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Poštnina plačana pri pošti 2000 Maribor

Pobeg v zgodovino čarovništva

Arhiv župnije Sv. Rupert

Foto: Marko Katan
Prva aprilska sobota in nedelja sta v lenarškem Domu kulture navdušila stotine gledalcev z Agatino zgodbo v predstavi
Pobeg v zgodovino čarovništva. V vseh pogledih izjemno uprizoritev, ki ni pustila nikogar ravnodušnega, si bo zaradi
izrednega zanimanja moč ogledati še 18. in 19. maja. Podrobneje na straneh 16 in 17.
E. P.

Foto: Lojze Rajter

2. kolegij županov občin osrednjih Slovenskih goric
Skupna prizadevanja za razvoj turizma
Župani šestih občin iz Upravne enote Lenart so na drugem kolegiju,
ki je potekala sredi aprila v Sveti Trojici, veliko pozornosti posvetili
razpravi o razvoju turizma. O tem je uvodoma spregovoril župan Občine Sveta Trojica David Klobasa, ki ima z delom na področju turizma
in organizacijo prireditev že kar nekaj izkušenj. Poudaril je, da turistična dejavnost terja sodelovanje vseh občin in drugih deležnikov,
saj občina sama ne more storiti veliko. Turisti se namreč ne ozirajo na
občinske meje, temveč si želijo čim bolj pestre in celovite ponudbe.
Zato lahko osrednje Slovenske gorice postanejo za turiste bolj zanimive samo, če bodo vse občine uspele oblikovati skupno turistično
ponudbo.
Kot je dejal trojiški župan, nameravajo v občini ustanoviti zavod za
turizem, ki se bo povezal s Termami Maribor in organiziral za turiste
celodnevna doživetja v osrednjih Slovenskih goricah. Druge občine
bodo povabili, da se vključijo in turistom ponudijo svoje turistične
produkte. Pri tem lahko pomembno vlogo odigrajo društva, če se
bodo do-registrirala za prodajo produktov in storitev. Tudi na kmetijah bi veljalo razviti pridobitne dejavnosti. Pri nas turistom in drugim
obiskovalcem še vedno zelo pogosto nudimo domače specialitete, vrhunska vina in različne storitve brezplačno, zlasti ob različnih prireditvah, kar dolgoročno ni vzdržno. V sosednji Avstriji noben turist ali
obiskovalec ne more dobiti nič zastonj.
V Trojici si sedaj prizadevajo, da bi postali prepoznavni po trojiškem »kibelflajšu«, s katerim nameravajo popestriti kulinarično ponudbo. Razviti nameravajo še več prepoznavnih domačih produktov.
Lenarški župan Janez Kramberger je izrazil pripravljenost za sodelovanje, hkrati pa je spomnil, da si v Lenartu v tej smeri prizadevajo
že dalj časa. Žal pa so v preteklosti velikokrat naleteli na birokratske
ovire, ki bi jih bilo treba odpraviti. Pomoč pri njihovem odpravljanju
je v imenu Fundacije dr. Antona Trstenjaka ponudil predsednik njene
uprave Dušan Gerlovič. Predlagal je, da bi skupaj organizirali strokovni posvet ali projekt na to temo. Tudi župani drugih občin so povedali,
da so zainteresirani za sodelovanje na turističnem področju, še zlasti
ker občine skupno investirajo v kolesarske poti. Vsi upajo, da bodo te
privabile v osrednje Slovenske gorice še več turistov.
Župani na kolegiju o Rdečem križu in kulturi
Občine na območju Slovenskih goric, ki jih je šestindvajset, bi lahko
več storile za razvoj celotnega območja, če bi med seboj sodelovale
tako, kot so se pred desetletjem njihovi župani dogovorili. Žal pa dogovor o sodelovanju vseh občin z območja Slovenskih goric, ki so ga
podpisali v Lenartu, ni zaživel v praksi, zato bi ga veljalo obnoviti in

aktualizirati. To so na 2. kolegiju poudarili župani Občin Lenart, Sveta
Trojica, Benedikt, Cerkvenjak, Sveta Ana in Sveti Jurij v Slovenskih
goricah. Med drugim so prisluhnili poročilu o delu Območnega združenja Rdečega križa v Lenartu, ki ga je predstavil Jože Časar. Dogovorili so se za sofinanciranje delovanja Rdečega križa, ki na območju
uspešno uresničuje svoje poslanstvo. Naslednje leto bo vsaka občina iz
proračunskih sredstev prispevala en evro po občanu. Ker so v nekaterih občinah že sprejeli rebalans letošnjega proračuna, bodo letos svoj
prispevek za Rdeči križ povečale samo nekatere občine.
Župani Janez Kramberger, David Klobasa, Milan Repič, Marjan
Žmavc, Silvo Slaček in Peter Škrlec so prisluhnili tudi poročilu o delu
lenarške območne izpostave Javnega sklada Republike Slovenije za
kulturne dejavnosti, ki jo vodi Breda Slavinec. V kriznem obdobju so
varčevalne ukrepe najbolj občutili na področju kulture. Kljub temu pa
je sklad uspešno opravljal svoje poslanstvo. Župani so se dogovorili,
da si bodo občine sorazmerno razdelile breme sofinanciranja sklada.
Letos bodo za njegovo dejavnost namenile 70 centov po prebivalcu,
leta 2020 pa 80 centov.
Predsednik uprave Fundacije dr. Antona Trstenjaka Dušan Gerloviču je predstavil načrte te ustanove. Doslej je fundacija predvsem štipendirala mlade iz sveta med Dravo in Muro, poslej pa bo sodelovala
tudi pri sofinanciranju oziroma izvedbi projektov za hitrejši razvoj
Slovenskih goric in Prlekije. Dogovorili so se za tesnejše sodelovanje
fundacije in občin, ki bodo zanjo prispevale tudi nekaj finančnih sredstev.
Tomaž Kšela

April je s svojim razcvetanjem pomladi, s presežnimi dogodki, z velikonočnimi pričakovanji in s prihajajočima dnevoma ponosa na uporništvo
in praznovanja dela opozoril, da dobronamerna setev z vloženim trudom
pripelje do bolj ali manj bogate žetve.
Pomladni čas je tudi čas ohranjanja
tradicije. Za velika tradicionalna presmeca so spet poskrbeli člani društva
Presmec iz Dolgih Njih in Turističnega društva Radehova. Svoja 20-metrska lepotca so na prav tako tradicionalen način pripeljali k cerkvama v
središče Voličine in Lenarta.
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Videnje ljudi in dogodkov

Slovensko zdravstvo visoko uvrščeno v
mednarodnem merilu

N

edavno smo lahko prebrali, da je
Slovenija med 24 najbolj zdravimi
državami sveta za leto 2019 med
169 državami, kar je ugotovila mednarodna
raziskava.
Na prvo mesto se je uvrstila Španija, na drugo Italija, sledita jima Islandija in Japonska.
Ocenjevalci so pri razvrščanju držav upoštevali več parametrov, kot so pričakovana
življenjska doba, kjer tveganje sloni predvsem na deležu kadilske populacije, in tistih
s prekomerno težo. Niso izvzeli okoljskih
predpostavk, kot sta na primer dostopnost
do pitne vode in higienske razmere v državi.
Kako je torej v resnici z zdravjem Slovencev? Po slovenskih podatkih naj bi naše
zdravstveno stanje iz leta v leto bolj nazadovalo, ponekod pa stagniralo, kar se ne
ujema z zgoraj omenjenimi mednarodnimi ugotovitvami, ki pa zajemajo samo del
zdravstvene problematike. Zato bi bila zanimiva celovita raziskava.
Seveda pa Slovenija že tradicionalno pozitivno izstopa v primerjavi tudi z nekaterimi najbolj razvitimi državami. V tem smislu
se celo primerjamo z Združenimi državami
Amerike, kjer se mnogi državljani zaradi
tega, ker niso zdravstveno zavarovani, težko
zdravijo, malo kje pa premorejo tudi tako
dobro organizirano osnovno zdravstveno
oskrbo, kot jo imamo pri nas. Slovenija ima
dobro organizirane zdravstvene domove, ki
pa imajo v zadnjih letih težave zaradi pomanjkanja zdravnikov, zlasti specializiranih, na primer za zdravljenje otrok.
Slovenija ima glede na velikost tudi veliko
bolnišnic, ki pa so premalo specializirane in
neenako razporejene po državi. Tako kot v
najbolj uglednih bolnišnicah, kot sta UKC

v Ljubljani in Mariboru, po vsej Sloveniji
primanjkuje zdravnikov in medicinskih sester, čemur pa oporeka zdajšnji zdravstveni
minister, ki pravi, da zdravstveno osebje
marsikje ni ustrezno razporejeno pri izvrševanju nalog.
Skoraj vse bolnišnice poslujejo z izgubo,
predvsem zaradi slabe organizacije dela. V
nekaterih opravijo tudi več dela, za katerega
niso plačani, kar zapleta položaj slovenskega zdravstva.
Slovensko zdravstvo, zlasti v največjih
bolnišnicah, v povprečju dosega dobre rezultate zdravljenja in v tem pogledu ne zaostaja za marsikatero drugo večjo državo, v
marsičem tudi prednjači. Kljub temu nas še
vedno pestijo rak, bolezni srca in kap.
Medtem ko marsikje v tujini bolniki hitro pridejo na vrsto, ko se jih loti bolezen,
imamo v Sloveniji še vedno velike težave z
dolgimi čakalnimi dobami.
V zadnjih letih je bilo v zdravstveno infrastrukturo vloženega po vsej Sloveniji
veliko denarja, zlasti v gradnjo novih bolnišničnih oddelkov in urgentnih centrov.
V nekaterih državah veliko vlagajo v zasebno zdravstveno prakso, ki pa ne pokriva vseh
potreb, zlasti ne najbolj revnih prebivalcev.
Tega pa si ne more privoščiti večina prebivalstva. Slovenija se lahko v svetovnem
merilu pohvali, da smo ohranili obvezno
zdravstveno zavarovanje in vzpostavili pravo razmerje med javnim in zasebnim zdravstvenim sistemom.
Nujno pa bo treba ustrezneje urediti razporeditev kadrov v zdravstvu in čim prej dobiti ustrezno izobražene in izkušene zdravnike in medicinske sestre, kjer jih ni dovolj.
Tone Štefanec

Veterani vojne za Slovenijo obsodili novodobni
fašizem

D

elegati in drugi udeleženci Glavnega
Na zborovanju so podelili najvišja priznazbora Zveze veteranov vojne za Slonja ZVVS zaslužnim članom in funkcionarjem območnih združenj po Sloveniji in sprevenijo v Hrastniku so ocenili delo v
jeli spremembe in dopolnitve statuta. Zlate
minulem letu, sprejeli letošnji delovni progam
plakete ZVVS so prejeli tudi Janez Kocbek
in finančni načrt. Z opavljenim delom so zaiz Lenarta, Feliks Borko iz Cerkvenjaka in
dovoljni, je med drugim povedal predsednik
Srečko Poštrak iz Svete Trojice, vsi člani leZVVS generalmajor Ladislav Lipič. Posebej
narškega OZ VVS. Posebej so spregovorili
je izpostavil prizadevanja za objektivno pritudi o nadaljevanju prizadevanj za sprememkazovanje dogodkov v vojni 1991 in omenil
be zakona o vojnih veteranih, saj veliko udeštevilne zbornike in monografije, ki so na to
ležencev vojne za Slovenijo 1991 še vedno ne
temo in ob 50-letnici Teritorialne obrambe
more dobiti statusa vojnega veterana. NadaSlovenije izšli lani. »S knjigo na knjigo je bil naš
ljevali bodo tudi z izdajateljsko in založniško
moto, ko smo morali zanikati celo vrsto lažnih
dejavnostjo. Zadovoljni so s sodelovanjem
obtožb in podtikanj«, je v Hrastniku poudaril
s šolami in tudi z drugimi veteranskimi orLipič. Ob koncu zasedanja so sprejeli posebno
ganizacijami, ki jih povezuje koordinacija
izjavo, v kateri so vnovič javno opozorili na vse
veteranskih in domoljubnih organizacij Slopogostejše pojave fašizma, neonacizma, rasne
venije. Slavnostni govornik na zborovanju je
nestrpnosti, sovražnega govora, ksenofobije
bil obrambni minster Karel Erjavec, ki se je
in potvarjanja zgodovine. »Veterani vojne za
veteranom zahvalil za pogum v vojni pred 28
Slovenijo namreč ne moremo mimo obsodbe
leti in za velik prispevek k utrjevanju in kreenostranske, neobjektivne in tudi selektivne inpitvi domojubja na vseh ravneh.
terpretacije zgodovinskih dejstev. Vsi ti pojavi v
Evropi v 21. stoletju v naši neposredni soseščini,
M. T.
na naših mejah na zahodu, vzhodu in jugu, so
povsem nesprejemljivi in
vredni vse obsodbe, saj
so v popolnem nasprotju
z vrednotami, na katerih
je zgrajena in zasnovana moderna združena
Evropa. Zveza veteranov
vojne za Slovenijo, ki šteje preko 24 tisoč članov,
vse te pojave odločno obsoja, saj se zavzemamo
za mir, strpnost, resnicoljubnost, sožitje in sodelovanje med narodi in
državami«, so še zapisali v izjavi.
Prejemniki priznanj s predsednikom lenarškega OZ VVS Andrejem Kocbekom in predsednikom NO ZVVS dr. Marjanom Tošem. Foto Iztok Rozin
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Občini Lenart in Sveta Ana pridobili srebrni znak
Slovenia Green Destination

S

trategija trajnostne rasti slovenskega
turizma 2017-2021 temelji na trajnostnem turizmu, saj je Slovenija trajnostno
usmeritev opredelila kot svojo edino pravo
razvojno priložnost. V sklopu Zelene sheme
slovenskega turizma, ki poteka pod okriljem
Slovenske turistične organizacije, sta Občina Lenart in Občina Sveta Ana pred letom
dni pristopili k pridobivanju znaka Slovenia
Green Destination. Podeljuje ga Slovenska
turistična organizacija (STO), pridobijo pa
ga turistične destinacije, ki uspešno opravijo ocenjevanje po globalnih kriterijih GDS
(Green Destinations Standard). V letošnjem
letu so srebrni znak prejele občine: Brežice,
Lenart, Postojna in Sveta Ana.
Pridobitev znaka prinaša prednosti pred-

vsem na področju dviga prepoznavnosti in
promocije prek
nacionalnih in
mednarodnih
kanalov in je
poklon prizadevanjem in izzivom na turističnem področju. Hkrati je pridobljeni znak tudi
zaveza k nadaljnjim trajnostnim usmeritvam,
razvoju kakovostnih in inovativnih turističnih
produktov visoke dodane vrednosti, ki te destinacij delajo drugačne od ostalih.
Slavnostna podelitev znaka Slovenia Green
bo 22. maja 2019 na Zelenem dnevu slovenskega turizma v Rogaški Slatini.
Petra Golob in Valerija Jelen

Občina Benedikt

V veliki čistilni akciji nabrali 800 kilogramov
odpadkov

O

Zato bo osnovna šola pri organizaciji in izbčina Benedikt je v teh dneh, ko se je
vedbi akcije sodelovala tudi naslednje leto,«
narava začela prebujati, tako urejena
pravi Bradač.
in čista, da jo je veselje obiskati. Na
Po besedah predsednika Lovske družine
osrednjem trgu v središču kraja, pred vrtcem
Benedikt Vinka Krambergerja lovci skrbijo
in osnovno šolo, pred trgovino ali na najbolj
za čisto naravno okolje vedno, kadar so v nazakotni poti bi na tleh težko našli cigaretni
ravi in gozdovih. Kljub temu pa so se vključili
ogorek, da o kakšni plastenki ali pločevintudi v skupno akcijo čiščenja okolja. »Z udeki niti ne govorimo. Na začetku pomladi so
ležbo lovcev na akciji in s samo akcijo sem zanamreč občanke in občani, od najmlajših do
dovoljen, saj je zares uspela. Sedaj je naravno
najstarejših, množično sodelovali v veliki spookolje lepše in bolj prijazno, pa ne samo za
mladanski čistilni akciji »Očistimo svoj kraj
ljudi, temveč tudi za divjad, ki bogati naše na2019«, ki so jo s skupnimi močmi organizirali
ravno okolje,« pravi.
Občinska organizacija Rdečega križa BeneOb cesti proti Sveti Trojici in Cerkvenjaku
dikt, Osnovna šola Benedikt, Lovska družina
smo med akcijo naleteli na skupino udeleBenedikt in Občina Benedikt. Pobrali so vse
žencev vseh generacij, ki so imeli že dodobra
odpadke in vzorno očistili naselja, ceste, poti
napolnjene vreče s smetmi. »V akciji čiščenja
ter naravno okolje na območju občine.
sodelujem vsako leto, saj je z njimi občina za»Akcija je odlično uspela, saj je v njej sočela že pod prejšnjim županom. Veseli me, da
delovalo veliko občank in občanov,« pravi
je akcija letos zelo dobro organizirana. Zdi se
predsednica OO RK Benedikt Sabina Huber.
mi, da je odpadkov iz leta v leto manj. Oči»Med udeleženci akcije je bilo tudi veliko
tno so ljudje bolj ozaveščeni,« nam je povedal
članov Rdečega križa. Sicer pa se je akcije
Marjan Kraner. Da je odpadkov na javnih poudeležil najmanj po en član iz skoraj vsakega
vršinah v občini manj, se je strinjal tudi Mirgospodinjstva v občini. Najbolj pa me veseko Šijanec, ki je s poltovornim vozilom skrbel
li, da so tokrat po več letih v akciji, ki ima v
za sproten odvoz vreč s smetmi. »Res pa je,
naši občini že tradicijo, ponovno sodelovada je največ odpadkov ob cestah. Smeti v obli učenci in učenke osnovne šole. Akcija, v
cestne jarke ne odmetavajo domačini, temveč
okviru katere so čistili okolje, se družili in
skupaj tudi pomalicali
sendvič in sok, je bila
prijetno doživetje za
vse, še zlasti za mlade,
hkrati pa je prispevala
k ozaveščanju o nujnosti varovanja okolja.
Zato jo bomo naslednje
leto zagotovo ponovno
organizirali.«
Da je bila akcija
uspešna, je prepričan
tudi ravnatelj Osnovne
šole Benedikt Aljoša
Bradač. »Po nekaj letih so v akciji čiščenja
okolja zopet sodelovali
osnovnošolci. Udele- Največ odpadkov so udeleženci akcije našli ob cestah. Očitno jih tja ne
žili so se je domala vsi odmetavajo domačini, temveč ekološko neozaveščeni vozniki.
učenci, ki niso imeli
drugih nujnih obveznosti. Na akcijo jih je
prišlo od 80 do 90 odstotkov. To je bilo zanje
vzgojno v več pogledih: nekaj koristnega
in dobrega so storili za
svoj kraj, prispevali so
k varovanju okolja in
sodelovali v medgeneracijskemu druženju.
Odzivi učenk in učencev, njihovih staršev,
pedagoških delavcev
ter krajanov so bili zelo
ugodni. To je bil lep
dan za zemljo, za naš
kraj, za ljudi in za šolo. Letos so v akciji množično sodelovali tudi otroci iz Osnovne šole Benedikt, ki so se zelo izkazali.
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predvsem vozniki, ki se
vozijo skozi Benedikt s
tovornjaki in osebnimi
avtomobili. Zelo me veseli, da v akciji čiščenja
sodelujejo tudi otroci
iz osnovne šole. Zagotovo bodo v bodoče
še bolj pazili, da ne bi
odpadkov odmetavali v
okolje, saj vidijo, koliko
se jih čez leto nabere
in kako obremenjujejo
naše naravno okolje.
Akcija prispeva tudi
k medgeneracijskemu
druženju, ki ga nikoli
ni preveč,« je povedal V okviru akcije so udeleženci nabrali 800 kilogramov odpadkov, kar je
volumensko ogromno, če upoštevamo, kako lahki so.
Šijanec.
Po poti iz Svetih
Treh Kraljev je prišla
skupina udeležencev
vseh generacij, med
katerimi je bilo največ
učenk in učencev, ki
jih je spremljala tudi
učiteljica Viktorija Kukovec Potrč. »V naši
skupini je 21 otrok in
devet odraslih. Med
slednjimi smo trije učitelji in šest staršev. Vse
moram zelo pohvaliti,
še zlasti otroke, ki so
bili zelo pridni, vztrajni
in natančni. Akcija ne
prispeva samo k varoSredišče Benedikta je danes tako čisto in urejeno, da je lahko občankam
vanju okolja, temveč in občanom v ponos.
ima tudi velik vzgojni
pomen,« nam je dejala.
so plastenke, pločevinke, jogurtovi lončki,
Tudi številni otroci so povedali, da so radi sopapirčki in drugi odpadki, ki so jih pobirali
delovali v akciji.
udeleženci akcije. Poleg tega so našli še več
V središču Benedikta smo za mnenje o akavtomobilskih gum, ki so jih neodgovorni
ciji povprašali tudi Marijo Huber in Janeza
posamezniki odvrgli v naravo,« pravi Jasna
Roškerja. Povedala sta, da sta z akcijo zadoDrozg iz podjetja Saubermacher. »Presenečevoljna. Veseli ju tudi, da je na njej sodelovalo
ni smo bili nad količino odpadkov, ki jih je
veliko otrok. Pogrešala pa sta več občanov iz
udeležencem uspelo zbrati v enem dnevu.«
vrst tistih, ki so se v kraj in občino priselili v
Z akcijo je zadovoljen tudi župan občine
zadnjih letih. »Bolj bi jih morali pritegniti v
Benedikt mag. Milan Repič. »Akcija je v celotakšne akcije, pa tudi sami bi morali pokazati
ti uspela, kar je zasluga tako njenih organizaveč interesa zanje, saj je namen takšnih akcij
torjev kot udeležencev. Z njo smo združili kotudi ta, da se krajani med seboj družimo in
ristno s prijetnim, predvsem pa smo izpričali
bolje spoznamo,« je dejala Marija Huber.
spoštljiv odnos do kraja in okolja, v katerem
Velika spomladanska čistilna akcija v Beživimo. Akcija je prispevala tudi k ekološkenediktu ni bila velika samo po nazivu, temveč
mu ozaveščanju mladih, da bodo tudi sami
tudi po količini pobranih odpadkov, ki jih je
spoštovali naravno okolje in skrbeli zanj,« je
bilo največ ob tranzitnih cestah skozi Benepoudaril župan Repič.
dikt. »Benedičanke in Benedičani so v okviru
Tomaž Kšela
akcije pobrali 800 kilogramov odpadkov, kar
je zelo veliko, če imamo v vidu, kako lahke

iz svojega proračuna. Gradnja bo potekala v
bodo lahko z rebalansom proračuna preusmedveh fazah. V prvi bodo zgradili balinišče in
rili v druge, nujno potrebne investicije.
pomožni objekt za druženje, v drugi fazi pa
T. K.
bodo zgradili in uredili še motorični park na
prostem z različnimi napravami za rekreacijo.
Občina Cerkvenjak bo letos
zgradila tudi vodovod v Brengovi na relaciji Klobasa–Pučko–
Kozar–Trojner v dolžini 1200
metrov. V občinskem proračunu
so za to investicijo predvideli
okoli 55 tisoč evrov. Prav tako
bo občina zgradila vodovod v
Župetincih, najprej 500 metrov,
nato pa še v preostalem delu naselja v dolini, kjer imajo danes še
zasebni vodovod.
Kar nekaj sredstev, ki so jih v
proračunu Občine Cerkvenjak
rezervirali za zimsko službo, pa V letošnjem letu bo Občina Cerkvenjak poskrbela tudi za asfaltiraso pozimi prihranili. Ta sredstva nje 600 metrov ceste Kadrenci–Andrenci–Peščeni vrh.

www.radiomaribor.si
NAJVEC LOKALNIH RADIJSKIH NOVIC
93,1 MHz, 90,4 MHz, 87,7 MHz, 93,8 MHz

Občina Cerkvenjak

Preko 100 tisoč evrov za vzdrževanje lokalnih cest

V

Občini Cerkvenjak se pripravljajo na
investicije, ki bodo stekle letos. Največja bo investicija v modernizacijo
2,3 kilometre dolgega odseka regionalne ceste
skozi Cerkvenjak z označbo R2-439 od poslovno-obrtne cone v Brengovi skozi središče
kraja do meje z občino Sveti Jurij ob Ščavnici, ob kateri bodo zgradili še pločnik in javno
razsvetljavo. Del ceste s pločnikom od križišča
pod pokopališčem do kapele pri granati so
obnovili že v letih 2016 in 2017. 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 Direkcija Republike Slovenije za
infrastrukturo. Dela bo izvedlo podjetje Pomgrad s podizvajalci.
Veliko pozornosti bodo v Občini Cerkvenjak posvetili tudi vzdrževanju lokalnih cest.
Po besedah župana Marjana Žmavca so za to
v občinskem proračunu za letošnje leto oddvojili preko 100 tisoč evrov.
V letošnjem letu bo Občina Cerkvenjak
poskrbela tudi za asfaltiranje 600 metrov ceste Kadrenci–Andrenci–Peščeni vrh, za kar
je v občinskem proračunu na voljo okoli 70
tisoč evrov. Doslej so bili stroški vzdrževanja
te ceste zelo visoki, saj so jo morali kar na-
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prej popravljati. Z njeno modernizacijo bodo
razbremenili promet v Peščenem vrhu, ki bo
po prenovi lahko potekal krožno. Podobno so
lani razbremenili promet po Andrencih, kjer
je občina z modernizacijo in asfaltiranjem
ceste od Benka naprej do priključka na cesto
Cerkvenjak–Vitomarci–Trnovska vas prav
tako omogočila krožni promet. Modernizacija omenjene ceste bo olajšala tudi dostop
do rimskih gomil v Andrencih. Na občini si
prizadevajo, da bi arheologi eno izkopali in
jo usposobili za predstavitev javnosti, ker gomile v Andrencih skozi stoletja verjetno niso
bile tako oskrunjene kot tiste v Brengovi, saj
so bile bolj odmaknjene od starodavnih glavnih poti.
Občina Cerkvenjak bo letos zgradila tudi
cesto in komunalno infrastrukturo v novem
naselju ob regionalni cesti v Cogetincih, v katerem bo 12 novih hiš, za kar je v občinskem
proračunu na voljo okoli 60 tisoč evrov.
Ob Športno-rekreacijskem centru pa bodo
začeli graditi medgeneracijski Vitalin park,
ki bo namenjen rekreaciji in druženju ljudi
vseh generacij. Projekt je bil že potrjen na
LAS Ovtar Slovenskih goric, sedaj pa čakajo
še na odločbo gospodarskega ministrstva.
Izkoristili bodo okoli 40 tisoč evrov LAS-a,
okoli 80 tisoč evrov pa bo prispevala občina
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Občina Lenart

Proračun Občine Lenart investicijsko naravnan
54 % proračunskih sredstev je namenjenih
za investicije, za gradnjo čistilne naprave,
cest, namakalni sistem v Selcah, nadzidavo
zdravstvenega doma in vrsto drugih infrastrukturnih zadev na območju celotne občine.
bčinski svet Občine Lenart je na 3.
redni seji 28. marca soglasno sprejel
proračun za leto 2019. Ta je razvojno
in investicijsko zastavljen, celotni prihodki
bodo v 2019 znašali 10.665.591 EUR, odhodki so načrtovani v višini 10.452,632 EUR. Stanje sredstev na občinskem računu je zadnji
dan leta 2018 znašalo 320.551 EUR. Letos
bo Občina Lenart odplačala kredite v znesku
485.931 EUR, najela pa bo brezobrestni kredit 138.683 EUR od Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo na podlagi 23. člena
Zakona o financiranju občin.
Pozitivno je, da bo več kot polovica proračunskih sredstev, v višini 5.627.447 EUR, namenjenih za investicije, izpostavljene so večje zadeve.
Investicija v nadzidavo vmesnega trakta
Zdravstvenega doma Lenart, kjer bodo prostori za izvajanje preventivnih pregledov za
otroke in mladostnike, preventivne preglede
za ogrožene otroke in za kronične bolezni, je
vredna 556.636 EUR, od tega je 382.914 EUR
sredstev občine, evropskih kohezijskih sredstev pa 173.721 EUR.
Dolgoročno najpomembnejši in investicijsko zahteven projekt s področja varstva
okolja je gradnja Čistilne naprave Lenart.
Vrednost celotne investicije znaša 3.313.539
EUR, pričakuje se sofinanciranje 2.721.266
EUR evropskih kohezijskih sredstev. Občina bo iz proračuna zagotovila 112.050 EUR,
država bo za gradnjo namenila 480.223 EUR.
Rešitev vloge za odobritev kohezijskih sredstev se pričakuje konec aprila, objava javnega
naročila je načrtovana v juniju, pričetek del
pa v septembru. Čistilna naprava za 5000 populacijskih enot bo rešila problem čiščenja
odpadnih vod v Lenartu za prihodnjih 20 let.
Za razbremenitev kanalizacije v Močni je namenjenih 90.000 eur, za rekonstrukcijo kanalizacije v Prežihovi ulici v Lenartu pa 80.000 EUR.
Med večjimi naložbami je tudi gradnja
Namakalnega sistema Selce, ki znaša 440.916
EUR in jo v celoti financira Ministrstvo za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
Za redno letno in zimsko vzdrževanje lokalnih cest je predvidenih 421.000 EUR, za investicijsko vzdrževanje in rekonstrukcijo lokalnih
cest 340.000 EUR. Največja investicija bo rekonstrukcija odseka ceste Voličina–Hrastovec
v dolžini 1,1 km, ki znaša 140.000 EUR. V izredno slabem stanju je tudi cesta v smeri Zavrh–
Nadbišec, odsek od stolpa do muzeja »Kranvo-

O

gel«, obnova te ceste bo stala 120.000 EUR.
Ureditev centra Lenarta, državne ceste,
krožišč, pločnikov in kolesarskih poti je bila
zaključena v lanskem letu, vendar je potrebno
letos poravnati še 105.000 EUR.
15 občin v Območnem razvojnem partnerstvu, tudi Občina Lenart, je v dogovoru
z Direkcijo RS za infrastrukturo pristopilo k
projektu urejanja kolesarske mreže v dolžini
153 km, od tega 23 km na območju lenarške
občine. Projekt je pomemben za razvoj turizma, rekreacijo in zdrav način življenja. Za
izdelavo projektne dokumentacije je v občinskem proračunu rezerviranih 50.000 EUR.
Nadaljevalo se bo polaganje zaščitnih primarnih vodov optičnega internetnega omrežja v Sp.
Žerjavcih in Sp. Partinju, kar znaša 55.000 EUR.
V proračunu so tudi predvidena sredstva za
nadaljevanje postopka in pripravo gradiv za Občinski prostorski načrt (OPN), tudi za izdelavo
»študije variant« za Severno obvoznico mesta
Lenart, ki je osnova za umestitev le-te v prostor.
Delež sredstev za izdatke, ki jih država z zakoni nalaga občinam, v lenarškem proračunu
znaša 46 % oz. 4.824.985 EUR. Za področje
predšolske vzgoje in osnovnošolskega izobraževanja je namenjenih 19 % oz. 1.915.854
EUR. Zajeti so tudi materialni stroški obeh
osnovnih šol, plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev, investicijsko vzdrževalna dela, regresiranje šolskih
prevozov in drugi izdatki.
Proračunski delež za področje kulture,
športa, rekreacije, društev in neprofitnih organizacij znaša 5,5 % proračuna. Od tega je
200.874 EUR namenjenih kulturnim dejavnostim, ki obsegajo vse stroške, povezane z
delovanjem Knjižnice Lenart, dotacije kulturnim društvom, javnemu skladu za kulturne dejavnosti, vzdrževanju in investicijam v
kulturnih domovih itd.
Področju športa in rekreacije je dodeljenih 186.680 EUR, kar pomeni financiranje
dejavnosti športnih društev, vzdrževanje in
investicije športnih dvoranah, vzdrževanje in
investicije na športnih igriščih itd.
Za socialno varnost, ki zajema varstvo invalidnih oseb, varstvo otrok in družine, zagotavljanje socialne varnosti in razne socialne
transfere, ki jih določa zakonodaja, gre 5.5 %
proračuna oz. 548.265 EUR.
Celoten proračun Občine Lenart je dostopen na povezavi: https://www.lenart.si/index.
php/sl/organi-obcine/obcinski-svet/seje-svetniki/seje-2017/325-3-seja-obcinskega-sveta-obcine-lenart.
D. O.

Varuh človekovih pravic v Lenartu

V

aruh človekovih pravic Peter Svetina
je v sredo, 3. 4. 2019, prvič posloval
v Lenartu. Z namestnikoma Ivanom
Šelihom, Miho Horvatom, direktorico strokovne službe Martino Ocepek in svetovalkami Varuha so na osebne pogovore po predhodni prijavi sprejeli 17 ljudi, ki so ocenili, da
jim lahko Varuh človekovih pravic RS pomaga pri uveljavljanju njihovih pravic v odnosu
do države. Varuh je dopoldne z direktorico
strokovne službe Martino Ocepek obiskal
tudi nekatere institucije v občini in se sezna-
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nil z njihovim delom ter težavami, s katerimi
se srečujejo pri uresničevanju pravic ljudi.
Srečal se je tudi z županom Lenarta mag. Janezom Krambergerjem.
V Socialnovarstvenem zavodu Hrastovec
so varuha seznanili s trenutnim stanjem,
potem ko je Varuh človekovih pravic RS na
novinarski konferenci 8. 5. 2018 opozoril, da
se še vedno kršijo pravice oseb z motnjo v duševnem zdravju pri neprostovoljnih namestitvah v posebnih socialnovarstvenih zavodih s
sklepi sodišč. S sodelavci si je ogledal tudi zavod in se pogovoril s stanovalci. Za Petra Svetino to ni
bil prvi obisk SVZ Hrastovec: »Če se spomnim, kaj je
bilo pred 31 leti, bom rekel,
da je bila to travma mojega
življenja. Tukaj je sedaj v
bistvu okolje, ki je dejansko približano človeku in
upošteva njegovo dostojanstvo. Seveda pa moramo
upoštevati vse ovire. Pristojna ministrstva morajo
stopiti skupaj in sodelovati,
da bomo problematiko takšnih posebnih socialno
varstvenih zavodov rešili.«

Direktorica zavoda mag. Andreja Raduha je
bila z obiskom novega varuha zadovoljna, saj
gre za človeka, ki področje duševnega zdravja pozna tako v teoriji kot tudi v praksi, zato
tudi razume težave s katerimi se soočajo.
Ravnatelj Osnovne šole Lenart Marjan Zadravec je varuha seznanil z oblikami in načini
dela šole, ki ima poleg vrtca in redne šole tudi
oddelke s prilagojenim programom. Dotaknila sta se tudi sodelovanja s starši in vzgojne problematike ter dostopa do dodatne učne
pomoči, kar se začenja že v vrtcu. Varuh mu
je predstavil Zagovorništvo otrok, ki je od leta
2017 opredeljeno kot posebna enota znotraj
institucije Varuha in omogoča otrokom, da se
sliši njihov glas v različnih postopkih.
Na Policijski postaji Lenart je varuhu komandir enote Srečko Artenjak predstavil delo
enote, ki ji poveljuje. Povedal je, da z lokalnim
prebivalstvom policija dobro sodeluje, edino
težavo vidi v zagotavljanju zadostnega kadra.
Področje je ocenil kot svojevrstno oazo, saj
ne zaznavajo uporabe nedovoljenih substanc
med mladimi in tudi ne kaznivih dejanj s strani mladoletnih. Srečujejo pa se s kaznivimi
dejanji tatvin, ki postajajo vse bolj drzna.
Načelnik Upravne enote Lenart Jožef Kraner je varuha seznanil
s primeri s področja
človekovih pravic, s katerimi se srečujejo na
UE. Govorila sta o novi
prostorski in gradbeni
zakonodaji, ki jo je načelnik ocenil kot korak
nazaj, predstavil pa je
tudi nekaj konkretnih
primerov. Na UE se
srečujejo z vse zahtevnejšimi postopki ob

sočasnih težavah pri zagotavljanju ustrezne
kadrovske sestave.
Župan občine Lenart mag. Janez Kramberger pa je z Varuhom človekovih pravic Petrom Svetino govoril o prizadevanjih občine
za spoštovanje pravic občanov. Orisal mu je
nekatere primere socialnih stisk in opozoril
na problematiko nizkih kmečkih pokojnin.
Nanizal mu je nekaj primerov nesodelovanja
države z lokalno skupnostjo, na kar bo varuh
opozoril pristojna ministrstva in vlado.
S poslovanjem zunaj sedeža se skuša institucija Varuh človekovih pravic Republike
Slovenije (Varuh) približati tistim, ki jo potrebujejo. Enkrat na mesec varuh s sodelavci
obišče določen predel Slovenije in se pogovori z vsemi, ki bi pri uveljavljanju svojih pravic
potrebovali pomoč institucije, ki jo vodi. To
obliko dela institucija izvaja že vse od začetkov njenega delovanja leta 1995. Ker je občin
v Sloveniji 212, bi vse lahko obiskali v približno 17 letih, zato namen poslovanja ni priti v
vse občine, ampak se vsaj regionalno približati vsem, ki bi potrebovali pomoč, pa ne (z)
morejo priti v Ljubljano.
Nataša Kuzmič (VČP), SVZ Hrastovec, E. P.

Ob požaru v podjetju Salomon (prej Papir servis) v Lenartu

V Lenartu opozarjali na nevarnosti, požarišče
obiskal minister Simon Zajc

O

bčina Lenart
je že od začetka delovanja te
družbe na tej lokaciji
opozarjala tudi na nevarnost za okolje, ker
pa ni bila pripoznana
kot stranka v postopku
pridobitve dovoljenja za
delovanje, je to pravico
iskala celo pred Upravnim sodiščem. »Kljub
zapletom in ignoriranju naših bojazni in
opozoril s strani pristojnih služb z zaskrbljenostjo ugotavljamo, da so ta bila utemeljena,« poudarja župan mag. Janez Kramberger
»Ta ponovni požar je primeren trenutek, da
vse dosedanje postopke in pridobljena dovoljenja pristojni ponovno preverijo in dajo občini možnost, da predstavi svoj pogled in interes
lokalnega okolja, v katerem obrat deluje. Način
skladiščenja ogromne količine odpadkov ne
more biti v skladu s pridobljenimi dovoljenji
in s potrebnim strokovnim delovanjem.« Od
pristojnih služb, ki so izdala dovoljenje za tovrstno delovanje obrata na tej lokaciji, pričakuje-

jo pojasnila in odgovore na vprašanja, na katera je občina v preteklosti opozarjala, vendar je
bila doslej zmerom preslišana.
Na povabilo župana Krambergerja si je v
petek, 19. aprila, ogledal pogorišče okoljski
minister Simon Zajc in se o položaju in možnih rešitvah pogovarjal z vodstvom Občine
Lenart, s pristojnimi strokovnjaki in s predstavniki civilne družbe.
Ker so bile Ovtarjeve novice že v tisku, bomo
o pogovoru poročali v prihodnji številki.
Iz sporočila za javnost Občine Lenart, E. P.

Ponovitev predstave
Pobeg v zgodovino čarovništva
Zaradi velikega zanimanja bo ponovitev
predstave Pobeg v zgodovino čarovništva v
soboto, 18. maja, ob 18. uri in v nedeljo,
19. maja 2019, ob 18. uri. V Domu kulture
Lenart.
Brezplačne vstopnice bodo na voljo v Kavarni Askari, Cafe Moulin in na Občini Lenart od 3. 5. 2019 dalje.
»Dogodek poteka v okviru projekta ESCAPE, ki
je podprt s strani Evropske unije in sofinanciran
iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija
– Madžarska 2014 – 2020«.
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Etnotour pohod po Katrčini poti
Lenart-Zavrh (prvomajski pohod)
bo v sredo, 1. maja 2019. Začel se bo med 9. in 10. uro na Trgu osvoboditve v Lenartu.
V Zavrhu, na ploščadi pri Štupičevi vili in stolpu, bo na voljo ponudba domačih dobrot,
sadnih sokov, vin domačih vinogradnikov, ponudnikov in pridelovalcev.
Za dobro voljo bo skrbel ansambel Prisrčniki.
V Štupičevi vili (spominska hiša Zavrh 42) bo na ogled muzejska postavitev »Maister po Maistru«.
V kulturnem domu Zavrh si boste lahko ogledali razstavo
risb Etnotour likovne delavnice o
generalu Maistru in završki Katrci
učencev 3. razreda OŠ Voličina.
Zeliščarska sekcija KD Rojs
Srečko Niko Voličina bo pripravila
delavnico izdelovanja mazil, med
10. in 12. uro v kulturnem domu.
Pridružite se nam!
Občina Lenart, Društvo vinogradnikov Lenart, Planinsko društvo
Lenart in TD Rudolf Maister
Vojanov Zavrh

Muzikal Mamma mia v Voličini in v Lenartu
Člani Mladinske dramske
skupine KTD Selce so navdušili z muzikalom Mamma
mia po naše. Predstavo, ki
gledalcev ne pusti ravnodušnih, ob kateri zasrbijo pete
in se razgrejejo dlani, bodo
ponovno uprizorili v soboto, 27. aprila, ob 19.00 uri
v Kulturnem domu Voličina in v petek, 17. maja, ob
19.30 uri v Domu kulture
Lenart.
Vabljeni!

Foto: Venčeslav Zrim

Občina Sveta Ana

Živahna investicijska dejavnost

Č

lani Občinskega sveta Občine Sveta
Ana so sprejeli rebalans občinskega
proračuna za letošnje leto. Rebalansa
so se lotili zato, ker so se po sprejemu občinskega proračuna reprezentativna združenja
občin z vlado uspela dogovoriti o zvišanju
povprečnine za letošnje leto, zaradi gospodarske rasti pa se bodo nekoliko povečali tudi
nekateri drugi prihodki občine.
»Z rebalansom smo pričakovane prihodke
občine v letošnjem letu povečali za dobrih devet odstotkov. Tako je proračun naše občine
za letošnje leto na prihodkovni strani 'težek'
več kot 2,9 milijona evrov. Okoli 50 odstotkov omenjenih sredstev bo občina namenila
za investicije,« pravi župan Občine Sveta Ana
Silvo Slaček.
To, da v Občini Sveta Ana tako kot v preteklih letih še vedno namenjajo veliko sredstev
za investicije, je v občini videti na vsakem koraku. Središče občine ni samo snažno in čisto,
temveč tudi izjemno lepo urejeno. Zato ni čudno, da je Občina Sveta Ana lani prejela priznanje Turistične zveze Slovenije za najlepše
urejen trg v državi. »Na to priznanje smo lahko vsi v občini ponosni, saj potrjuje, da smo
pri razvijanju kraja in občine na pravi poti.«
Kot pravi Slaček, se je pred leti ravno zaradi
tega, ker je bila Sveta Ana takrat premalo urejena in razvita, odločil kandidirati za župana.
Želel si je, da bi s skupnimi močmi pospešili
razvoj ter naredili kraj in Občino Sveta Ana
privlačno za obiskovalce in domačine, še zlasti za mlade, ki si jih želijo zadržati v domačem kraju, saj brez njih ni napredka. Danes
je Občina Sveta Ana po odločitvi neodvisne
strokovne komisije Turistične zveze Slovenije
najlepše urejen trg ne samo v Slovenskih goricah, temveč v celotni Sloveniji.
Za urejanje javnih površin na svojem območju je Občina Sveta Ana v preteklosti pridobila tudi okoli 600 tisoč evrov evropskih
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Okoli polovico sredstev iz občinskega proračuna
bo občina namenila za investicije.

sredstev iz programa za razvoj podeželja
oziroma za urejanje vaških jeder. V prejšnji
finančni perspektivi je občina lahko za te namene dobila največ 600 tisoč evrov. Občina
Sveta Ana je bila ena redkih, ki ji je uspelo
pridobiti in tudi 'počrpati' toliko sredstev, kolikor je bilo največ mogoče. Kot pravi župan
Slaček, so sodelovali na treh razpisih, na katerih so pridobili sredstva za ureditev javnih
površin v Sveti Ana in v Lokavcu ter za ureditev trga v središču Svete Ane. Občina sama
pa je za izvedbo vseh treh projektov iz svojega
proračuna prispevala okoli 200 tisoč evrov.
Medtem ko je občina urejala javne površine
(pločnike, ograje, zidove, tlakovane trge, javne objekte) in odkupila potrebna zemljišča
in objekt ter poskrbela za namestitev urbane opreme, so tudi številna gospodinjstva v
občini začela urejati svoje ograje, dvorišča in
fasade hiš. »Pri urejanju okolja in kraja je mogoče največ narediti z zgledom. Zaman občina poziva občane, naj uredijo svoje domove

in njihovo okolico, če sama zanemarja javne
površine. Z dobrim zgledom je mogoče narediti več kot z besedami. To kažejo tudi naše
izkušnje. Urejanje javnih površin je vzpodbudilo in motivirali tudi občanke in občane, da
so še bolj kot bi sicer poskrbeli za urejenost
svojih domov,« poudarja Silvo Slaček.
Očitno v Občini Sveta Ana še naprej posvečajo veliko pozornosti investicijam v razvoj in
urejenost kraja in občine. Trenutno gradijo
pločnik in podporne zidove ob vpadnici v
Sveto Ano, končujejo kanalizacijo in čistilno
napravo, prav tako pa so začeli komunalno
opremljati novo sosesko v Lokavcu, v kateri
bo v naslednjih letih zraslo 25 novih hiš.
Kot pravi župan Slaček, je za izgradnjo komunalne opreme v novi soseski v Lokavcu v
občinskem proračunu na voljo okoli 175 tisoč evrov. Pred dnevi je podpisal tudi pogodbo za izgradnjo Parka generacij, ki ga bodo
zgradili pod osnovno šolo. Izgradnja parka,
ki ga bodo za rekreacijo in pridobitev oziroma ohranjanje motoričnih sposobnosti lahko
uporabljali domačini in obiskovalci vseh generacij, bo stala okoli 113 tisoč evrov, od tega
bo 40 tisoč evrov zagotovila LAS Ovtar.
Že lani spomladi so začeli v Občini Sveta
Ana modernizirati tudi 2,4 kilometrov dolg
odsek na cesti Zgornja Ščavnica–Dražen Vrh,
ob kateri bo tudi kolesarska steza. Celotna
investicija, ki je v zaključni fazi, bo stala 1,4
milijona evrov. Največji del sredstev je zagotovila Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo, Občina Sveta Ana pa je prispevala
samo manjši del.
Iz rebalansa občinskega proračuna oziroma njegovega načrta razvojnih programov je
razvidno, da bodo v Občini Sveta Ana letos
največ sredstev namenili za že omenjeno izgradnjo komunalnega omrežja in čistilne naprave. Za to je v proračunu občine na voljo
kar okoli 450 tisoč evrov. Poleg tega pa bo občina namenila še 10 tisoč evrov za sofinanciranje malih čistilnih naprav in 25 tisoč evrov
za sofinanciranje hišnih priključkov vsem tistim, ki se bodo priključili na kanalizacijsko
omrežje. V Občini Sveta Ana občina gospodinjstvom 'pripelje' priključek na kanalizacijo
do hiše, zasutje kanala pa morajo opraviti ali
plačati sami. »Doslej smo v Sveti Ani zgradili že okoli 12 kilometrov od načrtovanega
15-kilometrskega kanalizacijskega omrežja.
Glede na konfiguracijo terena v naši občini
je izgradnja kanalizacije pri nas zelo zahtevna. Do konca leta bomo zgradili še tri kilometre kanalizacije in dokončali drugo fazo
izgradnje čistilne naprave. Pričakujem, da bo
jeseni tehnični pregled. Pričakujem, da bomo
uporabno dovoljenje za kanalizacijo in čistilno napravo pridobili do konca leta,« pravi kar
malce ponosno župan Slaček.
Občina Sveta Ana sodeluje tudi v projektu
izgradnje kolesarskih stez v osrednjih Slovenskih goricah, ki bodo povečale mobilnost
domačega prebivalstva in v te kraje privabile
številne turiste, med katerimi je vse več kolesarjev. Za projekt izgradnje kolesarskih stez
je v občinskem proračunu občine Sveta Ana

Turistična zveza Slovenije je Sveti Ani podelila
priznanje za najlepši trg v Sloveniji.

letos zagotovljenih okoli 280 tisoč evrov.
Veliko pozornosti bo občina namenila tudi
izgradnji in modernizaciji lokalnih cest. Za
to je v občinskem proračunu za letošnje leto
na voljo okoli 290 tisoč evrov. S temi sredstvi
namerava občina modernizirati cestne odseke Zgornja Ščavnica–Rožengrunt, Zgornja
Ščavnica–Ročica in Žice–Perko ter sofinancirati pločnik v Sveti Ani, ki ga že gradijo ob
vpadnici v kraj.
Ob vseh omenjenih investicijah pa imajo
v Občini Sveta Ana še veliko načrtov. »Čaka
nas še izgradnja prizidka k vrtcu, saj je bilo v
letu 2006 v vrtec vpisanih za tri oddelke otrok,
sedaj pa jih je že za sedem oddelkov. Pred desetimi leti smo sicer zgradili nov vrtec, vendar
ga bomo zaradi povečanih potreb morali nujno razširiti za dva oddelka,« pravi Slaček. Čeprav izgradnja prizidka k vrtcu ne bo majhen
strošek, gre za veselo novico, saj potreba po
širitvi vrtca kaže, da se občina uspešno razvija
in da so demografska gibanja ugodna.
Kot pravi župan, pa si v občini Sveta Ana
prizadevajo tudi za izgradnjo doma za starejše občanke in občane, ki naj bi imel 35 ležišč.
Zemljišče zanj z gradbenim dovoljenjem in
vso potrebno dokumentacijo so že pripravili,
kar je občino stalo okoli 300 tisoč evrov. Prav
tako so podpisali pismo o nameri z Domom
Danice Vogrinec iz Maribora, ki je zainteresiran za upravljanje z njim. Čakajo samo še
na ustrezen razpis za sofinanciranje izgradnje
domov za starejše na državni ravni, saj ne občina in ne Dom Danice Vogrinec sama brez
pomoči države ne moreta postaviti novega
doma. Država bo sredstva za izgradnjo domov za starejše prej kot slej morala zagotoviti,
saj v dosedanjih domovih postelj močno primanjkuje, zato so čakalne vrste vedno daljše.
Izgradnja novega doma za starejše v Sveti Ani
bi ta problem vsaj malce omilila.
Tomaž Kšela

TURISTIČNO DRUŠTVO SVETA ANA

Ljubitelji pohodništva, narave in veselega druženja se dobimo v

sredo, 1. maja 2019, ob 9.00 uri, pred občinsko stavbo v centru Svete Ane.
Priporočamo primerno športno obutev ter opremo in ne pozabite na dobro voljo.

Prijavnina znaša 10,00 € za odraslo osebo in 8,00 € za otroke do 12. leta starosti.
V ceno je všteta malica med potjo in odličen golaž ob zaključku prehojene poti.
Več informacij na: 041/460-597 (Feliks Berič) ali 041/729-322 (Viktor Kapl).
Udeležba pohoda je na lastno odgovornost! Vljudno vabljeni!
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Obvestilo o objavljenih javnih razpisih
v Občini Sveta Ana

O

bveščamo vas, da so v Aninih novicah št. 1/2019 in na spletni strani občine: www.sv-ana.si objavljeni naslednji javni razpisi:
1. Javni razpis za podelitev priznanj Občine Sveta Ana v letu 2019,
2. Javni razpis za sofinanciranje javnih
kulturnih programov in projektov v
Občini Sveta Ana v letu 2019,
3. Javni razpis za podelitev denarnih nagrad dijakom in študentom, ki so v
preteklem šolskem/študijskem letu
(2017/2018) dosegli nadpovprečne
učne rezultate,
4. Javni razpis za zbiranje predlogov za
sofinanciranje programov in projektov
raznih društev v Občini Sveta Ana v
letu 2019,
5. Javni razpis za izbor in sofinanciranje
izvajalcev letnega programa športa v
Občini Sveta Ana v letu 2019,

6. Razpis višine sredstev, namenjenih dodeljevanju nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo malih komunalnih
čistilnih naprav v Občini Sveta Ana v
letu 2019,
7. Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti
trajnostnega gospodarjenja z divjadjo v
Občini Sveta Ana v letu 2019.
Besedila javnih razpisov skupaj z razpisno
dokumentacijo so objavljena v Aninih novicah, ki so bile razposlane vsem gospodinjstvom
v občini, in na spletni strani občine: www.sv-ana.si, v rubriki: razpisi in javna naročila Občine Sveta Ana. Dokumentacijo lahko v času
uradnih ur dvignete tudi v tajništvu občine.
Rok za oddajo vseh vlog je 27. maj 2019 do
12. ure, ne glede na način dostave. Morebitne
dodatne informacije dobite v občinski upravi
Občine Sveta Ana (tel. št.: 02/ 729 58 80).
Pripravila: Petra Golob, dipl. ekon.

Občina Sveta Trojica v Slovenskih goricah

Nova ambulanta v Sveti Trojici

V

obratovati nova ambulanta družinske medicine Zdravstvenega doma Lenart. V njej dela
specialist družinske medicine Aleš Ranđelović, dr. med., pomaga pa mu tehnica zdravstvene nege, medicinska
sestra Violeta Borovič.
Župan Občine Sveta
Trojica David Klobasa pravi, da je vesel in ponosen,
da so v Sveti Trojici ponovno dobili zdravnika, sedaj
pa so na potezi občanke in
občani, ki so doslej imeli
osebnega zdravnika drugje,
poslej pa si ga lahko izberejo v domačem kraju.
V Občini Sveta Trojica
pa v minulih dneh niso
odprli samo zdravstvene
ambulante, temveč so prvo
soboto v aprilu izvedli tudi
Prostori zdravstvene ambulante so v najlepši zgradbi na Trojiškem trgu v pomladansko čistilno akcisredišču Svete Trojice, ki so jo lani energetsko prenovili.
jo »Raboto«, po njej pa so
slavnostno odprli modernizirani odsek občinske ceOrdinacijski čas
ste v Zgodnjem Porčiču Dobaja–Postružnik.
• pon 13.00 – 20.00
• sre
7.00 – 14.00
V samostanski kleti v Sveti Trojici pa so v
• pet 7.00 – 14.00
sodelovanju s KD Babičina skrinja iz Lenarta
Malica
odprli 8. velikonočno razstavo pirhov. Letos
• 10.30 – 11-00 in 16.30 – 17.00
so s svojimi izdelki na njej gostovali tudi diNaročanje pacientov osebno ali po tel.:
jaki Srednje tehniške šole iz Maribora, ki so
02/ 729 50 30 v ordinacijskem času.
predstavili svoje velikonočne izdelke iz koviElektronsko naročanje: http://www.zd-lene, ter člani Zadruge Brez Meja iz Kungote z
nart.si, naročanje po pošti: AMB Sv. Trojica,
ročno izdelanimi unikatnimi izdelki.
Trojiški trg 29, 2235 Sv. Trojica
T. K.
Občini Sveta Trojica, kjer so v okviru
energetske prenove osrednje stavbe
na Trojiškem trgu lani prenovili tudi
prostore zdravstvene ambulante, je začela

Udeleženci
čistilne akcije

Varnostne razmere v Trojici so dokaj ugodne

Š

tevilo kaznivih dejanj na območju Občine Sveta Trojica se je v lanskem letu
zmanjšalo za več kot četrtino (z 21 na
15), povečala pa se je tudi njihova preiskanost. To izhaja iz pregleda varnostne situacije na območju občine v letu 2018, ki so ga
obravnavali člani občinskega sveta. Pregled je
pripravil višji policist I Danilo Juršnik, podpisal pa komandir Policijske postaje Lenart,
višji policijski inšpektor III Srečko Artenjak.
Med kaznivimi dejanji, ki so jih lani na območju Občine Sveta Trojica obravnavali policisti, so prevladovala kazniva dejanja zoper
premoženje. Največ je bilo tatvin in velikih
tatvin oziroma vlomov. V treh primerih so
policisti obravnavali kaznivo dejanje grožnje.
Zanimivo je, da je bilo največ obravnavanih
kaznivih dejanj storjenih v petek in soboto v
popoldanskih urah.
Policisti so lani obravnavali tudi deset kršitev predpisov, ki urejajo javni red in mir ter
splošno varnost ljudi in premoženja. Obravnavali so pet kršitev javnega reda in mira, dve
kršitvi zakona o orožju, dve kršitvi zakona o
javnih zbiranjih in eno kršitev zakona o zaščiti živali. Policisti so bili še posebej pozorni na
kazniva dejanja nasilja v družini, vendar ugotavljajo, da žrtve nasilja marsikdaj nasilneža ne
prijavijo, ker se bojijo njegovega maščevanja.
Na območju Občine Sveta Trojica, kamor
sodi tudi del avtoceste, so policisti lani obravnavali 19 prometnih nesreč, kar je natanko
toliko kot leto poprej. Na srečo se nobena ni
končala s smrtjo ali s hudo telesno poškodbo,
medtem ko je v njih 18 oseb utrpelo lažjo telesno poškodbo. Najbolj pogost vzrok za nesrečo je bila nepravilna stran in smer vožnje,
sledjo pa odvzem prednosti in neprilagojena
hitrost. Sicer pa so policisti prometno varnost
v občini Sveta trojica v lanskem letu ocenili kot ugodno. Ob tem velja omeniti, da pri
povzročiteljih obravnavanih prometnih nesreč policisti niso zaznali alkohola.
Občinski svetniki so obravnavali tudi poročilo Medobčinskega redarstva Maribor, ki
skrbi zlasti za neoviran in varen promet na
javnih prometnih površinah v naseljih ter na
občinskih in nekategoriziranih cestah izven

naselij, ter Medobčinskega inšpektorata Maribor.
Občinski redarji, ki večino svojega dela
opravijo pri nadziranju mirujočega prometa,
največ pozornosti posvečajo tistim kršitvam,
ki ovirajo in ogrožajo druge udeležence v
cestnem prometu. Lani so izvedli 30 rednih
in izrednih nadzorov, poleg tega pa še osem
nadzorov skupno s policisti Policijske postaje
Lenart. Večjega števila kršitev niso zasledili.
En prekrškovni postopek so izvedli zoper lastnika zapuščenega vozila, enega kršitelja pa
so opozorili zaradi napačnega parkiranja na
pločniku. Ob pričetku šolskega leta so s svojo
prisotnostjo pred osnovno šolo prispevali k
umirjanju prometa, po potrebi pa so pomagali tudi šolarjem. Občinski redarji so bili
prisotni ob različnih prireditvah (občinski
praznik, kvaternica itd.), izvajali so nadzor v
okolici osnovne šole, vrtca, športnega igrišča,
jezera, lovskega doma in še na nekaterih lokacijah, izvedli pa so tudi več akcij: »Varnostni
pas«, »Varna šolska pot«, »Pešec in »Mednarodni dan invalidov«.
Občinski inšpektorji pa so lani na območju
občine Sveta Trojica opravili 135 rednih, izrednih in kontrolnih pregledov, v okviru katerih so izvedli 22 inšpekcijskih postopkov. Na
področju ravnanja s komunalnimi odpadki
niso ugotovili večjih nepravilnosti, saj gospodinjstva odpadke vestno ločujejo in odlagajo
v primerne posode. Prejeli pa so prijavo o nedovoljenem odlaganju odpadkov na plato za
peso v Spodnjem Porčiču ter ustrezno ukrepali, zato je bil plato očiščen. Pri nadzoru čistoče na javnih površinah niso zaznali kršitev
občinskih predpisov.
Tudi pri nadzoru občinskih cest inšpektorji niso naleteli na kršitve, samo nekaterim
lastnikom parcel v Spodnji Senarski in Zgornjem Porčiču so izrekli opozorilo, ker se je
vegetacija z njihovih parcel razraščala v obcestni pas.
Za javne zelene površine so inšpektorji ugotovili, da so redno košene, primerno
vzdrževane in lepo urejene. Tudi pri nadzoru
plakatiranja niso zaznali kršitev.
T. K.

Občina Sveti Jurij v Slovenskih goricah

Ob 13. prazniku Občine Sveti Jurij v Slov. goricah
Znani prejemniki občinskih
priznanj, Jurjev zlatnik Francu
Fekonju

N

a 4. redni seji 18. aprila so občinski
svetniki potrdili prejemnike občinskih priznanj, ki bodo podeljena na
osrednji proslavi ob 13. občinskem prazniku,
ki bo v kulturnem domu v Jurovskem Dolu
26. aprila 2019. Jurjev zlatnik bo prejel Franc
Fekonja iz Lenarta, Jurjev srebrnik pa Robert
Kukovec iz Zg. Partinja in Franc Divjak iz Varde. Prejemniki letošnjih občinskih priznanj so
Sašo Urbanič iz Jurovskega Dola, Uroš Črnčec
iz Zg. Partinja, Olga Grabušnik iz Jurovskega
Dola in Jelka Breznik iz Jurovskega Dola.

26. aprila osrednja proslava

Osrednja občinska prireditev ob 13. občinskem prazniku bo v Kulturnem domu v
Jurovskem dolu potekala nocoj (26. 4. 2019)
ob 19. uri. Na slovesnosti bo župan Peter
Škrlec podelil občinska priznanja zaslužnim
posameznikom, ki s svojo prizadevnostjo in
delom prispevajo k razvoju lokalne skupnosti

in tudi k promociji ter pozitivnemu ugledu
občine. Podrobneje bomo o poteku občinske
proslave in letošnjih nagrajencih poročali v
prihodnji številki Ovtarjevih novic.

28. aprila Jurjeva nedelja

Poleg osrednje občinske proslave je eden
izmed vrhuncev ob občinskem prazniku Jurjeva nedelja, ki bo to nedeljo, 28. aprila 2019.
Na Jurjevo nedeljo bo tudi tradicionalni blagoslov konj, ki ga občina organizira skupaj z
društvom Podivjani žrebci.

8. maja 2019 – Izbor Jurjevega vina

V sklopu prireditev občinskega praznika
bo 8. maja 2019 od 16. ure dalje v Avli Fredija
Neuvirta potekal v organizaciji jurovske občine in Društva vinogradnikov Sv. Jurij izbor
Jurjevega vina za leto 2019. K sodelovanju so
vabljeni lokalni vinogradniki, ki pridelujejo
vino na območju Občine Sv. Jurij v Slov. goricah in posedujejo vsaj 300 litrov tega vina.
Več o pogojih sodelovanja na občinski spletni
strani: www.obcinajurij.si.
Dejan Kramberger

Ob začetku Jurjevih dnevov 2019

J
Priprave na 8. velikonočno
razstavo pirhov

6|

urjevi dnevi se tradicionalno začnejo s
srečanjem lovcev LD Sv. Jurij in gasilcev
PGD Sv. Jurij, ki ga pozdravi in odpre
župan Peter Škrlec. Letošnje srečanje, že 30.
po vrsti, je bilo v petek, 5. aprila, pri lovskem
domu. Vsako leto ga organizira drugo društvo. Ob prijetnem druženju se pomerijo
v zbijanju tarče s curkom vode iz brentače,
streljanju z malokalibrsko puško, vleki vrvi,
malem nogometu, kartanju, šahu in pikadu.

Vzdušje je precej športno, še posebej ob analizi posameznih rezultatov. Športna sreča se
menjava, letos je bila naklonjena lovcem.
Ob odličen srnjakovem golažu in dobri
domači kapljici se odprejo prijetne teme, ki
bogatijo kraj, bogatijo društva in ne nazadnje
vsakega posameznika. Sicer se marsikdaj nimamo časa niti ustaviti in pozdraviti prijatelja ali sesti in se prijateljsko pogovoriti.
LD Sv. Jurij je tudi letos naslednji dan, v so-
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dojamejo, da je tovrstno onesnaževanje okoboto, 6. aprila, v sodelovanju z občino organilja skrajno neodgovorno dejanje.
zirala čistilno akcijo »Očistimo svoj kraj«. Organizirana je bila po zaselkih, vodili pa so jo
F. Krivec
revirni vodje LD in njihovi pomočniki. Okoli
sto udeležencev je zbralo skoraj eno tono plastike, pločevink, papirja
ter drugih manjših kosov, ki jih ljudje odvržejo veliko krat kar skozi
okno avtomobila v obcestne jarke.
Po zaključku akcije
je pri lovskem domu
sledilo druženje vseh
udeležencev z malico.
Župan Peter Škrlec se
je zahvalil ter tudi sam
kritično ocenil nevestno ravnanje posamePred pričetkom srečanja LD-PGD še obvezna skupinska slika
znikov, ki še vedno ne

Nadaljevanje komunalnih del v jurovski občini
Nadaljevanje obnove občinskih cest –
faza III

T

odseka v Zg. Partinje–Široko v skupni dolžini
1500 m. Skupna širina tega cestnega odseka
bo po rekonstrukciji znašala 4 m.
V pomladanskih mesecih se bo na občinskih cestah izvajala tudi sanacija (krpanje lu-

oplejše pomladansko vreme je omogočilo nadaljevanje izvajanja projekta
obnove občinskih cest – faza III. Po
lanskoletni rekonstrukciji cestnega odseka
Malna–Ploderšnica se
to pomlad nadaljujejo
dela na cestnih odsekih
v Zg. Partinju. Zemeljska dela na cestnem odseku »Najdenik« so bila
izvedena že jeseni, v teh
dneh pa je omenjeni
cestni odsek gradbeno
podjetje Asfalti Ptuj
pričelo asfaltirati. Pričela so se tudi prva dela V prihodnjem mesecu se bo pričela sanacija 1500 m dolgega cestnega
odseka v Zg. Partinju - odsek Široko.
in sanacija cestnega
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kenj, urejanje bankin) najbolj poškodovanih cestnih
odsekov.

Pričela se je prva faza
izvajanja projekta
»Oživitev trškega
jedra«

Eden izmed projektov, ki
ga je Občina Sv. Jurij v Slov.
gor pričela izvajati v tem
koledarskem letu, je tudi
projekt oživitve trškega je- Cesta v Zg. Partinju - odsek Najdenik - pripravljena na asfaltiranje.
dra. V prvi izvedbeni fazi, s
metnih nesreč, v katerih so bili poškodovani
katero so v občinski upravi
trije udeleženci, od tega eden huje.
že pričeli, bo občina nabavila tehnične rekvizite oz. sredstva, ki zagotavljajo izvedbo proNova ekonomska cena vrtca
jekta. Tako bo občina v tem sklopu nabavila
Občinski svetniki so nadalje sprejeli sklep
prireditveni odrski podest z zaščitno ograjo
o novi ekonomski ceni vrtca. Dosedanja cena
in stopnicami, lesene zložljive stojnice s streje bila sprejeta aprila 2012. Ekonomska cena
ho in gasilske garniture. V tem sklopu bo izse je za prvo starostno obdobje povečala za
dana tudi knjiga o Jurovčanu Ivanu Roškarju.
2,20 % (s 455 € na 465 €), za 2. starostno obSkupna vrednost te faze projekta znaša cca
dobje za 1,97 % (s 355 € na 362 €) in za kom39.000 €, od tega znaša sofinancerski delež
binirani oddelek za 1,87 % (s 375 € na 382 €).
nekaj manj kot 25.000 €, občina pa bo morala
Javna razpisa za sofinanciranje
primakniti dobrih 14.000 €.

Ponovljen razpis za telovadnico na
prostem

V teh dneh se je končal ponovljen razpis za
telovadnico na prostem.

Občinski svet na 4. seji o varnostni
situaciji

Občinski svetniki so bili na seji 18. 4. 2019
seznanjeni z varnostno situacijo na območju
občine za leto 2018, ki jo je predstavil predstavnik PP Lenart. Ugotovljeno je bilo, da je
bilo v preteklem letu zaznati manjši porast
kaznivih dejanj, katerih je bilo 30. Leto prej
22. Njihova preiskanost je znašala 34,2 %.
Prevladujejo predvsem kazniva dejanja velikih tatvin in tatvin. Na območju jurovske
obline pa so policisti tudi prijeli dva storilca,
ki sta izvrševala vlome v objekte in gospodarska vozila. Obravnavanih je bilo tudi 14 pro-

športa in javnih kulturnih
programov in projektov

Na spletni strani občine Sv. Jurij v Slov. gor.
(www.obcinajurij.si) sta objavljena javna
razpisa za sofinanciranje programov športa
in sofinanciranje javnih kulturnih programov in kulturnih projektov Občine Sv. Jurij
v Slov. gor za leto 2019. Za program športa je
v letošnjem proračunu namenjenih 10.500,00
€, za program kulture in sofinanciranje javnih kulturnih prireditev in kulturnih projektov pa 12.800,00 €. Društva, zavodi, zasebniki
in druge organizacije se lahko na razpis za
šport prijavijo do 6. maja 2019. Rok za oddajo vloge na javni razpis za kulturo pa poteče
8. maja 2019. Razpisno dokumentacijo in več
informacij o razpisnih pogojih lahko dobite
na občinski spletni strani.
Dejan Kramberger
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Kmetijsko-obrtniški sejem KOS Lenart

Z

adnji vikend v maju, od 24. do 26. 5.,
se bo že devetič po vrsti na znanem
prostoru - Hipodromu Polena v Lenartu - odvijal KOS Lenart.
Program je v glavnem že sestavljen, prijave razstavljavcev prihajajo. Zdaj nas čaka
samo še piljenje programa in nekaterih podrobnosti. Natančen program sejma bo objavljen v naslednji številki Ovtarjevih novic.
Lahko samo namignem, da bodo vsi dogodki, ki so bili v prejšnjih letih dobro sprejeti, na programu tudi letos. Novost, ki bo
letos popestrila sobotno popoldne in večer,
bo nastop country plesnih skupin ter žive
country glasbe z ansamblom Mali oglasi do
poznih večernih ur. Ostajajo pa vsi ostali:
ljudski godci, kuhanje štajerske kisle župe,
vinski dan, male živali, Garden Pool, prikaz
preskakovanja zaprek, predstavitev treninga
psov, revija otroškega vodenja telet Liska,
predstavitev čezmejnih projektov sodelovanja, snemanje televizijske oddaje Polka
in majolka in še vrsta manjših popestritev

sejma.
Naj ponovim, da je sejem še vedno
brez vstopnine in parkirnine in je tako
še lažje dostopen.
Tudi letos sodelujejo pri pripravi programa sejma: Občina Lenart, Razvojna agencija Slovenske gorice, LAS Ovtar, Radio
Slovenske gorice, Vinogradniško društvo
Lenart, Govedorejsko društvo Slovenske
gorice Lenart, Štajerska turistična zveza,
KGZS - enota Lenart. Vsako leto pa se dogodi, da se nam v zadnjem času priključijo
še kakšni manjši dogodki.
Prepričan sem, da nam bo tako kot vsa
prejšnja leta tudi letos uspelo izvesti odmevno tridnevno prireditev in da nas boste
zopet tako masovno obiskali. Že zdaj vljudno vabljeni.
F. Lovrenčič

Klub brigadirjev Slovenskih goric je bil uspešen

Š

estindvajsetega marca ob 18. uri smo v
večnamenski dvorani Knjižnice Lenart
uradno predstavili publikacijo Brigadirski
dnevnik, ki jo brigadirji in krovna organizacija
Zveza za vrednote NOB Lenart ob 40-letnici
mladinskega prostovoljnega dela v Slovenskih
goricah posvečajo pionirju akcij in ustanovitelju naše brigade - Dragu Roškariču, žal že
pokojnemu aktivistu Slovenskih goric. V krogu njegove družine in zbranih smo se skupaj
poklonili njegovemu spominu, knjiga pa bo
ohranjala spomin na koristne in prijetne de-

lovne trenutke v osemdesetih in devetdesetih
letih prejšnjega stoletja, ko se je MDA Srečko
Rojs – Niko udeleževala akcij širom Jugoslavije
in z uspešnim delom žela tudi priznanja. Vse
to in tudi sedanja srečanja predstavljajo Lenart v najlepši luči - kot srce Slovenskih goric,
z vsemi lepotami okoliških krajev in njihovih
znamenitosti. Tako povezani lahko s turistično
ponudbo pritegnemo še več obiskovalcev.
Nekdanji brigadirji se danes povezujejo v Klubu brigadirjev Slovenskih goric in
6. aprila so se skupaj s prijatelji iz Velenja,
Ptuja, Zasavja in Koroške
priključili Trojičanom ter
čistili področje v Gočovi
in Senarski, kjer se nahaja
5 bunkerjev t. i. Rupnikove
linije, ki so jih deloma očistili. Področje je tudi divje
odlagališče, ki kazi okolico,
terja posebno pozornost in
ukrepe, da bo nekoč zanimiva turistična destinacija.
Akcija je uspela. Vsem,
še posebej gostujočim veteranom, je bilo všeč, da je
vsa delovišča obiskal tudi
župan Občine Sveta Trojica
Predstavitev brigadirskega dnevnika, foto: Marija Šauperl
David Klobasa ter se iskreno zahvalil za podporo njegovi ideji z delom ter obljubil, da se bo zavzemal za
uspešno delo vseh društev.
Pri Trojiškem jezeru je
ob prijetnem, sončnem
sobotnem
popoldnevu
izzvenel brigadirski prostovoljski dan v prijetnem
druženju z domačini.
Nekdanji brigadirji in
številni simpatizerji, mladi
ter krajani se bodo že 11.
maja srečali na delovni akciji v Jurovskem Dolu.
Marija Šauperl
Ob Trojiškem jezeru se je končal delovni dan. Foto: Ljubo Kšela

Občni zbor PGD Selce

Z

a nami je 71. redni letni občni zbor,
rekorden po udeležbi. Ravnatelj OŠ
Voličina Anton Goznik se je v govoru spomnil prvih občnih zborov gasilskega
društva, ki so potekali v gostilni Ornik, kjer
je prostora le za nekaj 10 ljudi, sedaj, ko smo
presegli število 100, pa je že domači gasilski
dom premajhen.
Zbrali smo se člani PGD Selce, povabljeni
predstavniki sosednjih gasilskih društev in
gasilskih društev v zvezi ter predstavniki Občine Lenart in krajinskih društev, s katerimi
uspešno sodelujemo. Vabilu so se odzvali tudi
gasilci iz Dobrovoljnog vatrogasnog društva
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Zadvarje iz Makarske, ki so lani marca kupili
naše gasilsko vozilo. Ob tridnevnem bivanju
pri nas smo jim predstavili naše kraje in delovanje društva.
Lani smo si zadali cilj, da izpeljemo prireditev ob obletnici gasilskega društva in sprejem novega vozila GVC 16/25. Uspešno smo
izpeljali gasilsko vajo v kulturnem domu Selce in svečanost od 70-letnici društva, dnevu
gasilca GZ Lenart in sprejem gasilskega vozila. Pred prireditvijo smo organizirali svečano
parado gasilcev, po njej pa gasilsko veselico
s srečelovom. Vse vloženo delo in trud smo
nagradili z izletom in si ogledali Mariborsko

gasilsko brigado, hidroelektrarno Fala, rudnik svinca Mežica in se povabili še h gasilcem na Ravnah na Koroškem.
V oktobru je poveljstvo PGD Selce skupaj
s poveljstvom GZ Lenart v Lovskem domu
Voličina organiziralo žensko vajo, na kateri je
sodelovalo 8 naših članic. Članice so tudi na
ocenjevanju društva po II. delu presenetile z
odlično izpeljano vajo
iz razvrščanja.
Ob vsem delu smo si
vzeli čas tudi za izobraževanja. Sedem članov
je opravilo tečaj za operativnega gasilca, eden
za varno delo z motorno žago in dva tečaj za
nosilca izolirnih dihalnih aparatov IDA.
Na željo poveljnika Zvonka Pulka smo
izvolili novega poveljnika Boštjana Bela. Po
skoraj 28 letih poveljevanja se Zvonku zahva-

ljujemo za ves trud, ki ga je vložil v društvo,
za vse vzpodbudne besede in vso podporo,
ki nam jo je izkazal v teh letih. Boštjanu pa
ob prevzemu funkcije želimo čim uspešnejše
vodenje društva, drznosti ob novih projektih,
mnogo delovnih uspehov, uspešnih usposabljanj in vaj.
PGD Selce

Zveza društev upokojencev Slov. goric in
spomladanske aktivnosti

Z

ima nam ni dala
veliko priložnosti za počitek in
tudi v Zvezi društev
upokojencev Slovenskih goric (ZDUSG)
ni bilo zimskega spanja. V januarju je večina DU v zvezi imela
izdelane programe za
leto 2019. Na njihovi
osnovi je komisija za
šport in rekreacijo pri
zvezi pripravila predlog
programa športnih, rekreativnih, kulturnih
in drugih prireditev za
vse leto. Program so
delegati po predhodni obravnavi UO zveze
potrdili konec marca na skupščini.
V februarju je teklo »Liga« šah tekmovanje
II. del s 5 ekipami iz 5 DU. Po I. in II. delu je
1. DU Lenart, 2. DU Cerkvenjak, 3. DU Voličina, 4. DU Benedikt in 5. DU Sveta Trojica.
V aprilu se ekipam podelijo šahovski pripomočki, prehodni pokal in zahvale.
Komisija za »Liga« tekmovanja v streljanju
z zračno puško je konec februarja pripravila
program in plan tekmovanja v 2019. Udeležujejo se ga moške in ženske ekipe iz 7 DU in
se pričnejo v začetku maja.
Za vsa društva upokojencev v zvezi je bil
marec najbolj pester. Od konca februarja do
konca marca so opravila letne občne zbore
članstva. Vsa društva so v letu 2018 100-odstotno realizirala programe in bila finančno
uspešna. Sprejeti so delovni, finančni plani in
smernice za delovanje v letu 2019. Zgodile su
se tudi kadrovske spremembe v vodstvu DU

Sveti Jurij in UO v DU Lenart.
Društvo upokojencev Lenart in Pevke
ljudskih pesmi tega društva so na dan žena,
8. marca, v Domu kulture Lenart izvedle uspešen koncert »S pesmijo in glasbo ob dnevu
žena«. V polni dvorani je nastopilo 12 pevsko
instrumentalnih skupin od blizu in daleč.
Ob koncu prvega četrtletja je bila letna
skupščina ZDU Slovenskih goric, ki se je je
udeležilo 49 od 52 delegatov vseh društev v
zvezi, župani občin UE Lenart in predsednik
PZDU Maribor. Potrjena so bila poročila o
delu in prihodkih in odhodkih. Sprejet je bil
program vseh aktivnosti zveze in finančni plan
za leto 2019.
V tem letu so programsko postavljeni temelji za sodelovanje naše zveze z matično
ZPPZ Maribor, katere člani smo od prejšnjega leta na vseh področjih delovanja.
Stanko Cartl, foto: Cvetka Fajdiga

Sodelovali na razstavi v Slovenj Gradcu

V

Medobčinskem
društvu invalidov Lenart,
ki povezuje delovne
invalide iz vseh občin
bivše velike Občine
Lenart, izvajajo tudi
program dnevnih centrov in klubov, je povedal Dušan Derganc,
predsednik društva. V
skupini, ki jo vodi Gabrijela Klobasa, redno
sodeluje šest članic. Te
so se s svojimi ročnimi
deli predstavile že na
mnogih razstavah. Tako so od 11. do 15. aprila sodelovale na mednarodni razstavi ročnih
in umetniških del Zveze delovnih invalidov
Slovenije v Slovenj Gradcu. S svojimi deli so
se predstavile Gabrijela Klobasa, Ljudmila

Klobasa, Marija Štancer, Ida Domiter, Štefka
Jurič, Marija Kranjc, Lojzka Zemljič, Frančiška Vrečič in Danijel Vrečič.
F. B.
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Aktivnosti Društva vinogradnikov Sveta Ana

Obrezali so Čolnikovo trto

Gosti in drugi udeleženci prireditve so lahko degustirali
lanskoletno vino z obrezane trte.

V

Benediktu so konec marca pripravili
rez Čolnikove trte, ki je potomka najstarejše trte na svetu z Lenta.
Rezi, ki jo je vodil njen gospodar in benediški župan Milan Repič, opravil pa občinski
viničar in predsednik Vinogradniško-turističnega društva Benedikt Marjan Farasin, so
se poleg številnih domačinov udeležili tudi
vinska kraljica Radgonsko-kapelskih goric
Katja Klobasa, cerkvenjaška vinska kraljica
Tjaša Simonič, župnik Marjan Rola, vinski

D
Občinski viničar Marjan Farasin, ki je
potomko stare trte skrbno obrezal, je
njene cepiče razdelil vsem, ki so si jih
zaželeli posaditi pred domačo hišo.

vitezi in drugi gosti.
Po bogatem kulturnem programu ljudskih
pevk Žitni klas in harmonikarja Žana Rajterja so udeleženci degustirali lanskoletno vino
z obrezane trte.
Na koncu je občinski viničar Marjan Farasin razdelil cepiče potomke stare trte vsem, ki
so si zaželeli, da bi si jo zasadili doma pred
svojo hišo ali v vinogradu.
T. K.

17. ocenjevanje vin in občni zbor trojiških
vinogradnikov

T

rojiški
vinogradniki smo v
petek, 22. marca, opravili društveno
ocenjevanje vin letnika 2018. Komisija, ki
jo je vodil Andrej Rebernišek, je ocenila,
da so vina trojiških vinogradnikov zelo kvalitetna. Med 30 vzorci
smo prejeli 19 ocen
za zlate in 11 ocen za
srebrne medalje. Tako
visoke ocene vzorcev
vin smo dosegli zaradi udeležbe na dveh
kletarskih delavnicah,
kjer smo dobili napotke za nego mladega
vina. Med sortami je
bil najvišje ocenjen
traminec Marinke Polič z oceno 18,47. Po
dolgem času sta bila
dva vzorca zvrsti ocenjena z 18,10 točke,
kar je dovolj za zlato
medaljo. Povprečna
ocena vseh vzorcev je
18,05 od 20 možnih
točk.
Na podlagi ocen na
društvenem ocenjevanju in Pravilnika o določitvi protokolarnih vin bo Upravni odbor
Društva vinogradnikov na prvi seji razglasil
sortna protokolarna vina za leto 2019 in
zvrst Trojičan.
Občnega zbora društva v nedeljo, 24. marca, v Štajerski hiši kulinarike v Gočovi se je
od 97 udeležilo 78 članov. Prisotni so bili
tudi mnogi pomembni gostje: trojiški župan
David Klobasa, pater Damjan Vračko, vinska
kraljica iz Cerkvenjaka Tjaša Simonič, vinski
vitez evropskega reda Ivan Janez Pučko in
vinski vitez slovenskega reda Marjan Klobasa. Prisotni so bili predsedniki ali predstavniki sosednjih društev vinogradnikov in nekateri predstavniki sorodnih društev v občin.
Iz Kmetijsko svetovalne službe se je zbora
udeležila in ga pozdravila Cvetka Bunderla.
V preteklem letu smo presegli načrtovani
plan dela, saj smo pri bifeju Snoopy sodelovali pri posaditvi cepiča potomke najstarejše
trte z Lenta, udeležili smo se prvega vinogradniškega plesa v Benediktu in ob koncu leta
sodelovali na tako imenovani Zimski pravljici v centru Svete Trojice. S pomočjo številnih
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ruštvo vinogradnikov
Sveta Ana je v letošnjem letu izvedlo že
kar nekaj aktivnosti.
17. marca smo opravili rez
trt po Postičevi poti. 22. marca smo izvedli društveno ocenjevanje vina letnik 2018. Na
ocenjevanju je sodelovalo 40
vzorcev vin. Podelili smo osem
srebrnih in 29 zlatih medalj.
Trije vzorci so bili izločeni.
Najvišjo oceno je dosegel vzorec Marjana in Marinke Polič,
traminec letnik 2017 z oceno 18,48 točk.
18,20 točk je doseglo tudi društveno vino
zvrst rose – Postič.
V mesecu marcu smo vinogradniki opravili občni zbor in ocenili delo preteklega leta in
sprejeli program za leto 2019. Med glavnimi

opravili društva ostajajo rez trt na Postičevi
poti, trgatev teh trt ter seveda soorganizacija
pri martinovanju. V mesecu decembru pa še
pregled vina letnika 2019.
Viktor Kapl, predsednik Društva
vinogradnikov Sveta Ana

Delo Društva kmečkih žena in deklet Sv. Ana

V

letošnjem letu smo opravile že kar
nekaj aktivnosti v društvu. Tako smo
januarja imele kuharski tečaj, v marcu
občini zbor, kjer smo pregledale minulo delo
in začrtale aktivnosti za
letošnje leto. V letošnjem
letu načrtujemo še izvedbo
enega kuharskega tečaja,
sodelovanje s pogostitvijo ob občinskem prazniku, izvedbe pogostitve na
porokah, sodelovanje na
martinovanju in pri občinskih projektih. Vedno pa se
odzovemo vabilom na razna sodelovanja, tako smo
sodelovale v oddaji Dobro

jutro, Radijski delavnici znancev in še kje. V
aprilu smo izvedle za naše članice tridnevno
letovanje v Izoli.
Marija Kapl

Vesna Merčnik „Naj žena Benedikta 2019“

L

članov smo uspešno opravili Dan odprte kleti, postavili klopotec in dvodnevno martinovanje ter ostale težiščne naloge, o katerih smo
že poročali.
V času občinskega praznika pa nas čaka
zahtevno sodelovanje v Vinski galeriji, ki jo
bomo izvajali skupaj z Društvom kmečkih
žena in deklet. Načrtujemo več nalog ob turističnih prireditvah, kjer se bomo aktivno
vključili v promocijo občine. Predvsem bomo
nadaljevali z obujanjem in ohranjanjem kulturne dediščine na področju vinogradništva.
Na občnem zboru smo najbolj zaslužnim
članom podelili priznanja in zahvale. Bronasto priznanje sta prejela Roman Ploj in Venčeslav Štefanec, srebrno priznanje je prejel
Janez Breznik, zlato pa Branko Žel. Tokrat
smo podelili zahvalo družini Postružnik za
pomoč in organizacijo postavitve klopotca
in vsestransko pomoč pri naših akcijah. Zahvalo je prejelo tudi osebje Štajerske hiše kulinarike Gočovski dvorec, s katerim vrsto let
dobro sodelujemo.
Predsednik Peter Leopold

eto 2019 je za Kulturno društvo Benedikt nov izziv, koga izbrati med mnogimi uspešnimi ženami in najti tisto
pravo. In so jo našli, Vesno Merčnik, ki so jo
v nedeljo, 29. marca, povabili na prireditev
ob dnevu žena, kjer je bil slavnostni govornik
župan mag. Milan Repič.
Tako je na povabilo Danice Elbl, povezovalke programa, ki ga je odlično pripravilo
Kulturno društvo Benedikt s svojimi člani
(Mimika Rajter, Branko Borko, Marina Koren in Žitni klas) v sodelovanju z Osnovno
šolo Benedikt kot tudi z vokalno skupino
Vox Angelika, Twirling in mažuretnim klubom Benedikt, in drugimi stopila na oder
ženska, ki jo vsi poznamo. Po nasmehu, po
njenih otrocih, družini in njeni tržnici.
Vesna je svoje dni odraščanja preživela v
rejniški družini Lekežič na Sveti Ani, nato jo
splet okoliščin pripelje ne samo do novega
doma tik ob lovskem domu, marveč tudi do
moža, domačina Ivana Merčnika, in družine,
ki so jo drug za drugim bogatili otroci, Jernej,
Tadej, Maja in Florjan.
Vesna je vrelec neštetih idej, zamisli, ki pa so
velikokrat tudi misija nemogoče, a njej nekako
uspejo. In res je nekaj posebno pozitivnega v
tej ženi. V njej tli nešteto iskric igrivega ognja,
ki ji nikoli ne dajo miru. V njej je žar, ki jo vodi
skozi življenje, polno idej. Ta plamen jo vodi
naprej, da uresničuje svoje in družinske ideje.
Seveda pa to še ni vse, potrebno je delati
na kmetiji, hoditi h gasilcem na vaje, igrati v
gledališki igri in imeti 4 otroke,
ki hodijo na nogomet in v glasbeno šolo, potem postanejo prva
županova godba in eden najbolj
iskanih otroških ansamblov. Na
gasilske vaje so šli skupaj, za obiskovanje nogometa in glasbene
šole po so otroci seveda potrebovali prevoz, zato sta Vesna in Ivan
postala priročna taksista. Podobno je bilo za nastope Klapovühov.
Vesna je usklajevala termine za
nastope in bdela nad urnikom, da
so pravočasno prišli z enega konca

na drugega, povrh vsega pa kot mama poskrbela, da so bili doma v nedeljo, ki je bila namenjena družini, počitku in pripravam na šolo.
Otroci so odrasli, se pričeli sami voziti na
nastope, za Vesno je bilo vse lažje. Ivan in Vesna sta ponosna starša ne samo na člane ansambla, marveč na pridne in marljive otroke,
ki zdaj ob svojih službah še vedno poprimejo
za delo na domači kmetiji.
V mislih naše naj žene pa so se že našle
nove ideje, tako dobimo prvo Benediško tržnico, ki je žal obratovala kratek čas. Domačija Merčnik pa ob večjih praznikih še vedno
postavi svojo stojnico, kjer ne manjka potica,
gibanica in druge sladice, kruh ter seveda Benediški klecnprot. O njem Vesna pove, da je
to kruh Slovenskih goric, ki pa v starih časih
ni vseboval toliko sadja. Srečni so tisti širom
po svetu, ki dobijo ta poseben kruh v dar, saj
ga mnogi kupijo kot spominek.
Domačini smo prepričani, da je tudi letošnji naziv Naj žena šel v pravi dom, saj je
Vesna ženska, ki pravi, da zmeraj vredno poskusiti, pa naj si bo to z dobro idejo, z odprtim
umom za novosti in splošnim pozitivnim pristopom, da lahko uspe. In njej tudi zares uspe.
Prelepa pesem o mami v izvedbi ansambla
Klapovühi je bila popotnica za Vesnin prihod
na oder, na katerem je ob koncu prireditve
ostala še precej časa v objemu moža in družine, prijateljev, sorodnikov in sodelavk, kjer so
čestitke kar sledile druga drugi.
Saša Lovrenčič, foto Igor Barton
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Presmeci iz Dolgih Njiv in Radehove

Č

lani društva Presmec iz Dolgih Njiv
so na cvetno nedeljo, 14. aprila, pri cerkvi sv.
Ruperta v Sp. Voličini postavili presmec. Iz raznih
vrst zelenja in grmovnic so
ga izdelovali več dni. Več
kot 20 metrov dolg presmec so s konjsko vprego
od domačije Igorja Vogrina peljali v Sp. Voličino in
ga postavili pri cerkvi sv.
Ruperta. Sledila sta blagoslov presmeca in sveta
maša. Izdelali so tudi več
kot 300 presmecev običajne velikosti. Prihod
presmeca je z glasbo pospremil Slovenskogoriški pihalni orkester MOL Lenart. Kljub
dežju se je dogodka udeležilo veliko ljudi.
Člani Društva Presmec iz Dolgih Njiv so
leta 1999 izdelali 303,8 metra dolg presmec, ki
se je uvrstil tudi v Guinessovo knjigo rekordov.

aprila, so ga od cerkve v Radehovi s kolesi
peljali Lenart. Kot je običaj, so ga postavili
pri zvoniku cerkve sv. Lenarta. Pri dogodku
so sodelovali tudi otroci, ki so v cerkev nesli
manjši presmec. Izdelava presmeca vsako
leto združi vaščane Radehove, tako je bilo
tudi letos.

bratenega moto kluba Kavalirji iz Šempetra pri Novi
gorici.
Ena prvih in pomembnih aktivnosti je bil 17.
občni zbor, kjer je bil izvoljen novi predsednik - Igor
Lempl iz Benedikta. Prvo
sončno nedeljo po občnem zboru, 24. marca, so
že izkoristili za druženje in
otvoritveno vožnjo v novi
sezoni. Podali so se preko
Dornave in Ptuja do Haloz,
kjer so imeli krajši odmor s
pogostitvijo in z ogledom
Haloškega Huma.
Vsekakor pa ne bodo izpustili blagoslovov
motorjev drugih klubov in društev ter moto
zborov, kot si sledijo na koledarju Moto zveze
Slovenije, v katero so vključeni.
Jeseni sledi kostanjev piknik, prav tako že
tradicija kluba.

Člani in članice Moto kluba Slovenske gorice se iskreno zahvaljujejo dosedanji predsednici kluba Tončki Divjak za vso požrtvovalno in vestno opravljanje dolgoletne funkcije.
Po besedah predsednika MK Igorja Lempla
zapisala Saša Lovrenčič

Izlet v Porabje

Č

Priprave na cvetno nedeljo so več dni
potekale tudi v Radehovi. Člani Turističnega društva Radehova so spletli presmec,
ki je meril več kot 20 metrov. V soboto, 13.

Hvala članom društva Presmec in Turističnemu društvu Radehova, ki ohranjajo
tradicijo izdelave presmecev.
D. O.

Priprave na veliko noč v SVZ Hrastovec

P

omlad je tu in v SVZ Hrastovec smo
se pripravili na velikonočne praznike. Vsako leto se veselimo največjega

krščanskega praznika in priložnosti, da se
zberemo in skupaj ustvarjamo ter klepetamo. Skupaj z zaposlenimi so se stanovalke
in stanovalci podružili v prijetnih, kreativnih delavnicah, kjer so ustvarjali z različnimi kreativnimi tehnikami in materiali.
Izpod spretnih rok stanovalcev so nastajala
okrasna jajčka ter drobni dekorativni elementi, s katerimi so si stanovalci olepšali
svoje sobe in enoto. Na delavnicah so tudi
izdelovali voščilnice, venčke, vezli prtičke,
ustvarjali obeske, ki so jih nato razstavili v
grajski trgovinici pred vhodom v grad Hrastovec. Času primerno so jo tokrat bogato
založili z velikonočnimi izdelki, drugače pa
je v njej možno kupiti tudi ostale dekorativne in uporabne stvari za dom ali pisarno.
Stanovalci so v delavnicah sodelovali po
svojih močeh, odkrivali svojo ustvarjalnost
ter se družili.
SVZ Hrastovec

Pomlad privabila člane Moto kluba Slovenske
gorice na svetlo

Z

ibelka Moto kluba Slovenske gorice je
občina Cerkvenjak. Ustanovljen je bil
leta 2002 in ga je vse od prvega občnega zbora do letošnjega, tokrat že 17-ega,
uspešno in z mnogimi načrti in cilji vodila
Tončka Divjak. Število članov se je iz leta v
leto večalo, cilji in naloge so se izpolnjevali, v
članstvo vključujejo tudi ljubitelje. Člani niso
samo domačini Cerkvenjaka, marveč tudi iz
drugih občin. Njihov častni član pa je dolgoletni motorist s častitljivo starostjo 85 let in
prihaja iz Trstenika pri Benediktu, Jože Žižek.
Ob razstavah motorjev iz leta v leto v sodelovanju z župnikom Jankom Babičem
uspešno izpeljejo tudi tradicionalni blagoslov
motorjev. Že 12. so se v nedeljo, 7. aprila, pri
cerkvi svetega Antona udeležili tudi člani po-
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lani
Društva
upokojencev
Lenart smo se 6.
aprila odpravili na izlet
v Porabje, kjer živijo
naši rojaki - porabski
Slovenci. Izlet je izvedla Turistična agencija
LE-ZE.
Ob 8. uri smo krenili
z avtobusne postaje Lenart in se odpeljali preko Goričkega na Madžarsko. V Gornjem
Seniku se nam je pridružila zamejska Slovenka, ki nas je vodila po
Porabju in nam z velikim zanosom odkrivala
zgodovino, sedanje življenje in njihovo delo.
Najprej smo si ogledali cerkev Janeza Krstnika s prekrasno arhitekturo in pomenom
za obstoj slovenske kulture in jezika. Pot smo
nadaljevali preko Slovenske vesi do Monoštra. Kavi, sprehodu in nakupu v pokriti tržnici je sledil ogled tretje največje baročne
cerkve na Madžarskem, ki je posvečena Marijinem vnebovzetju. Sledili so ogled muzeja

Avgusta Pavla, kjer je razstava o Slovencih na
Madžarskem in lončarstvu, kosilo v slovenskem domu, v restavraciji Lipa, ogled kratkega filma »Porabje nekoč in danes« in seznanitev z dejavnostjo slovenskih organizacij.
Iz Monoštra smo krenili v Števanovce, kjer
smo obiskali muzej »železne zavese« in si ogledali razstavo o načinu varovanja meje med
Madžarsko in Jugoslavijo.
M. P.

»Cirbeški kotl«
Športno društvo Branka Ceršak organizira majsko srečanje v Ceršaku, ki bo potekalo 4. maja 2019 od 10. ure dalje v maneži Ferkove
kmetije.

Program prireditve:

- 5. Cirbeški kotl – tekmovanje v kuhi najboljšega golaža
- Tekmovanje otrok Mali Cirbeški Chef – tekmovanje v peki in
krasitvi vafljev
- Blagoslov oldtimerjev, avtomobilov in traktorjev
- Panoramski prelet s helikopterjem
- Otroški kotiček

ŠD >>BRANKA<< CERŠAK

- zabava z ansamblom Šank kvintet in Klapo Capris

Moč glasbe nas združuje in ponovno navdušeni Lenart

V

brezčasne uspešnice. S svojimi uspešnicami
soboto, 23. marca, se je v Športni dvoje navdušil tudi prodajno najuspešnejši slorani Lenart ponovno odvijal tradiciovenski kantavtor Andrej Šifrer.
nalni koncertno-televizijski spektakel
»Moč glasbe nas združuje« ob materinskem
dnevu. Producent, scenarist in urednik Denis
Poštrak je z odlično
ekipo ponovno dokazal, da glasba resnično
združuje. Koncertno
snemanje je začel in s
koncertom zaključil Jasmin Stavros, ki je prejel priznanje za 50 let
profesionalne glasbene
kariere ter premierno
predstavil novo pesem.
Po 31-ih letih so se
samo za to priložnost
zbrali legendarni Rendez-Vous z Miranom
Rudanom ter izvedli Nabito polna dvorana, foto: Maja Krajnc
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Za narodnozabavno glasbo sta poskrbela Ansambel bratov Poljanšek in
Ansambel Aplavz, za pridih Dalmacije
pa Klapa Leut iz Zadra. Zoran Cilenšek je navdušil z uspešnico Slovenec
sem, primorski žurerji Malibu pa so
proslavili 30 let glasbene kariere. Nastopili sta še tekmovalki zadnje sezone
Slovenija ima talent Nuša Rojs in finalistka Lara Kramberger.
Glasbenike je tudi tokrat spremljal
VIS Trans iz Lenarta. Tudi tokrat so
sodelovali folklorna skupina iz Sv.
Trojice ter hip-hop plesalci in plesalci
standardnih ter latinskoameriških ple- Jasmin Stavros
sov iz Plesne šole Samba.
Prireditev je povezovala
znana televizijska voditeljica Jasna Kuljaj, prvič v
Lenartu s Sašom Dobnikom z likom gasilca Saša,
ki je poskrbel za smeh.
Za Vida se je zbralo 3100
kg papirja.
MGNZ

ŠKSG se veseli pomladnih in poletnih projektov

V
Andrej Šifrer

________________

Več fotografij: https://
www.facebook.com/pg/
mocglasbenaszdruzuje/
photos/?tab=album&album_
id=2554243694 589733
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Študentskem klubu Slovenskih goric
smo izpeljali prve pomladne projekte. 25. marca smo izvedli letošnji prvi
filmski večer. V MariBoxu smo si ogledali
film Alita: Bojni angel. V aprilu pa smo izvedli tečaj iz Microsoft Excela, kjer je bilo zanimanje neverjetno veliko in so bili udeleženci
zelo zadovoljni z izvedbo in z novo pridobljenim znanjem.
Ker je članom upravnega odbora mar za
okolje, smo na dan zemlje, 22. 4., priredili tudi
pogovorni večer z naslovom Podnebni alarm.
V preteklem mesecu se je zaključila tudi
študentska liga v nogometu, ki smo jo nestrpno pričakovali vsak torek, ko se je 8 fantov
borilo v dresih ŠKSG. Fantje so se prebili
med najboljše 4 ekipe, eden naših članov pa
je prejel celo nagrado za najboljšega igralca
lige. Na žalost so nas v končnici lige zaustavile poškodbe in nismo dvignili pokala, smo
se pa kljub temu veselili in lahko fantom le
čestitamo za odlično igro.
V prihodnjih mesecih načrtujemo več novih projektov. Načrtujemo še nekaj izobraževanj, tečaj ličenja v pomladnih mesecih
in kuharske delavnice ter priprave na matu-

ritetni esej. Za nujno sprostitev v stresnem
vsakdanjiku načrtujemo taborjenje in izvedbo bralne značke, kjer bomo prebirali najbolj
vroče in zaželene knjige in nato z drugimi delili svoja opažanja. Za smeh bomo poskrbeli s
Stand up predstavo Tima Vodopivca, za športno razvajanje z ogledom finala lige prvakov
v Baru 10 v Voličini, kjer boste lahko tudi
stavili na svojo ekipo, in s tedenskimi termini
odbojke na mivki v Voličini, za zabavo pa s
tradicionalnim Pütafestom.
Za natančne datume, prijave in ostale podrobnosti smo vam člani upravnega odbora
na voljo vsako sredo od 17. do 20. in vsako
soboto od 10. do13. ure ob uradnih urah v
prostorih Centra Slovenskih goric (1. nadstropje). Več o dogodkih lahko preberete na
naši spletni strani (sksg.org), Facebook ali Instagram profilu, lahko pa nam tudi pišete na
e-naslov (info@sksg.org). Še morda nisi član
našega kluba, si pa dijak oz. študent? Potem
res ne vem, kaj čakaš. Hitro poišči potrdilo o
vpisu in priteci na uradne ure. Če sem v tem
klubu jaz našla več kot le prijatelje – našla
sem pravo družino, jo boš zagotovo tudi ti.
Teja Vogrinec

Srečanja z bivšimi učenci OŠ Lenart

Rendez-Vous posebej za to prireditev po 31-ih letih, foto: Marko Pigac

Za domače po domače

T

a že tradicionalna
prireditev KD Sveta
Ana je potekala v
nedeljo, 7. aprila. Nastopili so številni domačini
ali z domačim krajem povezani posamezniki oz.
skupine. Tako so nastopili:
Ansambel Naveza, Domači frajtonarji, Prekaljeni
mački, dramska sekcija
KS, Ansambel Šenk, Ljudske pevke TD Sveta Ana,
Ansambel KD Sveta Ana
ter Cerkveno prosvetni
mešani pevski zbor KD Sveta Ana, Neža Šijanec in Metod Šijanec, prireditev pa je povezovala Lucija Trojner. Zadovoljni domačini ter
številni zadovoljni nastopajoči so pripeljali

V

letošnjem letu praznujemo 260 let
šolstva v Lenartu. To pomembno
obletnico bomo na OŠ Lenart obeležili z več dogodki. Eden izmed takšnih dogodkov so srečanja z bivšimi učenci naše šole.
Vsaka stopinja nekje pusti svojo sled in te stopinje se trudimo oživiti s srečanji naših bivših
učencev. Nekaj jih je že za nami in vsa so bila
prežeta z lepimi in pestrimi spomini na bolj
ali manj oddaljeno preteklost, ko je bila ta
zgradba prizorišče prvih ljubezni, veselja in
morebitnih strahov pa tudi pravih prijateljstev. V tej in prihodnjih številkah Ovtarjevih
novic bomo na kratko poročali o nekaterih
obiskih in srečanjih.

Obisk pri županu Občine Lenart
mag. Janezu Krambergerju

lepo nedeljsko popoldne v zgodnji večer ob
prijetnem druženju.
SReBr, foto: Milan Rajter

Krvodajalske akcije konec aprila in v maju 2019
Ponedeljek 29. 4 KO RK Lokavec
Gost. Mihelič
Petek
03. 5. KO RK Sv. Trojica OŠ Sv. Trojica
Sreda
22. 5. KORK Lenart
OŠ Lenart

7.30-10.00
7.30-10.30
7.30-11.00

Prav je, da tudi učenci čutijo, da šola praznuje, zato so skupaj z
zaposlenimi vključeni
v dejavnosti, ki so in
bodo potekale v tem
letu. Učiteljice smo se
v torek, 26. 3. 2019, z
učenci 3. a in 3. b razreda odpravile na obisk k
županu občine Lenart
Janezu Krambergerju.
Ob prihodu nas je pričakalo več zaposlenih
z županom na čelu.
Ogledali smo si pisarne in se tudi posladkali

ter nekaj popili. Nato nas je župan povabil v
sejno sobo, kjer je potekal naš novinarski del
srečanja. Učenci so mu postavili ogromno
vprašanj. Najbolj jih je zanimalo, če bi lahko
pri šoli naredili bazen in živalski vrt. Glede na
to, da so v sejni sobi sedeli na mehkih, oblazinjenih stolih, so si takšna sedišča zaželeli
tudi med poukom. Z nasmehom na obrazu
je župan Kramberger z veseljem zadovoljil
otroško radovednost in odkritost. S povabilom na ponoven obisk in podarjenim majhnim darilcem z naše strani se je srečanje, ki
je potekalo zelo sproščeno, zaključilo. Učenci
so zadovoljni in polni novih informacij odkorakali v šolo. Naslednjih nekaj ur so med odmori še vedno z navdušenjem pripovedovali
o nedavnem dogodku.
Andreja Nudl

Proslava ob dnevu žena v OŠ in vrtcu Sv. Trojica

V

četrtek, 7. marca, smo v polni telovadnici OŠ in vrtca Sv. Trojica obeležili
mednarodni dan žena. Že scena nam
je namignila, da bomo potovali v preteklost.
Rdeča nit so bile seveda ženske in težave, s
katerimi so se srečevale v preteklosti. Preko
kratkih prizorov, ki so jih odigrali učenci
naše šole, smo izpostavil tri: breme ženskih
potomk za družino,
želja po izobraževanju
in udejstvovanje žensk
v političnem prostoru.
Program smo kulturno
obogatili s folklorno
skupino, Plesno šolo
Samba, s šolskim OPZ
IN MPZ, Orffico, šolskim bendom in solisti.
Vse prisotne je nagovoril župan Sv. Trojice
David Klobasa, ki nas
je opomnil, da je ogromno stvari, ki so si jih
morale ženske v pre-
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teklosti izboriti, danes samoumevnih. Prav
je, da se spomnimo tudi na ves trud naših
prednic. Govor je zaključil s predlogom, da
ne samo na dan žena, ampak tudi ob drugih
priložnostih lahko izrazimo spoštovanje in
ljubezen do žensk v svoji okolici.
Vesna Törnar
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Vrtec Lenart se je predstavil na sejmu Altermed v
Celju

V

petek, 15. marca, se je vrtec Lenart v okviru Ekošole že sedmič
predstavil na sejmu Altermed v
Celju. Na letošnjem sejmu se je predstavilo 85 osnovnih in srednjih šol ter vrtcev.
Velik poudarek je bil na promociji zdravega načina življenja, zdravilstva, zeliščarstva,
zdrave prehrane, naravne kozmetike in okolju prijaznega bivanja.
Vrtec Lenart v okviru Ekošole to leto celostno pelje projekt z naslovom »Od cveta do
medu in kruha«, ki temelji na smernicah za

zdrav način pridelave prehrane, v projekt pa
vključujemo tudi spreminjanje nezdravega
načina življenja in prehranjevalnih navad.
Na razstavnem prostoru se je vrtec Lenart
predstavljal z omenjenim projektom. Glavne
smernice, ki so nas vodile pri predstavitvi,
so bile izvirnost, strokovnost in kvaliteta. Na
prav poseben način smo predstavili že izvedene aktivnosti, kot so panjske končnice,
otroška likovna dela in drugi izdelki, ki so jih
izdelali otroci vrtca Lenart.
Obiskovalcem na sejmu Altermed smo ponudili tudi ovseni in rženi
kruh z medenim namazom
s cimetom, s čokolado in
z oreščki. Na stojnici smo
širši javnosti predstavili
tudi izvirne recepte za te
namaze. Obiskovalci so bili
navdušeni nad našo predstavitvijo in ponudbo, saj
so medeni prigrizki hitro
kopneli z naše mize.
Sejem je ponujal številne
nove informacije, znanja in
ideje za delo v prihodnje.
Mihaela Vidovič

Dan za spremembe s čistilno akcijo pri Sv. Ani

V

V sodelovanju z občino in številnimi društvi
je tako zadnjo soboto v marcu Sveta Ana in
njena neposredna okolica doživela temeljito
čiščenje. Nabrala se je kopica odpadkov, vse
od plastenk do starih televizorjev. Na teren so
se odpravili vsi učenci z učitelji, številni starši
in člani različnih društev.
Čistilna akcija pa ni bila edina dejavnost
ta dan, v razredih so se seznanjali s pomenom recikliranja, ugotavljali, koliko plastike
uporabimo pri enem samem nakupu, pekli
pecivo iz sadja, ki bi ga sicer zavrgli, izdelovali nalepke za koše, s katerimi v razredih
ločujejo odpadke, izdelovali tabureje iz odpadnih plastenk in še bi lahko
naštevali. V duhu časa in
trenda, ki narekuje zmanjšanje uporabe plastičnih
vrečk, so vsi učenci prejeli
bombažno vrečko, jo poslikali po svojih željah in
odnesli domov.
Vsi so bili ob koncu enotni – čistilne akcije morajo
postati redna aktivnost, nujno potrebna pa je širša ozaveščenost o škodljivosti odlaganja odpadkov v naravo.
Na fotografiji: župan občine Sveta Ana Silvo Slaček, ravnatelj OŠ Sveta
Barbara Pristovnik, foto:
Ana Boris Mlakar in učenci 9. razreda z razredničarko Ireno Rola Bek
Gregor Gošnik
soboto, 30. marca, je na Osnovni šoli
Sveta Ana potekal Dan za spremembe, ki je bil tokrat še veliko več – imel
je namreč širši lokalni pomen za ohranjanje
čistega okolja in povezovanje posameznih institucij in društev v občini. Poleg dejavnosti
učencev in učiteljev v oddelkih so namreč organizirali tudi čistilno akcijo.
Ideja zanjo se je utrnila že v preteklem
šolskem letu, saj je šolski koledar za to leto
napovedal tri delovne sobote. Eno od njih so
sklenili izpeljati kot Dan za spremembe, dan,
posvečen skrbi za okolje, v katerem živimo in
kot ga bomo zapustili generacijam za nami.

10. dan šole na OŠ Benedikt

L

eto za letom hiti in tako smo v soboto,
6. 4. 2019, na OŠ Benedikt proslavili 10.
dan šole. Prireditev je imela tako kot
vselej dobrodelno noto, saj so zbrani prostovoljni prispevki dragocen prispevek šolskemu skladu OŠ Benedikt, od koder se sofinancirajo nadstandardne dejavnosti ter se nudi
pomoč učencem iz socialno šibkih družin.
Tudi tokrat so lahko obiskovalci uživali
v zgodbi – rdeči niti prireditve. V ospredju
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zgodbe so tašča Alja, hči Eva in zet Timotej.
Eva ob praznovanju novega leta razodene, da
je noseča in da pričakuje dvojčici. Mlada zaljubljenca se morata tako rekoč čez noč spopadati z nosečniškimi težavami, težavami novopečenih staršev, staršev odraščajočih deklet
… Vendar kljub vsemu ostaneta zvesta prireditvam ob dnevu šole, ki jih redno obiskujeta.
V to osrednjo zgodbo pa so Filip, Lana in Luka
s povezovalnim besedilom vnesli vse pretekle
zgodbe z naših dnevov šole,
skupaj smo se spomnili pesmi in zanimivih skečev, ki
nam bodo ostali za zmeraj
v spominu.
V vseh 10 letih se je na
odru zvrstilo neskončno
število nastopajočih: otrok,
učencev in gostov, med
njimi tudi veliko zvenečih
imen. Ponosni smo na prav
vse, zlasti pa na naše učence, ki so v teh letih postali

tudi že dijaki, študentje … Prav vsak izmed
njih je dodal pomemben kamenček v mozaik
naše skupne zgodbe, skupaj z nami ste premikali meje z veliko mero trme in volje. Ponosni
smo na vas.
Prav tako smo ponosni, da je bil del nas
Milan Gabrovec, ki je OŠ Benedikt vodil 10
let in bil v teh letih ne samo idejni vodja dneva šole, ampak tudi glavni motivator; človek,
ki je v športno dvorano Benedikt pripeljal
znane obraze slovenske glasbene scene, ki so
oplemenitili naše prireditve ob dnevu šole.
Same prireditve pa seveda ne bi bilo brez
neumornega tima, ki je sklop prireditev pripravljal od samega začetka. Beseda hvala je

premalo, s katero se lahko zahvalimo Ireni
Kos, Antoniji Zorko, Heleni Kotnik, Timoteji
Haložan, Petri Škrlec in Igorju Koserju.
Zahvala pa naj velja tudi celotnemu vzgojiteljskemu, učiteljskemu timu in tehničnemu osebju OŠ Benedikt, bivšim in zunanjim
sodelavcem - vsem, ki so skupaj z otroki in
učenci pripravljali plesne koreografije, skeče,
poskrbeli za ubrane glasove, oblikovali sceno
in e-predstavitve; hvala medijem ter občini
Benedikt (bivšemu in zdajšnjemu županu),
predvsem pa vsem vam, dragi obiskovalci naših prireditev.
Vesna Breznik, prof.

Pohodi nas združujejo

M

ladi planinci na OŠ Sveta
Trojica smo že vrsto let
pridni pohodniki. Skupaj s planinci iz OŠ Benedikt smo
se v soboto, 30. marca, odpravili v
Haloze na Mustrovo pot. Spomnili
smo se namreč velikega ilustratorja
in risarja stripov Mikija Mustra. V
poklon njemu in njegovemu delu
se po Halozah vije 7 km dolga krožna pot. Na njej smo pridno zbirali
žige njegovih največjih junakov,
Trdonje, Lakotnika in Zvitorepca,
ki jih je narisal. Na poti smo občudovali daljnje in bližnje hribe: Donačko goro, Boč, Ptujski grad, Ravno goro, Ptujsko polje itd. Vreme
je bilo prekrasno in na izletu smo
prav vsi uživali.
V soboto, 6. aprila, pa smo imeli
mladi planinci Pomurja mladinsko
srečanje, kjer smo se pod vodstvom
PD Matica iz Murske Sobote podali na zanimivo pot od Bogojine preko Strahovskih goric do Bukovniškega jezera. Pohoda
se je udeležilo preko 250 mladih planincev iz
vseh planinskih društev Pomurja. Slikovita
pot je vodila med vinogradi, polji, po gozdu,
vse do jezera. Tam smo se okrepčali, se malo
poigrali in zadovoljni odšli domov.

Razvojna agencija Slovenske gorice

Vesela in ponosna sem, da mi že vrsto let
uspeva družiti mlade malo drugače, na pohodih v naravi. Brez podpore članov PD Hakl
mi zagotovo ne bi uspelo.
Mentorica planinskega krožka
Marta Jemenšek

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
Teden vseživljenjskega učenja
(TVU) je najvidnejša promocijska
kompanija izobraževanja in učenja v
Sloveniji. Poslanstvo TVU je promovirati pomen, vlogo ter možnosti učenja
in izobraževanja v vseh življenjskih obdobjih. Pri Izobraževalnem centru smo
pripravili naslednje prireditve:
• Ponedeljek, 13. 5. 2019, ob 9. uri: Pametni telefoni z A1 Lenart – delavnica za starejše: nastavitve telefona,
ŠK Lahkih nog na okrog
aplikacije, mobilni podatki, WI-FI.
• Sreda, 15. 5. 2019, ob 9.uri: Zanke so
uganke – ročnodelska delavnica.
• Petek, 17. 5. 2019, ob 9.uri: En
espresso, prosim – predstavitev italijanskega jezika.

Študijski krožek Lahkih nog na
okrog

Vabimo vas na 8. pohod, ki bo izjemoma v petek, 10. 5. 2019. Pred stavbo Izobraževalnega centra na Nikovi 9
se zberemo ob 9. uri. Oblačila in obutev naj bodo primerna vremenu.
Za podrobnejše informacije in prijave smo vam na voljo po elektronski pošti: izobrazevalnicenter.slogor@gmail.
com ali na tel. št. 02 720 78 88.
Lepo vabljeni.
Izobraževalni center, Alenka Špes
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Vključitev v Program Svit za lastno dobro

T

ako kot povsod po svetu smo tudi v
Sloveniji marca obeležili mednarodni
mesec boja proti raku debelega črevesa in danke. Ta bolezen je ena redkih rakavih
obolenj, ki jo je mogoče preprečiti s presejanjem in zgodnjim odkrivanjem. V Sloveniji
imamo za to že desetletje »Program Svit«, ki
ga izvaja Nacionalni inštitut za javno zdravje
(NIJZ) iz Ljubljane. S pomočjo tega programa
so v minulem desetletju v Sloveniji odkrili preko 2.800 ljudi, ki bi zboleli za rakom debelega
črevesa in danke, vendar se jim znaki te bolezni še niso razvili, zato je bilo njihovo zdravljenje bolj učinkovito. Zaradi odstranjevanja
predrakavih sprememb pri kolonoskopijah se
je obolevnost za to vrsto raka zmanjšala.

V Sloveniji za rakom debelega črevesa in
danke zboli letno okoli 1.400 bolnikov, okoli
700 pa jih umre. Zahvaljujoč Programu Svit se
je v zadnjem desetletju obolevnost za to boleznijo zmanjšala. Delež pojavnosti tega raka
med vsemi raki se je od leta 2008 zmanjšal
za 22 odstotkov. Povečalo se je tudi preživetje
bolnikov, ki je že nad povprečjem v Evropski
uniji. Kot poudarjajo strokovnjaki, je zato za
vsakogar zelo pomembno, da se odzove na povabilo v Program Svit, saj je to najboljša preventiva, da se pri njem ne bo razvil rak na debelem črevesu in danki, ker ga bodo odkrili in
začeli zdraviti že v fazi predrakavih sprememb.
T. K.

Rdeči baloni
»V soboto, 9. marca, sem z družino šel na
pohod z rdečimi baloni. S tem smo pokazali,
da nam je mar za otroke z redkimi boleznimi. Zbrali smo se pred Izobraževalnim centrom Eksena v Šentjurju in smo šli do hiše,
kjer je doma Viljem Julijan s sestrico, mamico in atijem. Viljem Julijan je 2 leti star
otrok, ki ima redko neozdravljivo bolezen.
Njegova starša sta ustanovila Sklad Viljem Julijan in z njim pomagata otrokom
z redkimi boleznimi. Skladu Viljem Julijan
lahko pomagaš tudi ti.«
Ian Škamlec, 3. a OŠ Voličina

Voda iz pipe – najboljša izbira

N

a sestankih in različnih konferencah, ki
jih prirejata ministrstvo za zdravje in
ministrstvo za okolje in prostor, bodo
udeležencem poslej ponudili vodo iz pipe, ki je
v Sloveniji najboljša pijača. Obe ministrstvi sta
namreč podpisali certifikat Zbornice komunalnega gospodarstva Slovenije, ki organizacije
spodbuja k pitju pitne vode iz pipe in ozaveščanju ljudi, da je to najboljša izbira.
Naša dežela na južni strani Alp je bogata z
zdravimi vodnimi viri, zato imamo v Sloveniji
dobro pitno vodo iz pip, na kar smo lahko ponosni in kar je dandanes, ko postaja dobra pitna

voda bolj dragocena od nafte, naša velika konkurenčna prednost. Zato so v Zbornici komunalnega gospodarstva Slovenije uvedli poseben
certifikat »Voda iz pipe«. Z njim se organizacija
zaveže, da bo v svojih poslovnih prostorih in
na dogodkih, ki jih organizira, ponujala pitno
vodo iz pipe in k temu spodbujala tudi svoje zaposlene, partnerje in podizvajalce. Na ta način
bo ljudi ozaveščala, da imamo v Sloveniji zdravo in kakovostno pitno vodo ter da je pitje pitne
vode iz pipe bolj zdravo in okolju prijaznejše
kot poseganje po predpakirani vodi.
T. K.

Razvoj slovenskogoriških gozdov na pravi poti

L

astništvo gozdov v Sloveniji je zelo razdrobljeno. Po podatkih s spletne strani
Zavoda za gozdove Slovenije je v Sloveniji 286.000 gozdnih posesti, ki jih ima v lasti
413.000 gozdnih posestnikov. To pomeni, da
je vsak peti državljan Slovenije lastnik ali solastnik gozda. Zasebna gozdna posest pa se še
naprej deli, saj se število lastnikov gozdov povečuje. Kot ugotavljajo strokovnjaki, takšna velika razdrobljenost ter veliko število lastnikov
in solastnikov gozdov otežuje strokovno delo
in optimalno izrabo lesa v zasebnih gozdovih.
Marsikateri lastnik si napačno razlaga, da
je za zdravje njegovega gozda in za dobro gospodarjenje z njim najbolj odgovoren Zavod za
gozdove, vendar to ne drži. »Zakon o gozdovih
je jasen – za zdravje in varstvo gozdov so dolžni skrbeti njihovi lastniki, ki imajo po zakonu
poleg pravic tudi obveznosti in dolžnosti,« pravi vodja mariborske krajevne enote Zavoda za
gozdove Slovenije dr. Zoran Belec, univ. dipl.
inž. gozdarstva. »Pri tem pa jim svetujejo in nudijo brezplačno strokovno pomoč revirni gozdarji iz Zavoda za gozdove Slovenije. Poslanstvo
zavoda je namreč skrb za ohranjanje in sonaravni razvoj gozdov in vseh njihovih funkcij ter za
trajnostno in kakovostno gospodarjenje in rabo
gozdov v dobro sedanjih in prihodnjih rodov.«
Za to, da bi lahko uresničil svoje poslanstvo, ima Zavod za gozdove Slovenije številne
odgovorne naloge. Kot pravi dr. Belec, zavod
usmerja gospodarjenje z gozdovi v državni
in zasebni lasti (izdeluje gozdnogospodarske
načrte, ki jih sprejema svet zavoda, potrjuje
pa minister; zbira podatke in vodi baze podatkov; spremlja biološko ravnotežje v gozdovih; izdaja soglasja za posege v gozd in podobno) ter izdeluje gozdnogojitvene načrte,
svetuje lastnikom pri izvedbi gozdnogojitve-
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predhodni najavi srečali z revirnim gozdarjem.
Ob terminih, ki bodo navedeni na obvestilu,
bo revirni gozdar obvezno na določenem mestu na voljo za pogovore z lastniki, ne glede na
vremenske pogoje. Z njimi se bo od tam odpravil na odkazilo drevja v njihove gozdove.
Kot pravi dr. Belec, se lastniki na revirne
gozdarje najbolj pogosto obračajo zaradi nasvetov in odkazila dreves. Letos bodo revirni
gozdarji imeli termine na terenu za srečanja
z lastniki za odkazilo v spomladanskem času
aprila, maja in junija, nato pa ponovno v jesensko-zimskem času. O kraju in terminih,
ko bodo revirni gozdarji na voljo lastnikom
gozdov za odkazilo dreves, bodo lastniki obveščeni preko oglasnih desk občin in na njihovih spletnih straneh.

Naravni gozd

Dr. Belca smo povprašali tudi, za kaj morajo v teh pomladanskih dneh poskrbeti lastniki
gozdov. »Prav je, da se lastniki gozdov, ki imajo v gozdu iglavce, v pomladnem in poletnem
času večkrat napotijo v gozd in preverijo, ali so
njihove iglavce, zlasti smreke, napadli podlubniki. To je pomembno za zdravje tako njihovih
kot vseh sosednjih gozdov. Če so podlubniki
napadli posamezna drevesa, jih mora lastnik
takoj posekati in odpeljati iz gozda ter zalego
uničiti, hkrati pa mora o tem obvestiti revirnega gozdarja, ki bo pregledal ta gozd in lastniku
izdal odločbo o sanitarni sečnji ter preveril, ali
so se podlubniki iz žarišča razširili v sosednje
gozdove. Če lubadarja v gozdu prvi opazi revirni gozdar, pa izda lastniku odločbo, po kateri mora napadeno drevje odstraniti iz gozda
praviloma v 21 dneh,« pojasnjuje dr. Belec.
»Lastnik najlažje opazi, da so smreko napadli
podlubniki, če je bledo zelena in če je pod njo
črvojedina, ki pada z napadenega drevesa.«
Marsikdo v teh pomladnih dneh v gozdu še
seka drevje za kurjavo. Je to pametno? »Idealen čas za sečnjo je od 15. decembra do 15.
januarja, ko je v lesu najmanj vlage. Čim manj
je je, tem bolje. Zato lastnikom svetujem, da
drevje sekajo v tem času, če je to le mogoče,
saj je to najbolje za njih, ker je v omenjenem
času v lesu najmanj vlage in najmanj hranljivih snovi za škodljivce,« pojasnjuje Belec.
Sicer pa, kot pravi Belec, lastniki v osrednjih
Slovenskih goricah še kar dobro gospodarijo z
gozdovi, saj se, rečeno po domače, gozdovi razvijajo v pravi smeri, ki jo določa program razvoja gozdov. »V gozdovih na lenarškem območju

je v upadu delež
bora in smreke, nekoliko upada delež
hrasta, medtem ko
se delež kostanja
ohranja, delež bukve pa se povečuje.
Leta 1988 je bilo v
gozdovih na tem
območju bukve, ki
so v našem geografskem pasu ekološko
najprimernejše, 32
odstotkov, sedaj pa
je je 44 odstotkov.
To pomeni, da se
gozdovi v osrednjih
Slovenskih goricah Dr. Zoran Belec
razvijajo v smeri naravnega gozda.«

Lesna masa se je povečala

V slovenskogoriških gozdovih se je v zadnjih
desetletjih povečala tudi lesna zaloga. Leta 1988
je ta znašala 187 kubičnih metrov na hektar,
leta 1998 251 kubičnih metrov na hektar, lani
pa že 339 kubičnih metrov na hektar. Res je, da
to ne kaže na najbolj donosno gospodarjenje z
gozdovi v preteklosti, ko je samo država posekala ves razpoložljivi etat, medtem ko so zasebni lastniki premalo izkoriščali gozdove. Če bi
jih več, to ne bi vplivalo samo na njihove večje
prihodke, temveč bi imeli v Sloveniji tudi višji
bruto domači proizvod (BDP), dejansko pa je
ekonomsko učinkovito z gozdovi v preteklosti
gospodarila samo država s svojimi gozdovi, številni zasebni lastniki pa ne. Vendar pa je zdaj
lesne mase veliko, kar bi veljalo izkoristiti. Kot
pravi dr. Belec, pa v Sloveniji žal nimamo dovolj lesnopredelovalne industrije, zato mnogi
les izvažajo, namesto da bi ga predelovali doma
ter s tem ustvarjali delovna mesta in prihodke.
Gozdovi pa nam ne dajejo samo lesa, temveč so tudi pomembna sestavina naravnega
okolja, v katerem živimo. Zato je gibanje po
gozdovih in nabiranje gob, plodov gozdnega
drevja in gozdnih rastlin ter uporaba gozdov
za rekreativne namene po zakonu o gozdovih
dovoljena tudi nelastnikom gozdov. Seveda
pa so dolžni pri rabi gozdov vsi, tako lastniki
kot nelastniki, ravnati skrbno in paziti, da ne
povzročajo škode naravnemu okolju, saj je od
njega odvisna kakovost življenja nas vseh.
Tomaž Kšela

nih in varstvenih del, strokovno usmerja in
nadzira gradnjo in vzdrževanje gozdnih poti,
svetuje lastnikom za pravilno in varno delo v
gozdovih, izdeluje lovsko upravljavske načrte, popularizira gozdove in gozdarstvo in še
bi lahko naštevali. Zavod ima 14 območnih
enot, ki so razdeljene naprej na krajevne enote, te pa na gozdne revirje
Gospodarjenje z gozdovi in skrb za njihovo
gojenje in varstvo je strokovno zahtevno, zato
je pametno, da se lastniki gozdov z revirnim
gozdarjem posvetujejo o posegih v gozd. Kadar
nameravajo v gozdu sekati drevje, pa se morajo
obvezno pogovoriti z gozdarjem, ki jim bo po
strokovnih merilih odkazal drevesa za posek.

Označevanje dreves za posek je obvezno

»Označevanje dreves za posek je po zakonu o gozdovih, ki ureja gospodarjenje z gozdovi, obvezno,« pravi dr. Belec. »Drevesa za
posek odkaže revirni gozdar v sodelovanju z
lastnikom, vendar mora slednji na srečanje z
gozdarjem prinesti dokument, s katerim lahko izkaže lastništvo gozda. Če je solastnikov
več, morajo biti pri odkazilu prisotni vsi ali
pa mora imeti prisotni solastnik ustrezno pooblastilo vseh solastnikov.«
Revirni gozdar zaradi racionalnosti odkaže
drevesa za posek v naslednjih treh letih, lastnik pa lahko vsa odkazana drevesa poseka
že v prvem letu, lahko pa jih postopoma seka
tri leta, pač glede na svoje potrebe.
Revirni gozdarji ne morejo vsakega lastnika
gozda na njegov poziv obiskati na domu in mu
svetovati, saj za to zavod nima dovolj sredstev
in kadrov. Prav zaradi tega bo zavod letos pripravil za lastnike gozdov obvestilo o označevanju dreves za posek, s katerim jih bo obvestil,
na katerem zbirališču in kdaj se bodo lahko po

NOVO V VAŠI OKOLICI

DIMNIKARSKE
STORITVE Roraš Pišta,
ŠTEFAN MESARIČ s. p.
Ali veste, da si že nekaj časa lahko
sami izbirate tudi dimnikarja?
Z dolgoletnimi izkušnjami doma
in v tujini se Vam priporočam s kvalitetnimi dimnikarskimi storitvami.
Delo se opravlja z najsodobnejšo
opremo, hitro, kvalitetno, čisto in po
konkurenčnih cenah. Svetovanje in
vodenje evidence je za moje stranke
brezplačno.
Za dodatne informacije pa kar pokličite … z veseljem Vam odgovorim
na Vaša vprašanja.
Vaš Roraš Pišta,
mobitel: 031 300 394
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Z NARAVO
ZA OHRANJANJE SPOMINOV

KAKO PRAVILNO LOČEVATI?
Kaj sodi/ne sodi v zabojnik za EMBALAŽO?
plastenke, stiropor, plastične vrečke in folije, plastična
embalaža pralnih sredstev, mehčalcev, šamponov, tekočih mil,
destilirane vode, pločevinke, očiščene konzerve, alu folije, očiščeni
plastični lončki in kozarčki, tetrapak embalaža mleka, kave... (Tetra Pak).
mešani komunalni odpadki, plenice, biološki odpadki,
kosovni odpadki, keramika in porcelan, embalaža nevarnih in posebnih
odpadkov ali njihovi ostanki, onesnažen pribor za piknik, papir, steklo,
ostala onesnažena embalaža.

Kaj sodi/ne sodi v zabojnik za STEKLO?
steklenice, kozarci za konzerviranje brez pokrova, male
stekleničke za parfume in kozmetiko, druge votle steklene posode.
keramika, porcelan, glineni izdelki, žično steklo, vezno
steklo, avtomobilsko steklo, ogledala, zamaški, steklenice iz umetnih
snovi, žarnice, okensko steklo, svetlobne in neonske cevi, pokrovi.

Kaj sodi/ne sodi v zabojnik za PAPIR?
časopis, odpadna embalaža iz papirja, kartona, lepenke,
knjige, zvezki, telefonski imeniki, prospekti, kartoni, katalogi, revije,
pisemski in ovojni papir.
odpadna embalaža mleka in pijač, onesnažen papir, higienski
papir, celofan, kopirni papir, lepilni trakovi, plastika, tapete, vreča za
krmila in cement.

Kaj sodi/ne sodi v zabojnik za OSTALE ODPADKE?
snovi, ki nimajo ponovne uporabne vrednosti, onesnažen
papir, smeti, ohlajen pepel, okensko steklo, higienski papir, plenice,
keramika, lepilni trakovi, kopirni papir, porcelan, šiviljski odpadki, tapete.
papir, steklo, kovine, organski odpadki, nevarni odpadki,
embalaža iz umetnih mas, odpadki večjih dimenzij.

www.saubermacher.si
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Robida (Rubus fruticosus L.)

obida je grm z več metrov dolgimi, delno pokončnimi,
previsnimi
in vzpenjavimi stebli. Enoletni
poganjki so mehki in olesenijo v
drugem letu, takrat tudi prvič in
zadnjič zacvetijo in rodijo. Cela
rastlina z listi vred je posuta z bodicami.
Listi so sestavljeni. Ni zahtevna za rastišče,
najdemo jo ob robovih gozdov, poti, potokov, na mestih, ki jih je človek zapustil in
prenehal obdelovati. Domača imena za robido so: kopina, kopinje, živi trn, kopišnice,
črna malenca … Je ena starejših zdravilnih
in kulturnih rastlin. V zdravilstvu je bila
poznana tako pri Egipčanih, Grkih in Rimljanih. Legenda pravi, da je robida nastala
iz krvi ranjenih Titanov, ko so se bojevali z
bogovi.
Za zdravilne namene najpogosteje nabiramo v aprilu in maju mlade poganjke in
liste brez listnega peclja. Sušimo na hitro
in hranimo v temnem suhem mestu. Čaj
pripravimo kot poparek. Dobro deluje pri
driski, tako pri otrocih kot pri odraslih.
Poparek, ki ga ohladimo, lahko uporabimo
tudi kot grgralo pri vnetju sluznice v ustih
in žrelu, hripavosti in parodontozi. Pri kašlju pijemo čaj iz mešanice robidovih listov,
lapuha, ozkolistnega trpotca in lipovih cvetov. Čaj iz listov robide naj pijejo tudi bodoče mamice en mesec pred porodom za
mehčanje porodnih poti. Čaj čisti tudi kri,
kar ugodno vpliva na zdravljenje kožnih
izpuščajev, lišaja in tudi bledičnosti. Prav

tako je dobrodošel pri krvavitvah iz želodca, črevesnih vnetjih, kroničnem vnetju slepega
črevesa in belem toku. Lahko
pa si pripravimo čaj za čiščenje
krvi po receptu Willforta: 100 g
listov robide, 100 g koprivinih
listov, 50 g mladih bezgovih listov, 50 g korenin regrata. Iz ene čajne žličke suhe mešanice pripravimo skodelico poparka. Na dan
spijemo 2 do 3 skodelice čaja po požirkih.
Slasten in dišeč čaj si pripravimo iz 10 delov
malinovih listov, 2 delov robidovih listov,
5 delov jagodnjakovih poganjkov in 1 dela
brinovih jagod. Suhe liste drobno narežemo, jagode drobno zdrobimo, za eno skodelico vzamemo čajno žličko mešanice in jo
prelijemo z vročo vodo, pustimo 10 minut.
Ta čaj bo še boljši, če mu dodamo posušene
jabolčne olupke. Lahko pa dodamo kakšno
drugo rastlino, ki nam je posebno ljuba.
Tisti, ki imate težave z zaprtjem, pa se čaju
iz robidovega listja raje odpovejte. Plodove
robide nabiramo, ko so popolnoma zreli, torej črno-modre barve. Jemo sveže, da
ohranimo čim več C-vitamina. Vsebujejo
pa tudi vitamina A in E, magnezij, kalcij,
kalij in železo. Priporočajo se tudi slabokrvnim in sladkornim bolnikom. Dobro jih je
uživati zvečer, saj delujejo pomirjajoče na
ljudi, ki težko zaspijo. Lahko pa iz njih naredimo sok, ki blagodejno vpliva proti zaprtju. Sirup, marmelada in likerji pa bodo
tako vedno prišli prav.
Marija Čuček

Dobravški lovci kritično o šakalu in mali divjadi

N

a 65. rednem letnem občnem zboru
LD Dobrava v Slovenskih goricah, ki
so se ga poleg lovcev udeležili nekateri vabljeni gostje, med njimi tudi trojiški župan David Klobasa, so pregledali delo v minulem štiriletnem mandatnem obdobju. To
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je bilo kljub občasnim težavam uspešno in v
skladu s temeljnimi programskimi cilji lovske
organizacije. Za starešino so vnovič izvolili Franca Slekovca in potrdili novi upravni
odbor. Sicer pa so na zborovanju največ časa
namenili razmišljanjem o vse večjem številu

ZA OHRANJANJE SPOMINA
šakalov v lovišču, o nenehnem slabšanju naravnih pogojev za malo
divjad. Zavzeli so se za
še tesnejše sodelovanje
s pobrateno LD Vurmat z Duha na Ostrem
Vrhu in opozorili na
nujnost
pomladitve
članstva. Za 40 let članstva v lovski organizaciji sta prejela priznanji
in spominski znački
Lovske zveze Slovenije
Franc Lovrenčič in Danilo Muršec.
M. T. Prejemnika priznanj LZS Franc Lovrenčič in Danilo Muršec, foto: Jure Toš

Najstarejša jurka, zasaditev tradicionalnega
sadovnjaka in brajd

D

el operacije Ekomuzej Dolina miru Benedikt je tudi
zasaditev vzorčnih tradicionalnih sadnih dreves in trt. Med
najpomembnejšimi rastočimi je stara jurka na Slatinski cesti 19, verjetno najstarejša v Slovenskih goricah,
stara blizu 150 let. Saditev jablan
in vlačenic starih sort trt so konec
marca opravili prostovoljci Turističnega društva Atlantida. Sadovnjak
in brajde so zasajene na očiščenem,
nekoč zapuščenem in zaraslem pobočju ob Slatinski cesti. Podrobneje
bomo o poteku operacije poročali v
eni prihodnjih številk.
Najprej so posadili carjeviča, ki je bil kot naključni sejanec
J. F. odkrit v letih 1870–1875 nekje na Štajerskem

Izgnanci - prve žrtve nemške okupacije 1941–1945

O

vodstvu, ki je pritegnilo k sodelovanju ljudi
stajam pri svojih načelih in zvest terazličnih svetovnih nazorov in ideoloških premeljnim načelom zgodovinopisja, po
pričanj. Zgodovinska stroka pa ima zdaj dovolj
katerih zgodovine ni mogoče spremičasa in priložnosti za dodatne analize in potrnjati. Kakršna je bila, je pač bila. In tudi NOB
ditev ali zavrnitev dejstev – takšnih in drugačter z njo povezane vsebine so del nacionalne
nih. Saj vemo, da zgodovina ni enoznačna in
zgodovine, žrtve vojne pa vtkane v slovensko
da je treba vedno upoštevati obe plati medalje.
narodno bit. In med žrtvami so tudi mnogi izIzgnanci so bili med prvimi žrtvami vojne v
gnanci, ki so med prvimi na Štajerskem okusili
osrednjih Slovenskih goricah. O tem imamo na
okupatorski bič in trpljenje. Zato so njihove
razpolago več kot dovolj dokumentov.
usode vredne ne samo korektnega zgodovinIz Lenarta so prve izgnance odpeljali že
skega spomina, pač pa tudi proučevanja, saj
aprila 1941, iz cerkvenjaškega območja pa
je veliko teh tragičnih in nesrečnih zgodb še
maja in junija 1941. Izgnali so družine Bratvedno neznanih. Preživelih je vedno manj,
kovič in Kuzmič iz Brengove, Čeh iz Andrenzato je tudi pričevanj o tej tragediji vse manj,
cev, Blažič iz Čagone, Kuhar iz Cogetincev,
pa tudi sicer spomin preživelih zaradi starosti
Tušak iz Cerkvenjaka, Žižek iz Smolincev in
počasi bledi. Tako je pač v življenju in zaradi
domačega župnika Franca Škofa. Naj opozotega so vsa doslej zbrana pričevanja toliko vrerim, da so bili med prvimi izgnanci iz okudnejša ne samo za raziskovalce te temne plati
pirane slovenske Štajerske prav duhovniki.
narodne zgodovine, pač pa tudi za ohranjanje
Od 570 duhovnikov mariborske škofije jih
zgodovnskega spomina med mladimi.
je bilo ob koncu leta 1941 v svojih župnijah
Rahlo presenečen in začuden sem prebral
samo še 87. Med prvimi izgnanci iz osrednjih
članek o izgnancih iz Lenarta v zadnji številSlovenskih goric so bili tudi vidni člani predki ON / št.3, 29. marec 2019, str.9/, v katerem
vojnega Sokola, veliko učiteljev in kulturni
je veliko grenkega razočaranja zaradi odnosa
delavci.Vsi izgnanci so se morali izjasniti o
dela aktualne slovenske politike do tega posvojem poreklu, glavni val izgonov pa se je
glavja slovenske zgodovine. Sploh, ker izgnanvršil poleti 1941. Pri odločanju o ljudeh za
ci res nimajo nič skupnega s povojnimi poboji
izgnanstvo so imeli pomembno vlogo člani
poražencev v drugi svetovni vojni, ki so se na
domačega Kulturbunda. Nemci in pripadniki
žalost zgodili in še danes povzročajo nepotrebKulturbunda so zavedne Slovence na veliko
no narodovo delitev na vaše in naše, na rdeče
žalili in nekaterim celo očitali, da so »židoin bele … Poboji so velik temni madež, o tem
vskega porekla«. Izgnance so najprej odpeljali
ni dvoma, prava škoda in tragedija pa je, da
se tudi 75 let po koncu vojne na veliko
ukvarjamo z njimi in še kako relativiziramo žrtve vojne 1941–1945. Vse žrtve
si zaslužijo dostojni pokop in grob – tu
dileme ni. Ni pa tudi iz civilizacijskega
in pietetnega vidika sprejemljivo, da se s
temi nesrečnimi ljudmi politično, strankarsko in ideolško manipulira. Z vso odgovornostjo trdim, da smo se takšnemu
početju na lenarškem območju že kmalu
po osamosvojitvi izognili, povedali smo
bobu bob in največji kategoriji žrtev
povojnih pobojev v zbirnem taborišču
Hrastovec postavili spomenik. Nismo se
delili, nismo se povprek in počez obsojali in si lepili etiket. To je bilo svojevrstno
lenarško »spravno dejanje«, za kar gre
zasluga tudi takratnemu občinskemu Spominska plošča talcem v Selcih
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v meljsko vojašnico v Mariboru, od tam pa
na mariborsko železniško postajo, kjer so jih
naložili v živinske vagone in odpeljali proti
Hrvaški, Bosni in Srbiji. V Slavonski Požegi
so jih večino razmestili v razne dele NDH.
Tam so jih od nemških gestapovcev prevzeli
hrvaški ustaši. V Bosno in Srbijo so odpeljali
zlasti zavedne Slovence iz Maribora in iz obmejnih krajev Slovenskih goric. Med temi je
bilo tudi veliko zavednih Primorcev, ki so se
po prvi svetovni vojni naselili v teh krajih.
Prav izgoni ljudi so prebivalstvo na celotnem
območju Slovenskih goric (še posebej na obmejnem območju Svete Ane in Lokavca, pa
tudi Lenarta in Cerkvenjaka) najbolj prizadeli. Še posebej obsežni so bili izgoni zavednega
slovenskega prebivalstva iz območja šolskega
okoliša Lokavec. Posestva slovenskih izgnancev in izseljencev v obdobju 1941–1945 so
bila zanemarjena, propadalo je zlasti sadjarstvo. Okupatorji so na domove izseljenih

MED LJUDMI / IZ KULTURE
slovenskih družin iz območja Lokavca naseljevali Nemce iz bližnje apaške doline in ne iz
drugih delov rajha.1
_________________________________________________________

Šolska kronika OŠ Lokavec, ki jo je 20. 12.
1946 napisal šolski upravitelj Jože Kert, hrani
OŠ Sv. Ana. V kroniki je tudi zaznamba, da so
premoženje slovenskih učiteljev, ki so se po
aprilski nemški zasedbi leta 1941 umaknili
iz Lokavca, plenili domačini. Podrobnejših
podatkov o tem početju ni zabeležil, je pa izpostavil vidno vlogo članov Kulturbunda, ki
so Nemce pričakali nadvse svečano in tudi sicer med okupacijo izvajali aktivno nacistično
propagando ter uživali privilegije okupacijske
oblasti, v kateri so sami aktivno sodelovali. V
zvezi s tem je pribeležil opombo, da so 13.
januarja 1946 iz Lokavca izselili družine kulturbundovcev in da se je zaradi tega zmanjšalo število otrok v šoli na Lokavcu.
Dr. Marjan Toš
1

Danilo, v delih svojih živel boš večno!
In memoriam
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90 let Franca Lasbaherja

D

rugega marca 2019 je svoj 90. jubilej
praznoval Franc Lasbaher iz Spodnje
Senarske.
Za Franca lahko zagotovo rečemo, da je »pravi mladenič« za svojih častitljivih 90 let. Rodil
se je staršema Mariji in Francu Lasbaherju v
Spodnji Senarski, kjer domuje še danes. Svojo
življenjsko pot preživlja s sopotnico Justino. Življenje so jima
polepšali otroci Franček, Milica
in Olga. Jesen življenja pa mu
lepša 8 vnukov in 6 pravnukov.
Franc je bil poznan kot ključar trojiške cerkve ter kot aktiven član v različnih društvih.
Večkrat pa ga še srečamo, ko
se z avtomobilom popelje po
opravkih. Je pa nam zaupal
recept za dolgo življenje, ki se
glasi: »trdo težko delo«.
V ponedeljek, 4. marca 2019,

so Franca obiskali župan Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah David Klobasa, Maja
Fridau in predstavniki Območne organizacije
Rdečega križa Sveta Trojica ter predstavniki
Društva upokojencev Sveta Trojica, ki so mu
zaželeli še mnoga zdrava leta.
B. C.

Danilo Muršec (1959-2019)

Kamnita plošča s tvojim podpisom pove
veliko o tebi, saj neminljivost kamna ponazarja večnost tvojega dela, ko si s čopičem,
pisno in z govorjeno besedo, enako kot oblikovalci kamna, ustvarjal različne oblike, različne simbole življenja in umetnosti. Še več,
dodal si jim večni pečat, kot je tvoj podpis
na kamnu.
Čas ne ustavi starih zgodb, ne zbriše spomina o tvojem likovnem ustvarjanju. Spominjam se številnih likovnih razstav, ko so se
mnogi spraševali: »Kdo je ta »čudak« z v čop
povezanimi lasmi?« Marsikdo ni vedel, da je
tvoj likovni opus izjemen, saj tvoja dela krasijo številne domove na vseh kontinentih in
da so pod tvojim čopičem nastale zbirke Slovenske gorice, Stare domačije, Studenci, Stari
plotovi, poslikava Krajnčeve kapele v Sovjaku, slika Slomška v domači cerkvi, poslikava
mrliške vežice, kjer gre za obsežno delo, saj
je vsaka slika posebej pretresljiva zgodba o
človeštvu, o neskončnem potovanju, o minevanju, smislu in cilju.
Svoja dela si predstavil na številnih razstavah širom Slovenije. Zasnoval si grbe občin
Trnovska vas, Destrnik in Sveti Andraž, več
spominskih obeležij in parkov - spominski
park v Dornavi, spominsko obeležje vsem
žrtvam vojn na Destrniku in osvojil drugo
nagrado na natečaju za spomenik žrtvam v
Ormožu.
Tvoj podpis ima pomembno vlogo pri
zasnovi mednarodne razstave Janez Puh, Johann Puch - človek, ki je svet obrnil na glavo,
postavljene na Ptuju, v Gornji Radgoni in sosednji Avstriji. Tam je požela izjemne uspehe
tudi tvoja zasnova in postavitev razstave Slovenske gorice, dežela med nebom in zemljo.
Nista ti bila blizu samo svinčnik in čopič, temveč tudi literarno pero. Prejel si več
nagrad, med drugim za novelo Beli srnjak,
objavljeno v izboru Dotiki narave, za humoresko Vse moje ljubezni v Rogaški Slatini,
nagrado Mohorjeve družbe za črtico Potica
za Pepija – objavljeno v zborniku Moj čopič
je beseda, nagrado in objavo v zborniku 100
za haiku v Kobaridu, nagrado in objavo v reviji Mladika za ciklus Preproste pesmi, izbor
in objavo na natečaju Spirala in lani si se uvrstil na državno srečanje literatov z naslovom
V zavetju besede. Zadnja leta si tudi veliko
sodeloval na srečanjih starejših piscev.
Predan pedagoškemu delu pri ustvarjanju

nisi pozabil na najmlajše, saj tvoji dramski
deli Črni čopko, Kdo bo moj prijatelj uprizarjajo otroški in lutkovni odri.
V domači občini si za družbeno in kulturno delo prejel bronasti grb Občine Trnovska
vas in težko je našteti, kje vse si bil aktivnem.
Od otroštva si bil aktiven kot igralec in gasilec v društvu, ki ga je ustanovil najin prednik,
dr. Jožef Muršec Živkov, na katerega si bil
zelo ponosen in sta imela veliko skupnega. Ti
si se preselil v Lenart v zrelih letih, dr. Mušec
pa je v Lenartu obiskoval osnovno šolo, ko
je stanoval pri stricu, takratnemu dekanu.
Oba pa sta izhajala, kot je zapisal nečak dr.
Muršca Jakob Gomilšak in avtor pesmi Slovenec sem: »Od kod pa je priša, z našega Biša
je nekda pritiša.«
V domačem kraju si zasnoval in povezoval
številne priredite, ob tem si bil lovec, čebelar, pritrkovalec in pobudnik ter ustanovitelj
Kulturnega društva Muršec Živkov Trnovska
vas. Številni se spominjajo tvojega glasu na
valovih Radia Slovenske gorice, v Dornavi pa
kot ravnatelja in učitelja.
Da znaš odlično povezovati čopič in literarno pero, si dokazal s pesniškim prvencem
Jesenske trave. Spominjam se, ko si se oglasil
pri nas in na mizo položil USB ključek, na tla
pa kup risalnih listov, popackanih s tušem,
in dejal: »Prinesel sem material za pesniško
zbirko, to so pesmi in tu ilustracije. Nina,
izbor prepuščam tebi, po želji izrezuj in oblikuj.« Pesniško zbirko smo skupaj uspešno
predstavili na knjižnem sejmu v Ljubljani,
v Lenartu in na Ptuju. Jesenske trave so ti
dale nov zagon - snovali smo nove pesniške
zbirke, roman itd. Tvojih idej in projektov za
realizacijo ne bo zmanjkalo še kar nekaj časa.
Spomnim se obiskov v tvoji delovni sobi,
ko sva ure in ure ob kavi debatirala o tvojih
novih zamislih. Tvoja delovna soba je bila
polna popisanih in porisanih listov, nepoznavalec bi dejal, totalni nered, vendar ni
bilo tako; vsi ti listi so nosili svojo zgodbo,
idejo, projekt...
Vem, da jih je veliko, in naredili bomo vse,
da jih čim več zagleda luč sveta.
Nisem se vpisal v žalno knjigo, saj se tja
vpisujemo ob slovesu. Danilo, ti boš vedno
z nami ali kot je napisal Anton Aškerc v Časi
nesmrtnosti: »… v delih svojih živel sam boš
večno!...«
Zmago Šalamun

Območni odbor Maribor

Vabilo

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

»Vnaprej izražena volja bolnika«
bo v torek, 7. maja 2019, ob 17. uri na sedežu odbora v Mariboru,
Partizanska c. 12/II.
Z nami bo Borut Ambrožič, prvi zastopnik pacientovih pravic v Mariboru.
Pravica do vnaprej izražene volje bolnika ostaja (žal) še vedno spregledana možnost posameznika, ki je sposoben odločanja o sebi ter ima pravico, da se upošteva
njegova volja o poteku zdravstvene oskrbe, če bi se znašel v položaju, ko ne bi bil
sposoben odločati o sebi.
Prijazno vabljeni!

OI JSKD Lenart
Ringaraja v
Voličini
Ringaraja –srečanje otroških folklornih skupin je potekalo v Voličini 27. marca
2019. Srečanje je strokovno
spremljal dr. Bojan Knific.
Nastopajoče in publiko je
pozdravila podžupanja Občine Lenart Urška Možina.
Srečanje je pripravil JSKD
Lenart v sodelovanju z Občino Lenart in OŠ Voličina.

Ringaraja- srečanje otroških folklornih skupin: otroška folklorna skupina Šleka pac OŠ J. H. Jurovski Dol

Čričkov gaj 2019
Revijo otroških pevskih zborov z naslovom Čričkov gaj je pripravil JSKD Lenart v
sodelovanju z Občino Sveti Jurij in OŠ J. H.
Jurovski Dol. Strokovno je revijo spremljala
Manja Gošnik Vovk.

Orfejeva pesem pri
Sveti Trojici

Reviji odraslih pevskih zborov in malih
vokalnih skupin - Orfejevi pesmi 2019 boste lahko prisluhnili v Sveti Trojici 31. maja
2019, v Kulturnem domu Sveta Trojica.
Pripravlja jo JSKD Lenart v sodelovanju z
Občino Sveta Trojica v Slovenskih goricah.
Breda Slavinec
Čričkov gaj- revija otroških pevskih zborov
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Pobeg v zgodovino čarovništva
Predstava o Agati navdušila številno občinstvo
V soboto, 6. aprila, in v nedeljo, 7. aprila
2019, je v Domu kulture Lenart potekal dogodek Pobeg v zgodovino čarovništva, s podnaslovom Agata.
Doživeli smo umetniško stvaritev, legendo
o Agati iz Štraleka, o njeni nesrečni ljubezni, o
hrastovški rodbini Herberstein, o čarovništvu, o
boju med dobrim in zlim. Vrhunska gledališka
predstava, briljantno odigrane vloge, izpiljene do zadnje podrobnosti, liki, ki so jih oživili
igralci, so ustvarili pravo »grajsko« vzdušje, bilo
je doživetje, kot da smo se znašli v 16. stoletju.
Predstava ima veliko izpovedno moč, simboliko, je preplet groze, romantike in poetike,
boj med ljubeznijo in sovraštvom, hudobijo
in dobroto, s čarovništvom kot simbolom zla.
To so večne teme, ki spremljajo človeka sko-

zi vso zgodovino. Predstava o preteklosti nas
nagovarja in se nas dotakne tudi danes.
Klasična dramska uprizoritev, ki pritegne
gledalca, ga drži v napetosti, dobro izbrana
glasba in odlično oblikovana luč dajeta predstavi poseben čar in draž.
Režija je delo Viktorja Hrvatina Megliča, ki je
z izjemnim občutkom in znanjem vodil in motiviral igralce ter skupaj z ekipo ustvaril umetniški dogodek, ki bo v Lenartu in širši okolici
gotovo ostal nepozaben. Mojstrska uprizoritev
je plod večmesečnega dela ljubiteljskih ustvarjalcev Kulturnega društva Delavec Lenart,
igralcev, domače kostumografke in scenografke Nine Šulin, ki je oblikovala sceno, ki na
odru lenarškega kulturnega doma ustvari vtis
hrastovških grajskih soban. Bogate kostume so

Veliko
zanimanje za
predstavo in
zadovoljstvo po
njej

O

rganizatorji Pobega v
zgodovino čarovništva, predstave Agata,
so obiskovalcem nekaj dni
pred dogodkom na izbranih
lokacijah ponudili brezplačne
vstopnice, a so te zelo hitro pošle. Na obe uprizoritvi je prišlo
več obiskovalcev, kot je bilo na
voljo vstopnic in zagotovljenih
sedežev. Nekateri so imeli srečo, da jim je vstopnico ponudil kdo, ki mu je po naključju
ostala, ali pa so uspeli priti do
katerega od dodatnih sedežev,
ki so jih zagotovili skrbni organizatorji.
Zadovoljstvo obiskovalcev
po več kot dveh urah pozornega spremljanja dogajanja
na odru je bilo več kot očitno.
E. P.
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Klasična predstava z veliko »filmskimi«,
modernimi elementi, razpoloženji in občutji,
od svetlih do mračnih, je velik dogodek, praznik gledališča, je porekel marsikdo. V dveh
dneh si je uprizoritev ogledalo več kot 600
gledalcev. Predstava traja več kot dve uri, brez
odmora, igralci so bili deležni aplavzov med
predstavo, na koncu so sledile stoječe ovacije
in vzkliki navdušenja. Velik poklon celotni
ekipi in ustvarjalcem predstave.
»Dogodek poteka v okviru projekta ESCAPE, ki je podprt s strani Evropske unije in sofinanciran iz Evropskega sklada za regionalni
razvoj v okviru programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija – Madžarska 2014 – 2020«.
Ponovitev predstave bo 18. in 19. maja v
Domu kulture Lenart.
D. O., foto: Marko Katan, Žiga Strmšek in E. P.
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SI-HU
iz zgodovine
v prihodnost
a történelemböl
a jövöbe

po Ninini zasnovi in predlogah sešile lokalne
šivilje. Miroslav Mauko je pripravil dramatizacijo na osnovi Ilaunigovega romana Črni križ
pri Hrastovcu in dela Skaljena ljubezen Agate
in Friderika avtorice Berte Čobal Javornik.
Estetska uprizoritev, kjer se zvrstijo prizori, ki bodo postali legendarni, preplet ganljivosti, ljubezni med Agato in Friderikom, in
srhljivosti, kot so prizori sojenja čarovnici in
umiranja glavnih junakov.
Izvrstno odigrane vloge so ustvarili Lara Zorec v vlogi Agate, Aleksander Satler kot Friderik
Herberstein, Katja Koroša kot grofica Margareta Herberstein, Miroslav Mauko kot Trenak. To
so osrednji liki, ki so »steber« predstave, čeprav
je vsak igralec z odlično igro prispeval svoj delček v celoten mozaik predstave. Za luč je poskrbel Miljenko Knezoci, za ton pa Tin Matuš.

Občina
Lenart

SLOVENIJA – MADŽARSKA
SZLOVÉNIA – MAGYARORSZÁG
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Agata skozi oči mladih
V Lenartu v Slovenskih goricah je obujanje
spomina na tragično zgodbo Agate in Friderika skozi gledališke predstave že dolgoletna
tradicija. Letos je ta nastala v režiji Viktorja
Hrvatina Megliča, sicer priznanega igralca, ki
pa je že večkrat dokazal, da mu tudi režiserske vode niso tuje.
V predstavi ne nastopajo šolani igralci, a smo
bili nad njihovo profesionalnostjo pozitivno presenečeni – biti skoncentriran in slediti dogajanju
2 uri in 15 minut, ni lahka naloga, a se je zdelo,
da jim to ni predstavljalo nobene ovire. Čutila se
je kemija ter energija med ustvarjalci in njihova
ljubezen ter strast do uprizarjanja te legende. Za
svoj trud in korektno opravljeno nalogo so povsem zasluženo bili deležni stoječih ovacij.
Kostumografija in scenografija sta bili delo
Nine Šulin, ki se je ponovno izkazala, saj s sceno ni pretiravala, a hkrati vseeno poskrbela,
da je le-ta odlično nakazala prostor in čas. Vsi
objekti na odru – od pohištva do ročno izdelanih slik in križa, so bili uporabljeni modro,
vsak je služil svojemu namenu in prispeval k
boljšemu razumevanju zgodbe. Izpostavljen
ni bil le estetski vidik, temveč tudi praktičnost
scene - miza, ki je služila tako v kuhinji kot na
sodišču - in zavese, katerih pomen mnogokrat
prezremo. V tej uprizoritvi so z njimi večkrat
ustvarili nov prostor ali z zagrnitvijo poskrbeli
za nemoteno menjavo ozadja, medtem ko se je

pred zastorom odvijal drugi prizor. Kostumi so
bili izredno bogati, dobro dodelani in so nas
popeljali v čas dogajanja, 16. stoletje. Tehnični
pomočniki so igralcem pomagali pri menjavi
le-teh ter ustvarjali časovne spremembe. Sam
režiser je poudaril, da je to zaradi širokega časovnega razpona – 70 let, izjemno pomembno.
Osvetljava je bila splošna, kljub temu pa so reflektorji v nekaterih prizorih usmerjali pozornost
na točno določeno dogajanje, kar je v tistem trenutku na odrskih deskah bilo najpomembnejše
– tukaj imamo v mislih poroko in poročno noč,
ki ju je spremljal osamljen snop svetlobe, prizor
umirajočih Trenaka in Margarete ter Trenakova
nočna snubitev Agate, ko smo prav zaradi odsotnosti luči občutili še večjo grozo in srh.
Dogajanje je nenehno spremljala glasba
ter s svojo dobro dramaturško noto obenem
ustvarjala tako napeto kot intimno in sproščujoče vzdušje. Čeprav je prevladovala klasična glasba, smo lahko v zadnjem prizoru
med Trenakom in Margareto prisluhnili tudi
sodobni. Omenjen prizor je po našem mnenju tudi vrhunec simbolike ter metaforike,
hkrati pa je bil nabit z energijo, ki jo je dodatno potencirala prav melodija v ozadju. Gledalce je spodbudil h kritičnemu premišljevanju in pustil prostor za osebno interpretacijo.
Režiser Viktor Hrvatin Meglič je dogajanje
aktualiziral in skozi poglobljeno preučevanje
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na oder postavil kompleksne like. Sam je izpostavil, da sta tudi Margareta in Trenak, ki ju
mnogi doživljajo le kot negativca, navsezadnje
krvava pod kožo kot vsi ostali smrtniki. Grofico je skušal prikazati ne le kot staro veščo, temveč kot lik, s katerim lahko simpatiziramo. Na
svojih plečih je nosila breme obdržati rodbino
Herberstein in svojemu sinu želela le najbolje.
Dejstvo, da je zgodba o prepovedani ljubezni iz 16. stoletja v današnjih časih še vedno
aktualna, bi se morda mnogim zdelo presenetljivo, sploh glede na napredek, ki smo ga dosegli na prehodu iz tradicionalnih družb. Še

danes se širom po svetu pojavljajo situacije, ko
posamezniki ne morejo biti s svojo ljubljeno
osebo zaradi najrazličnejših dejavnikov, ki ne
bi smeli vplivati na srečo v ljubezni. Režiserju
je velik izziv predstavljala kakovostna izvedba legende, saj se te zaradi dolgega časovnega
razpona zgodbe le malokrat postavljajo na
oder. Nalogo je opravil izjemno, uspela mu je
namreč edinstvena uprizoritev že večkrat videne in slišane zgodbe, ki je globoko zasidrana v srcih prebivalcev tamkajšnjega okoliša.
Davorin Juhart, Janja Orovič,
Maja Senekovič, Tia Senekovič.

Mamma mia po naše - stoječe ovacije
V soboto, 23. marca, je bila dvorana kulturnega doma Selce spet nabito polna. Iz Selc,
Voličine, Zavrha in od drugod so prišli na premiero muzikala Mamma mia po naše. S premierno predstavo so obeležili tudi materinski dan
- pred pričetkom predstave so na oder stopili
najmlajši iz vrtca Selce in občinstvu ogreli srca
z dvema pesmicama. Sledil je kratek nastop
domačih pevcev ljudskega petja. Predsednik
KTD Janez Belna je s prisrčnimi besedami nagovoril mame oziroma vso občinstvo. Materi
in babici Olgi Rojko pa je tudi kot zahvalo za
nesebično pomoč društvu poklonil šopek.
Sledil je težko pričakovani del večera, premiera muzikala Mamma mia po naše v izvedbi mladinske dramske skupine KTD Selce. Avtorica igre, besedil pesmi in režiserka
je Karin Petko, koreografija Tjaša Korenjak,
tehnika Domen Leš. V vlogi igralcev so bili:
Tadej Kurnik, Tjaša Korenjak, Dominik Petko, Timotej Šuman, Tina Perko, Manuela
Brunčič, Katarina Leš, Saška Kurnik in seveda Karin Petko, ki je izvrstno odigrala vlogo
Done. Zgodba se nanaša na film Mamma
mia, je prirejena in postavljena v podeželsko okolje, kjer živi s slovenskim tekstom in
slovenskimi besedili ob vedno mladih ritmih
zasedbe Abba. Zgodba
o mladostnih napakah, odraščanju, odločitvah in ljubezni je
aktualna v vseh časih.
Igra je predstavljena v
okolje, ki nam je blizu.
Tako spoznamo, da
za neverjetno zgodbo
ni potreben eksotičen
grški otrok, pač pa se
te dogajajo vsepovsod
okrog nas, le opaziti jih
je treba. Romantična
komedija je navdušila
občinstvo s čarobno
pripovedovalno močjo

glasbe, pesmi in plesa. Občinstvo je mlade
igralce za čudovito izvedbo nagradilo s stoječimi ovacijami. Igralska skupina je še zelo
mlada, velik uspeh je doživela že z glasbeno
komedijo Zmenek, z muzikalom Mamma
mia pa je presegla pričakovanja. V Selcih so
dvakrat napolnili dvorano do zadnjega kotička. Komentar: »Zmenek je bil zelo dober, zdaj
pa vidim Mamma mio! Leteli ste!«
Mladi igralci so bili veseli tudi obiska strokovne spremljevalke festivala Vizij Dunje
Zupanec, ki jim je izrekla veliko spodbudnih
pohvalnih besed. Nov zagon jim dajejo tudi
spodbude in pohvale vodje JSKD Lenart Brede Slavinec, predsednika Janeza Belna, župana
mag. Janeza Krambergerja, podžupana Franca
Ornika, ravnatelja OŠ mag. Antona Goznika,
svetovalke za kulturo Darje Ornik in vseh
ostalih, ki so jih spodbujali z aplavzom.
Komentar igralcev: »Bilo je noro! Vzdušje
je bilo električno! Bila je taka energija, dali
smo jo občinstvu in oni nam. Res smo leteli,
občinstvo pa z nami! Nepozabno!«
Člani KTD Selce so zelo veseli in ponosni
na svoje mlade člane.
KTD Selce, foto: Venčeslav Zrim

Dan odprtih vrat in vpis v Glasbeno šolo Lenart
Konservatorij za glasbo in balet Maribor - podružnična glasbena in baletna
šola Lenart z dislociranim oddelkom Cerkvenjak - objavlja Dan odprtih vrat
in Razpis za vpis v glasbeno in baletno šolo v šolskem letu 2019/20.
Konservatorij za glasbo in balet Maribor
s svojo dejavnostjo omogoča sistematično
šolanje in ukvarjanje z glasbeno in plesno
umetnostjo od predšolske glasbene vzgoje do
mature na srednji šoli. Učenci pod skrbnim
mentorstvom visoko izobraženih učiteljev
pridobivajo kakovostno znanje in veščine,
koncertne izkušnje, razvijajo svojo ustvarjalnost, učijo se javnega nastopanja, socialnih
veščin, sodelovanja, kritičnosti, samostojnosti, samoiniciativnosti in solidarnosti; razumevanja pomena kulturne dediščine, spoznavanja kulturne raznolikosti, učijo se izražati
in razvijati osebno in umetniško identiteto.
Vse starše, ki si za svoje otroke želite kvalitetne glasbene in baletne izobrazbe, vabimo
v petek, 17. maja 2019, od 16. do 18. ure na
Dan odprih vrat. Lahko se boste sprehodili
po naši šoli ter spremljali pouk in naše aktivnosti.
V ponedeljek, 20. maja 2019, ob 18. uri
pripravljamo v Domu kulture Lenart prireditev z naslovom »Glasbena šola se predstavi«. Predstavili bomo dejavnosti in delo naše
šole. Za lažjo odločitev vas vabimo, da našo
prireditev obiščete.

V glasbeni šoli Lenart bodo potekali preizkusi za vpis v naslednje programe:
A. Program glasba:
klavir, harmonika, violina, kljunasta
flavta: priporočljiva starost 7-9 let
kitara: priporočljiva starost 8-10 let
flavta, saksofon, klarinet, trobenta: priporočljiva starost 9-12 let
bariton, tolkala: priporočljiva starost 9-15
let
B. Program
Glasbena pripravnica: starost 6 let (ni potrebno opravljati preizkusa glasbenih sposobnosti)
C. Program ples:
Plesna pripravnica: starost 6-9 let
Balet: starost 9-11 let
V glasbeni šoli Cerkvenjak razpisujemo
v programu Glasba naslednje inštrumente:
klavir, harmoniko, kitaro, flavto in kljunasto flavto.
Vrata v svet glasbene in plesne umetnosti
vam bomo odprli. Želimo si, da bi si želeli
tudi vstopiti. Z veseljem vas pričakujemo!
Pripravila: Irena Košmerl Leš

KNjigolAndiJa

kšen je naslov stripa, objavljenega v Mladini
leta 1988, ki je dvignil celo vojaški vrh in avtorja spravil v težave. Odgovor - Točno opolnoči in ostale zgodbe je na prireditvi v knjižnici pravilno povedal mladi bralec Jan Emeršič
in si prislužil nagrado vseh treh albumov, ki
mu jih je podelil avtor osebno. Prvi album je
bil celo zadnji izvod. Zelo spodbudno. Jan je
pomagal svojemu očetu Mateju tudi fotografsko in video posneti dogodek.
Avtor je za dogodek sam oblikoval vabilo,
pripravil razstavo s svojimi zgodbami, tabla-

Avtor z obiskovalci razstave, foto: Matej Emeršič
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ostalih pripomočkov Romea Štrakla.
S svojo bogato in primerno razlago, lastnim
ustvarjanjem in zbranim gradivom o stripu je
Romeo Štrakl zelo primeren predavatelj na to
temo. Zato smo se odločili temo ponuditi OŠ
Sv. Trojica (in tudi drugim seveda) in predstavitev Prekletstva tretjega albuma bomo v
sodelovanju z Občino Sv. Trojica izvedli tudi
v domačem kraju avtorja, v Sv. Trojici.
Marija Šauperl

Preizkus glasbenih in plesnih sposobnosti za program glasba in ples ter vpis v glasbeno
in plesno pripravnico bo potekal v sredo, 22., in v torek, 28. maja 2019, od 17. do 19. ure
v prostorih Glasbene šole Lenart (Trg osvoboditve 7, Lenart) in Glasbene šole Cerkvenjak
(OŠ Cerkvenjak).

Prekletstvo tretjega albuma
Strip album Romea Štrakla smo predstavili v Knjižnici Lenart 4. aprila 2019 ob 18.
uri. Album nosi letnico 2018 in je posvečen
očetu Ivu Štraklu (1939–2018). Izšel je pri
Kulturnem centru Maribor. V družini Štrakl je likovna žilica družinska govorica in ni
čudno, da tudi Romeo raje spregovori v sliki.
Striparstvo je v Sloveniji v porastu, tudi bralcev je vedno več. Še vedno pa je teže prodreti
kot z drugimi zvrstmi ustvarjanja. Romeo je
znan slovenski stripar in v svojih odgovorih
na vprašanja je bil bogat, presenetljivo veliko
znanja nam je natresel. Pokazal je primere
svetovnih šol stripa,
od knjig do revij in
časopisov, kvalitete in
»kiča«. Hkrati je pripravil bogato razstavo.
V predstavitvi smo se
sprehodili skozi njegovo ustvarjalno življenje,
predstavili razvoj in vse
tri albume stripov, ki
so izšli, izobraževanje,
razstave, tudi gostovanja po tujini, uspehe.
Zastavili smo tudi nagradno vprašanje: Ka-

mi, skicami itd, s čimer je nazorno prikazal
potek dela in priprave, hkrati pa tudi različne
pojme v striparstvu.
Na koncu smo se posladkali s potico mame
Milene in jabolčnim sokom ter še kramljali
o risanju z različnimi tehničnimi pripomočki; o ljubezni Romea Štrakla, ki ji še ni videti
konca. Čeprav so vse dobre stvari tri, recimo,
da najmanj tri, zatorej čakamo vsaj še na četrti in ne zadnji album stripov izpod peresa in

V marčevski številki Ovtarjevih novic smo
objavili fotografijo Terezije Petrič iz Gočove, in to v počastitev materinskega dneva. Z
dvema fotografijama smo poskusili prikazati
vedro, vedno nasmejano kmečko žensko, mater, igralko, pevko, gasilko, prostovoljko – ni
opravila, ki ga ne bi opravljala. Pri svojih 82ih še vedno odpelje kombi v Ljubljano in se
redno udeležuje pevskih vaj KD Frančišek Sv.
Trojica. Potuje, tudi pot do Turčije ji ne predstavlja ovir, bila je skupaj že v 11 različnih
državah. Prepoznali so jo številni prijatelji,
sodelavci in aktivisti. Še vedno preprosto in
prijazno deli svoje življenjske izkušnje: Življenje je eno in lepo in vredno se je boriti.
Terezijo so prepoznali in povedali: Ivan
Vajngerl, mojster domače obrti iz Porčiča:
»Prepoznal sem na slikah mojo redno stranko, Terezijo Petrič. Že dolgo se poznava, redno kaj potrebuje; še vedno dela, vozi, poje,
vsestransko aktivna ženska.«
Francka Dečko Vihar: »Pozdravljeni, na
sliki v Ovtarjevih novicah je vprašanje, kdo
je na sliki: to je Terezija
Petrič, rojena Ornik iz Gočove.«
Ludvik Matjašič iz Gočove: »Prepoznal sem našo
sovaščanko.
Iznajdljiva
ženska, dela vse, vozi avto,
aktivna v gasilstvu in pevskem zboru.«
Ljubo Kšela: Objavil je
sliko iz časov LMDA Gočova 1977, ko je organizirala zaključek akcije.
Andrej Dvoršak, pevovodja: »Terezija je vestna,
redoljubna in za svoja leta
ima neverjetno voljo.«

Zapisali smo le nekaj izjav, je pa še več ljudi,
ki prepoznajo človeka ali lokacijo na objavljeni fotografiji, pa se ne odzovejo.
Objavljanje fotografij v naši KNJIGOLANDIJI spodbuja pogovore med ljudmi, obujanje dobrih izkušenj iz preteklosti za uspešno
premagovanje ovir v prihodnosti (pa tudi
slabih, da jih ne bi ponavljali). Na osnovi teh
objav izvajamo v knjižnici klepete z naslovom
Zgodbe nas učijo in v maju (predvidoma 30.
5.) bo Terezija klepetala z gostom, katerega
fotografijo objavljamo v današnji številki.
Nastajajo zanimive zgodbe. Ni vse staro za
zavreči in tudi izkušnje, ki jih delijo starejši,
niso namenjene samo njihovim vrstnikom iz
nekdanjih dni, ampak bi kdaj pa kdaj veljalo, da jim prisluhnejo tudi mlajši. Pogovor je
osnova za razumevanje drug drugega.
Novo zgodbo prinaša objavljena fotografija. Kdor prepozna osebnost na sliki, naj sporoči na: marija.sauperl@gmail.com ali na 051
338 144.
Marija Šauperl
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Slovenske gorice so imele svojega podobarja

Leopolda Lavoslava Perka
(1848–1918)

Knjižnica Lenart, 25. 3. 2019 - razstava in fotografije: Darja Šuta, Ivanka Kraner, Slavko Štefanec,
Emilijan Šrumpf, Marija Šauperl
V večnamenski dvorani Knjižnice Lenart si je še vedno možno ogledati razstavo, za katero so gradivo zbrali domači raziskovalci življenja in dela podobarja Perka
ob 100-letnici smrti. Podatke smo nekoliko dopolnili
in izdali informativno zloženko. Tako smo se dostojno
oddolžili enemu izmed mojstrov, živečih v Sv. Trojici.
Marija Šauperl
Poličeva kapela, ki so jo obnovili, je pomembna
kulturna dediščina v Sv. Trojici. Foto: Drago Lipič

Plesni utrinki pri Sveti Ani
V nedeljo, 14. aprila, je Twirling klub Aninih mažoretk pripravil tradicionalno prireditev Plesni utrinki pri Sveti Ani. Klub zelo
uspešno deluje že 19 let in se v letošnjem šolskem letu lahko pohvali z dvainšestdesetimi
člani. Najmlajši člani so Palčki gibalčki, ki pri

svojih uricah predvsem telovadijo in spoznavajo različne oblike gibanja od plezanja, poskakovanja, tekanja, kotaljenja in še kaj.
Vse ostale članice pa se intenzivno ukvarjajo s plesnimi koreografijami, ki vključujejo
gimnastične in baletne prvine ter elemente s
palico. Redno se udeležujejo tekmovanj, kjer dosegajo
pohvalne rezultate.
Letošnji Plesni utrinki
so bili v znamenju predstavitve dela skozi vse šolsko
leto, saj so člani in članice
želeli obiskovalcem pokazati pridobljeno znanje, za
katero pa gre zahvala našim
mentoricam: Lei Kramberger, Valentini Pomberg,
Mojci Šauperl in Ani Šnofl.
V prihodnjem mesecu jih
že čaka nov izziv – državno
tekmovanje v Logatcu.
TKAM

Skriti talenti 2019
Spet je bil tu prvi pomladni dan, 21. marec
– dan poezije. Vsako leto se na ta dan srečamo
»skriti talenti« pri Sveti Trojici. Letos je bilo
v prostorih DU Sv. Trojica že štirinajsto srečanje, ki ga prizadevno vodi Marija Klobučar.
Talenti prihajajo iz različnih krajev Slovenskih goric, tudi iz Prekmurja in Dupleka. Nekateri so pesmi poslali, ker niso mogli priti,
vse prispevke smo seveda prebrali. Posebno

nas je presenetil Rihard Pšajd, ki se je po 37ih letih vrnil iz Švedske. Njegove pesmi so v
zbirki Poti mojega življenja, nekaj jih je tudi
prebral. Pesmi so zelo čustvene, večina domoljubne, izraža željo po vrnitvi v domovino.
Prvič sta prišli Tanja Bela Velbin iz Benedikta
in Marija Vučetič iz Svete Ane. Vsako leto je
več udeležencev, letos nas je bilo 27. Pozdravil nas je župan David Klobasa, predsednik
ZDU Slovenskih goric
Stanko Kranvogel pa je
poudaril, da je nivo pisanja
vsako leto boljši. Prav tako
so nas pozdravili direktorica Knjižnice Lenart Petra
Korošec in drugi.
Branje je spremljalo
igranje na citre in ustno
harmoniko ter petje. Vsi so
bili nad branjem prispevkov navdušeni. Vzdušje je
bilo enkratno. Veselimo se
srečanja v Knjižnici Lenart
23. maja 2019.
Adelena Neuvirt

Zlato priznanje in posebna nagrada za mlado
pianistko
Ana Gungl je 10-letna deklica, doma iz
Svete Trojice. Že zgodaj je kazala zanimanje
za glasbo, zato so jo starši vpisali v glasbeno
pripravnico na javni glasbeni šoli. Zaradi zasedenosti prostih mest pri klavirju (želja po
igranju na ravno ta instrument nikakor ni hotela pojenjati), so bili Anini starši primorani
poiskati zasebnega učitelja. Danes je Ana v 3.
razredu klavirja v Glasbenem ateljeju Anite
Kralj v Sv. Trojici in opravlja državne izpite za
javno veljavno spričevalo na Konservatoriju
za glasbo in balet Maribor. Njena mentorica,
akademska glasbenica Anita Kralj Pavkovič,
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je znana pevka, sicer pa profesorica orgel in
klavirja na Zasebni glasbeni šoli v samostanu
Sv. Petra in Pavla na Ptuju. Šola je znana po
posebnih pedagoških načelih Edgarja Willemsa, ki skuša vsakemu posamezniku približati svet glasbe na njemu najbolj dojemljiv
način in razviti njegov maksimalni glasbeni
potencial. Uspehe tovrstne glasbene pedagogike potrjujejo dosežki učencev te majhne
glasbene šole, še zlasti na področju glasbene
teorije – nauka o glasbi in solfeggia. V četrtek,
4. aprila 2019, se je Ana Gungl, udeležila 1.
Soboškega festivala mladih glasbenikov, ki je

potekal v Glasbeni šoli Murska Sobota v tekmovalnih disciplinah solopetja, klavirja in violine. V disciplini klavir v III. kategoriji (tretje leto učenja) je Ana dosegla zlato priznanje
(90,67 točk) ter prejela posebno nagrado
za najboljšo izvedbo
skladbe Slovenskega
skladatelja. Strokovno
komisijo so sestavljali
renomirani profesorji
klavirja: Blaženka Arnič Leben, Bojan Glavina in Lea Šantek. Ana
imela čast še enkrat zaigrati nagrajeno skladbo na svečani podelitvi
priznanj in nagrad v

soboto, 6. aprila, na finalnem koncertu prvonagrajencev v dvorani Glasbene šole Murska
Sobota.
P. A.

NOGOMET
Ekipa U11 NK Jurovski Dol v Umagu
Od 15.−17. 3. je potekalo mednarodno nogometno tekmovanje Umag Trophy 2019. Za
organizacijo tekmovanja je poskrbela agencija B4Sport Camps. Za NK Jurovski Dol je
bila udeležba nekaj novega, a zelo mikavnega.
Naša ekipa fantov U11 nastopa pod okriljem
MNZ Maribor. Rezultati kažejo velik napredek in prvič v zgodovini kluba jim je bilo
omogočeno sodelovanje na turnirju v tujini.
Tekmovanje je potekalo tri dni, v skupinskem
delu se je pomerilo 52 ekip, naši nasprotniki
so bili HNK Rijeka, NK Radomlje, NK Brinje
Grosuplje, NK Olimpija in NK Kočevje. V
skupinskem delu smo bili 4. v skupini (remi,
zmaga in trije porazi). Naša ekipa je nato
igrala za mesta od 16. do 32. Po porazu z NK
Bravo je ekipa zadnjo
tekmo z NK Mladost
Fažana igrala na zmago. Po rednem delu ni
bilo zmagovalca, po kazenskih strelih pa zmaga in veliko veselje ob
osvojenem 25. mestu.
Naša ekipa (Daniel Pivljakovič, Enej Dobaj,
Žiga Hohnjec, Žan Kosar, Anej Pavalec, Teo
Kirbiš, Jure Kocbek,
Pavel Šijanec, Andraž

Petek, Tai Muršec, Maik Keršič Ferk in Vik
Keršič Ferk ter trenerja Saša Urbanič in Luka
Sambolec) je dobila potrditev za ves trud in
naporno delo na treningih, hkrati pa smo bogatejši za neprecenljivo izkušnjo. S ponosom
smo zastopali NK Jurovski Dol in naš kraj, za
katerega je marsikdo na turnirju slišal prvič.
Zahvala staršem, ki so finančno omogočili
sodelovanje svojim otrokom in jih bodrili in
glasno spodbujali, in sponzorjem Homont
- Sonja Polajžer s.p., Dream Gym - Fitness
center Lenart in Eder helopal okenske police
d.o.o., ki so poskrbeli, da je bila ekipa profesionalno opremljena.
NK Jurovski Dol

KARATE
3 tekme in kopica odličij

V soboto, 23. 3.2019, je Karate zveza Slovenije v Celju organizirala 1. pokalno tekmo za
starostne kategorije do 18 let. Tekmovanja so
se udeležili vsi najboljši slovenski tekmovalci
- 438 tekmovalcev iz 51 klubov. Iz lenarškega
karate kluba so se tekmovanja udeležili: Luka
Lenart, Luka Štandeker, Luka Rola, Matija Sedonja, Vid Zarič in Nino Ornik. Rezultati: 1.
mesto – Vid Zarič (borbe ml. kadeti -55 kg); 2.
mesto – Vid Zarič (kata ml. kadeti); 3. mesto
– Luka Lenart (borbe dečki +45 kg) in Nino
Ornik (borbe mladinci
-68 kg); 5. mesto – Luka
Rola (borbe dečki -40
kg) in 7. mesto – Luka
Lenart (kata dečki).
V soboto, 13. 4. 2019,
je Karate klub Bohinj
pripravil tradicionalni Katana cup z okrog
200 tekmovalci iz 35
klubov iz 5. držav. V
ekipi matičnega Kovinarja je lenarško karate sekcijo zastopal
Nino Ornik in osvojil
1. mesto v borbah med
mladinci do 68 kg in 2.
mesto v borbah med
mladinci do 76 kg.
V nedeljo, 14. 3. 2019,
je v Ljutomeru potekal
4. krog Šolske Karate
Lige, ki ga organizira
Karate zveze Maribor, s

130 tekmovalci iz 37 osnovnih šol. Uvrstitve
lenarških karateistov: 1. mesto: Jakob Duraković (kata najmlajši), Luka Rola (borbe dečki +35 kg), Luka Rola (kata dečki), Vid Zarič
(borbe ml. kadeti -50 kg), Luka Štandeker
(borbe dečki -35 kg) in kata ekipa Lenart (Bauman, Rola, Lenart); 2. mesto: Luka Lenart
(kata dečki) in Vid Zarič (kata ml. kadeti);
3.mesto: Gal Bauman (borbe dečki +35 kg) in
Karin Plemenič (kata najmlajše).
Borut Močnik
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ZA RAZVEDRILO

ATLETIKA

Obvestilo dopisnikom in sodelavcem Ovtarjevih novic!

Prvak Brionov

Otočje Brioni se ponaša z bogato zgodovino;
vse od sledi dinozavrov
do famozne Titove rezidence, zato ne preseneča, da so ga pred
leti odkrili tudi tekači.
Letos je tam že petič zapored potekala ena izmed najlepših tekaških
prireditev na območju
bivše skupne države,
Brijuni marathon.
Tek, tako profesionalni
kot amaterski, uživa v
naši občini dober ugled,
zato smo pogosto priča
številnim odličnim dosežkom naših tekačev.
Med najnovejšimi vsekakor izstopa zmaga
na brionski desetkilometrski razdalji našega
ljubiteljskega tekača Aleša Smerdelja iz Voličine. Na začasnem delu v prestolnici kot član
športnega kluba Happy Gym Ljubljana Aleš
zadnja leta vztrajno niza vse vidnejše uspehe.

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, 24. maja 2019. Zadnji rok za oddajo prispevkov ali nujne
rezervacije prostora je 10. maj 2019.
Uredništvo

Od številnih kategoričnih zmag na lokalnih
tekmah do odličnega dosežka na lanskem
berlinskem maratonu. Ob tem sam dodaja, da
mu tek predstavlja »zgolj« veselje, zdrav način
življenja, hobi in odlično protistresno terapijo
kot protiutež zahtevni poklicni karieri.
Mateja K.

Osmošolci OŠ Lenart v Planici

Učenci 8. a in 8. b razreda OŠ Lenart so pod
mentorstvom Andreje Štancer sodelovali
na natečaju Planica in
otroci 2019 (izdelali so
navijaški plakat). Pri
svojem delu so bili zelo
uspešni in prišli med
deset šol finalistk. Za
nagrado so se udeležili
izleta v Planico v četrtek, 21. marca 2019.
Organizacijski komite
Planice je pokril stroške avtobusnega prevoza in prispeval vstopnico ter malico za vse
učence. Učenci so prisostvovali uradnemu
treningu in kvalifikacijam za naslednji tekmovalni dan. Videli so veliko dolgih skokov
in večkrat zapeli tudi himno tega tekmovanja, Avsenikovo Planico - sneženo kraljico,

po končanih skokih pa so uživali v koncertu
dveh slovenskih raperjev (Challe Salle in
Nipke). Domov so se vrnili polni novih vtisov in navdušeni nad dogajanjem v Planici.
Simona Peserl Vezovnik

Piše: Tomaž Kšela

HUMORESKA

Drexit
»Peter, zakaj pa si danes tako zamišljen,«
je šivilja Marica pri malici povprašala rezkarja Petra.
»Ah, Marica, ne sprašuj. Noč in dan si
glavo razbijam z velikim problemom, ki mi
zadnje leto greni življenje,« je vzdihnil Peter.
»Kaj te tako jezi,« je postal radoveden
Tone.
»Jezi me, ker ne najdem prave rešitve za
problem, ki ga moram rešiti,« je pojasnil
Peter.
»To s Tonetom že razumeva, vendar ne
veva, za kakšen problem gre. Če bi vedela,
bi ti morda lahko pomagala,« je dejala Marica.
»Gre za drexit,« je s sklonjeno glavo dejal
Peter.
»Reče se brexit in ne drexit,« ga je na hitro popravil Tone. Marica pa je nadaljevala:
»Dragi Peter, ne jemlji tega tako osebno.
Zaradi brexita boli glava vse na stari celini,
ne samo tebe. V Veliki Britaniji nekateri že
več mesecev demonstrirajo po ulicah, da o
tem, kako se prepirajo poslanci v angleškem
parlamentu, niti ne govorimo. Naši poslanci
so, kar se prepiranja tiče, vajenci za angleške. Peter, svetujem ti, da si brexita ne ženeš
bolj k srcu kot Angleži sami. Bodo v Bruslju

že našli kakšno rešitev.«
»Na brexit se požvižgam. Mene boli glava
zaradi drexita,« je povzdignil glas Peter.
»Kaj pa je to drexit,« sta presenečeno v en
glas povprašala Tone in Marica.
»Le za kaj bi šlo? Gre za razdružitev družine, torej za drexit,« je pojasnil Peter. »Sin
se je odločil, da bo pri 35 letih zapustil družino in odšel živet na svoje. O tem je imel
prejšnji vikend referendum s svojimi kameradi v bifeju pri Ančki. Vsi so ga podprli, češ
da je že skrajni čas, da gre na svoje.«
»In v čem je potem problem,« je previdno
povprašala Marica.
»Problem je v tem, da bi on rad še naprej
hodil domov na kosila in večerje. Prav tako
pričakuje, da mu bo mama še naprej prala
in likala perilo ter da mu bom jaz še naprej
popravljal avto ter zanj opravljal vsa fizična
dela. Sam pa namerava zadržati svojo plačo
v celoti zase ter samostojno zaživeti v garsonjeri nedaleč od bifeja pri Ančki.«
»Hm, to pa je precej podoben problem
kot brexit,« se je za ušesi popraskal Tone.
»Peter, sedaj te razumem,« je razumevajoče dejala Marica. »Ti doma nimaš samo
drexita, temveč pravi drek, ki si ga že sit –
torej dreksit!«

Smeh je pol zdravja
CENIK oglasnega prostora v
Ovtarjevih novicah
1/16 strani

124 x 40 mm

80,00 €

1/8 strani

124 x 84 mm

100,00 €

1/4 strani

124 x 173 mm

180,00 €

1/2 strani

253 x 173 mm

280,00 €

Cela stran

253 x 350 mm

480,00 €

K navedenim cenam se prišteva DDV.

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

Logika

Metlica za WC

Milijon evrov

Vozniško dovoljenje

»Če boste vrnili ukraden denar, vam
bom znižal kazen,« je sodnik dejal
obtoženemu.
»Gospod sodnik, če bi imel namen vrniti
denar, ga ne bi ukradel, temveč bi vzel
kredit.«
»Kaj bi delal, če bi na loteriji zadel milijon evrov,« je v veseli družbi en kolega
vprašal drugega.
»Čujte vi njega, sprašuje, kaj bi delal.
Delo bi bila zadnja stvar, o kateri bi
razmišljal.«

Slaba uteha
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»Otroci moji, zelo mi je hudo, ker
umiram,« se je babica potožila otrokom
in vnukom, ki so bili zbrani ob njeni
postelji.
»Babica, saj ne bo tako hudo – na onem
svetu se boš zopet srečala z dedkom,« jo
je potolažil vnuk.
»Ne otežuj mi situacije in ne straši me še
dodatno,« se je razburila babica.

Premoženje

Več kot 90-letni vdovec je povprašal
mnogo mlajšo žensko, če bi se poročila
z njim.
»Najprej mi povej, ali imaš kaj
premičnega in kaj nepremičnega
premoženja,« ga je povprašala kandidatka
za nevesto.
»Moje premično premoženje je 30 let
stara proteza, nepremično premoženje pa
imam v hlačah.«

Pripravlja T. K.

»Za najin novi dom sem kupil novo
metlico za WC, ki sem jo že preizkusil,«
je ženin dejal nevesti.
»Lepo. Kako ti je všeč?«
»Ni slaba, samo meni je bolj všeč WC
papir.«
»Prosim, dajte mi svoje vozniško
dovoljenje,« je policist dejal vozniku, ki
ga je ustavil.
»Ne dam vam ga. Naredite šoferski izpit,
pa ga boste tudi vi imeli.«

Pred poroko

»Mama, poročiti se bom morala,« je
hčerka dejala mami.
»Zakaj?«
»Noseča sem.«
»Ojoj, povej, kje si imela glavo.«
»Na sprednji havbi.«

Sir z luknjicami

»Učiteljica, jaz nimam rad sira z luknjicami,« je pri malici Pepček dejal učiteljici.
»Pepček, danes ti žal ne morem dati za
malico nič drugega kot sir z luknjicami,«
je odvrnila učiteljica.
»Prav, potem pa bom sir pojedel, luknjice
pa pustil.«

Bolhi

Dve bolhi se vračata s predstave v
gledališču.
»Danes te povabim na večerjo,« je dejala
prva drugi. »Ti samo povej, kaj imaš raje
– človeka ali psa.«
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Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje

V Lenartu bo zaživel Center lokalne ponudbe

V

nujal bo trajnejše prehranske izdelke lokalnih
Lenartu je v sredo, 11. 4. 2019, poteproizvajalcev: med, testenine, kekse, sokove
kala novinarska konferenca s predod lokalnih proizvajalcev, izdelke iz učečih se
stavitvijo operacije Center lokalne
kmetij ter izdelke in pridelke ekoloških proiponudbe (CLP), v katerem sodelujejo trije
zvajalcev.
partnerji. Nosilec je Varstveno delovni cenV centru bo tudi EKO kotiček. Svojo poter Polž Maribor, Enota Lenart, partnerja
nudbo bo center razširil tudi na spletno popa Razvojna agencija Slovenske gorice in
nudbo, zato bo v ta namen VDC Polž MariDruštvo za razvoj podeželja Ovtar Slovenbor oblikoval spletno trgovino.
skih goric.
Tanja Vintar in Andrej Kocbek sta predUvodoma je direktorica mag. Jasmina
stavila vlogo partnerjev v operaciji. Razvojna
Breznik predstavila poslanstvo Varstveno
agencija Slovenske gorice je že izvedla dve
delovnega centra Polž. Gre za javni socialno
delavnici o turistični ponudbi v Slovenskih
varstveni zavod s šestimi enotami, kjer izgoricah za zaposlene in za uporabnike VDC
vajajo storitve vodenja, varstva in zaposlitve
Polž, vseskozi pa bo skrbela za založenost s
pod posebnimi pogoji, in dvema enotama
tiskanim promocijskim materialom in za
institucionalnega varstva, kjer nudijo bipodporo samega centra.
vanje v duhu domačnosti in kakovostnega
Društvo Ovtar Slovenskih goric pa bo letos
preživljanja prostega časa. Svoje poslanstvo
jeseni začelo z izvajanjem delavnic z mojstri
v zavodu z 253 uporabniki uresničujejo med
domačih obrti, ki so namenjene različnim
drugim tudi s številnimi glasbenimi, športniciljnim skupinam, tako otrokom, ženskam na
mi, kulturnimi, kulinaričnimi in družabnimi
podeželju kot starejšim prebivalcem, kar podogodki. V enoto Lenart je vključenih 43
meni tudi večjo medgeneracijsko sodelovanje
uporabnikov.
in vključenost v lokalno okolje.
Z operacijo bomo na atraktivni lokaciji ožjega centra mesta Lenart (Trg osvoboditve 9)
Z medsebojnim sodelovanjem želimo
vzpostavili delovanje Centra lokalne ponudbe
vzpostavljati sinergijske učinke pri oživljanju
z lokalno ponudbo Slovenskih goric, nameturistično informativne ponudbe območja
LAS Ovtar Slovenskih goric in ostalih krajev
njeno široki potrošnji obiskovalcem na obmoSlovenskih goric, spodbujati domačo lokalno
čju LAS Ovtar Slovenskih goric in širše.
proizvodnjo in potrošnjo lokalnih domačih izV ta namen se v okolju omogoči tudi novo
delovno mesto. V centru se bodo usposabljali
delkov, s poudarkom na ekološki proizvodnji
in vključevali tudi uporabniki iz VDC-ja.
in potrošnji ter povečati prodajo lokalno priOperacija se izvaja v dveh fazah, pričetek
delanih produktov in izdelkov domače obrti.
je bil decembra 2018 in traja skupaj dve leti.
Operacija je razvojno in trajnostno naravVrednost celotne operacije je okoli 75 tisoč
nana. Potrošnike in lokalno skupnost ozaveevrov, od tega bo skoraj 40 tisoč evrov sofiščamo o pomenu ekološke pridelave in oskrnanciranih iz Evropskega kmetijskega sklabe, lokalne pridelave ter tako prispevamo k
da za razvoj podeželja. V prvi fazi potekajo
samooskrbi, predvsem pa varovanju okolja
priprave in aktivnosti vse do otvoritve centra,
in boljšemu zdravstvenemu stanju ranljivih
vključno z usposabljanjem uporabnikov in
skupin ter lokalnega prebivalstva.
zaposlenih, v drugi fazi pa otvoritev in deloŽe sedaj vljudno vabljeni na odprtje Centra
vanje centra.
lokalne ponudbe, ki bo 27. junija 2019 ob 10. uri.
V okviru operacije bomo usposobili zaposleDodatne informacije:
mag. Jasmina Breznik, direktorica VDC
ne in uporabnike za sodelovanje pri izvajanju
POLŽ Maribor,
informativno turistične ponudbe Slovenskih
e-naslov: vdc.polz@vdcpolz.si, telefon:
goric. Izdelali bomo dva različna turistična
02/320-86-50 ali 051 348 476
prospekta v lahko berljivi obliki (v skladu z
Najdete nas: Spletno mesto: www.vdcpolz.
Evropskimi pravili za pripravo informacij v
si, Družbeno omrežje Facebook
lahko berljivi in razumljivi obliki) ter informacijski plakat za promocijo Slovenskih goric in
Mag. jasmina Breznik, Milena Grabušnik
aktivnosti, ki se bodo v okviru operacije organizirale in izvajale. Izvedli
bomo tudi dve delavnici na
temo promocije ekoloških
živil in 6 delavnic s prikazom tradicionalnih znanj
domačih obrti ter razširili
ponudbo in prodajo lokalnih izdelkov in razvili več
novih izdelkov VDC Polž
Maribor za promocijo Slovenskih goric.
Center bo promoviral ekološko proizvodnjo
in zdrav življenjski slog. Operacijo Center lokalne ponudbe so predstavili Tanja Vintar, mag.
Vključeval bo tudi druge Jasmina Breznik in Andrej Kocbek. Foto Milena Grabušnik
ranljive skupine, otroke,
starejše ... V sodelovanju
s partnerji, občinami, lokalnimi ponudniki bo
Center lokalne ponudbe
ponujal informativno turistična gradiva območja
LAS Ovtar Slovenskih
goric in širših Slovenskih
goric. Ponujal, promoviral
in prodajal bo turistične
izdelke domače obrti, s katerimi bo promoviral Slovenske gorice in tudi krepil
in promoviral obstoječi Uporabniki VDC Polž izdelujejo zanimive in uporabne turistične
zaščiteni znak Ovtarja. Po- produkte. Foto: Milena Grabušnik
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V Lenartu posvet LAS

V

petek, 24. maja 2019, bo v Lenartu potekal posvet lokalnih akcijskih skupin na
temo CLLD. Predstavljen bo zakonodajni predlog po letu 2020 s poudarkom na LEADER/CLLD. Udeleženci bodo v okviru delavnic
oz. okroglih miz analizirali dosedanje izvajanje

LEADER/CLLD in možnosti za prihodnje programsko obdobje ter se nato skupaj odpravili na
sejem KOS. Posveta se bo udeležila tudi kmetijska ministrica dr. Aleksandra Pivec. Ob koncu
bo organiziran ogled primerov dobrih praks na
območju LAS Ovtar Slovenskih goric.

Vabilo k sodelovanju na sejmu KOS 2019

P

onudnike, ki bi želeli svojo ponudbo v okviru Ovtarjeve ponudbe
predstaviti na letošnjem 9. Kmetijsko-obrtniškem sejmu Lenart, vabimo k sodelovanju. Tudi letos bo poudarek na dopolnilnih dejavnostih na kmetijah. Ponudba iz Slovenskih goric se bo predstavljala skupaj
na enem mestu v pokritem prireditvenem prostoru.
Za predstavitev dopolnilnih dejavnosti na kmetijah je na voljo pokriti razstavni prostor,
cena najema je 50 EUR + DDV. Za rokodelce - prikaz domače obrti (osebno dopolnilno
delo) je najem prostora brezplačen. Prijavite se s prijavnim obrazcem, ki ga izpolnjenega
vrnete organizatorju sejma.
Sejem, na katerem se lahko predstavite, bo potekal v naslednjih terminih:
- petek, 24. 5. 2019, od 9. do 19. ure,
- sobota, 25. 5. 2019, od 9. do 19. ure + zabava z živo glasbo do 23. ure,
- nedelja, 26. 5. 2019, od 9. do 19. ure.
Svojo pripravljenost sporočite do 13. maja 2019 na info@lasovtar.si ali 059 128 773. Več
informacij o sejmu lahko najdete na spletni strani: www.sejem-lenart.si.

Velikonočni sejem v Lenartu

V

središču Lenarta je 12., 13. in 19. aprila potekal že tradicionalni velikonočni sejem. Obiskovalci so lahko občudovali in izbirali med izdelki domače obrti in
najrazličnejšimi dekorativnimi izdelki. Prav
tako so bile na voljo kulinarične dobrote za
velikonočno košaro in nepogrešljiva slovenjegoriška gibanca. Ponudba je bila pestra, predvsem pa nas veseli, da so se ljudje kot vsako
leto odzvali in kupili velikonočne dobrote in
izdelke pri ponudnikih iz Slovenskih goric.
M. G.

Ruperške pravljične urice
Pri Rupertu so se ptički ženili

So ptički se ženili prot' beli Ljubljanci,
al' je čudo, al' je čudo, čudo mora bit'.

Gregorjevo je star ljudski praznik, ki po julijanskem koledarju naznanja prvi pomladni dan,
prebujanje narave in več svetlobe. Na Gorenjskem je bil običaj, da so na predvečer praznika
obrtniki »metali luč« v vodo in s tem naznanili
konec dela ob svečah, oljenkah in petrolejkah.
Zakurili so kres, stare metle namočili v smoli in
jih vrteli v krogih nad njim ter še goreče zmetali v vodo. Danes v spomin na ta običaj otroci
po potokih in rekah spuščajo gregorčke, to so
ročno domiselno izdelane hišice, v katerih gori
svečka. Je pa Gregorjevo tudi dan, ko se ptički
ženijo. Na ta dan še posebej lepo in glasno žvrgolijo. Dekleta so verjela, da jim bo prva ptica,
ki jo bodo na Gregorjevo videle, naznanila, kakšen bo bodoči mož. Čeprav je za prvi praznik
zaljubljencev veljal Valentin (pa ne tisti iz Amerike), so si tudi na Gregorjevo zaljubljeni skrivoma pošiljali poglede, pomežike in pisemca s
pesmicami. Ena izmed njih je: »Če boš mene
ljubila, boš na Gregorjevo poljub dobila.«
Na OŠ Voličina smo članice zeliščarske sekcije Kulturnega društva Rojs Srečko Niko Voličina
skupaj z učiteljicama Regino in Simono za naše
mlade zeliščarje pripravile Ruperške pravljične
urice v okviru operacije RUPERT, ki je v sklopu
LAS Ovtar sofinancirana iz Evropskega sklada
za regionalni razvoj. Otroci so rekli, da imamo
pravo »ptičjo ženitev.« Predstavile smo jim ta
stari praznik in običaje povezane z njim. Sledil
je pogovor o pticah, še posebej o njihovem petju. Čudili smo se temu, da se ptice učijo peti
od svojih roditeljev, škorec tudi od drugih ptic,
zato oponaša mnoge ptičje melodije. Kos obvla-

da zvok mobitela. Kobilar pa v eni izmed svojih
melodij opozarja na vrtno opravilo s pesmijo:
»Micika, ali si že posadila fižol?« Če želimo uživati v ptičjem petju, moramo vstati ob zori, saj
so takrat ptice najbolj pojoče. Slavček, ki obvlada kar 200 melodij, poje običajno ponoči, tudi
po štiri ure skupaj. Najlepše žvrgolijo samčki,
ki s petjem označujejo svoje ozemlje in osvajajo
samičke. Pred njimi se šopirijo s petjem, barvo
perja in plesom. Najlepše žgolijo tisti, ki so manj
barviti. Med seboj pa se ptice tudi pogovarjajo:
v jati s kratkimi zvoki, te pa uporabljajo tudi v
primeru bližajočega sovražnika. V sporazumevanju so nam lahko vzor, saj se le redko zgodi,
da perje frči. Ne le, da nas ptice osrečujejo s
svojimi koncerti, so tudi naši nepogrešljivi pomočniki na vrtu, travniku, polju, sadovnjaku
in gozdu. Hvaležni jim moramo biti. To lahko
izrazimo tako, da jim pozimi nudimo hrano,
na začetku pomladi postavimo valilnico, jih ne
motimo pri valjenju, skratka, da se ne obnašamo kot tisti dečki iz pesmice Stoji učilna zidana. Ogledali smo si film o najpogostejših pticah
v našem okolju, ki pa smo jih že spoznavali z
ornitologom Robijem. Naučili smo se ljudsko
pesem Ptičja ženitev, ob kateri smo tudi zaplesali. Sledila je izdelava ptičkov iz raznoraznih
materialov. Našo ptičjo ženitev smo zaključili,
kot se za svatbo spodobi – s pogostitvijo. Zlatka
nam je spekla okusne ptičke iz kvašenega testa,
ki smo jih poplaknili z zeliščnim čajem.
Spoznali smo, da bi svet brez ptic bil pust
in prazen, zato se kot ljubitelji narave zavedajmo, da še tako majhen ptiček ali črviček ima
svoj namen in vlogo v življenju narave. Mi
smo tisti, ki smo dolžni ohranjati ravnovesje
in pestrost na našem planetu.
Marija Čuček
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