kjer je
postal član gasilske enote. V letu 1959 je bil
napoten v gasilsko šolo v Medvodah, ki jo je
uspešno zaključil in pridobil čin gasilskega
podčastnika. Po vrnitvi v matično podjetje
je bil referent za požarno varnost. Domačemu društvu se je pridružil v letu 1971 in kaj
kmalu je pričel obiskovati različna izobraževanja in usposabljanja ter dosegel čin nižjega
gasilskega častnika II. stopnje. V društvu je
20 let opravljal funkcijo blagajnika in 10 let
funkcijo predsednika nadzornega odbora. V
gasilskih vrstah zadnja leta uživa status gasilskega veterana. Rudi je bil zelo aktiven član
društva. Ogromno delovnih ur je vložil v gradnjo in obnovo gasilskega doma. Prav tako
je finančno podprl različne nakupe gasilske
opreme v društvu. Po njegovem predlogu
osnutka logotipa za društveni prapor je bil
izdelan društveni prapor, ki je bil slovesno
predan svojemu namenu leta 1998. V letu
2000 je opravil veliko prostovoljnih ur dela
pri obnovi gasilskega doma, zlasti s svojim
pleskarskim znanjem.
Njegova požrtvovalnost in pripadnost gasilstvu nista ostali neopaženi. Za svoja dobra

Lenarška proslava ob slovenskem
kulturnem prazniku

dela in razvoj gasilstva je prejel gasilsko odlikovanje III. stopnje, gasilsko odlikovanje II.
stopnje, priznanje gasilske zveze III. stopnje,
priznanje gasilske zveze II. stopnje in plaketo
gasilskega veterana.
Dragi Rudi! Ob tvojem življenjskem jubileju ti člani in članice iskreno čestitamo. Želimo ti obilo zdravja, osebne sreče, zadovoljstva in na še veliko snidenj v gasilskem domu.
PGD Sv. Jurij v Slov. goricah

OB SLOVENSKEM KULTURNEM PRAZNIKU

Teden kulture v občini Benedikt
Kulturne dogodke v občini Benedikt je zaznamovala široka povezanost sodelujočih v
pripravah na Kulturni dan. Ker je bilo izjemno
število tistih, ki so se zanimali za nastop, smo
že v torek, 5. 2., izvedli prireditev Mladi umetniki v Benediktu, kjer so se predstavili mladi
pevci, instrumentalisti, plesne točke ter skupinsko petje s harmoniko. Šlo je za dogodek, ki
ga tudi po odmevih publike moramo ohraniti.
Osrednja prireditev za občino Benedikt
je bila na predvečer praznika. V pripravo in
izvedbo je bil vključen ves kraj: od podpore
in vključevanja občine pri organizaciji do tesnih stikov z OŠ in vrtcem Benedikt, z vsemi
kulturnimi društvi v občini, s posameznimi
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takšne odmeve, ko navdušenje izzveni: Ali
bo naše delo ovrednoteno in omogočeno dostojno preživetje ali pa smo le kot »lep okrasek oz. dodatek, ki popestri razna dogajanja«.
Nekateri se ob teh stavkih vznejevoljijo, a se
mi vedno znova zastavlja vprašanje: Ali bi
tudi zdravniki, učitelji, politiki in delavci v
drugih poklicih glavnino svojega dela opravili prostovoljno? Za kulturne odnose ni pogoj
pevski posluh, takrat ima odločujočo mesto

Osrednja proslava
ob slovenskem kulturnem prazniku je
bila v četrtek, 7. februarja 2019, ob 19. uri v
Domu kulture v Lenartu. Bogat kulturni
program v izrazitem
znamenju
mladih
umetnikov, oplemeniten z mentorskim
vodstvom GŠ, in Folklorne skupine iz Sv.
Ane je povezoval radijski napovedovalec
Blaž Pernat.
Slavnostni govornik Srečko Kovačič,

odlični slovenski klarinetist in umetniški
vodja Slovenskogoriškega pihalnega orkestra
MOL, je ob poudarku na Prešernovem dnevu, ki ima ta dan širšo in globljo težo kot neotipljivo poimenovanje slovenski kulturni praznik, opozoril na aktualna vprašanja kulture
v Sloveniji. V svojem inovativno-nekonvencionalnem govoru spomnil na aktualni položaj
kulture, kulturnikov ter na osnovi veljavnih

ustvarjalci ter dobro sodelovanje in vključevanje župnije Sveti Benedikt. Prireditev se je
pričela s slovensko himno, ki jo je na trobenti odlično izvedel Vid Leva ter zapel pevski
zbor našega društva z vsemi sodelujočimi
društvi. V Benediktu nekaj zadnjih let puščajo močan pečat ob kulturnem prazniku
govorniki, tudi letošnji slavnostni govornik
Tone Partljič je prinesel pomembna in dobra
sporočila o Prešernu. Tudi tako velik človek
je imel pomanjkljivosti, vendar te nikakor
ne smejo zasenčiti genija svetovnega slovesa.
Ob dejstvu genialnosti, je bil Prešeren tudi
izjemno dober človek, v pravdah je zastopal
revne, uboge ter odklanjal nepravične prav-
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širših, že desetletja
veljavnih opredelitev,
ob več kot opaznem
odobravanju publike
izpostavil zapostavljeno vlogo umetnosti in
umetnikov v širšem
kontekstu kulture.
V kulturnem programu so nastopili: Mladinski pevski zbor OŠ
Lenart (mentorica Marina Zimič); Folklorna
skupina KD Sv. Ana;
KD Slovenskogoriški
glasovi; Učenci Konservatorija za glasbo in
balet Maribor, Podružnična šola Lenart: Izak
Lorenc, trobenta (mentor: Simon Štelcer),
klavirska spremljava:
Slavica Kurbus, Katja
Smonkar, flavta (mentorica: Nija Androjna),
Sara Cerjak, violina
(mentor: Zmago Barin
Turica); Vox Angelica
in Karin Petko z recitacijo Cankarjeve poezije.
V programu prireditve po scenariju in
v režiji Darje Ornik
so bili uporabljeni odlomki iz govora Ivana
Cankarja v Trstu leta 1918, iz del Lepa Vida
in Bela krizantema, Cankarjevih pisem iz Sv.

Cankarja kot osebnost,
njegova opažanja ob
sobivanju s slovenskogoriškimi ljudmi v času
bivanja pri trojiškem
prijatelju Lojzu Kraigherju, njegovo videnje
krajev in del njegovih
hrepenenj, ki jih je vnašal v pisanje Lepe Vide
ob bivanju v Trojici.
Edvard Pukšič

Kulturni praznik pri Sveti Ani
Glasu Slovenskih goric. Slavnostni nagovor je
imela Betka Ajtnik. Kljub vsem naporom je
bil skromnejši obisk, čeprav je bil drugi dan
dela prost in ne gre iskati izgovorov, češ da je
to samo za šolarje ipd. Ali še sploh vemo, kaj
je to kultura?
SReBr, foto: Milan Rajter

društvo pravnikov in mediatorjev, vodja kulturne sekcije Anita Kralj Pavkovič ni bila na
proslavi; Društvo upokojencev Sv. Trojica,
vodja kulturne sekcije Marica Klobučar in
Prostovoljno gasilsko društvo Osek, vodja
kulturne sekcije Aleš Škrobar ni bil prisoten).
Predstavljena je bila tudi samostanska knjižnica, za katero skrbi pater Damijan Vračko.
Župan David Klobasa je v nagovoru poudaril pomen kulture in še izboljšan odnos
občine do nje, v kulturnem programu sta
nastopili izjemni skupini Slovenskogoriški
pihalni orkester Mol, tudi s pevko Evo Kurnik, in 4SAX.
Na ogled je bila tudi razstava likovnih del OŠ
in vrtca Sv. Trojica Moj kraj, moj dom, nastalih
v okviru Prešernovega natečaja 2018-2019.
Na proslavi so bila podeljena najvišja priznanja ZKD Slovenskih goric, zrno in cajgar-

ji, ki so jih podelili predsednik Zveze Drago
Lipič, trojiški župan David Klobasa in direktorica Knjižnice Lenart Petra Kranvogel.
Dobitnica zrna - priznanja za dolgoletno udejstvovanje v kulturi - na folklornem,
glasbenem in gledališkem področju je Olga
Ornik; predlagatelj: turistično društvo Selce.
Na predlog ZKD Slovenskih goric je bronasti cajgar za svoje delovanje na likovnem,
literarnem in gledališkem področju prejel
Danijel Ferlinc-Danny. Kulturno društvo
Ivan Cankar Jurovski Dol je za srebrni cajgar
predlagalo Jurovski oktet.
Zlati cajgar si je za svoje dolgoletno in izjemno delo na literarnem, filmskem, gledališkem in društvenem področju prislužil Trojičan Slavko Štefanec; predlagatelj: Kulturno
društvo Ernest Golob-Peter Sveta Trojica.
Edvard Pukšič

Trojice Nini Bergmanovi v letih 1910 in 1911,
iz pisem Ani Lušin in pisem Ane Lušin Cankarju. Pretehtan izbor in občuteno podajanje
odlomkov sta občinstvu v dvorani približala

Sveta Trojica: Bog živi vas, kulturnike!
Na proslavi so bila podeljena najvišja priznanja ZKD Slovenskih goric
Trojiška proslava slovenskega kulturnega
dne se je v organizaciji predsednice KGD Reciklaža Sare Špelec, župana Davida Klobase in
trojiške občine na praznični popoldan odvila v
športni dvorani, ki je omogočila bolj razgibano prizorišče živahnega dogajanja in je sprejela neprimerno več gledalcev, kot bi jih dvorana
v kulturnem domu. Številna publika je z odkritim odobravanjem sprejela domiselno zasnovo prireditve, ki je tekla v obliki radijskega
prenosa proslave z glasom zastrte voditeljice
in oglašanji nadvse jezikavega, občasno tudi
vsiljivega in podkupljivega reporterja. Povezovalno vlogo sta odlično opravila scenaristka
in režiserka Sara Špelec in mladi Rene Škrlec.

Na predvečer slovenskega kulturnega praznika je Osnovna šola Sveta Ana v sodelovanju s Kulturnim društvom Sveta Ana pripravila proslavo, na kateri so nastopili Mladinski
zbor Kulturnega društva Sveta Ana, otroški
pevski zbor Osnovne šole Sveta Ana, Ben in
Domen ter Neža in Zarja in Ela Štumberger
iz Trnovske vasi, ki je bila lani zmagovalka 32.

Razgibano kulturno tvornost v občini so
predstavili predsedniki ali predstavniki kulturnih društev in stebri trojiške kulture v pogovoru z zajedljivim reporterjem Škrlecem.
Tako so bila na kratko predstavljena: Kulturno-gledališko društvo Reciklaža, predsednica
Sara Špelec; Kulturno društvo Ernest Golob
– Peter, predsednik Drago Lipič; Kulturno
društvo Trojica, predsednica Janja Požegar
ni bila prisotna; Gledališko društvo Avis,
predsednica Melani Potrč; Kulturno društvo
Sv. Frančišek Sv. Trojica, predsednik: Andrej
Dvoršak (na proslavi ga je nadomeščal Izidor
Ploj); Gledališka sekcija Turističnega društva
Sveta Trojica, vodja Jože Ploj; Akademsko

Foto: Matej Emeršič

Foto: Matej Emeršič

Foto: Matej Emeršič

Foto: Marko Lipič
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Prejemniki priznanj ZKD Slovenskih goric

Prejemniki priznanj ZKDSG v družbi
trojiškega župana Davida Klobasa in Reneja
Škrleca, foto: Marko Lipič

Zrno - Olga Ornik: je soustanoviteljica
KTD Selce, ki deluje preko deset let, bila je
pobudnica za ustanovitev skupine pevcev
ljudskih pesmi, katere predsednica je, in
dramske skupine, v kateri tudi deluje. Pred
leti je polnih dvajset let pela v Ženskem oktetu Voličina. Prejela je srebrno Gallusovo
značko za delovanje na glasbenem področju, srebrno Linhartovo značko za delovanje na gledališkem področju in srebrno Maroltovo značko za delovanje na folklornem
področju, ki zajema tudi ljudsko petje.
Bronasti cajgar - Danijel Ferlinc - Danny: letos poteka že 43. leto njegovega delovanja na likovnem področju. Zadnjih dvajset let aktivno sodeluje z JSKD Lenart na
likovnem in literarnem področju. Pred dobrim desetletjem je na Sveti Ani ustanovil
»Anino paleto«, kjer se med udeleženci krešejo zamisli, pogledi, izkušnje, dognanja in
zaključki o estetiki likovnih vrednot. Je organizator raznih likovnih srečanj in likovnih delavnic, se redno udeležuje slikarskih
kolonij in ex-temporov. Imel je že mnogo
samostojnih in skupinskih razstav doma
in v tujini, kjer je bil že večkrat nagrajen.
Ustvarja tudi na literarnem in gledališkem
področju piše prozo, poezijo, gledališke
igre, komedije in skeče. Svetovni popotnik
Danny o sebi pravi: »Prečudovita družina,
podobe Svete Ane in Slovenskih goric in
nasploh narava so moj navdih pri ustvarjanju na vseh področjih.
Srebrni cajgar - Jurovski oktet: bil je ustanovljen oktobra pred 15 leti. Umetniški vodja
je Franci Divjak, organizacijski vodja okteta je

pevec in podpredsednik kulturnega društva
Franci Črnčec. Pevci, domačini, so si nadeli
ime po farnem zavetniku. V svojem 15-letnem delovanju je Jurovski oktet 200-krat nastopil na javnih prireditvah doma in širom po
Sloveniji, na gostovanjih v Avstriji, Hrvaški
ter Nemčiji. Redno nastopa tudi na strokovnih območnih in regijskih revijah odraslih
pevskih zborov in malih vokalnih skupin. Je
tudi organizator tradicionalnega jurovskega
srečanja oktetov in malih vokalnih skupin.
Leta 2007 je posnel svojo prvo zgoščenko z
narodnimi, ljudskimi in umetnimi pesmimi,
2012 drugo zgoščenko z božičnimi pesmimi,
ob 15-letnici delovanja pa je predstavil svojo
novo zgoščenko z ljudskimi pesmimi. Člani
so prejeli tudi značke in priznanja za aktivno
udejstvovanje na glasbenem področju. Leta
2013 je Jurovski oktet prejel srebrno jubilejno
priznanje sklada za kulturne dejavnosti za 10
let delovanja na glasbenem področju.
Zlati cajgar - Slavko Štefanec, rojen 1939,
član Kulturnega društva Ernest Golob – Peter je že 56 let. V letih od 1971 do 1981 je bil
predsednika društva. Bil je član kino sekcije, ustanovljene leta 1955, ki je z vstopnino
omogočala vzdrževanje kulturnega doma in
tudi delovanje skupin v društvu. Organiziral
je krajevne proslave, pri dramski sekciji je
sodeloval pri pripravah in izvedbi predstav
v desetih zaporednih sezonah. Njegovo delo
je obsegalo tudi skrb za celotno zgradbo
kulturnega doma, ki ga je društvo imelo v
upravljanju in vzdrževanju. Leta 1973 je bil
eden pobudnikov srečanj pesnikov in pisateljev – začetnikov, ki so kasneje prerasla v
državno prireditev. V organizaciji društva je
bilo izvedenih štirinajst srečanj; danes potekajo pod naslovom Festival mlade literature Urška v Slovenj Gradcu. Kot predsednik
društva je sodeloval tudi pri idejni zamisli
in izvedbi literarnih kolonij. Prva je bila v
oktobru 1976, zadnja pa oktobra 1982. Vse
do leta 1978 skrbel za delovanje izpostave
Knjižnice Lenart. Član upravnega odbora
društva je vse do danes.
Slavko Štefanec je opravljal vlogo kronista
in publicista in je zbral bogat arhiv kulturne
dejavnosti v kraju. Leta 1982 prejel posebno
priznanje ZKOS za delo in razvoj literarnega
gibanja. Leta 2018 je prejel Jubilejno priznanje Območne izpostave JSKD Lenart.

Prva samostojna razstava Tjaše Gamser

Tjaša Gamser iz Jurovskega Dola je učenka
4. letnika Srednje šole za oblikovanje, smer
grafični oblikovalec. Letos teče že deseto leto,

OI JSKD Lenart
V Benediktu … lutke bodo!

Srečanje lutkovnih skupin, ki se imenuje
Lutkarije, bo potekalo v četrtek, 14. marca
2019, v dopoldanskem času v Domu kulture v Benediktu. Srečanje pripravlja JSKD

Lenart v sodelovanju z Občino in Osnovno
šolo Benedikt. Srečanje bo strokovno spremljala Mojca Rejdko.

JSKD Lenart v sodelovanju z OŠ Cerkvenjak-Vitomarci in Občino Cerkvenjak pripravlja v torek, 19. marca 2019, v dopoldanskem času v Domu kulture v Cerkvenjaku

območno srečanje otroških gledaliških skupin Otroški oder 2019. Strokovna spremljevalka srečanja je Mateja Kokol.

Revijo poustvarjalcev glasbenega izročila
Slovenije z naslovom: Napev - odsev 2019,
ki je nasledila prejšnja srečanja skupin pevcev ljudskih pesmi in godcev ljudskih viž,
je JSKD Lenart izvedel v petek, 18. januarja
2019, v sodelovanju s Kulturnim društvom
Benedikt, Občino in Osnovno šolo Benedikt. Nastopajočim so izrekli dobrodošlico

župan mag. Milan Repič, vodja JSKD Lenart Breda Slavinec in predsednica domačega kulturnega društva, Metka Erjavc. V
programu so se predstavili: ljudske pevke
etnografske skupine Turističnega društva
Sveta Ana pod vodstvom Betke Urbanič,
ljudski pevci KED Vrelec iz Benedikta, ki
jih vodi Jožica Kondrič, pevke ljudskih
pesmi DU Lenart, vodja je Milka Cartl, pevke
ljudskih pesmi Kulturnega društva Trojica pod
vodstvom Ide Šamperl
ter pevci ljudskih pesmi
Žitni klas Kulturnega
društva Benedikt, vodja je Marija Lutar. Pevci
DU Cerkvenjaka se revije
zaradi bolezni niso udeležili. Srečanje je strokovno
spremljal Klemen Bojanovič.

Otroške gledališke predstave letos v Cerkvenjaku

Napev – odsev v Benediktu

Slovenski kulturni praznik v Jurovskem Dolu
V četrtek, 7. 2. 2019, smo v kulturnem
domu v Jurovskem Dolu pripravili prireditev,
na kateri smo se zbrali v spomin dnevu, ko je
ugasnilo telesno življenje našega velikega poeta Franceta Prešerna. Čeprav je od njegove
smrti minilo že 180 let, Prešernova zapuščina
niso le besede, prelite v verze, pač pa še vedno
aktualno sporočilo vsem, ki ljubimo slovensko zemljo, slovensko besedo in slovensko
pesem.
Prireditev predprazničnega večera so tako
z besedo, s pesmijo in plesom obogatili učenci Osnovne šole Jožeta Hudalesa Jurovski Dol
z mladinskim pevskim zborom, recitatorsko
skupino in folklorno skupino Šleka pac, ki je
predstavila nov splet z naslovom Pekarna Mišmaš. Nastopil je tudi Jurovski oktet, Prešer-
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nove pesmi sta deklamirali Zdenka Krautič in
Andreja Plemenič, z instrumentalom pa sta
se predstavili Nika in Lucija Ornik. Po končani prireditvi smo v avli Fredija Neuvirta prisostvovali otvoritvi prve samostojne likovne
razstave mlade slikarke Tjaše Gamser.
Vse točke večera so sadovi kulturne pogače, ki nastaja in raste v našem kraju.
Prireditev je s svojim razmišljanjem o Prešernovem delu in življenju ter o sledovih njegovega ustvarjanja v današnjem času in v ljubiteljski kulturni dejavnosti obogatil pisatelj,
dramatik, učitelj, scenarist in nekdanji politik
Tone Partljič.
Z minuto molka smo se poklonili preminulemu ljubiteljskemu kulturnemu ustvarjalcu in vodji likovne skupine v Kulturnem društvu Ivan Cankar Jurovski
Dol Stanetu Jankoviču.
Na prireditvi so bila podeljena priznanja kulturnega društva Ivan Cankar
Jurovski Dol za dolgoletno
ustvarjanje na področju
ljubiteljske kulturne dejavnosti. Priznanja so prejele
dolgoletna pevka ljudskih
pesmi Štefka Tetičkovič ter
plesalki v folklorni skupini
Jurovčan Polona Gragar in
Andreja Vuzem.
Vida Ornik,
foto: Maksimiljan Krautič

odkar je začela obiskovati likovno šolo Konrada Krajnca v Lenartu. Leta 2013 se je
prvič udeležila Mednarodne
likovne kolonije na Krku, letos pa je postala tudi mentorica in pomaga pri poučevanju mlajših. Razstavo
je odprl Tjašin prvi likovni
mentor Konrad Krajnc, ki
je v kratkem nagovoru pohvalil Tjašine dosedanje
slikarske dosežke. Izpostavil je njeno zavzetost za
sprejemanje novega znanja
ter pripravljenost pomagati
mladim likovnim talentom.
Vida Ornik, foto: Maksimiljan Krautič

Napev 2019: organizatorji, vodje skupin in župan. Foto: arhiv sklada

Nastop twirling in mažoretnih skupin v Sveti Trojici
Plesne meglice 2019 – regijska revija
twirling in mažoretnih skupin bo potekala
v Športni dvorani v Sveti Trojici v četrtek,
28. februarja 2019, ob 17.30 v organizaciji
JSKD Lenart in v sodelovanju z Občino in
Osnovno šolo Sveta Trojica. Nastopile bodo

skupine in posameznice iz Benedikta, Lenarta, Svete Ane in Ormoža. Strokovno bo
revijo spremljala Anita Omerzu Tome, ki je
leta 2000 v Lenartu ustanovila prvi uradno
ustanovljeni twirling klub v Sloveniji.

V sredo, 27. marca 2019, JSKD Lenart načrtuje izvedbo srečanja otroških folklornih
skupin, ki delujejo v Upravni enoti Lenart.

Do konca redakcije še ni bil zaključen rok
prijave za udeležbo nastopajočih skupin.

V okviru Festivala Vizije – Festivala mladinske kulture 2019 je bila v petek, 15. februarja 2019, v Domu kulture v Lenartu odigrana politična satira E. Cvitanič, M. Potrč:
Kraljica na klancu v izvedbi mladinske gledališke skupine AVIS (Gledališko društvo
AVIS) v režiji Melani Potrč. V soboto, 23.

marca 2019, ob 19. uri pa bo v kulturnem
domu v Selcih mladinska dramska skupina
KTD Selce premierno predstavila muzikal:
Mamma mia po naše v režiji Karin Petko in
koreografiji Tjaše Korenjak.
Strokovna spremljevalka festivala je Dunja Zupanec.

Otroška folklora konec marca v Voličini

Festival Vizije – Festival mladinske kulture 2019, gledališke
predstave v Lenartu in Selcih

Črni križ pri Hrastovcu kot tragikomedija na Sveti Ani
Gledališka skupina Kurje oko, MKK Kulturna zadruga Sveta Ana, bo v soboto, 30.
marca 2019, v kulturnem domu na Sveti
Ani ob 19. uri odigrala Črni križ pri Hrastovcu Ožbalta Ilauniga v priredbi in režiji
Nine Kolarič.

Predstava bo odigrana v okviru Linhartovega srečanja – festivala gledaliških skupin Slovenije. Območno srečanje pripravlja
JSKD Lenart. Strokovni spremljevalec srečanja bo Rajko Stupar.
Breda Slavinec
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20 let likovnih kolonij Krk 1998–2018
Lani smo praznovali
okroglih 20 let, odkar
smo prišli slikat na otok
Krk, kjer je lani potekala tudi 13. mednarodna
poletna likovna kolonija, 7 pa smo jih pripravili v domačem kraju.
Ob prazniku Občine Lenart v novembru
2018 smo v Galeriji
Krajnc, še prej pa na
Krku, pripravili pregledno razstavo, v kateri so
sodelovali: Tjaša Gamser, Jana Zorko, Tina
Pliberšek, Tjaša Rojko, Mari Kramberger, Ob otvoritvi razstave v Galeriji Krajnc v Lenartu
Lana Hohnjec, Lucija
Mesarec, Karin Rojko, , Nika Gamser in Jana
našim donatorjem, staršem, vsem ljudem
Kostić. Na ogled so postavili 70 likovnih del v
odprtega srca in duha, predvsem pa Občini
tehniki acryla. Dela so zelo kvalitetna; v njih so
Lenart in Dobrinj.
prikazani vsi likovni principi, znanja, ki so si
Vse razstave so lepo obiskane; tako v Lejih nabrali v likovni šoli in kolonijah Galerije
nartu kakor na morju, kjer imamo tudi gaKrajnc. Starejša skupina učencev je s svojimi
lerijo. Razstave še potujejo v šole – Jurovski
deli stopila v čas prihodnosti. To so dela, ki
Dol in na Sveto Ano, OŠ Lenart pa si jo pride
jih lahko razstavimo v galerijah velikih mest.
pogledat v Galerijo Krajnc. Žal odziv drugih
Mislim, da smo edini v Sloveniji, ki izvajamo
šol ni opazen. Prav tako ni opazen obisk vrtnadgradnjo likovne šole na morju, na otoku
ca Lenart, čeprav so likovna dela napisana na
Krku, kjer učenci čutijo neposredne vremenkožo mladim generacijam. Le-ta jih vabijo v
novi svet likovne umetnosti in tako oblikujeske vplive narave, kar se tudi pozitivno odraža
na njihovih ustvarjenih delih.
mo nove generacije, ki bodo v bližnji prihoDo danes je v kolonijah na morju sodelovalo
dnosti bogatile kulturni utrip našega življenja.
108 učencev, nastalo je preko 690 likovnih del.
Tako iz leta v leto veselo potujemo iz LeTo so podatki, ki so vredni spoštovanja. Vsa
narta na Krk, novim izzivom naproti, v
dela so shranjena v depoju Galerije Krajnc. 7.
ustvarjanje novih del, ki jih bomo postavili
februarja, ob slovenskem kulturnem praznina ogled na morju in v Lenartu.
Priprave na 14. Mednarodno kolonijo za
ku, smo v Jurovskem Dolu odprli samostojno
mlade že tečejo; potekala bo od 7. do 13. jurazstavo naše učenke in od lani tudi mentorice
lija 2019.
Tjaše Gamser. Na to smo še posebej ponosni.
Da smo lahko uspešni, gre velika zahvala
Konrad Krajnc

Literarni večer Brede Slavinec v G. Radgoni
Ob slovenskem kulturnem
prazniku sta Kulturno umetniško društvo (KUD) Bunker in
Zavod za kulturo, promocijo
in turizem Kultprotur Gornja
Radgona v domačem muzeju
„Špital“ pripravila nadvse zanimiv dogodek, kjer so vsi izmed
številnih obiskovalcev od blizu
in daleč, našli nekaj zase. Šlo je
za 3. Knjižni sejem, kjer so na
svoje prišli vsi, ki jim je pri srcu
literatura, glasba, stripi in še kaj, kar sodi zraven. Svojo prozo in poezijo sta predstavila priljubljena literarna ustvarjalca Breda Slavinec,
nekoliko bolj resno, kjer je za glasbeno podlago skrbel Darko Horvat, in Dani Rajh, nekoliko bolj duhovito in zabavno. Z razstavo stripov se je predstavil znani domači karikaturist
Damjan Sovec. Na ogled je bila tudi razstava
rabljenih knjig, ki so jih obiskovalci lahko iz-

menjevali ali pa si ji kar odnesli domov.
Splošna ocena obiskovalcev je bila, da je
šlo za pester in zanimiv večer, brez vstopnine,
katerega je vodila Eva Žnidarič, po uradnem
delu pa so organizatorji poskrbeli še za pogostitev, ki je še bolj teknila ob kitarski spremljavi domačega glasbenika Darka Horvata.
www.bakos.si, foto: arhiv B. S.

KNjigolAndiJa
V prejšnji številki Ovtarjevih novic smo
spraševali, kdo je gospod na fotografiji, kako
je povezan z nami in še o drugih zanimivostih
v zvezi z njim. Pod portretom je pisalo: Avtor
Školjke. Normalno, gre za Alojza Kraihgerja,
avtorja bolj znanega dela Kontrolor Škrobar.
Odzval se je Drago Lipič, predsednik KD
Ernest Golob-Peter iz Sv. Trojice in ZKD Slovenskih goric:
»Na sliki je gospod Alojz Kraigher, zdravnik, ki je zadnje čase v večini manjših občin
zelo iskan poklic. Rojen je bil v Postojni leta
1877. Kot zdravnik je služboval v raznih krajih. Med letom 1907 do leta 1914 je zdravniško službo opravljal pri Sveti Trojici. Bil je
tudi pisatelj in dramatik. Med njegova vidnejša dela sodi drama Školjka in roman Kontrolor Škrobar. Zaradi pisanja je k sebi v Trojico
povabil tudi Cankarja, ki je pri njem gostoval
dobrih šest mesecev, od jeseni 1910 do pomladi 1911. V Trojici je Cankar napisal Lepo
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Vido. Na ta čas Cankarjeve prisotnosti v Slovenskih goricah je bil v lanskem decembru,
v letu praznovanja 100. obletnice Cankarjeve
smrti, v Sveti Trojici odmeven simpozij, na
katerem sta o Cankarju in Trojici podrobneje spregovorila pisatelja Aleš Šteger in Tone
Partljič. Simpozij so organizirali Knjižnica
Lenart, KD Ernest Golob-Peter in Zveza kulturnih društev Slovenskih goric.
Kot zanimivost, predvsem za mlajšo generacijo, naj omenim, da se je Osnovna šola
Gradišče (sedaj Sveta Trojica) v pozni jeseni
leta 1967 preimenovala v Osnovno šolo Borisa Kraigherja po sinu Alojza Kraigherja.
Boris Kraigher je bil general, narodni heroj,
ki je 4. januarja 1967 izgubil življenje v prometni nesreči na poti v Beograd, takrat poznani »avtocesti bratstva in enotnosti«, ki je
povezovala Republiko Slovenijo s prestolnico
takratne države Jugoslavije. Ob preimenovanju šole so mu na posebni slovesnosti, na

kateri sem sodeloval tudi sam kot pevec v šolskem pevskem zboru, odkrili doprsni kip, ki
je bil vrsto let nameščen na zidu v glavnem
šolskem hodniku. Kje je danes ta kip, morda
ve le ravnatelj šole.
Ker je letos 60-letnica Kraigherjeve smrti (umrl je leta 1959), v KD Ernest Golob-Peter
načrtujemo
izpeljati poglobljen
simpozij o njegovem
delovanju, predvsem
pa razčleniti pomen
romana Kontrolor
Škrobar v tistih časih
in jih primerjati z današnjimi.« K temu ni
kaj dodati; Knjižnica
Lenart se bo gotovo
pridružila obeleževanju obletnice.
Nova naloga: 8. marec je dan žena. Ob-

javljamo fotografijo, ki prikazuje delo ženske,
pomembno vzgojno delo. Kdo je ta ženska?
Ženske so tudi že punčke na sliki, njene učenke? Za kakšno obliko izobraževanja gre in kje
se je odvijala? Pišite nam o tem ali pokličite na:
marija.sauperl@lenart.sik.si ali 051 338 144
Marija Šauperl

Literatura Toneta Štefaneca v Knjižnici
Lenart
V Knjižnici Lenart smo gostili avtorja, domačina iz Svete Trojice, Toneta Štefaneca. Vse
življenje je pripaden slovenskogoriški kulturi
in literarnemu ustvarjanju. Med drugim je
bil tudi med pobudniki gibanja pesnikov in
pisateljev začetnikov v sedanji Sveti Trojici,
zaposlen na Zvezi kulturnih organizacij Lenart in tako tudi sam organizator številnih
dogodkov.
V uvodu zanimivega večera je Breda Slavinec, Javni sklad za kulturne dejavnosti
Lenart, predstavila njegovo življenjsko pot
in delo – vodila je tudi pogovor z njim, in
to pred številnim občinstvom. Nato je Tone
sam orisal svoja dela in se med vsemi zapisanimi dramskimi deli, spomini in drugimi
zgodbami osredotočil na štiri: Nasilje, žrtve,
upor; druga svetovna vojna, Pohorski junak;
drama, Težka pot do sprave; drama, Županske volitve; satirična igra. S svojimi spomini
in pogovorom z obiskovalci je izzval tudi svoje nekdanje sošolce. Tako je sošolec Branko v
dovtipu rekel, da je Tone, potem ko so končali osnovno šolo, odnesel vse znanje v torbi
s seboj.
Prijetno vzdušje je povezalo ljudi, predvsem pa dalo jasno sliko, da je kultura v Slovenskih goricah zasidrana in ima močne korenine v klenih ustvarjalcih, ki so se ji zapisali

za vse življenje. Tone in njegovi bližnji so prišli z murskosoboškega konca, kjer Tone preživlja svoje tretje življenjsko obdobje, a kljub
temu so prišli domov. In lepo so se imeli tod.
Dela Toneta Štefaneca hranimo v Poličevi
sobi Knjižnice Lenart in so ob njegovi privolitvi na voljo tudi dramskim skupinam za
nadaljnjo uporabo.
Marija Šauperl,
foto: Petra Kranvogel Korošec

Zgodbe nas učijo – študentje so bili del
naše zgodbe
Povabili smo vse nekdanje dijake in študente, danes že »izučene« bibliotekarje,
pravnike, ekonomiste, profesorje, vzgojitelje,
doktorje, ki so z nami gradili Poličevo sobo,
COBISS, katalogizacijo, prireditve, igrice,
pravljične ure, delavnice, urejali prostore …
velika dela, ki še danes in še bodo sestavljali
življenje uporabnikov in knjižničarjev in lokalnih skupnosti, v katerih bivamo.
Prišle so: Romana, Vesna, Tamara, Mojca,
Petra in pisale so nam Jožica, Sara, Maja, Janja, Aleksandra … To niso samo imena občasnih pomočnic v Knjižnici Lenart, leta nazaj.
To so opravljena dela in izkušnje, ki še danes
krepijo njih, v knjižnici pa puščajo sledi: Romanini zapisi v COBISS, njen strokovni doprinos v katalogizaciji gradiva, Vesnina ideja,
da bi gradivo za boljšo prepoznavnost razmejili s kartončki abecede – z velikimi črkami,
vnos članov v računalniški katalog leta 2000,
Mojca in Tamara sta obujali spomine na izkušnje pri iskanju gradiva za obiskovalce,
izvajanju delavnic za otroke, urejanju domoznanskega gradiva z Majo Toš v Poličevi sobi,
Janja nam je pisala o spominih na dragoceno
prakso kot študentka bibliotekarstva, o zbiranju podatkov o zgodovini Lenarta skupaj z
Manjo za tablo, ki stoji sredi Lenarta, Jožica o
svojih izkušnjah pri pravljičnih uricah, enako
tudi Aleksandra. Petra je začenjala z računal-

niškim izobraževanjem uporabnikov in projekti. Ne, ne zdi se nam, to so še vedno veliki
dogodki, ki tiho, iz ozadja veliko prispevajo k
razvoju dejavnosti in so del pozitivnih delovnih izkušenj vsakega od njih.
Marija Šauperl,
foto: Petra Kranvogel Korošec

Romana Fekonja, danes svetovalka na Zavodu za
šolstvo Maribor, je presenetljivo natančno opisala
številne projekte iz časa njenega dela v domači
knjižnici ter pokazala v COBISS katalogu, kako ji
je uspelo analitično obdelati Zbornik občine Lenart.
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Literarni večer z Agnes Kojc v Knjižnici
Lenart
Agnes Kojc iz Jurovskega Dola je absolventka prevodoslovja in slovenistike na Filozofski fakulteti Maribor. Kljub temu da se
je rodila s cerebralno paralizo in je invalidski
voziček njen stalni »spremljevalec«, ostaja
dekle mnogih talentov, širokih obzorij, vedrine, pozitivnega odnosa do življenja in sveta.
Dejavna je na več področjih, svoj svet in zadovoljstvo je našla v mnogih stvareh, vendar
so njena ustvarjalna moč knjige, pisanje in
govorjena beseda. Pesmi. Briljantno zapisane,
izbrušene, izpovedne, lirične, svetle ali malo
temnejše, kot so bili trenutki, v katerih jih je
zapisala. Kot najstnica v osnovni in srednji
šoli ali kot mlada ženska. Bogastvo jezika,
pesniškega izražanja, prispodobe, občutja in
sporočilnost pesmi Agnes Kojc so izjemni,
prevzamejo in se dotaknejo duše.
Dvorana Knjižnice Lenart je bila polna
do zadnjega kotička. V pogovoru z Darinko
Čobec je Agnes povedala, da namerava izdati
pesniško zbirko, piše roman, svoje pesmi pa
je predstavila v Salonu uporabnih umetnosti
v Mariboru in na literarnem večeru Univerzitetne župnije Maribor. Agnes besede dobro tečejo, veliko povedo in nas nagovorijo.
Agnes Kojc, njena življenjska zgodba, besede
in pesmi so navdih za vse nas. Kot je v pogo-

Sv. Ana: To imamo v družini

voru večkrat poudarila, je le v nas samih moč
in odločitev, da kaj spremenimo na bolje, živimo notranje bogato in zadovoljno življenje,
premagamo malodušje.
D. O., foto Maksimiljan Krautič

Sara Špelec in vrelci kulture
V Knjižnici Lenart je bila v
torek, 5. februarja, ob 18. uri kot
osrednji dogodek ob slovenskem
kulturnem prazniku predstavitev
zanimive pisateljice Brede Smolnikar in ilustratorke Laure Ličer,
ki še vedno razstavlja svoje ilustracije v večnamenski dvorani
Knjižnice Lenart. Pogovor s pisateljico in ilustratorko je vodila
pesnica in prevajalka Sara Špelec,
samozaposlena v kulturi, predsednica Kulturno-gledališkega društva Reciklaža.
Marija Šauperl Od leve: Breda Smolnikar, Sara Špelec, Laura Ličer

Pevke Vox Angelice očarale Benedikt
Leto 2018 je že vztrajno zaključevalo svoj
tek in ljudje smo bili nadvse praznično razpoloženi. Čakali smo piko na i prazničnega
decembra, katero smo v občini Benedikt
dočakali 29. 12. v Domu kulture. S svojim
koncertom so nas počastile članice že dodobra poznane vokalne skupine Vox Angelica,
ki deluje pod vodstvom magistrice glasbene
umetnosti Anite (Kralj) Pavkovič. Nas obiskovalce so ob vhodu pričakale bakle, ki so
napovedovale imeniten večer, sama dvora-

na pa je bila obdana v praznične luči. Dom
kulture je bil tako nabito poln, da so mnogi
obiskovalci morali stati, pa vendar nihče ni
odšel nejevoljen, saj so nas angelski glasovi
Vox Angelice popeljali v popolnoma drugo
dimenzijo in tako so pevke ponovno upravičile svoj sloves. Poleg gostiteljic večera sta nastopila tudi ansambel Recesija band in Tamburaški orkester iz Apač pod vodstvom Jana
Juršnika in mlada pevka iz Svete Trojice Leja
Leutgeb. Prireditev je s svojim žarom povezovala Saša Lovrenčič. Ob
koncu prireditve pa smo
si lahko ogledali tudi razstavo ročno izvezenih prtičkov Marije Jančar iz Sv.
Treh Kraljev. Prireditev je
bila organizirana v okviru
Kulturno-glasbenega društva Benedictus, finančni
pokrovitelj pa je bila Pravna družba Pavkovič in partnerji, d. o. o. Vox Angelici
želimo obilo uspeha na
mednarodnih tekmovanjih
v Italiji in Grčiji.
A. Jazbec

Razstava Nine Šulin v Mariboru
V Galeriji RRRudolf v Mariboru so v sredo,
30. januarja, v organizaciji Javnega sklada za
kulturne dejavnosti Republike Slovenije – OI
Maribor, Zveze kulturnih društev Maribor in
KD Mariborska literarna družba odprli razstavo knjižnih ilustracij Nine Šulin iz Lenarta
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na Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo Univerze
v Ljubljani. Imela je 31 samostojnih in 10 večjih skupinskih
razstav doma in v tujini. Razstavljene ilustracije so del opusa
knjižnih ilustracij, ki jih je avtorica pripravila za slikanice Bukovi škratki, Miška šepetalka, Mali
svetilkar, Kovček suhih hrušk,
Petelinček in putka in Agata,
žlahtni cvet s Štraleka, ki so delo
pisateljice Stanke Devjak.
E. P.

z naslovom: Zidam hišo, v kateri prebivajo
pravljice.
Nina Šulin (1980) je diplomirala na Oddelku za likovno umetnost na Pedagoški fakulteti Univerze v Mariboru in magistrirala iz
Scenskega oblikovanja, smer kostumografija

KUD Tišina je gostoval s predstavo komedijo v dveh dejanjih To imamo v
družini Raaya Cooneya, ki so jo odlično
odigrali pred aninskim občinstvom 10.
2. 2019. Uro in pol trajajoča komedija je
polna peripetij ter zapletov, humornih
vložkov, ki se vsi srečno končajo, občinstvo pa se odlično zabava - kakor se je
tudi tokrat. Čestitamo k imenitni izvedbi komedije.
SReBr

ODBOJKA
Benediške odbojkarice 7. v 2. DOL – vzhod
Po 13. odigranem krogu v 2. DOL – vzhod
zasedajo odbojkarice Benedikta trenutno 7.
mesto. V dosedanjem delu prvenstva so zabeležile 5 zmag in 8 porazov. Serijo treh zaporednih zmag so prekinile v zadnjem odigranem
13. krogu prvenstva na domačem igrišču s
porazom (1:3) proti ekipi Turbina, ki trenu-

tno zaseda 4. mesto na lestvici. V 14. krogu se
odbojkarice Benedikta odpravljajo na gostovanje v Mursko Soboto, prihodnji konec tedna (9. 3.2019) pa se bodo znova predstavile
na domačem igrišču proti ekipi SIP Šempeter
II. Tekma se bo pričela ob 18. uri.

FUTSAL
1. SFL - KMN Benedikt avtodeli Džauš se seli v 2. SFL, mlada ekipa U19 v
končnico za prvaka
Do konca rednega dela prvenstva v 1. SFL je
zgolj še 1 krog. Za edini slovenskogoriški futsal klub, ki je bil v zadnjih sezonah konstanten član slovenske prvoligaške futsal scene, je
bilo že nekaj krogov pred koncem jasno, da
mu sledi selitev v 2. SFL. Kljub doslej zgolj
1 osvojeni točki pa gre pohvaliti igralski kader in trenerja, ki niso zapustili potapljajoče
barke ampak so vztrajali do konca prvenstva kljub težavam s premajhnim igralskim

kadrom. V zadnjem krogu prihodnji konec
tedna čaka mlado ekipo Benedikta še tekma
v Sevnici.
Uspešnejša sezona je za ekipo Benedikta v
državnem prvenstvu do 19 let, kjer so si Benedičani prav v zadnjem krogu rednega dela
prvenstva z visoko zmago nad ekipo KMN
Meteorplast (8:1) zagotovili 3. mesto na lestvici, ki vodi v ligo oz. končnico za prvaka.

ŽFL – KMN Slovenske gorice še naprej zasidrane na 1. mestu
Igralkam KMN Slovenske gorice je pripadel
tudi 4. letošnji medsebojni derbi proti ŽNK
Cerkvenjak. Tekmo minulo nedeljo (24. 2.
2019) so v ŠD Voličina dobile z rezultatom
7:2. Strelsko je bila s 6 zadetki znova zelo

učinkovita Tanja Vrabel, 1 zadetek je dodala
Larisa Fras. Za ekipo Cerkvenjaka je oba gola
prispevala Sandra Štumberger. Že to soboto
(2. 3.) bo v Voličini potekal derbi vodilnih
ekipi med KMN Slovenske in ŽNK Celje,

V tekmovanju mladih vse tri selekcije KMN Slovenske gorice v končnico
za prvaka
Prav vsem trem ekipam KMN Slovenske gorice, ki so v tej sezoni nastopale v državnem
prvenstvu, je uspel preboj v nadaljevanje
prvenstva. Selekciji do 13 in 15 let sta osvojili 3. mesto, selekcija do 17 let pa 2. mesto
v rednem delu tekmovanja. Žal se prvi krog
za vse omenjene ekipe ni pričel najbolje, tako

je selekcija U13 morala priznati premoč ljubljanski Olimpiji (0:11), selekcija U15 na gostovanju proti KMN Tomaž (4:11) in selekcija
U17 prav tako v gosteh proti ekipi ŠD Extrem
(2:2).
Dejan Kramberger

BORILNI ŠPORTI
Spet uspešni lenarški karateisti

V soboto 26. 1. 2019, je bil Karate klub Seki iz
Sv. Jerneja prireditelj 2. Pokala Konjiškega konja 2019 za vse starostne kategorije. Sodelovalo je koli 600 tekmovalcev iz 88. klubov iz 12.
držav. Iz lenarškega kluba so na tekmi nastopili: Gal Bauman (borbe dečki -35 kg in kata
dečki), Nino Ornik (borbe mladinci -76kg),
Rola Luka (borbe dečki -40kg in kata dečki),
Luka Štandeker (borbe malčki +30 kg in kata
malčki) in Vid Zarič (kata ml. kadeti in borbe
ml. kadeti -50 kg). V borbah je bron osvojil
Vid Zarič, Luka Štandeker pa 5. mesto v katah.

V nedeljo, 3. 2.2019, je v športni dvorani
Osnovne šole Lenart potekal 2. krog Šolske
Karate Lige, ki ga organizira Karate zveze
Maribor. Tekmovanja se je udeležilo 107 tekmovalcev iz 38 osnovnih šol, lenarški karateisti so dosegli: 1.mesto: Jakob Duraković (kata
najmlajši); Gal Bauman (borbe dečki +35kg)
in Ekipa Lenart (Bauman, Rola, Lenart).
3.mesto: Luka Lenart (kata dečki); Matija Sedonja (borbe dečki); Luka Štandeker (borbe
dečki -35kg); Luka Rola (borbe dečki +35kg)
in Luka Lenart (borbe dečki +35kg).
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V soboto, 16. 2. 2019, se je v Selnici ob Dravi odvil še 3.krog Šolske Lige Karate zveze
Maribor. Tekmovanja se je udeležilo 98 tekmovalcev iz 31. osnovnih šol. Tudi tokrat
so Lenarčani zabeležili izvrstne rezultate, in
sicer: 1.mesto: Luka Štandeker (borbe dečki
-35kg); Gal Bauman (borbe dečki +35kg) in
Vid Zarič (borbe ml.kadeti -50kg). 2.mesto:

Jakob Duraković (kata najmljaši); Vid Zarič
(kata ml.kadeti) in kata ekipa Lenart (Bauman, Lenart, Rola). 3.mesto: Matija Sedonja
(borbe dečki -35kg); Luka Rola (dečki kata
in borbe +35kg): Luka Lenart (dečki kata in
borbe +35kg)
Borut Močnik

Lenarška rokoborca uspešna v Murski Soboti
V soboto, 16. februarja, je bilo v Murski Soboti državno prvenstvo v rokoborbi grško-rimskega sloga za mladince - 20 let. Rokoborski klub Lenart je osvojil dve medalji: v
kategoriji 72 kg Žan Perko in v kategoriji
77 kg Rok Rutnik. Ker sta še kadeta, je 3.
mesto za oba velik uspeh. V kadetski konkurenci, 16 let, bosta prav gotovo mesto ali
dve višje.
Tomi Jagarinec

Piše: Tomaž Kšela

HUMORESKA

Zakon
»Peter, danes pa si zelo slabe volje, ali ne,«
je šivilja Marica pred dnevi dejala rezkarju
Petru.
»Seveda sem slabe volje, če pa mi šef že
ves teden hodi po glavi,« je odvrnil Peter.
»Danes me je deset minut maltretiral, ker si
zjutraj nisem takoj nadel zaščitnih rokavic.«
»Ja, ja, vsega je kriv zakon,« je prikimal
mizar Tone.
»To je res,« je prikimala Marica. »Naši zakoni so velikokrat tako neživljenjsko napisani, da se jih v praksi ne more nihče držati.
Zato pa jih vsi po vrsti tudi tako pogosto
kršimo.«
»Marica, jaz danes nisem kršil nobenega
zakona,« se je razburil Peter. »Ne vem, zakaj
se je naš šef zjutraj tako razburil in razjezil
name, saj nikjer ne piše, da si moram pred
začetkom dela nadeti delovne rokavice.«
»Pravim ti, da je kriv zakon,« je dejal
Tone.
»Včasih so ti zakoni tako zapleteno napisani, da človek niti ne razume prav, kaj v
njih piše,« je dejala Marica. »Morda pa v zakonu o varnosti in zdravju pri delu piše, da
si moraš pred delom nadeti rokavice. Kdo
ve? Ali si ta zakon podrobno prebral?«
»Hm, to ne,« se je za ušesom popraskal
Peter. »Pravzaprav niti ne vem, kako je vi-

GIMNASTIKA
Področno gimnastično tekmovanje

V soboto, 2. 2. 2019, smo
v športi dvorani Lenart v
sklopu ŠD Lenart izvedli
prijateljsko
področno
tekmovanje mladih telovadk in telovadcev v
skokih z male prožne ponjave. Pod motom Važno
je sodelovati, ne zmagati
so sodelovali deklice in
dečki ŠD Lenart od 5 do
14 let. Deklice trenira
Jerneja Fišer Kurnik, dečki pa trenirajo pod
vodstvom Matije Zavasnika in budnim očesom Teje Rojs-Dominko. Nastopajoči so se
predstavili z različnimi skoki z male prožne
ponjave, prilagojenimi njihovim starostim
in spretnostim in da pokažejo staršem, kaj
že znajo. Njihovo znanje smo ovrednotili s
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ZA RAZVEDRILO

priznanji za vsakega udeleženca, kjer je bilo
zapisano, kako so se odrezali. Sodnica Petra
Fišer je ocenjevala skoke, kot da je pravo tekmovanje, ne samo prijateljsko. Na koncu je
sledila pogostitev vseh, ki so prijatelji športa.
Tea Rojs-Dominko, foto Bojan Črešnar

Smeh je pol zdravja
Donosen poklic

»Petrček, kaj boš po poklicu, ko odrasteš?
O čem sanjaš,« je učiteljica povprašala
Petrčka.
»Sanjam, da bom zaslužil milijon evrov,
tako kot moj ata.«
»Kaj tvoj ata toliko zasluži?«
»Ne, tudi on sanja o tem.«

SOS

»Je to SOS-linija za samomorilce? Obupan sem, vse sem izgubil – službo, ženo,
stanovanje … Razmišljam o samomoru.«
»Joj, izgubili ste tudi telefonsko številko
SOS-linije. Tukaj je mesarija.«

V šoli

»Petrček, premalo se učiš. V tvojih
letih sem jaz znala že brati in pisati,« je
učiteljica pokarala Peterčka.
»Vam je bilo lahko, ker ste imeli dobro
učiteljico,« je odvrnil Petrček.

Logično sklepanje

»Mama, ali je res, da se človek po smrti
spremeni v prah,« je Peterček povprašal
mamo.
»Res je!«
»Potem pa je pod očetovo posteljo nekdo
umrl.«

Slonica in polž

»Ljubim te. S tabo bi se takoj poročila,«
je slonica zašepetala na uho polžu.
»Takšne ste ženske, čim vidite, da ima
kdo hišo, bi se takoj poročile z njim.«

CENIK oglasnega prostora v
Ovtarjevih novicah
1/16 strani

124 x 40 mm

80,00 €

1/8 strani

124 x 84 mm

100,00 €

1/4 strani

124 x 173 mm

180,00 €

1/2 strani

253 x 173 mm

280,00 €

Cela stran

253 x 350 mm

480,00 €

K navedenim cenam se prišteva DDV.
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deti od zunaj, kaj šele, da bi vedel, kaj piše v
njem. Kljub temu pa mislim, da ni problem
v zakonu, temveč v našem šefu. Zadnje čase
se razburja zaradi reči, ki jih prejšnji mesec
niti opazil ni.«
»Pa saj pravim, da je za to kriv zakon,« je
vzkliknil Tone. »Kaj me tako kot doma tudi
tu nihče več ne posluša.«
»Tone, nehaj ti že enkrat težiti s tem tvojim zakonom,« je zakričal nazaj Peter. »Pravim ti, da ni zakon kriv, da je naš šef iz dneva v dan bolj nataknjen.«
»Seveda je kriv zakon, pa ne moj in tvoj
zakon, temveč njegov zakon,« je zarobantil
Tone.
»Nehaj, saj naš šef nima svojega zakona,
zakoni so za vse enaki,« se je naprej razburil
Peter.
»Seveda ima svoj zakon s Treziko, ta pa je
prejšnji teden pobrala kovčke in odšla nazaj domov k mami. Zato vama pravim, da
je nataknjen zaradi zakona,« je povzdignil
glas Tone.
»O sveta nebesa,« se je prijel za glavo Peter. »Se mi je zdelo, da danes nisem gor plačal zaradi zakona o varnosti in zdravju pri
delu, temveč zaradi enega drugega zakona,
ki ga niti poslanci ne morejo popraviti.«
»Res je, to je edini zakon, ki si ga vsakdo
piše in popravlja sam,« je prikimala Marica.

Pripravlja T. K.

Prijatelji

»Petrček, ali je tvoj dedek na Facebooku?«
»Ne.«
»Zakaj pa mu še nisi naredil profila?«
»Saj sem mu ga, vendar ga je kmalu nato
Sveti Peter dodal med prijatelje.«

Žalostna vest

»Slišim, da je tvoji sosedi umrl mož. Se je
dolgo mučil.«
»Ne, ne, samo eno leto sta bila poročena.«

Dedek in vnuk

»Dedek, daj mi prosim deset evrov,« je
Petrček zaprosil dedka.
»Nimam toliko,« se je izgovoril dedek.
»Dobro, potem pa bom babici povedal,
da se na svojem profilu na Facebooku
predstavljaš kot vdovec.«

Pred poroko

»Jaz s svojo ženo pred poroko nisem
seksal. Pa ti?«
»Ne spomnim se. Kakšen je že bil njen
dekliški priimek?«

Stara kripa

»Ta stara kripa, ki jo vozite, je tehnično v
tako slabem stanju, da bi se ji težko reklo
avto,« je policist okrcal voznika.
»Popolnoma se strinjam, da to sploh
ni avto. Zato tudi nimam vozniškega
dovoljenja.«

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

LAS OVTAR
SLOVENSKIH GORIC

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje

Zamik objave javnih pozivov LAS Ovtar

V

prejšnji številki Ovtarjevih novic smo najavili, da bodo novi javni pozivi LAS Ovtar
Slovenskih goric objavljeni konec januarja 2019. V začetku januarja je organ upravljanja Programa razvoja podeželja za obdobje 2014-2020 opravil nadzor delovanja
LAS Ovtar Slovenskih goric. Večjih neskladij ni bilo ugotovljenih, kljub temu pa je bilo podanih nekaj priporočil, povezanih z izvajanjem javnih pozivov, zato smo bili pozvani k spremembi Strategije lokalnega razvoja 2014-2020 (SLR) pred objavo novih javnih pozivov.
Druga sprememba SLR je bila soglasno potrjena na korespondenčnih sejah upravnega
odbora in skupščine LAS ter že poslana v potrditev pristojnemu državnemu organu. Novi
javni pozivi LAS Ovtar Slovenskih goric bodo tako objavljeni takoj po potrditvi spremembe SLR.
Vabimo vas, da nas spremljate na spletni strani www.lasovtar.si

Vabilo k vpisu v izobraževalni
program Zeleno podjetništvo v
Slovenskih goricah – ZELENI BIZNIS

P

rogram je namenjen vseživljenjskemu učenju, medgeneracijskemu vključevanju v socialno podjetništvo, prenosu znanja na mlajše generacije ter spodbujanju trajnostno
naravnane podjetniške miselnosti na območju LAS Ovtar Slovenskih goric.
OPIS PROGRAMA: udeleženci izobraževanja pridobijo znanja za samostojno uporabo
informacijsko-komunikacijske tehnologije, komunicirajo v nemškem jeziku, osvojijo veščine poslovnega bontona in javnega nastopanja. Naučijo se tudi izbrati ustrezno pravno
organizacijsko obliko za svojo dejavnost. Program temelji na trajnostni načelih, zlasti na
upoštevanju načel zelenega delovnega mesta in zdravega življenjskega sloga.
Program je sestavljen iz 6 modulov:
- računalniško opismenjevanje;
- poslovna komunikacija v nemškem jeziku;
- komunikacija in bonton, retorika in javno nastopanje;
- organizacijski vidik poslovanja;
- zelena pisarna;
- promocija zdravja na delovnem mestu.
Posamični moduli obsegajo različno število pedagoških ur, program skupaj traja 122 ur.
POGOJI ZA VKLJUČITEV: v program se lahko vključijo prebivalci iz območja LAS Ovtar Slovenskih goric, ki obsega občine: Benedikt, Cerkvenjak, Duplek, Lenart, Pesnica, Sveta
Ana, Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Sveti Jurij v Slovenskih goricah in Šentilj.
Udeleženci se lahko prijavijo na posamezni modul ali na vse module. Udeležba je brezplačna.
VPIS IN INFORMACIJE: Razvojna agencija Slovenske gorice, d.o.o. - Izobraževalni center, Nikova 9, Lenart. Tel. št. 02 720 78 88, 051 368 118, e-pošta: izobrazevalnicenter.slogor@
gmail.com
Vpis v izobraževalni program še poteka. Lepo vabljeni!
Program je sofinanciran iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP).

Delavnica LAS Ovtar za upravičence

R

azvojna agencija
Slovenske gorice
- vodilni partner
LAS Ovtar Slovenskih
goric je 6. februarja
2019 izvedla delavnico za upravičence iz 2.
Javnega poziva EKSRP
za izvajanje operacij.
Delavnica je bila namenjena vsem upravičencem (vlagateljem in
partnerjem). Na delavnici je bil poudarek na
označevanju aktivnosti
operacij v skladu z Navodili za informiranje
in obveščanje javnosti o aktivnostih, ki prejemajo podporo iz Programa razvoja podeželja
Republike Slovenije za obdobje 2014–2020

ter pravilnem izvajanju operacij in vodenju
vse potrebne dokumentacije za pripravo zahtevkov.
M. G., foto: A. Š.

LAS Ovtar Slovenskih goric si prizadevamo k večji prepoznavnosti LAS in k izboljšani kakovosti našega dela. Zato smo pripravili manjšo spletno anketo, za katero vas
vabimo, da jo izpolnite. Med vsemi, ki boste anketo izpolnili do 15. marca 2019,
bomo izžrebali prejemnika praktične nagrade. Vljudno vabljeni k izpolnitvi.
Anketa je dosegljiva na spletni strani https://www.rasg.si/index.php/novice-las.
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P

o zelo dobrem odzivu poslušalcev na
lanske oddaje smo se odločili, da tudi
v letu 2019 nadaljujemo s predstavitvijo LAS Ovtar Slovenskih goric in animacijo
območja na ta način. Tako lahko na Radiu
Slovenske gorice (96,4 MHz) vsako nedeljo
med 11. in 11.45 uro ponovno prisluhnete
oddaji Ovtarjeva košara. Namen oddaje je
predstavitev LAS Ovtar Slovenskih goric,
skupnega instrumenta Lokalni razvoj, ki ga
vodi skupnost, t.i. CLLD (Community-Led

Local Development) in opozoriti na možnosti prijave na javne pozive za razpoložljiva
sredstva Evropskega kmetijskega sklada za
razvoj podeželja in Evropskega sklada za regionalni razvoj. Predstavili se bodo različni
ponudniki iz Slovenskih goric (nosilci dopolnilnih dejavnosti na kmetijah, vinogradniki,
domači mojstri …) in spregovorili o svojih
projektih, dobrih praksah, izkušnjah, izdelkih in dejavnostih.
Vabljeni k poslušanju!

Prva faza Ureditve Ekomuzeja Dolina miru
Benedikt (Ukrep LEADER 19.2)

O

gramoznice, prst, maketa 1800 m globoke
d začetku letošnjega leta pospešeno
termalne vrtine, fosili …), travniki, suhi travpoteka ureditev Ekomuzeja na celoniki, mokrotni travniki, ekstenzivno gojeni
tnem ozemlju Občine Benedikt. Ekotravniki, mejice, visokodebelni sadovnjaki in
muzej bo vseboval in povezoval prostor, deditradicionalni vinogradi, njive, gozdovi, obščino, spomin in prebivalce. V operaciji poleg
vodna drevesa, redke rastline in živali, vode,
prijavitelja Občine Benedikt kot partnerja
naselja.
sodelujeta še Turistično društvo Atlantida in
Novi turistični produkti prve faze operaGostišče na kmetiji Kaučič, Olga Kaučič, s. p.
cije bodo: vzorčni vrt in sadovnjak, delavniRazlogi za operacijo so aktivnosti za varovace o naravni in kulturni dediščini za šole in
nje okolja, samooskrbe in za razvoj tržnih in
občane, izleti in ekskurzije, interpretacijski
turističnih dejavnosti ter večgeneracijsko in
center Ekomuzej (razstave, predavanja …),
medgeneracijsko sodelovanje in vseživljenjdestinacijski blagovni znamki in integralsko učenje. Ozadje operacije so tudi naravne
ni turistični produkti z vključitvijo kmetov
znamenitosti, ki se skoraj ne tržijo v turizmu
in podjetnikov. Cilj in pričakovani rezultati
Slovenskih goric. V Benediktu intenzivno
prve faze ureditve Ekomuzeja so interpretapotekajo priprave na gradnjo toplic, zato je
cijski center, učni sadovnjak in kmečki vrt in
potrebno ponuditi nove turistične proizvode.
povečanje števila turistov.
Pripravljenost za izvajanje operacije je želja in
sodelovanje občanov, da Benedikt z okolico
Janez Ferlinc
postane prepoznavna turistična destinacija,
kjer se varuje okolje.
Začela se je obnova
dela starega vrtca za
Interpretacijski center Ekomuzeja. Tečejo
priprave za ureditev
učnega kmečkega vrta,
sadovnjaka in ureditev
vodnjakov. Razvijajo
destinacijski blagovni znamki. Nabavljajo
opremo. Evidentirajo
nove zelene površine,
namenjene za rekreacijo z določitvijo naravnega parka. Evidentirajo in opisujejo naravna
območja v Ekomuzeju:
neživa narava (ka- Del Ekomuzeja bo lahko park maket stavb
mnolomi, peskokopi,
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Anketa LAS Ovtar Slovenskih goric

V

Nov sklop radijskih oddaj Ovtarjeva košara
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