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Prehod iz zime v pomlad je pospešil »prireditveni utrip« in v razgibano dogajanje zajel vse širši krog ljudi. Lenarške planinke so se ob dnevu žena podale na 11. tradicionalni pohod, tokrat na Kras. Na pustno soboto si je v Lenartu na tradicionalnem pustovanju nekaj tisoč obiskoval ogledalo pustni sprevod skoraj 1500 maškar.
Foto: Alenka. Špes
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Vabimo vas na doživljajski dogodek

»POBEG V ZGODOVINO ČAROVNIŠTVA«,
KI BO V SOBOTO, 6. 4. 2019, OB 19.30 URI V DOMU KULTURE V LENARTU
IN
V NEDELJO, 7. 4. 2019, OB 18. URI V DOMU KULTURE V LENARTU
AGATA

Vabimo vas na »Pobeg v zgodovino čarovništva«, v 17. stoletje, ko so v gradu Hrastovec potekali čarovniški procesi.
Zgodba o Agati v širšem okolišu Hrastovca ostaja prisotna že generacije. Je zgodba o čarovništvu, ljubezni, predanosti,
upanju in veri. Agata je simbol vseh duš, ki se jim je zgodila krivica. Je opomin za včeraj in jutri. K zgodbi Črnega križa pri
Hrastovcu so se vedno znova vračale in jo obujale generacije.

Meghívjuk Önt a

„MENEKÜLÉS A BOSZORKÁNYSÁG TÖRTÉNETÉBE” CÍMŰ ESEMÉNY BEMUTATÁSÁRA,
AMELYRE SZOMBATON, 2019. ÁPRILIS 6-ÁN, 19.30 ÓRAKOR
ÉS
VASÁRNAP, 2019. ÁPRILIS 7-ÉN 18.00 ÓRAKOR KERÜL SOR A LENARTI KULTÚROTTHONBAN.
AGATA

Meghívjük Önt a »Menekülés a boszorkányság történetébe« című eseményre, amely során a 17. századi, a hrastoveci kastélyban lezajlott boszorkányperekkel ismerkedünk meg.
Agata története, amely a boszorkányságról, a szerelemről, a hűségről, a reményről és a hitről tanúskodik, már évtizedek óta
jelen van Hrastovecben és tágabb környékén. Agata minden, az igazságtalanság miatt szenvedő lélek jelképe. A hrastoveci
Fekete Kereszt legendáját a környékbeli emberek újra és újra felidézik.
»A projektet az Európai Unió támogatja, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozza az Interreg V-A Szlovénia - Magyarország 2014-2020 Együttműködési Program keretében.«
»Projekt je podprt s strani Evropske unije in sofinanciran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija–Madžarska 2014–2020«

Z

godba o Agati v širšem okolišu Hrastovca ostaja prisotna že generacije. Je zgodba o čarovništvu, ljubezni, predanosti, upanju
in veri. Agata je simbol vseh duš, ki se jim je zgodila krivica. Je
opomin za včeraj in jutri. K zgodbi Črnega križa pri Hrastovcu so se
vedno znova vračale in jo obujale generacije. V obliki romana, dramskih uprizoritev, eksteriernih performansov ostaja živa skozi desetletja.
Kaj je pri tem besedilu tisto, kar nas vedno znova vleče k uprizarjanju? Je to iskrena ljubezen, ki ruši stanovske okove? Staro sovraštvo
do veleposestnikov - tujcev, ki so nam vladali? Je to zgodba matere, ki
bi za svojega sina naredila vse? Je to želja po tem, da zmaga dobro? Je
to užitek ob poslušanju krikov, gledanju krvi, mrtvorojenih otrok …?
Ali zgodovina, iz katere se učimo? Kostumi? Romantika?
Danes rečemo, da ne verjamemo v čarovnice. A še vedno preganjamo tiste, ki nas motijo zaradi svoje drugačnosti. Ne uporabljamo več
čarovniških stolov, ampak sodobne družbene prijeme.
Življenje pa teče, se obrača, za sabo puščamo grobove, dediščino, spomine. Romantični razkol - slediti srcu ali slediti razumu - in
ugotovitev, da ne moreš obsojati ne enega ne drugega, to je breme
današnjega romatičnega junaka. Biti zvest sebi, slediti plemenitim
načelom, lepoti in delovati pravično. To je tisto, kar se dotakne naših občutljivih kotičkov. Lepota plemeniti naše življenje in dviguje
življenjsko vibracijo.
Viktor Hrvatin Meglič
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Bo treba delati do 67. leta starosti?

Videnje ljudi in dogodkov

Slovenski »Butalci« smo uspešni tudi
v tujini

Č

eprav tudi v tujini ni vse zlato, kar se
sveti, smo lahko Slovenci kot majhen
narod ponosni na dosežke in položaje, ki jih tudi v najbolj razvitih državah in
najbolj uglednih svetovno znanih ustanovah zasedamo, čeprav se je treba zavedati
tudi tega, kar je za Delo izjavil novo izvoljeni varuh človekovih pravic Peter Svetina:
»Moti me, da smo nesamozavestni in da
se mnogim zdi, da je v tujini vse najboljše.
Tudi sam sem padel na to finto. Strokovno
sem ogromno hodil po Evropi, vse je bilo
videti lepo. Zaradi izziva sem šel delat v
Avstrijo, da bi pridobil izkušnje. Ampak
oni so vedno govorili o pozitivnih stvareh,
potem pa sem spoznal, da je enako kot pri
nas, le da mi najprej izpostavimo probleme
in kako je financiranje slabo urejeno. Naučil
sem se predvsem to, da imamo v Sloveniji
primere dobre prakse, o katerih moramo
povedati, da so dobri, ne pa da najprej začnemo jamrati.«
Navedel bom nekaj pozitivnih primerov
naše zastopanosti v tujini. Naj omenim za
začetek dejstvo, da je bil dr. Danilo Türk
dolgo časa namestnik generalnega sekretarja OZN in da je bil pred kratkim znova
soglasno izvoljen za predsednika ugledne
evropske nogometne zveze UEFA odvetnik Čeferin. Ker smo se marca spominjali mater in žensk z dvema praznikoma in
ker nas je za slovenski kulturni praznik s
svojim govorom znova »počastil« gospod
Möderndorfer, ki nam je tokrat prilepil
po Franu Milčinskemu etiketo butalci, se
na kratko spomnimo dveh uglednih slovenskih umetnic, ki sta bili nagrajeni za
Prešernov praznik in sta se uveljavili tudi
v mednarodnem prostoru. Kostumografinja in scenografka Bjanka Adžić Ursulov
je prejela Prešernovo nagrado, zborovska
dirigentka Martina Batič pa nagrado Prešernovega sklada. Ursulova se uvršča med
vrhunske ambasadorke slovenskega gledališča v tujini. Umetniško se je med drugim
uveljavila na najprestižnejših evropskih odrih, na primer Comedie Francaise, Globe
Theater London, Dunajska državna opera
in Festival Avignon. Batičeva se uvršča med
vrhunske evropske zborovske dirigentke.
Redno gostuje pri evropsko prestižnih zborovskih sestavih svetovnega formata, kot so

zbor švedskega radia, Zbor Risa v Berlinu,
Zbor nizozemskega radia v Amsterdamu in
Zbor nacionalnega radia v Parizu, ki ga tudi
vodi Naj med ženske prvakinje tokrat uvrstim tudi svetovno prvakinjo v smuku Ilko
Štuhec, ki je dostojno demonstrirala pred
svetovno javnostjo, da zna biti tudi Slovenija velika.
Slovenci se lahko pohvalimo s svetovno
znanim in uveljavljenim filozofom Slavojem Žižkom, Vesna Milek pa se je za Delo
pogovarjala z mladim prav tako svetovno
uveljavljenim družboslovcem Juretom Leskovcem. ki je med drugim povedal: »Rad
bi pomagal Sloveniji in Slovencem. Prav je,
da se začnemo zavedati, da nas je Slovencev
doma in v tujini tri milijone. Mladi imajo
danes veliko možnosti, od študija do dela
in potovanj. Ni dovolj biti uspešen, svoje
dosežke je treba deliti.« Njegova zasluga je
tudi ustanovitev ameriško slovenske izobraževalne fundacije Asef, ki po Leskovčevem mnenju spodbuja kroženje znanja med
Slovenci po vsem svetu in širi meje. Asef
združuje preko 40 slovenskih profesorjev v
ZDA, Kanadi, Veliki Britaniji, Avstraliji in
Novi Zelandiji. Sodeluje z več kot tridesetimi prestižnimi univerzami, kot so Harvard,
Cambridge, Princeton, Standford, Berkeley.
Profesorje iz tujine usmerja tudi na slovenske univerze. Poleg tega štipendira slovenske študente na tujih univerzah.
Naj kot na videz nepomemben dogodek
omenimo, da je ajdovska pivovarna za temno pivo Pelicon na mednarodnem srečanju prejela naziv najboljše pivo v Evropi.
Naj ta zapis končam z mnenjem japonskega strokovnjaka Yoshiakija Ichikawa,
ki je dejal, da bi lahko droni prej leteli nad
Ljubljano kot nad Tokiem, ker je Slovenija lahko testno območje za japonske ideje,
ker ima prednosti, kot so znanje, zagonska
podjetja in majhnost. Pravi, da se odlično
odvija sodelovanje na področju robotike,
energetike, mobilnosti in umetne inteligence. To so ugotovili tudi organizatorji foruma
Slovensko – japonski svet in družba BTC.
Da bi se prepričal o slovenskih prednostih,
je omenjeni gospod obiskal različne znanstvene ustanove, fakultete in inštitute, kjer
je znanstveni nivo, kot je rekel, zelo visok.
Tone Štefanec

Na skupščini ZOS o financiranju občin

V

Litiji je bila sredi marca 21. redna letna
skupščina Združenja občin Slovenije
(ZOS), na kateri so župani in županje
občin, članic združenja, med drugim sprejeli
poročilo o delu združenja v lanskem letu in
program dela za letošnje leto ter izbrali vodstvo združenja za novo mandatno obdobje.
Kot je razvidno iz sporočila za javnost, ki
so ga pripravili na ZOS, so župani in županje
pri sprejemanju programa v ospredje postavili aktivnosti za določitev ustreznih povprečnin za leti 2020 in 2021, za ustanovitev
pokrajin in za sprejem sprememb zakona o

financiranju občin. Za predsednika ZOS so
izvolili Roberta Smerdelja, župana Občine
Pivka, za podpredsednika pa mag. Marka Diacija, župana Občine Šentjur, in Uroša Brežana, župana Občine Tolmin.
Na skupščini je sodeloval tudi minister za
javno upravo Rudi Medved, s katerim so udeleženke in udeleženci skupščine spregovorili
tudi o financiranju občin, plačah občinskih
funkcionarjev, kohezijski politiki, centralizaciji in oblikovanju pokrajin.
T. K.

Obvestilo dopisnikom in sodelavcem Ovtarjevih novic!
Vsebino Ovtarjevih novic soustvarja vse več občanov (dopisnikov). Uredništvo nenapovedane in nenaročene prispevke uporabi v celoti ali skrajšane (s prilagojenim naslovom) ali jih
ne uporabi.
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, 26. aprila 2019. Zadnji rok za oddajo prispevkov ali nujne rezervacije prostora je 12. april 2019.
Uredništvo
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V

lada pripravlja spremembe treh zakonov: Zakona o pokojninskem in
invalidskem zavarovanju, Zakona o
socialno varstvenih prejemkih in zakona o
urejanju trga dela. Osnutke vseh treh zakonov, ki jih Evropska komisija od Slovenije
že dolgo pričakuje, je pred dnevi javnosti v
osnovnih obrisih predstavila ministrica za
delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Ksenija Klampfer. Bolj podrobno bo
vlada predloge zakonov predstavila Ekonomsko socialnemu svetu konec marca.
Razlogi za spremembe so že dolgo znani.
Gre za neugodna demografska gibanja, staranje prebivalstva, zaščito ranljivih skupin
prebivalstva in za potrebo po tem, da bi bili
prebivalci delovno aktivni do višje starosti.
Vlada namerava na področju upokojevanja dvigniti odmerni odstotek za 40 let dopolnjene delovne dobe brez dokupa za oba
spola postopno v šestih letih na 63 odstotkov
plače. Za skrb za otroke je predviden dodaten
odmerni odstotek v višini 1,25 odstotka. Leta
2025 naj bi tako tisti, ki se bodo tedaj upokojili, imeli za okoli 8 odstotkov višje pokojnine.
To naj bi vplivalo tudi na višjo odmero vdovskih, invalidskih in družinskih pokojnin ter
nadomestil iz invalidskega zavarovanja.
Po izpolnitvi pogojev za starostno upokojitev naj bi upokojencem spremembe zakona omogočale, da bodo še naprej delali
ter prejemali ob plači še del pokojnine, po
nekaj letih pa ob plači še celotno pokojnino
(v prvih treh letih vključenosti v zavarovanje
za polni delovni čas po izpolnitvi pogojev za
starostno upokojitev bi posameznik prejemal
50 odstotkov starostne pokojnine, kar je dodatna spodbuda za ostajanje v zavarovanju, v
četrtem letu in v vseh nadaljnjih letih pa naj
bi posameznik prejemal 100 odstotkov starostne pokojnine, in sicer ob pogojih upokojitve in ponovne vključitve v zavarovanje in če
je starejši od 63 let). Seveda pa bodo morali iz
plače plačevati vse prispevke, da ne bi s »cenejšim« delom nelojalno konkurirali drugim
delavcem na trgu dela.
Za regres za letni dopust v višini do 100
odstotkov povprečne plače naj ne bi bilo več
treba plačevati prispevkov.
Postopno naj bi zvišali tudi starostno mejo
za upokojitev na 67 let. To mejo naj bi dvignili vsako leto za dva meseca. Tako naj bi starostno mejo 67 let uveljavili do leta 2034. Kdor
pa bo imel 40 let delovne dobe brez dokupa,
se bo lahko upokojil kot doslej.
S spremembami zakona o urejanju trga

dela naj bi zvišali najnižje nadomestilo za primer brezposelnosti na 530,19 evra, kar predstavlja 392,75 evrov neto.
Zvišali naj bi tudi zavarovalno dobo za pridobitev pravice do denarnega nadomestila za
brezposelnost. Sedaj lahko pridobi pravico
do denarnega nadomestila brezposelna oseba, ki je bila pred nastankom brezposelnosti
zavarovana najmanj 9 mesecev v zadnjih 24
mesecih. Po novem naj bi bila za pridobitev
te pravice zaposlena najmanj 12 mesecev v
zadnjih 24 mesecih. S spremembami želijo
zajeziti prekarno zaposlovanje. To se odraža
v ponavljajočem zaposlovanju za določen čas
devetih mesecev in koriščenju denarnega nadomestila (denimo v dejavnosti izobraževanja, gradbeništva itd.).

Socialni dialog je že stekel

Socialni partnerji, torej sindikati in delodajalske organizacije, so se na predlagane
spremembe že odzvali. Zveza svobodnih
sindikatov Slovenije nasprotuje dvigu ciljne
upokojitvene starosti za tiste, ki jim ne bo
uspelo zbrati 40 let pokojninske dobe, s 65
na 67 let, češ da to sploh ni potrebno, saj je
že veljavni zakon izjemno zmanjšal število
novih upokojencev v posameznem koledarskem letu. Torej ni razlogov za dodatno zaostrovanje upokojitvenih pogojev. Po drugi
strani pa država še ni zagotovila pogojev, ki
bi prebivalstvu omogočili delo do teh starosti.
V sindikatih med drugim pričakujejo, da bo
opravljena tudi celovita analiza realne vrednosti pokojnin, odmerjenih v različnih obdobjih, ki se je zmanjšala zaradi varčevalnih
proračunskih ukrepov v času gospodarske
krize. Kot poudarjajo sindikati, morajo biti
tudi upokojenci deležni rezultatov gospodarskega razvoja.
V Gospodarski zbornici Slovenije pa menijo, da bi si morali zastaviti za cilj, da bi vsaj
40 odstotkov tistih, ki izpolnjujejo pogoje za
polno starostno upokojitev, odložilo upokojitev za leto, dve ali tri. Zato se zavzemajo za
bolj motivacijske predloge za to, da bi ljudje
po upokojitvi še naprej delali, kakor tudi za
postopen dvig dejanske upokojitvene starosti
in višanje zahtevane pokojninske dobe.

Zadnjo besedo bodo imeli poslanci

O predlogih sprememb omenjenih zakonov bosta stekla socialni dialog ter javna razprava, po katerih bo vlada oblikovala dokončen predlog zakonov in jih poslala v odločanje
in sprejem poslancem v državnem zboru.
T. K.

Predstavitev aktivnosti
Sociolab v Lenartu

A

ktivnosti Razvojne agencije Slovenske
gorice (RASG) kot vodilnega partnerja LAS Ovtar Slovenskih goric, da bi
motivirali in aktivirali prebivalstvo na področju socialnega podjetništva, so očitno padle
na plodna tla. V začetku marca so se namreč
na Ptuju in v Mariboru začela usposabljanja
za posameznike, iniciative in obstoječa socialna podjetja oz. institucije, ki se jih v tem
trenutku udeležuje kar nekaj zainteresiranih
posameznikov in organizacij z območja LAS
Ovtar. Vključitev v ta usposabljanja, ki so popolnoma brezplačna in izjemno koristna tudi
za ostale posameznike in podjetja, so pogoj
za vključitev v sistem podpore operacije Sociolab, o čemer smo že pisali.
Ker je cilj operacije vzpostaviti celovit sistem podpore
iniciativam in socialnim podjetjem oz. zadrugam na območju Podravja, se bodo cikli
usposabljanj, razvijanja idej in
načinov vključevanja v naslednjih letih še nekajkrat ponovili. Da bi čim lažje vzpostavili
stik z vsemi, ki bi želeli več
informacij o socialnem podjetništvu, bodo tako na območju
LAS Ovtar nekajkrat letno po-

tekali različni družabni dogodki za aktiviranje in motiviranje prebivalstva. Prvi tak dogodek se bo hkrati s prireditvijo Bazar semen
in sadik odvijal na tržnici v Lenartu v soboto,
10. aprila 2019 (v primeru slabega vremena
17. aprila), med 9. in 12. uro. Na stojnici Sociolab bo potekala predstavitev aktivnosti operacije Sociolab, za vsa praktična vprašanja pa
bo na voljo tudi eno izmed lokalnih socialnih
podjetij. Vsi tisti, ki vas navedena tematika
zanima in se dogodka ne boste mogli udeležiti, pa se lahko oglasite na stični točki Sociolab
na Nikovi 9 vsako sredo med 13. in 16.uro.
Danijel Zorko
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Preko štiri tisoč ton hrane za socialno
najbolj ogrožene

T

ako kot vsako leto bo tudi letos država
za socialno najbolj ogrožene prebivalce
nabavila hrano, ki jim jo bosta v obliki
prehrambenih paketov razdelili humanitarni
organizaciji Rdeči križ in Slovenska Karitas.
Kot so sporočili iz Ministrstva za delo,
družino, socialne zadeve in enake možnosti,
bodo letos za socialno najbolj ogrožene nabavili skupno 4.113.822 kilogramov hrane. Med
drugim bodo nabavili več kot pol tone pšenične bele moke, okoli 374 kilogramov jajčnih testenin, okoli 246 kilogramov brušenega dolgozrnatega riža, preko dva milijona litrov mleka
v tetrapaku s vsebnostjo 3,5 % mm, pol milijona litrov jedilnega rafiniranega olja, 235 tisoč
kilogramov konzerviranega fižola in 214 tisoč
kilogramov konzerviranega paradižnika. Za
hrano za socialno najbolj ogrožene bo država
namenila skoraj 3,2 milijona evrov, 85 odstot-

kov teh sredstev pa bo pridobila iz Sklada za
pomoč najbolj ogroženim Evropske unije.
Hrano so že in še bodo Rdečemu križu in
Slovenski Karitas dostavili v teh fazah – od
15. januarja do 28. februarja, od 1. aprila do
30. aprila in od 1. septembra do 30. septembra. Obe organizaciji, ki socialno ogroženim
z različnimi delavnicami, svetovanji in izobraževanjem pomagata pri socialnem vključevanju, bosta prehrambene pakete razdeljevale na več kot 370 razdelilnih mestih po vsej
državi, kriterije za dodeljevanje paketov pa
bosta določili sami. Za izvedbo svojih aktivnosti bosta od Ministrstva za delo, družino,
socialne zadeve in enake možnosti letos prejeli skupno preko 319 tisoč evrov, 85 odstotkov teh sredstev pa bo prispevala Evropske
unija iz že omenjenega sklada.
T. K.

Pomoč zasvojenim z digitalnimi
tehnologijami

C

enter Šteker, ki je doslej nudil pomoč
zasvojenim z uporabo digitalnih tehnologij (video in računalniškimi igricami,
socialnimi omrežji, igrami na srečo, spletno
pornografijo, internetom na splošno itd.) ter
njihovim najbližjim v Mariboru, je pred kratkim odprl tudi svetovalno enoto v Murski Soboti v prostorih MIKK. Omenjeni center nudi
pomoč vsem, ki jo potrebujejo, brezplačno.
Center Šteker predstavlja prvi za uporabnike brezplačen specializirani program v severovzhodni Sloveniji, ki nudi celostno obravnavo na področju zasvojenosti z digitalnimi
tehnologijami. Raziskave namreč kažejo, da je
v Sloveniji nekaj več kot 2 odstotka mladih zasvojenih z digitalnimi tehnologijami, od 10 do
20 odstotkov mladih pa sodi v ranljivo skupino, ki je posebej dovzetna za razvoj te zasvojenosti. Težave zaradi prekomerne rabe digitalnih tehnologij pa ima lahko vsak posameznik,

ki v določenem življenjskem obdobju zaradi
različnih vzrokov in stisk preveč uporablja
spletna omrežja. Kot ugotavlja magistrica psihologije Tjaša Antolič iz Centra Šteker, so za
razvoj zasvojenosti bolj dovzetni osamljeni in
sramežljivi mladostniki z nizko samopodobo.
Tisti, ki potrebujejo pomoč, se lahko v
programe Centra Šteker vključijo samoiniciativno, pripeljejo pa jih lahko tudi starši ali
pa jih v program svetovanja napotijo ustrezne ustanove od šol do zdravstvenih zavodov,
Centrov za socialno delo ali Nacionalnega
inštituta za javno zdravje.
Brezplačno svetovanje Centra Šteker lahko
koristijo otroci, mladostniki, njihovi starši in
drugi odrasli, ki imajo težave s prekomerno
rabo interneta, pametnih telefonov in drugih
sodobnih tehnologij.
T. Kšela

Natečaj »Branju prijazna občina«

L

etos med 8. februarjem in 30. oktobrom
je zopet odprt kavni natečaj za naziv
»Branju prijazna občina«, ki je potekal
že lani. Natečaj, na katerem se po svojem
dobrem odnosu do knjige in bralcev merijo
slovenske občine, sta v sodelovanju ministrstvom za kulturo objavili Združenje splošnih
knjižnic in Skupnost občin Slovenije. Z natečajem njegovi organizatorji pravzaprav pozivajo občine, da z ukrepi in dobrimi praksami
spodbujajo bralno pismenost in nasploh bralno kulturo.
Častna ambasadorka letošnjega natečaja je
novinarka in pisateljica Mojca Širok.
Po končanem natečaju bo posebna stro-

kovna komisija ocenila
dejavnost in ukrepanje
prijavljenih občin in 3.
decembra 2019 branju
prijaznim občinam podelila zveneče nazive.
Po prvem natečaju leta 2017 je naziv branju prijazne občine dobilo 18 občin, med
njimi tudi občina Sveti Andraž v Slovenskih
goricah. Lani je laskavi naziv prejelo še deset
občin, tako da jih ima ta naziv trenutno 28.
Iz Slovenskih goric in nasploh iz Podravja in
Pomurja ima naziv branju prijazna občina še
vedno samo občina Sveti Andraž.
T. Kšela

Sprotne informacije o maloprodajnih cenah
naftnih derivatov

O

d začetka marca naprej si lahko potrošniki na posebni spletni aplikaciji
www.goriva.si, ki jo je vzpostavilo
ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, v vsakem hipu ogledajo, kakšne so cene
naftnih derivatov na posameznem bencinskem servisu.
Spletna aplikacija, ki že deluje, vendar je še
v fazi testiranja, prikazuje maloprodajne cene
naftnih derivatov na posameznih bencinskih
servisih v Sloveniji. Kdor bi se rad pozanimal
za cene naftnih derivatov na bencinskih servisih v svoji okolici, v poseben predalček natipka
kraj, kjer se nahaja, nato pa se mu na ekranu
pokažejo najbližji bencinski servisi. S klikom
na ikono posameznega servisa izve, kakšne so

trenutno cene naftnih derivatom na njem.
Kot je znano, se je vlada v letu 2016 odločila za postopno liberalizacijo reguliranih
cen naftnih derivatov. Najvišje maloprodajne
cene 98 in več oktanskega motornega bencina
in kurilnega olja se od aprila leta 2016 oblikujejo prosto na trgu. Od novembra leta 2016
pa se na avtocestah in hitrih cestah prosto
oblikujejo tudi cene neosvinčenega 95 oktanskega bencina in dizla. Na podlagi veljavne
Uredbe o oblikovanju cen določenih naftnih
derivatov so v Republiki Sloveniji določene le
še najvišje maloprodajne cene neosvinčenega
95 oktanskega bencina in dizla izven avtocest
in hitrih cest.
T. K.
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Bloki brez dvigal – mora za starostnike

P

rebivalstvo v osrednjih Slovenskih goricah se podobno kot prebivalstvo v vsej
Sloveniji in Evropi stara. To ni nujno
samo slabo, saj imajo starejši ljudje veliko
znanja in izkušenj, ki jih lahko prenašajo na
mlade generacije, vendar pa prinaša nove
probleme, ki jih včasih družba ni poznala.
Enega od takšnih problemov predstavljajo
štiri in več-etažne stavbe, ki nimajo dvigal.
Gradili so jih zlasti v času, ko so mlade družine nujno potrebovale stanovanja, denarja
za vgradnjo dvigal pa ni bilo. Danes v marsikaterem od teh stanovanj živijo predstavniki
tako imenovane »baby boom« generacije po
drugi svetovni vojni, ki je bila zelo številčna,
sedaj pa so pripadniki te generacije stari okoli
sedemdeset in več let.
Starostniki, ki danes živijo v četrtem ali
petem nadstropju objekta brez dvigala, imajo veliko problemov z oskrbovanjem s hrano,
pijačo in drugimi življenjskimi potrebščinami, ki jih v višja nadstropja ne morejo več
prinašati sami. Da o rednem vzdrževanju in
obnavljanju teh stanovanj niti ne govorimo.
Zato so mnogi starostniki, ki živijo v višjih
nadstropjih stavb brez dvigal, prisiljeni razmišljati o odhodu v dom za starostnike.
V Sloveniji je po podatkih geodetske uprave število štiri in več etažnih stavb brez dvigala nekaj nad 10.500. V Ljubljani je denimo
takšnih stavb 1970, v Mariboru 808, na Ptuju
157, v Murski Soboti 144 v malem Piranu pa
kar 386. Kako pa je s številom štiri in več etažnih stavb v osrednjih Slovenskih goricah? V
občini Lenart, ki je največja na tem območju,
jih je 22. V občini Benedikt so takšne stavbe
štiri. V Cerkvenjaku imajo eno samo takšno
stavbo, enako pa velja tudi za občini Sveta
Ana in Sveti Jurij v Slovenskih goricah. V občini Sveta Trojica imajo po podatkih geodet-

ske uprave štiri stavbe brez dvigala, ki imajo
več kot štiri etaže.
Marsikateri starostnik, ki zaradi tega, ker
stavba nima dvigala, ne more več kakovostno
živeti v svojem stanovanju, se odloči za bivanje v domu za starostnike, kar še dodatno
podaljšuje čakalne vrste za posteljo v domu.
V Sloveniji imamo ta čas 94 domov za ostarele, v njih pa je 20.600 starostnikov. Na prosto
mesto v njih pa čaka 7.000 starostnikov.
Sindikat upokojencev Slovenije je ministrstvo za okolje in prostor že opozoril na ta
problem. V njem zbrani upokojenci predlagajo, da bi država proučila možnosti, kako bi
s pomočjo sredstev iz Evropske unije lahko
prenovili starejše bloke in zgradili dvigala v
njih, pri čemer bi lahko lastnikom stanovanj
priskočile na pomoč tudi občine. V sosednji
Hrvaški so takšno akcijo še sprožili – tisti, ki
se odločijo za celovito prenovo bloka in izgradnjo dvigala, dobijo iz Evropske unije 85
odstotkov sredstev.
Za to, da bi gradnja dvigal v več nadstropnih stavbah hitreje stekla, pa bi bilo treba
spremeniti tudi zakonodajo. Sedaj morajo za
izgradnjo dvigala v bloku dati soglasje stoodstotno vsi lastniki. Če bi bilo za to potrebno
samo soglasje 75 odstotkov lastnikov, kakor
je to primer za nekatere druge investicije,
bi bilo dvigala mnogo lažje vgraditi. Zato
bi morali po besedah predsednice Sindikata upokojencev Slovenije Francke Ćetković
pristojni v državi sesti skupaj in poiskati rešitev za ta problem, saj se z upokojevanjem
»baby boom« generacije število starostnikov,
ki čakajo na posteljo v domu za ostarele, hitro
povečuje. Prenova starih blokov s pomočjo
evropskih sredstev pa bi lahko spodbudila
tudi hitrejšo rast v slovenskem gradbeništvu.
T. Kšela

Občina Benedikt

Tudi z malimi sredstvi se da storiti veliko

Č

Benedikt–Froleh pa bo občina poskrbela za
lani Občinskega sveta Občine Benesanacijo plazu, ki ga je povzročilo neurje.
dikt so sredi marca v drugem branju
Skupaj z drugimi občinami v osrednjih
sprejeli občinski proračun za letošnje
Slovenskih goricah bo Občina Benedikt inleto. Iz njega izhaja, da občina letos načrtuje
vestirala tudi v izgradnjo kolesarskih povezav
za 2,44 milijona evrov prihodkov in za 2,35
na območju ORP Slovenske gorice. Projekt je
milijona evrov odhodkov. Na prihodkovni
vključen v regionalni razvojni program Postrani predstavljajo davčni prihodki skoraj
dravja in bo sofinanciran iz Evropskega skla1,7 milijona evrov, nedavčni prihodki dobrih
da za regionalni razvoj in ministrstva za in246 tisoč evrov in kapitalski prihodki 339
frastrukturo. V proračunu Občine Benedikt
tisoč evrov. Na odhodkovni strani pa dober
za letošnje leto je zanj na voljo 22.700 evrov.
milijon evrov odpade na tekoče transfere
Pred kratkim pa je Občina Benedikt končala
(transferi posameznikom in gospodinjstvom
s sanacijo športne dvorane, ki je za športno,
so načrtovani v višini 680 tisoč evrov, transkulturno in družabno življenje občine izjeferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
mnega pomena.
pa v višini 100 tisoč evrov), medtem ko so inPrav tako bodo v Benediktu letos zgradili
vesticijski odhodki načrtovani v višini 321 tiekomuzej in lokalni interpretacijski center
soč evrov. Proračunski presežek je načrtovan
dediščine Občine Benedikt. Ekomuzej Dov višini skoraj 89 tisoč evrov.
lina miru bo spodbujal varovanje okolja in
Iz načrta razvojnih programov je razvidno,
kulturne dediščine ter ohranjanje naravnih
da je v Občini Benedikt že v teku investicija v
vrednot. V njegovem okviru bodo vzorčni
rekonstrukcijo ceste Stara Gora – smer Škrsadovnjak, vinska trta in kmečki vrt. Celoten
lec. V njenem okviru bodo asfaltirali 430 meekomuzej bo nekakšna učilnica na prostem,
trov cestišča v širini do 3,5 metra, vrednost
v kateri si bodo lahko vsi obiskovalci, še zlainvesticije pa znaša preko 56 tisoč evrov.
sti pa najmlajši pridobivali znanje in izkušnje
Občina bo letos rekonstruirala tudi 1530
v zvezi z delom v naravi. Ekomuzej bo locimetrov ceste Drvanja–Bačkova–Froleh. Moran za otroškim vrtcem, tako da bo tudi v
dernizirano cestišče bo široko do 3,5 metra.
Celotna investicija bo stala nekaj več kot 162 tisoč
evrov.
Poleg tega bo Občina
Benedikt začela pripravljati tudi investiciji v ureditev
ceste v Štajngrovi – smer
Repič in rekonstrukcijo cestnega odseka Štajngrova–
Špandl. Za ti dve investiciji
so v letošnjem občinskem
proračunu na voljo manjša
sredstva za njuno pripravo.
Prav tako na občini pripravljajo dokumentacijo
za odpravo »ozkega grla«
na cesti v Štajngrovi proti
Ihovi. Na Ročici na cesti V Občini Benedikt so sanirali športno dvorano, ki je za športno, kulturno
in družabno življenje občine in kraja izjemno pomembna.
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neposredni bližini osnovne šole. V občinskem proračunu je za njegovo izgradnjo in
ureditev na voljo blizu 35 tisoč evrov.
Občina Benedikt bo letos pripravila tudi
investicijo v izgradnjo kanalizacije v Svetih
Treh Kraljih, ki bo uvrščena v načrt razvojnih
programov naslednje leto. Prav tako bo letos
nadaljevala z izgradnjo telekomunikacijskega
optičnega omrežja v delu Benedikta in Spodnjega Porčiča. Občina bo poskrbela tudi za
izgradnjo optike v Bačkovi ter za njeno povezavo naprej v občino Sveta Ana.
Nekaj čez sedem tisoč evrov je v občinskem
proračunu na voljo za rekonstrukcijo tranzitnih cevovodov na relaciji Košaki–Počehova, ki bodo prispevali k izboljšanju oskrbe z
zdravstveno ustrezno pitno vodo. Za obnovo
vodohrama Štajngrova je v občinskem proračunu na voljo 14.500 evrov, za vzdrževanje in
obnovo stanovanjskih objektov v lasti Občine
Benedikt pa štiri tisoč evrov.
Kljub temu, da v proračunu občine Bene-
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dikt ni na voljo veliko sredstev za investicije,
jih je občinski svet na predlog novega župana in občinske uprave smotrno razporedil in
uporabil, kar bo prispevalo k nadaljnjemu razvoju občine in kraja ter h kvaliteti življenja v
njej. Dejansko občani tega, da so se v Občini
Benedikt podobno kot v številnih občinah po
Sloveniji zaradi različnih razlogov zmanjšala
sredstva za investicije, ne bodo občutili, saj bo
občina tudi v letošnjem letu poskrbela za sanacijo vseh problemov, ki jih prinaša življenje,
ter za tlakovanje razvoja občine in kraja. Kot je
razvidno iz občinskega proračuna, pa Občina
Benedikt še vedno veliko sredstev vlaga tudi v
socialno varnost svojih občanov. Marsikateri
občan verjetno niti ne ve, koliko sredstev za
njegovo socialno varnost in kakovost življenja
je že prispevala in še prispeva občina – pa ne
samo občina Benedikt, podobno ravnajo vse
občine v osrčju Slovenskih goric.
Tomaž Kšela

Župan se je poslovil z mesta predsednika
OO RK Benedikt

M

ag. Milan Repič, ki so ga občanke in
občani Občine Benedikt na zadnjih
volitvah izvolili za župana Občine
Benedikt, se je pred kratkim poslovil s funkcije predsednika Občinske organizacije Rdečega križa v Benediktu, ki jo je uspešno vodil
12 let. V teh letih so članice in člani Rdečega
križa iz Benedikta pod njegovim vodstvom
izvedli veliko odmevnih humanitarnih akcij,
da o tem, koliko pomoči potrebnim so na
različne načine pomagali, niti ne govorimo.
Samo lani so socialno šibkim posameznikom
in družinam razdelili 21 kilogramov moke, 61
kilogramov testenin, 79 konzerv, 30 pralnih
praškov in 30 paketov s hrano, za nameček
pa še 3 tisoč evrov za plačilo položnic. Izvedli
so tudi tri krvodajalske akcije, na katerih so
številni krvodajalci in krvodajalke iz območja Občine Benedikt darovali več deset litrov
krvi. Prav tako so pripravili več poučnih predavanj, preventivnih meritev krvnega tlaka,
srečanj s starejšimi občani, obiskov starejših
od 90 let in različnih drugih humanitarnih
akcij, še posebej slovesna in odmevna pa je
bila proslava ob 70-letnici RK pri Benediktu,
ki so jo januarja lani pripravili v športni dvorani v Benediktu. Poleg zelo velikega števila
domačinov so se je udeležili tudi predsednik
države Borut Pahor in najodgovornejši predstavniki Rdečega križa Slovenije. Ob tej priložnosti so izdali tudi zbornik, ki bo trajno
pričal o prizadevnem delu članic in članov
Rdečega križa v Benediktu v minulih 70 letih.
Slovo od dosedanjega predsednika Občinske organizacije RK mag. Milana Repiča je
bilo lepo in ganljivo, saj so članice in člani za-

Občina Lenart

Nadzidava Zdravstvenega doma Lenart

Občina Lenart

Investicija v nadzidavo vmesnega
trakta Zdravstvenega doma Lenart sklop 2

Mag. Milanu Repiču se je za dvanajstletno
vodenje Občinske organizacije Rdečega križa
Benedikt v imenu članov UO OORK Benedikt
in predstavnikov Območnega združenja RK
Lenart v prisotnosti njegovega predsednika
Matjaža Zimica zahvalila sekretarka združenja
Klavdija Drašak.

res cenili njegov prispevek k skupnemu delu.
Za novo predsednico pa so izvolili Sabino
Huber.
T. K.

Središče Cerkvenjaka bo dobilo novo podobo

Z
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Naložbo sofinancirata
Republika Slovenija in
Evropska unija iz
Evropskega sklada za
regionalni razvoj.

Operacija »Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo
izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnostih«

Občina Cerkvenjak

a Cerkvenjačanke in Cerkvenjačane
bo letošnje leto zelo pomembno, saj
bo središče Cerkvenjaka po več desetletjih, da ne rečemo stoletjih, pridobilo novo
podobo. Središče kraja bo dobilo trški videz,
saj bodo prostor pred Kulturnim domom
Cerkvenjak in občinsko zgradbo uredili kot
enovit trg. Na tem trgu, ki bo v enem nivoju,
bo tudi fontana z vodometom, okoli katerega bodo klopi. Nov trg tako Cerkvenjaku ne
bo prinesel samo nove in sodobnejše vedute,
temveč tudi nov prostor za druženje občank
in občanov ter za različne javne prireditve.
Kot pravi župan Občine Cerkvenjak Marjan
Žmavc, o preureditvi središča Cerkvenjaka na
občini razmišljajo že več let, saj so jih k temu
spodbujali tudi številni občani, vendar so pri
investicijah na koncu vedno prevladale druge
prioritete. Letos pa se je za preureditev in modernizacijo središča kraja, ki je doslej več ali
manj služilo samo za parkiranje avtomobilov,
ponudila priložnost v okviru modernizacije
regionalne ceste R2-439 skozi Cerkvenjak in
izgradnje pločnika ob njej z javno razsvetlja-

šine. Ob različnih prireditvah se bo tako na
števala tudi želje, zamisli in sugestije investitornjem lahko zbralo tristo ali še več ljudi. Trg
ja. Temu je nekaj nasvetov dal tudi uveljavljeni
bo v isten nivoju s cesto in pločnikom, zato
arhitekt prof. Aleksander Saša Ostan iz Ljubljabo videti še bolj prostran. Čez trg bo seveda
ne. Kot pravi župan Žmavc, bo osrednji trg v
potekal promet, saj ga drugam ni mogoče
Cerkvenjaku prenovljen do konca leta, ko naj
preusmeriti, vendar pa bo hitrost skozi trg
bi bila končana tudi modernizacija regionalne
omejena na 30 kilometrov na uro, kar bo zaceste skozi kraj.
gotavljalo tudi varnost pešcem. Na sredi trga
Tomaž Kšela
bodo uredili tudi prehod za pešce, tako da bo
gibanje peščev po trgu
varno.
Tako za modernizacijo regionalne ceste
kot za prenovo trga v
središču Cerkvenjaka
je že izbran tudi izvajalec del. Gre za podjetje
Pomgrad, ki bo dela
izvedlo skupaj z dvema
podizvajalcema.
Idejno zasnovo novega trga, ki bo v bodoče
krasil razglednice iz
Cerkvenjaka, je pripravil
arhitekturni biro Ockta
iz Murske Sobote. Avtorica projekta je Patricija Tako bo videti središče Cerkvenjaka po ureditvi novega trga pred KulturFlisar iz Radencev, ki je nim domom in občinsko zgradbo.
pri njegovi izdelavi upo-

vo. V okviru te investicije, ki jo bosta družno
izvedli Direkcija za infrastrukturo Republike
Slovenije in Občina Cerkvenjak, bo slednja
modernizirala še sam trg v središču kraja, za
kar bo dodatno namenila okoli 40 tisoč evrov.
Tako za ureditev središča Cerkvenjaka občini ne bo potrebno dodatno zapirati prometa,
temveč bodo storili vsa gradbena dela hkrati,
kar bo investicijo pocenilo in poenostavilo.
Del regionalne ceste skozi Cerkvenjak od
križišča pri pokopališču do kapele pri granati
so obnovili že v letih 2016 in 2017. Letos pa
bodo modernizirali še preostale dele tega 2,3
kilometra dolgega odseka regionalne ceste
skozi Cerkvenjak od poslovno-obrtne cone
v Brengovi do meje z občino Sveti Jurij ob
Ščavnici. Celotna investicija bo na koncu stala
2,2 milijona evrov, od tega bo delež občine za
pločnik in obnovo trga v središču Cerkvenjaka skupaj znašal okoli 320 tisoč evrov. Preostanek sredstev bo prispevala že omenjena
direkcija za infrastrukturo.
Novi trg v središču Cerkvenjaka se bo raztezal na okoli 400 kvadratnih metrih povr-

O

bčina Lenart se je v decembru 2017
prijavila na javni razpis Ministrstva
za zdravje za sofinanciranje operacije
»Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnostih«
- SKLOP 2, ki je usklajena z Operativnim
programom za izvajanje evropske kohezijske
politike v obdobju 2014–2020.
Javni razpis je bil razdeljen v dva sklopa,
pri čemer se je prvi sklop nanašal na nadgradnjo in razvoj preventivnih programov
ter njihovo izvajanje v zdravstvenih domovih
in lokalnih skupnostih, upravičeni prijavitelji
za prvi sklop pa so bili zdravstveni domovi.
Drugi sklop javnega razpisa pa je predvideval
investicijski projekt v zdravstvenih domovih,
ki so bili izbrani za SKLOP 1.
Za SKLOP 2 je Občina Lenart v sodelovanju z Zdravstvenim domom Lenart prijavila
investicijo za »Nadzidavo vmesnega trakta
Zdravstvenega doma Lenart« ter je s prijavo
tudi uspela.
Z izvedbo investicije bo omogočena implementacija nadgradenj preventivnih pregledov za otroke in mladostnike, izvajanje
preventivnih obravnav za ogrožene otroke
in mladostnike ter izvajanje integrirane preventive kroničnih bolezni na primarni ravni
zdravstvenega varstva,
vključevanje ranljivih
oseb v preventivno
zdravstveno
varstvo
ter uvajanje modela
skupnostnega pristopa
za krepitev zdravja in
zmanjševanje neenakosti v zdravju v lokalni skupnosti.
Ključni namen investicije v nadzidavo
vmesnega trakta Zdravstvenega doma Lenart
je nadgradnja in razvoj
preventivnih progra-

mov za vzpostavitev integriranega centra za
krepitev zdravja kot samostojne enote Zdravstvenega doma Lenart.
V nadzidanem vmesnem traktu Zdravstvenega doma Lenart so predvideni prostori, ki
zaokrožujejo dejavnosti Zdravstvenega doma
Lenart na preventivnem in kurativnem področju. Skupaj bo pridobljeno 299,81 m2
neto uporabnih površin. S pridobitvijo novih
prostorov v nadzidavi zdravstvenega doma se
bodo lahko izvedle tudi določene prerazporeditve obstoječih ambulant, s čimer se bodo
v pritličju objekta pridobili tudi novi prostori
za ambulanto pediatrije, ki sedaj zaseda znatno premajhne površine.
Investicija je ocenjena na 588.670,00 EUR
in se bo izvajala v treh ali več fazah. Izvajalec
del za prvo fazo je že izbran in bo dela, ki bodo
pomenila izvedbo gradbenih del do tretje
gradbene faze, izvedel do konca marca 2019.
Za drugo in naslednje faze izvedbe del se
pripravljajo potrebni popisi del in razpisna
dokumentacija, tako da se bodo dela lahko
nadaljevala in zaključila v začetku jeseni 2019,
ko bodo novi prostori predani v uporabo.
Ministrstva za zdravje bo investicijo sofinanciralo v višini 200.000,00 EUR upravičenih stroškov, preostanek sredstev do skupne
investicijske vrednosti pa bo zagotovila Občina Lenart.
Jože Dukarič
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Za zdravje gre!

L

ani je začel v Zdravstvenem domu
Lenart delovati Center za krepitev
zdravja (CKZ), s katerim so preventivno dejavnost dodatno razširili. Pričeli so
z izvajanjem prenovljenega programa Zdravo hujšanje, ki je nadgrajen s telesno vadbo, prav tako je nadgrajenih večina ostalih
preventivnih delavnic. Novost so tudi predavanja in delavnice Priprave na porod in
starševstvo, s februarjem pa so uspešno
vpeljali Varno vadbo za nosečnice, ki se 2 x
tedensko izvajajo za zdrave nosečnice. Dodatna novost je tudi izvajanje posvetovalnic
patronažnih medicinskih sester v lokalni
skupnosti, kjer so 1 x mesečno na voljo občanom v UE Lenart. Svojo preventivno dejavnost so razširili v podjetja v UE Lenart
in drugod ter tako dosegli večjo populacijo ljudi. Na terenu jim predstavijo delovanje CKZ, izvajajo meritve krvnega tlaka in
krvnega sladkorja, podajo informacije, ki
so v njihovi domeni, saj se trudijo čim bolj
celovito ozavestiti ljudi, ki živijo na našem
območju, o pomembnosti zdravja.
Izvajajo tudi predavanja in svetovanja
o zdravem življenjskem slogu, zvišanem
krvnem tlaku, zvišanih maščobah v krvi
in zvišanem krvnem sladkorju ter zdravi
prehrani. Z delavnicami spoprijemanje s

stresom, depresijo in anksioznimi motnjami želijo ljudem, ki se s tem spopadajo, pomagati z nasveti in podporo. Na voljo so
tudi tistim, ki bi želeli opustiti kajenje ali
prekomerno pitje alkohola, pa tega ne zmorejo sami. Nov je tudi preventivni program
Družinska obravnava debelosti, kjer so po
napotitvi pediatra vključene družine oziroma otroci 3. in 6. razredov, ki imajo prekomerno telesno težo. Cilj programa je družine opolnomočiti z znanjem in gibanjem
za bolj zdravo in aktivno življenje. Po ustaljenem programu izvajajo zobozdravstveno
in zdravstveno vzgojo po vrtcih in šolah,
kamor spada tudi program Zobni alarm.
Naslednji mesec organizirajo Dan odprtih
vrat Zdravstvenega doma Lenart, kamor
so vabljeni vsi, ki jih zanima delovanje zdravstvenega doma. Brezplačno si bo možno
zmeriti krvni tlak in krvni sladkor, izvedli
bodo lahko šestminutni test telesne pripravljenosti, preverili bodo lahko svojo telesno
sestavo na t. i. analizatorju telesne sestave,
predstavljen bo program Svit, samopregledovanje dojk in še kaj se bo našlo. Veseli
bodo vaše udeležbe!
Za ZD Lenart Klavdija Dvoršak, vodja
CKZ

Najava javnih razpisov za dejavnost
društev v Občini Lenart za leto 2019

O

bčina Lenart bo v aprilu objavila Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje športnih programov v Občini Lenart za leto 2019, Javni razpis za sofinanciranje
programov in projektov raznih društev v Občini Lenart za leto 2019 in Javni razpis
za sofinanciranje kulturnih programov, projektov in ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini
Lenart za leto 2019.
Vsi razpisi bodo objavljeni na uradni spletni strani Občine Lenart www.lenart.si in v Medobčinskem uradnem vestniku
Spremljajte spletno stran Občine Lenart (za občane /razpisi) in fb profil.
Občinska uprava Občine Lenart

Pri investiciji Izgradnja hodnika za pešce
in križišča na R3-730 je prišlo do spremembe
terminskega plana izvedbe, zato se posledično zamaknejo plačila, povezana z investicijo.
Načrtujejo se tudi sredstva za izgradnjo
novega vodovodnega cevovoda z namenom
zagotovitve oskrbe s pitno vodo za občane,
stanujoče v Rožengruntu (hišne št. 40, 41, 43,
45) in v naselju Žice (hišne št. 2-4).
Na območju občine se nahaja 167 vodnih
hidrantov. Pregledi in popisi hidrantov se izvajajo na vsaka tri leta. Po trenutnem stanju
je v občini 42 hidrantov, ki so nedelujoči oz.
ne ustrezajo trenutno veljavnim standardom.
Zato smo v rebalansu proračuna predvideli 5.000 EUR sredstev za popravila in redna
vzdrževanja le-teh.
Občina bo za varnost v cestnem prometu
zagotovila sredstva v višini 6.200 € za nakup
varnostnih cestnih ograj (ob cesti proti Polenšaku …).
Odvajanje in čiščenje odpadnih voda Sveta
Ana je štiriletna investicija, pogodba za izvedbo samih gradbenih del je bila podpisana
leta 2016. Določeni neupravičeni stroški so
nastali že pred samim podpisom pogodbe in
jih je potrebno voditi pod eno proračunsko
postavko. Prav tako je v času izgradnje fekalnih cevovodov zaradi konfiguracije terena
in drugih nepredvidenih situacij prišlo do
spremembe same trase, zato je bilo potrebno pri UE Lenart zaprositi za spremembo
gradbenega dovoljenja in naročiti dopolnitev
- spremembo projektne dokumentacije, kar
povečuje vrednost same investicije. Prav tako
je zaradi spremembe višine deleža sredstev
občin za sofinanciranje investicij v prejšnjih
letih bilo potrebno sprejeti novelacijo Investicijskega programa – IP. Za kar so ponovno
nastali dodatni stroški in povzročili povečanje celotne investicije.
Investicija Medgeneracijski park Sveta Ana
je bila ob prijavi na javni razpis za evropska
sredstva iz Evropskega kmetijskega sklada za
razvoj podeželja (EKSRP) ovrednotena na
podlagi projektantskega predračuna in teda-

njih cen na tržišču. Na podlagi določil ZJN-3
je bil izveden postopek javnega naročila male
vrednosti s pogajanji. Kljub izbiri najugodnejšega ponudnika je bilo potrebno planirana sredstva povečati za cca 20.000 EUR.
Višina sofinanciranja s strani Evropskega
kmetijskega sklada za razvoj podeželja znaša
39.721,29 EUR.
Za kvalitetno in čim bolj hitro izvajanje
zimske službe je potrebno zagotoviti prostor,
kjer se bo shranjeval material za posip občinskih cest. Občina je v rebalansu proračuna zagotovila sredstva v višini 30.000 € za postavitev lope za shranjevanje posipnega materiala.
Za izkop in položitev optičnega kabla v
naselju Sp. Bačkova se zagotovijo sredstva v
višini 10.000 €.
V NRP je predvideno investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest za obdobje
2019 do 2022. Pri posameznih odsekih gre za
nadaljevanje investicij iz preteklih let. Stroški
se pojavljajo tudi s postopki urejanja lastništev zemljišč za ceste.
V letu 2019 se nadaljuje izdelava projektno
tehnične dokumentacije za dom ostarelih, in
sicer se bodo opravile geomehanske storitve
vključno s projektom zaščite gradbene jame,
izdeluje se projekt ureditve okolja, projekt
dispozicije opreme vključno s popisi del, izdelava investicijskega programa in storitve
tehničnega svetovanja, kar po oceni znaša
48.000 € (plan za dve leti).
Direkcija RS za infrastrukturo je v letu
2018 dodatno podala določene zahteve na
izdelavo projektne dokumentacije za ureditev regionalne ceste R3-703/4104, Žice–Sv.
Ana–Zg. Ščavnica, ki niso bile predvidene,
zato je prišlo do zamika pri izdelavi projektne
dokumentacije in dodatnih stroškov v višini
6. 673,40 EUR. 20 % sredstev se bo zadržalo
do recenzije.
Sprejeti rebalans proračuna Občine Sveta Ana je podlaga za nadaljevanje že začetih
investicij iz preteklih let in novih investicij, s
katerimi pričenjamo v letu 2019.
Občinska uprava

Občina Sveta Ana

Prvi rebalans proračuna Občine Sveta Ana
v letu 2019

Č

lani Občinskega sveta Občine Sveta
Ana so 21. marca 2019 na svoji 3. redni seji med pomembnejšimi točkami
obravnavali rebalans proračuna Občine Sveta
Ana za leto 2019.

Razlogi za predlaganje sprememb v proračunu tekočega leta so predvsem:
• razporeditev presežka sredstev po zaključnem računu za leto 2018 v skladu
s 1. točko 77. člena ZIPRS18 in v skladu
s 5 členom ZFisR2,
• novi izračuni primerne porabe občin,
dohodnine in finančne izravnave s strani Ministrstva za finance, kateri so za
leto 2019 upoštevali povprečnino v višini 573,50€. Izračun primerne porabe
občin, dohodnine in finančne izravnave
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za leto 2019 temelji na podatkih o številu in starostni strukturi prebivalcev,
dolžini lokalnih cest in javnih poti ter
površini občin, kot določa 13. člen ZFO
ter dohodnini iz tretjega odstavka 14.
člena ZFO-1 in
•
povečanje zneska sofinanciranja investicij po 21. in 23.
členu ZFO. Občina
bo koristila navedena sredstva za projekt
Odvajanje in čiščenje
odpadnih voda Sveta
Ana v višini 113.270 €
nepovratnih sredstev.
Z rebalansom proračuna so nastale spremembe predvsem na
investicijskem
delu
odhodkov proračuna.
V nadaljevanju so izpostavljene večje investicijske spremembe.
Občina Sveta Ana je v letu 2018 izvedla
dva postopka javnega naročila male vrednosti za oddajo investicije Komunalna oprema
zazidalnega naselja Lokavec (1. faza). Po
preveritvi cen na trgu in glede na znane cene
podobnih investicij je potrebno sredstva na
proračunski postavki povečati. Glede na to,
da je že več investitorjev izrazilo zanimanje
za nakup zemljišč, je območje potrebno komunalno opremiti z namenom čimprejšnje
prodaje parcel.

*

*
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Občina Sveta Trojica v Slovenskih goricah

AKTUALNO IZ OBČIN
Občina Sveti Jurij v Slovenskih goricah

V Trojici nadaljujejo začete projekte

Jurovski rebalans proračuna in projekti

Občini Sveta Trojica intenzivno izvajajo projekte, ki jih je občina zastavila
in začela izvajati že v preteklem letu.
»Prizadevamo si, da bi čim bolj kakovostno
do konca izpeljali projekte, ki smo jih podedovali od vodstva občine iz prejšnjega mandata. Naša odgovornost je, da nadaljujemo in
dokončamo projekte, ki so bili v teku. Na Občini Sveta Trojica smo dobra ekipa, zato sem
prepričan, da bomo pri tem uspešni,« pravi
župan Občine Sveta Trojica David Klobasa.
Po njegovih besedah je ekipo na občini
okrepila nova direktorica občinske uprave
Darja Slivnjak, ki je na tem mestu zamenjala
dosedanjega direktorja občinske uprave Srečka A. Padovnika. »Dosedanjemu direktorju
občinske uprave sem se za njegovo delo na
Občini Sveta Trojica že javno zahvalil na Facebooku, sedaj pa se mu zahvaljujem tudi v
Ovtarjevih novicah,« pravi Klobasa.
Po njegovih besedah ima nova direktorica
občinske uprave bogate izkušnje z delom tako
v občinski upravi kot v gospodarstvu, saj je
bila nekaj let direktorica občinske uprave v
Občini Selnica ob Dravi, 15 let pa je delala na
zelo odgovorni funkciji v Termah Maribor,
kjer je bila namestnica predsednice uprave.
Klobasa je prepričan, da ji bodo izkušnje v
gospodarstvu še kako prav prišle pri pripravi razvojnih projektov v občini na različnih
področjih, še zlasti pa na področju turizma,
kjer ima Občine Sveta Trojica še prav posebne
možnosti in ambicije. Za razvoj na področju
turizma pa bo občina morala najti partnerje v
gospodarstvu oziroma investitorje. Kot pravi
Klobasa, pogovori s potencialnimi investitorji
iz gospodarstva, ki vidijo v razvoju turizma v
Sveti Trojici tudi priložnost zase, že potekajo.

Na 3. redni občinski
seji o rebalansu
proračuna in
zaključnem računu

V

Trenutno intenzivno potekajo dela pri
modernizaciji regionalne ceste skozi naselje
Spodnja Senarska, kjer bo občina poskrbela
tudi za izgradnjo pločnika in javne razsvetljave. Cestišče je že prenovljeno, dela pri izgradnji pločnika pa so v polnem teku. Že sedaj
se vidi, da bo Spodnja Senarska dobila novo,
bolj urejeno podobo.
Prav tako je v teku nadaljnje komunalno
opremljanje novega naselja Trojica jug, kjer
bo v naslednjem obdobju zraslo 69 novih
družinskih hiš. Nekaj jih je že zraslo, nekatere pa so ravno v teh dneh začeli graditi. Kot
pravi Klobasa, se za gradnjo hiše in priselitev
v Sveto Trojica zanima tudi veliko ljudi iz
Maribora in drugih predelov Slovenije, zlasti
mlajših. Med njimi je veliko visoko izobraženih ljudi, od zdravnikov do profesorjev, ki
si želijo svoj novi dom urediti v čudovitem
naravnem okolju na južnem pobočju Svete
Trojice v neposredni bližini Trojiškega jezera.
Velika prednost novega naselja je tudi, da je
v neposredni bližini priključka na avtocesto,
po kateri je v petih minutah mogoče priti v
Lenart, v petnajstih minutah pa v Maribor.
Sicer pa so, kot pravi Klobasa, na Občini
Sveta Trojica že začeli pripravljati dogodke in
prireditve, ki se bodo zvrstili v okviru trojiškega festivala, imenovanega Trojica Fest. Ta bo
potekal od 7. do 16. junija. Prireditve v okviru
festivala bodo potekale kar na dvanajstih lokacijah na območju občine. Na Trojica Fest si
bodo prizadevali pritegniti obiskovalce tako iz
Občine Sveta Trojica kot tudi iz drugih krajev v
Slovenskih goricah in na Štajerskem. Na festivalu se bo vsak dan in vsak večer dogajalo marsikaj zanimivega, zato bo Trojica Fest zagotovo
v osrednje Slovenske gorice privabil tudi turiste
in obiskovalce od drugod.
»Interes za sodelovanje na
našem festivalu med različnimi umetniškimi skupinami je
velik, klima v ekipi, ki pripravlja festival, je dobra, pa tudi
zanimanje za festival že narašča. Skratka, obstajajo vsi pogoji za uspeh letošnjega Trojica Festa, na katerem bomo za
obiskovalce pripravili veliko
atraktivnih prireditev,« pravi
župan Klobasa, ki ima s prirejanjem različnih zanimivih in
atraktivnih javnih prireditev
že veliko izkušenj.
Dela pri modernizaciji ceste in izgradnji pločnika ter javne razsvetljaTomaž Kšela
ve skozi Spodnjo Senarsko so v polnem teku.

Razstava pirhov Sveta Trojica 2019
Ponovno je tukaj čas, ko vas prijazno pomladno vabimo v samostanko klet, ki bo s svojo
enkratnostjo gostila že 8. RAZSTAVO PIRHOV ter drugih velikonočnih izdelkov.
Razstava bo odprta od sobote, 20. 4., do ponedeljka, 22. 4., vsak dan od 11. do 20. ure, za
najavljene skupine bo ogled možen do 27. aprila 2019
Vaši gostitelji na razstavi bodo:
• v soboto, 20. 4., prostovoljci društev,
• v nedeljo, 21. 4., Društvo kmečkih žena in deklet Sv. Trojica - skupina Svetlice,
• v ponedeljek, 22. 4., naselje Zg. Senarska
NOVOST letos predstavlja sodelovanje s KD Babičina skrinja Lenart, ki organizira natečaj
OBLIKOVANJA UNIKATNIH VELIKONOČNIH PISANIC, ki bodo kasneje na ogled na
naši razstavi in jih bo mogoče tudi kupiti. Celoten izkupiček bodo namenili v dobrodelne
namene društvu Upornik.
Letošnja razstava bo gostila tudi kar nekaj novih razstavljavcev, med njimi naj omenimo
Srednjo tehniško šolo Maribor, katere dijaki bodo posebej za našo razstavo izdelali velikonočne izdelke iz kovine, ter Zadrugo Brez meja iz Zg. Kungote, ki se nam bo prestavila s
svojimi ročno izdelanimi izdelki.
Več informacij najdete na: www.sv-trojica.si
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a 3. redni občinski seji Občine Sv.
Jurij v Slov. gor, ki
je potekala 28. 3. 2019, so
občinski svetniki razpravljali o rebalansu proračuna za leto 2019. Rebalans
je bil potreben predvsem
zaradi manjših popravkov
in povišanju sredstev pri
projektu prometne varnosti v Jurovskem Dolu. Občinski svetniki in svetnici pa so razpravljalo
tudi o zaključnem računu za preteklo leto.
Več o omenjeni občinski seji v prihodnji številki Ovtarjevih novic.

Projekt: Oživitev trškega jedra v
zbiranju ponudb

Veliko pozornosti v občinski upravi Občine Sv. Jurij v Slov. gor. je trenutno posvečene tudi iskanju in zbiranju ponudb v okviru
projekta: »Oživitev trškega jedra«. V okviru
tega projekta se pripravlja knjiga o Ivanu Roškarju, pomembnem slovenskem politiku v
času Avstro-ogrske in Kraljevine SHS in Jugoslavije, ki se je rodil v Malni v Občini Sv.
Jurij v Slov. gor.
Poleg knjige bo jurovska občina pridobila
tudi prireditvene stojnice,
klopi, mize, digitalni spomenik, ki bo predstavljal
znamenitosti, preteklost
in ponudbo jurovkse občine. V okviru tega projekta,
ki je ocenjen na približno
62.000 €, bo občina pridobila tudi defibrilator.

čine Sv. Jurij v Slov. gor. Tako kot pretekla
leta bodo lokalna društva skupaj z občino in
Osnovno šolo J. Hudalesa poskrbela za pester
in bogat program. Osrednja prireditev bo občinska proslava, ki bo v petek, 26. aprila 2019,
v kulturnem domu v Jurovskem Dolu. Na
občinski proslavi bodo tudi letos podeljena
občinska priznanja. Predloge lahko občani in
društva podajo še do ponedeljka, 1. aprila, do
15. ure. Razpisna dokumentacija je objavljena
na občinski spletni strani.
Osrednji proslavi bo 2 dni kasneje sledila še
tradicionalna Jurjeva nedelja z blagoslovom
konj ob godovanju farnega zavetnika Sv. Jurija.
Dejan Kramberger,
foto: Maksimiljan Krautič

Občinski praznik
Občine Sv. Jurij v
Slov. gor.

Prihajajoči mesec april
bo znova v znamenju občinskega praznika Ob-

Nagrade jurovske občine uspešnim dijakom
in študentom prejelo 5 nagrajencev

T

udi v letu 2018 je Občina Sv. Jurij v Slov.
gor. podelila finančne nagrade uspešnim
dijakom in študentom za šolsko/študijsko leto 2017/18. Tokratnih prejemnikov je 5,
in sicer je nagrado za umetniško nadarjenost z
udeležbo na mednarodni likovni delavnici na
Krku in samostojno likovno razstavo v OŠ J.
Hudalesa prejela Tjaša Gamser iz Zg. Gasteraja. Matjaž Kebrič iz Sp. Gasteraja je prejel nagrado za uspešno dokončanje študija fizike na
Fakulteti za matematiko in fiziko Univerze v
Ljubljani. Njegova povprečna ocena v vseh le-

tih študija je bila 9,44. Gregor Verbošt iz Žitenc
si je nagrado pritekel z 2. mestom na Atletskem
pokalu Slovenije v teku na 1500 m. Velik uspeh
pa je lansko leto dosegel tudi na mednarodnem
mitingu na Dunaju, kjer je v teku na 800 metrov
dosegel 3. mesto. Nagrajeni sta bili tudi Rebeka
Šnofl in Larisa Fras, obe iz Sp. Gasteraja, ki sta
v preteklem državnem prvenstvu v futsalu za
ženske z ekipo KMN Slovenske gorice osvojili
naslov državnih prvakinj. Obe igralki sta tudi
članici ženske državne reprezentance v futsalu.
D. K.

Vljudno vas vabimo na pogovorni večer

»Slovenija, starajoča se družba«
ki bo potekal v petek, 5. 4. 2018, ob 19. uri v Kulturnem domu v Jurovskem Dolu.
Kako hitre demografske spremembe vplivajo na naš pokojninski sistem in položaj starejših, predvsem na podeželju?
Zakaj naši mladi po šolanju odhajajo v tujino, namesto da bi delali doma? Zakaj zanje ni
ustreznih delovnih mest, vzpodbud za odločanje za družino?
Kje so nujno potrebne strukturne reforme našega zdravstva?
Zakaj je Slovenija tako neuspešna pri črpanju evropskih sredstev?
O teh in drugih aktualnih domačih in evropskih temah bodo razpravljali:
• Romana Tomc, poslanka v evropskem parlamentu,
• Franc Breznik, poslanec Državnega zbora Republike Slovenije in predsednik Odbora
za kmetijstvo in
• Janko Goergner, farni župnik/dekan, dr. soc.
Dogodek bo povezovala Darinka Čobec.
Vljudno vabljeni!
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JURJEVI DNEVI 2019
Datum

Ura

petek,
5. 4.

1600

Tradicionalno srečanje
lovcev LD Sv. Jurij in gasilcev Lovski dom
PGD Sv. Jurij

sobota,
6. 4.

900

Čistilna akcija »Očistimo
svoj kraj«

sobota,
6. 4.

900

Ex tempore – Jurjevanje
2019

nedelja,
7. 4.

16

Nogometna tekma člani
Športni park
NK Jurovski Dol : NŠ ROHO Jurovski Dol

Športno društvo Sv.
Jurij

ponedeljek,
8. 4.

1600

Obisk občanov v Domu sv.
Lenarta

Dom sv. Lenarta

Župnijska Karitas in
župan

petek,
12. 4.

730

Krvodajalska akcija

OŠ J. Hudalesa
Jurovski Dol

OO RK Sv. Jurij

petek,
12. 4.

1730

Nogometna tekma veterani
NK Jurovski Dol : NK
Brunšvik

Športni park
Jurovski Dol

Športno društvo Sv.
Jurij

Gasilska vaja

Malna – »Kmetija
PGD Sv. Jurij
Žugman«

sobota,
13. 4.
nedelja,
14. 4.
nedelja,
14. 4.
torek,
16. 4.

30

1000

Dogodek

Kje

Datum

Ura

LD Sv. Jurij

petek,
26. 4

1900

Proslava ob 13. občinskem
prazniku

kulturni dom

Občina in Kulturno
društvo Ivan Cankar
Jurovski Dol

po posameznih
naseljih

LD Sv. Jurij v
sodelovanju z občino

sobota,
27. 4.

800

Jurjev pohod

trg v Jurovskem
Dolu

Društvo mladih
Jurovski Dol, pohod
vodi Miroslav Breznik

kulturni dom

Kulturno društvo
Ivan Cankar Jurovski
Dol

sobota,
27. 4.

od 1500 Otroško Jurjevanje
naprej »Gusarska zabava«

šotor pri Gostilni
Špindler

Gostilna Špindler in
občina

nedelja,
28. 4.

Jurjeva nedelja – 1. in 2. maša,
trg v Jurovskem
od 700
godba na pihala, blagoslov
naprej
Dolu
konj, srečelov Karitas

Župnija Sv. Jurij v
Slov. goricah, občina
in Podivjani žrebci

nedelja,
28. 4.

od 1100
Zabava z živo glasbo
naprej

šotor pri Gostilni
Špindler

Gostilna Špindler

800

Meritve holesterola in
sladkorja v krvi

Avla Fredija
Neuvirta

1700

Nogometna tekma člani
NK Jurovski Dol : NK
Slovenj Gradec

1700

Slavčkov gaj - Območna revija
Kulturni dom
mladinskih pevskih zborov

Športni park
Jurovski Dol

OI JSKD Lenart

Obisk starejših na domu

po občini

OO RK Sv. Jurij, DU
Sv. Jurij in občina

Vrtec v
Jurovskem Dolu

Vrtec pri OŠ J.
Hudalesa

torek,
23. 4.

9

sreda,
24. 4.

1500 –
1700

Dan odprtih vrat vrtca pri
OŠ J. Hudalesa

1800

Nogometna tekma veterani
Športni park
NK Jurovski Dol : NK Pohorje Jurovski Dol

petek,
26. 4.

Športno društvo Sv.
Jurij

Društvo
upokojencev Sv. Jurij

9

00

OO RK Sv. Jurij v
sodelovanju z ZD
Lenart

Okrepčevalnica
pri Ančki, Zg.
Partinje

četrtek,
18. 4.

00

Organizator

Meddruštveni turnir v
kartanju - ekipno

Športno društvo Sv.
Jurij

Dogodek

Kje

Organizator

ponedeljek,
29. 4.

1700

Postavitev majskega drevesa

Bar pri Rokavcu,
Sp. Gasteraj

Klub Gasterajčan

torek,
30. 4.

1600

Postavitev majskega drevesa

pri gasilskem
domu

PGD Sv. Jurij

sobota,
4. 5.

1500

5. srečanje ljubiteljev PONY
EXPRESSOV (oldtimer)

pri gasilskem
domu

PGD Sv. Jurij

nedelja,
5. 5.

1100

Odkritje spominskega
obeležja za preminule člane
PGD Sv. Jurij

novo pokopališče PGD Sv. Jurij

nedelja,
5. 5.

900 –
1700

Dan odprtih vrat Učnega
čebelnjaka

čebelnjak pri
OŠ J. Hudalesa
Jurovski Dol

Čebelarsko društvo
Sv. Jurij

sreda,
8. 5.

1600

Izbor Jurjevega vina

kulturni dom

Društvo vinogradnikov Sv. Jurij

sreda,
8. 5.

1700

Polfinale pokala MNZM
člani NK Jurovski Dol : NK
Tehnotim Pesnica

Športni park
Jurovski Dol

Športno društvo Sv.
Jurij

sobota,
11. 5.

900 –
1200

Prostovoljna akcija –
urejanje okolja

na trgu v
Jurovskem Dolu

Klub brigadirjev
Slov. goric

sobota,
11. 5.

1830

10. Jurjevo srečanje
folklornih skupin

kulturni dom

Kulturno društvo Ivan
Cankar Jurovski Dol

sobota,
18. 5.

1300

Tradicionalno športno
srečanje med zaselki

športno igrišče
pri OŠ

Športno društvo Sv.
Jurij

petek,
24. 5.

1800

Koncert zborov in folklornih
kulturni dom
skupin

OŠ J. Hudalesa
Jurovski Dol

Lenarški fašank: več kot 1400 maškar v pustni povorki

O

semindvajseto pustovanje v Lenartu,
2. marca 2019, je bilo veselo, debelo,
norčavo, skoraj 1500 maškar, vsakovrstnih lorf, ksihtov in frisov je zavzelo Lenart. Pustno povorko si je ogledalo več tisoč
obiskovalcev, toliko kot kot še nikoli doslej.
Dogajanje je »strokovno« komentiral Samo
Tuš-Korl.
Najštevilčnejše so bila maškare iz Vrtca Lenart in Osnovne šole Lenart, v povorki so po-
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leg otrok in učencev sodelovali tudi učitelji,
vzgojiteljice in starši otrok iz vrtca. Obiskovalce so očarali domiselni liki iz pravljic, miške, medvedi, rožice, slikarji. Osnovnošolci z
učitelji so se za nekaj ur spremenili v pajkove
mreže, pikapolonice, dalmatince, mobitele,
ninja želve, nogometne navijače, avtomehanike, »saubermaher«, netopirje, razvajene
smrkavce, češki disko in muzikante. Člani
lenarške pihalne godbe so nas pozdravili kot

čistilke in hišniki, mažoretke so z eleganco
osvajale kot moderne kmetice – farmerke.
Pust ne bi bil pust brez tradicionalnih maškar: Jurovških oračev, kurentov iz Trnovske
vasi, kokotov iz Juršincev, Ruse z orači iz Cerkvenjaka, »črnk« iz Jurovskega Dola, lenarška
občinska uprava pa je presenetila s hitrostjo
polžev. Maškaram smo razdelili 1600 krofov
in podelili nagrade: dve prvi nagradi: Vrtec
in Osnovna šola Lenart, 2. nagrada: kokoti

iz Juršincev, 3. nagrada: črnke iz Jurovskega
Dola, 4. nagrada: kurenti iz Trnovske Vasi, 5.
nagrada: Jürovški orači. Hvala vsem maškaram za sodelovanje, izvirne zamisli, delo, ki
ga vložijo v pripravo mask in za ohranjanje
pustnega izročila. Naj živi 29. Lenarški fašank, še bolj nor, še bolj pisan in izviren!
D. O., foto: Maksimiljan Krautič,
Sandi Kolarič
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Pust za
mlade,
starejše in
najstarejše
Na fotografiji je najstarejša
maskirana oseba na pustni povorki, stara 93 let.
Foto: Alojz Habjanič

Sobotna pustna povorka v Vrtcu Lenart

H

ura, v vrtcu je pust čas veselja, ustvarjanja, plesa in igre. Kot že kar nekaj
let smo se tudi letos pripravljali na
sobotno pustno povorko. Veliko nas je bilo,
kar 625 (otrok, staršev in zaposlenih vrtca),
najbolj pa smo veseli, da so se nam pridružili
starši. Skupaj smo razmislili, v kaj se bomo
našemili, to je bilo pravo raziskovanje, zbiranje idej, dogovarjanje in skupno ustvarjanje. Šest skupin nas je očaralo v preobleki
medvedka, med njimi smo lahko občudovali
medvedka Oliverja, mogoče je koga objel, in
medvedka, ki je zbolel in so zanj poskrbele
gozdne živali. Veliki in majhni medvedki so
nas popeljali v čas otroštva, saj je medvedek

otroku prva igrača. Ena skupina je s skupinsko masko Z medom pomagamo medvedom
prikazala svojo zgodbo o čebelici Minki, ki so
si jo izmislili otroci skupaj z vzgojiteljicama.
Zanimivo skupinsko masko O miški, ki je iskala sir, sta se predstavili dve skupini, ki skupaj ustvarjata ob vsaki priložnosti in razveseljujeta majhne in velike. Ob naših Rožicah
je zadišalo po pomladi, mogoče je kdo našel
kakšno idejo za praznik mamic. Dve skupini sta ob ustvarjanju ugotovili, da se prav vsi
vedno znova razveselimo pisanega šopka rož.
Tri skupine so navdušili naši Športniki košarkarji, in ker iz malega raste veliko, so rekli:
»Morda bomo tudi mi nekoč kot Luka Dončič«. Močno smo jim stisnili pesti, da jim uspe. Sicer
pa so že zdaj, tako kot vsi
otroci v našem vrtcu, pravi
športniki. Skupinsko masko
Slikarji so nam predstavile
tri skupine. Slikarji so umetniki, ki ob slikanju razvijajo ustvarjalnost, mišljenje in
domišljijo, so povedali. Pri
slikanju ni pravil.
Povorka se je nadaljevala
s prijetnim druženjem ob
čaju, krofih, glasbi, plesu in
se zaključila z razglasitvijo
nagrad. Prejeli smo prvo
nagrado – hura mi iz OŠ
Lenart in enote vrtec.
Ob pripravah in ustvarjanju pustnih kostumov za
skupinske maske smo vsi
uživali, tako otroci, zaposleni vrtca in starši, katerim se
prav lepo zahvaljujemo za
pomoč in sodelovanje.
Hvala tudi obiskovalcem
sobotne pustne povorke,
verjamemo da smo eden
drugemu polepšali dan.
Otroci in zaposleni v
vrtcu

bili vsi otroci, učitelji in učiteljice našemljeni
v netopirje. Posebej zanimiva pustna šema
je bila ravnateljica vrtca iz
Maribora, ki je predstavljala vulkan. Vsi skupaj smo se
zbrali v telovadnici. Uvodni
govor je imel ravnatelj Boris
Mlakar, nato pa sta predstavila svojo masko glasna kurenta. Za njima sta prišla dva
klovna in odigrala smešno
predstavo. Potem smo odšli
na pustno povorko mimo
trgovine Golob do kapele in
nazaj. Podelili smo priznanja
za naj netopirje in ob 11. uri
so gostje odšli. Vsi smo bili
veseli, ker smo se družili in

zabavali, sledilo je rajanje v telovadnici.''
Kolektiv šole in vrtca Lokavec

Oh, kako luštno je pri Benediktu bilo

P

rijatelji ansambla
Klapovühi
so spet prišli na
pustno soboto, 2. 3.
2019, na svoj račun, saj
so člani ansambla v sodelovanju z Glasbeno
turističnim društvom
Klapovühi priredili že
14. koncert, ki je tokrat
imel posebno rdečo nit
dogajanja. Vse se je vrtelo okoli pevke Maje
in njenega Davida, ki
bosta svojo ljubezen
letos čisto zares potrdila pred oltarjem, a na
odru sta se ob mnogo
prijetne glasbe ansamblov Poskok, Nemir,
Damijana Murka in Klapovühov tudi morala
dokazovati, predvsem David skupini kurentov iz Trnovske vasi, ki je s svojim izvrstnim
vrtenjem biča pregnal vse dvome, in da je res
pravi ženin.
Ob domačih humoristih, sosedovem Frančeku in njegovi opravljivi Micki, pa babici
Treziki in oči Korlu, so program še kako popestrile babice s plesom na 4 štajngah, znani
zvezdniki Talentov Slovenije s svojim plesom
na drogu, Kamikazete in fanta iz akrobatske
skupine Fliping Art, ki sta prav tako pokazala
svoje akrobacije.
Oder sta letos krasili prelepi poročni obleki
Poročne pravljice iz Celja, skratka, vse odeto
v odejo poročne pravljice.
Glasbeno turistično društvo Klapovüh si
svoje naloge in prireditve nalaga na svojih
občnih zborih in za leto 2018 so še posebej
ponosni na novo prireditev, in sicer Srečanje
zlodejev in parkljev, ki je v lanskem decembru ob prihodu Miklavža privabilo veliko
gledalcev od blizu in daleč, ki so želeli našega Zlodeja iz Zlodjeve püše spoznati pobliže.

Hvala tudi vsem sodelujočim na številnih
stojnicah, saj smo spet pokazali, da z roko v
roki znamo v Benediktu storiti marsikaj. Veselimo se že novih izzivov naše dolgoletne
predsednice Vesne Merčnik, predvsem pa
ansamblu Klapovüh želimo mnogo dobrega
v tem bogatem letu.
Saša Lovrenčič, foto: arhiv Klapovühov

Pustovanje v Lokavcu

L

etošnje pustovanje je bilo v podružnični
šoli Lokavec drugačno kot vsa leta do
sedaj. Učenci, otroci iz vrtca ter delavci
šole in vrtca smo namreč vključeni v evropski
projekt Erasmus+. To je mednarodni projekt
Netopir na vulkanu (Fledermaus auf dem

Vulkan), ki je financiran z evropskimi sredstvi. Skupaj s sodelujočimi šolami iz avstrijskega Stradna, Maribora in Svete Ane smo
imeli prvo skupno srečanje na pustni torek.
Ker so rdeča nit tega projekta netopirji in
vulkani, je bila tudi pustna tematika takšna. S
šolarji in delavci iz Stradna,
Maribora in Svete Ane se
nas je zbralo okoli 90. Dan
je potekal uspešno, poslovili pa smo se s prijetnimi
občutki, čakajoči na novo
snidenje.
Tomi, učenec 5. razreda
podružnične šole Lokavec:
''Na pustni torek, 5. 3. 2019,
smo imeli tehniški dan na
Osnovni šoli Lokavec. Obiskali so nas otroci iz Svete
Ane, Stradna in Maribora.
Priredili smo skupno pustovanje. Zaradi projekta
Netopir na vulkanu smo

OHRANITE
SPOMINE!

potem

prej

Izbrskajte stare, pozabljene fotograﬁje.
RETUŠA, RAZMNOŽEVANJE, DIGITALIZIRANJE
Foto Tone, Trg osvoboditve 1,
Lenart;
Tel: 90
02/72
90 280; www.foto-tone.si
Tel:
02/72
280
info@foto-tone.si
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O delu Društva izgnancev Slovenije KO Lenart za leto 2018

V

marcu smo se tudi tokrat zbrali v
Žerjavcih, v lokalu preminulega člana
gospoda Žekša, da pregledamo naše
delo in poročamo članom društva. Žalostni
ugotavljamo, da nas je na srečanjih vsako leto
manj. Od lanskega srečanja so umrle tri naše
članice: Štefanija Zemljič iz Rožengrunta, na
njeni zadnji poti smo jo pospremili tudi člani našega društva 27. 4. 2018; Frančiška Fujs
iz Spodnje Bačkove, ki smo jo pospremili na
njeni zadnji poti 4. 12. 2018 in Viktorija Lorbek iz Spodnje Bačkove, ki je tragično umrla
(požar v hiši). O tem dogodku nas ni nihče
obvestil, zato se pogreba, žal, nismo udeležili.
Spomin na umrle smo počastili z 1-minutnim molkom.
Sprijazniti se moramo, da se staramo, ob
tem nas tarejo še bolezni, pridobljene v naši
rani mladosti v izgnanstvu. Bili smo oropani
mladosti, saj so nas okupatorji izganjali in preganjali po raznih krajih okupirane Evrope. Posledice čutimo še danes. Kot udeleženec skupščine DIS v Ljubljani prenašam sporočilo, da
si naše vodstvo prizadeva, da se nam končno
prizna in poravna materialna škoda iz let 19411945. Poudarek je tudi na medsebojni pomoči
članov. V naši krajevni organizaciji ugotavljamo, da je za ostarele, osamljene in bolne člane
potrebno poskrbeti za celodnevno oskrbo, po
možnosti tudi v domovih za ostarele. Vodstvo
DIS naj skuša omogočiti sprejem brez čakalne
vrste. Marsikateri član DIS z nizko pokojnino
nima dovolj lastnih sredstev in možnosti za
sprejem v domsko oskrbo. Predsednica DIS
gospa Žnidaršič je govorila tudi o političnih
razmerah doma in po svetu. Zaskrbljujoče
ugotavlja, da se oblike fašizma in nacizma v
obliki sovražnega govora vse prepogosto pojavljajo tudi v naši bližini. To sem občutil osebno. Ko me je neki funkcionar kot predsednika
DIS KO Lenart spraševal o mojem preživetju
med okupacijo 1941-45, sem pojasnil, da smo
bili družina zavednih Slovencev, da se je oče
takoj po okupaciji povezal z odporniškim gibanjem. Tudi svoja starejša sinova, stara 18 in
19 let,in še mnoge v domačem kraju je organi-

ziral in podpiral NOB. Bili so borci v brigadi T.
Tomšiča in M. Gubca v Kozjanskem odredu.
Moja mama je bila s tremi mlajšimi otroki odpeljana v taborišče v Avstriji, v bližini Gradca,
nato pa v Nemčijo v mesto Amerbach. Takrat
sem bil star 8 let. Po končani vojni smo se po
spletu čudežnih naključij le vrnili v osvobojeno domovino. Kljub veselemu dogodku nas je
močno prizadela vest, da so oče in oba brata
padli v borbi (podatki so v Muzeju NO v Mariboru). Bil sem zelo presenečen in globoko
užaljen, ko mi je ta gospod brez sramu in brez
preverjenih podatkov v obraz zabrusil, da so
le-ti po končani vojni v teh krajih povzročili
več smrtnih žrtev kot okupator (fašizem) vsa
štiri leta vojne.
Takšnih žalitev izgnanci ne sprejemamo
in zaradi potvarjanja dejstev ostro protestiramo. Izgnani in preganjani v letih 1941-45
se zavedamo, kdo so bili tisti, ki so v bojih za
domovino krvaveli, moji najbližji tudi izkrvaveli, da smo se izgnanci (tudi zdesetkani) lahko vrnili. Pomagali smo obnavljati porušeno
domovino, lahko smo se šolali v maternem
jeziku. Za nas, izgnance, so osvoboditelji domovine heroji in ne zločinci! Gospod, ki se
takrat še sploh ni rodil, bi se moral zavedati,
da s preštevanjem mrtvih duš in štetjem kosti
preminulih vpliva na razdvojenost Slovencev.
Takšni izpadi slabo vplivajo na spravo. Temu
gospodu predlagam, da preštevanje žrtev pusti stroki, zgodovinarjem, saj mu kljub visokemu položaju ne zaupamo. Kljub šikaniranju, psihičnemu in materialnem pritisku smo
člani našega društva trdno odločeni, da naše
bližnje, predvsem pa mladino, seznanimo, kaj
se je z nami dogajalo, in jim sporočimo, da je
fašizem največje zlo v zgodovini človeštva, in
tako nadaljujemo z našim poslanstvom.
Smo društvo širšega družbenega pomena.
Da sploh še delujemo, gre zahvala finančni
pomoči nekaterim manjšim občinam, predvsem pa TBP v Lenartu. V imenu društva se
za nudeno podporo iskreno zahvaljujem!
Predsednik DIS-KO Lenart Ivan Godec

Gasilci PGD Benedikt dobijo nov
gasilski avtomobil

N

a kmetiji Kaučič pri Benediktu je v
soboto, 16. marca, potekal občni zbor
Prostovoljnega gasilskega društva Benedikt, ki je bilo ustanovljeno leta 1927 in je
vanj vključenih 113 članov. Zbora se je udeležilo 98 članov društva in gostov, med njimi župan mag. Milan Repič, ravnatelj OŠ Benedikt
Aljoša Bradač, predstavnik GZ Lenart, delegati
številnih sosednjih PGD in pobratenega društva Kamniška Bistrica. S svojim nastopom je
zbor popestrila mlada harmonikarka Aleksandra Fišer.
Kot je bilo razbrati iz poročila predsednica Franca Laknerja,
je društvo lani izvedlo številne
aktivnosti, dobro je bilo sodelovanje z občino, osnovno šolo,
župnikom Marjanom Rolo in
drugimi društvi. Gasilci so se
udeleževali številnih tekmovanj
v okviru društev, GZ Lenart in
tudi na Hrvaškem. Drago Rajšp je ob občinskem prazniku
prejel bronasti, Jože Maurič pa
zlati grb občine. Predsednik je
poročal tudi o nabavi gasilskega vozila GVM1 v vrednosti je
50.000 evrov, ki naj bi ga namenu predali ob občinskem prazniku. Bogat je tudi plan dela.
Poveljnik društva Gregor Jančič
starejši je poročal o številnih dejavnostih društva skozi vse leto.
Gasilci so opravili več intervencij, v katerih so reševali ljudi
in imetja. Na žalost pa je bila v
Bačkovi, kjer sta v hiši zgoreli
dve osebi, pomoč prepozna.
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Župan mag. Milan Repič se je gasilcem zahvalil za njihovo humano dejavnost. Dejal je,
da je vesel, da se v društvo vključujejo mladi,
ki so jamstvo za obstoj društva. Poudaril je:
»Gasilci ste med občani spoštovani«. Društvo
je na občnem zboru podelilo številna priznanja in pohvale ter sprejelo v svoje vrste 9 novih članov.
Ludvik Kramberger

Plaketa LZM jurovskemu županu
Petru Škrlecu

P

rva marčevska nedelja v letu je v LD Sv.
Jurij v Slov. gor. namenjena letnemu občnemu zboru, kjer člani društva pregledajo opravljeno
delo in začrtajo naloge za
tekoče leto. Tudi minulo
leto so pričeli z družabnim srečanjem treh LD z
igranjem kart. Pripravljali
smo se na Kategorizacijo
odvzete divjadi na LZM.
Poskrbeli smo za založenost krmišč za divjad. Bili
smo organizatorji čistilne akcije v sodelovanju z
Občino Sv. Jurij. Sledili so Strokovni tajnik LZN Božidar Kunej, župan Občine Sv. Jurij Peter Škrlec
Jurijevi dnevi ter srečanje in starešina LD Sv. Jurij Franc Krivec ob predaji Plakete LZM
med gasilci PGD Sv. Jurij
in LD. Obiskali smo domaBranka Merkana smo izdelati nadstrešek pri
či vrtec, se z otroci sprehodili do gozda in se
gospodarskem poslopju, kateri je bil v planu
pogovarjali o živalih. Organizirali smo mašo
že nekaj let. Anton Stipar pa nam je podaza pokojne lovce ter se spomnili našega deril preparirane živali, ki sedaj domujejo v lovetdesetletnika Ivana Ornika. V lovišču smo
vskem domu. Veliko je bilo povedanega tudi
popravili poškodovane visoke preže, naredili
o šakalu, ki se nam hitro približuje. Potrjen
nekaj novih ter založili solnice. Opravili smo
je bil zaključni račun za leto 2018 ter sprejet
pristrel pušk. Sodelovali na bazenskem strelplan dela in finančni plan za leto 2019.
skem tekmovanju v LGB Lenart, katero je
Želeti si moramo, da bi v medsebojnem
organizirala LD Dobrava, kjer smo dosegli za
spoštovanju znali in hoteli vsak posameznik
naše pogoje treninga odlične rezultate. Imeli
in vsi skupaj ohraniti v LD prijateljske tovasmo srečanje z našimi kmetovalci. Ocenjujeriške odnose. Edina skrb nam naj bo divjad v
mo, da je tovrstno srečanje potrebno, saj gre
skladu z zakonom, ki nam ureja in nalaga izza sodelovanje z vsemi uporabniki prostora,
vrševanje nalog na osnovi letnih načrtov. Žal
še posebej, ko gre za osebno lastnino. Najveposamezniki in določene civilne iniciative vičja težava so izgube tako srnjadi kakor male
dijo v lovstvu samo ubijanje, lovske užitke in
divjadi, predvsem v cestnem prometu ter ob
preganjanje divjadi.
košnji. Težave povzročajo tudi potepuški psi,
Občni zbor, ki se ga udeleži tudi veliko
ki se prosto gibajo po lovišču ter delajo škogostov, je priložnost za podelitev priznanj in
do na divjadi pa tudi pri rejcih drobnice. V
odlikovanj najzaslužnejšim članom LD ter
jesenskem delu smo zraven tekočega odstredrugim posameznikom. Nekaj članov LD je
la srnjadi pričeli z izvajanjem lovov na malo
prijelo priznanja LZM, ter odlikovanja LZS.
divjad. Tu nismo tako kot nikoli pretiravali.
Najvišje priznanje LZM, Plaketo LZM, smo
Doma smo organizirali samo nekaj skupnih
podelili županu Občine Sv. Jurij Petru Škrlelovov, predvsem zaradi pregleda lovišča. Vsi
cu za zasluge, ki pomenijo skrb za divjad in
lovi so bili zelo dobro, strokovno in varno
naravno okolje in hkrati izboljšujejo pogoje
organizirani. Pričeli smo za naše dosedanje
za uspešno delovanje lovske organizacije.
razmere z novim lovom – lov na divje prašiče. V letu 2018 smo uplenili en primerek, kar
F. Krivec
je tretji primerek v naši LD. Pod vodstvom

Opozorilo lastnikom psov

N

ezavarovani psi v naravi plašijo divjad in jo preganjajo iz njenega bivalnega okolja.

Življenjske možnosti divjadi so zato slabše, spreminja se tudi njen naravni življenjski
ritem. Opuščanje rednega prehranjevanja
zaradi vznemirjenosti vodi v bolezni in nepotrebne pogine živali, kar poleg trpljenja
povzroča tudi materialno škodo. Še posebej
so divje živali ranljive v času poleganja in
gnezdenja .Nezavarovani psi so tudi nevarnost za ljudi.
Lovci LGB Lenart opozarjajo lastnike
psov, naj poskrbijo za ustrezno varstvo
svojih štirinožnih prijateljev !

11. tradicionalni pohod ob dnevu žena
Planinskega društva Lenart

S

pet je leto naokoli in tako tudi
dvodnevni pohod ob dnevu
žena. Planinski vodnici Marjetka Breznik in Lenka Meke sta
pripravili že 11. pohod, tokrat sta
izbrali Kras. Pot nas je vodila v Brestovico in Tublje pri Komnu tik ob
italijanski meji. Ob poti ni manjkalo
kraških dobrot, lepih razgledov, dobre družbe in dolgih klepetov. Srečne in zadovoljne smo se v večernem
času vrnile domov, kjer so nas že
nestrpno čakali naši najbližji.
Planinsko društvo
Lenart, Alenka Špes
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Planinska doživetja v Slovenskih goricah

V

želji, da Slovenske gorice približamo
mlajšim generacijam, Planinsko društvo Hakl iz Svete Trojice organizira
tradicionalen Šalčkin pohod po raznih tematskih poteh posameznih občin. 23. februarja se je okoli 50 pohodnikov v hladnem
sobotnem jutru zbralo pred kulturnim domom v Občini Cerkvenjak na 3. Šalčkinem
pohodu. Dobrodošlico in krajšo predstavitev
občine je pohodnikom zaželel župan Marjan
Žmavc, za tem pa so se pohodniki podali na
14 km dolg pohod, ki je potekal po poteh

dela Klopotčeve učne poti ter delu Pomurske
planinske poti, ki poteka tudi v cerkvenjaški občini. Ob tem pa so obiskali turistično
kmetijo Firbas, izletniško kmetijo Breznik in
se ustavili pri arheološkem parku v Brengovi.
Ob zaključku pohoda so udeleženci soglasno
potrdili, da so lahko tudi pohodi v bližnji
okolici zanimivi in poučni ter dovolj naporni.
Naslednji pohod bo potekal na območju voličinske krajevne skupnosti v Občini Lenart.
Zakaj Šalčkin pohod? Ker je na pohodih
zaradi napora potrebno v telo vnesti nekoliko
več tekočine, smo se v PD
Hakl odločili, da je za udeležbo na tem pohodu potrebno s seboj prinesti čisto
navadno kovinsko šalčko,
kot smo jo v mladih letih
v večini uporabljali doma
za pitje. S tem zmanjšamo
možnost uporabe plastičnih kozarcev in ne obremenjujemo narave s nepotrebno plastično embalažo.
Smo ekološko naravnani.
Pohvale vredno, mar ne?
Drago Lipič

Občni zbor slovenskogoriških
govedorejcev

Č

Alberto Kocbek iz Zg. Voličine, zlato priznanje za doseženo najvišjo prirejo mlečne
masti in beljakovin v čredi krav lisaste pasme
(8.303 kg mleka po kravi), zlato priznanje
za doseženo najvišjo prirejo mlečne masti
in beljakovin v čredi krav črno bele pasme
(10.950 kg mleka po kravi); Milan Bela iz
Zg. Senarske, srebrno priznanje za doseženo
prirejo mlečne masti in beljakovin v čredi
krav lisaste pasme (7.727 kg mleka po kravi);
Anja Krajnc iz Straž, bronasto priznanje za
doseženo prirejo mlečne masti in beljakovin v čredi krav lisaste pasme (6.989 kg mleka po kravi); Vladimir Kegl iz Žic, srebrno
priznanje za doseženo prirejo mlečne masti
in beljakovin v čredi krav črno bele pasme
(10.000 kg mleka po kravi, srebrno priznanje
za doseženo povprečno življenjsko prirejo v
čredi (povprečna življenjska prireja 30.502 kg
mleka pri 38 kravah v čredi); Matej Korošec
iz Zg. Dupleka, bronasto
priznanje za doseženo prirejo mlečne masti in beljakovin v čredi krav črno
bele pasme (9.804 kg mleka
po kravi); Ivanka Živko iz
Sp. Partinja iz Zamarkove,
zlato priznanje za doseženo povprečno življenjsko
prirejo v čredi (povprečna
življenjska prireja 33.916
kg mleka pri 19 kravah v
čredi); Franc Sužnik iz
Selc, bronasto priznanje
za doseženo povprečno
življenjsko prirejo v čredi
(povprečna življenjska priNajboljši rejci krav molznic na območju Govedorejskega društva Sloven- reja 29.674 kg mleka pri 26
kravah v čredi).
ske gorice, od leve: Vladimir Kegl, Jože Smolinger (KGZ Ptuj), Alberto
Kocbek, Anja Krajnc, Milan Bela
F. O.
lani Govedorejskega društva Slovenske gorice Lenart so se pred kratkim
zbrali na rednem občnem zboru na
izletniški kmetiji Breznik v Komarnici pri
Cerkvenjaku. Pozdravilo jih je nekaj gostov,
med drugimi podžupan občine Cerkvenjak
Andrej Kocbek, župan občine Sv. Trojica David Klobasa, podžupan občine Lenart Franci
Ornik, predsednik Kmetijske zadruge Lenart
Darko Koler, strokovni vodja Zveze društev
rejcev govedi lisaste pasme Slovenije in predstavnik Kmetijsko gozdarskega zavoda Ptuj
Jože Smolinger, direktor Mlekarske zadruge
Ptuj Janko Petrovič. Poročilo o delu in program dela za leto 2019 je podal predsednik
Alberto Kocbek, ki že vrsto let uspešno vodi
društvo. Najboljši rejci oziroma pridelovalci
mleka v letu 2018 so prejeli priznanja, ki jih
vsako leto podeljujeta društvo in Kmetijsko
gozdarski zavod Ptuj. Priznanja so prejeli:

Aninski mladi čebelarji v Celju

V

sakoletni celjski
sejem vključuje
tudi čebelarje
iz Slovenije in tujine.
Letos so se mladi čebelarji, ki obiskujejo
čebelarski krožek na
Osnovni šoli Sv. Ana,
skupaj z mentorjem
Alešem Vanekom podali na ogled sejma
Apis Slovenija 2019 v
Celje. Čebelarska zveza
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Slovenije zelo spodbuja vključevanje mladih
v čebelarstvo in spoznavanje zakonitosti čebeljega življenja preko krožkov, zato so letos
podarili vstopnice mladim čebelarjem, da so
si z vodenim ogledom sejma ustvarili predstavo takšnih dogodkov ter spoznali različne
pripomočke pri čebelarjenju ter spoznali različne produkte truda čebel in čebelarja. Tretješolec Jurij je tako strnil misli: »Bilo je zelo

zanimivo, videli smo zelo veliko stvari, dobili
poseben zbornik s koristnimi nasveti, čebelarji in čebelarke so bile oblečene v posebno
lepe uniforme, prodajali so veliko medenih
izdelkov, od katerih imam najraje medenjake. Drugo leto bom spet šel in zraven peljal
še brata.«
SReBr

Dan odprtih vrat Čebelarskega društva Sv. Ana
ČD Sv. Ana skupaj s ČZS in JSSŠ vabi na Dan odprtih vrat slovenskih
čebelarskih društev

O

bveščamo vas,
da bo v petek, 26. aprila
2019, potekal zdaj že
tradicionalen Dan odprtih vrat Čebelarskega društva Sveta Ana.
Vljudno vabimo vse,
ki bi želeli izvedeti kaj
več o čebelarstvu, pomenu čebel in čebeljih
pridelkov, da se nam
pridružite in spoznate
delo slovenskih čebelarjev. Z zavedanjem o
pomenu čebel za naše
okolje in življenje lahko vsak posameznik
Dan odprtih vrat ČD Sveta Ana 2018
in tudi širša družbena
skupnost naredi korak
dejavnost ta dan med 9. in 13. uro predstanaprej za ohranitev naravnega okolja, čebel
vljalo na kmečki tržnici v centru Svete Ane.
in s tem opraševanja, ki je bistvenega pomena
Prijave in več informacij dobite pri predza zadostno lokalno samooskrbo s prehrano.
sedniku ČD Sveta Ana Jožetu Kolariču (eVabljeni torej, da se 26. aprila pridružite
-naslov: joze.kolaric@gmail.com). Vljudno
slovenskim čebelarjem, ki vam bomo z vevabljeni!
seljem pokazali in predstavili pomen našega
dela. Čebelarsko društvo Sveta Ana bo svojo
P. G.

Občni zbor KTD Selce

V

petek, 8. 3. 2019, je v prostorih Kulturnega doma Selce potekal redni
občni zbor KTD Selce, ki se ga je udeležilo 54 članov, tudi vsi mladi člani.
Srečanje se je začelo s kratkim kulturnim
programom pevcev ljudskih pesmi Selce.
Pozdravnemu nagovoru predsednika društva
Janeza Belna in izvolitvi delovnega predsedstva so sledila poročila. Iz finančnega je razvidno, da društvo deluje pozitivno in varčno.
Prav tako je bilo iz poročil sekcij razbrati, da
delujejo zelo aktivno. V lanskem letu se je
društvo predstavilo tudi preko meja, saj sta
se sekcija pevcev ljudskega petja in starejša
dramska sekcija povezali z društvom Oljka
iz Poreča. Na njihovo povabilo sta jih lani ob
kulturnem prazniku obiskali in jim pripravili
kulturno prireditev. Velik doprinos za KTD
Selce je mladinska dramska skupina, ki je s
svojo glasbeno komedijo Zmenek kar 18-krat
navdušila občinstvo po raznih krajih Slovenije. Veseli pa, da se je članstvo mladih še
povečalo. V lanskem letu je dramska skupina
z jubilejno prireditvijo obeležila tudi 10 let
svojega delovanja. Pevci ljudskega petja pa so
s svojim petjem po mnogih krajih razveselili
veliko ljudi, pohvalno pa je, da pogosto obiščejo stanovalce raznih domov starostnikov
in jim polepšajo dni.
Za leto 2019 je bil
podan obsežen plan
dela. Mladinska dramska skupina je pripravila muzikal Mamma
mia po naše, starejša
dramska skupina pridno vadi veseloigro, ki
jo bodo uprizorili v oktobru. Veliko načrtov
imajo tudi pevci ljudskega petja. Z željo, da
okrepijo stike z Oljko
iz Poreča in da vrnejo
gostoljubnost, so jih
povabili na dvodnevni
obisk z ogledom prireditve ob materinskem

prazniku. Želja društva pa je pridobiti še
nove mlade člane, predvsem pa tudi osebo,
ki bi bila pripravljena voditi otroško dramsko
skupino. Predsednik Janez Belna se je prisotnemu podžupanu Francu Ornik zahvalil za
vso pomoč Občine Lenart in ga seznanil z infrastrukturnimi potrebami. Ponovno je izpostavil potrebo po selitvi kolesarjev iz prostora
za odrom, energetsko sanacijo dvorane z ureditvijo fasade in ureditev parkirišč z označbo
parkirnih mest.
Za aktivno delo sta prejeli priznanji Verica
Markuš in Karin Petko. Priznanje pa je društvo podelilo tudi PGD Selce za nenehno pripravljenost na prijazno sodelovanje ter skrb
za varnost na njihovih prireditvah.
Člani društva so bili zelo zadovoljni, da so
se občnega zbora udeležil nekateri povabljeni gostje: podžupan Franc Ornik, ravnatelj
OŠ Voličina mag. Anton Goznik, svetovalka
za kulturo Darja Ornik in predsednik PGD
Selce Robi Mesarec. Spodbudne besede, ki so
jim jih izrekli, in pripravljenost na podporo
na tak ali drugačen način, članom društva
zelo veliko pomenijo. Občni zbor je bil zaključen z družabnim srečanjem.
KTD Selce, Foto: Venčeslav Zrim
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Zbor članov Društva upokojencev Benedikt

V

Poudarek je na srečanju upokojencev vseh
nedeljo, 24. februarja, smo izvedli 31.
društev iz Slovenskih goric, ki bo letos poredni letni zbor članov DU Benedikt.
novno organizirano, in sicer 27. 7. pri Sveti
Udeležilo se ga je več kot polovica
Ani. Program dela kakor tudi finančni plan
od 308 članov društva. Prišli so tudi povaza 2019 so člani soglasno potrdili.
bljeni gostje: župan občine Benedikt mag.
Za večletno požrtvovalno delo v društvu
Milan Repič, predsednik Zgornjepodravske
smo podelili priznanja. Dobili so jih: Cvetka
pokrajinske zveze DU Edi Sever, predsednik
Holc, Marija Merčnik, Tilika Savec in Ivanka
ZDU Slov. goric Stanko Kranvogel, tajnik
ter Marjan Križan.
ZDU Slov. goric Stanko Cartl, ravnatelj OŠ
Na družabnem srečanju po zboru smo se
Benedikt Aljoša Bradač, predstavniki DU,
ob zvokih našega društvenega glasbenika
ki delujejo v ZDU Slov. goric, in predstavniMarjana Farasina zabavali do večera.
ki društev iz Občine Benedikt. Po uvodnem
pozdravu so nam pevci ljudskih pesmi iz naMilan Hlevnjak
šega društva Žitni klas zapeli dve pesmi. Zbor
članov je vodil Milan Kocuvan. Predsednik
društva Milan Hlevnjak je v poročilu povedal, da smo program
dela za leto 2018 v celoti izpolnili. Za uspešno izvajanje nalog se
je zahvalil UO društva,
vsem poverjenikom in
vsem članom, ki prostovoljno pomagajo pri
izvedbi mnogih prireditev. Iz poročil tajnice
društva Zinke Zorko
in blagajničarke Albine
Janžekovič je razvidno,
da društvo dobro deluje tudi na finančnem
področju. Koordina- Dobitniki priznanj in predsednik društva Milan Hlevnjak
torka projekta Starejši za starejše Ivanka
Križan pa je v svojem
poročilu opisala njihovo dejavnost. Gostje
so pohvalili uspešno
delovanje
društva,
predvsem enotnost pri
izvajanju nalog, člani
društva pa so soglasno
potrdili vsa poročila.
Program dela za leto
2019 je podoben lanskemu, izvedli bomo
številne
športno-rekreacijske, kulturne in
družabne prireditve.

krikala tudi publika. Zbrane prostovoljne
prispevke bomo namenili za opremo naših
folklornih skupin in druge dejavnosti društva
Po prireditvi smo vsem obiskovalcev gostoljubno ponudili, »jüžno - krüh z zablom,
lűk in kuklo«, pa tudi dobre vinske kapljice
ni manjkalo. Vse navedeno so nam prispevali
naši zvesti donatorji, za kar se jim iz srca zahvaljujem. Veselo druženje muzikantov, kri-

karjev in obiskovalcev je trajalo do poznega
večera, vsi so odhajali domov zadovoljni in
nasmejani.
V bodoče bomo to prireditev poskušali izvajali na prostem na osrednjem trgu v Jurovskem Dolu v sklopu projekta oživitve trškega jedra tako kot mnoge druge prireditve.
Miroslav Breznik, predsednik KD in organizacijski vodja FS Jurovčan.

Prifarski muzikanti navdušili v Lenartu

V

soboto, 16. februarja, se je v Domu
kulture Lenartu odvijal nepozaben
Valentinov dogodek - koncert s Prifarskimi muzikanti. Priljubljena etno glasbena skupina, ki prihaja iz Fare pri Kostelu, je
v minulem letu praznovala 30 let glasbenega
delovanja in svojo obletnico obelodanila tudi
v Lenartu. S svojim zimzelenim repertoarjem ter doživetim petjem in igranjem v živo
so navdušili prepolno dvorano kulturnega
doma. Le-ta je
bila razprodana
že nekaj dni pred
dogodkom. Na
odru so se jim
pridružila tudi
dekleta
vokalne skupine Vox
Angelica, ki se
v letošnjem letu
pripravljajo na
dve mednarodni
zborovski tekmovanji v tujini,

v Palmanovi v Italiji in v Prevezi v Grčiji, ter
pevka in akademska glasbenica Anita Kralj.
Preštevilni aplavzi, navdušeno petje občinstva in stoječe ovacije so organizatorju (KGD
Benedictus in Akademsko društvo pravnikov
in mediatorjev) dale zalet, da s tovrstnimi
prireditvami, ki favorizirajo slovensko glasbo,
nadaljujejo.
P. A., Foto: Maksimiljan Krautič

Ljudski pevci Žitni klas iz DU Benedikt

»Zašpilaj in zakrikaj po domače«

O

biskovalci so v nedeljo, 24. februarja,
ponovno do zadnjega kotička napolnili dvorano kulturnega doma v
Jurovskem Dolu, kjer
smo za njih pripravili zabavno prireditev
»Zašpilaj in zakrikaj po
domače«. Prireditev je
v narečju hudomušno
vodila Janja Roškarič,
plesalka FS Jurovčan,
vmes pa pletla zanimivo izročilo o tradiciji
krikanja ali juckanja, ki
je praviloma povezano
z veseljem, bodisi ob
vasovanju, porokah itn.
Program
domače
glasbe, pesmi, krikanja
in humorja so pripravili Ansambel Refren,
Ansambel
Zadetek,
Veseli Jurovčani, Srčni
muzikanti,
Ansambel Norost, Razigrani
fantje, godci Folklorne skupine Jurovčan,
harmonikarji
Vinko
Ornik, Matic Družovič, Anej Pavalec, Peter
Došler, Filip in Patrik
Brumen ter Jože Breg s
prijatelji.
Krikarji - juckarji Marko Šebart, Ivan
Črnčec (Finštrov Ha-
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nek), Božo Harc, Jasmina Dreier, Monika
Vnuk in Lovro Marinšek so s svojimi vložki
popestrili prireditev, z njimi pa je veselo za-

Za domače po domače
Kulturno društvo Sveta Ana vabi na tradicionalno prireditev Za domače po domače, ki
bo potekala 7. aprila ob 15. uri v Kulturnem domu Sveta Ana.
V bogatem glasbenem programu, bodo nastopili: Ansambel Šenk, Prekaljeni mački,
Družinski frajtonarji, Ansambel Naveza, Ansambel Kulturnega društva, Zbor KD, Folklorna skupina KD in še mnogi drugi. Vabljeni, da kult-urno preživite nedeljsko popoldne z
nami. Vstopnine ni!
Vabi KD Sv. Ana

Društvo za razvoj kabelsko-satelitskotelevizijskega sistema Lenart
vljudno vabi vse naročnike, ki sprejemajo TV signal od družbe Telemach, d. d.,
in so priklopljeni na kabelski sistem v mestu Lenart, na redni letni občni zbor.
Ta bo v četrtek, 4. 4. 2019, ob 18. uri v prostorih Gasilskega doma Lenart.
Dnevni red bo podan na občnem zboru.
Predsednik društva Edi Golob
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Večer smeha s tradicijo

Študentski klub Slovenskih goric se seli iz
snežnih radosti v pomlad

V

petek, 1. marca, je potekal že tradicionalni 6. Večer smeha, ki je v Kulturni dom na Sveti Ani povabil številne
obiskovalce od blizu in daleč, ki so se tudi
letos dodobra nakrohotali ob bogato pripravljenem programu domačega kulturnega
društva. V programu so nastopili domačini Darinka, Miran, Simon, Urban, Klemen,
Alej, Matija in s svojim skečem o gardi in varovanju slovenske zemlje dobro ogreli občinstvo, Metka in Srečko sta prikazala peko krofov na nekonvencionalen način in nasmejala
publiko, igrali so domači muzikanti Urban,
Simon, Matej in Miran, na odru v gosteh so
se prvič predstavili predstavniki Kimperk teatra, ki so z avtohtonimi, svojevrstnimi skeči
nasmejali številno občinstvo ter za duhovitost poskrbeli s svojim narečjem. Ob koncu
so bili vsi obiskovalci deležni krofov ter toplega napitka, nastopajoči pa so se podružili
med sabo, izmenjali mnenja, predvsem pa za
dobro vzdušje po končanem večeru.
SReBr

Č

Sedaj pa gre zares

S

edaj pa gre zares … Tako pravijo člani
Ansambla Prisrčniki, ki ga sestavljajo Mihael Taužič, Michael Kirbiš, Tina
Vinter, Danijel Kosi, Tomaž Marko in Nejc
Težak. Mlada, 6-članska zasedba ima za letošnje leto velike načrte, vsi člani pa ogromno
zagona, da svoje želje tudi izpolnijo.
Ansambel Prisrčniki je nastal v okolici
Lenarta. Člani so raztreseni širom po Štajerskem, od Prlekija pa vse do Oplotnice, od koder prihaja njihova prisrčna pevka Tina. Svoje moči so združili zaradi skupnega interesa,
ki je igranje in petje naše domače narodno-zabavne glasbe. Tukaj iščejo svoje zadovolj-

stvo in navdih za delo. So veseljaki po duši,
radi imajo dobro družbo, radi spoznavajo
nove ljudi, uživajo, ko naredijo žurko … in
vse to so našli ravno v domači glasbi.
Za letošnje leto so si Prisrčniki zadali prav
posebne cilje. Kot prvi je bil uspešen nastop
na natečaju »Volkswagen Špila«, kar jim je
za zdaj odlično uspelo, saj so se prebili v finale natečaja. Zaradi želje, da se predstavijo
tudi izven slovenskih meja, so se prijavili še
na avstrijsko oddajo »Austria sucht den Volksmusik-Star«. Glasba ne pozna meja, zakaj
bi jih torej ne spoznali mi? Za vrhunec vsega
pa se želijo čim bolje pokazati na letošnjem
festivalu »Slovenska polka
in valček«. Neizmerno so
bili veseli, ko so postali polfinalisti letošnjega festivala.
Spremljali jih boste lahko v
novi sezoni oddaje Slovenski pozdrav, natančneje 24.
maja, kjer se bodo borili
za uvrstitev v sam finale
festivala. Za letošnje leto
so na koledarju označili še
en pomemben dogodek.
To je »Ptujski festival«, ki
ga letos nikakor ne želijo
izpustiti.
M. T.

Ponovno veselje na napihljivih igralih v
športni dvorani Benedikt

T

uristično
društvo
Atlantida vabi otroke v soboto, 13. aprila 2019, med 9. in 17. uro
na rekreativno igranje na
napihljivih igralih v športno dvorano Benedikt brez
vstopnine.
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da bo ta brezplačen ne le za člane, temveč za
lani ŠKSG-ja smo še vedno pod vplivse, ki bi jim koristila osvežitev obdelovanja
vom odličnega vzdušja na naših 'snepodatkov s pomočjo programa Excel. Globje
žnih' dogodivščinah. V mesecu marcu
bomo pogledali tudi v problem globalnega
je bil naš glavni projekt 3-dnevno smučanje
segrevanja oz. kako živalska industrija/živinona Krvavcu. Preživeli smo nepozaben vikend
ob odlični družbi, sončnem vremenu in pureja vpliva na le-to. Izvesti želimo predavanja,
stnem rajanju na ritme Mambo Kingsov. No,
da bi čim več ljudi ozavestili o enem izmed
vsaj slišala sem, da so vsi uživali. Jaz sem navečjih aktualnih problemov okolja. Da pa ne
mreč po 2 urah smučanja padla in tukaj se je
bomo brali le o problemih, bi izvedli bralsmučanje, druženje, plesanje ter zabavanje
no značko, kjer bi se prebirale najbolj vroče
za mene končalo. Kljub temu da sama nisem
knjige. Skupaj bi nato razglabljali o junakih,
bila deležna vseh norih trenutkov, sem pa na
spletkah in lastnih pogledih na vsebino. Potem smučanju vseeno spoznala nekaj zelo
leg omenjenih izobraževalno naravnanih depomembnega. Vsi člani so odlično poskrbeli
lavnic načrtujemo tudi Stand up predstavo in
zame in ugotovila sem, da to niso le moji pripa seveda udeležbo na tradicionalni Škisovi
jatelji, temveč prava družina. Verjamem, da
tržnici, ki bo potekala 9. 5. Tudi letos bo orgavsi komaj čakamo naslednjo zimo, ko lahko
niziran avtobusni prevoz za člane, ki se želite
smučanje ponovimo.
podružiti s študenti iz klubov vse Slovenije.
Po vrhunskem vikendu je sledil 8. marec
Za natančne datume in prostore izvedbe
– praznik vseh žena. Verjamemo, da marsise lahko pozanimate na socialnih omrežjih
katera izmed teh žena za ta praznik ne dobi
(naša stran na Facebooku in Instagramu), na
bombonjere, šopka rož, niti objema. In za to
naši spletni strani (sksg.org) ali pa nam pismo letos poskrbeli prav mi – člani Upravšete na naš e-poštni naslov (info@sksg.org).
nega odbora Študentskega kluba Slovenskih
Seveda pa smo vam na voljo tudi vsi člani
goric. V Sveti Trojici, Lenartu in na Sveti Ani
upravnega odbora, ki vam bomo z veseljem
smo presenetili vsaj nekaj žensk z rožico in
odgovorili na vsa vaša vprašanja. Najbolje,
toplo besedo. Njihova hvaležnost in nasmeh
da se oglasite kar v naši pisarni v Centru Slosta trikrat poplačala naš trud.
venskih goric (1. nadstropje), kjer nas najdete
Po deljenju rožic pa smo se člani Upravnevsako sredo 17. – 20. ure in vsako soboto 10.
ga odbora odpravili na lov za novimi idejami.
– 13. ure. Tam se lahko tudi vsak izmed vas,
Rezervirali smo kočo na Lovrencu na Pohorki ima status dijaka ali študenta, s potrdilom
ju in skupaj iskali možne izboljšave in dodao šolanju pridruži našemu klubu in tako potne projekte, ki bi se jih naši člani z veseljem
stane del naše družine.
udeležili. Skupaj smo preživeli ves vikend, se
Teja Vogrinec
spoznavali, izvedli nekaj delavnic in priredili tudi redno mesečno
sejo, kjer smo pregledali pretekle dogodke
in predstavili načrte za
nove. Kljub temu da
sem zaradi poškodbe
morala počivati doma,
so me preko video klica
moji sodelavci vključili v aktivnosti in sem
tako imela občutek, da
sem tam z njimi.
Najprej nas čaka tečaj - Microsoft Excel.
Če še ga ne potrebujete
zdaj, ga boste zagotovo
ob začetku službe. Prav
zato smo se odločili, Člani Upravnega odbora Študentskega kluba Slovenskih goric na delovnem vikendu

Učenci OŠ Sv. Ana na obisku v tovarni
papirja Paloma

U

čenci šestega razreda smo
se v okviru tehniškega
dneva o papirju skupaj z
razredničarko in učiteljico tehnike odpravili na ogled proizvodnje
papirja v Sladkem Vrhu. Kar nekaj let ti ogledi niso bili možni,
letos pa so nas ponovno sprejeli
in pripravili čudovit in nazoren
ogled njihovega dela.
Še pred ogledom smo se temeljito poučili o papirju in njegovi
izdelavi, pripravili smo številna
vprašanja in se dogovorili za varen ogled. Pred odhodom smo
ponovili pravila in dogovore ter
se odpeljali v sosednji Sladki Vrh.
Tam nas je sprejela celotna ekipa
vodičev, razlagalcev in varnostnih
delavcev, ki so nas popeljali skozi
proizvodnjo. Začeli smo v pripravi papirjevine, ogledali velike
stroje za proizvodnjo polizdelkov in na koncu samo proizvodnjo rolic, brisač, serviet in
robčkov. Pokazali so nam tudi skladiščenje
in pregled kvalitete izdelkov. Veliko skrb posvečajo tudi okolju in pregledu uporabljene
vode, ki jo črpajo iz bližnje Mure in potem
očiščeno zopet vračajo v reko. Zelo zanimivo
in nam manj znano je bilo prikazano delo v

laboratoriju in čistilni napravi, spoznali smo
tudi mnoge poklice.
Ob koncu ogleda smo prejeli darilca, prav
tako pa smo se sami zahvalili z drobno pozornostjo. Z delom smo nadaljevali v šoli in
analizirali nove informacije. Preživeli smo
zanimiv in poučen dan.
Učenci 6. razreda OŠ Sv. Ana
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V

es počitniški teden med 18. in 22. 2.
2019 je bilo mogoče v Knjižnici Lenart poskusiti inovativna vozila, ki so
jih pod mentorskim očesom mag. Feliksa Jakopca izdelali mladi, tudi zmagovali so na državnih tekmovanjih in se jim je ta dejavnost
skrila pod kožo. Svoje produkte so razstavili
in mladi obiskovalci knjižnice so se ustavili
in poskusili, kako delujejo ti »pametni stroji«,
saj jih ne nazadnje vsak dan več deluje tudi v
našem življenju. Morda pa bo uspel dogovor
z Zvezo prijateljev mladine in bo to postala
zanimiva interesna dejavnost za mlade v Slovenskih goricah.
Marija Šauperl
Ena od »ekip« med delovanjem avtorobotkov

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

Vabilo Izobraževalnega centra
Študijski krožek Lahkih nog na okrog
V petek, 5. 4. 2019, vas vabimo na 7. pohod, zberemo se ob 9. uri pred stavbo Izobraževalnega centra, Nikova 9, Lenart. Oblačila in obutev naj bodo primerni vremenu.
Bazar semen in sadik
Vabimo vas na 5. Bazar semen
in sadik, ki bo v sredo, 10. 4. 2019,
na tržnici Lenart med 9. in 12. uro.
Navodila za izmenjavo:
-- izmenjujejo se vse vrste semen ne glede na starost sorte,
-- semena naj bodo zapakirana
v manjše vrečice, opremljene
z osnovnimi informacijami
(vrsta, sorta, leto pridelave ter
napotki za pridelavo),
-- izmenjujemo popolnoma
suha, zdrava in čista semena, Bazar semen in sadik april 2018
-- sadike morajo biti presejane v
posamezne lončke ali začasne posodice.
Za vsa dodatna vprašanja nas pokličite na telefonsko številko 02 720 78 88, 051 368 118
ali nam pišite na elektronski naslov: izobrazevalnicenter.slogor@gmail.com. Lepo vabljeni.
Izobraževalni center, Alenka Špes
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Bober ponovno osvaja reko Ščavnico

Robotki v
Knjižnici Lenart

Razvojna agencija Slovenske gorice
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B

obre smo še ne dolgo tega lahko opazovali samo v živalskih vrtovih. V Sloveniji so jih iztrebili pred več kot 200 leti.
Predvsem kožuh je bil preveč vabljiv za človeka, da bi bobre lahko ohranili. Pred dobrimi
20 leti so bobre ponovno naselili v porečju
Save na Hrvaškem in od takrat se bobri počasi vračajo v Slovenijo. Kot bi iskali svoje prednike oziroma ozemlje, na katerem so le-ti živeli. Smukanje listja z vej je preveč slastno, da
bi se mu bobri odpovedali. Marsikje jim reke
malo ponujajo, saj so številne kanalizirane in
brez obrežnih dreves, ki je bilo odstranjeno
pogosto zaradi regulacij. Tudi vode v strugah
je vsaj v poletnem času marsikje precej manj,
kot je je bilo v preteklosti. Vendar - bobri se
ne dajo. Neumorno iščejo še tiste ohranjene
dele rek, kjer ob strugah še rastejo drevesa.
Tista drevesa, ki dajejo zavetje številnim organizmom, in ki so nekoč dajala zavetje koscem
in grabljicam, ki so se po opravljenem delu
na travniku umaknili pred poletno pripeko.
Tudi plitva voda bobrov ne prežene, čeprav
so pri hoji zelo štorasti. S podiranjem dreves
ter zbiranjem materiala zgradijo pregrade, ki
povzročijo dvig vode, takrat pa pridejo do izraza njihove dobre plavalne sposobnosti.
Vodno oazo so bobri ponovno odkrili tudi
v dolini reke Ščavnice. Prav tam, kjer se po
dolini voda lenobno pretaka in med dolgimi tolmuni tvori kratke plitve brzice. S pogledom od zgoraj vidimo, da tukaj Ščavnica
ohranja še značilen meandrirajoči tok, ki je
bil nekoč značilen za številne nižinske reke.
Ob bregu še rastejo posamezni mogočni hrasti-dobi, beli gabri, lipe, jeseni in številne druge vrste. Žal je dreves vedno manj. Drevesa
in druga lesna obrežna vegetacija se morajo
umikati, pogosto zaradi želje po lažjem in na
videz učinkovitejšem kmetovanju. Za bobra
so drevesa ob reki neprecenljiva, kaj pa za
nas? Brez dreves ob vodi morda lahko živimo, kot lahko živimo brez rok („reka brez
dreves je kakor človek brez rok“), vendar je
življenje veliko manj kakovostno. Bober bo
ob pomanjkanju dreves zašel tudi na vedno
bolj prevladujoča koruzna polja, kjer se bo
posladkal. Morda sta nam bober in njegovo
ravnanje v opozorilo. Z gradnjo naravnih

S

jezov nam bo pomagal mestoma dvigniti
gladino vode v reki in stabilizirati breg struge. Zaradi odstranjevanja „motečih“ dreves
je marsikje začelo pospešeno odnašati breg
struge. Tudi dušikova in fosforjeva hranila, ki
se z odpadnimi vodami iz hiš ali z obdelanih
polj sperejo v reko, bodo drobni organizmi v
vodi učinkoviteje odstranili. Šele celosten pogled nam osvetli pravo podobo bobra osvajalca. Bober je dober znak, da v dolini reke
Ščavnice še nismo izgubili vsega, kar nam je
narava podarila in koristimo. Vendar je samo
od nas odvisno, ali želimo usluge neprecenljivega ekosistema reke Ščavnice koristiti še
naprej. V kolikor se kateri lastnik zemljišča
ob reki Ščavnici počuti opeharjenega zaradi
bobra, lahko vloži odškodninski zahtevek
na Ministrstvo za okolje in prostor. Zaradi
zavedanja pomena bobra je bober v Sloveniji zavarovan. Bober je dejansko naše zrcalo.
Upajmo si pogledat vanj!
Izr. prof. dr. Gorazd Urbanič,
zasebni raziskovalec

Drobnjak (Allium schoenoprasum L.)

te opazili, da
drobnjak, ki je
sorodnik česna
in čebule, na vrtu
že lepo odganja? Je
trajnica z domačimi
imeni šnitlek, šnitleh,
šnitloh,
drobnak,
šnitlec. Dobro prenaša mraz in tudi sušo.
Za svoje dobro razraščanje potrebuje bolj
suha in propustna tla
ter sončno ali pol-sončno lego. Ne potrebuje gnojenja in tudi za škodljivce ni zanimiv.
Ko se grmiček razraste, ga razdelimo in si
tako vzgojimo nove rastline. Lahko pa ga
tudi posejemo. Cvetovi so roza barve, pogosto jih obiskujejo čebele, so pa tudi okusna
in zdrava popestritev solat. Drobnjak lahko
gojimo tudi v lončkih, kjer pa ga ne smemo
preveč zalivati in izpostavljati direktnemu
soncu. Njegova prisotnost v vrtu varuje
rastline pred polži in listnimi ušmi. Škropljenje rastlin s poparkom drobnjaka deluje
proti škrlupu in pepelasti plesni. Drobnjak
je najbolje uživati svež, s kuhanjem izgubi
zdravilne snovi. Za zimski čas si pripravimo drobnjakov pesto z oljem in soljo. V
kulinariki in za zdravje uporabljamo sveže
votle lističe, ki jih na drobno narežemo in
počakamo par minut, preden jih uporabimo. Dodajamo ga k solatam, skuti, jogurtu,
kisli smetani, juham, ribam, jajčnim jedem,
krompirju, stročnicam, toplim in mrzlim
prelivom, mesu, bučnemu olju. Vsebuje

mnogo C in A vitamina ter B2, gorčično olje, saponine in
rudnine (magnezij,
kalij, kalcij, železo,
fosfor). Sanja Lončar
je zapisala, da na pol
kvadratnega metra
pridelamo letno ob
stalnem rezanju 5 do
7 kg drobnjaka, kar
je po vsebnosti vitamina C enako petdesetim kilogramom jabolk. Uživanje drobnjaka ugodno vpliva na naše telo. Čisti nam
želodec, iz črevesja odstranjuje parazite,
širi žile, redči kri, redči holesterol, da se ta
lažje izloči iz telesa, niža krvni pritisk, krepi
imunski sistem, pomaga pri slabokrvnosti,
na ledvice deluje očiščevalno in spodbuja
njihovo boljše delovanje. Kombinacija vitamina C in železa v drobnjaku blaži pomladno utrujenost. Je lovilec radikalov, deluje
proti propadanju celic, ovira procese staranja, ščiti pred nahodom in prehladnimi
obolenji. Ugodno deluje na glasilke, krepi
dihalne poti in bronhialne sluznice. Pomaga pri izkašljevanju. Sodobna znanost, tako
navaja Lončarjeva, je dokazala, da deluje
proti rasti tumorja. Uživanje drobnjaka je
varno, priporočljiv je tudi za tiste, ki težko
prenašajo čebulo in česen, saj je blažji. Torej
brez slabe vesti si privoščite kos domačega
rženega kruha, namazanega z maslom in
posipanega z drobnjakom.
Marija Čuček
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POMURSKI SEJEM Gornja Radgona

12. - 14. 4. 2019

Mednarodni sejem
lovstva

Mednarodni sejem
ribištva

Odkrivajte naravo in družabno naturo!

M

ednarodni sejmi lovstva, ribištva ter zelenega turizma in bivanja vas vabijo v Gornjo Radgono
od petka, 12., do nedelje, 14. aprila 2019. Ponujajo vam oblačila,
obutev in izdelke za dejavno
preživljanje prostega časa v naravi ter za trajnostno bivanje.
V Naturo, na Lov in Ribolov
od 12. do 14. aprila od 9.00 do
18.00 ure
Sejem Naturo vas bo očaral s
številnimi namigi za aktivni oddih v zelenih turističnih destinacijah. Predstavil bo doživetja v
planinah in gozdovih, naravnih
zdraviliščih, krajinskih parkih,
ideje za pohodniške in planinske
ture, oddih na turističnih kmetijah, razvajanje pri kulinaričnih
ponudnikih ter projekt »Visit Pomurje«.
Sejma Lov in Ribolov vas bosta navdušila s pestro ponudbo
in ugodnimi nakupi lovske, kinološke in ribiške opreme, s terenskimi vozili, oblačili, obutvijo ter drugimi
izdelki za dobro počutje v naravi. Vodilne
stanovske in strokovne organizacije pripravljajo zanimive in poučne strokovne razstave
in dogajanje.
Aktivno in atraktivno!
-- plezanje na umetni plezalni steni
-- prikaz nordijske hoje
-- sobotna državna razstava psov lovskih
pasem
-- žive ptice ujede
-- streljanje v lasersko tarčo
-- nastopi lovskih rogistov in lovskih pevskih zborov
-- pokušnja ribjih jedi
-- nedeljsko tekmovanje in brezplačna de-
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gustacija lovskega golaža in ribje čorbe
-- državno tekmovanje v oponašanju jelenjega rukanja
-- razstava starodobnih vozil »Avto-Moto
Klasika«
Ogled treh sejmov z eno vstopnico
Odrasli lahko obiščejo sejme za ceno vstopnice 5,00 €, učenci, dijaki, študenti za 2,50
€, odrasli - skupina nad 20 oseb, lovci, ribiči,
planinci, upokojenci (predložiti je treba člansko izkaznico) 4,00 €, skupine mladine nad
20 oseb za 2,00 €. Za otroke do 6 let in invalide na vozičkih s spremljevalcem ni vstopnine. Parkiranje je brezplačno.
Prijazno vabljeni!
www.pomurski-sejem.si

Mednarodni sejem
zelenega turizma
in bivanja

Spoštovani,
kot ste lahko prebrali v pretekli številki
Ovtarjevih novic, je podjetje Saubermacher
Slovenija, d. o. o., na prvem kolegiju županov občin UE Lenart 5. 2. 2019 vsem prisotnim županom predstavilo dve pomembni
zadevi.
1. Zahteve nove Uredbe o obvezni
občinski gospodarski javni službi zbiranja komunalnih odpadkov
(Ur.l.RS, št. 33/17 in 60/18)
Uredba določa nekatere nove zahteve glede zbiranja komunalnih odpadkov, samo
izvajanje javne službe zbiranja določenih
vrst komunalnih odpadkov pa se mora določilom uredbe prilagoditi najpozneje do
15. 7. 2019.
Na podlagi trenutno obstoječega standarda zbiranja komunalnih odpadkov v občinah
UE Lenart in minimalno predpisanega standarda v uredbi bo v zvezi z njegovo prilagoditvijo tako potrebno v občinah UE Lenart:
• povečati frekvenco odvoza bioloških
odpadkov (iz 32 x letno na 37 x letno),
• uvesti zbiranje kosovnih odpadkov na
klic ali dodatno akcijo zbiranja,
• podaljšati oz. uskladiti obratovalni
časa zbirnega centra za dodatnih 8 ur
po 15. uri,
• investirati v novo opremo za zbiranje
odpadkov v zbirnem centru,
• izvajati 7 sortirnih analiz prevzetih mešanih komunalnih odpadkov na leto,
• povečati aktivnosti na področju obveščanja javnosti in
• prilagoditi nekatere druge vidike izvajanje javne službe.
Vse navedene spremembe zahtevajo dodatna vlaganja, ki imajo neposreden vpliv
na same stroške izvajanja javne službe in
posledično tudi na ceno. Ne glede na navedeno pa v podjetju Saubermacher Slovenija
s prerazporeditvami in rešitvami v tem trenutku ocenjujemo, da do dviga cen, kljub
povečanim stroškom, ne bo prišlo.

2. Poračun premalo zaračunanih storitev zaradi več zbranih količin odpadkov v letu 2018
Ceno storitev posamezne javne službe
potrdi pristojni občinski organ (občinski
svet) na podlagi predloženega elaborata o
oblikovanju cen storitev javnih služb s strani
izvajalca, pripravljenega na podlagi Uredbe o
metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb
varstva okolja. Cena posamezne javne službe
(v EUR/kg) se v elaboratu določi z upoštevanjem predvidenih stroškov izvajalca (v EUR)
in predvidenih količin odpadkov (v kg). Ker
smo v letu 2018 prevzeli skupno za kar 253
ton več odpadkov, kot je bilo načrtovano v
elaboratu in kot so jih uporabniki preko pavšalnega zneska na mesečnih položnicah v
letu 2018 plačali, bomo izvedli poračun razlike med zaračunanimi storitvami oz. količinami in dejansko opravljenimi storitvami oz.
količinami za leto 2018 v skladu in na način,
kot to določa Uredba o metodologiji. Pri tem
velja opozoriti, da pri izvedbi poračuna ne
gre za dvig cene (v EUR/kg) ampak zgolj za
zaračunanje premalo plačanih a opravljenih
storitev, ki ga bo posamezni uporabnik plačal glede na volumen posode za mešane komunalne odpadke oz. biološke odpadke. Ker
se zavedamo, da poračun pomeni dodatno
obremenitev uporabnikov, ga bomo izvedli v
več zaporednih mesecih, da bo dodatna mesečna obremenitev uporabnikov čim manjša.
Za morebitna dodatna pojasnila smo
vam seveda z veseljem na voljo.
Vaš Saubermacher Slovenija, d. o. o.
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Z NARAVO IN ZA NARAVO

Načrtovanje zelenjavno-zeliščnega vrta

V

Knjižnici Lenart se je 21. februarja 2019 ob 18. uri zgodilo zanimivo
predavanje, ki je pritegnilo veliko poslušalcev. Brigita Šušteršič, vrtnarka, predavateljica ter učiteljica naravnega in domačega
življenja s poudarkom na samooskrbnih vr-

tovih, in Lovro Vehovar, biolog, zeliščar, permakulturni načrtovalec, sta predstavila svoje
izkušnje in ideje, navdušila in prepričala vse,
ki želijo tudi sami pridelati hrano za svojo
družino doma.
Marija Šauperl

Pozivi k pravilni uporabi fitofarmacevtskih sredstev in varstvu čebel

Č

ebelarstvo ima tako v
Sloveniji kot v sodobnem svetu zelo velik
gospodarski pomen. Čebelje
pridelke, kot so med, cvetni
prah, vosek, propolis, matični
mleček in čebelji strup, človek
uporablja za hrano in kot pomoč pri lajšanju zdravstvenih
težav. Prav tako pa so ti pridelki pomembni kot surovina za pridobivanje nekaterih
živilskih in drugih proizvodov. Vrednost vseh čebeljih
pridelkov pa je veliko manjša
od koristi, ki jo imamo zaradi
opraševanja čebel.
Čebele lahko med obiskovanjem cvetov
pridejo v stik s škodljivimi snovmi, ki se v
kmetijstvu uporabljajo za zaščito rastlin. Ker
kmetijski pridelovalci za opraševanje svojih pridelkov potrebujejo čebele, morajo ves
čas skrbeti za kočljivo uravnoteženost med
obvarovanjem njihovih pridelkov pred škodljivimi organizmi in obvarovanjem čebel.
V intenzivnem načinu pridelovanja hrane
se uporabi FFS ni mogoče povsem izogniti,
zaradi česar je sodelovanje kmetovalcev in
čebelarjev na območjih intenzivnega kmetovanja ne samo zaželeno, ampak celo nujno. V
Sloveniji poznamo številne zgledne primere sodelovanja sadjarjev in vinogradnikov z
okoliškimi čebelarji, vseeno pa se pojavljajo
tudi drugačni primeri, ki bi jih bilo treba v
prihodnje izboljšati.
Čeprav so pravilna raba, promet in kazni
v primeru nepravilne uporabe fitofarmacevtskih sredstev (FFS) predpisane v Zakonu o fitofarmacevtskih sredstvih, skoraj ne mine leto
brez pomorov čebel, zato je nujno ozaveščanje
vseh uporabnikov za pravilno uporabo FFS.
Čebelarji uporabnike FFS prosimo, da jih

uporabljajo v skladu z načeli dobre kmetijske
prakse in varstva okolja ter da so pri tem pozorni zlasti, da:
• pred načrtovano uporabo FFS natančno preberejo priložena navodila, saj je v
njih in tudi na embalaži opozorilo, ali je
sredstvo strupeno za čebele; FFS, ki so
škodljiva za čebele, so na etiketi označena kot »Nevarno za čebele« in opremljena s posebnim grafičnim znakom;
• priporočena sredstva uporabljajo v najnižjih priporočenih odmerkih;
• pred načrtovanim škropljenjem pokosijo cvetočo podrast v sadovnjaku ali
vinogradu;
• škropijo v večernih urah ali ponoči in v
brezvetrju;
• čebelarja obvestijo o nameravanem
škropljenju rastlin s strupenimi ali škodljivimi FFS za čebele.
V primeru, da bodo uporabniki FFS uporabljali v skladu z navodili, bodo čebelje družine
v njihovi okolici zdrave in bolje preskrbljene,
ter dobro opravljale vlogo opraševanja rastlin.
Čebelarska zveza Slovenije
Javna svetovalna služba v čebelarstvu

Sodelovanje Radia Maribor in Ovtarjevih novic
Uredništvi Radia Maribor in Ovtarjevih novic sta se dogovorili za sodelovanje na področju
informiranja poslušalcev oz. bralcev z aktualnimi vsebinami iz lokalnih okolij in promocije.
Radio Maribor bo ponesel informacije o vsebini Ovtarjevih novic v širše okolje in hkrati še
širše odprl vrata zanimivostim iz naših krajev, naš »Ovtar« pa bo seznanjal bralce z akcijami
Radia Maribor v osrednjih Slovenskih goricah in spodbujal pot lokalnim informacijam na
nacionalne frekvence. Ena od možnosti za obveščanje širše javnosti o pomembnejših dogodkih je Info-servis Radia Maribor od ponedeljka do petka ob 8.30 na tel. št. 02 420 15 55.

Skupaj stopimo po medoviti (pravi) poti

A

omogočale le paše čebelam, ampak bodo koli se je človek pripravljen soočati za
ristne tudi širše. Npr. semena sončnic in buč
svojimi posledicami?
lahko pozneje uporabimo za izdelavo olja.
Že naši predniki so vedeli, da je poNato ajda, ki jo sejemo poleti, v času cvetenja
trebno tisto, kar vzameš iz narave, tudi vrniti,
omogoča čebelam pašo, ko dozori jo požanjeda se ohrani ravnovesje v naravi. Statistika o
mo in pridobimo moko. Tudi ostale medovite
številu prebivalcev se iz leta v leto povečuje
rastline niso uporabne le za čebele, ampak po
in s tem se povečuje tudi večja poraba hrane.
končanem cvetenju, žetvi se ostali zeleni deli
Pridelovalci hrane so prisiljeni v intenzivno
rastlin podorjejo in s tem obogatimo tla s hukmetijstvo in sajenje monokultur ter krčenje
mosom. S tem nahranimo milijone drobnih
gozdov in travnikov za njihovo širjenje. Na
organizmov v tleh in izboljšamo zračnost in
ogromnih kmetijskih površinah, kjer se sejejo
strukturo tal. Tako s tem ravnanjem zemljo
monokulture, te pestijo vsako leto škodljivci
obogatimo. Rastline, ki jih nato posejemo na
in bolezni. Kako se temu izogniti, so vedeli že
to zemljo, bodo bolj močne, zdrave in tudi
naši predniki, saj so upoštevali kolobarjenje in
odporne na stres, ki je v zadnjem času bolj
tako preprečili marsikatero nevšečnost. Travpogost. To mislimo na neugodne vremenske
niki, ki ostajajo, se kosijo redno, tako da ne
pogoje in tudi posledično na bolezni in škozacvetijo v svojih pisanih barvah kot nekoč.
dljivce.
Ali še lahko ukrepamo?
Na javnih površinah (parki, vrtovi …)
Vsako pozitivno ravnanje bo doprinos k
imamo tudi možnost, da izberemo avtohtone
ohranjanju naše narave. Tako se je potrebno
medovite rastline. Med njimi so to lipa, kozavedati, da s sajenjem avtohtonih medovitih
stanj, javor kot tudi številne medovite trajnice
rastlin v naš prostor prispevamo k preživetju
in grmičevje.
in ohranjanju čebel kot tudi ostalih oprašeS tem pozitivni delom ne bomo omogovalcev.
čili le paše čebelam, ampak bomo poskrbeli
Zakaj avtohtone medovite rastline?
tudi za našo okolico. Ne le čebele, ampak tudi
Živali so se na določenem območju prinarava nam bo hvaležna, saj ji bomo vračali
lagajale. Tako so se tudi rastline prilagajale
tisto kar potrebuje, da skupaj ohranimo naš
stoletja, tisočletja različnim vremenskim kot
prostor za prihodnje rodove.
tudi ostalim nevšečnostim. Medovite rastline zagotavljajo čebelam medičino in cvetni
Tomaž Samec, Svetovalec za
prah. Medičina in cvetni prah medovitih ravarno hrano pri JSSČ
stlin zagotavljata tisto, kar čebele potrebujejo
za svoj obstoj. Torej se
moramo skupaj zavedati in saditi medovite
rastline na domačem
vrtu, njivah kot tudi
na javnih površinah. S
tem bomo zagotovili
pestrost in pripomogli
k ohranjanju čebel v
našem prostoru. To pozitivno energijo bomo
lahko sprejemali nazaj
iz narave in tudi skupaj
razmišljali pozitivno.
Katero medovito rastlino izbrati?
Odvisno je, kaj imamo na razpolago, ali je
to le balkon, na katerem
imamo cvetlična korita, Ena od medovitih rastlin je ameriški slamnik.
morda vrt, njiva ali pa
so to javne površine.
Za cvetlična korita na
balkonu imamo številne
možnosti pri izbiri medovitih rastlin tako iz
vrst začimbnic in dišavnic. V korita lahko sadimo baziliko, origano,
timijan, meliso, boreč
kot tudi nizko sočnico
ali ameriški slamnik in
še bi lahko naštevali.
Če imamo veliko prostora na vrtu, se lahko
odločimo za zasaditev
medovitih dreves, kot
so lipa, divja češnja, navadna leska, kostanj in
Leska – medoviti grm, ki nas jeseni razveseljuje s svojimi plodovi – lešniki.
še mnogo drugih medovitih dreves. Na vrtovih
se lahko odločimo tudi
za posaditev grmov,
kot so vrtnice, ki nam s
cvetenjem obogatijo naš
vrt. Na vrtovih imamo
še tudi možnosti posaditve medovitih začimb
in dišavnic.
Ko imamo na razpolago večjo kmetijsko
površino – njivo, imamo prav tako številne
možnosti izbire med
medovitimi rastlinami.
Na njive lahko posejemo sončnice, buče,
ajdo, mak, oljno ogrščico, facelijo, deteljo ... Polje sočnic, ki čebelam zagotavljajo medičino in cvetni prah.
Te rastline ne bodo

NAJVEC LOKALNIH RADIJSKIH NOVIC

www.radiomaribor.si
NAJVEC LOKALNIH RADIJSKIH NOVIC
93,1 MHz, 90,4 MHz, 87,7 MHz, 93,8 MHz
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ZA OHRANJANJE SPOMINA / MED LJUDMI

Dr. Alojz Kraigher (1877–1959)
Ob 60-letnici smrti zdravnika in pisatelja, ki je dodobra zaznamoval
tudi osrednje Slovenske gorice in v romanu Kontrolor Škrobar popisal
»narodnostno mizerijo« pred prvo svetovno vojno ob severni meji –
Cankarjev gostitelj in prijatelj pri Sveti Trojici
25. februarja letos je minilo natanko 60
let od smrti uglednega zdravnika in pisatelja dr. Alojza (Lojza) Kraigherja, ki je bil
več let okrajni zdravnik pri Sveti Trojici v
Slovenskih goricah. Tu je napisal znameniti
roman Kontrolor Škrobar, v katerem je zelo
slikovito in nazorno orisal narodnostne
razmere in boje pri Lenartu in v okoliških
krajih v desetletju pred prvo svetovno vojno. Knjiga je na neki način še danes aktualna, tako kot je aktualno tudi Kraigherjevo
sporočilo nasploh, saj je kot velik intelektualec takratnega časa znal razumeti preprostega človeka na podeželju in mu tudi prisluhniti. Njegovo bivanje pri Sveti Trojici je
pustilo trajne sledove, sploh, ker je povabil
v goste pisatelja, dramatika, esejista in politika Ivana Cankarja. Ta je živel pri Trojici
od jeseni 1910 do pomladi 1911, na kar so
razen nekaterih izjem lani Trojičani skoraj
povsem pozabili. V Cankarjevem letu bi
morali mnogo bolje izkoristiti to zgodovinsko danost, saj je Cankar živel le še na Vrhniki, na Dunaju in v Ljubljani. A zdaj je, kar
je, pred Trojičani je nova priložnost, da se
ob 60-letnici smrti dostojno poklonijo spominu na Cankarjevega gostitelja dr. Alojza
Kraigherja. Nekaj napovedi o tem smo že
lahko prebrali, upajmo, da bodo znali pritegniti tudi strokovno javnost, literarne
zgodovinarje in kritike, sploh, ker naj bi
podrobneje osvetlili Kontrolorja Škrobarja. To pa brez temeljitega poznavanja tega
dela in okoliščin nastanka ne bo mogoče.
Slovenija premore dovolj strokovnjakov, ki
bodo Trojičanom stopili naproti in sodelovali na napovedanem dogodku, ki bi skoraj
moral prerasti lokalne okvire. Kraigher je
bil namreč mnogo več kot le trojiški okrajni
zdravnik, zato je treba strniti moči in sile in
organizirati nekaj odmevnega. To je priložnost ne samo za lokalna društva, pač pa
tudi za Občino Sveta Trojica, za Knjižnico
Lenart, pa morda tudi za vse tri slovenske
univerze in ZRC SAZU.
Kraigher se je rodil kot najstarejši od trinajstih otrok, oče je bil premožen trgovec
in posestnik, osnovno šolo je obiskoval v
Postojni, približno eno leto je bil njegov domači učitelj pesnik Fran Gestrin. Gimnazijo
je obiskoval v Novem mestu in v Ljubljani.
Leta 1897 se je vpisal na medicino na Dunaju. Tam je tudi promoviral l. 1903, nato je
delal najprej v Ljubljani (1903–1905), nato
pa kot splošni zdravnik v Bovcu (1905–
1907), kot okrajni zdravnik pri Sv. Trojici v Slovenskih goricah (1907–1914) in v
Ljubljani (1914–22), kjer je v letih 1919–22
vodil mestno bolnišnico. Prizadeval si je
za ustanovitev samostojne Medicinske fakultete v Ljubljani (1919), naslednje leto je
postal ravnatelj Ljubljanske deželne bolnišnice, a so ga že čez dve leti politično upokojili (1922). V letih 1922 in 1923 je študiral
stomatologijo v Münchnu, po specializaciji
je delal kot zobozdravnik v Gorici do leta
1929, ko se je pred fašizmom umaknil v Ljubljano. Leta 1938 je kandidiral na listi Zveze
delovnega ljudstva in postal član Komunistične partije, istega leta
je bil zaprt zaradi podpisa
Kmetsko-delavske spomenice. Med II. svetovno
vojno je sodeloval z OF,
bil je zaprt, januarja 1944
pa interniran v taborišče
Dachau. Leta 1945 ga je
Medicinska fakulteta v
Ljubljani imenovala za
častnega profesorja zaradi zaslug pri njenem
ustanavljanju in istega
leta je postal bibliotekar
Centralne
medicinske
knjižnice, kjer je delal do
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upokojitve leta 1948. V letih 1946 in 1947 je
bil urednik Zdravstvenega vestnika. Umrl
je na svojem domu v Ljubljani.
S pisanjem se je začel ukvarjati v gimnaziji, Dragotin Kette ga je pripeljal v dijaško
Zadrugo. V začetku je pisal je pod različnimi
psevdonimi, najprej je objavljal kratko prozo
v Slovenskem narodu, nato v Slovenki, Ljubljanskem zvonu, Slovanu idr. Spoznal se je
z Otonom Župančičem in z Ivanom Cankarjem, s katerim je ohranil prijateljstvo vse do
Cankarjeve smrti. Njegovemu življenju in
ustvarjanju je posvetil tri enodejanke Umetnikova trilogija in spominsko esejistično in
polemično monografijo Ivan Cankar I-II.
Pisal je dramska in pripovedna dela, kjer
opisuje družbene in politične razmere pred
prvo svetovno vojno, življenje slovenskega
meščanskega izobraženstva in malomeščanstva, pomembni motivi so ljubezen in erotika ter politični boj za ohranitev slovenstva.
Izbor novel je izdal v zbirki Novele, posthumno pa je izšla še zbirka Na robu življenja,
v kateri je zbrana kratka vojna in taboriščna
proza. Njegovi najbolj znani deli sta drama
Školjka in roman Kontrolor Škrobar, za njegovo najboljše delo pa velja enodejanka Drama na travniku. Sicer pa je pisal tudi književne recenzije, članke s področja literature,
kulture in medicine, študije in polemike.
Kraigher spada v t. i. drugo generacijo
slovenskih naturalistov, izhajal je iz naturalističnega determinizma, v svoja dela pa je
vključeval tako psihološko analizo kot družbeno kritiko ter nekatere novoromantične
prvine. L. 1958 je dobil Prešernovo nagrado. Nekatera njegova dela so prevedena v
hrvaščino, češčino in nemščino. Njegov sin
Boris Kraigher je bil znan politik (po njem
se je dolga leta imenovala OŠ Gradišče oz.
Sveta Trojica), Uroš Kraigher prevajalec iz
poljščine in urednik, Dušan Kraigher pravnik in narodni heroj, njegova nečakinja je
bila pisateljica in prevajalka Nada Kraigher
ter nečak, politik Sergej Kraigher.
Dr. Marjan Toš

Severjeva muzejska zbirka - največja
zasebna zbirka v Slovenskih goricah

V

za nekdanje države na ozemlju Slovenije in za
Žicah v zaključku prijetne dolinice
sosednje in druge države.
južno pod Sv. Ano ob vodnatem izviNajvečja vrednost zbirke pa je Antonovo
ru, od koder teče voda iz ribnika po
znanje o zgodovini, izdelavi in uporabi razjarku v potok Velko, živi na kmetiji s svojo
stavljenih predmetov. Znanje si je nabiral vse
družino Anton Sever. Antona zanimajo raživljenje skupaj s predmeti. Za vsako stvar
znorazne starine že od mladih let. Odkar se je
pozna zgodbo, ki jo z navdušenjem pripoveupokojil, pa večino časa posveča zbirateljstvu.
duje obiskovalcem. Anton Sever je vesel vseh
Obiskovalci Severjeve muzejske zbirke so
starih predmetov, ki mu jih ljudje podarijo
začudeni in navdušeni, ko vidijo nekaj tisoč
ali poceni prodajo, namesto da jih odvržejo
predmetov. Večina predmetov je iz vsakdav smeti. Ogled muzejske zbirke je možen na
njega življenja ljudi ali zapuščina naših prednaslovu Žice 47a, 2233 Sv. Ana, vse dni v tenikov. Mnogi izdelki pa so danes že redkost
dnu po predhodnem dogovoru po telefonu
ali neznana znamenitost. Zbirko sestavljajo
040 723 543 ali 02/ 703 23 80.
predmeti, potrebni za življenje na kmetiji
(ročna orodja od najstarejših do traktorja,
Janez Ferlinc
posoda, obleka, spominki, fotografije, knjige, pohištvo itd.), orodja
in izdelki obrtnikov in
domačih mojstrov (mizarska, tesarska, gozdarska, vinogradniška,
krojaška, čevljarska, kovaška …), industrijski
izdelki, zbirka radijskih
sprejemnikov, analognih
fotoaparatov in opreme
ter mnogo drugih stvari. Posebej zanimive so
numizmatične
zbirke
kovancev in bankovcev
od najstarejših keltskih
in rimskih do današnjih Anton Sever in del njegove muzejske zbirke

Darila z družbenim učinkom

Po darila v grajsko trgovinico

O

b vstopu v majhno, a prijetno grajsko trgovinico
najprej zadiši po sivki,
nato te prijazno pozdravijo prodajalci. Lično urejena in dobro
založena grajska trgovinica, ki se
nahaja ob vhodu v mogočen grad
Hrastovec, ima prav poseben
namen – v njej se prodajajo izdelki, ki jih ob pomoči delovnih
terapevtk in delovnih inštruktoric ustvarjajo stanovalci zavoda
Hrastovec. Izbira izdelkov je res
pestra: od domačih čajev, zeliščnih soli, sušenih zelišč, gospodinjskih predpasnikov, naravnih mil, svilenih
rutic, sivkinih vrečk do različnih izdelkov iz
lesa (gajbic za darila, podstavkov za vročo
posodo, hotelov za žuželke, ptičjih krmilnic).
Ker pa so pred vrati tudi velikonočni prazniki, imajo v ponudbi tudi velikonočne vezene
prtičke, namizne velikonočne aranžmaje,
venčke za vrata, okrasne pisanke, obeske iz
filca in lesa in še bi lahko naštevali. Tak nakup piše zgodbo ustvarjanja za osebe, ki imajo določene omejitve, stanovalci pa se lahko
preizkusijo v vlogi prodajalca in s tem krepijo
različne spretnosti. Veliko jim pomeni, da se
njihovi izdelki promovirajo in prodajajo, da
krasijo naše domove in poslovne prostore – s
tem pridobijo dodatno voljo in motivacijo do
vključevanja v delavnice.
Nakup z namenom v grajski trgovinici je
namenjen tako posameznikom kot tudi podjetjem, ki želijo ravnati družbeno odgovorno
in etično, predvsem pa z mislijo na drugega.

Vljudno vabljeni, da obiščete grajsko trgovinico vsako prvo in tretjo sredo v mesecu med
12.30 in 13.30 uro oziroma po dogovoru na telefonski številki 02 729 35 78. Katalog izdelkov
lahko najdete tudi na www.hrastovec.org.
Grajska trgovinica je bila na novo urejena
in obnovljena v lanskem letu v sklopu praznovanja 70-letnice SVZ Hrastovec, ko jo je
obiskal tudi predsednik države Borut Pahor.
O namenu oživitve grajske trgovinice je direktorica SVZ Hrastovec mag. Andreja Raduha
povedala: “Vztrajno sledimo načelu, da so izdelki, ki jih pod mentorstvom izdelujejo naši
stanovalci, kakovostni in imajo svojo zgodbo,
katere del lahko postanejo tudi naši kupci oziroma partnerji. Povabljeni so v naše delavnice,
kjer lahko spoznajo del dogajanja v zavodu,
vedno znova pa se porajajo tudi številne druge možnosti za sodelovanje in povezovanje, ki
prinašajo zadovoljstvo in koristijo vsem. Prijazno vabljeni na dobronamerni nakup”.
SVZ Hrastovec

Še smo tu

U

pokojenke Osnovne šole Lenart se ne
dajemo osamljenosti. Aktivne smo
na različnih področjih, od katerih je
morda najpomembnejše srečanje vsak prvi
ponedeljek v mesecu, ko nas ljubeznivo sprejemajo pri »Devetindvajsetki« v posebni sobi,
topli in lepo opremljeni. Po navadi se prismejimo ob 9.30 uri in spravimo pokonci vse osebje, ko sedijo v gostilni že dva ali trije gostje,
ki resignirano meditirajo ob pivu.
Naše pijače so kavice v vseh možnih obli-

kah, sokovi in čaji. Tudi praznujemo rojstne
dneve in jubileje – takrat si privoščimo kaj
več, tudi jedačo in kak litrček »ta boljšega«,
najboljša pa je še vedno sladica vroče maline
oziroma vroča ljubezen.
In naši pogovori, kolikor jim sploh lahko
sledimo: bolečine, bolezni, zdravila, terapije,
zdravniki, prešuštva, ločitve, nosečnosti, rojstva, uspešnosti in neuspešnosti naših otrok,
genialnost in lepota naših vnukov, hiše in
vikendi doma in na morju, dopusti in poto-
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MED LJUDMI
vanja, penzije, cene domov za ostarele ...
Kmalu se razidemo,
vsaki se nekam mudi.
Zaželimo si zdravje,
zdravje. »Samo, da smo
živi in zdravi in da ni
vojne.« (Partljič)
Toda: »Kaj pomaga
ljubo zdravje, če vse
drugo narobe gre.« (Levstik: Martin Krpan).
Erika Zorko

#1 progresivna stekla na svetu
GARANCIJA PRILAGODITVE + GARANCIJA ŠKODE

Upokojenke OŠ Lenart

Slavni glasbenik Tone Neuvirt je slavil 60
let poroke

100% BREZ RIZIKA

Č

eprav je bil Anton Neuvirt, klicali so ga Tone,
Pesničan, ga pozna tudi
širši krog bralcev Ovtarjevih novic. Poznajo
ga po njegovi glasbeni
skupini Neuvirtova pihalna godba, s katero
je nastopal na številnih
prireditvah. Najbolj ga
poznajo po igranju na
novih mašah ali primicijah in igranju v
cerkvah ob slovesnih
dogodkih, žegnanjih ali
večjih cerkvenih praznikih. Ko so zaigrali Bisernoporočenca Ana in Tone Neuvirt s hčerkami Renato, Danico in Petro
Neuvitrovi muzikanti,
tako so ljudje rekli, so
sa Kovačiča (Moja dežela), Mendelsohna in
bile cerkve nabito polne. Njihova glasba pa
Schumanna. Tega je bil Anton, ki je vse svoje
je globoko odmevala v akustičnih prostorih
življenje posvetil glasbi, zelo vesel.
cerkva.
Ana se je rodila leta 1942 v Ruperčah pri
Ker je Anton s svojimi glasbeniki veliko
Pernici, Anton pa leta 1936 v Nebovi pri Makrat nastopal v cerkvi v Benediktu, dva dni pa
lečniku. Po poroki sta si v Pesnici pri Mariboje igral tudi na primiciji benediškega župnika
ru zgradila dom, v katerem so otroštvo preMarjana Role, ob tem pa v Benediktu živi tudi
življale hčerke Renata, Danica in Petra, ki so
hčerka Renata, sta se z ženo Ano odločila, da
ju obdarile s tremi vnuki. Tone je bil vseskozi
svojo 60-letno zakonsko zvestobo potrdita v
zaposlen v orkestru SNG v Mariboru, kjer je
cerkvi v Benediktu. Bisernoporočni obred je
igral pozavno. Ob tem je od leta 1958 do 2011
ob darovani sv. maši, pri kateri sta sodelovala
vodil Neuvirtovo pihalno godbo, katere zazlatomašnik Ivan Zajnkovič in prof. Anton
četki segajo v leto 1922. Sedaj slavljenca živita
Ožinger, opravil župnik in prodekan Marjan
v varovanem stanovanju Doma pod Gorco v
Rola, ki je zakoncema namenil nekaj lepih
Mariboru. K njunem jubileju jima čestita tudi
besed ter jima čestital. Mašno slavje je z umeuredništvo Ovtarjevih novic, ki jih jima potniškim izvajanjem popestril »Mali orkester«
sreduje hčerka Renata, in jih rada prebirata.
glasbenikov njunih hčera, vnukov in njihovih
partnerjev, ki je ob oltarju izvajal dela PachelLudvik Kramberger
bela, Schuberta (Ave Marija), Tosellija, Bori-

Zlata poroka zakoncev Žunkovič

V

soboto, 29. decembra 2018,
sta Marica in
Franc Žunkovič iz Zg.
Gasteraja slavila 50 let
zakonskega življenja zlato poroko. Franc in
Marica sta se spoznala leta 1967 v Šentilju,
kjer je odraščal Franc
in se po odsluženem
vojaškem roku tudi zaposlil. Že v naslednjem
letu sta stopila pred oltar in se 28. decembra
1967 poročila. Iz Šentilja sta se leta 1987 preselila v Maričin rodni
Gasteraj, kjer sta si zgradila nov dom. V zakonu sta se jima rodili dve hčerki, družinsko
srečo pa jima bogatijo tudi 3 vnukinje Ines,
Gaja in Živa, vnuk Filip in pravnukinja Nia.
Civilni obred obnovitve zakonske zaobljube izpred 50 let je opravil opravil župan Občine Sv. Jurij v Slov. goricah Peter Škrlec, ki je
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list za vgradnjo p
Specia
rogres
x
ivnih ste kel varilu
• Redni zdravniški pregledi za očala
• Za izdelavo vseh vrst očal ali pregled Vašega
vida nas obiščite na Maistrovi ul.18 v Lenartu
(nasproti avtobusne postaje), ali nas pokličite na
tel 02 72-06-449

Krvodajalske akcije OZ RKS Lenart v aprilu 2019
Petek
12. 4. KO RK Sv. Jurij
OŠ Jurovski dol 7.30-10.30
Sreda
17. 4. KO RK Voličina
OŠ Voličina
7.30-11.00
Ponedeljek 29. 4 KO RK Lokavec
Gost. Mihelič 7.30-10.00

30

Kontakt:
041 803 608 (Jani)
068 185 662 (Peter)

Območni odbor Maribor

Vabilo

V okviru Večerov hospica vabimo na srečanje
v aprilu. Večer hospica z naslovom
po vpisu v zlatoporočno knjigo jurovske občine zlatoporočencema izročil zlatoporočno listino ter simbolično darilo občine. Civilnemu
obredu je sledil še poročni cerkveni obred, ki
ga je opravil farni župnik Janko Goergner.
D. K., foto: Maksimiljan Krautič

»Načini ohranjanja dobre kondicije
sočustvovanja in podpiranja bolnih v stiski«
bo v torek, 2. aprila 2019, ob 17. uri na sedežu odbora v Mariboru, Partizanska c. 12/II.
Z nami bo Urška Lunder, dr. med., specializirana zdravnica paliativne medicine.
Prijazno vabljeni!
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OI JSKD Lenart 
Pri Benediktu so nastopile lutkovne
skupine
Na letošnjih Lutkarijah so nastopile
lutkovne skupine
iz OŠ Benedikt,
OŠ Sveta Ana in
OŠ Sveta Trojica v
Domu kulture Benedikt 14. marca.
Benediški lutkarji,
foto: arhiv sklada

Sveta Trojica je gostila ples
Plesne meglice 2019
– regijska revija twirling in mažoretnih
skupin je ponudila
pester izbor programa
skupin in posameznic
iz Benedikta, Lenarta,
Svete Ane in Ormoža.
Nastopajočim in zbranim v športni dvorani
Sveta Trojica je dobrodošlico zaželel podžupan Občine Sveta Trojica Smiljan Fekonja.

Nastop ormoških mažoretk, foto: arhiv sklada

Ringaraja v Voličini

Srečanje otroških folklornih skupin, ki
smo ga poimenovali Ringaraja 2019, se je
odvijalo v sredo, 27. marca 2019, ob 17. uri
v kulturnem domu v Voličini. V programu
so nastopile folklorne skupine iz Osnov-

nih šol Sveta Ana, Jurovski Dol, Lenart in
Voličina. Srečanje je pripravil JSKD Lenart
v sodelovanju z Osnovno šolo Voličina in
Občino Lenart.

Literarni dopoldan ob Dnevih knjige v
Zavodu Hrastovec
Svoja dela bodo brali: stanovalci Socialno
varstvenega zavoda Hrastovec, uporabniki
VDC Polž Maribor, enota Lenart ter Rajko
Brglez, Emil Duh, Breda Slavinec, Alenka
Sovinc Brglez, Sara Špelec in drugi. Glasbeni gost bo Darko Horvat. Organizator-

ji: JSKD Lenart, Socialno varstveni zavod
Hrastovec, Radio Slovenske gorice v sodelovanju z Društvom slovenskih pisateljev in
MKC Maribor. Dogodku lahko prisostvujete v petek, 26. aprila 2019, ob 11. uri v
Viteški dvorani gradu Hrastovec.

Otroški in mladinski pevski zbori bodo
nastopili v Jurovskem Dolu
Čričkov gaj - revija otroških pevskih
zborov - bo predstavila letošnji program v
ponedeljek, 1. aprila 2019, ob 17. uri v kulturnem domu v Jurovskem Dolu.
Nekaj dni kasneje pa bodo na Slavčkovem gaju 2019, v torek, 16. aprila 2019,
ob 17. uri zapeli mladinski pevski zbori iz

osnovnih šol iz Benedikta, Cerkvenjaka,
Jurovskega Dola, Lenarta, Svete Ane, Svete
Trojice in Voličine. Reviji pripravljata JSKD
Lenart in Osnovna šola Jožeta Hudalesa
Jurovski Dol v sodelovanju z Občino Sveti
Jurij v Slovenskih goricah.

Maroltovo srečanje odraslih folklornih
skupin na Sveti Ani
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti
organizira Maroltovo srečanje odraslih
folklornih skupin Slovenije 2019; namen
srečanja je prikazati in nagraditi najbolj
kakovostne in reprezentativne koreografije
odraslih in mladinskih folklornih skupin in
s tem spodbuditi razvoj in kakovostno rast
tovrstne produkcije. Območno Maroltovo

srečanje (prej se je imenovalo Si za ples?
Sem za ples!) bo potekalo v petek, 12. aprila 2019, ob 19. uri v športni dvorani na
Sveti Ani. Območno srečanje bo strokovno
spremljal dr. Tomaž Simetinger. Srečanje
bodo pripravili JSKD Lenart, KD Sveta Ana
v sodelovanju z Občino in Osnovno šolo
Sveta Ana.

Regijsko srečanje otroških folklornih
skupin v Lenartu
Organizator letošnjega regijskega srečanja otroških folklornih skupin - Ringaraja
2019 je JSKD Lenart. Na srečanju bodo nastopile otroške folklorne skupine, ki jih je na
območnih srečanjih izpostav JSKD Lenart,
Ptuj, Ormož in Slovenska Bistrica zaradi
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kvalitetnega nastopa izbral selektor dr. Bojan Knific. Srečanje bo potekalo bo v sredo,
24. aprila 2019, ob 17. uri v Domu kulture
v Lenartu.
Breda Slavinec

Dosežki učencev Glasbene šole Lenart
V mesecu februarju je potekalo 22. predtekmovanje mladih glasbenikov Republike
Slovenije. Udeležile so se ga flavtistke, učenke Konservatorija za glasbo in balet Maribor
– Podružnične šole Lenart. Katja Smonkar,
učenka prof. Nije Androjna, in Zala Damiš,
učenka prof. Manje Kos, sta s svojim odličnim igranjem v 1. a kategoriji prepričali strokovno žirijo ter se uvrstili na državno tekmovanje, Katarina Dajčman iz razreda prof. Nije
Androjna, ki je tekmovala v 1. b kategoriji,
pa je prejela priznanje. Pri klavirju je vse tri
učenke spremljala Slavica Kurbus.
V mesecu marcu se odvija 48. tekmovanje
mladih glasbenikov Republike Slovenije, na
katerega se na predtekmovanju uvrstijo mladi, izjemno talentirani učenci.
V ponedeljek, 4. marca, sta tako v Radovljici lenarško glasbeno šolo zastopali flavtistki
Katja Smonkar in Zala Damiš. Obe sta tekmovali v 1. a kategoriji. Svojo nalogo sta odlično
opravili in dosegli vrhunske uvrstitve.
Katja Smonkar je pod mentorstvom prof.
Nije Androjna za svoje igranje v kategoriji 1 a prejela srebrno
plaketo, Zala Damiš,
učenka prof. Manje
Kos, pa v isti kategoriji
zlato plaketo. Dosežki
na tekmovanjih so znova dokaz, da imamo
odlične učence in seveda tudi profesorje, ki
jih s svojim kvalitetnim
strokovnim delom pripeljejo do njih. Pred
nami so še mednarodna tekmovanja, o katerih bomo še poročali.
Učenci in profesorji
glasbene šole Lenart

smo v šolskem letu 2018/19 pripravili že vrsto
zanimivih nastopov, tako oddelčnih kot tudi
koncertov s tematskimi vsebinami, ki so zelo
odmevni in množično obiskani. Sodelujemo
tudi na vseh večjih prireditvah, ki so v organizaciji Občine Lenart, kot tudi na prireditvah
sosednjih občin in osnovnih šol ter drugih
javnih ustanov. Naši učenci se predstavljajo tudi v mariborskih koncertnih dvoranah
(Kazinska dvorana, dvorana Union, Velika
dvorana SNG Maribor). V mesecu aprilu se
pripravljamo na dva večja koncerta:
v torek, 2. aprila, pripravljamo skupni
nastop učencev glasbene šole Lenart in Cerkvenjak, ki bo ob 18. uri v Kulturnem domu
Cerkvenjak, v sredo, 17. aprila, pa že tradicionalni koncert z naslovom »V glasbeni šoli je
zabavno«, ki bo prav tako ob 18. uri v Domu
kulture Lenart. Učenci bodo na tem koncertu izvajali zabavno zvrst glasbe. Našim flavtistkam, njihovim mentorjem in korepetitorici čestitamo za izjemne dosežke ter vas hkrati
vljudno vabimo na naše koncertne dogodke!
I. K. L.

Kulturna pot se širi proti Benediktu
seli dnevi Knjižnice Lenart – tokrat od TrojiKulturna pot, ki smo jo v Knjižnici Lenart
ce proti Benediktu.
snovali že v letu 2009/10, je dobila svojo poDogovorili smo se tudi, da bo dobila kuldobo v obliki mape, ki smo jo oblikovali skuturna pot v Benediktu svojo mapo, in sicer v
paj s Kulturnim društvom Ernest Golob – Penaslednjem letu, ko bomo prvo točko dopolter. Vsako leto izvedemo v mesecu juniju (14.
nili še z drugimi, jih ustrezno označili in verijunij – rojstni dan knjižnice) pohod po tej
ficirali pot. To je enkratna podpora promociji
poti in se ustavimo pri točkah, ki so vključekulture, ozaveščanju ljudi o tem, da so tudi
ne v pot. Letos smo se že uspešno dogovorili
Slovenske gorice bogate z zanimivimi dotako z Občino Sveta Trojica kot tudi z Občino
godki, ljudmi, znanjem, ki ga moramo samo
Benedikt, da bomo pot razširili do Benedikta.
odkriti ter ga znati ponuditi obiskovalcem,
Osnova za to je Cankarjevo znanstvo ali njepredvsem pa znati uporabiti že zapisano, že
gova muza Ana Lušin, njegovo bivanje v Sveti
odkrito ter v sodelovanju vseh akterjev skuTrojici in seveda slikanica Toneta Partljiča
paj stopiti korak naprej.
O Ivanu in Ani. Tako smo imeli v mesecu
marcu na povabilo župana Občine Benedikt
Marija Šauperl
Milana Repiča že tudi prvo delovno srečanje
na OŠ Benedikt, kjer je
prisostvoval tudi pisatelj Tone Partljič. Pripovedoval je o dejstvih,
zapisanih v literaturi; je
neizmeren poznavalec
Cankarja, Kraigherja
in nasploh slovenske
literature. Navdušil je
učitelje, pripravil bo
celo besedilo in načrt za obeležitev prve
točke kulturne poti v
Benediktu pri OŠ, kjer
je Anica učila. To se
bo zgodilo 15. 6. 2019,
ko bomo izvedli tudi
tradicionalni pohod v Na zaključku kulturnega dne O Ivanu in Ani leta 2014 uživajo poleg otrok
okviru projekta Ti ve- tudi založnik Jože Gomboc, avtor Tone Partljič in ravnatelj OŠ Benedikt.

Obisk razstave, ki je bila na ogledu tudi v
Parizu
2. marca 2019 so si učenci likovne šole pri
Galeriji Krajnc ter Likovnem društvu Lajči
Pandur ogledali razstavo del 7. in 8. Kresovanja v Art kavarni Hotela Mercure Maribor
(prej Piramida) v Mariboru. Dela so nastajala

na umetniški domačiji Soraj Sonje, Rada in
Manje Jerič.
Likovna šola ima v letnem programu oglede 3 razstav. Tokrat se je ogleda udeležilo 12
učencev z mentorji in tudi nekaterimi starši.
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v miru pregleda dela in umetnike, ki so jih
Ogled takšne razstave je za učence ključnega
ustvarili. Vtise z razstave bomo v likovni šoli
pomena, saj tako spoznavajo druge likovne
v Lenartu prenesli tudi na slikarske podlage.
dimenzije ter principe likovnega izražanja.
V imenu mladih likovnikov in v svojem
Pomembno je bilo tudi vodstvo po likovni
imenu se zahvaljujem Sonji in Manji Jerič za
razstavi. Zelo toplo in strokovno ga je izvedla
topel sprejem in strokovno vodstvo.
Sonja Jerič. Njena pomembna misel: umetnost
prihaja iz notranjosti, je segla otrokom do srca
Konrad Krajnc
in so jo sprejeli. Po
razstavi se je razvila prijetna razprava
o nastalih delih, saj
so to dela samih izkušenih mojstrov,
spretnih pri delu s
čopiči.
Seveda je pri
vodstvu pomagala
tudi Manja Jerič, ki
je naša mentorica
v poletni mednarodni likovni šoli
na otoku Krku.
Vsak učenec je
prejel tudi katalog,
da lahko še doma Učenci likovne šole z mentorji in Sonjo Jerič

Srečen je, kdor zares živi
Zgodbe nas učijo - 3. klepet

Ivo vrača na Sveto Ano vsako leto in prijatelj8. marca ob 18. uri je v kulturnem domu na
Sveti Ani potekal tretji klepet v okviru dogodske vezi držijo ob umetnosti Danijevih slik,
kov Zgodbe nas učijo v organizaciji Knjižnice
Marinine kuhinje in Ivove pesmi. Knjiga pa
Lenart (Knjižnica Sveta Ana), Občine Sveta
je seveda samo še dodaten argument, da ga
Ana in Folklorne skupine Sveta Ana. Gostili
predstavimo tudi v knjižnici.
smo znanega glasbenika Iva Mojzerja, ki je
Tako je bilo vzdušje na Sveti Ani praznično:
ob svoji 70-letnici izdal pri Založbi Obzorja
v pogovoru je razodeval svoje zanimive zgodMaribor avtobiografijo Srečen je, kdor zares
be o svoji glasbeni poti, zapel svoje zimzelene,
živi. Bogata publikacija, ki vsestransko predzaplesala je folklorna skupina; folkloristi so
stavi Iva kot pevca, bobnarja, harmonikarja,
ženskam poklonili ob vstopu šopek zvončkov,
ambasadorja Slovenije po svetu. Zahvala gre
zbrane pa je nagovoril tudi župan Silvo Slaček.
tudi njegovi družini, predvsem mami, ki je
Občina in Marina Ferlinc pa sta poskrbeli, da
skrbno hranila vse fotografije, zato je knjiga
smo dogodek zaključili ob pogrnjeni mizi.
zares zanimiva.
Knjigo si seveda lahko izposodite v Knjižnici Lenart.
Zakaj na Sveti Ani in zakaj v okviru Zgodbe
nas učijo? Vezni člen sta Dani Ferlinc in njeMarija Šauperl
gova žena Marina; Dani je prišel na idejo ob
obisku prvega klepeta
v Knjižnici Lenart –
da bi lahko predstavili
knjigo, saj je ob ogledu
starih fotografij Črnega lesa, ki smo jih tudi
objavili v Ovtarjevih
novicah in jih vedno
pokažemo na klepetih,
ugotovil, da je tam pel
nekoč tudi Ivo Mojzer.
Še bolj zanimivo pa je,
da je na Sveti Ani (pri
Marinini babici in Flegarjevem mlinu) davnega leta 1977 posnel
spremljevalni video k
svoji pesmi V našem Gostitelj Dani Ferlinc (desno), Ivo Mojzer in Marija Šauperl, vodja
kraji je lipov. Tako se projekta Zgodbe nas učijo. Foto: Milan Rajter

Rogi in Edi na paraolimpijskih igrah
Predstavitev leposlovno-izobraževalne slikanice Igorja Plohla

jo baterije« za premagovanje vsakodnevnih
Igor Plohl je avtor, ki živi v Lenartu in zase
življenjskih ovir. Založba Pivec, pri kateri
reče, da je že Lenarčan in da je to lepo mesto.
To pa tudi pomeni, da
je že naš domači avtor.
Sredi februarja smo s
ponosom predstavili v
naši večnamenski dvorani, v katero Igor vstopi brez težav, njegovo
leposlovno-izobraževalno slikanico Rogi
in Edi na paraolimpijskih igrah. Ni treba
posebej poudarjati, da
je bila dvorana polna
prijateljev, sorodnikov,
ljudi s težavami zaradi
invalidnosti, ki pridejo, da si ob Igorjevem
optimizmu »napolni- Igor v pogovoru z urednico
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ovira za košarko, ragbi, sabljanje in paratek
izhajajo njegove knjige, poskrbi za primerne
na smučeh. Prilogo slikanice odlikuje sprepredstavitve, predvsem tudi zato, ker izobramna beseda dr. Andreje Erdlen, v njej pa je
žujejo, odstirajo tančice težav vsem, ki bijejo
predstavljen tudi šport invalidov v Sloveniji.
bitke za preživetje, ker so na vozičku ali kaIgor Plohl veliko časa namenja ozaveščanju
korkoli drugače ovirani. Razveseljivi so naotrok in mladostnikov o invalidnosti. Veliko
črti, da bo še veliko novega na tem področju
uspehov mu želimo pri njegovem poslanstvu,
prav po Igorjevi zaslugi, zaslugi Zveze parapri vstopu v novo desetletje pa veliko sreče in
plegikov, fakultet in drugih strokovnjakov,
zdravja, optimizma in volje!
ki jih Igorjeva besedila povezujejo, da bodo
z najsodobnejšimi dognanji, tehnologijami in
Marija Šauperl
dobrimi izkušnjami invalidom še bolj približali možnosti »normalnega« življenja. Založbi
Pivec – naj bo uspešno!
Z Igorjem se je pogovarjala urednica Zala
Stanovnik; slikanico sta
ilustrirali Urška Stropnik Šonc in Nika Lopert. Odlomke je brala
Milena Pivec (začasna
ovira pri hoji ni bila
ovira).
Rogi spozna golbal in boccio ter ugotovi, da lahko slepi
športniki tekmujejo v
judu, igrajo nogomet
ter celo smučajo. In- Igor s starši in prijatelji, ki so tudi poskrbeli za pogostitev na predstavitvi.
validski voziček pa ni

KNjigolAndiJa
V prejšnji številki Ovtarjevih novic, 28. februarja, smo objavili fotografijo Mirka Brumna iz leta 1973. Informacija, ki smo jo imeli
na voljo, pravi, da je bil to tečaj za predšolske
otroke v okviru takratne Delavske univerze,
ki jo je vodil Tone Štefanec. DU je želela dati
lenarškim občanom več izobrazbe (od osnovne šole do srednje šole, avto šole in različnih
tečajev tujih jezikov, šiviljskih, kuharskih,
kmetijskih). Namen objave prav te fotografije
je bil »obeležitev 8. marca, dneva žena« s prikazom dejavnosti mlade intelektualke, učiteljice nemščine in angleščine.
O spominih in zgodbi s fotografije smo
pokramljali z upokojeno učiteljico nemščine
in angleščine, Betko Ornik, ki še vedno živi
v Lenartu, sicer pa je doma iz Ruš, od koder
se je priselila v Lenart leta 1970. Tukaj je spoznala domačina Jožeta Ornika – ustvarila sta
si družino, zgradila hišo in »pognala korenine«.
Betka je seveda prepoznala sebe in »predšolske otroke«:

»Ja, najbrž sem res jaz; po rojstvu hčerke
Maje sem bila res bolj suha. V Lenart sem
prišla nadomeščat Marijo Vauda za 105 dni
porodniške, do 1. maja, nato pa sem bila jeseni sprejeta na delo v OŠ Jurovski Dol. Takrat
so učitelje tujih jezikov zelo iskali in midve
z Marijo sva bili dolgo edini »ustrezno verificirani«, zato so tudi pri Delavski univerzi
nenehno klicali, saj so starši bili zadovoljni.
Ja, lahko bi bilo 1973: med rojstvom Maje
in Primoža (1971–1974). Ta tečaj za predšolske otroke je gotovo potekal vsaj dve leti,
in sicer v takratnem klubu občanov (danes
vložišče). Delali smo po vseslovensko verificiranem programu in z vsemi možnimi pedagoško izobraževalnimi metodami. Vidim,
da sem uporabljala diaprojektor – pripovedovali smo zgodbice in
otroci so jih opisovali.
Gre pa za nemščino.
Bilo pa je še več skupin, po starosti. Otroci
(od leve proti desni),
kot se mi zdi po toliko
letih moji pridni slušatelji: Vidovičevo dekle,
zadaj Natalija Vovk,
Mojca Šantavec, zadaj
Janja Tomažič (tečaj je
sicer obiskovala tudi
Tatjana
Tomažič),
Aleš Bardun, skrajno

desno pa Duško Markoli, še več otrok sedi v
polkrogu desno, saj so bile skupine otrok med
8–10 in vedno smo ob koncu tečaja naredili
tudi predstavitev za starše.«

Danes bi temu rekli zaključek projekta!
Čestitke Betki za dober spomin in pomembno poslanstvo v izobraževanju.
Z novo objavo – ista oseba v dveh vlogah

(kakšna pa je še »v ozadju«), sprašujemo –
kdo bi lahko bila ženska na sliki. Zgodbo
posredujte čim prej na marija.sauperl@gmail.
com ali na 051 338 144.
Marija Šauperl
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Kaj se bo dogajalo v
aprilu?
Od 25. marca je na ogled razstava o življenju in delu domačega ustvarjalca Leopolda Perka
iz Sv. Trojice.
3. april: posebna prireditev za otroke v času pravljičnih uric, ki se bodo po programu
nadaljevale skozi celoten april.
4. april: predstavitev slovenskogoriškega striparja Romea Štrakla in njegove novitete Prekletstvo tretjega albuma z razstavo slik iz stripa.
11. april: Zgodbe nas učijo – 4. klepet.
23. april: Noč knjige, zaključek bralne značke za odrasle, ki ga bosta popestrila s kulturnim programom avtorja Milan Novak in Ljubica Ribić. Njuni pesniški zbirki (dvojezični)
nosita naslov Globina strahu in Neskončno.
Seveda bo ob teh dogovorjenih dogodkih še kakšen pridjan ob vseh drugih rednih aktivnostih.
Marija Šauperl

Razstava likovnih
del KD Babičina
skrinja
Vabimo na ogled likovnih del članov
KD Babičina skrinja – Kluba likovnikov
Lenart.
Razstava bo v Avli J. Hudalesa na Občini Lenart od 25. 3. 2019 do 18. 4. 2019.
Prijazno vabljeni

Vabilo k oblikovanju velikonočnih pisanic
Kulturno društvo Babičina skrinja Lenart vabi vse
ustvarjalce in društva k oblikovanju unikatnih velikonočnih pisanic.
Unikatni izdelki bodo na
ogled v Protokolarno razstavnem centru sv. Martina v Sveti Trojici v Slovenskih goricah
(samostanski kleti) in bodo
del tradicionalne razstave
velikonočnih pisanic, kjer jih
bomo ponudili v zameno za
dobrodelne prispevke.
Vsa tako zbrana sredstva
bodo namenjena društvu
Up-ornik iz Maribora za pomoč dijakom Srednje ekonomske šole in gimnazije
Maribor, ki so se s svojimi
družinami znašli pod pragom
revščine.
Vsi udeleženci natečaja
dobijo jajce iz stiropora, ki
ga skupaj s šifro dvignejo v
Knjižnici Lenart. Udeleženci naj se poslužijo poljubne
slikarske, risarske ali druge
tehnike in uporabijo različne
materiale: barve, vosek, tekstil, usnje, bleščice, perlice, fimo maso, cvetove, zrnje, plodove, okrasne trave, pesek …
Omejitev velikosti končnega izdelka so
vrečke, v katerih udeleženci oddajo vsak izdelek posebej. Vsak udeleženec lahko prevzame več jajc in jih toliko tudi odda.
Strokovna komisija bo pregledala in ocenila vse velikonočne pisanice in na otvoritvi
razstave, ki bo v soboto, 20. 4. 2019, ob 9.

Razstava gobelinov
V ponedeljek, 4. marca 2019, je bila v Avli
Antona Fašinga otvoritev razstave gobelinov,
ki jo je pripravila mag. Ana Podhostnik, zbirateljica gobelinov iz Maribora. V zbirki so
bogata dela iz konca 19. in 20. stoletja z različnimi motivi in tehnikami izdelave. Njena
zbirka obsega preko 300 gobelinov, na razstavi pa so izbrana dela iz njene bogate zbirke.
Mag. Ana Podhostnik nas je na otvoritvi
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popeljala v marsikomu neznani oz. zelo malo znani
svet gobelinov. Sama pravi,
da so v preteklosti bili zelo
cenjeni, danes pa vse bolj
izgubljajo svojo vrednost. S
svojim zbirateljstvom si želi
ohraniti vsaj delček kulturne dediščine in spomin na
ustvarjalno delo naših babic. Razstava bo na ogled do
konca aprila 2019.
P. G.

Twirling, plesni in mažoretni klub Lenart
Dekleta twirling, plesnega in mažoretnega
kluba Lenart zavzeto
trenirajo in se udeležujejo prireditev v domačem in sosednjih
krajih. Doma smo jih
nazadnje lahko spremljali v pustni povorki,
so pa letos imele že precej bolj resne nastope.
V januarju so se udeležile predtekmovanja
v Rakeku, v marcu so
v Novi vasi pod Bloško
planoto potekali polfinalni nastopi v višjih kategorijah in zaključni
nastopi v nižjih kategorijah. Za mlajša dekleta
so se že izvedle finalne kategorije v disciplinah mini freestyle, basic twirl, dance twirl in
solo nižji nivo.
7 mlajših deklet se je pomerilo v teh kategorijah, domov so prinesle kar 8 zlatih medalj,
6 srebrnih in 1 bronasto. Lučka Mlakar se
je udeležila zgolj tekmovanja v januarju, kjer
je s svojim nagajivim mini freestylom osvojila
srebrno medaljo. Brina Bezjak, Zala Verbošt
in Nika Vezovnik so si letos priplesale že vsaka po dve zlati medalji in eno srebrno. Ajda
Perko se je letos prvič postavila pred sodnike in si je že v prvo prislužila zlato medaljo,
kateri je kasneje dodala še dve srebrni. Tjaša
Poš je osvojila zlato medaljo v kategoriji dance twirl, v kategoriji solo je dodala še srebrno.
Eva Kaučič se je v Lenart vrnila z bronasto
medaljo v kategoriji basic twirl. Nekaterim
dekletom je bolezen žal preprečila nastop na
tekmovanju. Vidimo, da dekleta in trenerke
pridno delajo in da za podmladek ni skrbi.
Na tekmovanju sta se v parih prvič predstavili tudi dvojčici Alina in Alisa Peklar, ki sta

sicer komaj stopili v kategorijo junior, a sta dovolj dobro odplesali, da sta se prebili v finale.
V Novi vasi smo spremljali tudi polfinalne
boje v kategoriji freestyle B, kjer bo v finalu
zaplesala Lana Žvajker. V kategoriji artistic
B bo v finalu nastopila Nika Vauda Lorenčič,
kategorija solo B je očitno med našimi dekleti
najbolj priljubljena, saj jih je tukaj tekmovalo največ. V finalu se bodo predstavile Špela
Kovačič, Kaja Rajter in Nika Vauda Lorenčič.
Prav tako bomo v finalu navijali tudi za ostala dekleta, ki se bodo predstavile v višjih kategorijah prostega programa solo in v paru, artistic twirlu, solu z eno palico, dvema palicami in
tremi palicami. Posebej smo ponosni, da so dekleta s trenerkami pripravila tudi dve skupinski
točki. Tako da dekletom in njihovima trenerkama Teji Zavasnik in Taji Magajna Pečuh tudi
letošnjo pomlad na treningih ne bo dolgčas.
Vsem želimo čim več prijetnih uric treninga,
ter da se z zaključka državnega tekmovanja vrnejo zadovoljne! Prav tako gre pohvala staršem,
ki dekleta podpirajo na njihovi športni poti.
TPMK Lenart

Mažoretni in twirling klub Benedikt

uri razglasila najboljše avtorje po idejni in
izvedbeni plati.
Udeležence prosimo, da izdelkov ne podpisujejo, saj bodo označeni s šiframi.
Izdelke pričakujemo najkasneje do četrtka, 11. 4. 2019, do 13. ure v Knjižnici
Lenart.
Vabljeni!

V decembru ustanovljeni Mažoretni in
twirling klub Benedikt
se je že 27. 1. 2019 udeležil prvega tekmovanja, in sicer finala v kategoriji mini freestyle,
ki ga je organizirala
Mažoretna in twirling
zveza Slovenije. Njihova članica Katrin
Borko je v tej kategoriji
osvojila zlato medaljo.
Vse punce v klubu so
pridno trenirale in že
je prišlo drugo finalno
tekmovanje za basic in
dance twirl, ki je potekalo 9. 3. 2019. Ocenjevanje na tekmovanju
v basic twirlu poteka za zlato, srebrno in bronasto medaljo. V dance twirlu pa za zlato,
srebrno in bronasto medaljo ter priznanje. Z
velikim veseljem, vas sporočamo, da so Tia
Katan, Ana Lorbek, Nika Nikita Rokavec in
Katrin Borko v kategoriji basic twirl osvojile
zlato medaljo. Eva Kociper in Diana Gabrovec srebrno medaljo ter Ksenia Rokavec in Tamara Rakuša bronasto medaljo.
V kategoriji dance twirl pa je zlato medaljo
osvojila Gabrijela Žmavc, srebrno medaljo

so osvojile Ana Hajnc, Mojca Petek, Katrin
Borko, Nika Nikita Rokavec in Ana Lorbek,
bronasto medaljo pa sta osvojili Tia Katan
in Eva Kociper.
Tako smo sedaj v klubu pridobili 5 zlatih, 7
srebrnih in 4 bronaste medalje. Tekmovalke
sta na tekmovanje več kot uspešno pripravili trenerki Lana Žabčič in Tajda Padovnik.
Obenem bi se želela zahvaliti tudi donatorju
in staršem za vso podporo.
Predsednica MTK Benedikt Karmen Ploj
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ŠPORT
BORILNI ŠPORTI

FUTSAL

Pet medalj rokoborcem

TEKMOVANJE MLADIH
Državno prvenstvo do 19 let - Benedičani s točko z gostovanja na Vrhniki
V 3. krogu končnice za prvaka državnega
prvenstva v futsalu so igralci KMN Benedikt
Avtodeli Džauš iztržili točko na gostovanju
proti ekipi Siliko Korektbau. Tekma se je
končala z rezultatom 2:2, oba zadetka za benediško ekipo je v prvem polčasu (17. in 19.
minuta) dosegel Tilen Rajter. V prvi minuti
nadaljevanja je ekipa Silika rezultat izenačila

na 2:2, kar je bil tudi končni rezultat srečanja.
Lestvica končnice za prvaka v državnem
prvenstvu do 19 let po 3. krogu: 1. FSK Stripy (9 točk), 2. FC Litija (7), 3. KMN Bronx
Škofije (4), 4. Siliko Korektbau (3), 5. KMN
Benedikt avtodeli Džauš (1), 6. FutureNet
Maribor (0).

Slovenske gorice iz Škofij z zmago in pomembnimi tremi točkami v
končnici prvenstva do 17 let
Igralci KMN Slovenske gorice U17 se s težkega gostovanja v 3. krogu končnice za prvaka v
državnem prvenstvu do 17 let proti ekipi FC
Bronx iz Škofij vračajo s pomembno zmago
in vsemi tremi točkami. Igralci Slovenskih
goric so z dobro igro v obrambi ustavili začetni nalet domačega FC Bronx. V 7. minuti pa po dolgi podaji vratarja Marka Bračka
do Aljaža Goznika prešli v vodstvo 1:0. Isti
igralec je po skoraj identični akciji v 18. minuti poskrbel, da so Slovenske gorice odšle
na odmor z dvema zadetkoma prednosti. V
nadaljevanju je za 3:0 zadel še Gašper Bezjak.
Domači, ki so sicer imeli večji del tekme po-

budo, so poraz omilili z dvema zadetkoma v
zadnjih dveh minutah. Naslednja tekma čaka
igralce Slovenskih goric že ta konec tedna
proti KMN Meteorplast, in sicer v soboto, 30.
3. 2019, ob 13.15 v ŠD Sladki Vrh, kjer zaradi odločitve NZS o neustreznosti dvorane v
Voličini odslej igrajo domače tekme končnice
državnega prvenstva.
Lestvica končnice državnega prvenstva do
17 let po treh odigranih krogih: 1. Siliko
Atet rent a car (9 točk), 2. KMN Slovenske
gorice (6), 3. ŠD Extrem (3), 4. KMN Bronx
Škofije (3), 5. FSK Kebelj Avto Aleš (3), 6.
KMN Meteorplast (0).

Karateistom 7 medalj v Velenju in 4 zlate v Laškem

Državno prvenstvo do 15 let - igralci Slovenskih goric na
pragu preobrata
V prvi domači tekmi končnice za prvaka v
državnem prvenstvu do 15 let so igralci Slovenskih goric gostili ekipo ŠD Extrem Sodražica. Po hitrem vodstvu domačih v 1. minuti
srečanja so prišle minute gostov, ki so v dveh
minutah s štirimi zadetki prišli do prednosti
1:4, do konca polčasa pa si priigrali visoko
prednost 3:10. V drugem polčasu so gledalci
v ŠD Voličina videli precej boljšo predstavo
domačih, ki so zaigrali precej bolje in se gostom približali 5 minut pred koncem srečanja
na 2 zadetka (10:12). Žal je žogi pot v mrežo
gostov dvakrat preprečila vratnica oz. prečka,

tako da do dokončnega preobrata ni prišlo.
Tekma se je končala z rezultatom 10:13. Za
domače so ob enem avtogolu gostov zadeli:
Marko Čuček Bezjak (4-krat), Alen Ruis (3krat) ter Žan Grandošek in Primož Petko z
enim zadetkom.
Lestvica končnice za prvaka v državnem
prvenstvu do 15 let po 3. krogu: 1. ŠD
Extrem (7), 2. KMN Tomaž ŠIC bar (6), 3.
KMN Meteorplast (6), 4. KMN Bronx Škofije
(3), 5. KMN Oplast Kobarid (1), 6. KMN Slovenske gorice (15)

DRŽAVNO PRVENSTVO V FUTSALU ZA ŽENSKE
Slovenskim goricam za slovo od domače dvorane še 14. zmaga v letošnjem
državnem prvenstvu.
Igralke Slovenskih goric so minulo nedeljo
(24. 3. 31017) premagale ŽNK Vrhniko z visokim rezultatom 8:4. Levji delež k zmagi so
igralke Slovenskih goric prispevale že v prvem polčasu, ko so na odmor odšle s predno-

stjo 6-ih zadetkov. Za ekipo Slovenskih goric
so zadele: Vanja Tanšek (3-krat), Rebeka Šnofl (2-krat) ter Tanja Vrabel, Larisa Fras in Jerneja Senekovič , ki so prispevale po 1 zadetek.

ŽNK Cerkvenjak ob koncu prvenstva poraz proti Siliku
Igralke Cerkvenjaka so letošnjo prvenstvo
zaključile s porazom proti Siliku iz Vrhnike z
rezultatom 3:6. Za Cerkvenjak sta bili ob avtogolu Vrhničank uspešni Sandra Štumberger in Petra Črnko.
Z 20-im krogom se je tudi zaključil redni del

državnega prvenstva, ki so ga igralke KMN
Slovenske gorice zaključile na 1. mestu s
14 timi zmagami in dvema remijema ter 44
osvojenimi točkami. Na 2. mestu sledi ŽNK
Celje (32 točk), 3. ŽNK Vrhnika (22), 4. Siliko
(13), 5. ŽNK Cerkvenjak (4).

Za naslov državnih prvakinj v Benediktu.
V končnici državnega prvenstva se bodo dekleta najprej pomerila v polfinalu, kjer bodo
igralke Slovenskih goric igrale proti ekipi
Siliko iz Vrhnike. Svojo domačo dvorano v
Voličini pa bodo igralke Slovenskih goric
zamenjale s športno dvorano Benedikt. V
finale se uvrsti ekipa, ki bo osvojila 2 zmagi.

Prvo polfinalno tekmo bodo branilke naslova, igralke KMN Slovenske gorice odigrale v
ŠD Benedikt že jutri (v soboto, 30. 3. 2019) ob
10. uri. Povratna tekme bo prihodnji petek (5.
4. 2019) ob 20.uri v Vrhniki. V drugem polfinalnem paru se bosta pomerili ekipi ŽNK
Celje in ŽNK Vrhnika.

Tanja Vrabel in Damir Puškar naj igralka in naj igralec
futsala v minulem letu

V sklopu tradicionalnega finala pokala v futsalu – pokala terme Olimia so podelili nagrade
najboljši igralki in igralcu v slovenskem futsal prostoru. Tako kot preteklo leto sta si tudi
tokrat laskavi nagradi s svojimi futsal predstavami prislužila Tanja Vrabel in Damir Puškar.
Tanji Vrabel, igralki aktualnih državnih prvakinj (KMN Slovenske gorice) in kapetanki slovenske ženske futsal reprezentance, je to že tretji zaporedni »naslov« oz. priznanje za najboljšo igralko futsala v minulem letu. Reprezentančnemu vratarju Damirju Puškarju pa je
bil to drugi naslov za naj igralca preteklega leta.
Dejan Kramberger
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V soboto, 23. 2., smo v
športni dvorani Lenart
organizirali državno
prvenstvo za kadete in
člane v grško-rimskem
slogu. Naslov državnega prvaka sta osvojila Žan Perko, kadeti,
v kat. 72 kg in Denis
Šajher do 130 kg člani.
Tudi drugi naši tekmovalci so osvojili medalje: Kadet Rok Rutnik
2. mesto, član Nejc Špic
2. mesto do 68 kg in Na sliki naš težkaš Denis - moder dres
Metod Dobaj 3. mesto
v kat. 82 kg.
Hvala tudi našemu medicincu Maksu Kocbeku, ki na srečo ni imel
veliko dela. Seveda gre
zahvala našemu zvestemu sponzorju TBP ki je
finančno podprl turnir.
Tomo Jagarinec

V nedeljo, 24. 2. 2019, je Karate klub Tiger
Velenje pripravil že 14. mednarodni karate
turnir za pokal Nestla Žganka. V Rdeči dvorani Velenje se je zbralo 316 tekmovalcev
in tekmovalk iz 39 klubov in 4 držav, ki so
opravili 417 nastopov. Turnirja se je udeležila
tudi štiričlanska ekipa matičnega Kovinarja,
ki je tekmovala v sedmih open kategorijah
in prav v vsaki osvojila medaljo. Najboljši
posameznik je bil tokrat Lenarčan Vid Zarič,
ki se je okitil s celotnim kompletom medalj
(zlato, srebro in bron).
Maša Simonič je takoj
po osvojenem naslovu
državne prvakinje svojo kvaliteto ponovno
dokazala s prepričljivo
osvojitvijo zlate medalje. Rezultati: 1. mesto:
Vid Zarič (kumite ml.
kadeti) in Maša Simonič (kata članice); 2.
mesto: Vid Zarič (kata
ml. kadeti) in Zara
Glavnik (kumite ml.
kadetinje) ter Timi
Močnik (kata kadeti);
Vid (levo) v Velenju
3. mesto: Timi Močnik
(kata mladinci) in Vid
Zarič (kumite kadeti).
V soboto, 9. 3. 2019, pa
je Karate zveza Slovenije v športni dvorani Tri
lilije v Laškem organizirala odprto prvenstvo
Slovenije. Turnirja se je
udeležilo 415 tekmovalcev iz 61 klubov in
6 držav, skupno pa so
opravili 498 nastopov.
Iz matičnega Kovinarja
so se tekmovanja ude-

ležili: Lenarčana Nino Ornik in Vid Zarič ter
Timi Močnik in Maša Simonič. Naši tekmovalci so se odlično odrezali, saj so s štirimi
zlatimi medaljami osvojili končno šesto mesto na klubski lestvici turnirja.
Rezultati: 1. mesto: Vid Zarič - kata ml. kadeti
in borbe ml. kadeti; Timi Močnik - kata kadeti in Maša Simonič - kata članice; 5. mesto:
Nino Ornik - borbe mladinci -68kg.
Borut Močnik

Ekipa v Laškem

Karate klub

SHO-KAN Apače

vpisuje nove člane v
tečaj karateja in samoobrambe
v Š. D. Sveta Ana
vsak ponedeljek in četrtek
od 18.00 do 19.30.
Trenerji: Jože Maruško, Jože Rožec,
Klemen Knedl in Tom Nino Kastelic.
Vljudno vabljeni !
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ZA RAZVEDRILO

STRELSTVO

Na memorialnem turnirja za Mirka Ornika več kot 30 udeležencev

20 let Strelskega društva Osek

Strelsko društvo iz Oseka v Slovenskih goricah
praznuje te dni dvajsetletnico ustanovitve in
uspešnega delovanja. Kot je povedal dolgoletni
predsednik društva Vlado Steinfelser, sicer
tudi znani lovec in odličen strelec na glinaste
golobe, šteje njihovo društvo 36 članov. V Oseku so si uredili moderno strelišče za zračno
in malokalibrsko puško, za pištole, za glinaste
globe in lani še za vse bolj popularno disciplino
skeet. Pri njih lahko lovci preizkušajo puške-risanice, lovske družine pa organizirajo strelska
tekmovanja. Oseško strelsko društvo sodi med
najbolj aktivna in prepoznava društva v Občini
Sveta Trojica, njihova tradicionalna tekmovanja za novoletni in jesenski kostanjev pokal pa
so prepoznavna po vsej Sloveniji. Vse njihove
strelske prireditve in tekmovanja so množično
Vlado Steinfelser, predsednik SD Osek
obiskana in vzorno organizirana.
Poleg strelišča so si
lepo uredili tudi klubske prostore na domačiji Vlada Steinfelserja.
Ob visokem jubileju
bodo vsem zaslužnim
članom in članicam
podelili
spominske
plakete in priznanja.
Na njihovo delovanje
in uspehe so ponosni
tudi vaščani Oseka, saj
je malo slovenskih podeželskih vasi, ki bi se
lahko pohvalile s tako
prepoznavnim in dobro organiziranim društvenim delovanjem.
Utrinek s strelišča v Oseku
M. T.

Medobčinska liga 2018/2019 v streljanju z zračno puško
16. marca se je na strelišču v Trnovski vasi
končala letošnja Medobčinska liga v streljanju s serijsko zračno puško, ki na območju
Slovenskih goric poteka že od leta 2002. Organizira jo SD Trnovska vas, sodelujejo pa:
ŠD Selce, SD Vitomarci, SD Velka, SD Osek,
SD Cerkvenjak in SD Benediški vrh. V 9 kolih je tekmovalo 9 ekip in 41 posameznikov.
Vsako sodelujoče društvo na svojem strelišču organizira po en krog tekmovanja, ekipe
se srečujejo v dvobojih, vsaka ekipa se sreča
z vsako. Posamezniku se najslabši rezultat v
sezoni odšteje od skupnega rezultata.
Letos je drugič zapored slavila ekipa Trnovske
vasi A (Dejan Cvetko, Benjamin Kuhar, Aleš
Štebih in Jani Čeh) s 25 točkami in 4758 zadetimi krogi. Isto število točk je zbralo SD Osek
(Franc Kurnik, Branko Korošak, Anton Kocbek,
Marjan Perko), a doseglo manj krogov (4.689).
3. mesto je doseglo SD Velka (Mirko Tenšek,

Sara Srne, Luka Žurman in Elvir Kramberger) s
23. točkami in 4753 krogi; 4. SD Cerkvenjak, 5.
Benediški vrh A, 6. Benediški vrh B (17), 7. SD
Trnovska vas B, 8. ŠD Selce in 9. SD Vitomarci.
Med posamezniki je letos prvič v ligi zmagal
Franc Kurnik iz SD Osek s 1466 zadetimi krogi.
Štiri točke za njim je zaostal Mirko Tenšek (SD
Velka) s 1462 zadetimi krogi. 3. je bila Sara Srne
(SD Velka) z 1442 krogi; 4. Benjamin Kuhar
(SD Trnovska vas), 5. Danilo Huber (SD Benediški vrh), 6. Aleš Štebih, 7. lanski zmagovalec Dejan Cvetko (SD Trnovska vas), 8. Anton
Kocbek (SD Osek), 9. Marjan Horvat (SD Vitomarci), 10. Gregor Šeruga (SD Cerkvenjak).
Vse rezultate najdete na www.sdtv.si in na naši
facebook strani. Za priključitev ligi v prihodnji
sezoni, nas kontaktirajte na naši facebook strani ali na sd.trnovskavas@gmail.com
Vodja Medobčinske lige Franci Hameršak

V soboto, 23. 3. 2019, je v gostilni Ornik
v Selcah potekal memorialni turnir v kartanju v šnopsu v spomin na pred tremi leti
preminulega Mirka Ornika. Turnirja se je
udeležilo 36 kvartopircev iz širšega območja Slovenskih goric. Zmaga je pripadla

Piše: Tomaž Kšela

HUMORESKA

Loterija
»Peter, zakaj si danes tako potrt,« je šivilja Marica pred dnevi pri malici povprašala
rezkarja Petra.
»Ah, žalosten sem, ker ima moj starejši
brat tako nizko pokojnino,« je odvrnil Peter. »Več kot štirideset let je delal in garal,
v jeseni življenja pa bi životaril, če mu ne bi
pomagala midva s sestro, ki sva še delovno
aktivna.«
»Če človek dobro premisli, je to zares
žalostno, saj nas vse čaka enaka usoda,« je
prikimala Marica.
»Marica, to pa ni čisto res. V devetdesetih
letih prejšnjega stoletja, ko je naše tovarne
vrag jemal, je bilo veliko presežnih delavcev, Takrat so relativno mladi delavci lahko šli za tri leta na zavod za zaposlovanje,
nato pa so lahko še dve leti doma čakali na
upokojitev. Po petih letih so se upokojili z
relativno visokim odmernim odstotkom, ki
je znašal okoli 78 odstotkov njihove plače.
Moj brat pa se je upokojil v času finančne in
gospodarske krize, zato so mu odmerili pokojnino samo v višini 57 odstotkov njegove
plače,« je pojasnil Peter.
»Torej je za tiste, ki gredo v pokoj, iz leta v
leto slabše,« je komentirala Marica.
»Tudi to ni res,« je dejal Peter. »Vlada pripravlja spremembe pokojninske zakonoda-

Nepotrebne solze

»Draga, zakaj jočeš,« je fant vprašal svoje
dekle.
»Starši mi ne dovolijo, da bi se poročila
s tabo.«
»Ne joči zaradi tega, saj ni tako hudo.
Bom že našel kakšno drugo.«

Zadnji dom

»Želim, da me po smrti upepelite, žaro
pa postavite v vinsko klet v naši hiši,« je
svojo zadnjo željo izrazila babica.
»Zakaj pa v vinsko klet?«
»Tam me bodo domači večkrat obiskali
kot na pokopališču.«
»Dragi, spekla sem ti tvojo najljubšo
torto, da se ti odkupim, ker sem malce
ruknila s tvojim avtomobilom,« je žena
veselo dejala možu.
»Kaj si naredila,« je razburjeno vzkliknil
mož.
»Torto!«

Prepir

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
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280,00 €

Cela stran

253 x 350 mm

480,00 €

K navedenim cenam se prišteva DDV.
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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

je, na osnovi katerih se bo odmerni odstotek
ponovno dvignil. V nekaj letih bodo tisti, ki
se bodo takrat upokojili, dobili pokojnino v
višini 63 odstotkov od svoje plače.«
»Peter, naj me vrag pocitra, če te kaj razumem,« je vzkliknil mizar Tone. »Doslej
sem mislil, da bo moja pokojnina odvisna
od tega, kako kakovostno bom delal in koliko let delovne dobe bom imel. Ti pa praviš,
da je višina posameznikove pokojnine bolj
odvisna do tega, kdaj se upokoji oziroma
kakšen je v trenutku njegove upokojitve odmerni odstotek za izračun pokojnine.«
»To je zares neverjetno,« je dodala še Marica.
»Ej, draga moja, morata se sprijazniti
s tem, da je življenje v naši državi loterija.
Enkrat zadeneš, drugič zgubiš, in to na vseh
področjih: v zdravstvu lahko čakaš na operacijo dva dni ali dve leti, zaradi enega evra
gor ali dol lahko izgubiš pravico do socialne
pomoči, zaradi ukradenega sendviča letiš iz
parlamenta, zaradi ukradene banke pa postaneš cenjeni bogataš.«
»Res je«,« je prikimala Marica. »Pri nas je
vse tako kot na loteriji, kjer je vse odvisno
od špekuliranja in sreče, bore malo pa od
dela.«

Smeh je pol zdravja

Torta

CENIK oglasnega prostora v
Ovtarjevih novicah

Milanu Polancu iz Voličine. Družina Ornik
se ob tej priložnosti zahvaljuje vsem, ki so
z obiskom in udeležbo na turnirju počastili
spomin na Mirka Ornika.
D. K.

»Imaš srečo, da nimam pištole, ker bi te
ustrelil,« je mož med prepirom dejal ženi.
»Če bi imel nož, pa bi te zabodel z njim.«
»Saj imaš rogove, pa me nabodi z njimi,«
je siknila nazaj žena.

Novi časi

»V naših časih dekleta pred poroko
niso imela nič s fanti, danes pa je vse
drugače,« je babica dejala vnukinji. »Jaz
svojega Petra pred poroko še poljubila
nisem.«
»Verjamem babica, saj si se poročila
pri dobrih štirinajstih letih,« je odvrnila
vnukinja.

Pripravlja T. K.

Fascinacija

»Si se zares zaljubila v štirideset let
starejšega dedca,« je študentka vprašala
svojo kolegico.
»Res je.«
»Razloži mi zakaj?«
»Ker me financira, joj ne, oprosti, mislila
sem reči fascinira.«

Nesreča

Pepček je stal pred vrati in klical mamo:
»Mama, mama, mama …«
»Ne deri se in pridi v prvo nadstropje
ter lepo povej, kaj te muči,« je odvrnila
mama.
Pepček je pohitel v prvo nadstropje in
mami potožil: »Mama, poglej, po nesreči
sem stopil v drek.«

Nasvet

»Kaj naj naredim, mož me ponižuje,« je
žena za nasvet povprašala psihiatra.
»Kako vas ponižuje?«
»V postelji z mano ravna, kot da sem
prostitutka. Kaj naj storim?«
»Drago mu zaračunajte, pa se bo z vami
hitro zopet začel pogovarjati kot z ženo.«

Starejši voznik

»Dedek, zakaj tako drvite,« je policist
vprašal 90-letnega voznika, ki ga je
ustavil zaradi prehitre vožnje.
»Pustite me, dokler se še spomnim, kam
sem namenjen,« je odvrnil. »Če bova
predolgo govorila, bom pozabil, kam se
peljem.«

Operacija sluha

»Kako je uspela operacija sluha,« je
zdravnik vprašal pacienta.
Pacient je odvrnil: »Res je toplo. Upam,
da ne bo več snežilo.«
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LAS OVTAR SLOVENSKIH GORIC

LAS OVTAR
SLOVENSKIH GORIC

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje

Čezmejno povezovanje lokalne
ponudbe se krepi

P

otem ko so tudi partnerji iz Avstrije
dobili končno potrditev za izvedbo
operacije Glamur, smo lahko tudi na
Razvojni agenciji Slovenske gorice aktivneje
pristopili k nadaljevanju nekaterih skupnih
aktivnosti. Poleg nabave raznolike promocijske opreme za predstavljanje blagovne
znamke Glamur na dogodkih po celotnem
območju LAS Ovtar Slovenskih goric se prav
v tem času lotevamo tudi nekaterih drugih
aktivnosti. V tem trenutku je najbolj aktualno sodelovanje z občinami pri pripravi scenarijev za promocijske video posnetke, ker
pa se naši kraji radi predstavljajo tudi skozi
kulinariko, bomo v okviru operacije pripravili tudi kuharsko knjigo, ki bo vsebovala po
en recept iz vsake občine, ki je članica LAS
Ovtar, LAS Prlekija in LAS Vulkanland. Tako
naj bi konec naslednjega leta zaživela dvojezična kuharska knjiga, ki bo zajemala nabor
tradicionalnih jedi z območij Slovenskih goric, Prlekije in Spodnje Avstrijske Štajerske.
Na ravni lokalne ponudbe pravkar nastajata tudi digitalna platforma za mobilno aplikacijo ter popolnoma nova spletna stran, ki
bosta promovirali in povezovali ponudnike
na že prej navedenem območju, hkrati pa bo
uporabnik lahko vedno seznanjen z aktualnimi dogodki. Z vzpostavitvijo baze ponudnikov se bo pripravil tudi katalog lokalnih
izdelkov oz. ponudnikov, v načrtu pa je tudi

vzpostavitev novih prodajnih kanalov, s katerimi bo lokalna ponudba postala bolj povezana in bolj prepoznavna.
Kdo se lahko vključi? Vključi se lahko vsak
ponudnik, ki je ali bo aktivno prispeval k promociji blagovne znamke Glamur in zagotavlja
določen standard ponudbe, saj želimo, da se
čuti kot del zgodbe. To pomeni, da z veseljem
sodeluje na promocijskih dogodkih, lahko se
ga obišče v času obratovanja, pri prodaji in
trženju se uporablja logotip Glamur in ne nazadnje trži izdelke oz. storitve, ki so lokalnega
pomena. Pri tem ni omejitev pri vrsti dejavnosti, saj k sodelovanju vabimo tako gostince,
vinogradnike, ponudnike nastanitev, čebelarje,
pridelovalce olja in kisa, ekološke kmetovalce
in tako naprej. Lokalna ponudba se bo prepletala tudi z dogodki v posameznih občinah, ki
bodo s svojimi vsebinami pomagale kreirati
vsebine na digitalnih platformah. Ker je večina občin iz območja LAS Ovtar članic društva
Užitek ob reki (Genuss am Fluss), ki je tudi
partner v operaciji, je vključevanje ponudnikov
za čas trajanja operacije (do konca leta 2020)
popolnoma brezplačno. Vsak ponudnik bo
moral izpolniti pristopno prijavnico s podatki,
ki bodo objavljeni pri njegovi predstavitvi. Za
vse informacije o sodelovanju in ostalih aktivnostih v operaciji Glamur se lahko obrnete na
Razvojno agencijo Slovenske gorice v Lenartu.
D. Z.

Razvojni svet Društva Ovtar

Č

lani Razvojnega sveta so se 19.
3. 2019 sestali na 6. redni seji.
V enaki sestavi, ki je bila potrjena na zadnjem občnem zboru, smelo nadaljujejo z načrtovanimi aktivnostmi. Poudarek je na promocijskih
aktivnostih na različnih sejmih in prireditvah, razvoju podeželja in ogledu
dobrih praks ter izvajanju aktivnosti v
treh operacijah, v katerih je Društvo
Ovtar Slovenskih goric partner.
5-članski Razvojni svet v mandatu 2018-22 sestavljajo: Andrej
Kocbek (predsednik), Lidija Šipek Od leve: Viktor Kapl, Darja Vudler, Andrej Kocbek, Lidija
(podpredsednica), Darja Vudler, Šipek in Marko Šebart
Viktor Kapl in Marko Šebart.

Novosti v Ekomuzeju Dolina miru Benedikt
Ukrep LEADER 19.2

V

prejšnji številki
našega časopisa
smo opisali začetek in potek operacije
Ekomuzej Dolina miru
Benedikt, ki bo vseboval in povezoval prostor, dediščino, spomin
in prebivalce na vsem
ozemlju Občine Benedikt. Pripravljena imamo logotipa in slogana
za destinacijsko blaKmetijska kulturna krajina ob naselju Benedikt
govno znamko Benedikt in za produkt EkoIzmed številnih naravnih lepot v Ekomuzeju
muzej. Zaradi tople in suhe zime smo lahko
sta zanimiva redkost brezov gaj in ena izmed
evidentirali, fotografirali in opisali večino
večjih bukev v Slovenskih goricah z obsegom
izvirov, mokrišč, vlažnih gozdov in drugih
debla okoli 430 centimetrov.
naravnih in kulturnih znamenitosti na ozemlju Ekomuzeja. Določili smo osem novih
Janez Ferlinc
zelenih površin, namenjenih za rekreacijo.
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Povabilo k sodelovanju na velikonočnem
sejmu v Lenartu

D

ruštvo Ovtar Slovenskih goric in Razvojna
agencija Slovenske gorice vas prijazno vabita
k sodelovanju na tradicionalnem VELIKONOČNEM SEJMU, ki bo potekal na ploščadi na Trgu
osvoboditve v Lenartu.
Sejem, na katerem se lahko predstavite, prodajate in
nakupujete, bo potekal v naslednjih terminih:
-- petek, 12. 4. 2019, od 11. do 15. ure,
-- sobota, 13. 4. 2019, od 9. do 13. ure,
-- petek, 19. 4. 2019, od 11. do 15. ure.
Priporočamo udeležbo z izdelki domače in umetnostne obrti, s kulinaričnimi dobrotami, velikonočnimi voščili, z izdelki za krasitev velikonočnega časa in drugimi primernimi
izdelki.
Prosimo, da stojnico rezervirate na telefonski številki 059 128 773, 051 660 865 ali na elektronskem naslovu drustvo.ovtar@gmail.com do torka, 9. 4. 2019. Število stojnic je omejeno!
Prisrčno vabljeni, da predstavite svojo ponudbo!
M. G.

V Cerkvenjaku novo postajališče za avtodome

V

neposredni bližini
avtocestnega izvoza
Cerkvenjak je zasebni investitor Trgovina – gostinstvo Roman Ploj, s. p.,
uredil postajališče za avtodome s 3 polnilnimi enotami,
na katere se priključi 6 avtodomov hkrati. Uporabniki se
lahko oskrbijo z elektriko in
čisto vodo ter odložijo fekalije in odpadke (ločeno zbiranje odpadkov). Postajališče
je vključeno v mrežo postajališč za avtodome (PZA), ki
skrbi za promocijo in prepoznavnost po celotni Evropi. Postavljena
bo info tabla s ponudbo na območju Občine Cerkvenjak: kulturna dediščina, naravne
lepote, turistične kmetije, vinotoči, gostilne,
pohodniške in kolesarske poti. Izdelana bo
zloženka v slovenskem in angleškem jeziku z
znamenitostmi in ponudbo Slovenskih goric.
Tako bo lahko obiskovalec podaljšal postanek na območju LAS Ovtar Slovenskih goric.

Ob koncu projekta bo izveden promocijski
dogodek za novinarje in širšo javnost. Pri tem
sodeluje Društvo »Krdebač«, ki bo predstavil
življenje nekoč prisotnih Rimljanov na tem
območju, ki so tu pustili vidne sledi. Nastal
bo nov turistični produkt s prikazom življenja Rimljanov kot rimski tabor.
Vabljeni na uradno odprtje, ki bo v soboto,
27. aprila 2019!

Osnovni podatki o operaciji:
PARKIRIŠČE IN POSTAJALIŠČE ZA AVTODOME CERKVENJAK - Ukrep LEADER (19.2)
Akronim operacije: MPZAD Cerkvenjak
Predviden znesek sofinanciranja: 37.479,93 EUR
Prijavitelj: Trgovina – gostinstvo Roman Ploj, s. p.
Partnerja: Občina Cerkvenjak, Društvo »Krdebač«
Cilj: Ustvariti trajnostna delovna mesta z aktiviranjem lokalnih potencialov
Pričakovani rezultati: Ustvarjena nova delovna mesta in zaposlitve
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