VTARJEVE NOVICE
Časopis osrednjih Slovenskih goric

LETO

XI | 5. JULIJ 2019 |

ŠTEVILKA

6 (106) |

CENA:

1,70 €

Poštnina plačana pri pošti 2000 Maribor

IZ VSEBINE razširjene poletne številke Ovtarjevih novic

Prireditve ob trojiškem občinskem prazniku so se zlile v Trojicafest od 7. do 16. junija, ena osrednih pa
je bilo odkritje spomenika Ivanu Cankarju. Str. 8

V Cerkvenjaku so občinski praznik praznovali od 31. maja do 1. julija. V ospredju je bila tudi tokrat
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Zeleni dan slovenskega turizma

Na sejmu KOS letos preko 10 tisoč obiskovalcev

D

N

vaindvajsetega maja 2019 je v Rogaški Slatini, že tretjič
zaporedoma, potekal Zeleni dan slovenskega turizma.
Osrednji dan slovenskega turizma je potekal pod okriljem Slovenske turistične organizacije in Konzorcija Slovenia
Green. Osrednja tema dneva je bila namenjena proučevanju
podnebnih sprememb in njihovim vplivom na turizem ter podpis Vodne zaveze s strani udeležencev dogodka, ki so tako potrdili svoje spoštovanje in zavedanje o pomenu čiste pitne vode.
Pomemben del druženja je bil namenjen slavnostni podelitvi certifikacijskih plaket vsem nosilcem znaka Slovenia Green
tistim turističnim destinacijam in ponudnikom, ki so se Zeleni
shemi slovenskega turizma, trajnostno naravnemu nacionalnemu programu v upravljanju Slovenske turistične organizacije,
pridružili v preteklem letu.
Med novimi prejemniki plakete znaka Slovenia Green Destination Silver sta zraven občin Brežice in Postojna tudi Občina Lenart in Občina Sveta Ana. Na slavnostni podelitvi sta v
imenu občin prevzela plakete župana obeh občin. Podelili sta
jih Eva Štravs Podlogar, državna sekretarka na Ministrstvu za
gospodarski razvoj in tehnologijo, in gospa Maja Pak, direktorica Slovenske turistične organizacije.
Občini Lenart in Sveta Ana sta tako dokazali, da se trudita
izpolnjevati zahteve blagovne znamke Slovenia Green, opredeljene v Zeleni shemi slovenskega turizma, da delujeta kot Zeleni (okoljsko in družbeno odgovorni) destinaciji.
Valerija Jelen in Petra Golob

a hipodromu Polena v Lenartu je letos potekal
že 9. Kmetijsko obrtniški sejem (KOS), na katerem je letos sodelovalo okoli 110 razstavljavcev,
na njem pa se je zvrstilo tudi veliko število spremljevalnih oziroma obsejemskih dogodkov, srečanj in prireditev. V treh dneh od petka do nedelje si je sejem ogledalo
preko 10.000 obiskovalk in obiskovalcev, med katerimi
je bilo mogoče opaziti kar precej tujcev.
Sejem je odprla ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano dr. Aleksanda Pivec. Ob tej priložnosti je dejala, da sama izhaja s kmetije in iz kmetijskega območja,
zato nosi kmetijstvo v srcu ter se zavzema za razvoj kmetijstva in ohranjanje podeželja. Na ministrstvu za to že
pripravljajo ustrezno strategijo. Kot je dejala, ima Slovenija odlične pogoje za razvoj kmetijstva, od kakovostnih
zemljišč do pridnih in prizadevnih ljudi, samo finančna
sredstva je še treba usmeriti v prave cilje. Ob tem je dr.
Pivčeva opozorila, da kmetijstvo pri nas potrebuje generacijsko prenovo, pa tudi tehnološko prenovo, da bo
vse manj odvisno od vremena. To terja povezovanje med
različnimi deležniki v kmetijstvu, pa tudi povezovanje
kmetijstva s turizmom. »Zato mora biti naš moto povezovanje, saj lahko samo tako zmagamo,« je dejala Pivče-

va in požela velik aplavz.
Na otvoritvi KOS-a, na kateri so se poleg številnih obiskovalcev zbrali tudi župani občin iz osrednjih Slovenskih goric, poslanec in predsednik odbora za kmetijstvo
državnega zbora Franci Breznik, predstavniki turističnih organizacij ter številni predstavniki gospodarstva, je
zbrane pozdravil tudi direktor KOS-a Franc Lorenčič.
Dejal je, da je pred devetimi leti marsikdo mislil, da so
si organizatorji sejma obuli prevelike čevlje, kljub temu
pa jim je uspelo sejem postaviti na noge in razviti do
današnje ravni, ki je vsega zavidanja vredna. Poleg razstave kmetijstva, kmetijske mehanizacije in obrti so na
letošnjem KOS-u obiskovalci lahko videli tudi razstavo
dopolnilnih dejavnosti v kmetijstvu, živalsko razstavo in
razstavo turizma.
Predsednik Štajerske turistične zveze Janez Ribič je povedal, da so sejem pred tremi leti začeli intenzivno nadgrajevati tudi v turističnem smislu. Zbranim je spregovoril
tudi poslanec Franc Breznik, ki je opozoril na pomembno
vlogo kmetijstva pri rasti bruto domačega proizvoda.
Na Poleno je veliko obiskovalcev privabil tudi bogat
obsejemski program. V Centru Slovenskih goric je potekalo srečanje predstavnikov tako imenovanih lokalnih akcijskih skupini (LAS), na sejmu pa so
med drugim pripravili Festival ljudskih godcev, na katerem je sodelovalo sedem skupin
in posameznikov. V treh sejemskih dneh so
pripravili tudi tri projekte Flagship Products,
Sociolab in Glamur. Pozornost obiskovalcev
so pritegnile tudi druge spremljevalne prireditve.
Na sejmu so izbrali tudi vinskega šampiona sejma. Zveneč naziv si je priboril rumeni
muškat vinogradništva Konrad iz Jurovskega
dola, naziv županovega vina pa je pripadel
polsuhemu chardonnayu Marjana Fekonje
iz Spodnje Voličine. Zlato žlico KOS-a v kuhanju štajerske kisle juhe pa je osvojila ekipa
Konjeniškega kluba Slovenske gorice.
T. Kšela
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SVZ Hrastovec pridobiva certifikat E-Qalin

Videnje ljudi in dogodkov

Evropska unija in novi poslanci

K

o govorimo o Evropski uniji, bi se
morali najprej vprašati, kaj o njej ve
povprečni državljan. Upam si trditi,
da malo. In to je glavni razlog za še vedno
slabo udeležbo tudi na zadnjih volitvah
v evropski parlament. Ljudje govorijo, da
Bruselj samo kopiči denar državljanov, ki
pa od tega ničesar nimajo, kar seveda ni res.
Še vedno dobimo več iz evropske blagajne,
kot vanjo prispevamo. Na primer - marsikatere šole, ceste, vodovoda in kanalizacije ne
bi zgradili brez evropske denarne pomoči.
Glavni problem Evropske unije je premajhen vpliv na ravnanje posameznih držav
članic, na ZDA, Kitajsko, Rusijo in Združene narode, predvsem zato, ker Evropa ne
premore za vodilne funkcije dovolj sposobnih in odločnih funkcionarjev, redka izjema
je Merklova, ki pa se umika iz politike.
Ljudje se seveda vprašujejo, kakšen
vpliv ima lahko osem slovenskih poslancev in poslank na sprejem odločitev v EU.
Neposredno majhnega, skupaj z drugimi
poslanci pa večjega. Nekdanji predsednik
Republike Slovenije dr. Danilo Türk meni,
da bi se morali naši poslanci stalno povezo-

vati s poslanci iz manjših držav, s katerimi
imamo skupne probleme in v EU pogosteje
skupaj nastopati, kar bi imelo za posledico boljše rešitve tudi za Slovenijo. Čeprav
poslanci delujejo v skladu z načeli EU in
niso neposredni predstavniki svojih držav,
so vendarle za svoje delo odgovorni tudi
svojim državam, ne pa predvsem svojim
političnim strankam. Zelo pomembno je
sodelovanje poslancev v EU pred nastopom
poslancev v telesih Evropske unije. Tudi po
krivdi slovenskih medijev, razen pred volitvami, zlasti časopisov, ne vemo, kdo in kdaj
od slovenskih poslancev je kaj predlagal v
EU in kakšen je bil odziv. Seveda pa se še
ni zgodilo, da bi poslanci o svojem delu vsaj
enkrat letno poročali v slovenskem državnem zboru, kar naj bi postalo stalna praksa
Zdaj, ko smo izvolili nove poslance (tri
prvič), je čas, da se ti takoj dogovorijo o
skupnih nastopih v EU in v Sloveniji in da
redno med seboj in z Republiko Slovenijo
usklajujejo stališča, s katerimi ne glede na
strankarsko članstvo enotno nastopajo.
Tone Štefanec

Obisk delegacije iz Ukrajine v Občini Lenart

V

okviru študijskega obiska,
ki sta ga organizirala nemško združenje za mednarodno
sodelovanje GIZ in
slovenski Center za
evropsko prihodnost
CEP, se je od 26. do 31.
maja v Sloveniji mudila
delegacija predstavnikov ukrajinskih občin,
da bi se seznanila z
vsebinami in tehnično
pomočjo, ki pripada
državam z evropsko
perspektivo, da se bodo
uspešno spopadale z
zahtevami integracijskega procesa. Ob tej
priložnost je delegacija iz Ukrajine v četrtek,
30. maja, obiskala tudi Občino Lenart. Župan Janez Kramberger jih je sprejel v Centru
Slovenskih goric in jim na kratko predstavil
občino, nato pa je z Romanom Hrynusom,
županom mestnega sveta Bibrka, podpisal
pismo o nameri sodelovanja med obema

občinama, predvsem na področju spodbujanja lokalnega razvoja in širitve dobrih praks.
Kasneje so si skupaj ogledali občinski sistem
za daljinsko ogrevanje in podjetje Saubermacher ter se odpeljali na Zavrh, kjer so obiskali
prenovljeno Stupičevo vilo z Maistrovo muzejsko zbirko.
www. Lenart.si

Zahteva za izredno uskladitev pokojnin

O

koli 300 članov Sindikata upokojencev Slovenije, tudi iz osrednjih
Slovenskih goric, ki so se zbrali na
srečanju v Brežicah, je vladi in poslanskim
skupinam poslalo odprto pismo z zahtevo po
izredni uskladitvi pokojnin za 7,2 odstotka.
Svoje zahteve so podkrepili še s shodom pred
spomenikom kmečkim puntom in žrtvam
osvobodilne vojne v središču mesta.
Sindikat upokojencev zahteva izredno
uskladitev pokojnin za 7,2 odstotka najkasneje do 30. junija 2020, ker zaradi varčevalnih ukrepov v času krize upokojencem
v Sloveniji niso redno usklajevali pokojnin.
Zahtevajo tudi, naj letni dodatek za leto 2020
Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje upokojencem izplača v dveh zneskih:
prejemniki pokojnin do višine 800 evrov naj
prejmejo 600 evrov, prejemniki pokojnin nad
800 evrov pa 300 evrov. Letni dodatek naj
vsako leto valorizirajo glede na rast življenjskih stroškov. Kot je dejala predsednica tega
sindikata Francka Ćetković, je vlada varčevalne ukrepe, ki so bili uvedeni z zloglasnim
Zakonom o uravnoteženju javnih financ,
imenovanem Zujf, ukinila že za vse kategorije
prebivalstva, razen za upokojence, na katerih

2|

še vedno varčuje. Zato SUS zahteva, naj tudi
upokojencem vrnejo začasno odvzete pravice. Po njenih besedah je vlada od leta 2010 do
2017 zaradi varčevanja izvajala usklajevanje
pokojnin v nasprotju z zakonom v premajhnem obsegu, zato so danes pokojnine v skupnem znesku nižje za 319 milijonov evrov.
Pri tem pa izdatki za pokojnine v Sloveniji z
vidika javnih financ niso problematični, kar
je razvidno tudi iz evropskih statističnih podatkov in analiz. Slovenija namreč daje za pokojnine precej manjši delež bruto družbenega
proizvoda, kot je povprečje v državah Evropske unije, in tudi veliko manj, kot dajejo zanje
v sosednji Avstriji. Poleg tega smo leta 2018 v
Sloveniji za pokojnine porabili za 2 odstotka
manjši del bruto družbenega proizvoda kot
leta 2013. »Medtem ko delež starejših prebivalcev v Sloveniji narašča, se delež bruto domačega proizvoda za pokojnine zmanjšuje,
kar je v nasprotju s trendi povsod po Evropi.
Zato je vsako zastraševanje ljudi, da poprava
krivic upokojencem ogroža stabilnost javnih
financ v Sloveniji, nesmiselna in nedopustna,« je dejala Ćetkovićeva.
T. K.

Z

adnji dan v maju
je bil v SVZ Hrastovec slovesno
obarvan, saj so z zaključno prireditvijo sklenili
prvo ocenjevalno obdobje vseevropskega sistema kakovosti E-Qalin,
s pomočjo katerega so
si v preteklih treh letih
prizadevali dvigniti kakovost delovanja zavoda
na različnih področjih.
E-Qalin je doprinesel
predvsem spoznanje, da
pri delu z ljudmi ni mogoče izdelati standardov
dela, ki bi veljali za vse na enak način in na
dolgi rok. “Spoznanje, da je potrebno nenehno preverjati, ali to, kar počnemo, in način,
kako delamo, zadovoljuje osebo, s katero delamo. To je ena od najzahtevnejših nalog, ki
jo nalaga E-Qalin in se sprotno izvaja. Druga
izvirnost E-Qalina pa je vključevanje vseh
zaposlenih in stanovalcev tako v analizo kot
v načrtovanje potrebnih izboljšav oz. sprememb. Vodstvo ima pri E-Qalinu vlogo krmiljenja, da skladno s strateškimi razvojnimi
cilji ustanove usmerja predlagane izboljšave
in spremembe ter zagotovi njihovo udejanje-

nje,” je povedala direktorica SVZ Hrastovec
mag. Andreja Raduha. Prireditve so se udeležili stanovalci in delavci enot na sedežu zavoda kakor tudi iz dislociranih bivalnih enot,
prav tako so se slovesnosti udeležili gostje
socialno varstvenih zavodov iz Hrvaške in
Bosne in Hercegovine. Za kulturni program
je poskrbel pevski zbor dislocirane enote v
Mariboru. Po sladkanju s torto so zbrani nadaljevali s prijetnim druženjem ob spremljavi
žive glasbe.
SVZ Hrastovec

Vseslovensko srečanje brigadirjev v Sveti Trojici

P

la Ivo Sabler in Miran Zorc ter kuhar Marjan
etnajstega junija je potekalo v Sveti TroRučigaj seveda. Pridružil se jim je tudi trojiški
jici v okviru Trojicafesta tudi srečanje
klubov brigadirjev Slovenije. Organizažupan David Klobasa in jih prisrčno pozdrator je bilo Združenje za vrednote NOB Lenart,
vil. Prisoten je bil tudi predsednik Zveze brioziroma Klub brigadirjev Slovenskih goric,
gadirjev Slovenije Koloman Lainšček.
v Sveti Trojici je za dogodek skrbel Darko
Namen srečanja je bil druženje, izmenjava
Perko. Srečanja se je udeležilo skupaj cca 40
izkušenj pri izvajanju prostovoljstva in poveveteranov brigadirjev iz vse Slovenije. Iz Vezovanja nekdanjih brigadirjev z mlajšimi, ki
jih vključujejo v svoje vrste ter tako širijo vrelenja, Ljubljane, Ptuja, Koroške ter domačini
dnote prostovoljnega dela na mlajše.
seveda, ki so goste pogostili v Dobravi pri Sv.
Trojici.
Marija Šauperl, foto: Ljubo Kšela
Najprej so se zbrali v
trgu Sv. Trojice, kjer so
vsi udeleženci prejeli
program in spominsko
majico, nato jih je predsednica TD Sv. Trojica
z lokalno vodičko popeljala po kraju in jim
predstavila lepote kraja.
Po prihodu v Dobravo
in opravljenih svečanostih je zbrane nagovoril
nekdanji brigadir, dr.
zgodovine Marjan Toš.
Dobrodošlico jim je
zaželel tudi predsednik
združenja Alojz Bezjak.
Pri izvedbi dogodka sta
Prisotni v Dobravi so zbrano prisluhnili dr. Marjanu Tošu.
s strani KBSG pomaga-

Državne ženske kmečke igre

V

soboto, 8. 6. 2019, se je pod šotorom
v Jurovskem Dolu odvijal pomemben dogodek, saj so članice Društva
kmečkih gospodinj Sv. Jurij v Slovenskih
goricah pod okriljem Zveze kmetic Slovenije organizirale 14. Državne ženske kmečke
igre. Da so gostiteljice iger bile prav članice
Društva kmečkih gospodinj Sv. Jurij, so bile
zaslužne tri članice, ki so se lansko leto borile
in priborile odlično tretje mesto. Prvo in drugouvrščene tekmovalke prejšnjega leta so že
bile gostiteljice iger, zato so se s predsednico
Zveze kmetic Slovenije Ireno Ule odločile, da
ta izziv prepustijo tretjeuvrščenim. Glede na
to, da igre še nikoli doslej niso potekale na
Štajerskem, so članice Društva kmečkih gospodinj ta izziv s ponosom sprejele.
Čeprav gre predvsem za druženje in sprostitev, se je za tekmovanje v različnih igrah
prijavilo kar 22 ekip iz različnih koncev Slovenije. Kot vsako leto je prireditev tudi tokrat
vodila predsednica Zveze kmetic Slovenije
Irena Ule, ki je v začetnem nagovoru povabila k besedi župana Občine Sv. Jurij v Slov.
goricah Petra Škrleca, nato pa še predsednico

Društva kmečkih gospodinj Sv. Jurij v Slov.
goricah Cecilijo Knezar. Pred samim začetkom tekmovanja se je odvil še kratek kulturni
program z ubranimi glasovi Jurovskega okteta.
V prvih štirih igrah so se preizkusile vse
ekipe, kjer so morale tekmovalke preslikati grozd na drugi list papirja z lepljenjem
barvnih papirčkov v pravem zaporedju barv,
nato so izdelovale bonbone, kjer so v barvne
papirčke zavijale fižol in kamenčke, izdelovale so broške in v zadnji igri prvega kroga
lepile cvetove rožic. Medtem ko je komisija
seštevala točke iz prvega kroga, je ponovno
sledil kulturni program Folklorne skupine
Jurovčan, mažoretk in treh mladih harmonikarjev. V drugi krog štirih iger se je uvrstilo
osem najboljših ekip in sicer DPŽ Škocjan,
DK Dravska dolina, Ribnica na Pohorju, DPŽ
Selnica ob Dravi, DŽD Ljubljana Moste–Polje, DPŽ Idrija Cerkno, DK Šentilj, DKG Sv.
Jurij in DPŽ Mirna Peč, ki je imela po točkah
v prvem krogu krepko vodstvo. V naslednjih
štirih igrah so tekmovalke izdelovale stolp iz
koruznih storžev in jih med seboj povezova-
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le, sestavljati so morale sestavljanko z motivom Jurovskega Dola, da pa so igre bile tudi
nekoliko razgibane in zabavne, so tekmovalke v naslednji igri tekale in hitele polniti salamo z žitom, ki so ga prenašale iz vedra po
žličkah nekaj metrov stran, pri zadnji igri pa
so gostiteljice poskrbele tudi za smeh, saj so
pripravile igro, ko je ena tekmovalka z zavezanimi očmi jemala oblačila iz velike vreče,
polne raznih oblačil, jih dajala drugi, le-ta pa
je nosila oblačila k tretji tekmovalki, ki se je
oblačila. Niti vročina,
ki je bila tisti dan, tekmovalk ni odvrnila od
tega, da ne bi oblekle
vsega, kar so dobile
pod roke. Po zaključnem seštevanju točk
je z veliko prednostjo
zmagala ekipa DPŽ iz
Mirne Peči, ki je zmago slavila že predlani, z
enakim številom točk

pa sta se za drugo in tretje mesto z dodatno
igro borili ekipi iz DPŽ Selnice ob Dravi, ki je
nato končala na drugem mestu, in DK Dravska dolina na tretjem mestu. Sledilo je še podeljevanje pokalov in nagrad, ki so ga opravili jurovski župan, predsednica Zveze kmetic
Irena Ule in predsednica domačega društva
Cecilija Knezar. Ob prijetni glasbi ansambla
pa je bilo veselo vse do poznih večernih ur.
Cecilija Knezar

Občina Benedikt

Z ministrico za kmetijstvo o izrabi geotermalne
energije

O

najmanj 10 odstotni delež v prometu. Kot
bčino Benedikt je pred kratkim obiopozarja dr. Kralj, je za to, da bi to dosegli,
skala ministrica za kmetijstvo, goztreba takoj reagirati in omogočiti bistveno
darstvo in prehrano dr. Aleksandra
povečanje proizvodnje in porabe energije iz
Pivec s sodelavci. Z županom občine Beneobnovljivih virov. Pomembno je, da zagotodikt Milanom Repičem, doktorjem naravimo možnost rabe energije iz vseh vrst obvoslovnih znanosti in geologom dr. Petrom
novljivih virov, tudi iz geotermalne in vetrne
Kraljem, županom Občine Lenart mag. Jaenergije. Dr. Kralj ocenjuje, da bi lahko do
nezom Krambergerjem se je pogovarjala o
leta 2022 zgradili v Sloveniji več geotermalizrabi geotermalne vode v Benediktu in na
nih elektrarn s skupno močjo do 60 MW, do
območju Slovenskih goric. Na pogovoru, ki je
leta 2030 pa do 900 MW. V primeru izgrapotekal v županovi pisarni, je sodeloval tudi
dnje geotermalnih elektrarn s skupno močjo
poslanec in predsednik odbora za kmetijstvo
vsaj 400 MW pa bi po presoji dr. Kralja lahko
državnega zbora Franc Breznik.
z uporabo odpadne toplote na kmetijskem
Kot je po sestanku povedal dr. Kralj, ki se
področju zagotovili več kot 100-odstotno
že skoraj štiri desetletja strokovno ukvarja z
samozadostnost po kmetijskih rastlinskih
vprašanji izrabe geotermalne energije, je ta
proizvodih ter ogrevali najmanj 5 odstotkov
glede na svoje potenciale pri nas zapostavljestanovanjskih površin v Sloveniji.
na. Problem je, ker je vsestransko uporabna
Zato so ministrici dr. Pivčevi na pogovoru
tako v energetiki kot v kmetijstvu in turizmu.
v Benediktu predlagali, da bi izvedli pilotni
Zaradi svoje kompleksnosti spada v pristojprojekt izgradnje geotermalne elektrarne Benost velikega števila ministrstev, medresornedikt I, saj geotermalna vrtina že obstaja.
sko dogovarjanje in usklajevanje pa je vedno
Po pogovoru je ministrica povedala, da
težko. Pri nas bi bilo geotermalno energijo
so govorili o izrabi geotermalne energije, ki
nujno jasno in nedvoumno proglasiti za obnovljivi vir in podpreti njen razvoj.
Po besedah dr. Kralja v Benediktu
že imajo izvrtano vrtino za termalno vodo in ni več rizika z iskanjem
uspešne vrtine. Leta 2004 so namreč
v Benediktu izvrtali vrtino Be-2/04.
Termalna voda iz nje je primerna za
energetsko izrabo, zdravilna pa je tudi
za pitje ter primerna za terme oziroma zdravstveni turizem. Temperatura
vode iz vrelca je 100 stopinj Celzija,
možna kapaciteta pa po presoji dr.
Kralja znaša 120 litrov na sekundo.
Če bi zgradili geotermalno elektrarno
Benedikt z močjo 9 MW na osnovi
kaskadnega sistema izrabe geotermalne energije za proizvodnjo elek- Ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Aletrične energije s souporabo biomase, ksandra Pivec po pogovoru z županom Občine Benedikt
bi lahko na letni ravni z delovanjem Milanom Repičem, dr. Petrom Kraljem in poslancem ter
odbora za kmetijstvo državnega zbora
elektrarne v pasu proizvedli 67 GWh predsednikom
Francem Breznikom.
električne energije. Poleg električne
energije bi takšna geotermalna elektrarna v Benediktu imela na razpolago tudi procesno toploto, ki bi jo
lahko porabili za ogrevanje objektov,
term in rastlinjakov. O tem, koliko
električne in toplotne energije je to,
najbolje govori podatek, da Benedikt
potrebuje moč 4 MW električne energije in 4 MW toplotne energije.
V Benediktu so po besedah dr. Kralja v preteklosti izkoriščali 0,7 MW
energije iz geotermalne vrtine, po njeni
preureditvi v geosondo pa ta izkoristek
znaša od 0,2 do 0,3 MW.
Sicer pa je Slovenija po direktivi
Evropske unije 2009/28/ES do leta
2020 dolžna zagotoviti najmanj 25 Župan Občine Benedikt Milan Repič je ministrici za
odstotni delež obnovljivih virov ener- kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Aleksandri Pivec
na hitro razkazal Benedikt ter se ji zahvalil za obisk.
gije v rabi bruto končne energije in
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lahko pospeši tudi razvoj kmetijstva. Kot je
dejala, potrebuje Slovenija na tem področju
enotno in medresorsko usklajeno politiko in
strategijo razvoja, k čemur našo državo zavezujejo tudi direktive Evropske unije.
Župan občine Benedikt mag. Milan Repič
je po pogovoru izrazil zadovoljstvo, da so lahko problematiko izrabe geotermalne energije,
ki ni specifična samo za Benedikt, temveč
zadeva mnoge kraje v Sloveniji, predstavili
ministrici in njenim sodelavcem. Po njegovih
besedah je ministrica pokazala razumevanje,
zato upa in verjame, da bodo geotermalno
energijo vključili med pomembne obnovljive
vire energije, saj je še posebej pomembna v
kmetijstvu za ogrevanje rastlinjakov, kar bi
vplivalo tudi na povečanje naše samooskrbe

OVTARJEVE NOVICE
z zelenjavo.
Kar se tiče izgradnje term v Benediktu, pa
so škarje in platno v rokah lastnika zemljišč
podjetja Beneco, d. o. o. Po županovih besedah v tem podjetju zatrjujejo, da intenzivno
iščejo investitorja in opravljajo pogovore
v zvezi s tem. Ker v Sloveniji in nasploh v
Evropski uniji zopet beležimo gospodarsko
rast, se možnosti za to, da se bo nekdo, ki
posluje na trgu, odločil za investicijo v Terme
Benedikt, povečujejo.
Po pogovoru si je ministrica za kmetijstvo
dr. Pivčeva s sodelavci v spremstvu župana
Repiča v Benediktu ogledala tudi ekološki vrt
in geotermalno vrtino.
Tomaž Kšela

Ob 20. prazniku Občine Benedikt:
20 let uspešnega delovanja benediške občine

Č

je dejal Židan, pa za narodni obstoj ni poe bo Slovenija termalno energijo, ki jo
membno samo učinkovito delovanje občin in
v Občini Benedikt že imamo, uvrstila
države, temveč še zlasti delovanje na podromed obnovljive vire energije, za kar si
čju kulture in pri rabi in ohranjanju slovenprizadevamo, bo to naši občini prineslo dodaskega jezika. Benedičankam in Benedičanom
tne možnosti in spodbudo za razvoj tako na
je ob občinskem prazniku čestital za dosežke
področju energetike in ogrevanja kot na pov minulih 20 letih ter bogat kulturni program.
dročju termalnega turizma. To je na osrednji
Občankam in občanom Benedikta je ob
proslavi ob 20. občinskem prazniku občine
prazniku čestital tudi poslanec Breznik, ki je
Benedikt, ki so ga začeli proslavljati 28. juniposebej izpostavil nujnost izkoriščanja terja, dejal njen župan mag. Milan Repič. Poleg
malne energije, o čemer bodo spregovorili
številnih domačinov so bili na proslavi tudi
tudi na seji odbora za kmetijstvo državnega
predsednik Državnega zbora Republike Slozbora.
venije mag. Dejan Židan, poslanec in predNa osrednji proslavi so podelili tudi obsednik odbora za kmetijstvo državnega zbora
činska priznanja »Županove petice« in »ŽuFranc Breznik, župani občin v osrednjih Slopanove desetice« najboljšim učencem, dijavenskih goricah in drugi gosti.
kom, študentom in diplomantom. Prejeli so
»Občina Benedikt je mlada občina – mlada
jih osnovnošolci Aleksandra Geratic, Alja
po letih delovanja in mlada po povprečni staDružovec, Eva Kebrič, Karin Kocbek Bratina,
rosti prebivalstva,« je dejal Repič. Kljub temu
Lovro Repič, Benjamin Gungl, dijakinja Barpa ima Občina Benedikt, kot je poudaril Rebara Gungl in diplomantke Barbara Ješovnik,
pič, enake ali celo večje težave, želje in potrebe
Barbara Bernjak, Katja Ploj, Sabina Mulec in
kot velike občine, saj morajo v malih občinah
Majda Fras Leva.
z manj zaposlenimi zadostiti vsem predpiPo zares bogatem in skrbno pripravljenem
som, ki jih je iz dneva v dan več. Zato je Repič
kulturnem programu so se udeleženci propozval predstavnike države, naj imajo tako pri
slave zadržali še na sprejemu pred športno
oblikovanju zakonov in predpisov kakor tudi
dvorano.
pri pripravi različnih razpisov enakopravno
V okviru občinskega praznika v Benediktu
pred očmi tudi male občine, saj tudi v njih žise je že in se bo še zvrstilo več deset prireditev,
vijo davkoplačevalci, ki skrbijo za poseljenost
koncertov in dogodkov, ki so jih v sodelovain urejenost celotnega ozemlja Slovenije. Ob
nju z občino pripravili posamezna društva in
tem je Repič spomnil, da v Občini Benedikt
organizacije.
še vedno potrebujejo razpise za gradnjo cest,
kanalizacije in optičnih omrežij ter za nujne
Tomaž Kšela
investicije v šolstvo, saj drugače občina ne
bo mogla občanom zagotoviti dviga ali vsaj
ohranitve življenjskega standarda. »Seveda
bomo delali tudi na tako imenovanih mehkih
vsebinah, vendar moramo imeti prej zgrajeno
osnovno infrastrukturo,« je poudaril.
Ko je govoril o investicijah, je omenil izgradnjo optike v Sp. Bačkovi, izgradnjo optične
povezave med Benediktom in Sveto Ano,
izvedbo hidroizolacije v športni dvorani, rekonstrukcijo 430-metrskega odseka ceste v
Stari gori, dokončanje obnove vodohrama v
Štajngrovi, pripravo projektne dokumentacije za sanacijo plazu v Sp. Ročici, zahtevek za
prvo fazo projekta Eko muzej dolina miru, v
okviru katerega so že obnovili del prostorov
pri starem vrtcu, dva vodnjaka in izvir slatine ter postavili kmečki vrt, mali sadovnjak in
Slavnostni govorec na proslavi je bil mag.
brajde. Občina je bila uspešna tudi na razpisu
Dejan Židan, predsednik Državnega zbora
Republike Slovenije.
Alpe–Jadran, zato je upravičena do 35-odstotnega sofinanciranja projektne dokumentacije za prijavo projekta
Evropa za državljane,
ki jo bo občina oddala
do jeseni.
Slavnostni
govor
na proslavi je imel Židan. Opozoril je na
pomembno vlogo malih občin in poudaril,
da uspešnost občine
ni odvisna od njene
velikosti. Pri tem je
spomnil na izkušnje
iz Švice, saj imajo tam
še manjše lokalne skupnosti kot pri nas. Kot Najbolj uspešni učenci in učenke so prejeli »Županovo petico«.
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OBČINA BENEDIKT

BENEDIKTOVO 2019

28. 6. – 13. 7. 2019

PETEK, 28. JUNIJ 2019,
20.00 Športna dvorana: Osrednja proslava ob 20. občinskem prazniku - slavnostni govornik predsednik
Državnega zbora mag. Dejan Židan; Občina Benedikt.

SOBOTA, 29. JUNIJ 2019,
10.00 Dom kulture: Otvoritev razstave izdelkov ročnodelk Sekcije Plamenke KD Benedikt – na ogled do
17. ure in v nedeljo od 10. do 17. ure; Kulturno društvo Benedikt.
18.00 igrišče pri Športni dvorani: Nogometni turnir med zaselki; KMN Benedikt.

NEDELJA, 30. JUNIJ 2019,
16.00 izpred Športne dvorane: Spoznavajmo svoj kraj – tradicionalni pohod; (meritev krvnega tlaka –
OORK); Turistično društvo Atlantida Benedikt.

PONEDELJEK, 1. JULIJ 2019,
9.00 Športna dvorana: Mažoretni tabor; Mažoretni in twirling klub Benedikt.
19.00 Dom kulture: S harmoniko v poletje; Glasbena šola Rošer.

TOREK, 2. JULIJ 2019,
9.00 Športna dvorana: Mažoretni tabor; Mažoretni in twirling klub Benedikt.
15.00 Lovski dom: Trening streljanja z zračno puško; Lovska družina Benedikt.

SREDA, 3. JULIJ 2019,
7.30 OŠ Benedikt: Krvodajalska akcija in predstavitev programa Svit; OO RK Benedikt.
9.00 Športna dvorana: Mažoretni tabor; Mažoretni in twirling klub Benedikt.
12.00 igrišče pri Športni dvorani: Namestitev AED defibrilatorja na zunanji strani Športne dvorane; OO
RK Benedikt.
15.00 Lovski dom Benedikt: Tekmovanje v streljanju z zračno puško; Lovska družina Benedikt.

ČETRTEK, 4. JULIJ 2019,
17.00 stari vrtec: Otvoritev kegljišča - Vrvično kegljanje; Društvo upokojencev Benedikt.
17.30 igrišče pri Športni dvorani: Footgolf; Dani Huber.

PETEK, 5. JULIJ 2019,
16.00 igrišče pri Športni dvorani: Graharijada - druženje občanov ob brezplačni pokušini jedi,
ki jih bodo pripravile ekipe domačih društev. Izgled stojnice in ekip bo ocenjevala neodvisna
strokovna komisija. Predstavili se bodo: stari običaji, Projekt zrnate stročnice – FKBV Maribor,
Srednja šola za gostinstvo in turizem Radenci, srečelov za OŠ Benedikt; Občina Benedikt.
20.00 prireditveni šotor pri Športni dvorani Veselica z ansamblom Aplavz; Pizzerija Lekežič.

SOBOTA, 6. JULIJ 2019,
13.00 proga Čukova graba (Štajngrova 79): Off-road dirka z modeli avtomobilov na
daljinsko vodenje; Društvo Model Sport Štajerska
20.00 prireditveni šotor pri Športni dvoran: Náčišni bit – koncert z različnimi izvajalci: The
Code, Memmoria, Old Bridge Cartel, Brez vprašanj, Metalsteel; Gostilna na kmetiji Kaučič.

NEDELJA, 7. JULIJ 2019,
10.00 cerkev sv. Benedikta: Farno žegnanje; Župnija Sv. Benedikt.

TOREK, 9. JULIJ 2019,
9.00 igrišče pri Športni dvorani: Predstavitev otroških iger iz preteklosti; Društvo kmečkih
žena in deklet Benedikt.
17.00 Kocbekova pot 2, Benedikt: Poletna šola avto modelarstva; Društvo Model Sport Štajerska.
20.00 Penzion Petelin: Benediška poletna noč – večer popularne in zabavne glasbe;
Cerkveno posvetni pevski zbor KD Sveta ANA

SREDA, 10. JULIJ 2019,
17.00 jedilnica OŠ Benedikt: Lan party – igranje različnih videoiger na istem omrežju; Mladi
Benedikta.
17.00 Kocbekova pot 2, Benedikt: Poletna šola avto modelarstva; Društvo Model Sport Štajerska.

tretje desetletje samostojne poti in razvoja.
Po njegovih besedah so
Cerkvenjačanke in Cerkvenjačani v minulih
21. letih veliko pridobili
in postorili na področju
izgradnje različne komunalne infrastrukture, predšolske vzgoje
in
osnovnošolskega
izobraževanja, razvoja
turizma na podeželju, širitve poslovnih
subjektov v občini in
poslovno obrtne cone
v Brengovi, izgradnje
športne infrastrukture,
razvoja kmetijskih panog in dopolnilnih dejavnosti na kmetijah ter s tem tudi na področju ohranjanja kulturne krajine. V veliko oporo pa jim je tudi, da imajo v občini zdravnika,
ki dela v ambulanti vse delovne dni v tednu.
Pogovori pa že tečejo tudi za ponovno aktiviranje zobozdravstvene ambulante.
Žmavc je spomnil, da je bilo območje Občine Cerkvenjak, ki leži v osrčju Slovenskih goric,
v preteklosti demografsko ogroženo območje.
Ljudje so se zaradi boljših pogojev za delo in
šolanje odseljevali v večja industrijska mesta po
Sloveniji, pa tudi v tujino. Danes pa se ti trendi
spreminjajo, saj beležijo porast števila prebivalstva v občini, pa tudi delovnih mest je čedalje
več, saj je v občini že 86 gospodarskih subjektov, ki skupaj zaposlujejo okoli 250 oseb. To je
dobra četrtina aktivnega prebivalstva v občini,
mnogi pa se morajo dnevno voziti na delo v
zaposlitvene centre Lenart, Maribor, Ptuj, pa
tudi v sosednjo Avstrijo, vse tja do Gradca.
Vzpodbudno pa je tudi, da so nekatere kmetije v občini prevzeli mladi prevzemniki, ki tako
nadaljujejo tradicijo kmetovanja ter pridelavo
zdrave domače hrane. V Občini Cerkvenjak je
še vedno aktivnih preko 230 kmečkih gospodarstev. Nekatera že razpolagajo z nekaj deset
hektarji obdelovalne zemlje in gozda.
»V Občini Cerkvenjak je viden razvoj na
vseh segmentih našega dela, to nam zatrjujejo tudi tisti, ki ne živijo v naši občini, saj se
vsako leto lahko pohvalimo s kakšnim novim
dosežkom oziroma pridobitvijo. Tako bo tudi
letos, saj se trenutno izvaja največja investicija
na področju cestne infrastrukture. To je rekonstrukcija regionalne ceste R2 439 in pločnikov
ter javne razsvetljave od POC v Brengovi do
občinske meje z Občino Sveti Jurij ob Ščavnici,
ki jo izvajamo skupaj z Direkcijo RS za infrastrukturo v dolžini 2,3 km in vrednosti okrog
2,2 milijona evrov. Hkrati pa bo občina na novo
uredila trg v središču kraja, ki bo dobil povsem
novo podobo in trški videz. Poleg tega bomo
tudi komunalno opremili novo stanovanjsko

sosesko v naselju Cogetinci, kjer je prostora za
12 novih sodobnih hiš, in izgradili še tudi nekaj
vodovodnega omrežja v naselju Brengova. Pričakujemo pa tudi, da bo do konca leta izdelana
projektna dokumentacija za evropski projekt
RUNE, ki bo odpravil sive lise na področju optičnih povezav tudi v naši občini. Znotraj ORP
Slovenske gorice pa smo kot občina vključeni
še v evropski projekt izgradnje kolesarskih poti
v Podravju in Pomurju,« je dejal Žmavc.
Na osrednji proslavi ob občinskem prazniku vsako leto podelijo tudi nagrade in priznanja najboljšim učencem, dijakom, študentom
in diplomantom ter diplomantkam za izjemne uspehe na področju izobraževanja.
Županovo petico za izjemne dosežke v času
osnovnošolskega izobraževanja sta prejeli
Tamara Borko in Pia Peklar. Denarno nagrado so prejele tudi odlične dijakinje Patricija
Peklar, Mojca Močnik in Patricija Čuš ter
zlati maturant Klemen Hercog, diplomantke magistrica Anja Mauko, Nataša Šalamun,
Jerneja Babič, Patricija Kocbek, Larisa Žmavc
in Martina Domanjko ter diplomanta Simon
Kramberger in Denis Ploj.
Vsako leto svoja priznanja podeli tudi župan. Letos so jih prejeli Lara Kramberger,
Tomi Lorenčič in Vido Blažič.
Na osrednji slovesnosti so podelili tudi
najvišja priznanja Občine Cerkvenjak. Zahvalo so prejeli Sabina Borko, Franc Čeh in
Ludvik Kramberger. Plaketo občine je prejelo
Gradbeništvo Lorenčič, d. o. o. (Zdravko Lorenčič). Bronasti grb sta prejela Simona Hanžekovič in Simona Kramberger. Srebrna grba
občine pa sta prejela Čebelarsko društvo Ivan
Jurančič Cerkvenjak in Franci Zorko.
Po osrednji proslavi so se Cerkvenjačanke
in Cerkvenjačani zbrali na družabnem srečanju v šotoru.
V okviru občinskega praznika so letos v
Cerkvenjaku pripravili preko 40 prireditev in
dogodkov.
Tomaž Kšela

ČETRTEK, 11. JULIJ 2019,
17.00 Kocbekova pot 2, Benedikt: Poletna šola avto modelarstva; Društvo Model Sport Štajerska.
18.00 izpred Športne dvorane: Kolesarjenje za vse generacije; Društvo upokojencev Benedikt.

PETEK, 12. JULIJ 2019,
17.00 Kocbekova pot 2, Benedikt: Poletna šola avto modelarstva; Društvo Model Sport Štajerska.
21.00 prireditveni šotor pri Športni dvorani: Letni kino – Humoristični vestern »Stekla
lisica«; GTD Klapovühi Benedikt.

SOBOTA, 13. JULIJ 2019,
8.00 travnik ob Slatinski cesti: 7. spominsko gasilsko tekmovanje v spomin na tovariša
Marjana Klobasa in Dušana Mauriča; PGD Benedikt.
20.00 prireditveni šotor pri Športni dvorani: Prevzem novega gasilskega vozila in veselica z
ansamblom Klapovühi; PGD Benedikt.

Občina Cerkvenjak

Vsako leto kakšna nova pridobitev

V

Občini Cerkvenjak so od 31. maja do
1. julija praznovali 21. praznik Občine Cerkvenjak. V tem času je občina
sama ter skupaj z domala vsemi društvi, organizacijami in klubi pripravila številne kulturne, športne, rekreativne, zabavne in družabne
prireditve, ki so v Cerkvenjak pritegnile številne obiskovalce od blizu in daleč.
Osrednjo proslavo ob 21. občinskem prazniku je občina pripravila v Domu kulture
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Cerkvenjak. Poleg številnih domačinov in
predstavnikov političnega, gospodarskega,
kulturnega in cerkvenega življenja v občini
so se proslave udeležil tudi župani občin v
osrednjih Slovenskih goricah ter poslanec in
predsednik odbora za kmetijstvo v Državnem zboru RS Franc Breznik.
Slavnostni govor na proslavi je imel župan
Občine Cerkvenjak Marjan Žmavc. Kot je dejal, je cerkvenjaška občina letos zakorakala v

Občina Lenart

Dobrodelni koncert na OŠ Lenart ob 260.
obletnici šole

L

eto 2019 je praznično leto za OŠ Lenart
in hkrati tudi Lenart sam, saj praznujemo 260-letnico šolstva v kraju. Okroglo
obletnico obeležujemo z različnimi dogodki.
Mnogi med njimi so se že vrstili, kar nekaj pa
se jih obeta tudi v jesenskih mesecih. Ob zaključku šolskega leta pa smo učitelji in učenci
šole pripravili zaključni
koncert z dobrodelno
noto, saj bomo zbrana
sredstva namenili nakupu igral ob OŠ Lenart. V začetku prireditve smo obeležili dan
državnosti, med prireditvijo pa so bila podeljena srebrna priznanja,
ki so jih učenci dosegli
na državnih tekmovanjih (te je podeljeval
ravnatelj šole Marjan
Zadravec) in zlata priznanja, osvojena na
državnih tekmovanjih.

Učencem, ki so osvojili zlata priznanja, in njihovim mentorjem je župan Občine Lenart,
magister Janez Kramberger podelil županova
priznanja, ki so jih prejeli: Gal Zavasnik, Urh
Strmčnik Muhič, David Gergič Štravs, Petra
Zadravec, Rok Nemeš, Nino Raner, Kaja Rajter, Jurij Šuman, Kiara Katan, Urška Glinšek,
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Elisa Potrč, Eva Grajfoner in mentorji Daniel
Divjak, Srečko Kebrič,
Anica Zarnec, Marjetka Malek Toplak, Karolina Divjak, Simona
Peserl Vezovnik.
Na koncertnem delu
prireditve so nastopili
sedanji ter mnogi bivši učenci šole, ki so
danes tako ali drugače
prepoznavni po svojem
glasbenem ustvarjanju,
in sicer Nejc Kurbus,
Miha Mihalič, Gorazd
Ademovič, Žan Serčič, Tadej Postružnik in Blaž Trobas z Brass
kvintetom, Peter Šenekar s svojo skupino
Proti toči – proti poledici, Petra Šuman z
vokalno skupino Amista in Florjan Rajšp ter
Matija Kramberger s skupino Il Divji. S plesnimi koraki so koncert popestrile Hana Vauda Lorenčič, Špela Kovačič in Lana Žabčič,
ki so skupaj s svojimi soplesalkami iz Twirling, plesnega in mažoretnega kluba Lenart
zaplesale twirling in mažoretne koreografije.
Nastopajoče so na oder pospremili sedanji učenci OŠ Lenart, ki so bivšim učencem
postavljali zanimiva vprašanja o spominih na
osnovnošolska leta. Prav tako so bili učenci
aktivno vključeni v nastope, saj smo slišali kar nekaj duetov (Kiara Katan je zapela z
Mihom Mihaličem in nato še z Žanom Serčičem, Anna Katarina Zelenko pa z Gorazdom
Ademovičem). Šolska himna je zazvenela v
izvedbi šolskega otroškega pevskega zbora
in njenega avtorja Nejca Kurbusa, pri plesnih
točkah pa so z bivšimi učenkami zaplesale
tudi zdajšnje, in sicer Zala Verbošt, Lučka
Mlakar, Nika Vezovnik, Lana Žvajker, Kaja
Rajter in nekatere soplesalke iz drugih šol.
Program prireditve so zasnovale učiteljice
Maja Trafela Lubej, Janja Kojc in Tadeja Kurnik Hadžiselimović.

Obiskovalci so bili navdušeni in svoje zadovoljstvo izkazovali z gromkimi aplavzi. Še
posebej pa se jih je dotaknila zadnja točka, pri
kateri so združili glasove Slovenskogoriški
pihalni orkester KD MOL Lenart (v katerem igra kar nekaj bivših lenarških učencev)
ter otroški in mladinski pevski zbor skupaj z
učitelji OŠ Lenart; zaigrali in zapeli so Zbor
sužnjev iz opere Nabucco.
Koncert je uspel tako po glasbeni kot po
dobrodelni plati, saj smo s prostovoljnimi
prispevki zbrali kar 1300 EUR, ki jih bomo
skupaj z donatorskimi sredstvi namenili postavitvi igral ob šoli. Kakovostna igrala, med
drugim posebej zasnovana tudi za učence
z motnjami v telesnem razvoju, so velik zalogaj, zato imamo še zmeraj odprt račun za
morebitne donacije (TRR: 0125 8603 0659
995 z namenom Za zunanja igrala). Hvala
vsem, ki ste se odzvali naši prošnji in že donirali sredstva. Prav tako iskrena hvala vsem
obiskovalcem koncerta, ki ste prispevali prostovoljni prispevek. Verjamemo, da bodo naši
učenci z veseljem uporabljali igrala ter ob tem
krepili svoje motorične spretnosti.
Simona Peserl Vezovnik, OŠ Lenart,
foto: Marko Katan

priznanje, mentorica Ksenija Trinko. Gaja
Rojs je na državnem prvenstvu WKSA, v kategoriji kate deklice – do 7 let, osvojila 1. mesto. Na istem tekmovanju, v kategoriji kumite
deklice do 7 let, je prav tako osvojila 1. mesto.
Tjaša Rojs je na državnem prvenstvu WKSA,
v kategoriji kate deklice –
do 7 let, osvojila 3. mesto.
Na istem tekmovanju, v kategoriji kumite deklice do
7 let, je osvojila 2. mesto.
Sara Rojs je na državnem
prvenstvu WKSA, v kategoriji kate mini kadetinje
13-14 let, osvojila 1. mesto.
Brina Bezjak je z ekipo
Mažoretnega kluba Lenart
na 19. odprtem državnem
prvenstvu MTZS v Kranju,
v kategoriji Nižji nivo Team
kadeti, osvojila 3. mesto.
Alen Ruis je igralec ekipe
KMN Slovenske gorice,

ki je v državnem tekmovanju v futsalu U17
osvojila 2. mesto. Nejc Letnik je igralec ekipe KMN Slovenske gorice, ki je v državnem
tekmovanju v futsalu U17 osvojila 2. mesto.
D. O.

Poziv Civilne iniciative narava Slovenskih goric
predstavljen lenarškemu občinskemu svetu

C

ivilna iniciativa narava Slovenskih goric, ki je po požarih v sortirnici odpadkov v Lenartu pripravila dva protestna
shoda in oblikovala zahteve pristojnim, je poziv, sprejet na 2. protestnem shodu 16. maja
v Lenartu zaradi nepravilnosti pri poslovanju
podjetja Salomon na lokaciji v Lenartu, predstavila na 4. seji lenarškega občinskega sveta
13. junija. 5 zahtev CI, s katerimi so se razpravljajoči svetniki strinjali, je svetnikom in
javnosti predstavila njena predstavnica, ustanoviteljica CI Danijela Dobaja.

•

•

OŠ Voličina ob zaključku šolskega leta

P

rireditev ob zaključku šolskega leta in
ob dnevu državnosti, ki so jo pripravili učenci in učitelji OŠ Voličina, je bila
pisan mozaik izvrstnih točk, pesmi, folklore,
modernega plesa, iskrivih domislic, rdeča nit
programa je bilo zeliščarstvo, zdravje in zdravilne rastline.
Škrat Zdravilko, ki ga je odlično zaigral
Lukas Rojko, je s hudomušnimi domislicami
popestril proslavo. Z izbranimi besedami je
skozi program vodil Aleks Fekonja. Celoten
program proslave je domiselno zasnovala in
pripravila učiteljica Simona Čuček. Nastopili
so učenci: Zoja Mlinarič, Jure Kapun, Maša
Vogrin, Gaja in Tjaša Rojs, Larisa Čeh, Teo
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Fekonja, Ela Završnik Trojner, plesalca Neža
in Lan, folklorna skupina OŠ Voličina, šolska
plesna skupina, Šolski ansambel ŠANS in
pevska zbora OŠ Voličina.
Župan mag. Janez Kramberger je podelil priznanja učencem in mentorjem, ki so
v šolskem letu 2018/2019 na tekmovanjih v
znanju, športnih tekmovanjih in drugih primerljivih tekmovanjih na državnem nivoju
dosegli prvo, drugo ali tretje mesto: Alen
Sužnik je na državnem tekmovanju iz znanja
matematike osvojil zlato Vegovo priznanje,
mentorica Petra Munda. Neja Hadžiselimović je na državnem tekmovanju iz znanja
slovenskega jezika osvojila zlato Cankarjevo

• CI poziva pristojne upravne organe
k takojšnjemu ukrepanju po veljavni
upravni in okoljski zakonodaji, in sicer
k odpravi Okoljevarstvenega dovoljenja
št.: 35407/1-2016-22 z dne 9. 10. 2017 za
obratovanje upravljalcu Salomon, d. o.
o. za naprave, ki se nahajajo na lokaciji z
naslovom Industrijska ulica 2, Lenart, zaradi ključne napake v postopku - nepravilno ugotovljenega materialnega stanja
in neizpolnjevanja pogojev v okoljevarstvenem dovoljenju. V zadevnem OVD
je na strani 7, točka 3.2.1. naloženo: …
»dovoli odvajanje industrijske in komunalne odpadne vode v javno kanalizacijo,
ki se zaključi s komunalno čistilno napravo Lenart« … na strani 34 v poglavju
Emisije v vode upravljalcu naloženo: …
»Pri obratovanju naprav… nastajajo industrijske in komunalne odpadne vode,
ki se odvajajo v javno kanalizacijo, katera
se zaključi s komunalno čistilno napravo

•

•

Lenart.« Nadalje na strani 42 v poglavju
K točki 3 izreka okoljevarstvenega dovoljenja: » … saj se industrijska odpadna
voda odvaja v javno kanalizacijo, ki je zaključena s komunalno čistilno napravo z
zmogljivostjo, večjo od 2000PE.«
Na območju, na katerem se nahaja proizvodni obrat, javna kanalizacija ni zaključena z nobeno komunalno čistilno
napravo, na terenu pa se lahko ugotovi,
da se odpadne vode odvajajo v potok Velka neposredno iz kanalizacijskega voda.
Zaradi navedenega dejstva je upravni akt
izdan na podlagi nepravilno ugotovljenega dejanskega stanja in je s tem izpolnjen
zakonski pogoj za odpravo zadevnega
OVD po nadzorstveni pravici. CI s tem
utemeljuje tudi javni poziv k takojšnjemu
preklicu izdanega dovoljenja z 8. 5. 2019
za obratovanje s strani inšpektorice Inšpektorata RS za okolje in prostor.
Iz proračuna Občine Lenart je razvidno,
da je za leto 2019 predvidena izgradnja
čistilne naprave ob potoku Velka (torej
čistilna naprava, na katero je, kot je razvidno iz OVD, podjetje Salomon že priključeno) in bi se naj financirala tudi s
sredstvi MOP in kohezijskimi sredstvi.
Zaradi vsega navedenega
od Ministrstva za okolje in
prostor in Občine Lenart
zahtevamo pojasnilo, zakaj
do izgradnje komunalne
čistilne naprave še vedno
ni prišlo, kdo je za zastoj
odgovoren in ali je sploh realno za pričakovati pričetek
investicije v letošnjem letu?
• CI poziva Inšpektorat za
javno upravo, da preveri,
kako so uradniki ARSO
in IRSOP lahko izdajali
upravne akte kljub dejstvu,
da v Lenartu ni komunalne
čistilne naprave, ki je osnovni okoljski
pogoj za OVD za obratovanje naprav
podjetja Salomon v Občini Lenart, in zakaj niso preverili dejanskega stanja pred
izdajo OVD.
CI je zelo zaskrbljena, saj je podjetje
Salomon s predmetnim OVD pridobilo pravico vgradnje treh naprav, katerih
skupna kapaciteta je cca 690 ton, kar je
nekajkrat več, kot je to dopuščalo predhodno OVD na isti lokaciji in enako velikih površinah! Vse naprave A1, A2 in
B1 so po uredbi uvrščene v kategorijo
naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega!
Od župana in Občinskega sveta Občine
Lenart CI zahteva, da nemudoma pristopijo k spremembi obstoječih prostorskih
aktov v smislu, da kakršna koli dejavnost
sortiranja, predelave in obdelave odpadkov na tem območju ne bo možna.
E. P., foto: B. Cipot
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OVTARJEVE NOVICE

AKTUALNO IZ OBČIN

Lenart: pobude CI, zapleti z gradnjo čistilne naprave
Župan Občine Lenart mag. Janez Kramberger za Ovtarjeve novice: Zahteve in stališča Civilne iniciative narava Slovenskih goric
jemljem kot dobronamerne v smislu prizadevanja za življenje v zdravem in čistem okolju.
CI je ob požarih v podjetju Salamon, d. o. o.,
strokovno in vsebinsko pristopila k reševanju
tega problema. V občinski upravi bomo pripravili odgovore na zastavljena vprašanja.
Ker zaradi zapletenosti položaja obstaja
možnost nepoznavanja problematike in tudi
manipulacij, želim v grobem pojasniti naša
več kot 12-letna prizadevanja za izgradnjo čistilne naprave v mestu Lenart in probleme, ki
jih imamo s podjetjem Salamon, d. o. o., prej
Papirservis.
Podjetje Papirservis je z nakupom prostorov bivšega Kristala v letu 2006 začelo z dejavnostjo sortiranja nenevarnih odpadkov.
To področje Industrijske cone ni namenjeno
za ravnanje z odpadki, ampak za proizvodno in storitveno dejavnost. Za dejavnost,
ki je povezana z vprašanji varovanja okolja,
pa si nosilec dejavnosti mora pridobiti Okoljevarstveno dovoljenje - OVD na Agenciji
Republike Slovenije za okolje - ARSO. V tem
dokumentu so podrobno opisani postopki,
oprema in količine materialov, ki se obdelujejo. Natančno so opisane tudi zahteve do
okolja: varovanje voda in izpusti emisij v
zrak. Z večanjem količin obdelave odpadkov
so se tudi povečevali problemi v podjetju in
njeni okolici. Iz območja obrata veter vedno
odnaša materiale, v okolico se širijo neprijetne vonjave. Vodstvo podjetja smo pisno in
telefonsko opozarjali in prosili, naj dejavnost
prilagodijo lokaciji, da ne bo moteča.
V letu 2012 so bili problemi izredno veliki
in zelo moteči, zato smo kot občina nasprotovali podaljšanju OVD, ki jim ga je ARSO
podaljšal za obdelavo večjih količin do 1. 9.
2021. Pritožili smo se na ARSO, nato na pristojno ministrstvo, za tem smo vložili tožbo
na Upravno sodišče. Povsod smo bili zavrnjeni z argumentom, da kot lokalna skupnost
občina ne moremo biti stranka v postopku
(dokumentacijo lahko najdete na naši spletni
strani www/lenart.si).
Te odločitve je težko komentirati, še posebej sedaj, po požarih, ko pristojne inšpekcije
niso ugotovile nobenih nepravilnosti. Požarna inšpekcija je ugotovila, da imajo vso dokumentacijo skladno in da ni nepravilnosti.
Gasilci pa ob požaru niso mogli dostopati do
pogorišča zaradi prevelikih količin materialov.
Očitno pristojna inšpekcija gleda samo dokumentacijo, ne pa dejanskega stanja. Prepričan
sem, da bi prav nosilec dejavnosti moral biti
tisti, ki bi skrbel za varnost, saj inšpekcijske
službe ne morejo biti vedno prisotne. Nosilci
dejavnosti pa imajo druge račune, kako s čim
manjšim vlaganjem zaslužiti čim več.
Zanimive so tudi analize vzorcev vode, zraka, vrtnin in peska po požarih. Pline so merili še v času požara v Lenartu; ugotovili so,
da vrednosti niso presežene. Analize vzorcev
vode so pokazale, da je voda nekoliko bolj
motna in da vsebuje snovi, podobne čistilom,
to pa je lahko od penila, ki so ga uporabili pri
gašenju. Vzorci zelenjave in peska, ki so jih
odvzeli strokovnjaki Nacionalnega inštituta
za javno zdravje - NIJZ v vrtcu po požaru,
so pokazali, da je vse v mejah normale. V teh
dneh pa sem na spletu zasledil podatek, ki ga
je posredoval NIJZ, da na lokacijah aktualnih
požarov odpadkov, med katerimi je naveden
tudi Lenart, obstaja nevarnost za zdravje. Naj
razume, kdor more.
V prej omenjenem OVD, ki je bilo leta
2017 ponovno podaljšano za podjetje Salamon, d. o. o., je zapisano, da se industrijske
komunalne in odpadne vode odvajajo v javno kanalizacijo, katera se zaključi s komunalno čistilno napravo Lenart. Ta ugotovitev
je zmotna, čistilna naprava ob Velki obstaja,
ampak nikoli ni delovala. Čudim se, kako je
mogoče večkrat izdati tako pomemben dokument in takšno stvar spregledati.
V nadaljevanju bom podal nekaj informacij, povezanih s čistilno napravo Velka. V letu
1990 je bila zgrajena čistilna naprava Globovnica za jugozahodni del mesta. Občina
Lenart je v letu 2004 izvedla javno naročilo za
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ki smo jih v dokumentaciji popravili. K dokumentaciji je potrebno pridobiti tudi vrsto
soglasij pristojnih organov, med drugim tudi
soglasje Direkcije za vode in okoljevarstveno dovoljenje Agencije za okolje. V kolikor
bomo morali na isti lokaciji pridobiti novo

okoljevarstveno dovoljenje za manjšo čistilno
napravo, se bo postopek zavlekel še za nadaljnje tri do štiri mesece. Upam in želim si, da bi
lahko letos izbrali izvajalca za izgradnjo CČN
na Velki skupaj s črpališčem in tlačnim vodom na zdajšnji lokaciji ČN na Globovnici.

Osebna in družbena odgovornost do okolja in narave

C
oddajo izgradnje CČN Lenart za severovzhodni del mesta. Na podlagi javnega naročila je
bilo izbrano podjetje CPM Maribor z dobaviteljem opreme Prosigma, d. o. o. Postopek
izbire izvajalca in sama gradnja pa sta se izjemno zavlekla, saj je v času javnega naročila in
v času gradnje potekalo večje število revizij in
sodnih postopkov, ki so jih zahtevali različni
ponudniki. CČN Lenart bi morala biti zgrajena do leta 2007, izvajalec bi moral pridobiti
tudi uporabno dovoljenje vsaj v letu 2008.
Ker izvajalec ni izvedel naročila v skladu s
pogodbo, s katero bi nam moral predati CČN
z uporabnim dovoljenjem, smo zoper izvajalca CPM, takrat že v stečaju, vložili tožbo za
povrnitev vseh stroškov, ki jih je občina imela, vključno z obrestmi. Septembra 2014 je
sodišče dosodilo v prid Občini Lenart, v kateri bi nam moralo CPM plačati odškodnino.
V letu 2012 smo pričeli z aktivnostmi za
izgradnjo nove čistilne naprave in smo pridobili novo gradbeno dovoljenje. Računali smo
na državno finančno pomoč, ki pa so nam jo
v letu 2014 zavrnili. Dobili smo informacijo,
da bodo večje ČN sofinancirali v novi finančni perspektivi 2014 do 2020.
Konec leta 2013 smo zaradi zavrnitve sofinanciranja ČN s strani evropskih skladov
in državnega proračuna izvedli postopek
javnega naročanja v obliki javno-zasebnega
partnerstva, s katerim bi najugodnejšemu
ponudniku ponudili koncesijo za čas 20 do
30 let. Koncesionar bi za njegov račun zgradil ČN in si preko koncesijskega razmerja in
cene odvajanja in čiščenja pokril stroške investicije. Po pridobljenih ponudbah je bilo stališče občine, da bi cena odvajanja in čiščenja
odpadnih voda bila previsoka za uporabnike,
v kolikor bi pristopili v koncesijsko razmerje,
saj so se cene gibale nad 1,7 € /m3 odpadne
vode. Zaradi takšnih ponudb nismo sklenili
koncesijske pogodbe, ker smo računali, da
bodo sredstva v novi finančni perspektivi že
naslednje leto na razpolago. Ob sofinanciranju ČN iz evropskih in državnih virov pa bo
cena odvajanja in čiščenja za polovico nižja.
Ker smo imeli s prvo ČN Velka negativne
izkušnje, smo projektno tehnično dokumentacijo revidirali. Revizijo sta izvedli podjetji iz
Ljubljane in Avstrije.
Vlada RS je v spremembi Operativnega
programa za izvajanje evropske kohezijske
politike za obdobje 2014–2020 ČN Lenart
uvrstila med prioritetne razvojne programe
in jo bo tudi financirala. Tako smo s strani
Vlade RS v maju 2017 prejeli sklep o direktni potrditvi. Po pridobitvi sklepa smo pristopili k izdelavi investicijskega programa
in same vloge, na podlagi katere se določi
obseg sofinanciranja iz kohezijskega sklada
in iz državnega proračuna. Na podlagi vloge je posredniško telo Ministrstva za okolje
imelo pripombe na velikost ČN. Glede na
njihov pogled čiščenja odpadnih voda so
zahtevali, da se projekt spremeni tako, da ne
bo nobenih rezerv in da se naprava zmanjša
na velikost 5000 PE. Zaradi navedenega smo
ponovno morali spremeniti projekt in pridobiti novo gradbeno dovoljenje. V aprilu
2018 smo pridobili novo gradbeno dovoljenje za velikost naprave 4950 PE, v katerega
smo vključili tudi prostor za upravljanje ČN.
Po nekaj usklajevalnih sestankih smo podali
končno vlogo za sofinanciranje 23. 1. 2019.
Na tako imenovano končno vlogo je Ministrstvo za okolje spet podalo nekaj pripomb,

ivilna iniciativa
narava Slovenskih goric je
po požarih v Lenartu,
po katerih so se odprla številna vprašanja
o vplivih na okolje in
naravo, 30. maja v Centru Slovenskih goric
organizirala okroglo
mizo o okoljevarstveni
problematiki v Slovenskih goricah Osebna in
družbena odgovornost
do okolja in narave.
Predavanju prof. dr.
Mihaela Jožefa Tomana, profesorja ekologije
celinskih voda in varstva okolja na Univerzi
v Ljubljani in podpredsednika Slovenskega
društva za zaščito voda, sta se z razpravami
pridružila mag. Slavko Lapajne, dolgoletni
strokovni sodelavec Zavoda za zdravstveno varstvo iz Maribora, Inštituta za varstvo
okolja, in gospodarstvenik ing. Janez Erjavec,
eden pobudnikov prvih ekoloških projektov
pri Lenartu. Stališča CI je predstavil Darko Lorenčič. Okroglo mizo je povezoval dr.
Marjan Toš, ki je uvodoma poudaril, da ne
bodo ponavljali že povedanega okoli požarov
in njihovih posledic, ampak bodo usmerjeni
v prihodnost – kaj narediti v lokalni skupnosti, da bo naše okolje postalo dejansko bivalno kvalitetnejše in varnejše, in kako doseči
spoštovanje vseh zakonskih normativov in
standardov, da se ekološko problematični dogodki ne bi ponavljali.
Dr. Toman je izpostavil nevarnosti nevidnega onesnaževanja in postavil nevarnost
»umiranja na obroke« pred akutne probleme, preprečevanje nastajanja odpadkov pa
pred ravnanje z njimi. Opozoril je na številne
daljnosežne napake v odnosu do okolja tudi
na najvišjih ravneh, na pomanjkljivosti v šolskem sistemu in na družbeno odgovornost za
okolje, ki temelji na posameznikih. Mag. Lapajne je opozoril, da imamo po v vstopu v EU
odlično, v glavnem prevedeno okoljsko zako-

nodajo, pri izpolnjevanju pa smo »ljudstvo
prekrškarjev. Pogled na Globovnico, Velko,
Komarnik in Radehovo pove svoje. V Sloveniji je okrog 900 naprav, ki vplivajo na okolje,
a so jim lokalne skupnosti namenile premalo
pozornosti. Ing. Erjavec je na primeru Švice
opozoril, da Slovenija ustvarja neprimerljivo
več odpadkov kot druge države; ker Slovenija ni samooskrbna, uvaža tudi velike količine
odpadkov. Poudaril je odgovornost lokalne
skupnosti do te problematike. Predstavnik
CI Darko Lorenčič je opozoril, da pristojne
inštitucije ne delujejo oz. delujejo zelo pomanjkljivo; nevladne organizacije so edine, ki
»vnašajo dejavnost« v premalo ali neaktivne
pristojne inštitucije.
V razpravi je sodelovalo več udeležencev,
v glavnem aktivnih na okoljevarstvenem področju, iz Slovenskih goric in drugih krajev.
Ob koncu je nosilni predavatelj Toman poudaril, da položaj dokazuje, da družbene odgovornosti do okoljske problematike praktično
ni, vsi razpravljavci pa so poudarili nujnost
osebne odgovornosti, ki bo postopno preraščala v družbeno. Izrazili so obžalovanje, da
na okrogli mizi ni bilo predstavnikov lokalne
skupnosti, ki ima odgovornost in velik vpliv
na ravnanje z okoljem.
E. P.

Srečanje in posvet turističnih deležnikov Občine
Lenart

V

ponedeljek,
13. 5. 2019, je
župan Občine Lenart mag. Janez
Kramberger s sodelavci občinske uprave
pripravil srečanje in
posvet turističnih deležnikov Občine Lenart. Nanj je povabil
predstavnike gostincev,
dopolnilnih dejavnosti
na kmetiji, turističnih
agencij,
turističnih
društev in člane Zelene
ekipe. Zbrali so se v obnovljeni Štupičevi vili v
Zavrhu, kjer jim je bil
s strani občinske uprave predstavljen projekt
Zelena shema Slovenskega turizma. Občina Lenart je od marca
2019 nosilka srebrnega
znaka Slovenia Green,
kateri ji je bil slavnostno podeljen 22. 5.
2019 na Zelenem dnevu Slovenskega turizma
v Rogaški Slatini. V razpravi, ki je sledila, so
bili podani predlogi in videnja posameznikov, ki jih bo občina koristno uporabila pri

pripravi Strategije razvoja turizma občine Lenart. Stanko Kranvogel je zbranim predstavil
novo zbirko Maister po Maistru.
Občina Lenart
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Občina Sveta Ana

»Zelena« in čista turistična destinacija

O

bčina Sveta Ana je pred poletjem
prejela certifikat Turistične zveze Slovenije »Slovenia Green Destination
Silver«, kar jo uvršča med najbolj prestižne
turistične destinacije v »zeleni« Sloveniji.
»Zelenih« turističnih destinacij je v Sloveniji
namreč samo 48. Zato se bo verjetno v vročih
poletnih mesecih veliko prebivalcev iz osrednjih Slovenskih goric in iz vse Slovenije odločilo za obisk »zelene« Svete Ane in njenih
turistični, naravnih in kulturnih znamenitosti. Kot pravi župan Občine Sveta Ana Silvo
Slaček, se je po dodelitvi certifikata število
obiskovalcev malce že začelo povečevati, saj
je marsikdo radoveden, kaj vse je v Sveti Ani
na voljo domačim in tujim turistom.

Turistično razvita destinacija

Tega ni malo. Osrednja kulturna znamenitost je cerkev Svete Ane s svojo bogato notranjščino. Sedanjo cerkev so zgradili med
letoma 1693 in 1705 (prej je na istem mestu
stala lesena kapela), v 19. stoletju pa so jo
dvakrat obnovili. Med kulturne znamenitosti sodijo tudi cerkev Marijinega obiskanja
v Rožengruntu, Evangeličansko pokopališče,
Kužno znamenje iz leta 1637 ter številni križi,
kapele in znamenja.
Občina Sveta Ana se ponaša tudi z najvišjo
točko osrednjih Slovenskih goric v naselju Lokavec na nadmorski višini 404 metre, kjer stoji
fundamentalni reper. V okoliških gozdovih pa
je ohranjenih sedem nahajališč s skupno 45
rimskimi gomilami, ki pričajo o tem, da so v
osrednjih Slovenskih goricah pred dva tisoč
leti prebivali Rimljani. Obiskovalci si v Sveti
Ani lahko ogledajo tudi stalno razstavo o življenju in delu vinogradnika in sadjarja Franca
Postiča, ki je gojil več kot 300 vinskih sort, ter
spominsko sobo zdravnika dr. Romana Lesnike, ki se je rodil pri Sveti Ani leta 1898. Od leta
2009 v občini Sveta Ana raste tudi potomka
najstarejše trte na svetu z mariborskega Lenta.
Za domačine in obiskovalce so v občini
Sveta Ana uredili tudi več sprehajalnih poti.
Gre za 5 kilometrov dolgo Učno – sprehajalno pot, za 20 kilometrov dolgo Anino pot,
za 1,2 kilometra dolgo Vinogradniško učno
pot in za 20,3 kilometra dolgo Turistično vinsko pot. Preko območja občine potekajo tudi
Kolesarska pot med Lenartom in Sveto Ano,
Pomurska planinska pot in Vinsko turistična
cesta srednje Slovenske gorice.
Obiskovalci si lahko ogledajo tudi bogato
stavbno dediščino od Grafonževe in Kaplove
domačije do Perkove domačije in viničarije
Pergerjev vrh.
Prizadevni turistični delavci na območju
Občine Sveta Ana organizirajo za obiskovalce
tudi izlete, na katerih jim predstavijo znamenitosti kraja ter bogato kulinarično ponudbo.
Obiskovalci lahko zbirajo med različnimi izleti:
Odkrivanje skrivnosti naših prednikov, Potepanje po Sveti Ani, Lepote Svete Ana v Slovenskih
goricah, Po sledeh Franca Postiča in slično. Za
voden izlet se lahko vsakdo prijavi pri lokalnih
turističnih vodnikih Feliksu Beriču, Viktorju
Kaplu, Nini Kolarič in Francu Ruhitlu.
Destinacija Sveta Ana se ponaša tudi z več
izvrstnimi gostinskimi lokali in kmečkimi
turizmi, v katerih gostom nudijo domače in
lokalne specialitete. Da
ne bi komu naredili
krivice, druge pa reklamirali, jih ne moremo
našteti. Zagotovo pa z
obiska v Sveti Ani noben ne bo odšel domov
lačen in žejen.

Varna destinacija

pred kratkim seznanili člani občinskega sveta
(pripravil ga je višji policist I Boštjan Kaloh,
podpisal pa komandir Policijske postaje Lenart višji policijski inšpektor III Srečko Artenjak), izhaja, da se je število kaznivih dejanj,
ki so jih lani na območju Občine Sveta Ana
obravnavali policisti, zmanjšalo za 35 odstotkov Lani so obravnavali 24 kaznivih dejanj,
leto poprej pa 37. Njihova preiskanost znaša
33 odstotkov, kar je bolje kot leto poprej. Med
splošno kriminaliteto prevladujejo tatvine in
vlomi, policisti pa so zabeležili tudi tri kazniva dejanja zoper zakonsko zvezo, družino in
otroke - v dveh primerih je šlo za nasilje v
družini, v enem pa za zanemarjanje in surovo
ravnanje z mladoletno osebo.
Policisti so lani na območju Svete Ane zabeležili tudi 15 kršitev predpisov, ki urejajo javni
red in mir ter splošno varnost ljudi in premoženja. Zaznali so 9 kršitev določil zakona o
varstvu javnega reda in mira in po dve kršitvi
določil zakona o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami in zakona o orožju.
Na območju Občine Sveta Ana so policisti
lani obravnavali tudi 18 prometnih nesreč,
kar je nekoliko več kot leto poprej. Na žalost
je bila med prometnimi nesrečami ena s smrtnim izidom, šest se jih je končalo s telesnimi
poškodbami udeležencev, 11 pa z materialno
škodo. Najpogostejša vzroka za prometne
nesreče sta bila nepravilna stran vožnje in
neprilagojena hitrost. V štirih primerih je nesreči botroval tudi alkohol.
Policisti so lani na območju občine obravnavali tudi štiri požare in tri samomore.
Varnostne razmere na območju Občine
Sveta Ana policisti ocenjujejo kost ugodne,
saj je bilo skupno število kaznivih dejanj v
letu 2018 relativno majhno, poleg tega pa so
bila razpršena po celotnem območju občine
in ni prišlo do njihovega zgoščanja.
Turistična destinacija Sveta Ana je torej
varna, kar velja tudi za vse lokale, kmečke turizme ter turistične poti na njenem območju.

Komunalno urejena in čista destinacija

Tako za domačine kot za turiste je pomembno tudi, da je Občina Sveta Ana komunalno
lepo urejena in čista, kar je zasluga tako občine
kot vseh domačinov, ki skrbijo za svoje okolje.
Zato je lani Občina Sveta Ana prejela priznanje Slovenske turistične organizacije za najbolj
urejen trg v Sloveniji. Tudi to priznanje v občino privablja obiskovalce iz drugih krajev.
Zasluga občine pa je, da je v minulih letih
skrbela in še skrbi za izgradnjo kanalizacije,
brez česar si dandanes ni več mogoče zamisliti ekološko zdravega naravnega okolja. Tako
imajo kanalizacijsko omrežje s čistilno napravo v Lokavcu ter v naseljih Ledinek in Dražen
Vrh, do konca leta pa bo dokončana tudi izgradnja kanalizacijskega omrežja in druge faze
čistilne naprave v Sveti Ani, na katero se bodo
lahko priključil tudi del gospodinjstev iz naselij
Froleh, Zgornja Ročica, Krivi Vrh in Zgornja
Ščavnica. Na prvi pogled se zdi, da to za razvoj
turizma ni pomembno, vendar je, saj so gostje,
kar se tiče neokrnjenega naravnega okolja in
čistoče, čedalje bolj zahtevni in občutljivi.
Tomaž Kšela

Občina Sveta Ana pa
ni samo turistično razvita, temveč sodi tudi
med varna območja v
Sloveniji, kar je za razvoj turizma zelo pomembno. Iz pregleda
varnostne situacije na Turistična destinacija Sveta Ana, ki se od začetka poletja ponaša s certifikaobmočju Občine Sve- tom »Slovenia, Green Destination Silver«, je ena najlepših turističnih destita Ana, s katerim so se nacij v Osrednjih Slovenskih goricah in nasploh v severovzhodni Sloveniji.
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OBČINA SVETA ANA
Program Aninega tedna 2019
PETEK, 19. JULIJ 2019
• ob 7. 30 uri, Osnovna šola Sveta Ana
Krvodajalska akcija (prireja: OO RK Sveta Ana) s promocijo preventivnih programov v CKZ ZD Lenart (prireja:
CKZ ZD Lenart)
• ob 8. uri, center Svete Ane
Likovna kolonija »13. Anina paleta« (prireja: Občina Sveta Ana)
• ob 19. uri, Kulturno – turistični center Sveta Ana
Kulturna prireditev ob 21. občinskem prazniku »Tu sem doma« s podelitvijo občinskih priznanj in nagrad (prireja:
Občina Sveta Ana, OŠ Sveta Ana in KD Sveta Ana)
• ob 21. uri, Športni park Sveta Ana
Gasilsko tekmovanje za Anin pokal (prireja: PGD Sveta Ana)

SOBOTA, 20. JULIJ 2019
• ob 9. uri, igrišče v Lokavcu
Turnir v odbojki na mivki (prireja: ŠD Sveta Ana)
• ob 9. uri, zbirališče pri Turistični kmetiji Mihelič
Pohod konjenice po mejah Občine Sveta Ana (prireja: Društvo konjenikov Srebrni jezdec Sveta Ana)
• ob 17. uri, Okrepčevalnica Šenk
Tekmovanje v kuhanju štajerske kisle juhe (prireja: Kulinarično društvo kisla juha Sveta Ana in Okrepčevalnica
Šenk).
• ob 18. uri, Športni park Sveta Ana
Turnir v malem nogometu med zaselki Občine Sveta Ana (prireja: ŠD Sveta Ana)
• ob 20. uri, parkirna ploščad nad športno dvorano
Anin’roll 2019 (prireja: Kulturna zadruga Sveta Ana)

NEDELJA, 21. JULIJ 2019
• ob 6.30 uri, ribnik pri Jerebicu v Lokavcu
Tekmovanje v športnem ribolovu – ekipno in posamično (prireja: OO RK Sveta Ana)
• ob 10. uri, cerkev sv. Ane
Šesto srečanje zakoncev jubilantov; mašo bo vodil pater Vinko Škafar (prireja: Župnijski urad Sveta Ana)
• ob 11. uri, Avla Antona Fašinga v pritličju občinske stavbe
Otvoritev razstave del nastalih na »13. Anini paleti« (prireja: Občina Sveta Ana)
• ob 16. uri, Bar Bolšec
Balinanje (prireja: ŠD Sveta Ana)
• ob 20. uri, igrišče v Lokavcu
Povratna nogometna tekma med veteranskima ekipama Lokavca in Svete Ane (prireja: ŠD Sveta Ana)

PONEDELJEK, 22. JULIJ 2019
• ob 17. uri, Športna dvorana Sveta Ana
Turnir v namiznem tenisu – ekipno in posamično (prireja: ŠD Sveta Ana)
• ob 20. uri, Kulturno – turistični center Sveta Ana
Potopisno-kulinarični večer Drugi svet: V 400 dneh okoli sveta (prireja: Kulturna Zadruga Sveta Ana)

TOREK, 23. JULIJ 2019
• od 10. do 14. ure, Grafonževa domačija v Zg. Ščavnici
Likovno umetniške delavnice za otroke »Anina paletka«: Praznik ustvarjalnosti (prireja: Kulturna Zadruga
Sveta Ana)
• ob 16. uri, Zgornja Ščavnica 1 (pri kmetiji Nikl)
Otvoritev obnovljene regionalne ceste RIII – 730 Zg. Ščavnica – Dražen Vrh (prireja: Občina Sveta Ana)
• ob 17. uri, Športna dvorana Sveta Ana
Turnir v badmintonu – ekipno in posamično (prireja: ŠD Sveta Ana)
• ob 17. uri, Športni park Sveta Ana
Meddruštveno kegljanje s kroglo na vrvici (prireja: DU Sveta Ana)
• ob 18. uri, Okrepčevalnica Šenk
Šahovski turnir (prireja: Okrepčevalnica Šenk)
• ob 21. uri, razgledna ploščad v centru Svete Ane
Kino na prostem - ogled slovenskega filma: Traktor, ljubezen in rock’n'roll (prireja: Študentski klub Slov. goric)

SREDA, 24. JULIJ 2019
• ob 20. uri, Kulturno – turistični center Sveta Ana
Veseloigra Klopčič (prireja: KD Sveta Ana)

ČETRTEK, 25. JULIJ 2019
• ob 9. uri, zbirališče: razgledna ploščad v centru Svete Ane
Kolesarjenje po poteh Občine Sveta Ana (prireja: DU Sveta Ana) s promocijo preventivnih programov v CKZ
ZD Lenart (prireja: CKZ ZD Lenart)
• ob 17. uri, Športni park Sveta Ana
Turnir v ulični košarki (prireja: ŠD Sveta Ana)
• ob 18. uri, Zeliščni park Danice Kolarič
Delavnica o medosebnih odnosih s študentko psihologije Sabino Majerič (prireja: Zelišča in čebelarstvo Kolarič)

PETEK, 26. JULIJ 2019
• ob 10. uri, cerkev sv. Ane
God sv. Ane: somaševanje duhovnikov slovenjegoriškega naddekanata. Voditelj bo msgr. dr. Franc
Kramberger, nadškof emeritus
• ob 17. uri, kmetija Jauk v Kremberku
Gasilska prikazna vaja (prireja: PGD Sveta Ana)
• ob 20. uri, šotor na parkirni ploščadi nad športno dvorano
Koncert ob 20-letnici delovanja Cerkveno prosvetnega pevskega zbora KD Sveta Ana (prireja: KD Sveta Ana)

SOBOTA, 27. JULIJ 2019
• ob 10. uri, šotor na parkirni ploščadi nad športno dvorano
Srečanje upokojencev Slovenskih goric (prireja: DU Sveta Ana in Zveza DU Slov. goric)
• ob 16. uri, pri preši v centru Svete Ane
Postavitev klopotca z uradno razglasitvijo rezultatov tekmovanj v Aninem tednu (prireja: Občina Sveta Ana,
ŠD Sveta Ana, TD Sveta Ana ter naselji Dražen Vrh in Ledinek)

ŽEGNANJSKA NEDELJA, 28. JULIJ 2019
• ob 7. uri: Maša v cerkvi Svete Ane (mašo bo vodil msgr. dr. Ivan Štuhec)
• ob 9.30 uri, center Svete Ane
Mimohod godbe na pihala in Twirling kluba Aninih mažoretk (prireja: TKAM in KD MOL Lenart)
• ob 10. uri: Slovesna maša v cerkvi Svete Ane (mašo bo vodil msgr. dr. Ivan Štuhec)
• ob 11. uri, šotor na parkirni ploščadi nad športno dvorano
Družabno srečanje z gasilci (prireja: PGD Sveta Ana)
• ob 18. uri, šotor na parkirni ploščadi nad športno dvorano
Tradicionalna gasilska veselica s srečelovom, igra ansambel Murni (prireja: PGD Sveta Ana)
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Izjemen uspeh vsa leta šolanja na OŠ Sv. Ana

T

udi v letošnjem šolskem letu je izobraževanje na OŠ Sv. Ana zaključila še ena
generacija 24-ih učencev. Vsi so bili
uspešni in so izbrali svojo nadaljnjo pot izobraževanja in poklicne kariere. Večina učenk
in učencev se je odločila za srednje poklicno
in tehnično izobraževanje, tudi za poklice, ki

so zelo iskani.
Med njimi pa je bilo nekaj učencev še posebej uspešnih, ne samo na učnem področju,
temveč tudi na tekmovanjih, prireditvah in
delu na šoli in v občini. Izjemen učni uspeh
vseh devet let šolanja so dosegli: Nina Savič,
Anej Kolarič, Nina Simonič in Melisa Zadravec. Občinske nagrade
jim je podelil župan Silvo
Slaček.
Melisa Zadravec je zaključila deveti razred s samimi odličnimi ocenami,
obenem pa je prejela naziv
Naj učenka OŠ Sv. Ana za
šolsko leto 2018-2019. Nagrada ji je bila podeljena na
zaključni prireditvi.
Razredničarki
Mateja Kramberger in
Irena Rola-Bek ter ravnatelj
Boris Mlakar.

Občina Sveta Trojica v Slovenskih goricah

Trojicafest pritegnil veliko obiskovalcev

O

slavnostna akademija, na kateri je bila glavna
gostja pevka Manca Izmajlova. Po slovenski
himni, ki so jo zapeli domači pevke in pevci,
je zbrane na kratko pozdravil župan Klobasa, ki je dejal, da želi občina s Trojicafestom v
življenje kraja in občine vnesti nekaj novega,
dinamičnega in sodobnega, kar bo v središče
Svete Trojice poleg domačinov privabilo tudi
druge obiskovalce od blizu in daleč ter povečalo njeno prepoznavnost. »Kar počnemo letos, je test,« je dejal Klobasa in pojasnil, da so
pri pripravi programa festivala naredili kompromis med starimi in novimi vsebinami.
Slavnostna govornica je bila Ljudmila Novak. Povedala je, da je ravno tistega dne dobila iz Bruslja potrdilo o izvolitvi v Evropski
parlament, zato je na otvoritvi Trojicafesta
prvič javno nastopila kot evropska poslanka.
Občankam in občanom Občine Sveta Trojica
se je zahvalila za veliko število glasov, ki so
ji jih namenili na evropskih volitvah, za kar
gre zahvala tudi županu Občine Sveta Trojica. Povedala je, da jo na Sveto Trojico vežejo
lepi spomini, saj je bila v mladih letih v njej
večkrat na romanju. Občankam in občanom je čestitala za doseženi razvoj
občine, v katerega je novi
župan vnesel nov polet in
energijo. Domačine je povabila tudi, naj jo obiščejo v
Bruslju, da bodo čim bolje
spoznali delovanje Evropske unije, ki sprejema pomembne odločitve za naše
skupno življenje. Novakova
je več besed namenila tudi
pomembnosti uspešnega
delovanja Evropskega parlamenta in drugih organov
Evropske unije.
Vse, ki so pripravili in
Otvoritvena slovesnost Trojicafesta je potekala v čudovitem ambientu na
nastopili
na prireditveni
Trojiškem trgu v središču Svete Trojice, kar ji je dalo še poseben čar.
slovesnosti, so gledalke in
gledalci nagradili z močnim in dolgotrajnim aplavzom. »Zares smo doživeli
nekaj novega, lepega in
sodobnega,« so komentirali številni obiskovalci, ki
so se na trgu zadržali na
prijetnem druženju. V nadaljevanju večera pa so na
glavnem odru na trojiškem
trgu javno posneli znano
TV oddajo »Ujemi sanje«.
Že naslednji dan so na
Trojicafestu za obiskovalce pripravili Trinity Tuning Avtoshow z 12 DJ-i,
osrednjo zabavo s skupino
Instaband ter zaključno zaOtvoritve Trajicafesta so se udeležili številni ugledni gosti, ki so se pred
otvoritvijo zbrali v samostanski kleti.
bavo Avtoshowa DJ Mike
bčina Sveta Trojica je letos namesto
tradicionalnega praznovanja občinskega praznika pripravila festival Trojicafest, ki je trajal od 7. do 16. junija. Osrednjo slovesnost ob otvoritvi Trojicafesta so
pripravili na Trojiškem trgu pred prenovljeno
občinsko stavbo in pod slikovito cerkvijo s
tremi mogočnimi zvoniki. Trg, obdan s starimi meščanskimi in lepo obnovljenimi hišami, ki so ga pred začetkom slovesnosti zaprli
za promet, so napolnili občanke in občani ter
številni obiskovalci in gosti, kar je kraju dalo
pravo trško podobo, Trojicifestu pa zagotovilo idilično sceno pravega poletnega festivala.
Med številnimi gosti, ki jih je župan Občine Sveta Trojica David Klobasa sprejemal
v samostanski kleti, so bili tudi evropska poslanka Ljudmila Novak, poslanca v državnem
zboru Jožef Horvat in Franci Breznik, župani
občin v osrednjih Slovenskih goricah in številni predstavniki gospodarskega, kulturnega
in javnega življenja.
Otvoritvena slovesnost ni bila zasnovana
kot proslava občinskega praznika, temveč kot
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Vale z gosti. V okviru
festivala se je predstavil tudi Glasbeni atelje
Anite Kralj, pripravili
pa so tudi večer slovenske zimzelene popevke
z Ivom Mojzerjem in
Eldo Viler ter gosti.
Obiskovalci so lahko
prisluhnili tudi koncertu vokalne skupine
Vox Angelica, muziklu
Mamma mia po naše in
koncertu Mama Rekla,
v okviru Repro kina
pa so si lahko ogledali filme Kekec, Moj
ata socialistični kulak Oče Trojicafesta je novi župan Občine Sveta Trojica David Klobasa, ki je
in Petelinji zajtrk. Na na njegovi otvoritvi na kratko predstavil koncept in program festivala.
festivalu so pripravili
ponudili tudi street food prehrano.
tudi koncert klasične
Po besedah Klobase se je v okviru festivala
glasbe z Lauro Kmetič in gosti ter Večer zvezvrstilo preko 50 prireditev in dogodkov, ki
neče poezije.
so pritegnili veliko obiskovalcev in tudi poPoleg tega so v okviru festivala pripravili
zornost širše javnosti.
tudi veliko drugih dogodkov, predavanj in
Najbolj pa je v širši javnosti odmevala
predstavitev. Med drugim so predstavili zborotvoritev
spomenika pisatelju Ivanu Cankarnik Vzhodnoštajerska pokrajina v procesih
ju v središču Svete Trojice nasproti Kraigherosamosvojitvene vojne. Predstavili so tudi
jeve hiše, kjer je Cankar preživel pol leta, o
strip in pogovor z Romanom Štraklom, pa
čemer poročamo na drugem mestu.
predavanje o alternativnem reševanju sporov,
Trojicafest se je končal s spomladansko
vinsko galerijo in kibelflajšfest, da o otvoritvi
kvaternico, spomladanskim blagoslovom roplezalne stene ob Trojiške jezeru in številnih
marjev iz vse Slovenije v cerkvi Svete Trojice
rekreativnih in športnih prireditvah niti ne
in tradicionalnim trojiškim sejmom ter z zagovorimo. Med drugim so pripravili 35. tek
ključno prireditvijo festivala, na kateri so za
ob jezeru.
dobro razpoloženje poskrbeli Poskočni muziNe gre spregledati tudi dveh prireditev Nekanti. V Sveti Trojici se je ob koncu Trojicafedelja ob jezeru, ki so se odvile v okviru festista zbralo toliko obiskovalcev, kot že dolgo ne.
vala. Na njih so obiskovalcem poleg čudovitega naravnega okolja in različnih zanimivosti
Tomaž Kšela

Trojicafest več kot uspel

Ž

upan Občine Sveta Trojica David
Klobasa je po končanem Trojicafestu
dejal, da je festival presegel vsa pričakovanja. »Čeprav smo v občini pričakovali,
da bo Trojicafest uspešen, je bil še veliko
bolj uspešen od naših pričakovanj,« pravi.
Po njegovih besedah ga je v desetih dneh
obiskalo preko 12 tisoč ljudi. Pomembno je
tudi, da so bili vsi festivalski dnevi uspešni,
najbolj uspešna pa sta bila drugi in zadnji
dan. Izkazalo se je tudi, da so festival »Trojicafest« »posvojile« vse generacije, med
obiskovalci festivala pa jih je bila polovica

iz drugih krajev in občin. Tako je Trojicafest
veliko prispeval k prepoznavnosti turistične
destinacije Sveta Trojica.
Kot pravi Klobasa, pa je še bolj pomembno, da festival spodbuja domačine in jim
omogoča, da uresničijo svoje podjetniške
ideje. Po njegovih besedah je občina dolžna
zagotoviti osnovne pogoje oziroma platformo za razvoj podjetništva, k čemur prispeva tudi Trojicafest. V dneh festivala in pred
njim se je denimo na novo registriralo šest
podjetnikov – ponudnikov iz Svete Trojice.
T. Kšela

Spomenik Ivanu Cankarju v središču Svete Trojice

S

veta Trojica je danes kulturna prestolnica Slovenije,
je od otvoritvi spomenika pisatelju Ivanu
Cankarju na Trojiškem
trgu v središču Svete
Trojice dejal pisatelj in
dramatik Tone Partljič.
Na spomeniku, ki ga je
iz šest ton težkega belega kraškega marmorja
izklesal kipar Franci
Černelč, sta izklesani
podobi Ivana Cankarja
in Lepe Vide, o kateri je
Cankar napisal dramski tekst.
Spomenik Ivanu Cankarju so nasproti hiše, v kateri je bival od novembra
Spomenik so v Sve- 1910 do marca 1911 in v njej napisal dramo Lepa Vida, skupaj odkrili
ti Trojici umestili na pisatelj Tone Partljič (prvi z leve), župan Občine Sveta Trojica David
osrednji trg nasproti Klobasa, župan Občine Makole Ivan Majcen, predsednik KD Ernest Gotako imenovane Kraig- lob - Peter Sveta Trojica Drago Lipič, predsednik KD Forma Viva Makole
Ivan Dvoršak in kipar Franci Černelč.
herjeve stavbe, v kateri
je Ivan Cankar na povabilo svojega prijatese je zbralo veliko ljudi iz osrednjih Slovenlja, zdravnika in pisatelja dr. Lojza Kraigherja
skih goric in Makol, sta članom obeh društev
bival od novembra leta 1910 do marca 1911.
ter sponzorjem in vsem drugim, ki so priV tem času je pri Sveti Trojici napisal dramo
spevali k njegovi postavitvi, čestitala župan
Lepa Vida.
Občine Sveta Trojica David Klobasa in žuPostavitev spomenika Ivanu Cankarju je
pan občine Makole Franc Majcen. Slavnostni
rezultat dogovora med Kulturnim društvo
govor pa je imel književnik Tone Partljič, ki
Ernesta Goloba - Petra iz Svete Trojice in
je najprej orisal Cankarjevo življenje v Sveti
Kulturno umetniškega društva Forma Viva iz
Trojici, kamor ga je povabil pisatelj dr. Lojz
Makol. Ob otvoritvi spomenika, na katerem
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AKTUALNO IZ OBČIN
Kraigher. Nato je spregovoril o drami Lepa
Vida, ki po Partljičevih
besedah sodi v sam vrh
Cankarjeve ustvarjalnosti in je najskrivnostnejša
slovenska
drama. Zaradi tega je
Sveto Trojico, kjer je ta
drama nastala, umestil
med posvečene kraje
slovenske književnosti,
kakršni so Vrba, Vrhnika in še nekateri. Ob
tem je Partljič spomnil
še na pomen dveh svetotrojiških pisateljev dr. Lojza Kraigherja in Slavnostni govornik ob odkritju spomenika, na kateri se je zbralo veliko obiIva Brnčiča ter na dru- skovalcev iz osrednjih Slovenskih goric in Haloz, je bil književnik Tone Partljič.
ge umetniške ustvarjalce iz tega kraja. Kritično pa se je obregnil ob
tiste, ki niso dojeli in ne
razumejo veličine Cankarjevega dela, temveč
zbijajo neprimerne šale
samo na račun njegovega načina življenja
v Sveti Trojici, s čimer
pljuvajo v lastno skledo. Sveta Trojica je bila
po Partljičevih besedah
pomembna postaja na
poti Cankarjevega življenja in dela, zato ji
pripada ustrezno mesto v naši kulturni zgoTone Partljič je Sveto Trojico uvrstil med pomembne kraje v slovenski
dovini.
kulturni zgodovini.
Zbranim na otvoritvi
častitljivega spomenina simpoziju ob 100-letnici velikega pisatelja,
ka, ki ga obiskovalci Svete Trojice ne bodo
ki so ga pripravili v Sveti Trojici. Društvi sta
mogli spregledati, so spregovorili tudi Marinato sklenili dogovor o sodelovanju, na osnoja Šauperl iz Knjižnice Lenart, predsednika
vi katerega so Trojičani letos začeli sodelovati
KUD Forma viva Makole Ivan Dvoršak in
pri mednarodnem kulturno-umetniškem
KD Ernest Golob - Peter Sveta Trojica Drago
projektu Forma Viva Makole, Makolčani pa
Lipič. V nagovorih so bila predstavljena priso se množično udeležili odkritja spomenika
zadevanja za počastitev Cankarja in njegoveIvanu Cankarju v Sveti Trojici. Ta dogodek
ga bivanja v Trojici, širjenje kulturne poti Leso razglasili tudi za otvoritev letošnje Forme
nart–Trojica–Benedikt in uresničitev zamisli
Vive Makole 2019.
o postavitvi spomenika Ivanu Cankarji v SveT. Kšela
ti Trojici, ki se porodila pred dobrim letom

Trojiškega Cankarja je izklesal Franci Černelč

S

pomenik Ivanu Cankarju v Sveti Trojici je delo pesnika, kiparja, glasbenika,
skladatelja, slikarja in vsestranskega
umetnika Francija Černelča iz Hrastja pri
Bistrici ob Sotli, ki že desetletja deluje na
kulturno-umetniškem področju, končal pa
je tudi Pedagoško akademijo v Mariboru.
Zadnja leta, odkar so se njegovi štirje sinovi
začeli osamosvajati, je lahko več časa posve-

til kiparstvu, ki od avtorja poleg umetniškega navdiha terja veliko trdega dela in časa. V
okviru Forme vive Makole je ustvaril veliko
skulptur v kamnu, ki krasijo številne slovenske kraje od Primorske do Štajerske.
Odslej bo njegov monumentalni spomenik Ivanu Cankarju krasil tudi Sveto Trojico.
T. K.

Občina Sveti Jurij v Slovenskih goricah

Seja jurovskega občinskega sveta, trško jedro,
komunalna dejavnost

N

a 5. redni seji Občinskega sveta Občine Sv. Jurij v Slov. gor., ki je potekala 23. maja 2019, so svetniki podali
soglasje k ceni socialno varstvene storitve
»pomoč družini na domu« v višini 18,45 €
na efektivno uro, katere predlagatelj je izvajalec socialno varstvenih storitev na območju
občine Dom Danice Vogrinec Maribor. Subvencija iz sredstev proračuna jurovske občine
bo znašala 14,95 €, tako da bo cena storitve
»pomoč družini na domu« za uporabnike še
naprej znašala 3,50 € na uro.
Občinski svetniki so v nadaljevanju seje
podali sklep o mnenju lokalne skupnosti o
prijavljenih kandidatih za delovno mesto
ravnatelja JVIZ in VVZ OŠ Jožeta Hudalesa
Jurovski Dol. Podprli so Vesno Breznik.
Občinski svetniki so sprejeli sklep o statusu
grajenega javnega dobra za 2 parceli v Žitencah.
Na podlagi tega sklepa se ti parceli vknjižita v lastninske pravice Občine Sv. Jurij v Slov.
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gor. Sprejet je bil tudi sklep dopolnitve Načrta
ravnanja s stvarnim premoženjem občine za
leto 2019.
Svetniki so v prvem branju obravnavali
Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini Sv. Jurij v Slov. gor. Predloženi odlok določa zavezance za plačilo turistične in promocijske takse, višino in način plačevanja takse,
oprostitve, način vodenja evidence, nadzor in
kazenske določbe v primeru neupoštevanja
določil odloka. Za območje občine se s tem
odlokom določa turistična taksa v višini 1,00
€, na osnovi te znaša promocijska taksa 0,25
€, skupna višina obeh taks znaša tako 1,25 €.
Zavezanci, ki so upravičeno do plačila turistične takse v višini 50 % takse, le-to plačujejo
v višini 0,50 €, skupaj s promocijsko takso v
višini 0,13 € znaša skupna taksa 0,63 €.
Projekt Oživitve trškega jedra, ki ga izvaja občinska uprava Občine Sv. Jurij v Slov.
gor., je še vedno v fazi nabave materialov in

rekvizitov,
namenjenih
prireditvam v občini. V
sklopu tega projekta je tudi
nastajanje knjige o Ivanu
Roškarju iz Malne, ki se
je v slovensko zgodovino
vpisal kot pomemben slovenski politik ob koncu 19.
in začetku 20. stoletja. Kot
politik se je precej zavzemal za osvoboditev štajerskih Slovencev izpod nemško-avstrijskega
vpliva.
Velik del svojega življenja
je posvetil tudi kmetijstvu
in izboljšavam na področju
kmetijstva. Njegovo široko
znanje je leta 1920 koristila
tudi takrat mlada država,
Kraljevina SHS, saj je postal minister za kmetijstvo.
Predstavitev knjige Ivanu Roškarju, ki ga lahko
štejemo med ene najpomembnejših zgodovinskih
osebnosti iz tega dela slovenskih goric, bo 3. avgusta. V sklopu tega
projekta OŠ Jožeta Hudalesa pripravlja med
3. in 10. avgustom 2019 delavnice in druge
aktivnosti, posvečene Ivanu Roškarju. Pod
vodstvom mentorice Milene Kokol bodo tako
organizirali aktivnosti v spomin na ustanovitev prve čitalnice in knjižnice v Jurovskem
Dolu (leta 1904) ter delavnice z naslovi: Ivan
Roškar, ljudski tribun Slovenskih goric; Šola

naših babic in dedkov; Predstavitev knjige
Ivan Roškar, ljudski tribun.
Dela na približno 1,5 km dolgem cestnem
odseku Široko v zg. Partinju so v polnem
teku. Cestno podjetje Asfalti Ptuj, ki izvaja
ta dela, bo kmalu pričelo tudi z asfaltiranjem
cestišča, ki se bo s sedanjih 2,5 metrov širine
voznega pasu razširilo na 3 metre.
Dejan Kramberger

Izbor Jurjevega vina

V

okviru
Jurjevih
dnevov je v sredo,
8. 5. 2019, potekal
že šesti izbor Jurjevega vina.
Organizator dogodka je bilo
Društvo vinogradnikov Sv.
Jurij v Slovenskih goricah
v sodelovanju z Občino Sv.
Jurij v Slovenskih goricah.
Ocenjevanje je potekalo
pod vodstvom degustatorja
Sebastijana Rojsa, ki je na
začetku pozdravil vse prisotne in obrazložil potek ocenjevanja ter način dela ocenjevalne komisije. Poudaril
je, da gre za oceno »všečnega vina«, ki ga oceni
komisija na osnovi okusa, vonja in barve. Komisijo so sestavljali župan, občinski svetniki in
član občinske uprave. Društvo vinogradnikov
je skupaj zbralo 8 vzorcev, dva izmed teh sta

se uvrstila v ožji izbor. Po izboru ocenjevalcev
bo Jurjevo vino v letu 2019 predstavljalo vino
sorte chardonnay, katerega ponosni lastnik je
vinogradnik Marjan Senekovič.
Tjaša Toplak

Županov sprejem odličnih učencev

K

ot je v Občini Sv.
Jurij v Slov. goricah
že v navadi, je tudi
letos župan Peter Škrlec
priredil sprejem za učence
Osnovne šole Jožeta Hudalesa Jurovski Dol, ki so vsa
leta osnovnošolskega šolanja zaključili z odličnim
uspehom. Sprejema se je v
sredo, 20. 6. 2019, udeležilo vseh pet odličnih učencev generacije 2010-2019:
Timotej Eder, Rene Rajšp
Bračič, Jure Senekovič, Lara
Črnčec in Zoja Škerget. Župan je učencem čestital za
njihov uspeh in jim zaželel
srečo ter mnogo uspehov tudi v prihodnje.
Poudaril je, da se ne odlikujejo le kot izvrstni
učenci, temveč so aktivni in uspešni tudi na
mnogih drugih obšolskih področjih. Zahvalil
se je tudi razredničarki Barbari Waldhütter in
ravnatelju Stanislavu Senekoviču, saj je osnovno šolo zaključila še ena generacija odličnih
učencev, za kar so poleg truda učencev zaslužni tudi učitelji in vodstvo šole. Župan je poudaril, da je prepričan, da bodo vsi, ki odhajajo
iz naše osnovne šole, s svojim znanjem in vedenjem v prihodnje potrjevali, da prihajajo iz
dobre in kvalitetne šole, ki jim je dala veliko

znanja in omogočila ustvarjalno življenje.
Sprejema so se udeležili tudi starši odličnih
učencev, ki svoje otroke podpirajo, vzpodbujajo, jim stojijo ob strani in s tem pripomorejo
k njihovim uspehom. Staršem se je župan ob
tej priložnosti za njihovo podporo iskreno zahvalil. Vsi učenci so v spomin na zaključek šolanja poleg iskrenih čestitk in dobrih želja za
nadaljnje šolanje ter prijetnih počitnic iz rok
župana prijeli spominsko darilo. Druženje s
pogostitvijo se je nadaljevalo v bližnji gostilni.
Alenka Fink
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GOSPODARSTVO

KOS – Kmetijsko-obrtniški sejem 2019

K

OS 2019 je za nami. Zdaj zbiramo vtise,
mnenja, predvsem pa analiziramo, ali
smo storili dovolj, da je bil sejem gledljiv
in interesanten za različne populacije obiskovalcev. Ocene neodvisnih akterjev so zelo pozitivne; razstavljavcev je bilo zopet nekaj več, predvsem pa dosti novih, ponudba pa raznovrstna.
Celotnemu uspehu je nedvomno pripomoglo izjemno lepo vreme, ki je bilo dolgo časa
pred sejmom in za čuda tudi takoj v ponedeljek slabo. Kot po čudežu so bili vsi trije dnevi
sejma sončni in lepi. Za uspeh sejma je to se-

veda ključnega pomena.
Vse spremljevalne prireditve so bile zelo
uspešno izvedene in vsem akterjem lepa hvala.
Pri dopolnilnih dejavnostih se nam ponudba veča in to je razveseljivo. Zelo lepo je bil
sprejet zabaviščni park za otroke, kar nam pokriva idejo - za vsakogar nekaj.
Obisk nam je krojilo zelo nenavadno »lepo«
vreme, potencialni obiskovalci so morali postoriti kakšno neodložljivo delo doma, šele
potem je bil na vrsti obisk sejma. Petek in sobota sta bila povprečna, nedelja pa je bila fan-

Na otvoritvi KOS-a so si roke podali direktor sejma Franc Lorenčič (prvi
z leve), Ovtar Slovenskih goric Marko Šebart, ministrica dr. Aleksandra

Pivec in župan Občine Lenart mag. Janez Kramberger.

V sejemskem šotoru je bilo vedno živahno, še posebej ob otvoritvi sejma. Na otvoritvi sejma so najmlajši izvedli prisrčen kulturni program.
Foto: T. Kšela

Liska na sejmu KOS

V

sa znanja v prakso. Vedno ostaja končni cilj
doseči napredek kmetijstva na tem območju,
promocija, približevanje ter navduševanje
mlajših generacij nad kmetijstvom, da bi
tako zagotovili prihodnost te zelo pomembne
gospodarske panoge. V ta
namen so se doslej zvrstili številni dogodki, kot so
društvena razstava goveda,
tudi državna razstava goveda lisaste pasme, dražba
plemenskih telic in drugi.
Letos je potekala prireditev Liska - otroci vodijo
teličke. Številni obiskovalci, med njimi več razredov
Osnovne šole Lenart in
tudi najmlajših iz vrtca,
so si ogledali, kako otroci
rejcev govedi vodijo teličke
različnih pasem v pripraManeža Liska z najmlajšimi rejci
vljeni maneži. Za strokovni
in tudi nekoliko hudomušni komentar vodenja je
poskrbel Jože Smolinger,
mag. kmet., selekcionist v
govedoreji na KGZS Zavod Ptuj in strokovni vodja
Zveze društev rejcev govedi listaste pasme Slovenije.
Otroci, ki so vodili teličke,
so se predstavili s svojim
teličkom in ob koncu dobili tudi priznanje organizatorjev za velik pogum.
To so bili: Timotej Kocbek,
Tinkara Kocbek, Aljaž Kocbek, Anže Bezjak, Matija Bezjak, Ema Fras, Ana
Udeleženci in organizatorji prireditve LISKA
Fras, Filip Sirk, Jakob Sirk,
Matija Sirk, Jure Senekovič, Neža Senekovič, Ema
Senekovič, Miha Senekovič
in Lara Ornik. Udeležence je s svojo prisotnostjo
počastila tudi ministrica
za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano dr. Aleksandra Pivec. Prisotni so bili
navdušeni nad samo idejo in potekom prireditve,
najmlajši med njimi pa so
seveda bili najbolj veseli
božanja teličkov.
David Roškarič, KSS
Lenart
Člani govedorejskega društva z eminentnimi gosti: županom Lenarta
okviru sejma KOS vsako leto potekajo prireditve Govedorejskega društva Slovenske gorice iz Lenarta in
KGZS Zavoda Ptuj kot soorganizatorja sejma
z namenom promocije kmetijstva in preno-

tastična. Ocena, da je sejem obiskalo vse tri
dni cca 10.000 ljudi, nam daje veliko zadovoljstvo in novo energijo za organizacijo prihodnjih sejmov. Zahvala vsem, ki si vzamete čas
za obisk sejma. Že večkrat poudarjeno, sejem
delamo za obiskovalce .
Vsem, ki so sooblikovali sejem, na njem
aktivno sodelovali, gre zahvala in vabilo za
nadaljnje sodelovanje.
Naše misli so že usmerjene na jubilejni 10.
KOS, ki bo prihodnje leto od 29.– 31. maja.
Franc Lovrenčič

Novi večstanovanjski blok v Lenartu

D

vajsetega junija so na Jurovski cesti
14 a v Lenartu predali namenu nov
večstanovanjski blok. Investitor novogradnje je družba Trate nepremičnine, d. o.
o., izvajalec del pa Knuplež, d. o. o. Gre za peti
blok po vrsti, prvi trije s skupno 112 stanovanji so bili zgrajeni leta 2008, četrti blok z 38
stanovanji pa leta 2013. Peti blok ima skupno
38 stanovanj, ki so že vseljiva.
Ko bodo prodana vsa stanovanja v petem

bloku, ima investitor predvidoma leta 2020 v
načrtu gradnjo šestega bloka.
Svečane otvoritve so se poleg direktorjev investitorja Marjana Bračka in izvajalca Srečka
Knupleža skupaj z vodstvoma družb udeležili
načelnik Upravne enote Lenart Jožef Kraner,
vodja oddelka za okolje, prostor in kmetijstvo
Matija Zorec, direktor NLB, direktor projektantskega podjetja Progrin, d. o. o., Mitja
Žnidarič, župan Občine Šentilj Štefan Žvab

mag. Janezom Krambergerjem, ministrico dr. Aleksandro Pivec, direktorjem KGZ Ptuj Andrejem Reberniškom
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Okrogla miza Cerkvenjak 1991 - razvoj tankovskih enot TO Slovenije

in poslanec Franc Breznik. Lenarški župan je
bil službeno odstoten v
Ljubljani. Blagoslov je
opravil lenarški župnik
in častni naddekan
Martin Bezgovšek.
M. Š

V

Svečano otvoritev so
opravili šentiljski župan,
direktorja investitorja in
izvajalca, vodja gradbišča
ter prva kupca stanovanja Dubravka in Anton
Tropenauer.

Iz Območnega združenja veteranov vojne za
Slovenijo
Dvajsetič po Maistrovi poti

O

bmočno združenje veteranov vojne za
Slovenijo (OZ VVS) iz
Lenarta je organiziralo
že dvajseti pohod veteranov po poti generala
Maistra. Letošnja gostiteljica pohoda je bila
Občina Benedikt. Zato
je pohodnike pozdravil
tudi benediški župan
mag. Milan Repič.
Zbralo se je okoli 300
veteranov, planincev
in domačinov, ki so
pešačili po slikovitih
Slovenskih goricah na
območju Občine Benedikt. Po poti so se ustavili pri Čolnikovi trti (potomka trte z Lenta),
ogledali so si cerkev svetih Treh Kraljev, spoznali njeno zgodovino, se ustavili pri ohranjenih rimskih gomilah in se srečevali z domačini. Kot je povedal
predsednik lenarškega
OZ VVS Andrej Kocbek, so bili udeleženci
pohoda izjemno dobro
razpoloženi. Med njimi
je bilo tudi veliko tistih,
ki v Slovenskih goricah
še nikoli niso bili in so
bili navdušeni nad izvirno kulinarično ponudbo podeželja.
Sicer pa so letos v
OZ VVS Lenart poleg
Maistrovega pohoda
organizirali še veliko
drugih prireditev, s ka-
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lija iz Cerkvenjaka prepeljani na območje
tajnih lokacij na Ptuju in v Turnišču. Naslednja dva tanka T-55 in dva BVP M-80 sta
se ostalim pridružila v Ljutomeru 8. julija1991, odkoder so izvedli premik na prvo
bojno nalogo na mejo v Središču ob Dravi.
Pred okroglo mizo so udeleženci okrogle
mize položili venec pri spominskem tetraedru, pomniku na vojne dogodke julija 1991
v Cerkvenjaku.
Andrej Kocbek, predsednik OZVVS Lenart

Zmagi gasilk Sv. Trojice in starejših članov iz
Jurovskega Dola

P
terimi negujejo spomin na čas slovenskega
osamosvajanja v času 1990–1991, je še povedal predsednik Andrej Kocbek.
dr. Marjan Toš

Predstavitev zbornika VŠP v Sveti Trojici

torek, 11. junija 2019, je
OZVVS Lenart
pripravilo predstavitev
zbornika Vzhodnoštajerska pokrajina v procesih osamosvajanja, ki
je potekal v Sveti Trojici
v Slovenskih goricah.
Zbornik so predstavili
glavni urednik Venčeslav Ogrinc, polkovnik
Miran Fišer, predsednik
OZVVS Lenart Andrej
Kocbek in recenzent dr.
Marjan Toš. Predstavitev je povezoval maj.
mag. Zvezdan Markovič
iz Vojaškega muzeja SV.
Uvodoma sta vse
zbrane pozdravila Smiljan Fekonja, podžupan
Občine Sv. Trojica, in
predsednik ZVVS Ladislav Lipič.
OZVVS Lenart

okviru 21. občinskega
praznika
občine Cerkvenjak
sta Občina in OZ VVS Lenart 14. junija 2019 izvedla
okroglo mizo z naslovom
“Cerkvenjak 1991 – razvoj
tankovske enote TO Slovenije”. Na okrogli mizi
so svoje spomine na oblikovanje in bojno uporabo
tankovske enote predstavili polkovnik Miran Fišer, nekdanji poveljnik 77.
ObmŠTO Ptuj, polkovnik
dr. Igor Cebek, nekdanji
poveljnik tankovske enote, in Janez Kocbek,
nekdanji poveljnik voda TO Lenart za varovanje tankov. V razpravi so se udeleženci
zanimali tudi za sedanji razvoj oklepnih enot
Slovenske vojske.
Cerkvenjačani so ponosni na dogodek,
ki se je zgodil 5. julija 1991, ko so v kraj iz
Šentilja pripeljali prve tanke, ki so jih zajeli
pripadniki slovenske TO v bojih ob meji. V
Cerkvenjaku je bilo takrat nameščenih šest
tankov T-55 in en BTR-50, ki so bili 7. ju-

GD Cerkvenjak je
bilo v soboto, 8. junija, organizator že
27. gasilskega tekmovanja
za Pokal Slovenskih goric.
Tekmovanju, ki je vrsto
let potekalo za člane in
članice, se je pridružilo še
tekmovanje v konkurenci
starejših članov in članic
(oziroma veteranov) ter
spada v sklop prireditev ob
cerkvenjaškem občinskem
prazniku. Na tekmovanje
v Cerkvenjak so od začetka
prihajale tudi najboljše gasilske enote članov
in članic v državnem in mednarodnem merilu, kot so denimo Hajdoše, Kebelj, Šmartno
na Pohorju in mnoge druge. Zadnja leta ni
več tako in tudi ekip članov in članic je vedno manj. Sicer pa se je tokratnega gasilskega
tekmovanja v Cerkvenjaku udeležilo 19 ekip.
Kakor koli že, so se pa v Cerkvenjaku tako kot
lani tudi letos veselile uspeha članice PGD
Sveta Trojica in gasilke PGD Sveta Ana, ki so
bile druge.
Med starejšimi člani je zmaga odšla v PGD
Slovenja vas na Dravskem polju. Prvo mesto so
osvojili tudi njihovi člani. Pri starejših članicah
so bile najuspešnejše gasilke PGD Gabrnik.
Pri starejših članih je tekmovanje štelo tudi
za gasilsko ligo starejših članov GZ Lenart, ki

letos poteka četrtič. Tekmovanja se je iz društev, vključenih v GZ Lenart, udeležilo 6 ekip.
Prvo mesto za ligo je pripadlo starejšim gasilcem PGD Sveti Jurij v Slovenskih goricah, drugo PGD Cerkvenjak in tretje PGD Sv. Trojica.
Ker je za starejšimi gasilci v gasilski ligi
tudi že druga tekma, odvijala se je v soboto,
15. junija, v Jurovskem dolu, lahko zapišemo, da so v Jurovskem dolu bili najuspešnejši
starejši gasilci iz PGD Sv. Trojica, za njimi so
se uvrstili Cerkvenjačani in na tretje mesto
gostitelji Jurovčani. O končnem zmagovalcu
lige starejših članov bomo lahko poročali, ko
bodo znani še rezultati tekem v Benediktu,
Sv. Trojici in na Sv. Ani.
Franc Bratkovič

Eco Telegram naravni izdelki in storitve
za razvajanje mamice in njenega
novorojenčka.

Telegrame pošljemo
neposredno v
porodnišnico ali
na domač naslov.

DARILNI PAKETI

DARILNI BONI

Naročite jih lahko:
t.: 051 615 022
m.: info@alibeco.com
osebno v poslovnicah Foto Tone:
- Trg osvoboditve 1, Lenart,
- Cesta na stadion 1a, Gornja Radgona
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Medobčinsko društvo invalidov Lenart

P

red 38 leti, 14. marca 1981, je bilo v
Lenartu ustanovljeno Društvo invalidov Lenart. Predsednica iniciativnega
odbora za ustanovitev društva je bila Milica
Vidovič, ki je na ustanovnem občnem zboru
bila izvoljena za blagajničarko in to dolžnost
opravljala polnih 20 let. Prvi predsednik društva je postal dr. Jože Kramberger, dolžnosti ni
dolgo opravljal, saj je zaradi hude bolezni umrl
februarja naslednje leto. Za tajnico je bila izvoljena Anica Pečovnik, ki je bila tudi pobudnica
za ustanovitev društva invalidov v Lenartu. Po
smrti Krambergerja je bila funkcija predsednice društva, ki je takrat štelo 28 članov, zaupana
Jelki Firbas, v času katere je članstvo poraslo na
preko 400 članov. Firbasova je društvu predsedovala več kot 20 let. Nadomestila jo je Emilija
Šuman, v tem mandatu pa je na čelu društva
Dušan Drganc. Danes društvo, ki združuje člane invalide iz vseh občin na območju
Upravne enote Lenart, šteje blizu 350 članov
invalidov in okoli 100 podpornih članov neinvalidov. Je pa seveda na območju UE Lenart
veliko več oseb, ki imajo status ali kategorijo
invalida. Mimogrede slišimo vprašanja, zakaj
nimamo v občinah svojih invalidskih društev.

Morda ne bi bilo slabo, toda Zveza delovnih
invalidov Slovenije po svojem pravilniku tega
ne dopušča, kajti programi v društvih so delno
financirani tudi iz matične zveze. Vseskozi so
v društvu, ki se je z nastankom novih občin
preimenovalo v Medobčinsko društvo invalidov Lenart, nepogrešljiva vez med člani in
društvom tudi poverjeniki.
V Medobčinskem društvu invalidov Lenart
je že polnih 20 let prisotno petje. Začeli so s
skupino ljudskih pevcev, ki je kaj hitro prerasla v mešani pevski zbor, ki trenutno šteje
21 pevk in pevcev. Mešani pevski zbor MDI
Lenart je eden od tistih redkih v invalidskih
društvih po državi, ki so doslej nastopili tudi
na vseh 20 revijah pevskih zborov društev invalidov Zveze delovnih invalidov Slovenije.
Slednja, 20. revija, je bila maja v Črnomlju, na
njej je tokrat nastopilo nekaj manj zborov in
skupin, kot je bilo v navadi prejšnja leta. Revijo je posnela RTV Slovenija. Pevovodja mešanega pevskega zbora MDI Lenart je že kar
precej let Vlado Maguša. Vse od začetka pa
v zboru pojejo Cilka Kaisersberger, Frančiška
Lukavečki in Franček Vidovič.
Seveda v društvu delujejo še druge skupine, od športa do ročnih del,
in različni programi. Čez
leto organizirajo tudi več
izletov in ekskurzij, ki se jih
člani in članice radi udeležujejo. Nazadnje, 23. maja,
so se potepali na Sveti gori,
v Kumrovcu in na Jelenovem grebenu pri Podčetrtku. Biti član invalidskega
društva za člane invalide
pomeni tudi ugodnost. Invalidi so namreč oproščeni
turistične takse.
Franc Bratkovič

Sprejem starejših občanov v Jurovskem Dolu

V

nedeljo, 23. 6. 2019, je Občinska organizacija Rdečega križa Jurovski Dol v
sodelovanju z Občino Sv. Jurij v Slov.
gor. pripravila sprejem starejših občanov, ki
je potekal v Kulturnem domu v Jurovskem
Dolu. Na srečanje so bili vabljeni občani nad
70 let. Zbrane so ob tej priložnosti nagovorili

predsednica OO RK Sveti Jurij Olga Breznik,
župan Peter Škrlec, dekan dr. Janko Görgner
in predsednica društva upokojencev Sveti
Jurij Hermina Križovnik. Za krajši kulturni
program in prijetno vzdušje je poskrbela vokalna skupina Iskrica.
D. K.

PD Hakl: odprtje plezalne stene in pohod

V

petek, 16. junija, smo v Planinskem društvu Hakl Sv. Trojica
predali namenu umetno plezalno steno. Ob
trojiškem jezeru, kjer je
postavljena, so zbrani
lahko preizkusili svoje
plezalne veščine ter prisluhnili govornikom, ki
so predstavili uporabo
stene ter nadaljnje aktivnosti pri dokončanju dodatnih plezalnih
smeri, vključno z delom za balvansko plezanje. Plezalna stena bo vsekakor pomembna
poživitev ljubiteljem plezanja na umetnih
stenah s tega območja, saj so do sedaj morali za te plezalne užitke na Ptuj ali v Maribor.
Našemu društvu pa bo ta objekt omogočil, da
bomo v naslednjih mesecih lahko začeli z organizirano vadbo mladih članov iz osnovnih
šol v Benediktu in Sveti Trojici.
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V okviru 13. občinskega praznika Občine
Sveta Trojica je PD Hakl izvedel že 10. tradicionalni pohod po delu trojiške pohodne poti.
Letos je potekal 8. junija na območju naselja
Gočova. V lepem in vročem sobotnem dopoldnevu je skupina pohodnikov obiskala Malekovo domačijo, ki jo poznamo po dobrem
čebeljem medu in okusnih jabolkih. Obiskali
smo tudi očiščena zaklonišča, ki so jih nedavno očistili brigadirji – veterani na Rupnikovi
bojni liniji, ki je potekala na severnem delu naselja Gočova in je
kljub dotedanji zanemarjenosti
in pozabi v izredno dobrem stanju. Pohod smo zaključili na prizorišču tekmovanja v košnji na
travniku za kulturnim domom v
Trojici. Čeprav nas je to pot bilo
nekoliko manj na pohodu, smo
ponovno uživali v druženju in
opazovanju narave.
Drago Lipič

25. tekmovanje koscev PGD Osek

V

okviru praznika Občine Sv. Trojica,
ji za vse prvouvrščene tekmovalce pripravili
Trojicafesta, je na Klemenčičevem
enotne »keramične pokale« v obliki ploščic, z
travniku za kulturnim domom v sožepkom, v katerega so vstavili žitne klase.
Tekmovanje je potekalo po starosti udeleboto, 8. junija, potekala tradicionalna etnografsko obarvana prireditev PGD Osek košnja
ženk in udeležencev. V kategoriji ženske do 60
trave z navadnimi kosami. Večina prireditev
let je zmagala Herta Rajšp, ki je tekmovala že
se je odvijala ob gasilskem domu v Oseku, tona 21 prireditvah. Pri ženskah nad 60 je zmakrat je bilo tekmovanje v občinskem središču.
gala Ivanka Belna. V ekipni košnji žensk so
Vabilu se odzvalo lepo število koscev in kosic.
zmagale Trojiške mladenke (Slavica Knuplež,
Prireditvi so sledili številni obiskovalci, med
Agata Diemat in Ivanka Bela). Pri moških do
njimi tudi župan David Klobasa in podžupan
60 let je zmagal Drago Slekovec, nad 60 let pa
Smiljan Fekonja.
Franc Rajšp. V ekipni košnji je zmaga pripaČeprav je namen prireditve prikazati, kako
dala ŠD Porčič (Dušan Fekonja, Albin Postruso kosili nekoč, je potekalo tudi tekmovažnik in Drago Slekovec).
nje koscev in kosic posamezno in ekipno, za
Ludvik Kramberger
koso pa je poprijel tudi
župan Klobasa, ki je organizatorjem čestital za
uspešno izvedbo košnje
in tekmovanja. Ker je
košnja potekala na dokaj velikem travniku,
so ob koncu prireditve
kosci in kosice prikazali, kako so nekoč kosili Skupinska košnja, košnja na »štaf«
na »štraf«, ko je hkrati
kosilo 10, 20 ali več koscev. Tedaj se je košnja
odvijala tako, da so vsi
hkrati »potegnili rez«.
Tako kot v preteklosti
so tudi tokrat v »odmoru« zapeli. Za to je
poskrbel znani pevec,
tudi dober kosec, Alojz
Knuplež, ki je v petju
vodil kosce.
Tekmovanja je spremljala sodniška komisija, ki jo vodil glavni
Franc-Branko Marajh. Tekmovalci z organizatorji, sodniki in županom
Letos so organizator-

Radijska delavnica pri Sveti Ani

Ž

e kar nekaj let se v
časovnih presledkih
odvijajo radijske delavnice pri Sveti Ani. Kot
nam je znano, oddajo vodi in
pripravlja Tone Petelinšek s
sodelavci na Radiu Maribor.
Vsaka pa je imela do sedaj
svojo sporočilno noto. Tudi
ta, v marcu, je bila posvečena
materam, ženam in dekletom
ob njihovem prazniku. Ob
dnevu žena in materinskem
dnevu. Na pobudo Betke in
Ivana Ajtnika je tako nastala
ta oddaja pri Sveti Ani. Pomladni pozdrav materam, ženam, dekletom
je izzvenel z bogatim kulturnim programom.
V slavnostnem govoru je bila naveza mati
nekoč, mati danes. Sporočilo, ki je izlivalo
čustva in pridalo globok pomen v počastitev
praznika ob sodelovanju Cerkveno-prosvetnega zbora KD Sveta Ana pod vodstvom
Natalije Šijanec in Ljudskih pevk etnografske
skupine TD Sveta Ana. V pogovoru o družini, materi, delavki so sodelovali Darinka

Kapl, Darinka Šnajder, ljudska pesnica Mimika Ferk ob recitiranju svojih pesmi, župan Silvo Slaček in predsednik TD Feliks Berič kot
realizator oddaje. Uvodni in zaključni zvoki
pa so bili plod sodelovanja ansambla Naveza.
Izbrane pesmi, melodije in besedila sodelujočih s kvalitetnim izborom so pomladni pozdrav podarili našim najdražjim, ki podpirajo
tri vogale pri hiši.
Franc Ruhitel

Sv. Ana: tečaj o peki slovenskogoriške gibanice

Č

lanice društva
kmečkih žena
in deklet Sveta
Ana smo 25. 6. 2019 izvedele tečaj v peki slovenjegoriške gibanice.
Svoj dolgoletni recept je razkrila domačinka Verica Zemljič,
ki je poznana v našem
okolju kot specialistka
za našo gibanico, s katero se vsi radi posladkamo.
Peka je potekala v obnovljeni stari hiši domačije Kapl. Zahvaljujemo se gospe Verici,
ki je bila pripravljena svoj dolgoletni recept

deliti in prenesti na mlajšo generacijo pri
Sveti Ani.
Marija Kapl
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Strokovna ekskurzija Društva vinogradnikov
Lenart na Goričko

E

kskurzijo smo
pričeli z obiskom
Občine
Benedikt, kjer so nas prijazno sprejeli člani Vinogradniškega društva
Benedikt. Ogled cerkve
sv. Treh Kraljev, opis
zgodovinskih dejstev o
Občini Benedikt pod
vodstvom Janka Ferlinca, ogled društvene
kleti, degustacija pod
vodstvom predsednika domačega društva
Marjana Farasina in jutranja malica so poleg
lepega vremena dali vedeti, da bomo preživeli lep dan. Pot nas je nato vodila na Goričko, kjer nas je v Fikšincih sprejela družina
Gjerkeš. Degustacija vrhunskih vin in penin,
moderna klet, lepa predstavitev, predvsem pa
mir in neokrnjena narava so na nas naredili poseben vtis. Podobno pozitivno izkušnjo
smo doživeli v bližnjem vinarstvu Marof, kjer
s sodobnimi prijemi in tradicionalnimi zna-

nji »delajo« novo zgodbo. Nadaljevali smo
proti Bogojini, kjer smo se pred ogledom
Plečnikove cerkve ustavili še na turistični
kmetiji Puhan. Pred odhodom domov smo v
Gančanih obiskali še sodarstvo Kuzma, kjer
smo si ob toplem sprejemu ogledali še muzej
sodarstva v sklopu njihove dejavnosti. Polni
novih idej in moči za nove podvige smo se
vrnili domov.
Marko Šebart

Srečanje pobratenih DU Sv. Jurij in Ledavski Dol

V

nedeljo, 9.
6. 2019, je v
Jurovskem
Dolu potekalo srečanje upokojencev
pobratenih društev
upokojencev Sveti
Jurij v Slovenskih
goricah in Ledavski
Dol iz občine Rogašovci. Zbrali so se
pri drugi maši v cerkvi Sv. Jurija, darovani za upokojence obeh društev. Župnik dr.
Janko Görgner je po maši zbranim predstavil
zgodovine farne cerkve.
Na družabnih igrah, ki so potekale v sklopu srečanja, so se pomerili v pikadu, metanju
namizne žogice na vrvici na stojalo in spravljanju tenis žogice skozi gasilsko cev, V pikadu so bili zmagovalci gostje, v igrah s tenis
žogico pa domačini.
Srečanja se je udeležilo skupno 169 članov
in sicer 135 domačinov ter 33 gostov. Navzoče so nagovorili Hermina Križovnik, predsednica domačega društva, Karel Horvat,
predsednik gostujočega društva, Peter Škrlec,

župan Občine Sv. Jurij v Slovenskih goricah
in Jože Šinko, bivši predsednik našega društva kot pobudnik in sklenitelj pobratenja
med društvoma.
V kulturnem programu so sodelovali Jurovski
oktet, dekliška vokalna skupina Iskrice, flavtistka Anja Krautič, violinistka Gabrijela Grabušnik
in harmonikarka Jasmina Kamenšak.
Uživali smo ob domači hrani, dobri kapljici
in prijetni glasbi ansambla Šluk. Humoristka
Trezika je odlično skrbela za razpoloženje
udeležencev srečanja.
Miroslav Breznik, foto: Maksimiljan Krautič

Prvomajska budnica v VD Ščavnica

P

raznični prvomajski
dnevi
so se v Varovanem domu Ščavnica
v Občini Sveta Ana
začeli z glasbo. Takoj
po zajtrku jih je presenetil obisk Pihalnega
orkestra Apače. S prvomajsko budnico so
prebudili prav vsakega,
stanovalke in stanovalce kot tudi zaposlene
so navdušili z igranjem Pihalni orkester Apače
znanih melodij, ob katerih so tudi zaplesali
in navdušeno ploskali. Praznični dan je minil
ob številnih obiskih svojcev, ki so popestrili domsko dogajanje. Ker jim je bilo vreme
naklonjeno, so ga izkoristili za peko pleskavic na žaru na terasi doma. Člani pihalnega
orkestra so nam obljubili ponovno snidenje
prihodnje leto in povedali, da jih po vaseh

R
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naš Aklimat edini obstal v Lenartu, pa čeprav
pod novim gospodarjem. Pa vendar bo v sebi
vedno nosil del naše zgodbe. Na tisti čas, ki
je združeval ob delu prijetno s koristnim. Ob
koncu smo si dejali: na svidenje ob prihodnjem srečanju!
Franček Ruhitel

Hribi nad reko Savo in mi

H

oja je osnovno gibanje človeka že od »Adama in Eve«
naprej. Zato se ne čudite,
če Planinsko društvo Lenart že 44
let vztrajno propagira to »športno«
dejavnost. Športniki planincev nikakor nočejo priznati kot enakopravne, kar se tudi pozna pri razrezu
občinske denarne pogače. K sreči so
take občine v manjšini!
V soboto, 25. 5. 2019, se je del
planincev našega društva odpravil v
Zasavsko hribovje. Ni nas bilo 50 ali
več, vendar je bila ta mala skupina
ravno prava, tako da so se udeleženci med seboj lepo pogovarjali in se
ogledovali. Hodili smo po Badjurovi
krožni poti. Metod Badjura pa je tisti slovenski pionir, ki je posnel prvi gorniški film - Triglavske strmine.
V vasi Grmače nad Moravčami smo izstopili, se pripravili za pohod in po dvajsetih minutah prispeli do Planinskega doma »UšteŽerenk«. Od tu je bil prekrasen razgled na
moravško dolino, tja do Kamniških Alp. Tudi
postrežba je bila prijazna in kvalitetna, kar
manjka marsikateremu gostinskemu lokalu.
Nadaljevali smo mimo »ranča« Osole, kjer
so nas pozdravili konji ter različne pasme
kozic. V nadaljevanju smo prešli na južno
stran hribovja, kjer so se nam začeli odpirati pogledi na savsko dolino. Najlepši razgled
se nam je ponudil nad kresniškim kamnolomom, kjer lomijo kamen za proizvodno
apna v vasi Kresnice na desnem bregu Save.
Na samo vas in dolino reke Save, tja do Litije,
se nam je odprl pogled z vzletišča za jadralna
padala. Na najvišji točki pohoda, na 880 m

visokem Pivkelju, smo imeli zaslužen počitek
z malico iz nahrbtnika. Malo niže smo prišli
do vasi Zgornja Slivna, kjer nas je na razglednem mestu pozdravila cerkev, posvečena
sv. Neži. V skupini smo imeli tudi deklici po
imenu Neža in Ula, ki sta občasno zamenjali
planinsko vodnico Lenko. Zanimivo je, da v
zapuščeni vasi še kdo gradi hišo in se ukvarja s kozjerejo. Po vzpenjanju smo se morali
spustiti do vasi Spodnja Slivna, do obeležja
GEOS (geometrično središče Slovenije). To je
tudi priljubljena točka za razna srečanja, npr.:
dan zastave, veteranov vojne za Slovenijo ...
Osvojili smo še vrh Slemšek s cerkvico iz 18.
st. Ujela nas je kratkotrajna ploha in smo se
po najkrajši poti podali proti Vačam. Izpustili smo ogled povečane makete Vaške situle v
vasi Klenik. Ta Situla iz 6. st. je biser in najdragocenejša najdba na slovenskem področju
in jo hranijo v Narodnem muzeju v Ljubljani.
Franc Meke

Šmarnična pobožnost ob jurovskih vaških kapelah

Ž
vsepovsod sprejmejo in pogostijo s pijačo,
ponekod tudi s kakšnim prigrizkom. Vendar
pa bistvo prvomajske budnice ni v tem, da bi
se godbeniki v kratkem času, ko so v vasi, gostili. Najpomembnejše je druženje vaščanov.
SVZ Hrastovec

Aklimatovci smo obujali spomine
es, kar po desetih letih, ko smo še bili
sodelavci. Zbrali smo se 8. maja na
pobudo Majde in Lojzke na Izletniški
kmetiji Bunderla v Sp. Žerjavcih pri Lenartu.
Spomnili smo se vseh sodelavk, sodelavcev,

MLM ga je takrat, leta 1973, poslala v Lenart.
Nastal je obrat, ki je pričel izdelovati radiatorje. Z leti se je širil in dopolnjeval z dodatnimi programi. Prav tako smo mi rasli z našim
Aklimatom. Se kalili in spremljali razvoj naše
tovarne. Še takrat, ko je prevladovala enotnost. Seveda v drugačnih razmerah, ko je
bilo še družabno življenje
v delovnem okolju, ko so
bile še sindikalne športne
igre, ko je kulturna raven
ob delavskem prazniku bila
počaščena z rdečim nageljnom. Takrat, ko smo si v
tovarniški hali pripravili
zaključek leta, ko smo praznovali pomembne okrogle
obletnice našega Aklimata.
Vztrajno in potrpežljivo
smo sledili spremembam.
Da, to so spomini na tisto
našo delavsko mladost. Da,
preživeli smo prijeten popoldan. Ponosni smo, da je

ki jih ne več med nami. S kančkom dobre
volje je vsak pridal prijetnemu vzdušju med
nekdanjimi prijatelji, sodelavci. Nekateri smo
pričeli že mladih, rosnih letih, ko je bil tudi
naš Aklimat še dojenček. Matična tovarna

zahvale. Daritveno bogoslužje je opravil dee več let zapovrstjo se v mesecu maju
kan dr. Janko Görgner. Ob koncu so se lastniodvijajo šmarnične molitve ob vaških
ki kapelic skupaj z vaščani potrudili s pogokapelah, in sicer na Vardi pri Vuzmovi
stitvijo in prijetnim druženjem.
kapeli, Gorjupovi in Zorečevi-Toplakovi kapeli v Zg. Partinju.
Rudi Tetičkovič
Molitvena šmarnična pobožnost je potekala v letošnjem maju
vsak večer. Zraven ostalih
vaščanov Varde so tudi tokrat odigrali glavno vlogo
učenci OŠ Jožeta Hudalesa
Jurovski Dol. Pri tem velja
še posebej pohvaliti petošolko Glorijo Vuzem, ki je
lepo vodila vrstni red majske pobožnosti. Šmarnične
odlomke in litanije so občasno prebirali tudi drugi
prisotni.
Ob koncu maja je bila pri
vseh treh kapelah opravljena zahvalna mašna daritev
in vsi, ki so se redno udeleževali te tradicionalne Utrinek z zaključnega druženja na domačiji Vuzem
pobožnosti, so prejeli pisne
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ŠKSG vabi k mnogim pomladno-poletnim projektom

Č

lani Študentskega kluba Slovenskih
goric smo začeli izvajati poletne projekte in zaključili kopico zimskih, ki so
začeli letošnje koledarsko leto.
Od predavanj o socialnem podjetništvu,
globalnem segrevanju, tečaju iz Microsoft
Excela pa vse do športnih dosežkov na bowlingu, smučanju, nogometu, sodelovanju na
Bogračfestu in še bi lahko naštevali.
Po uspešno zaključenih naštetih projektih
pa smo že v polnem zagonu z izvajanjem novih. Ob minulem občinskem prazniku smo
sodelovali z Občino Sveta Trojica, kjer smo
12. 6. priredili stand up komedijo Tina Vodopivca. Kasneje bomo sodelovali še na občinskem prazniku Svete Ane z izvedbo kina
na prostem – vabljeni! Junija so bile naše roke
polne, saj smo poleg omenjenega organizirali še ogled finala lige prvakov v Baru 10, kjer
smo pobirali stave, in nato še tečaj ličenja, ki
je potekal 16. ter 23. 6. v prostorih Centra
Slovenskih goric pod vodstvom Ane Mikolič.
Junij smo končali z romskim večerom 24. 6.
na ploščadi v Zavrhu. Mastili smo se z romsko kulinariko in zavrteli ob ritmih glasbene
skupine Miša Kontreca. V poletnih mesecih

načrtujemo taborjenje za obvezen oddih od
stresnega vsakdanjika, odločili pa smo se tudi
za sodelovanje z zavodom Hrastovec, kjer
bomo izvajali razne delavnice za tamkajšnje
stanovalce.
Jesen bomo pričeli s tradicionalnim Pütafestom (14. 9. 2019 v ŠRC Polena), kjer bomo
zažigali z vrhunskimi rokovskimi zasedbami.
Lani je bilo bombastično, enkratno, noro, nepozabno … letos bo še bolj!
Za natančne datume, prijave in ostale podrobnosti smo vam člani upravnega odbora
na voljo vsako sredo od 17. do 20. ure in vsako soboto od 10. do 13. ure ob uradnih urah
v prostorih Centra Slovenskih goric (1. nadstropje). Več o bližajočih in preteklih dogodkih pa si lahko preberete tudi na naši spletni
strani (sksg.org), Facebook ali Instagram profilu, lahko pa nam tudi pišete na naš e-poštni
naslov (info@sksg.org). Ali še morda nisi član
našega kluba, si pa dijak oz. študent? Potem
res ne vem, kaj še 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

Robotika, avtomatizacija, umetna inteligenca
Brezplačne delavnice za osnovnošolce v Lenartu in Voličini

D

igitalizacija, umetna inteligenca, robotika, avtomatizacija: naš svet se
spreminja z izjemno hitrostjo, kar
čutimo na skoraj vseh področjih življenja.
Roboti so del našega vsakdana, saj robotske
igrače že dlje časa srečujemo v otroških sobah, avtonomne kosilnice in sesalniki nam
pomagajo pri vsakdanjih opravilih, roboti pa
prav tako igrajo vse pomembnejšo vlogo pri
oskrbi starejših. In vendar smo šele na začetku tega procesa.

Veliko ljudi ta razvoj dojema kot grožnjo
delovnim mestom in našemu utečenemu
vsakdanu. Drugi govorijo o velikih priložnostih, predvsem na področju novih poklicev in
razvoja kompetenc.
Kot pribito pa drži naslednje: razvoja v
smeri pospešene avtomatizacije, vključevanja
umetne inteligence, torej strojev, v naše zasebno in poklicno življenje ni možno ustaviti.
V Aziji in Združenih državah Amerike poteka ta razvoj veliko hitreje. V Evropi trenutno
precej zaostajamo. Vendar se predvsem za
manjše države, kot je na primer Slovenija, odpirajo velike priložnosti, saj lahko z zadostno
mero fleksibilnosti, kreativnosti in vloženega
truda aktivno ter odločilno prispevamo k razvoju novih idej in struktur.
Predvsem podeželske regije, ki so očitno
pogosto spregledane, bodo lahko v tem pro-

14 |

cesu zavzele odločilno in pomembno vlogo.
Z digitalizacijo komunikacijskih kanalov se
bo trenutna navidezna pomanjkljivost zaradi
odmaknjenosti od večjih središč prelevila v
prednost. Vedno več ljudi išče izhod iz vsakodnevne norosti, vedno več jih v ospredje
postavlja prijeten in cenovno sprejemljiv
življenjski prostor. Hkrati pa digitalizacija
ustvarja nove zaposlitvene možnosti, ki so
neodvisne od geografskega položaja trenutnega prebivališča in delovnega mesta.
Te priložnosti je potrebno zaznati, nadgraditi in izkoristiti. Morda najpomembnejšo vlogo v tem
procesu imata šolanje in poklicno usposabljanje. Digitalizacija ni
zgolj neka nova tehnologija, ki jo
je mogoče usvojiti s pritiskom na
računalniško miško ali brskanjem
po pametnem telefonu. Uporaba
te tehnologije zahteva precejšnjo
mero spretnosti, znanj in odgovornosti. To je pokazala tudi razprava o
samovozečem avtomobilu, ki je do
smrti zbil pešca.
Na vsa vprašanja o avtomatizaciji,
spodbudah za podeželske regije in
odgovornem delu na področju izobraževanja poskuša odgovoriti projekt »DoxaKey-Education«, ki smo
ga brezplačno ponudili ter izvedli
na osnovnih šolah v Lenartu in Voličini. S pomočjo LEGO robotov in
pod budnim očesom mladih trenerjev so otroci na igriv ter spodbujevalen način pridobivali prve praktične
izkušnje na področju avtomatizacije
in programiranja robotov. Ob tem
so lahko rešili enostavne naloge, kot
na primer poskrbeli za samodejno
vožnjo, zavijanje in vzvratno vožnjo
robota, pa tudi ustavljanje pred rdečo črto (»semaforjem«), sledenje zaviti cesti
(Vršič) ali pa dvigovanje, premeščanje in odlaganje predmetov (gradnja cest, natovarjanje
tovornjakov ipd.). Otroci pa so si lahko po
principu »Learning by Doing« (»učenje skozi
prakso«) izziv zastavili kar sami in ga s pomočjo LEGO robotov ter trenerja tudi rešili.
Pri tem smo otroke posredno spodbujali
tudi k natančnemu in odgovornemu delu.
Pomanjkanje natančnosti pri programiranju
»pravih robotov« lahko pripelje do neprijetnih posledic v našem vsakdanu (»samovozeči avtomobil«).
Ta brezplačen program v Lenartu in Voličini pa ni zgolj zabavne narave, saj ga je potrebno razumeti kot pomemben prispevek k
družbenemu razvoju, ker:
- krepi splošno pridobivanje znanj na področjih robotike in avtomatizacije,

- spodbuja družbene strukture na podeželju,
- vzpostavlja podporni mehanizem za
otroke in mladostnike pri sprejemanju
odločitev o zasebni ter poklicni prihodnosti.

Program bomo ponudili in izvajali tudi v
drugih krajih. Organizatorji in izvajalci vsebin vljudno vabimo vse zainteresirane ustanove k sodelovanju!
Kristijan Pevec, DoxaKey group

Srečanje z zdravniki, ki so obiskovali OŠ Lenart

V

okviru prireditev in različnih
dejavnosti ob
260-letnici šolstva v
Lenartu smo v soboto,
11. maja 2019, z učenci 6. razredov priredili
srečanje z nekdanjimi
učenci OŠ Lenart, ki so
se odločili, da postanejo zdravniki. Biti zdravnik je namreč eden od
najbolj človekoljubnih
poklicev in zahteva
poleg znanja veliko srčnosti ter pripravljenosti pomagati sočloveku
v bolezni. Večina povabljenih se je udeležila
tega srečanja. Tako smo slišali pričevanja o
zanimivih izkušnjah kar enajstih zdravnic oz.
zdravnikov, ki opravljajo različne medicinske
prakse oz. specializacije. Učence je zanimalo
marsikaj in so radovedni zastavljali vprašanja o spominih na osnovnošolska leta in izkušnjah naslednjim bivšim učencem: Jožefu
Krambergerju, Mariji Slajpah, Nataši Maguša
Lorber, Mihu Lukaču in Dejanu Vrzelu, ki so
zdravniki družinske oz. splošne medicine,
Slavku Krambergerju, zdravniku ortopedu,
Mojci Muršec, psihiatrinji, Milici Kramberger, nevrologinji, Marku Zdravkoviču, anesteziologu, Gregorju Emeršiču, specializantu
družinske medicine,
ter Bogdanu Zdravkoviču, specializantu
anesteziologije. Vsi so
zares odkritosrčno in
prisrčno odgovarjali na
vprašanja. Povedali so,
da jim je naša osnovna šola ostala v lepem
spominu in jim je še
zmeraj toplo pri srcu,
ko se spomnijo na razmeroma preproste in
sproščene osnovnošolske trenutke. Tu in tam

je bilo občutiti že pravo nostalgijo ob obujanju spominov na učiteljice in učitelje ter lepe
dogodivščine. Vzdušje je bilo zelo prijetno in
prehitro je minil čas, ki je bil namenjen postavljanju vprašanj in poslušanju zanimivih
odgovorov. Naši gostje so učencem položili
na srce, da so osnovnošolska leta najlepša in
jih naj izkoristijo za to, da se bodo čim več
naučili. Okrogli mizi je sledil še ogled reševalnega vozila in tudi tam je bilo sila zanimivo,
saj je reševalec demonstriral uporabo številnih sredstev za prvo pomoč v primeru kakršne koli nesreče. Učencem in učiteljem je dan
zares hitro minil.
Janja Kojc

Mladi turistični ustvarjalci OŠ Sv. Ana spet zlati

U

čenci OŠ Sv.
Ana smo se letos že sedmič
udeležili državnega festivala, 33. po vrsti, Turizmu pomaga lastna
glava. Temo razpiše
Turistična zveza Slovenije, letošnja je bila
Turistični spominek
mojega kraja. Raziskali
smo ponudbo spominkov, ki jih že ponujamo
v naši občini in kraju,
izvedli anketo in intervjuje na terenu ter
iskali ideje za nov spominek. Vsi so nam svetovali, naj bo uporaben, iz naravnih materialov, estetskega videza in primerne cene. Naši
nalogi smo dali naslov Sv. Ana v malem spominku – Anovski pütnar. Ogledali smo si že
izdelan spominek pütnarja, ki nam ga je pokazal Franček Ruhitel z ekološke kmetije Pri
Fridi, o spominkih pa smo se posvetovali še z
zeliščarko Danico Kolarič iz domače Čajnice
Kolarič. Izdelali smo košarico iz gline v obliki
grozdovega lista, jo napolnili s suhim sadjem
in ponudili v lični škatlici iz valovite lepenke naravne barve. Na stojnico so obiskovalce
vabili naši trije pütnarji, vabila, suho sadje in
sadni kruh pa so delile zeliščarke.
S svojim spominkom in s ponudbo naše
stojnice na tržnici smo si prislužili tri zlata

priznanja, med drugim tudi za najboljšo stojnico po mnenju obeh komisij, tudi komisije
mladih. Pri delu smo sodelovali učenci od 6.
do 9. razreda, vključenih je bilo 21 učencev,
v pomoč pa so bili trije mentorji. Predstavili smo se še na srečanju vseh zlatih nalog 25.
4. 2019 v Mercatorjevem centru v Mariboru.
Naš spominek bomo predstavili tudi na občini in občnem zboru Turističnega društva Sv.
Ana. Kot nadgradnjo naše naloge pa želimo
v občinski avli postaviti vitrino ali opremiti
neki prostor v KTC- ju za razstavo in ponudbo spominkov našega kraja.
Za pomoč se zahvaljujemo staršem, občanom, turističnemu društvu, županu naše občine in ravnatelju naše osnovne šole.
Učenci z mentorji Ano, Žanom in Ireno
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Učenci OŠ Sveta Ana na projektni izmenjavi v
Tieschnu

M

ed 24. in 26. aprilom so se otroci iz
vrtca in učenci OŠ Sveta Ana od 5.
do 8. razreda (skupaj jih je bilo kar
40) udeležili kratkotrajne projektne izmenjave v obmejnem avstrijskem kraju Tieschen.
Srečanje je potekalo v okviru projekta Erasmus+, poimenovanega Netopir na vulkanu.
Otroci in njihovi spremljevalci smo tri dni bivali v prijetnem podeželskem mladinskem hotelu
JUFA Tieschen in se družili z otroki iz Maribora (OŠ Janka Padežnika in Vrtec Studenci) in
Stradna (vrtec, ljudska šola in NMS Straden),
s katerimi sodelujemo v omenjenem projektu.
V mešanih skupinah so se učenci seznanili z
vulkani in vulkanskimi kamninami, spoznavali gozd, travniške rastline in vrste metuljev,
izdelovali netopirnice, izvajali eksperimente ter
z mrežami v potoku lovili ribe, rakce in še kaj.
Ogledali pa so si lahko tudi kratko gledališko
predstavo o Romeu in Juliji.
Dopoldanske in popoldanske
delavnice so vodili priznani
strokovnjaki (biologi, geologi)
iz avstrijske Štajerske. V času
med posameznimi delavnicami so se otroci lahko družili na
bližnjih igralih ali igrišču.
Ob večerih pa smo se odpravili na pohode. Prvi večer
smo obiskali znani kamnolom v Klöchu in v centru
kraja opazovali nočni let na

desetine netopirjev, ki živijo na podstrešju
neke tamkajšnje hiše. Drugi večer smo se peš
odpravili do manjšega kamnoloma Jörgen,
kjer smo se udeležili kratkega kulturnega
programa. Med drugim smo si ogledali netopirji ples, ki so ga pripravile učenke NMS
Straden. Dogodek je posnela avstrijska televizija Vulkan TV.
Zadnji dan so mlajši učenci likovno ustvarjali: narisali so vrsto netopirjev, ki so jih nato
pritrdili na tri velike plošče – tako je nastala
skupna umetnina, katere del je vsaka šola odnesla domov za spomin na srečanje. V naslednjem šolskem letu bomo zaključek projekta
obeležili v Sloveniji.
Mateja Kramberger

Razvojna agencija Slovenske gorice

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

Novice Izobraževalnega centra
Dogajanja v šolskem letu 2018/19 se z začetkom julija počasi zaključujejo. Trudili smo se
ponuditi raznolike, zanimive programe in veseli smo, da ste se jih udeleževali v tako velikem
številu.
Pri študijskem krožku Lahkih nog naokrog smo opravili devet pohodov in povprečno
prehodili 10 km. V sklopu Univerze za tretje življenjsko obdobje so bili izvedeni številni
tečaji s področja vrtnarjenja, ročnih del, računalništva, uporabe mobilnih telefonov in tujih
jezikov.
Projekt Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc (TPK) smo začeli z začetnim
tečajem nemščine. Jeseni vas ponovno vabimo k vpisu na tečaje nemščine, angleščine in računalništva, ki jih sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika
Slovenija, kar pomeni, da so tečaji za udeležence, ki ustrezajo pogojem razpisne dokumentacije, brezplačni.
S predavanjem prof. ddr. Ane Vovk Korže je bil izveden prvi od šestih modulov projekta
Zeleni biznis, v naslednjem šolskem letu pa ponovno vabimo k sodelovanju vse, ki se odločate za samostojno dejavnost na podeželju, in tudi vas, ki to dejavnost že opravljate, pa vam
manjkajo določena znanja za še uspešnejši posel.
Poletne mesece v Izobraževalnem centru Lenart namenjamo pripravam na novo šolsko
leto, vam pa želimo čudovito sončno poletje!
Izobraževalni center, Alenka Špes in Damjana Vizjak

Šolski vrt – OŠ Lenart – EKO šola

V

okviru projekta EKO šole smo na OŠ
Lenart pred dvema letoma pričeli z izvajanjem projekta EKO šolski vrtovi. V
prvem letu smo postavili visoko gredo, ki smo jo
prejeli ob vstopu v ta projekt skupaj z delovnim
orodjem, nekaj sadikami in semeni. V lanskem
šolskem letu smo z delom v projektu nadaljevali
še intenzivneje, saj smo postavili še dodatni dve
visoki gredi in tako dopolnili prostor za zasaditev in setev vrtnin ter urejanje vrta.
V letošnjem šolskem letu smo delo v šolskem
vrtu nadaljevali. Trem obstoječim visokim gredam smo dodali še četrto, namenjeno vzgoji vrtnin, ter dodali še prvo cvetlično gredo. V tem
šolskem letu smo veliko sadik, ki smo jih kasneje
posadili na naš vrt, vzgojili kar sami, npr. por,
bučke, rdeče in zeleno zelje, kumarice in za novo
cvetlično gredo tudi nageljne. Učenci so se seznanili, kdo so »dobri« in »slabi« sosedi na vrtu,
in to znanje upoštevali pri izdelavi zasaditvenega
načrta vrta. Dela na vrtu je vedno dovolj, saj je
bilo treba najprej obstoječe grede prekopati in

jim dodati zemljo, urediti okolico gred in sejati
zelenjavo, ki je nismo sami vzgojili, npr. peteršilj,
korenje, baziliko, rdeča redkev, solato. Posadili
smo sadike solate, česna, čebule, paradižnika,
paprike in skrbeli za zalivanje ter odstranjevanje plevela in škodljivcev. Učenci so se dela v
šolskem vrtu lotili zelo odgovorno, vestno in si
tako pridobivali uporabna znanja o pridelavi in
negi vrtnin ter zdravi hrani z domačega vrta za
življenje. Poleg učencev, ki so to delo izvajali v
okviru interesne dejavnosti, lahko rečem, da večina učencev in delavcev naše šole redno spremlja delo in rast vrtnin na našem vrtu.
V EKO vrtu naše šole so otroci v neposrednem stiku z naravo in si pridobivajo zelo
uporabna znanja o pridelavi hrane za zdrav
način življenja. Prav tako je šolski vrt naravna
učilnica mladim, saj omogoča zanimive praktične učne ure, pa tudi polepšal in popestril je
naše šolsko okolje.
Tatjana Kraner

Prireditev TVU 2019

Če se hoče, se zmore!

N

a OŠ Benedikt
že vrsto let vsako šolsko leto
organiziramo dve veliki
zbiralni akciji odpadnega
papirja – jesensko v času
pred jesenskimi počitnicami in spomladansko v
času pred prvomajskimi
počitnicami. Akcija je
vpeljana že do te mere,
da skoraj vsi krajani vse
leto zbirajo odpadni
papir in ga v času akcije prinašajo skupaj z otroki pred šolo, kjer se
papir skrbno stehta in pripiše posameznemu
oddelku šole in vrtca. Z zbiralno akcijo želimo
otroke ozaveščati o pomenu varovanja narave,
recikliranju odpadnega papirja, kakor tudi o
tem, da s tem dodajo pomemben prispevek v
šolski sklad. Zbiralna akcija je tako skorajda že
malce tekmovalno naravnana, saj učenci med
seboj tekmujejo, kateri razred bo zbral več papirja. Denar od zbranega papirja je res pomemben prispevek v šolski sklad OŠ Benedikt, od
koder pa se namensko porabi za sofinanciranje
zaključnih ekskurzij, šole v naravi petošolcev in
valete devetošolcev.
V času od 23. 4. 2019 do 26. 4. 2019 je tako
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potekala letošnja spomladanska zbiralna
akcija odpadnega papirja. V samo 4 dneh v
času od 7. do 8.30 smo presegli vse rekorde,
saj smo naložili 3 velike kesone, ki so jih v
tem času pridno odvažali s podjetja Dinos, in
skupaj zbrali 24375,32 kg odpadnega papirja.
Prav vsem, ki so pridno prinašali papir; kakor vsem, ki so v času zbiralne akcije pomagali pri odlaganju odpadnega papirja v keson,
se iskreno zahvaljujemo, kakor tudi podjetju
Dinos za sodelovanje. Dobro medsebojno sodelovanje učencev, učiteljev, staršev je dokaz,
da če se hoče, se zmore.
Vesna Breznik, prof.
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ZDRAVJE / Z NARAVO ZA NARAVO

13. regijsko preverjanje usposobljenosti ekip prve
pomoči osnovnih šol

R

deči križ Slovenije Območno združenje Lenart (RKS OZ Lenart v nadaljevanju) je s pomočjo Občinske organizacije Rdečega križa Sv. Trojica in Osnovne
šole Sv. Trojica izvedel 13. regijsko preverjanje usposobljenosti osnovnošolskih ekip prve
pomoči (regijsko tekmovanje v nadaljevanju), ki je bilo v četrtek, 25. aprila 2019, s pričetkom ob 13. uri v Osnovni šoli Sv. Trojica.
Preverjali smo znanje prve pomoči ter spretnost in iznajdljivost otrok pri oskrbi poškodovancev z vsakdanjimi pa tudi nekaterimi
redkimi poškodbami.
Le dober teden prej, 15. 4. 2019, smo organizirali in izvedli lokalno preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči osnovnih šol v
okviru RKS OZ Lenart. Udeleženke lokalnega
preverjanja so bile: OŠ Sv. Trojica, OŠ Cerkvenjak–Vitomarci in OŠ Sv. Ana. Največ znanja
iz prve pomoči in spretnosti pri oskrbi poškodovancev je pokazala ekipa OŠ Sv. Trojica.
Regijskega tekmovanja so se udeležile
samo prvouvrščene ekipe lokalnih preverjanj
iz petih RKS OZ, in sicer iz Lenarta, Maribora, Ptuja, Ormoža in Slovenske Bistrice.
Med seboj so se pomerile: OŠ Sv. Trojica, OŠ
Rada Robiča Limbuš, OŠ Majšperk, OŠ Sveti

Preverjanje

Tomaž in OŠ Pohorskega odreda Slovenska
Bistrica.
Regijsko tekmovanje je bilo organizirano
tako, da je vsaka ekipa začela najprej s pisnim
preverjanjem znanja, sledilo je delo na delovnih točkah. V centru Sv. Trojice smo pripravili 5 delovnih točk, od katerih sta bile dve
sprostitveni. Na eni smo otrokom predstavili
poklic in delo medicinske sestre, na drugi pa
jih popeljali na razstavo pirhov v kleti Frančiškanskega samostana. Prave delovne točke
so bile tri. Tu so jih pričakali poškodovanci,
katere so morali čim hitreje in pravilno oskrbeti. Za oskrbo so lahko uporabili material iz
škatle za prvo pomoč iz avtomobila.
Zmagovalka 13. regijskega preverjanja je ekipa iz RKS OZ Ptuj – OŠ Majšperk. Naša ekipa
oziroma ekipa, ki je zastopala RKS OZ Lenart,
iz OŠ Sv. Trojica je zasedla odlično 3 mesto.
Vsem članom ekip, mentorjem osnovnih
šol, ocenjevalcem, sekretarjem RKS OZ, gostom iz gasilskih društev in
Uprave za zaščito in reševanje Maribor, ravnatelju ter
drugim zaposlenim na OŠ
Sv. Trojica, predsedniku
Občinske organizacije RK
Sv. Trojica, županu Občine
Sv. Trojica ter vsem prostovoljcem, ki so pomagali in
sodelovali na preverjanju,
se najlepše zahvaljujemo za
sodelovanje in počastitev
na prireditvi.
RKS – OZ Lenart

Zdravje v Občini Sveta Ana

N

acionalni inštitut za javno zdravje
poškodb v transportnih nezgodah je bila
(NIJZ) je pripravil posodobljene po0,7 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji 1,5, v
datke o zdravju prebivalcev v slovenupravni enoti pa 1,0.
• Delež prometnih nezgod z alkoholiziraniskih občinah. Objavljeni so na spletni strani
mi povzročitelji je bil višji od slovenskega
Zdravje v občini (obcine.nijz.si). Prikaz je namenjen pregledu ključnih kazalnikov zdravja
povprečja. V Sveti Ani znaša 20,2 %, v Sloveniji 9,1 %, v upravni enoti pa 12,3 %.
v občini v primerjavi s slovenskim in regional• Odzivnost v Program Svit - presejanju za
nim povprečjem.
dejstva o zdrav- ŽIVLJENJA
raka debelega črevesa in danke - je bila
Raziskava kaže na naslednja
LOČUJEM,
ju v Občini Sveta Ana:
56,4 %, v Sloveniji 62,7 %, v upravni enoVREDNO OKOLJE
ti pa 57,1 %.
Zdravstveno stanje in umrljivost
Presejanost v Programu Zora - preseja•
VARUJEM!
• Bolniška odsotnost delovno aktivnih
nju za raka materničnega vratu - je bila
prebivalcev je trajala povprečno 13,0 ko74,2 %, v Sloveniji 71,8 %, v upravni enoledarskih dni na leto, v Sloveniji 15,3 dni,
ti pa 74,8 %.
na območju upravne enote pa 12,0 dni.
Skrb za čisto in urejeno okolje je in mora v prihodnosti
• Delež oseb,
ki
prejemajo
zdravila
zaradi
Kazalniki
zdravja v Občini Sveta Ana kažejo
postati ena izmed temeljnih nalog vsakega
posameznika.
povišanegaNarava
krvnega
tlaka je 21,9 %, kar je
na to,»zobe«,
da je posebej
nam namreč nemalokrat že kaže
grdo zaskrbljujoč trend naraščanja
blizu slovenskemu
povprečju (23,2 %), za
prekomerne
telesne mase in debelosti pri otrocih
ravnanje z njo pa za sabo pušča posledice,
ki vplivajo
sladkorno tudi
bolezen
pa deležnašega
znaša 4,1
% in V Sloveniji
in mladostnikih.
na kakovost
življenja.
se premaloPrekomerna prehranjenost naje nižji od zavedamo
slovenskegapomena
povprečja
(5,2 %). odpadkov
ših otrok
ločevanja
na namreč
izvoru. znaša 33,5 % in je nad sloven• Stopnja bolnišničnih
obravnav
zaradi
skim
Posledice ločevanja
odpadkov
se izkažejo
na povprečjem,
pomanjkanju ki znaša 24,3 %. Tudi na ravni
srčne kapipitne
je bila
0,6innaglobalnem
1000 prebivalvode
segrevanju upravne
ozračja. enote
Skrb podatki
za
kažejo, da je prekomerna
cev, starihokolje
od 35postaja
do 74 let,
Sloveniji
2,1,
enavod
najpomembnejših
nalog za vsakega
prehranjenost
otrok iz naše občine za 3 % višja,
enoti pa 1,4.
v upravni posameznika.
na ravni regije pa celo za 6,4 %.
• Pri starejših prebivalcih občine je bila
Zavedati se moramo, da zdrave prehranjevalstopnja bolnišničnih obravnav zaradi
ne navade, ki jih otroci pridobijo v zgodnjem
zlomov kolka 5,2 na 1000 prebivalcev, v
otroštvu, vplivajo na način prehranjevanja tudi
Sloveniji 6,4, v upravni enoti pa 6,7.
v kasnejšem življenjskem obdobju in s tem na
• Delež uporabnikov pomoči na domu pri
zdravje v odrasli dobi. Zaradi velikega vpliva
starejših od 65 let je bil 2,1 % in je bil
na javno zdravje je torej potrebno trende previšji od slovenskega povprečja (1,7 %) in
komerne prehranjenosti pri otrocih pozorno
povprečja v upravni enoti (1,3 %).
spremljati. Lokalna skupnost ima pomembno
• Stopnja umrljivosti zaradi samomora je
vlogo pri omogočanju prostočasnih rekreativbila 54 na 100.000 prebivalcev, v Sloveninih dejavnosti otrok in zmanjševanju neenakih
ji 20, v upravni enoti pa 43.
možnosti za vključevanje v športne dejavnosti,
• Splošna umrljivost po stalnem prebivališču
ki zmanjšujejo tveganje za debelost.
znaša 1246 enot na 100.000 prebivalcev, v
Vožnja pod vplivom alkohola je eden od
Sloveniji 930 in v upravni enoti 1119.
pomembnejših vzrokov za prometne nezgode
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
in predstavlja velik javnozdravstveni problem,
• Telesni fitnes otrok (54,5 %) je bil blizu
saj pogosto vodi v invalidnost in jemlje mlada
slovenskemu povprečju, ki znaša 50,2 %,
življenja. Posebej zaskrbljujoče je, da se prometne nezgode z udeležbo alkohola v primerv upravni enoti pa 49,9 %.
javi s prometnimi nezgodami brez udeležbe
• Prekomerna prehranjenost otrok znaša
alkohola v večjem odstotku končajo s težjim,
33,5 %, slovensko povprečje je 24,3 %, v
tudi smrtnim izidom. Delež nezgod na obupravni enoti pa 30,5 %.
močju Občine Sveta Ana, ki so jih povzročili
• Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi
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alkoholizirani udeleženci znaša 20,2 % in je
za 12,4 % višji od slovenskega povprečja, 8,7
% od povprečja upravne enote, raven regije
pa presega za 12,1 %. Ker se delež prometnih
nesreč z alkoholiziranimi povzročitelji iz leta v
leto veča, bo temu področju potrebno posvetiti posebno pozornost.
Izpostaviti je potrebno še slabo odzivnost
občanov Svete Ane (zgolj 56,4 %) v državnem
programu Svit, ki je namenjen zgodnjemu odkrivanju predrakavih sprememb debelega črevesja in danke. Aktivnosti za povečanje osveščenosti prebivalcev o tej hudi bolezni ter o
možnostih preprečevanja, zgodnjega odkrivanja in ukrepanja s povečevanjem vključenosti
v Program Svit lahko prispevajo k zmanjšanju

pojavnosti bolezni in njenih posledic, vključno z umrljivostjo. Program Svit vključuje moške in ženske v starosti od 50 do 74 let, ki so v
program vabljeni po vnaprej določenem načrtu v obdobju dveh let.
Veliko je dejavnikov, ki vplivajo na naše
zdravje. Že majhne spremembe pri vsakdanjih
navadah lahko prinesejo velike spremembe za
zdravje. Naj bo zdrav življenjski slog z zdravo
in uravnoteženo prehrano, gibanjem na svežem zraku in skrb za zdravo okolje stalnica
našega vsakdana.
Vir: http://obcine.nijz.si/Dokumenti/
pdf/2019/obcine/181.pdf
Povzela Petra Golob

Bazenska strelska tekma LGB Lenart

Ž

e pred leti so z
novim zakonom
o organiziranosti
lovstva in uveljavitvijo
LUO takratni Lovsko
gojitveni bazeni izgubili prvotno vsebino.
Kljub temu je ostala
dolgoletna
tradicija druženja lovcev na
določenem območju.
Tako je tudi z LGB Lenart, ki je povezoval vseh šest LD iz sedanje
Upravne enote Lenart in to LD Benedikt, LD
Dobrava, LD Lenart, LD Sv. Ana, LD Sv. Jurij
in LD Voličina.
Nastopilo je 6 ekip s 30 strelci, ki so se
pomerili v disciplini glinasti golobi in malokalibrska (MK) puška. V ekipni konkurenci
je po pričakovanju in prepričljivo zmagala
LD Dobrava (Vlado Steinfelser, Ivan Turčin,
Dominik Slekovec, Ivan Bezjak in Jure Toš),
ki je zbrala skupaj 1618,44 točk. Na drugo
mesto se je uvrstila LD Benedikt s 1544,46
točkami in na tretje LD Sveti Jurij, ki je zbrala 1510,83 točk. V posamični konkurenci je
vnovič suvereno slavil Vlado Steinfelser iz LD
Dobrava (376,95 točk) in postal prvak lenar-

škega LGB za leto 2019. Na drugo mesto se je
uvrstil Marjan Perko iz LD Benedikt (359,62)
in na tretje Milan Bauman iz LD Sveti Jurij
(350,29). Tekmovanje v Oseku je zgledno organizirala LD Sveti Jurij pod vodstvom starešine Franca Krivca.
Po razglasitvi rezultatov in podelitvi pokalov smo se še dogovorili, da naslednje leto
organizira Bazensko strelsko tekmo LD Benedikt, razstavo trofej v letu 2020 organizira
LD Voličina in vodenje bazena za naslednji
dve leti prevzame LD Dobrava. Sledila sta
še zaslužena malica ter sproščeno druženje s
strelskimi prijatelji.
F. Krivec, M. Toš

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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ZA OHRANJANJE SPOMINA

KNjigolAndiJa

P

o začetku poletja
so stari spomini
iz majskih dni leta
1958 morda pretežki za
julijsko vročino. Kljub
temu z velikim veseljem
odgovarjamo na vprašanje, ki smo ga zastavili v
prejšnji številki Ovtarjevih novic - kje se nahajajo ti lepi fantje (seveda
upamo, da se kateri prepozna), ob kakšni priložnosti (opišite običaj), in
kako so prišli do okraskov na klobukih.
Najprej, kdo je lastnik fotografije iz leta 1958? Alojz Peserl,
častni občan Občine Lenart, zame še vedno
Jurovčan, eden od treh še živečih na objavljeni fotografiji. Ob obisku je dejal: »Veš, jaz pa
imam nekaj iz tistega leta (no, leto je mlajša),
ko si se ti rodila!« In pokazal je fotografijo, ki
mi je iz treh razlogov »padla v srce«. Ker je
nastala pred kostanjem »Plateisovine«, nekoč
Krajnčeve gostilne, po nedeljski maši. Ker so
na njej fantje – rekruti. Ker je stara več kot 60
let in ponazarja en lep običaj. Ko so fantje, stari 20 let (tokrat gre za generacijo 1938) opravili
preizkus (rekrutacija) za odhod k vojakom, je
nastopil čas poslavljanja: od domačih, od deklet, od prijateljev; bil pa je ponos, če so bili
sposobni za vojake. Naši fantje so ta preizkus
opravili v Kungoti. Zato so imeli v nedeljo
mašo in po maši fotografiranje z vsemi simboli: nekateri brez klobukov in okraskov, ker se
odhoda niso veselili, eni so si nadeli »pušeljce«
na suknjič, na levo stran, na nekaterih rokah se
je svetlikala tudi zlata ura, tisti najbolj ponosni pa so si velik »pušeljc« pripeli na klobuk,
seveda so oblekli najboljši »gvant« in zrelost
je prihajala z veliko žlico. Oni so vedeli, kaj
si lahko kdo kam pripne, saj so bili eni že tik
pred poroko, drugi samski in brez deklet … te
lepe rože so povezale v šopke umetnice, ki so
izdelovale tudi poročne šopke iz papirja. Tudi
to je bilja ljudska umetnost, ki so jo obvladovale nekatere domačinke.
Fotografijo je izdelal fotograf Miha Holcman
iz Selnice ob Dravi. Po objavi je bila tišina. Lojze
je že ob predaji fotografije poimenoval prijatelje,
nato pa je zazvonil telefon in razveselila sem se
klica Ignaca Ornika, ki je z bistrim spominom
za detajle razložil, »kakor bi bilo včeraj«, da so
vsi razen Jožeta Ornika letnik 1938, da so se
slikali prijatelji, da je bilo po nedeljski maši in
odhajali so k vojakom – on v Valjevo, ponosni,
zdravi. Trije še živeči so: drugi z desne v zadnji
vrsti – Ignac Ornik, informator; prvi in drugi z
desne klečita – lastnik fotografije Alojz Peserl in
Anton Podletnik. Še na mnoga zdrava leta!

Stojijo (z desne proti levi): Milan Ornik,
Ignac Ornik, Bogomir Rop, Franc Ornik,
Alojz Mlakar in Jože Šuman. Klečijo spredaj (z desne proti levi): Alojz Peserl, Anton
Podletnik, Ivan Majer, Karl Šenveter in Jože
Ornik. Res lep spomin na neki čas in znane
sokrajane.
Seveda je tudi sodelavka Zdenka prepoznala svojega strica, marsikdo pa se verjetno
ni zavzel, da so na fotografiji ljudje iz njihove
bližine. Ker pa so mladi in jih danes ni več,
niso »opazili« npr. znanega lenarškega avtoprevoznika Ivana Majerja ali pa se poglobili,
na koga jih spominja kateri obraz.

Nova naloga bo »sodobnejša«, segala bo v
novejši čas. Sprašujemo: zakaj je Maja dobila
rožico, na kateri prireditvi, kaj vse smo takrat
obeleževali in kdo so bili še drugi akterji.
Kot vedno, odgovore pričakujemo na: marija.sauperl@gmail.com ali na 051 338 144.
Marija Šauperl

Zgodbe nas učijo – 5. klepet z Avgustom
Seničarjem in Terezijo Petrič

D

vorana Knjižnice Lenart se je polnila
z nekdanjimi sodelavci Klemosa in
akterji klepeta, ki smo radovedno čakali, kako bo steklo.
Po uvodnem pozdravu smo navedli tudi
razloge za srečanje. Poleg samega srečanja po
dolgem času in druženja tudi osvetlitev delovanja nekoga, ki je imel škarje in platno v
rokah, kar zadeva gospodarski razvoj Slovenskih goric, in ženske, ki je vse življenje delala
in bila tudi prostovoljka, borka za boljši standard ljudi. Predstavili smo oba: Avgusta Seničarja, prvega direktorja Klemosa, in Terezijo
Petrič, med drugim tudi dolgoletno predsednico PGD Gočova; gasilstvo pa je tudi njuna
skupna točka in seveda dejstvo, da sta oba veliko prispevala k razvoju skupnosti takratne
Občine Lenart. Poleg spomina na ljudi gre
tudi za umeščanje dosežkov v čas in prostor.
Da ne bi zapravljali časa, smo dali besedo
obiskovalcem in jim ponudili kar na začetku
možnost, da vprašajo gosta. Ker smo v objavah v Ovtarjevih novicah prav zaradi obletnice Klemosa in izdaje Brigadirskega dnevnika,
kjer je Terezija pripravila zaključek LMDA
»Gočova 77« kar na svojem dvorišču, spra-
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ševali po njiju, smo izhajali iz popularnosti,
ki sta je bila oba deležna v prepoznavanju in
gostoti odzivov na članek Knjigolandija.
Pričel je gospod Bogdan Šavli z zanimivim
vprašanjem gospodu Seničarju, če se spominja, kako je prišel v Lenart in kdo ga je pripeljal sem. Odgovor je bil jasen: Šavli in Zakrajšek po priporočilu direktorja Metalke,
pred tem pa je bil v Atmosu in Primatu, industrijskem podjetju, ki je imel zgledno urejeno
dokumentacijo. Avgust Seničar je s prijatelji
obujal spomine, kako je prišel v Lenart 1969.
leta (natančno pred 50 leti). Povedal je, da je
prišel z veseljem, zagnan, pripravljen delati (to
bi počel še zdaj pri 86 letih), pripravljen vlagati
v razvoj. Če se delavec počuti slabo, tudi podjetju ni dobro. Delavec ne hodi delat za »božjo
štimo«, preživeti mora družino. Dali smo, kar
smo mogli, pa še razvijali smo se.
Na vprašanje Mira Baumana, koliko let je
bil v Klemosu in koliko časa direktor, je odgovoril, da 22 let in vedno direktor ter generalni
direktor. Ob njem pa je bil vedno pomočnik
Bogdan Šavli ter številni dobri vodje: Karl
Purgaj, g. Titan, Drago Spasovski, sekretar
podjetja Stanko Kranvogel, g. Žvajker, Harb –

prelomnem sestanku prepričala akterje z idejo
odlične delovodje in vodje montaže smo imeo prekvalifikaciji delavcev iz lesarjev v kovinarli, Lenarčani so čudoviti ljudje; nikoli nismo
imeli konfliktov. Če je bilo kaj narobe, smo seje, kar se je tudi zgodilo.
dli skupaj in s skupnimi močmi rešili. Lenart
Dobra zgodba so tudi dežni avtomati; ker
je imel takrat 36 % nezaposlenost. Z našim
Agrarija še ni izdelovala tovrstnih strojev, so v
razvojem smo zagotavljali stanovanja, zapoKlemosu z lastnim znanjem izdelali okoli 150
namakalnih strojev in jih prodajali po Jugoslitve, razvoj, pomagali smo tudi pri drugih
slaviji. Sam je na ta račun odšel na Švedsko.
družbenih aktivnostih (šolah, društvih, knjiTo je bil naš, lastni proizvod in še danes bi bil
žnici). Sprejeli smo otroke iz Brusa, jih oblekli,
lahko aktualen.
namestili pri družinah, odšli so in še vedno se
Po odhodu iz Lenarta je na licitaciji kupil
jih spominjam, rad bi se srečal z njimi.
tovarno v Selnici ob Dravi, ki še danes dela;
Klemos je bil znan daleč naokoli. Gradili
pomagala mu je celotna družina. Postavil jo
smo Cankarjev dom, stolpe, žičnice, gledalije na noge. Uspel je preživeti delavce, sebe in
šča, stolp na Zavrhu. Imeli smo denar, imeli
svojo družino, predvsem pa ohraniti podjetje.
smo kapital; ni bilo potrebno prodajati in dati
Ves čas službenega razdajanja pa je bil tudi
v stečaj.
predan gasilec, 50 let predsednik PGD RazGospod Kranvogel se je vključil z vprašavanje. Razvanje, Gočova, Beltinci, Donačka
njem, na katerega je sam odgovoril, da je bil
gora. Pobratena društva. Vsako leto se udegospod Seničar 1969. leta ob prihodu v podleži občnega zbora PGD Gočova, sedaj je
jetje 30. zaposleni; 1990. je bila številka 750.
predsednik nadzornega odbora, enako funkIzpostavi tudi enega večjih problemov podjecijo ima tudi Terezija Petrič v Gočovi. 1986.
tja - pomanjkanje kvalificiranih delavcev - in
je prevzela predsednikovanje društvu, edina
to je vodilo, da je Klemos ustanovil oddelek
v Sloveniji. Bila je tudi članica sveta KS Sv.
srednje šole v Lenartu, ki je bila doslej edina
Trojica. Drzna, odločna, gradila je tudi dom
srednja šola pri nas. Ker se je ukvarjal z orgasilcev. Pa še veliko drugega. Spoznala sta se
ganizacijo te šole, je spremljal fante in zbiral
ob delu, sodelujeta vsa ta leta.
podatke o njihovem napredovanju, študiju;
Delo moraš imeti rad!
mnogi so doštudirali in postali tudi strojni
inženirji, mnogi so seveda našli zaposlitev
Vida je povedala o obeh: Oba spominjata na
tudi v sosednji Avstriji. Od objektov bi pa
čas, ko je Občina Lenart naredila preboj – razvoj.
izpostavil 3 – Završki stolp, kandelabre pred
In zaključim: nikoli ti ne sme biti žal časa za
skupščino v Ljubljani, konstrukcijo za odrom
ljudi, ljubezni do dela in razvoj je najboljši spoCankarjevega doma ter tehnološki postopek
menik – velikih ljudi! Po dolgih letih se usedliplazmatermiko – bombardiranje kovin.
ne dobrega dela poznajo kot prelomni dosežki,
ki sproti niso videti tako pomembni, morda so
Gospod Šavli dopolni, da je bilo podjetje
celo moteči, čez čas pa zablestijo kot biseri.
najprej obrtno podjetje, ki je prešlo v Tovarno
jeklenih konstrukcij in 1971 z vlaganjem tujeČas kliče po nadaljevanju zgodb v TBP, ob
obletnici, z razstavo … Če je Maribor imel
ga kapitala - Küster - v mednarodno povezaTAM, smo v Lenartu imeli Klemos. Škoda, da
vo, kar je bilo za tisti čas velika posebnost in
ga ni več. Imamo pa nove zgodbe, ki dajejo
pogumno dejanje. Bili smo 13. v Jugoslaviji
smer gospodarstvu. Le-to pa je vedno osnopo vlaganju tujega kapitala. Začeli smo s prova, da vsa ožja in širša okolica diha dobro.
izvodnjo avtomobilskih delov, se širili in veliko vlagali v razvoj (stroji, izboljšave). 1988. je
Marija Šauperl,
gospod Seničar prejel Kraigherjevo nagrado,
foto: Petra Kranvogel Korošec.
najvišje priznanje Gospodarske zbornice. Zelo
pomembno priznanje!
Klemos je rastel in
postajal prepoznaven
kot največji dobavitelj
tehnične opreme po
vsej Jugoslaviji.
Bilo je veliko dogodkov. 1990. se je zgodila
nesreča … Iz Klemosa
je izšel TBP – rezultati
tega obdobja.
Posebna zgodba je
prevzem Alme in Marlesa. Gospod Seničar
izpostavi moder nastop
Vide Šavli, takratne
z gostoma večera Avgustom Seničarjem in Terezijo Petrič je vopredsednice skupščine Pogovor
dila Marija Šauperl.
Občine Lenart, ki je na

Komemoracija v Selcah

Z

druženje borcev za vrednote NOB Lenart pripravlja komemoracijo ob spominski plošči ustreljenim članom družine Druzovič na kulturnem domu v Selcih,
ki bo 30. julija ob 11. uri. Slavnostni govorec
bo predsednik krajevne organizacije Voličina
Esher Hadžiselimović, kulturni program bodo
izvajali ljudski pevci iz Selc. Po komemoraciji
bo pogostitev
Alojz Bezjak

Pletenje košar
Ivan Simonič iz Črmljenšaka si čas krajša
s pletenjem košar.
Foto: Alojz Habjanič
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Lenarčan Vicenc Muhič v letih 1919–1934 župan
Gradca

L

enarčani in okoličani, poslušalci Radia
Maribor, so 14. junija z zanimanjem
prisluhnili Spominčicam. Pred 100 leti
na omenjeni datum je bil v Gradcu izvoljen
za župana Vincenc Muhič (Vinzenz Muchitsch ), ki naj bi bil rojak iz Lenarta v Slovenskih goricah, ki se je nekoč imenoval tudi St.
Leonhard.
Vincenc Muhič, sin krojaškega pomočnika
pri Lenartu, rojen 25. februarja 1873, pekovski pomočnik, je tako postal prvi socialdemokratski župan drugega največjega avstrijskega mesta. V Spominčicah, ki jih pripravlja
novinar Stane Kocutar, smo slišali, da je
Muhič »politično kariero začel leta 1904, ko
je je bil kot socialdemokrat izvoljen v graški
občinski svet. Po prvi svetovni vojni pa je bil
član najprej začasnega in nato konstitutivnega

Državnega zbora Republike nemške Avstrije.
Kot graški župan je po dunajskem vzoru reševal stanovanjsko stisko. Iz tistega časa je znan
Muhičev stanovanjski blok na Tržaški cesti v
Gradcu. Muhič je ohranjal stike z domačim
okoljem. Znano je tudi, da je avgusta leta
1927 na graškem kolodvoru osebno pričakal
pevski zbor mariborskih pekov ter okoli 500
gostov iz Maribora in se udeležil večernega
koncerta slovenskih pesmi. Leta 1933 je bil
razglašen za častnega občana Gradca«
Muhiča pa omenja tudi Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča v Mariboru, ki navaja, da je življenjsko delo tega slovenskega
rojaka, ki je ostal Slovenec in je povezoval
Gradec z Mariborom, podrobneje opisano v
»100 Jahre Grazer Burgemeister« ob 100-letnici graških županov, ki je izšlo v Gradcu.
Župan Gradca je Vincenc Muhič bil štiri mandate, od leta 1919 do 1934.
Umrl je leta 1942 in je
pokopan na graškem pokopališču. Njegovo ime v
Avstriji ni pozabljeno, saj
je po njem imenovan celo
otroški vrtec, pa ulica in še
kaj. Če je bil rodom iz Lenarta, smo na njega lahko
resnično ponosni.
Franc Bratkovič,
foto: S. K.

Ivana Kolarič – najstarejša občanka Občine Sv. Ana

N

ajstarejša občanka Občine Sveta Ana
je gospa Kolarič Ivana, ki je 16. maja
2019 dopolnila 96 let. Gospa Ivana
izhaja iz velike Kolerjeve družine iz Sp. Ščavnice, kjer je bilo kar 11 otrok. V svojih rosnih
letih si je služila kruh v sosednji Avstriji, nato
pa se je vrnila v domovino in si začela ustvarjati dom na Zg. Ščavnici 84 ter se poročila s
Francem Kolaričem. Tudi mož je izhajal iz

družine, kjer je prav tako bilo enajst otrok. V
zakonu se jima ni rodil noben otrok, sta pa
vzgajala dve Ivanini nečakinji ter nečaka, ki
sta jih imela kot za svoje otroke. Ker pa je gospa Ivana že deset let vdova in od smrti moža
živi sama, pa ji že vrsto let priskoči na pomoč
družina Fras iz Sp. Ščavnice. Zelo lepo poskrbijo za gospo Ivano ter ohranjajo lepo urejeno kmetijo, na kateri sta z možen delala vse
življenje.
Ob tako lepi in visoki
obletnici rojstva jo je obiskal župan Občine Sveta
Ana, Silvo Slaček, ki ji je
podaril šopek rož in simbolično darilo ter ji zaželel
še obilo zdravih ter srečnih
let, kajti za svoja leta izgleda res odlično. Slavljenka,
ki je zelo pozitivna oseba in
nasmejana, je praznovala v
krogu svojih najdražjih in
se je obiska ter čestitke župana zelo razveselila.
A. R.

90 let Bare Černoša

S

voj 90. rojstni dan je 14. maja praznovala
Bara Černoša. Ob njenem častitljivem
jubileju jo je skupaj s predsednikom OO
RK Sv. Trojica Jožefom Časarjem in predstavnico OO RK Sv. Trojica Jožico Cvetko obiskal
tudi župan David Klobasa.
Čestitali so ji ob njenem velikem dnevu ter
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ji zaželeli, da še naprej ostane tako vedrega
duha ter ohrani svojo ljubezen do življenja, ki
jo je izkazala s tem, ko je obiskovalce z nasmehom na obrazu pričakala že pred hišo.
Veliko veselje ji predstavlja vezenje gobelinov,
ki jih zelo rada podarja naprej ter s tem razveseljuje svoje najdražje.
Veseli smo, da smo gospe
Bari lahko izpolnili tudi
eno njenih srčnih želja, ki
nam jo je namignila njena
hčerka Tatjana. Župan ji
je ob obisku v dar namreč
izročil zastavo občine Sveta
Trojica, nad katero je bila
slavljenka še posebej navdušena in ganjena.
Gospe Bari želimo še
naprej trdnega zdravja ter
veliko smeha, ki je, kot pravijo, že sam po sebi pol poti
do zdravja.
M. L.

90 let Anke Valh

V

začetku junija
je 90. rojstni
dan praznovala
Anka Valh iz Benedikta. Ob visokem jubileju
smo jo obiskali, ji čestitali in skromno obdarili župan mag. Milan
Repič,
predstavniki
Društva upokojencev
Benedikt in predsednica OORK Benedikt
Sabina Huber. Gospa
Anka je bila še pred
nekaj leti verjetno najbolj aktivna občanka
Benedikta. Med drugim je bila med ustanovitelji DU Benedikt,
leta 1988, polnih 19 let, je bila tajnica društva
in dolgo časa je bila aktivistka Rdečega križa. V družbi njenih štirih otrok smo preživeli
prijetno dopoldne in z zanimanjem poslušali zgodbe iz njenega življenja. Anka si je vse
dogodke skrbno zapisovala in jih hrani kot

spomin na bogato preživeta leta.
Na koncu obiska smo ji zaželeli še naprej
tako dobrega zdravja in si obljubili, da se čez
leto ponovno srečamo.
Milan Hlevnjak

90 let Ane Cartl

V

hiši Ane Cartl v Lormanju 4 je bilo
4. junija 2019 nadvse veselo. To je bil
dan, ko je Ana praznovala 90. rojstni
dan. Veliko veselja ji je z obiskom pripravil
župan Občine Lenart mag. Janez Kramberger,
ki je slavljenki čestital za njen visoki življenjski
jubilej. Njeno hišo, kjer živi z družino hčerke
Irene, so napolnili tudi njeni najbližji: sinova
Marjan in Stanko z družino, vnuki in pravnuki. Slavljenki je ob čestitki zapela njena snaha
Milka Cartl, ki poje pri skupini Ljudskih pevk
DU Lenart. Petju so pritegnili tudi tisti, ki so ji
prišli čestitat. Ana se je
poročila z možem Stankom, ki bil rojen 1924.
leta in je že pokojen. V
zakonu so se jima rodili
otroci Marjan, Stanko
in Irena, ki so ju obdarili s 7 vnuki, 10 pravnuki
in enim prapravnukom.
Po poroki se je posvetila
družini in skrbi za gospodinjstvo in obdelavi
manjše posesti. Srečna
je, da si je hčerka Irena
doma ustvarila družino,
tako ima vedno pomoč,
če jo potrebuje. Mi smo
se ob čestitki, ko smo

z njo spregovorili in videli njen mladostniški
obraz, pošalili, da so se na matičnem uradu
ob vpisu v knjigo rojstev vsaj za 10 let zmotili.
Ana je zvesta članica DU Lenart in Medobčinskega društva invalidov Lenart. Ob obisku
smo občudovali tudi njene slike, ki jih ustvarja
na papirju, katere so prave mojstrovine. Kot
pravi, si na tak način krajša dneve. Vesela pa
je, če lahko kako sliko komu podari. V veliko
zadovoljstvo ji je, da jo imajo njeni radi, in se
veseli vsakega obiska.
Ludvik Kramberger

90 let Alojzije Zorko

V

sredo, 19. junija
2019, je svoj 90.
jubilej praznovala Alojzija Zorko iz Svete
Trojice. Mnogi se je spominjajo še iz časov, ko se
je s kolesom vsakodnevno vozila delat, bodisi v
Zdravstveni dom Lenart
bodisi v ZD Sv. Trojica,
kjer je bila zaposlena kot
čistilka. Svoj dom sta si
z možem izbrala v Sveti
Trojici, kamor se je preselila iz rojstnega Benedikta.
Ožji družinski krog ji
oblikujeta dva otroka –
Majda in Valerij ter vnuka Sebastijan in Tadej.
Alojzija je zelo družabna,
zato ji veliko veselje predstavljajo obiski sorodnikov in znancev, ki se jim rada posveti,
z njimi pokramlja ter izmenja kakšno novico. Zelo rada gleda televizijske nadaljevanke, uživa pa tudi ob poslušanju glasbe. Svoje
bližnje je vedno rada razvajala s sladicami in
pekovskimi izdelki. Še sedaj si kosila vsakodnevno pripravi sama. Obiskom pri njej ni-

koli ni dolgčas.
Slavljenko, ki je pri svoji častitljivi starosti
še vedno dobrega zdravja ter veselega duha,
so s svojim obiskom razveselili župan občine
David Klobasa, predstavnik OO RK Sv. Trojica Jožef Časar in otroka z družinama, Želimo
ji še veliko zdravja ter smeha polnih dni.
M. L.
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90 let Eme Breznik

V

ponedeljek, 24. 6. 2019, je svoj 90. rojstni dan praznovala Ema Breznik iz
Gočove 73, ki jesen svojega življenja

preživlja pri svoji sestri Antoniji Breznik v
Mariboru. Ob njenem jubileju so jo obiskali
predstavniki Rdečega križa Sveta Trojica, ki
so ji predali tudi poslanico župana Občine
Svete Trojice Davida
Klobasa.
Obiska in poslanice je bila neizmerno
vesela in je poudarila,
kako ponosna je, da je
občanka Občine Sveta
Trojica.
Predsednik OO RK
Jožef Časar

Zlata poroka zakoncev Kurnik in Cartl

V

soboto, 11. maja 2019, sta 50 let
skupnega življenja v krogu svojih najdražjih praznovala zakonca
Ivana in Konrad Kurnik iz Lenarta. Svoje
poročne zaobljube sta obnovila v Gostilni
Kmetič v Voličini, kjer sta ju pred oltar popeljali hčerki Klavdija in Tadeja. Civilni del
obreda je svečano opravil župan Občine
Lenart mag. Janez Kramberger, cerkvenega
pa stalni diakon Janez Kurnik. .
Zlatoporočenca sta se spoznala na plesu
in 10. maja 1969. leta svojo ljubezen potrdila s poroko v cerkvi svetega Lenarta. Po poroki sta nekaj časa živela pri Ivaninih starših
in v tem času gradila dom za svojo družino.
Ivana je po srcu prodajalka, Konrad je bil
do upokojitve mojster krojaških delavnic
v Slovenski vojski. Njuna največja sreča je,
da na jesen življenja nista sama, ampak da
ena hčerka z družino živi doma, druga pa ju
z družino pogosto in rada obiskuje. Imata
štiri vnuke: Aneja, Tjašo, Lariso in Mašo, ki
skrbijo, da je njihov dom vedno poln otroškega smeha in joka.
Zlatoporočne zaobljube sta 8. junija 2019
v farni cerkvi v družbi svojih najdražjih obnovila tudi Ljudmila in Stanislav Cartl iz
Lormanja. Civilni del obreda je v imenu
Občine Lenart opravil Stanko Kranvogel,
poročno mašo pa župnik in častni naddekan Martin Bezgovšek.
Zlatoporočenca sta v zakonski stan vstopila 7. junija 1969. Po poroki sta stanovala v
Mariboru in v Lormanju zgradila hišo. Stanislav je večino svoje poklicne poti namenil prenosu znanja na mlajše generacije in
je vse do upokojitve učil praktični pouk za
mesarje na Srednji živilski šoli v Mariboru.
Ljudmila je delovala v trgovskem sektorju.
Kot poslovodkinja je do svoje upokojitve
delala v Pekarni Lenart.
Njuno zakonsko srečo sta izpolnili hčerki
Suzana in Lidija, ki sta jima podarili tri vnuke in dve vnukinji. Imata tudi že pravnuka.
Srečna sta, da se vsi radi zberejo v njuni sredi.
Živita aktivno tretje življenjsko obdobje in
sta navdušena pohodnika, kolesarja, sta aktivna
člana društev diabetikov in upokojencev Lenart. Gospa Milka je aktivna pri skupini ljudskih pevk, ročnih delih. Gospod Stanko je aktiven pri streljanju z zračno puško, kegljanju …

Na območnem Maroltovem srečanju, ki
je potekalo v mesecu aprilu na Sveti Ani v
organizaciji JSKD Lenart, si je nastope ogledal strokovni selektor dr. Tomaž Simetinger.
Za nastop na regijskem Maroltovem srečanju, ki je potekalo 25. maja 2019 v Makolah
v organizaciji JSKD Slovenska Bistrica, je
izbral tri naše folklorne skupine: mladin-

sko folklorno skupino Jurovčan, odraslo
folklorno skupino Jurovčan, obe prihajata
iz KD Ivan Cankar Jurovski Dol, in folklorno skupino iz KD Sveta Ana. Skupine sta si
ogledala državna selektorja Tanja Drašler in
Klemen Bojanovič, ki bosta pripravila izbor
za državno Maroltovo srečanje, ki bo potekalo v mesecu oktobru v Žalcu.

Orfejeva
pesem pri
Sveti Trojici
Orfejeva pesem je potekala v izvedbi OI JSKD Lenart
v sodelovanju z Občino Sveta Vox Angelica
Trojica v Slovenskih goricah
31. maja 2019 v kulturnem
domu pri Sveti Trojici. Nastopajoče sta pozdravila in jim
podelila priznanja za udeležbo župan David Klobasa
in vodja JSKD Lenart Breda
Slavinec. Nastopili so: Pevski
zbor Mravlja Lenart, mešani
pevski zbor KD Cerkvenjak,
Vokalna skupina Vox angelica, Jurovski oktet, Slovenskogoriški glasovi in Cerkvenoprosvetni PZ KD Sveta Ana. Cerkveno-prosvetni pevski zbor KD Sv. Ana
Revijo je strokovno spremljal
mag. Ivan Vrbančič, ki je po
ogledu sporočil, da regijsko
nivo kvalitete dosegata Vokalna skupina Vox angelica
in Cerkveno-prosvetni PZ
KD Sveta Ana.

Podelitev priznanj in razglasitev nominacij na
regijskem Linhartovem srečanju v Cerkvenjaku

Ob njihovem častitljivem jubileju jim najlepše čestitamo in želimo še veliko let skupne
sreče.
Občina Lenart

S sodelovanjem Občine Lenart, DU Lenart in DU Voličina, se prične Projekt avto, ki je
namenjen ljudem, ki so težko pokretni, da jih z avtom peljemo k zdravniku, v trgovino in
podobno. Ta prevoz je brezplačen in se dogaja samo v Občini Lenart v KS Lenart in KS Voličina.
Kontaktna številka za prijavo za prevoz je 041 849 176, gospa Blanka.
Poklicati je treba en dan prej.
Predsednik društva DU Lenart Franc Belšak
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OI JSKD Lenart
Izbrane folklorne skupine nastopile na regijskem
Maroltovem srečanju v Makolah

Podelitev priznanj Orfejeva pesem

Obvestilo DU Lenart in Voličina

Krvodajalske akcije v juliju 2019
Petek
19. 7. OO RK Sv. Ana
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OŠ Sv. Ana

7.30-11.00

Konec maja je v
Cerkvenjaku potekalo regijsko Linhartovo
srečanje
odraslih gledaliških
skupin. Po nastopu
izbrane gledališke
skupine KUD Vitomarci, ki je nastopila s predstavo I.
Brešana (H)amlet
v Slovenskih goricah v režiji Milana
Černela, je potekala
podelitev priznanj
regijskega selektorja, ki sta jih podelila regijski selektor Rajko Stupar in župan Občine
Cerkvenjak Marjan Žmavc.
Prejemniki priznanj so posamezniki iz
domačih gledaliških skupin: dobitnik priznanja za najboljšo stransko moško vlogo
je Miroslav Mauko kot Mihael Trenak v
predstavi Agata - Pobeg v zgodovino čarovništva, ki se s popolno igralsko prezenco
in močjo transformacije izkaže kot najbolj
suvereni vezni člen v predstavi. Posebno
priznanje regijskega selektorja je prejela
Nina Kolarič za režijo in raziskovalno vodenje ekipe Kurje oko v predstavi Črni križ
pri Hrastovcu ter za drugačen pogled, iskanje in pristop ter nagibanje k modernejšim
oblikam gledališča.
Regijski selektor pa je tudi posameznike

iz domačih gledaliških skupin nominiral
za naslednje vloge: nominacijo za najboljšo
glavno moško vlogo je prejel Tomaž Toš kot
Jožek v predstavi (H)amlet v Slovenskih goricah, nominacijo za najboljšo glavno žensko vlogo je prejela Maša Dvoršak kot Agata
in kot Pelata v predstavi Črni križ pri Hrastovcu, za najboljšo stransko žensko vlogo
je bila nominirana Fani Zorec kot Lenča v
predstavi Agata - Pobeg v zgodovino čarovništva, za posebno priznanje regijskega
selektorja je bila nominirana Nina Šulin za
izjemno natančno, bogato in profesionalno
dovršeno likovno podobo predstave Agata Pobeg v zgodovino čarovništva
Breda Slavinec, foto: arhiv sklada.
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Poletje ob zvokih in v ritmu LEN-ARTA

LEN-ART VABI V LENART
»Ni res, da je eno samo sonce
in da samo ono greje.
Sonc je na Zemlji in nebu,
da jih nihče ne prešteje.«

Z verzi Toneta Pavčka pozdravljamo prireditve LEN-ART in vabimo v mesto Lenart, ki bo zaživelo ob zvokih in ritmih številnih dogodkov. LEN-ART bo zabaven, živahen, poživljajoč in sproščujoč z namenom oživljanja našega mesta. Družila nas bosta pozitivna energija in dobra volja,
uživali bomo ob različnih dogodkih, glasbi, plesu in na predstavah. Ob zvokih in v ritmu LEN-ART-a se bomo imeli lepo. Pridite v mesto Lenart!
mag. Janez Kramberger, dr. vet. med., župan

NADALJNJI PROGRAM
SOBOTA, 13. IN 27. JULIJA

MESTNI PARK DR. JOŽETA PUČNIKA V LENARTU, OB 10.00
KNJIŽNICA POD KOSTANJI, za otroke in starše

Organizator: Knjižnica Lenart

ČETRTEK, 18. JULIJ

DOM KULTURE LENART, OB 18.00
MUCA MACA IN MAČEK MURI, predstava za otroke
Zavod Enostavno Prijatelji
Organizator: Občina Lenart

PETEK, 19. JULIJ

DOM KULTURE LENART, OB 21.00
KONCERT ZA DUŠO, IL DIVJI IN ANSAMBEL SEKSTAKORD
Vstopnice: Askari Lenart
Organizator: Občina Lenart

PETEK, 26. JULIJ

DOM KULTURE LENART, OB 21.00
TADEJ TOŠ &THE BAND: PROSTO PO PREŠERNU, koncert
Organizator: Občina Lenart

PETEK, 2. AVGUST

DOM KULTURE LENART, OB 21.00
APELA (ŠPELA BRUMEN,vokal & ALEKSANDER ŽIVKO, klavir), koncert

IZLET V LJUBLJANO, za otroke

Organizator: Društvo prijateljev mladine Slovenske gorice

PETEK, 23. AVGUST

PROSTORI DRUŠTVA PRIJATELJEV SLOVENSKE GORICE »STARA
POLICIJA«, TRG OSVOBODITVE 6, OB 9.00
PRIPRAVA RAZSTAVE IN SLOVO OD POČITNIC, za otroke
Organizator: Društvo prijateljev mladine Slovenske gorice

MESTNI PARK DR. JOŽETA PUČNIKA V LENARTU, OB 18.00
POČITNIŠKE VRAGOLIJE ČEBELE POČASNELE, animacijska predstava za
otroke

Gledališče Pravljičarna
Organizator: Občina Lenart

NEDELJA, 25. AVGUST,

PLOŠČAD PRED ŠTUPIČEVO VILO V ZAVRHU, OB 20.00
ADI SMOLAR, koncert

Organizator: Občina Lenart

PETEK, 30. AVGUST

DOM KULTURE
LENART, OB 20.00
CVETJE V JESENI,
izvirni slovenski muzikal

Organizator: Občina Lenart

TOREK, 6. AVGUST

DOM KULTURE LENART, OB 19.00
MARTIN KRPAN, opera za otroke
Organizator: Občina Lenart

Vstopnice:
Eventim,
bencinski servisi Petrol,
Kavarna Askari

Foto: TMK, d. o. o.

SOBOTA, 10. IN 24. AVGUST

MESTNI PARK DR. JOŽETA PUČNIKA V LENARTU, OB 10.00
KNJIŽNICA POD KOSTANJI, za otroke in starše

Organizator: Knjižnica Lenart

NEDELJA, 11. AVGUST

DOM KULTURE LENART, OB 20.00
PEVSKI ZBOR SANKOFA, koncert afriške glasbe
Organizator: Občina Lenart

PONEDELJEK, 19. AVGUST

ZBIRALIŠČE PRED PROSTORI DRUŠTVA PRIJATELJEV MLADINE
SLOVENSKE GORICE - »STARA POLICIJA«, TRG OSVOBODITVE 6 V
LENARTU, OB 9.00
ŠPORTNE IGRE V MESTNEM PARKU DR. JOŽETA PUČNIKA V LENARTU,
za otroke
Organizator: Društvo prijateljev mladine Slovenske gorice

TOREK, 20. AVGUST

ZBIRALIŠČE PRED PROSTORI DRUŠTVA PRIJATELJEV MLADINE
SLOVENSKE GORICE - »STARA POLICIJA«, TRG OSVOBODITVE 6 V
LENARTU, OB 9.00
POHOD OKOLI KOMARNIKA, za otroke
Organizator: Društvo prijateljev mladine Slovenske gorice

SOBOTA, 31. AVGUST

DOM KULTURE LENART, OB 18.00
POBEG V ZGODOVINO ČAROVNIŠTVA
AGATA
Organizator: Kulturno društvo Delavec Lenart in Občina Lenart

NEDELJA, 1. SEPTEMBER

PLOŠČAD NA TRGU OSVOBODITVE V LENARTU, OB 11.00
NASTOP TWIRLING, PLESNEGA IN MAŽORETNEGA KLUBA LENART

Organizator: Twirling, plesni in mažoretni klub Lenart

PETEK, 6. SEPTEMBER

DOM KULTURE LENART, OB 20.00
PETELINJI ZAJTRK, komedija
Šentjakobsko gledališče Ljubljana
Organizator: Občina Lenart

NEDELJA, 8. SEPTEMBER

DOM KULTURE LENART, OB 20.00
NORCI, komedija

Koroški deželni teater Slovenj Gradec
Organizator: Občina Lenart

DOM KULTURE LENART, OB 20.00
VOKALNA SKUPINA BASSLESS, koncert
Organizator: Občina Lenart

SREDA, 21. AVGUST

ZBIRALIŠČE PRED PROSTORI DRUŠTVA PRIJATELJEV MLADINE
SLOVENSKE GORICE - »STARA POLICIJA«, TRG OSVOBODITVE 6 V
LENARTU, OB 9.00
FOTOGRAFIRANJE LENARTA, ustvarjalne delavnice za otroke
Organizator: Društvo prijateljev mladine Slovenske gorice

ČETRTEK, 22. AVGUST

ZBIRALIŠČE PRED PROSTORI DRUŠTVA PRIJATELJEV MLADINE
SLOVENSKE GORICE - »STARA POLICIJA«, TRG OSVOBODITVE 6 V
LENARTU, OB 9.00
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LEN–ART so podprli

Adriatic Slovenica. d. d., Mariborske lekarne Maribor, TBP Tovarna bovdenov in plastike, d. d., Antela,
d. o. o., Jože Druzovič, s. p., Turistično-gostinska dejavnost Nataša Cotar, s. p., Vzajemna zdravstvena
zavarovalnica, d. v. z., AGJ, arhitekturno projektiranje in ravnanje z odplakami, d. o. o., AC – Lenart, d.
o. o., Gimas, d. o. o., Tvoj dom, d. o. o., Skala Drago Kerec, s. p., Porsche Inter Auto, d. o. o., Veterinarska
bolnica Lenart, Elektro Maribor, d. d., Ribič Vinko, s. p., OBD Global Sebastijan Žižek, s. p., Saubermacher
Slovenija, d. o. o., Moneta, d. o. o., Roman Muršec, s. p., ,Dekor Gorazd Haložan, s. p., Prleški avto dom,
d. o. o., KGS Krajnc, d. o. o., Lešnik&Zemljič, d. o. o., Avto Kaiser, d. o. o., Žipo, d. o. o., Vino vitis, d. o. o.,
Norka GT, d. o. o., THS, d. o. o., Propoint, d. o. o., Stildom, d. o. o., medijski sponzor: Radio Maribor in
Radio Slovenske gorice, d. o. o.

D. O.
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Ti veseli dnevi Knjižnice Lenart
menski dvorani Knjižnice Lenart. Dani ZorSo uspeli! Vse aktivnosti so bile izvedene in
ko in Jernej Rajh sta obiskovalce popeljala
uporabniki so imeli v sicer prepolnem vikenpo Južni Ameriki, Argentini, Čilu in Boliviji
du možnost izkoristiti tudi našo ponudbo. S
pa še kam sta vmes pokukala. Zanimiva potem projektom knjižnica vsako leto zaključuje
potnika, ki sta predstavila svoje fotografsko
prvo polovičko leta in preide na počitniški čas.
gradivo, svoje dogodivščine; sproščeno, s
Pravljični svet z Anjo je odprl svoja vrata
pridihom humorja sta pripovedovala o tem,
naše pravljične sobe 12. junija. Udeleženci so
kar sta videla: o kulinariki, arhitekturi, načiizdelovali tudi darilca, ki jih lahko ob rojstnih
nu življenja, navadah, okolju, naravi … Čas je
dnevih izdelamo sami, da prihranimo denar.
minil, kot bi trenil.
Anja Tlakar pa se pripravlja tudi že na poO kulturni poti bo tekla beseda v posebletje, ko bo potekala Knjižnica pod kostanji
nem prispevku, kakor se je odvijalo še tudi
za otroke in starše v parku (v primeru dežja
veliko drugih aktivnosti, ki jih v programu
pa v knjižnici). In sicer se bodo počitniška
TVDKL nismo posebej zapisali.
bralna doživetja odvijala v soboto, 13. in 27.
julija ter 10. in 24. avgusta. Več informacij in
Marija Šauperl,
zanimive letake Rosane Lorbek pa lahko dofoto: Petra Kranvogel Korošec
bite v Knjižnici Lenart.
12. 6. ob 18. uri smo
v avtorjevem domačem
kraju, Sv. Trojici, v okviru Trojicafesta predstavili tudi Prekletstvo
tretjega albuma in
Romea Štrakla, ki je
na odličnem prizorišču, na samostanskem
vrtu, pripravil tudi panoje z razstavljenim
gradivom o nastajanju
stripov, načinih risanja
in drugem.
13. junija je potekalo zanimivo potopisno
Dani in Jernej sta z zanimivim izvajanjem pritegnila.
predavanje v večna-

Pohod po Kulturni poti Slovenskih goric
15. junija je potekal
pohod po Ivanovi poti
iz Sv. Trojice do Benedikta. Sam dogodek je
bil načrtovan v sklopu
praznovanja Občine Sv.
Trojica in Teh veselih
dnevov Knjižnice Lenart ter v sodelovanju
z Občino in OŠ Benedikt. Glavna akterja sta
še vedno Knjižnica Lenart – Marija Šauperl
in Kulturno društvo
Ernest Golob – Peter Tone Partljič se rokuje z obiskovalci dogodka v Benediktu.
(Drago Lipič), ki sva že
od lanskega decembra
individualna presoja otrok, staršev, učiteljev;
snovala, koordinirala, usklajevala. Ideja je
čas je pogosto bolj izgovor kot pravi razlog.
vznikla ob 100-letnici smrti Ivana Cankarja.
Kar pa je, je iz srca, in to šteje!
Ob tem in po tem se je zgodilo veliko; tukaj
mislimo tudi na postavitev spomenika v Sv.
V letošnjih aktivnostih je potrebno poveTrojici. Sicer pa ima kulturna pot za cilj vedati, da se je Osnovna šola Benedikt, kjer je
čjo promocijo pomembnih točk iz kulturne
aktivnosti koordinirala Vesna Breznik, aktivzgodovine Slovenskih goric, njihovo večkrano lotila teme Ana Lušin. Raziskali so šolsko
tno uporabo in interpretacijo obiskovalcem.
kroniko, ponovno prebrali Partljičevo slikaniKultura ima bogato tradicijo v Slovenskih goco o Ivanu in Ani, pripravili razstavo, kulturni
ricah in tega se nam ni treba sramovati.
program; nosilci kulturne poti pa smo postaPohod je bil v tokratni izvedbi osnovan na
vili obeležje, ki bo enako povsod v Slovenskih
dejstvu, da so leta 1910 učenci iz Benedikta
goricah, kamor se bo pot širila, saj bo pot tudi
odšli v Sv. Trojico, da bi videli Ivana Cankarja,
uradno registrirana. Nekoč v prihodnosti bo
ki je takrat bival pri Alojzu Kraigherju. Druto ena izmed pomembnih ponudb naših kragi razlog pa je bilo Cankarjevo pešačenje v
jev in izvedba teh prvih korakov eden izmed
Benedikt, kamor se je odpravil neke noči, da
sestavnih kamenčkov razvoja poti.
bi poiskal Anin grob, grob svoje edine prave
Velika zahvala gre Tonetu Partljiču, ki akljubezni in muze. Ana Lušin je medtem že
tivno sodeluje pri snovanju. Pomagal je tudi
počivala na pokos scenarijem za dogodek: subtilno je izbral
pališču Plešivec,
pisma Ane in Ivana, da smo obeležili dogajakjer je učiteljevala
nje v Benediktu, kjer so se v sobotnem dopoldo svoje smrti.
dnevu zbrali domačini, delavci občine in šole,
Zgodbe so že
kulturniki. Predali smo namenu postavljeno
povezale ljudi in
obeležje, na katerem je tabla z besedilom
ustanove. Vedno
o Ani Lušin, učiteljici v Benediktu in muzi
več se govori o tej
Ivana Cankarja. Spregovoril je ravnatelj šole
tematiki.
Aljoša Bradač, župan Občine Benedikt mag.
Veseli
smo
Milan Repič, predstavili smo kulturno pot
predvsem sode(Marija Šauperl, Drago Lipič); Tone Partljič
lovanja
občin,
pa je pohvalil vsa prizadevanja in pozdravil
kulturnih društev,
tudi načrte za prihodnjo širitev. Na Maksa
izzivov za raziFurlana naj ne pozabijo in Vlasto Tihec in še
skovalce. Dogaja
veliko pomembnih imen v Benediktu, ki je bil
se, bi lahko rekli.
pomemben kraj z mnogimi častitljivimi imePonujeno je bilo:
ni. Skupaj smo si ogledali tudi razstavo v šoli
izbira pa je proin se vrnili proti Trojici.
stovoljna, udeležNaj povezave in nove ideje delujejo še naTočka Ana Lušin ob
OŠ Benedikt
ba na dogodkih je
prej! Občina Benedikt pripravlja za naslednje
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leto celovit projekt Kulturna pot v Občini
Benedik, rezultat katerega bodo postavljene
točke (z enakimi obeležji, kot je pri šoli) po
celotni občini in mapa z vložnimi listi o posameznih točkah, enako kot je v mapi Sv. Trojica. To pa bo široka ponudba za obiskovalce in
pomembna dopolnitev k ostalim turističnim,

gostinskim, zgodovinskim programom kraja.
Samo tako si lahko obetamo pritegniti več
obiskovalcev v naše kraje, in če bomo znali
na pravi način iztržiti še vse druge produkte
podeželja, bomo razvojno napredovali.
Marija Šauperl

Razstava v Galeriji Dani začela Trojicafest
se je 22. maja 1909 rodil v Sp. Porčiču., pred7. junija 2019 ob 15. uri je KD Ernest Gosednika obeh društev, Drago Lipič in Ivan
lob – Peter v sodelovanju s KD Forma Viva
Dvoršak, sta pozdravila prisotne s predstaviMakole, Občino Sv. Trojica in Knjižnico Letvijo sodelovanja in skupnega dela.
nart izvedlo prvi dogodek v Trojicafestu, odGalerija Dani je odprla svoja vrata in nudiprtje razstave dveh članov KD Forma Viva iz
la možnost ogledov skozi celoten Trojicafest.
Makol, Silvije Verovnik in Ervina Dvoršaka.
Razstavo so posvetili 110-letnici rojstva akaMarija Šauperl, foto: Drago Lipič
demskega slikarja, pedagoga, rojaka Maksa
Kavčiča. Ob dejstvu, da je v
okviru 3. Forme Vive v Sv.
Trojici kipar Franci Černelč ustvaril kip Ivana Cankarja in da so 9. junija člani
društva spoznali Lenart in
Sv. Trojico (prehodili so
prvi del kulturne poti), se
povezovanje kulture »preko meja« hitro širi.
Odprtju razstave sta
prisostvovala oba avtorja,
zbrane je nagovoril župan
David Klobasa, v kulturnem programu sta sodelovala Peter Markoli in Zala
Jug, osvetlili smo življenje
in delo Maksa Kavčiča, ki Dvorišče Galerije Dani je prijeten ambient za prireditve.

2. likovna kolonija LD Paleta Grosuplje na Krku
tor Konrad Krajnc.
Od 13. do 15. maja 2019 je potekala 2. liBliža se čas odhoda mladih likovnikov likovna kolonija Likovnega društva Paleta iz
kovne šole Galerije K. Krajnc iz Lenarta na
Grosupelj, in to po zaslugi zavzete likovne
21. mednarodno likovno kolonijo KRK 2019,
ustvarjalke Antonije Štrlekar, ki je bila koki se bo pričela 7. 7. 2019; na razstavo njihoordinatorica in organizatorica. Mentor je bil
vih del ob koncu delavnice pa vabimo vse
Konrad Krajnc iz Galerije Krajnc in Likovnenaše simpatizerje 13. 7. 2019 ob 19. uri.
ga društva Lajči Pandur iz Lenarta. Na Krku,
natančneje v Županjah, so sodelovale: Marina
Konrad Krajnc
Bertoncelj, Marija Meglen,
Jožica Škufca, Andreja Lavrenčič, Zvezdana Godec
in Antonija Štrlekar. Kljub
hladnemu in vetrovnemu
vremenu je delo potekalo v
zanimivem in pozitivnem
vzdušju. Nastalo je 25 del v
tehniki akrila. Zvezdana je
naslikala tudi portret Antonije Štrlekar. Ob zaključku, v sredo, ob 14. uri, smo
odprli tudi pregledno razstavo v kulturnem domu
Županje. Kulturni program
je izvedla Marija Meglen, o
samem delu in nastalih sli- Na obali, pihala je burja …
kah pa je spregovoril men-

www.radiomaribor.si
NAJVEC LOKALNIH RADIJSKIH NOVIC
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10. Jurjevo srečanje folklornih skupin
V soboto, 11. maja 2019, je v Jurovskem
Dolu potekalo 10. Jurjevo srečanje folklornih
skupin, ki ga tradicionalno organizira Folklorna skupina Jurovčan v času praznovanja občinskega praznika Občine Sv. Jurij v Slovenskih
goricah. Folklorne skupine so se pred koncertom zbrale na osrednjem trgu. Obiskovalcem
so se predstavile v povorki po krožnem trgu,
ki jo je vodil Zeleni Jurij, odganjalec zime in
prinašalec pomladi. Vse folklorne skupine so
skupno zaplesale polko, katero so zaigrali vsi
godci folklornih skupin. Folklorniki so k plesu
povabili še obiskovalce prireditve. Na trgu se
nas je tako zavrtelo preko 300 vseh udeležencev. Na odru kulturnega doma so zaplesale kar
štiri domače folklorne skupine in sicer mlajša
otroška folklorna skupina Knofeki in starejša
otroška folklorna skupina Šleka pac iz OŠ Jožeta Hudalesa Jurovski Dol, ki ju vodi mentorica
Barbara Waldhütter, mladinska FS Jurovčan, ki
jo vodi mentorica Nevenka Gungl, in odrasla
FS Jurovčan, ki jo vodita mentorici Darinka
Kramberger in Cilka Neuvirt. Vse navedene

skupine so se predstavile z letošnjimi avtorskimi odrskimi postavitvami omenjenih mentoric, s katerimi so bile vse štiri skupine izbrane
za nastop na regijskem Maroltovem srečanju
FS. Šleka pac pa je bila izbrana tudi za nastop
na državnem Maroltovem srečanju, kjer je
prejela tudi posebno priznanje strokovne žirije za najboljšo godčevsko izvedbo. Čudovit
folklorni večer so s svojim nastopom obogatile
še gostujoče folklorne skupine KUD Svoboda
Bistrica ob Dravi, PD Anice Černejeve Makole
in KUD Strmec iz sosednje Hrvaške.
Ob 10. obletnici Jurjevega srečanja folklornih skupin smo podelili zahvale za finančne,
materialne in druge oblike pomoči Folklorni
skupini Jurovčan za izvajanje njenih programov in projektov. Zahvale so prejele Občina
Sv. Jurij v Slovenskih goricah, Setrans, Transportni inženiring trgovina in storitve, d. o.
o., VITA - Špindler, podjetje za trgovino, proizvodnjo in storitve, d. o. o., Gostilna Špindler,
Mateja Konrad, s. p., Osnovna šola Jožeta Hudalesa Jurovski Dol in Župnija Sveti Jurij v Slovenskih goricah. Folklornike, številne obiskovalce
prireditve in še posebej
prejemnike zahval sta nagovorila župan Peter Škrlec
in predsednik kulturnega
društva Miroslav Breznik.
Po prireditvi je bilo v avli
Fredija Neuvirta prijetno
druženje folklornikov in
obiskovalcev prireditve.
Miroslav Breznik, foto:
Maksimiljan Krautič

8. Srečanje oktetov in malih vokalnih skupin v
Jurovskem Dolu
V soboto, 22. 6. 2019,
je v Jurovskem Dolu
potekalo 8. Srečanje oktetov in malih vokalnih
skupin. Kljub neugodni
vremenski napovedi in
močnemu
dnevnemu
nalivu smo se ljubitelji
slovenske pesmi v spokojnem poletnem večeru
zbrali na edinstvenem
Jurijevem trgu, ki je že
zdavnaj postal prostor,
kjer se pesem razliva iz
srca, in prostor, kjer se
tkejo nove prijateljske
vezi in utrjujejo stara poznanstva. Zbrali smo se z
enakim zanosom kot ob
prvem srečanju, ko organizatorji prireditve še nismo slutili, koliko adrenalina bo steklo skozi nas
ob pripravi teh srečanj.
Srečanje različnih pevskih skupin ni bilo samo
pevsko druženje, ampak
druženje s pripadnostjo
slovenski pesmi, domovini in drug drugemu.
Ob nastajanju te prireditve organizatorji tega
še nismo znali ubesediti, sedaj pa lahko rečemo, da slovenska duša potrebuje takšno prireditev. V tem novodobnem času se ljubitelji
slovenske pesmi pogosto vprašamo: slovenska
beseda, slovenska pesem, kdo bo tebe ljubil?
Vsi domači in gostujoči pevci, obiskovalci in
organizatorji prireditev bomo ljubili slovensko besedo in slovensko pesem in ji dodajali
življenje. Mi se bomo trudili ohraniti to prireditev pri življenju v soncu in dežju, v dvomih
in navdušenju zato, ker pesem živi.
Da je slovenska pesem v tem večeru zares živela, so poskrbeli: Jurovski oktet, vokalni kvintet Ajda s Prevalj s citrarko Tino Kseneman,
moška komorna skupina KUD Lojze Avžner
iz Zg. Ložnice, ženska vokalna skupina Deteljica z Raven na Koroškem, učiteljski oktet Pa
kolkr tolk iz Logatca, oktet Zven iz Črnuč pri
Ljubljani, Zagorski oktet iz Zagorja ob Savi,
Metliški oktet Vitis iz Metlike in oktet Gallus
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Benedikt, zate pojemo!
Vzemite si čas zase,
za sproščen nasmeh,
za uživanje v ubranem
petju in plesu … Tako
smo pevci Žitnega klasa
Kulturnega društva Benedikt vabili na 8. tradicionalni letni koncert v
soboto, 8. junija, v Dom
kulture Benedikt.
Pevci ljudskih pesmi
Žitni klas vsako leto
pripravimo koncert, na
katerem predstavimo
to, kar smo uspeli med
letom zbrati in se naučiti. Ljudske pesmi iz
naših krajev so za nas
pravi izziv, dediščina
naših prednikov je veliko bogastvo. Predvsem
je izziv najti pesmi s šaljivo vsebino, kajti teh je
malo, občinstvo pa jih
raje sliši. Ugotavljamo,
da je pesem, ki ji dodamo gibanje ali jo opremimo z rekviziti, veliko
bolje sprejeta pri občinstvu, zato smo tudi
večino letošnjih pesmi
prikazali zelo nazorno.
Občinstvu in drugim prisotnim smo se predstavili s sedmimi manj znanimi ljudskimi pesmimi. Skupini se je pred kratkim pridružila
Ivanka Križan, ki nam je v dragoceno pomoč.
Koncert so pričeli simpatični člani Folklorne
skupine Bučečovci z živahnim plesom in nam
povedali, da je folklorna tradicija v njihovih
krajih zelo živa tudi med mladimi. S harmoniko in flavto ter prijetnima glasovoma sta
nas razveselili ljubki mladi prijateljici Viktorija in Nuša iz Jakoba. S šaljivim vložkom
nas je nasmejal in zabaval Grega iz Sv. Ane,
in čeprav se je šalil, smo v njegovih besedah
zaznali veliko življenjskih resnic. Letos smo
imeli čast med nami pozdraviti tudi priznano
skupino orgličarjev Potepuhi Kluba Halonga
iz Haloz. Poslušati skupino, ki igra orglice, ki
ima med seboj zanimivo koncertno harmoniko in zna zaigrati čudovito staro skladbo, je
pravi balzam za uho. Z Ljudskimi godci KD
Franceta Prešerna Videm sodelujejo nekateri
Potepuhi, zato smo z zanimanjem prisluhnili
tudi njihovim veselim vižam.

Vaje in priprave na koncert skrbno spremlja naša povezovalka programa Danica Elbl,
ki vedno pripravi tudi kakšen zanimiv lastni
prispevek, s katerim nas nasmeji in zabava.
Za vse smo ji iskreno hvaležni! Hvaležni smo
tudi vsem našim zvestim podpornikom, donatorjem in obiskovalcem za vse prispevke
in spodbude, hvaležni tudi snemalcu in fotografu, županu Občine Benedikt mag. Milanu Repiču za nagovor in pohvalo ob našem
uspelem nastopu na Večeru ljudskih pesmi
na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani v
organizaciji ZDUSa, kjer smo zastopali DU
Benedikt. Z velikim veseljem pa smo poslušali tudi nagovor naše nove predsednice Marine
Koren, ki je na zadnjem občnem zboru prevzela vodenje društva. Tako, kot je ona nam
dala spodbudo, želimo mi njej veliko uspeha
in zadovoljstva na naši skupni poti. Koncert
smo zaključili s skupno znano slovensko ljudsko pesmijo in se po prireditvi z gosti poveselili, pogovorili ter zapeli veliko lepih pesmi.
Nada Svetina

Ljudska pesem še ne bo izumrla

iz Ribnice na Dolenjskem. Obiskovalce prireditve in pevske goste je pozdravil stalni spremljevalec kulturnih prireditev v našem kraju, župan
Občine Sveti Jurij v Slovenskih goricah Peter
Škrlec. V praznično pevskem večeru smo pevci
vseh nastopajočih skupin in obiskovalci prireditve ohranjali neprecenljiv zaklad slovenskega
petja in na pragu praznika dneva slovenske državnosti ohranjali stik z narodno pripadnostjo.
Iz vseh pevskih skupin je vela neustavljiva želja,
da bi slovenska pesem kljub sodobnim časom
na Jurijevem trgu vedno živela. Prireditev smo
sklenili s pesmijo godca vseh godcev:
»Še en večer je zdaj za nami,
večer prelepih pesmi naših.
Za vas najlepše smo izbrali,
da bilo bi vam lepo.«
V skupnem druženju vseh sodelujočih
pevskih skupin je slovenska pesem donela
pozno v noč.
Vida Ornik, foto: Danilo Zemljič

V soboto zvečer, 21. junija, je v sklopu
prireditev ob cerkvenjaškem občinskem prazniku, ki ga je pripravilo tamkajšnje društvo
upokojencev v dvorani
Doma kulture, potekalo tradicionalno Srečanje ljudskih pevcev.
Udeležilo se ga je 12
skupin, ki so prišle tudi
iz vseh občin na območju UE Lenart. Obiskovalce in nastopajoče sta
nagovorila Feliks Fekonja, predsednik DU
Cerkvenjak, in Marjan
Žmavc, župan Občine
Cerkvenjak. Ubrano
odpete ljudske pesmi
vseh nastopajočih skupin so porok, da doma-

ča ljudska pesem ne bo izumrla. Moderatorske niti pa so bile delo Saše Lovrenčič.
F. B.

Ljudska pesem je doma tudi v Lenartu, kjer jo neguje skupina pevk pod
okriljem DU Lenart.

Zaključek folklorne dejavnosti vrtca Lenart
Že četrto leto zapored se je v sklopu obogatitvene folklorne dejavnosti vrtca Lenart
odvil zaključek otrok − folklornikov, in sicer
v četrtek, 23. maja 2019, v Domu kulture Lenart. Letos je nosil poseben naslov: »Jaz imam
pa nov gvant«. Že naslov nas nagovori, da so
otroci − folklorniki vrtca Lenart letos prido-

bili povsem nove t. i. folklorne kostume, ki
bodo v prihodnje krasili plesne postavitve v
ritmu ljudske glasbe. Nabavo blaga in oblikovanje kostumov so omogočili nekateri domači
sponzorji, ki so velikodušno donirali potrebna finančna sredstva. Zahvala, da so folklorni
kostumi izdelani po tradicionalnih merilih,
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pa gre Nežki Lubej, ki je strokovnjakinja na
področju otroške folklore, in Stanki Kramberger, ki je kostume sešila. Folklorni kostumi so
zaživeli v pravi podobi, ko so jih otroci – folklorniki ponosno predstavili v uvodnem delu
kulturnega programa. Zvrstilo se je mnogo
prisrčnih plesnih postavitev, značilnih za folklorne plese. Oživljanje ljudskega izročila in
tradicije preko ljudskih plesov ne daje dodane
vrednosti le otrokom, temveč bogati tudi gledalce ter predvsem poskrbi za oživljanje zakladnice preteklosti, ki so jo s srcem ustvarjali
predhodni rodovi slovenskih korenin.
Pod mentorstvom
Irene Sabler se je predstavila tudi vrtčevska
Orffova skupina Klobučki sreče. Kot gostje
so pod skrbnim mentorstvom Vesne Rošker
dogodek z izbranimi
folklornimi postavitvami
oplemenitili
folklorniki OŠ Lenart.
Tovrstna sodelovanja
ne bogatijo le dogodka, temveč krepijo tudi
vez med vrtcem in šolo,

prav tako pa ohranjajo bogato dediščino in jo
delijo med nove rodove. Da je folklorni zaključek zaživel v vsej svoji polnosti, so pripomogli tudi sodelavci vrtca in OŠ Lenart, ki
so mentoricama Maši in Vesni pomagali pri
mnogih opravilih, ki jih zahteva narava dela
ob tovrstnih prireditvah. Dogodek je nedvomno okrepil zavedanje o izčrpnem viru slovenske kulture, ki prav zaradi takšnih dogodkov ohranja svojo neprecenljivo vrednost. Da
je tako, gre posebna zahvala predani mentorici
Maši Pušenjak, ki s svojim vodenjem mladih
folklornikov vedno znova poskrbi za čudovi-

to vzdušje, ko ti pristnih iskrivih nasmehov
in bosih nog pričarajo nepozabno in osrečijo mnoge. Tako lahko le potrdimo besede o
sreči Toneta Pavčka, ki v svoji pesnitvi pravi:

» … Sreča je, če se delo dobro opravi. In če
imaš nekoga rad.«
Helena K.

Orffova skupina »Klobučki sreče« v vrtcu Lenart
Dan za dnem nam
okolje in svet, v katerem
se nahajamo, ponujata
številne možnosti in
ideje kot neizčrpen vir
inspiracij in vsebin na
vseh področjih dejavnosti dela v vrtcu. Tako
smo v vrtcu Lenart v
letošnjem letu kot obogatitveno
dejavnost
izvajali glasbeno izražanje z Orffovimi glasbili. V skupino, ki se je
imenovala »Klobučki
sreče«, so bili vključeni
otroci drugega starostnega obdobja.
Vzgojiteljica Irena Sabler je svojo bogato
glasbeno znanje posredovala otrokom preko
igre in glasbenega izražanja. Z didaktičnimi
pristopi ga je predstavila tako, da je vzbujalo
veselje do zvoka, instrumentov, pozornosti in
samostojnega glasbenega ustvarjanja. Otrokom je pred igranjem glasbila predstavila, da
so jih slišali, videli in poizkusili nanje igrati. Na tak način je otrokom omogočila, da so
razvijali drobno-fino motoriko (natančnost,
skladnost), spoznali so tudi tehniko pravilnega
držanja instrumentov, preizkusili so se tudi v
skupnem igranju na instrumente, s tem pa so
pridobili tudi melodični in ritmični posluh.
Vsebine je pripravljala tako, da so bile prilagojene starosti otrokom, ob tem pa je dala velik

poudarek na otrokovo individualno interpretacijo. Otroci so spoznali številna ritmična in
melodična glasbila, raziskovali instrumente
in njihove zvočne barve ter se naučili prvih
glasbenih korakov igranja na instrumente. Pri
izvajanju dejavnosti so bili spontani, saj so ob
poslušanju in izvajanju glasbe doživljali glasbo
in njeno ustvarjanje kot zelo prijetno izkušnjo.
Orffova skupina »Klobučki sreče« je z nastopom v telovadnici vrtca Lenart pokazala veliko
glasbeno znanje, ki je vsakogar na prireditvi
zelo navdušilo. Saj prav glasbeno ustvarjanje
predšolskih otrok ustvarja številne potenciale
na vseh otrokovih področjih razvoja.
Mihaela Vidovič

-40
%

popust za vso
dekorativno
kozmetiko Revlon

Ponudba velja od 4. 7. do 30. 7. 2019 oziroma do odprodaje akcijskih zalog v tem terminu v Tuπ drogeriji Lenart. Popusti se med seboj ne seπtevajo.
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Engrotuπ d.o.o., Cesta v Trnovlje 10a, 3000 Celje

Akcija velja samo
v Tuπ drogeriji
Lenart v trgovskem
centru Lenapark.
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V Jurovskem Dolu »S čebelo v prihodnost«
Društvo Zelena centrala v sodelovanju s
partnerskimi organizacijami iz Irske, Romunije in Italije organizira mednarodno
mladinsko izmenjavo »BEE THE FUTURE« (S čebelo v prihodnost), ki bo potekala
med 19. in 28. julijem na ekološkem posestvu Zelena centrala v Jurovskem Dolu.
Mladinska izmenjava je namenjena mladim med 18. in 30. letom starosti, ki jih zanimajo čebelarstvo, ekološko kmetijstvo, delo
z naravnimi materiali, naravna arhitektura
in trajnostni razvoj evropskega podeželja.
V projektu bo skupaj sodelovalo 24 mladih, po 6 iz vsake države. Udeleženci bodo
v 8-dnevnem bivanju na ekološki kmetiji v
Jurovskem Dolu v Občini Sv. Jurij v Slov.
gor. spoznavali osnove čebelarstva, naravno arhitekturo živali in rastlin ter osnove
ekološkega kmetovanja. V sklopu projekta
bodo zgradili brajdo v čebelji obliki šest-

kotnika in kot pravi vodja projekta Nataša
Kramberger: »brajdo, ki je skupni arhitekturni element številnih svetovnih kultur; je
tisti prostor pred hišo, v katerem pozdravimo
prijatelje, stare in nove, jim ponudimo senco
in gostoljubje.«
Pri projektu, ki se financira iz evropskega programa Erasmus+ in je brezplačen za
vse udeležence, sodelujejo: arhitektka Lea
Korošec, ekološki čebelar Karl Vogrinčič,
biodinamični vinogradnik Radovan Šuman, lesar Matija Rižner, zeliščarka Tajda
Jamšek, umetnostni zgodovinar Simon
Žlahtič, ključavničar in kovač Marjan Žvegla, lokalno čebelarsko društvo s šolskim
čebelnjakom v Jurovskem Dolu, OŠ Jožeta
Hudalesa Jurovski Dol in Občina Sv. Jurij v
Slov. goricah.
Dejan Kramberger

Antični lončarski obrat v Cogetincih
rjave in rumeno rjave barve, so naleteli na
antično kulturno plast črne barve, močno
prepojeno z žganino.
Izkopavanja in kasnejša raziskovanja so pokazala, da je v pozni antiki v Cogetincih stal
lončarski obrat. Sestavljali so ga trije gospodarski in en stanovanjsko-gospodarski objekt,
šest lončarskih peči, manipulativni prostor
med pečmi, odpadne jame in druge pritikline.
Odkrite lončarske peči in z njimi povezani objekti v Cogetincih so po ugotovitvah
strokovnjakov neposreden dokaz za proizvodnjo keramike v pozni antiki na podeželju. Kot so na osnovi radiokarbonskih analiz
vzorcev ogljika iz peči ugotovili strokovnjaki, je lončarski obrat v Cogetincih obratoval
konec 4. in v prvi polovico 5. stoletja, torej
pred dobrimi 1600 leti. To umestitev najdišča v čas potrjuje tudi tipološka analiza izkopanih vzorcev keramike.
Da se je v starih časih lahko na določenem mestu razvilo lončarstvo, so morali biti
izpolnjeni določeni pogoji. Med drugim so
morali imeti ljudje na voljo zadostno količino primerne gline, dostop do vode in les za
žganje. Vse to so v Cogetincih imeli.
Večji delež lončenine, ki so jo izkopali v Cogetincih, je pripadal posodam tako
imenovane grobe hišne lončenine, samo
nekaj posod je bilo izdelanih iz bolj fino
prečiščene lončarske mase. Šlo je v glavnem
za lončene lonce, posode, pladnje, sklede,
vrče, krožnike, skodelice, kozarce in druge
lončene izdelke za hišno rabo oziroma za
kuhanje, shranjevanje in strežbo. Skupaj so
v opuščenih pečeh, odpadnih jamah in na
manipulativnem prostoru pred lončarskim
obratom, ki je proizvajal domačo hišno lončenino, našli 27.098 fragmentov keramike iz
konca 4. in prve polovice 5. stoletja.
Vso najdeno lončenino so strokovnjaki
podrobno proučili in razvrstili tako po vzorcih in receptih gline kot po oblikah in načinu
izdelave posodja. Neverjetno je, kaj vse lahko strokovnjaki s sodobnimi raziskovalnimi
metodami in pripomočki ugotovijo pri proučevanju izkopanin. Od kod so v pozni antiki cogetinški lončarji
dobivali glino? Po
kom so se zgledovali
pri pripravi receptov?
Pod vplivom katerih
kultur so oblikovali
posodje in vzorce na
njem in še in še bi
lahko naštevali. Te
ugotovitve so jim v
pomoč pri proučevanju preteklosti, ki je
naša največja učiteljica. Zato je mogoče
pričakovati, da bodo
izsledki izkopavanj v
Cogetincih še dolgo
Na tej lokaciji za Gostilno pri Mileni, ki so jo morali zaradi gradnje av- odmevali v zgodotoceste podreti, je konec 4. in v prvi polovici 5. stoletja stal pozno antični vinski stroki.
lončarski obrat, v katerem so proizvajali lončenino za hišno rabo (danes
T. Kšela
bi rekli za široko potrošnjo).

Malo občin se lahko pohvali, da je pred 1600
leti na njenem območju že tekla obrtna proizvodnja. Občina Cerkvenjak je ena od njih,
saj je v Cogetincih konec 4. stoletja in v prvi
polovici 5. stoletja obratoval lončarski obrat, ki
je proizvedel za takratne čase veliko lončenih
skled, posod, skodelic in druge posode.
Ob gradnji avtoceste Maribor–Lendava
so v Cogetincih pri Cerkvenjaku naleteli
na arheološko najdišče, zato so leta 2006
izvedli zavarovana arheološka izkopavanja.
Z njimi so na območju parcel št. 1077/1,
1077/2, 1080 in 1081 k. o. Cogetinci odkrili
rimskodobno najdišče.
Mnogi domačini iz osrednjih Slovenskih
goric so se v času, ko so na trasi bodoče avtoceste v Cogetincih potekala izkopavanja,
spraševali, kaj bodo arheologi pod zemljo
našli in na osnovi tega odkrili. Danes to
vemo, saj je v okviru zbirke Arheologija na
avtocestah Slovenije že leta 2013 izšla publikacija Cogetinci pri Lenartu. Njena avtorica je Milena Horvat s sodelavci Bojanom
Djurićem, Sabino Kramar, Dimitrijem Mlekužem, Vanjo Cetin in Ildiko Pinter. Publikacijo je izdal Zavod za varstvo kulturne
dediščine Slovenije.
Iz publikacije izhaja, da najdišče leži na
blago nagnjenem pobočju dolinskega dna
pod hribom Ivanjski Vrh. Na severu ga zamejuje brengovska lokalna cesta Lenart–Sp.
Ivanjci, na jugu pa Cogetinski potok. Najdišče leži tik za lokacijo, na kateri je do izgradnje avtoceste stala gostilna na križišču,
kjer se je cesta iz Cerkvenjaka priključila na
cesto Lenart–Sp. Ivanjci.
Najprej so najdišče površinsko pregledali
in izkopali tri testne jarke velikosti kvadratnega metra. Količina rimskodobnih artefaktov in v testnih jarkih odkrita močno ožgana
plast ilovice je potrdila obstoj arheološkega
najdišča. Njegova površina je bila z oranjem
poškodovana do globine 30 centimetrov,
pod cesto pa samo do 20 centimetrov.
Pred arheološkim izkopom je površino
pokrivala njivska površina s posevki pšenice in koruze. Po tem, ko so odstranili ornico
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Lenarške mažorete ponovno zlate na državnem
tekmovanju
Letos je potekalo že 19. odprto državno prvenstvo MTZS v disciplini mažorete, ki so se
ga udeležila tudi dekleta našega kluba. V soboto, 25. maja, so se dekleta zgodaj zjutraj podala na pot proti Logatcu. Po otvoritvi so najprej svoje nastope predstavile solistke. Prva iz
našega kluba je nastopila Nika Vezovnik, ki
je ta dan postala državna podprvakinja. Kaja
Rajter v kategoriji junior in Lana Žabčič v kategoriji senior sta stopili na najvišjo stopničko
in sta osvojili naslov državnih prvakinj. In že
smo navijali za pare. Najmlajši par Lana Šernek in Nika Vezovnik v kategoriji kadetinj sta
sledili vzgledu solistk in opravili odlično delo
ter stopili na najvišjo stopničko. Prav tako
sta odlično opravili nastop v paru Manca
Čuješ in Nika Gamser ter stopili na najvišjo
stopničko v kategoriji junior. Med seniorkami sta se v boj podala tokrat dva naša para.
Barbara Anžel in Maxime Emeršič sta osvojili bron, Tadeja Grabušnik in Tineja Ornik pa
zlato. Čestitke tudi vsem parom.
Okrog poldneva je bil čas za naše najmlajše tekmovalke. Špela Dvoršak in Živa Žižek
sta tekmovali v osnovah korakanja in osvojili
bronasto paličico. Popoldanski del tekmovanja je bil namenjen skupinam. Naša dekleta
so se predstavila v treh starostnih nivojih.
Najmlajše so se predstavile v kategoriji mini
traditional, v kateri so
Tajda Bračko, Zoja Hadner, Ema Fras, Ema
Lukman, Lorena Markovič, Lara Šernek, Pia
Šuman in Julija Urnaut
osvojile srebrno medaljo.
Pri juniorkah so plesale Tajda Bračko, Tiana
Bračko, Živa Brumen,
Elena Markuš, Mojca
Pleteršek, Kaja Rajter,

Lana Šernek, Hana Urnaut, Julija Urnaut,
Zala Verbošt, Nika Vezovnik in Julija Zelenik in kot zlati rezervi Eva Lorber ter Nives
Pridigar. V kategoriji tradicionalnih mažoret
je plesalo 12 deklet, ki so osvojile 2. mesto. V
tekmovalni kategoriji figurativa pa je zaplesalo 7 deklet, ki so se povzpele prav na najvišjo
stopničko.
Dan so s svojimi nastopi zaključile seniorke Barbara Anžel, Manca Čuješ, Maxime
Emeršič, Nika Gamser, Gabrijela Grabušnik,
Tadeja Grabušnik, Sara Lukič, Elena Markuš,
Tineja Ornik, Sergeja Pauman, Mojca Pleteršek, Kaja Rajter in Lana Žabčič, ki so dvakrat
stopile na najvišjo stopničko.
Starejše skupine so si s tem priborile tudi
priložnost za udeležbo na Grand Prix-u v
Franciji, kamor pa žal zaradi organizacijskih
in finančnih ovir ne bodo odpotovale.
Ves trud je bil poplačan, saj je prav vsako
dekle prispelo domov z medaljo! Hvala vsem
dekletom, trenerki Teji Zavasnik ter pomočnicama Barbari Anžel in Kaji Rajter. Velika
zahvala gre trenerki in koreografinji Lani
Žabčič. Seveda pa velik hvala tudi vsem staršem, ki podpirate dekleta na njihovi poti.
TPMK Lenart

FUTSAL
Igralci KMN Slovenske gorice z 2. mestom v državnem prvenstvu do 17 let
postavili piko na i zelo uspešni klubski sezoni
Mladi futsalerji KMN Slovenske gorice so si
z zmago nad Silikom iz Vrhnike v zadnjem,
10. krogu končnice za prvaka do 17 let priigrali končno 2. mesto v državnem prvenstvu.
Do 7. zmage v končnici so prišli v športni
dvorani v Sladkem Vrhu, kjer je ekipa iz Voličine igrala domače tekme, z rezultatom 4:0.
Mrežo gostov je v 10. minuti načel vratar
Marko Bračko z zadetkom iz svojega kazenskega prostora, za rezultat polčasa (2:0) pa v
18. minuti Nik Kostanjevec. V nadaljevanju
sta zmago KMN Slovenske gorice z dvema
zadetkoma potrdila Aljaž Goznik in Gašper
Bezjak. S tem so igralci Slovenskih goric potrdili končno 2. mesto in »naslov« državnih
podprvakov v državnem prvenstvu do 17 let.
V kolikor bi v zadnji tekmi 10. kroga končnice ekipa FSK Kebelj premagala FC Bronx iz
Škofij, bi se ekipa Slovenskih gorice celo veselila naslova državnih prvakov, vendar igralci
iz Škofij niso dovolili presenečanja
in so z zmago nad Kebljem potrdili
naslov državnih prvakov.
Osvojeno 2. mesto v zelo izenačeni in močni konkurenci prvenstva
do 17 let je nov velik uspeh KMN
Slovenske gorice in kot ob osvojenem naslovu v državnem prvenstvu
za ženske in osvojenem 6. mestu v
državnem prvenstvu do 15 let ter 7.
mestu v prvenstvu do 13 let pika na
i še ene zelo uspešne sezone. To je
že 3. uvrstitev te generacije (letnik
2002 in mlajši) med najboljše tri v

državi, po 2. mestu in 3. mestu v prvenstvu
do 15 let v letih 2016 in 2017. Poleg teh uspehov so bili ti fantje tudi pomemben del ekipe
skupaj z igralci generacije 2000, s katero so v
letih 2014, 2015 in 2017 osvojili 3 naslove državnih prvakov.
Za letošnji uspeh je poskrbela osmerica igralcev in sicer Marko Bračko (vratar in kapetan), Alen Ruis, Aljaž Goznik, Gašper Bezjak,
Jan Fras, Luka Horvat, Nik Kostanjevec in
Žan Rebernik.
Po tekmi proti Siliku sta priznanja oz. pokala
za naj strelca iz rok vodje tekmovanja Bojana
Glihe prejela 2 naša igralca. Aljaž Goznik je
bil s skupno 52-imi doseženimi zadetki najboljši strelec državnega prvenstva do 17 let,
Alen Ruis pa s 57-imi doseženimi zadetki najboljši strelec državnega prvenstva do 15 let.
Dejan Kramberger

Ženski mednarodni futsal turnir v Voličini pripadel domačinkam
V soboto, 8. junija, je na malonogometnem
igrišču z umetno maso v Voličini potekal
mednarodni turnir v futsalu za dekleta, katerega sta se poleg slovenskih ekip udeležili
še ekipi iz Hrvaške in Srbije. Poleg aktualnih
slovenskih državnih prvakinj, domače ekipe

KMN Slovenske gorice, so na turnirju tako
nastopile še ŽNK Celje, ekipa VALLTR iz
Vrhnike, MC Plus iz Hrvaške prestolnice in
ekipa SIND iz Beograda. Domačinke so bile
suverene že v prvem delu tekmovanja, ko so
se ekipe pomerile po sistemu vsaka z vsako,
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nato pa so v polfinalnem obračunu najprej
premagale beograjsko ekipo SIND ter v finalu
še drugouvrščeno ekipo hrvaškega državnega
prvenstva MC Plus iz Zagreba. Redni finale se
je končal brez zmagovalca (1:1), tako da so o
zmagovalkah odločali kazenski streli, v katerih je odločala je peta serija po zadetku Vanje
Tanšek in obrambi domače vratarke Valentine
Tuš. V tekmi za tretje mesto so slavile Beograjčanke, ki so premagale ekipo VALTTR iz
Vrhnike. Končni vrstni red turnirja: 1. KMN
Slovenske gorice, 2. ŽMNK MC Plus (Hrv), 3.
SIND (Srb), 4. VALTTR, 5. ŽNK Celje.
V sklopu turnirja je potekalo tudi zanimivo
tekmovanje v streljanju kazenskih strelov,
v katerem je slavila najučinkovitejša strelka
slovenskega državnega prvenstva v futsalu in
kapetanka slovenke državne reprezentance
Tanja Vrabel, ki je v finalu ugnala Zagrebčanko Ivano Stanić. Tanja Vrabel je prejela tudi

ŠD Pernica znova prvak 1. MFL Lenart
Igralci ŠD Pernica so znova prvaki 1. medobčinske futsal lige Lenart. V 26-ih tekmah so
zabeležili kar 22 zmag, 1 remi ter 3 poraze,
kar je zadostovalo za novega prepričljivega
zmagovalca lige. Končni vrstni red 1. MFL
Lenart: 1. ŠD Pernica (67), 2. M Trgovina

FC Trojica na vrhu 2. MFL Lenart

Prvo mesto v drugem rangu medobčinske
futsal lige Lenart so zabeležili igralci FC Trojica, ki so osvojili točko več od drugouvrščene
ekipe Gost. pri Antonu. Končni vrstni red 2.
MFL Lenart: 1. FC Trojica (45), 2. Gost. pri

Metod tretji na Slovaškem

Na Slovaškem je bil v mestu Dunajska streda 8. junija močan mednarodni turnir v
rokoborbi. Sodelovalo je 220 rokoborcev
iz 19 držav, med njimi tudi iz Slovenije.
Naš rokoborec Metod Dobaj si je s tremi
zmagami in enim tesnim porazom priboril
odlično 3. mesto v kategoriji 79 kg v grškorimskem slogu. Uspeh je s 5. mestom dopolnil Žan Perko v kategoriji 73 kg. Vsaka
zmaga v tujini nam veliko pomeni in smo z
uspehom naših rokoborcev zelo zadovoljni.
Tomo Jagarinec
priznanje za naj strelko turnirja, Ivana Stanić (MC Plus) pa je bila izbrana za najboljšo
igralko turnirja. Priznanje za naj vratarko je
prejela domača vratarka Valentina Tuš.

Lormanje (51), 3. ŠD Selce (50), 4. ŠD Velka
(48), 5. ZGD Slik. Goričan Rogoznica (43),
6. KMN Vitomarci (43), 7. KMN Sv. Trojica
(26). Najučinkovitejši strelec lige je bil s 65timi zadetki Bojan Klemenčič (ŠD Pernica).

Antonu (43), 3. Old Boys (36), 4. ŠD Jablance (34), 5. Agrolist (27), 6. KMN Sv. Trojica
– mladi (4). Najboljši strelec je bil s 45-timi
zadetki Mitja Perko (Old boys).
Dejan Kramberger

KOŠARKA
Veterani Lenarta osvojili močan mednarodni turnir v Crikvenici
Med 23. in 26. majem 2019 so košarkarski
veterani Lenarta kljub manjkajočima standardnima članoma ekipe (Mladen Rodeš in
Konrad Niderl) osvojili 31. tradicionalni veteranski košarkarski turnir Old Stars Zagreb v
Crikvenici v kategoriji +42-50 let. Na turnirju
je nastopilo 17 ekip iz Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Srbije, Avstrije, Italije in Slovenije. V
finalu so lenarški košarkarji ugnali odlično ekipo Čelika iz BiH, za katero je igral tudi dolgoletni reprezentant Bosne in Hercegovine Ivan
Opačak, slednji je bil leta 2002 na naboru lige
NBA. Po začetnem zaostanku za ekipo iz Zenice so v nadaljevanju z granitno obrambo in
visokim odstotkom meta (58 %) iz igre z rezultatom 64:54 prišli do zmage na turnirju. S tem
so za turnirjem v Esztergomu na Madžarskem
prišli do drugega zaporednega osvojenega turnirja. Ekipa Ajdas Lenart je nastopila v zasedbi
Tomaž Šilec, Robert Karlo, Tomaž Oček, Alein
Jelen, David Maguša, Andrej Šalamun, Boštjan
Golob in kapetan Marjan Pivljakovič, ki je ob
tem uspehu dejal: »Vidi se, da še nismo za staro
šaro, že vrsto let igramo skupaj, ekipa je uigrana

in točno vemo, kakšna je naloga posameznika.
Pozna se tudi, da fantje zraven ponedeljkovega
termina za košarko veliko individualno trenirajo, namreč to je bila že peta tekma v štirih dneh.
Čestitam soigralcem za borbenost, na igrišču so
pustili zadnje atome moči«. Novembra čaka veterane Lenarta še turnir v Beogradu, kjer bodo
branili lansko 3. mesto.
D. Kramberger

Alen Preložnik 2. na svetovnem pokalu v kickboksu

ROKOBORBA
Perko peti v Srbiji

V soboto, 18. maja, je bil v Subotici v Srbiji
močan rokoborski turnir za kadete. Naš tekmovalec Žan Perko je v kategoriji 71 kg dosegel 5. mesto. Reprezentančni kolega Nejc
Gomboc je dosegel odlično prvo mesto prav
tako v kategoriji 71 kg, Nikola Šimunkovič pa
v kategoriji 65 kg 8. mesto. Na turnirju je sodelovalo 155 rokoborcev iz 10 držav.
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Lenarškim karateistom 7 pokalov

Po štirih krogih tekmovanja karate šolske
lige Maribor 2018/19 je
Karate zveza Maribor
v nedeljo, 14. 4. 2019,
v športni dvorani ŠIC
v Ljutomeru podelila
še pokale za najboljše
karateiste v posamičnih kategorijah tega
tekmovanja.
Člani
lenarške karate sekcije so v letošnji sezoni osvojili kar 7 pokalov
(tri za 1. mesto, štiri za 2. mesto). Pokale v
individualni kategoriji so osvojili: 1. mesto:
Jakob Duraković, kata najmlajši; Gal Bauman, borbe malčki +35kg; Vid Zarič, borbe
ml. kadeti -50kg; 2. mesto: Luka Rola, kata
malčki; Vid Zarič, kata ml. kadeti; Luka Štandeker, borbe malčki -35kg; Luka Rola, borbe
malčki +35kg; 4. mesto: Karin Plemenič, kata
najmlajše; Luka Lenart, kata malčki; Matija
Sedonja, borbe malčki -35kg; Luka Lenart,
borbe malčki +35kg.
V soboto, 11. 5. 2019, je Karate zveza Slovenije v športni dvorani OŠ Žalec, organizirala
2. pokalno tekmo za starostne kategorije do
18 let, katere se je udeležilo 429 tekmovalcev.
Tekmovanja so se udeležili tudi Lenarčani:
Matija Sedonja, Luka Rola, Vid Zarič in Nino

Ornik. Tudi tokrat naši tekmovalci niso razočarali, rezultati: 1. mesto: Vid Zarič, kata ml.
kadeti in borbe ml. kadeti -55kg; 2. mesto:
Luka Rola, borbe dečki -45kg; 6. mesto: Luka
Rola, kata dečki in Nino Ornik, borbe mladinci -68kg.
Borut Močnik

Zaključna prireditev Športnega društva Lenart 31. maja 2019

KICKBOKS
Alen Preložnik iz Voličine, član KBV Profico Barada sport, je na svetovnem pokalu v
kickboksu v italijanskem mestu Rimini, ki je
potekal 15. in16. junija 2019, osvojil odlično
2. mesto. Skupaj je v različnih kategorijah nastopilo kar 2760 tekmovalcev iz 42 držav. 2.
mesto je Alen dosegel po štirih zmagah v sis-

KARATE

temu Pointfighta, v sistemu light kontakta pa
5. mesto. Njegove misli so sedaj usmerjene v
priprave na dve pomembni tekmovanji, ki ga
čakata jeseni, in sicer Evropsko prvenstvo v
kickboksu in Evropsko prvenstvo v taekwondoju.
D. K.

Tudi letos smo zaključili sezono s športno
prireditvijo, kjer so
naši najmlajši in malo
starejši pod budnim
očesom njihovih vaditeljev pokazali, kaj
znajo in kaj so se naučili skozi šolsko leto.
Nastopili so cicibani,
gimnastičarke, gimnastičarji, ki so začeli letos na novo, karateisti,
kot gostje pa Twirling
plesni in mažoretni
klub Lenart, Plesna dimenzija in gost presenečenja Bor Rehak Friš, breakdancer, ki je
bil vreden ogleda. Zaradi njegove izjemne
zagnanosti in predanosti breakdance žanje
uspehe na državnem in evropskem nivoju.
Ne smemo pozabiti na naši dve jubilantki, ki
sta zavzeli posebno mesto, saj že 20 let neprenehoma obiskujeta rekreacijo za upokojenke.

Prireditev smo zaključili s pogostitvijo in
druženjem.
Vsem staršem in otrokom se zahvalijujemo
za dobro sodelovanje in se priporočamo še
naprej. Tudi odrasli ste vabljeni na ure druženja ob različnih zvrsteh telovadbe, imamo za
vsakega nekaj. Tudi smeha ne zmanjka.
Tea Rojs-Dominko

V Voličini letos jubilejni, že 20. športni dan

V športnem parku Voličina bo letos potekal že 20. športni dan, na katerem se športnikih
vseh generacij merijo v različnih športnih disciplinah. Športna prireditev, s katero je ŠD Voličina pričelo ob koncu prejšnjega tisočletja, se bo odvijala v soboto, 17. avgusta 2019, od 16.
ure dalje. Rekreativni športniki se bodo tudi letos pomerili v različnih športnih disciplinah
in v različnih kategorijah. Tako se bodo ekipe in posamezniki lahko pomerili v nogometnem
turnirju za člane (zunanje igrišče), nogometnem veteranskem turnirju (športna dvorana),
košarkarskem turnirju trojk, odbojki na mivki (mešane ekipe 2+1), balinanju za ženske in
moške, tenisu za člane in veterane, ekipnem streljanju z zračno puško (mešane ekipe 2+1).
Zvrstile se bodo tudi aktivnosti za najmlajše, ki se bodo pomerili v teku na 60 metrov, novost
v letošnjem letu pa bodo družinski štafetni teki. Prijava za vsa tekmovanja je brezplačna,
organizator pa bo tako kot prejšnja leta za vse udeležence poskrbel še za brezplačen obrok
in napitek.
D. K.
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Unescov projekt Skupaj z nami: mednarodni dan športa in obisk
Klemna Kosija
V petek, 31. maja, je na svetovni dan športa v
Sveti Trojici potekal velik športni dogodek v organizaciji OŠ in vrtca Sveta Trojica. Na sklepni
prireditvi in ob zaključku Unescovega projekta
Skupaj z nami, ki smo ga letos posvetili mednarodnemu dnevu športa, nas je obiskalo veliko
gostov. Z nami so delili izkušnje, spomine, modrosti, nasvete … Namen projekta je bil sodelovanje, povezovanje in medsebojno učenje.
V projektu je sodelovalo 7 osnovnih in 2 srednji
šoli: OŠ bratov Polančičev Maribor, OŠ Belokranjskega odreda Semič, OŠ dr. Antona Trstenjaka Negova, OŠ Leona Štuklja Maribor, OŠ
Pesnica, OŠ 16. odreda Mojstrana, Biotehniški
center Naklo, Srednja ekonomska šola in gimnazija Maribor ter OŠ in vrtec Sveta Trojica.
Dan smo pričeli z ogrevanjem, ki ga je vodila
fitnes trenerka Anja Žugman iz Fitnes centra
Dream Gym Lenart. V športnem razpoloženju so se učenci z mentorji podali na pohod
po Sveti Trojici. Ob 15. uri je sledila prijateljska tekma naših učencev z mladimi člani PGD
Sveta Trojica. Gasilci niso dokazali le, da so
vedno pripravljeni priskočiti na pomoč, ampak da so tudi dobri športniki. Tekmo je sodil
nogometni trener in sodnik Mitja Drašak.
Del projekta je bil tudi Ex tempore Rajka Slapernika z naslovom Umetnost v športnem duhu.
Učence osnovnih in srednjih šol smo povabili, da na temo športa ustvarijo risbe, slike,
grafike in kipe. Prejeli smo veliko odličnih

likovnih izdelkov. Strokovna komisija, ki so
jo sestavljali Romeo Štrakl, Marija Rojko in
Lucija Žitnik, je imela zelo težko delo, po temeljitem premisleku pa so vendarle izbrali
najboljše. Najboljši mladi umetniki so prejeli Slapernikove nagrade in priznanja. Naši
učenci so bili na ex temporu zelo uspešni, saj
je Lara Žitnik prejela glavno nagrado za 3. triado. Slapernikova priznanja so prejeli Pascal
Rus Strnad, Edi Zemljič, Neja Merčnik, Neja
Zorko, Gabrijel Gungl in Mojca Ploj.
Nagrade in priznanja nam je pomagal podeliti znani smučar Klemen Kosi. Odzval se je
povabilu župana občine Sveta Trojica Davida
Klobase, ki je prijazno pomagal pri organizaciji našega projekta. Klemen Kosi nas je s
svojim obiskom zelo razveselil. Pripovedoval
nam je o začetkih svoje profesionalne športne
poti, o porazih in uspehih, o življenju športnika. Seveda smo se lahko z njim tudi fotografirali in domov odnesli njegov avtogram.
Dan smo zaključili z ogledom razstave izbranih del ex tempora Rajka Slapernika Umetnost v športnem duhu v Protokolarno-razstavnem prostoru sv. Martina v Sveti Trojici.
Odlični likovni izdelki so navdušili obiskovalce, v prihodnjih mesecih pa bo razstava
potovala po Unesco šolah v ASPnet središču
za osrednjo Štajersko.
Vodja projekta Metka Beber

ZA RAZVEDRILO
Piše: Tomaž Kšela

HUMORESKA

Pametni nasveti
»Peter, zakaj si danes tako lepo oblečen?
Ali greš po službi na kakšen pogreb,« je mizar Tone pri malici v okrepčevalnici Pri Ančki povprašal rezkarja Petra.
»Kaj si nor,« je vzrojil Peter. »Danes sem
tako urejen, ker so v našo malo državo uprte
oči in kamere z vsega sveta.«
»Kaj pa se dogaja,« je previdno vprašala
šivilja Marica. »Zadnje dni sem cele dneve
šivala, ker se bo moja nečakinja poročila in
potrebuje poročno obleko.«
»E, moja Marica. Slovenija se v teh dneh
poroča z dvanajstimi državami, članicami
Evropske unije, ki se raztezajo med tremi
morji: Baltikom, Črnim morjem in Jadranom. V Sloveniji je kar devet predsednikov
držav iz Evropske unije. Toliko predsednikov
držav hkrati v Sloveniji še nikoli ni bilo, čeprav je naša država gostila že številne ugledne
tuje državnike.«
»Ljubi bog, kaj pa tu počnejo,« je presenečeno povprašala Marica.
»Točno ne vem, lahko pa ti povem, da jim
bo naš predsednik predstavil naše izkušnje
pri sodelovanju na čezmejnih projektih na
energetskem, prometnem in digitalnem področju,« je pojasnil Peter.
»Draga moja, ali se sploh zavedata, kaj to

pomeni, gostiti toliko predsednikov držav,«
je navdušeno dejal Tone. »Za njihovo varnost
so naše in njihove varnostne službe poskrbele tako, da je bil ob otvoritvi srečanja predsednikov držav Treh morij blokiran promet
v celotni osrednji Sloveniji. Nekateri vozniki
so v zastojih na cestah preživeli pol dneva.«
»Omenjeni predsedniki pa niso edini, ki
prihajajo v Slovenijo po dobre nasvete, kako
je treba skrbeti za razvoj in za srečo državljanov,« je dejal Peter. »Naši nasveti zanimajo še
mnoge druge povsod po svetu – od Amerike
do Kitajske. Samo poglejte, koga vse in od
kod sprejemajo naši politiki.«
»Peter ima prav,« je dejal Tone. »V tujini
nasvete naših politikov in gostoljubje Slovenije zelo cenijo.«
»Pred leti sta se pri nas srečala celo ameriški in ruski predsednik. Potemtakem mora
Slovenija v svetu že uživati ugled kot urejena,
varna in prijazna država,« je dodal Peter.
»To je vse lepo in prav,« je v pogovor odločno posegla Marica. »Vendar bi bilo lepo,
če bi naši politiki nasvete, ki jih dajejo tujim
državnikom, uresničili tudi doma, v Sloveniji. Potem v Sloveniji ne bi bili zadovoljni
samo tuji politiki in različni drugi visoki gosti, temveč tudi mi, njeni državljani.«

Smeh je pol zdravja
Osvajalec

»Prosim te, da mi odkrito poveš, ali imam
kakšno šanso pri tebi, da se ne bi brez veze
metal na zobe pred tabo,« je mladenič
vprašal dekle, ko jo je že nekaj časa osvajal.
»Seveda imaš. Pri meni si na drugem
mestu,« je odvrnilo dekle.
»Kdo pa je na prvem mestu?«
»Kdorkoli, ki mi bo všeč!«

OŠ Lenart: nogometna tekma Legende–Devetošolci
V soboto, 11. 5. 2019,
smo imeli malo drugačen športni dan. Po
pohodu smo si v šolski
telovadnici ogledali težko pričakovano tekmo
med bivšimi učenci
naše šole, ki so svojo
nogometno kariero po
osnovni šoli nadaljevali po različnih klubih
po Sloveniji. Z devetošolci so se pomerili na
prijateljski tekmi, ki se
je začela zelo borbeno.
Devetošolcem je proti
koncu zmanjkalo moči,
tako da se je tekma končala z rezultatom 8:6
za goste. Najpomembnejše je bilo seveda druženje, vendar zmagovalni duh nogometašem
ni popustil, tako da so bili borbeni na obeh
straneh do konca. Tekmo je sodil učenec Vito
Ivančič, videli smo nekaj lepih potez na obeh
straneh in veliko fair playa (poštene igre). Vsi
smo se družili še dolgo po tekmi, in sicer na
pogostitvi za vse igralce. Nekaj lepih misli in
spominov na šolo so zapisali tudi v knjigo

»Oprostite, sem dobil mestni vodovod,« je
moški glas vprašal po telefonu.
»Ne, ne, zmotili ste se. Tukaj je elektro
podjetje.«
»Nič zato. Tudi vas pošiljam v rit, ker mi
vsak mesec pošljete višji račun.«

Pepček in babica

Mali Pepček se pogovarja s svojo babico.
»E, moj Pepček, če bi jaz imela tvoja leta,
bi bila zelo, zelo vesela« je babica dejala
Pepčku.
»E, moja babica, če bi jaz imel tvoje seksualne izkušnje, bi bil tudi zelo, zelo vesel.«

Osel

spominov ob 260-letnici šole.
Za ekipo Legend so igrali: Gregor Zorko (vodja, spiker in organizator tekmovanja), Žiga
Harl, Tomi Ploj, Mitja Divjak, Primož Jurančič, Klemen Ploj, Dejan Hager in Larisa Fras.
Devetošolci: Rok Dajčman, Enej Colnarič,
Lan Kmetič (kapetan), Denis Volšek (8. r),
Rok Fras, Nino Raner in Urban Neuvirt.
Emica Jelatancev

Obvestilo dopisnikom in sodelavcem Ovtarjevih novic!
Vsebino Ovtarjevih novic soustvarja vse več občanov (dopisnikov). Uredništvo nenapovedane in nenaročene prispevke uporabi v celoti ali skrajšane (s prilagojenim naslovom) ali jih
ne uporabi.
Zaradi velikega števila prejetih sporočil o dogodkih je potrebno njihov obseg omejiti. Ta je
do15 vrstic in ena fotografija, če bistveno dopolnjuje prispevek. Pri pomembnejših dogodkih
so možna vnaprej dogovorjena odstopanja. Prispevki lokalne skupnosti lahko obsegajo do
40, društev (občni zbori, večji dogodki) pa do 20 vrstic. Prispevki naj bodo v Wordu (Times
New Roman, velikost 12, razmik 1,5), fotografije morajo biti najmanj 1 MB, poslane v posebni
datoteki. Izbor fotografij opravi uredništvo. Objavljeni prispevki izražajo stališča avtorjev. Prispevkov z elementi sovražnega govora in nepodpisanih prispevkov ne objavljamo.
Naslednja številka izide v petek, 30. avgusta 2019. Zadnji rok za oddajo prispevkov ali
nujne rezervacije prostora je 16. avgust 2019.
Uredništvo
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Pomota

»Ti si pravi osel, samo rogovi ti še manjkajo,« je žena zabrusila možu.
»No, ta pa je dobra. Od kdaj pa imajo osli
rogove?«
»No, če jih nimajo, pa si že zdaj pravi osel!«

Bodoča žena

»Ko bom velik, bom imel ženo, ki bo lepa,
pametna, dobrosrčna in bogata,« je Pepček
dejal mami.
»Kaj se misliš štirikrat poročiti,« ga je
presenečeno vprašala mama.

Radioaktivne slive

»Kupite odlične radioaktivne slive iz
Černobila,« je prodajalec kričal na tržnici.
»Ti si nor, saj jih ne bo nihče kupil, če boš

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.

Pripravlja T. K.

govoril, da so radioaktivne,« ga je opozoril
možakar s sosednje stojnice.
»A, pa jih kupujejo, pa še kako. Eden za
taščo, druga za tečnega moža, tretji za šefa
in tako naprej.«

Počasnež

»Pepček, ti vse delaš počasi: počasi
se učiš, počasi si umivaš zobe, počasi
pospravljaš, počasi delaš. Ali sploh kaj
narediš hitro,« je ata vprašal Pepčka.
»Seveda. Hitro se utrudim.«

Dunajski filharmoniki

»Si slišal, da pridejo v Maribor Dunajski
filharmoniki,« je sosed vprašal soseda.
»Ne, sem pa prepričan, da jim bodo
vijoličasti dali najmanj tri gole.«

Knjiga

»Imate kakšno dobro knjigo o samomorih.
Predvsem me zanima, kako se naredi
samomor na čim manj boleč način. Takšno
knjigo bi si takoj sposodil,« je bralec
nagovoril knjižničarja.
»Ne pride v poštev, kdo mi jo bo pa vrnil?«

Komentatorji in komentatorke

»Ata, zakaj nogometne tekme vedno komentirajo komentatorji in nikoli komentatorke,« je Pepček vprašal očeta.
»Ker ženske govorijo hitreje, kot
nogometaši tečejo.«

Čakalne vrste

»Imam napotnico za nujno operacijo
srca,« je pacient dejal medicinski sestri v
sprejemni pisarni bolnišnice ter ji izročil
kopijo elektronske naročilnice, ki jo je
dobil pri osebnem zdravniku.
»V redu. Operirani boste 7. oktobra 2021 ob
11.30 uri. O tem vas bomo še pisno obvestili.«
»Joj, ne bi šlo malo prej.«
»Naj vam bo, operirani boste ob 8.30 uri.«

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

Nova tradicionalni sadovnjak in kmečki vrt v Ekomuzeju
(Ukrep LEADER 19.2)

Z

novim vzorčnim sadovnjakom želijo
v Benediktu v Ekomuzeju vzpodbujati obnove travniških sadovnjakov in
brajd, ohraniti avtohtonost slovenskogoriške
krajine in skrbeti za biodiverziteto in življenjski prostor rastlin in živali. Sadovnjak bo primeren tudi za rekreacijske, izobraževalne in
turistične namene. Za nabavo sadik jablan,
prevoz, izkop jam, gnoj, sejanje trave in postavitev slovenskogoriških brajd je kvalitetno
poskrbel podjetnik Matej Volf s sodelavci
(Strehe Volf Matej, s. p.). Saditev jablan in
vlačenic starih sort trt so opravili prostovoljci Turističnega društva Atlantida, ki so izvedli tudi delavnico o tradicionalni saditvi in
se spomnili starih šeg in navad ob posaditvi
dreves. Pozabljena je šega podarjanja in zasaditve sadnih sadik ob rojstvu otroka in ob
posebnih priložnostih. Cesarica Marija Terezija je ukazala, da morata ženin in nevesta
posaditi 5 sadnih dreves ob poroki.
V petek, 29. 3. 2019, so Janez Huber, Jože
Huber, Franc Peklar, Anton Mlasko in Janez
Ferlinc na novo so zasadili visokodebelni
sadovnjak 16 jablan (bobovec 5x, štajerski
mošancelj 3x, carjevič 2x, grafenštajner 2x,
damasonski kosmač 2x, krivopecelj in kanadka). V soboto, 30. 3. 2019, pa so Janez Huber,
Jože Huber, Anton Mlasko in Janez Ferlinc
posadili 9 starih sort trt pod brajdami (jurka
3x, šmarnica 2x, aramon 2x, klinton in žametovka). Vlačenice sta podarila Janez Huber in
Jože Mavrič, trse pa Anton Mlasko.
Na ozemlju Ekomuzeja so bile v preteklosti
značilne večje zasaditve travniških sadovnjakov, vinogradov in brajd. Kmetje so prodajali

sadje in vino v kraje širom po Evropi. Med
vojnama so v občini Benedikt letno pridelali
400.000 kg jabolk. V Benediktu je nekaj časa
živel oče slovenskega eko sadjarstva France
Jančar (1820–1889).
Kmetom bo Ekomuzej pomagal razvijati
produkte višjih kakovosti iz grozdja in sadja.
Pomembne naravne vrednote so stari sadovnjaki na kmetijah Merčnik, Moleh in Donik
ter druga stara sadna drevesa in vinogradi
šmarnice ter drugih samorodnic na brajdah
po vsem Ekomuzeju (o njih bomo poročali).
Pri Osnovni šoli Benedikt pa so pripravili moderniziran tradicionalen kmečki vrt s
tradicionalnimi in sodobnimi vrtninami in
jagodičjem. Zasajen je po permakulturnih
načelih in obdan z leseno ograjo. Za načrt,
nabavo sadik, humusa, slame in sekancev,
prevoz, rahljanje zemlje, vodenje izkopa jam
in zasaditve je kvalitetno poskrbel Permakulturni inštitut Maribor. Priprava in zasaditev
vrta je potekala ves dan, 3. 5. 2019, v obliki
delavnice. Direktor Permakulturnega inštituta Matej Kline s sodelavci je vodil postavitev
vrta. Z veseljem so sodelovali članice Društva
kmečkih žena in deklet Benedikt, člani Društva upokojencev Benedikt, Turistično-vinogradniškega društva Benedikt in Turističnega društva Atlantida. Sodelovali so: Janko
Roškar, Marjan Križan, Marija Huber, Janez
Huber, Tanja Špenga, Angela Rajšp, Ivanka
Žižek, Milan Hlevnjak, Ivanka Križan, Rok
Šijanec, Anton Mlasko, Janez Ferlinc, Milan
Repič, Aljoša Bradač in Slavko Breznik. Naučili so se precej uporabnih novosti, ki jih
bodo lahko uporabljali pri delu na domačih
vrtovih. Za grmičevje
so izkopali jame. Označeni prostor za grede so
prebadali s posebnimi
vilami zaradi boljšega
stika zemlje s humusom. Poti so najprej pokrili s kartoni in nanje
nasuli sekance, na grede in okrog jagodičevja
pa humus. Po zasaditvi
vseh rastlin so naredili
zastirko z zmleto slamo, ki se v enem letu
predela v humus. Z zasaditvijo in ohranitvijo
tradicionalnega kmečkega vrta, predvsem z
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udomačenimi in avtohtonimi sortami zelenjave in jagodičja, želijo ohraniti avtohtonost
slovenskogoriške krajine in življenjski prostor mnogih rastlin in živali.
Velika dodana vrednost Ekomuzeja pa je
nov kmečki vrt, ki je istočasno postal tudi
šolski vrt v naselju, z izobraževalnim, vzgojnim, trajnostnim, zgodovinskim in samooskrbnim pomenom. Vrt posvečamo Franu
Kocbeku (1863–1930), ki je bil učitelj, botanik, planinski pisec in organizator planinstva.
Rodil se je na Ločkem Vrhu pri Benediktu
in je pokopan v Gornjem Gradu. Leta 1891
je napisal članek »O nalogi šolskega vrta« za
učiteljsko glasilo Popotnik, kjer ugotavlja, da
je bila Štajerska pravi eldorado šolskih vrtov
v vsej Evropi.

Tudi ljudska šola pri Sv. Benediktu je takrat
imela šolski vrt, ki ga je vodil učitelj F. Bergant. Cesarsko kraljevska vrtnarska družba
za Štajersko je iz Gradca razpošiljala nekaj let
vsako spomlad voditeljem šolskih vrtov razna
semena. Učitelji so skupaj z učenci rastline
poskusno posejali tudi v Benediktu. Potem so
poročali, kako so se posamezne vrste obnesle.
To je bilo pomembno, ker so s takimi poskusi
ugotavljali uporabnost posameznih kulturnih rastlin, zlasti zelenjave. Semena po šolah
pa so pošiljali tudi iz znamenitega učnega
vrta mariborskega učiteljišča. Vrsto let je vrt
uspešno vodil profesor Janez Koprivnik, avtor knjige Domači vrtnar, Celovec, 1903.
Janez Ferlinc

Bili smo v Zgornji Savinjski dolini

D

ruštvo za razvoj podeželja Ovtar Slovenskih
goric je v sodelovanju
s Turistično agencijo LEZE za
člane društva in simpatizerje 4.
junija 2019 organiziralo strokovno ekskurzijo in oglede dobrih
praks v Zgornjo Savinjsko dolino. Tokrat je bil avtobus poln in
udeleženci so se veselili novih
spoznanj, izmenjave izkušenj in
medsebojnega druženja. Prvi
postanek je bil v Mozirju, kjer
se nam je pridružila Ivanka Orešnik iz LAS Zgornje Savinjske
in Šaleške doline, ki nas je spremljala ves dan in nam pokazala
primere dobrih praks. Najprej
smo si ogledali novo zgrajeni
energetsko varčen TIC Mozirje,
katerega izgradnja je bila sofinancirana s sredstvi CLLD, in
se seznanili z vizijo turizma ter
novo blagovno znamko. Sprejela nas Jasmina Roter Jager, ki z
veliko entuziazma vodi na novo
vzpostavljen TIC in stavi na dobro sodelovanje med vsemi turističnimi akterji. Pot nas je naprej vodila do
Bohačevega toplarja v Nazarjah. V prostorih
kmečke tržnice smo degustirali domače dobrote in spoznali zgornjesavinjski želodec, ki
je zaščiten z geografskim poreklom. Tukaj je
bil tudi čas za skupinsko fotografijo. Naš naslednji postanek je bil v Gornjem Gradu, kjer
smo si ogledali mogočno cerkev sv. Mohorja
in Fortunata. Katedrala v Gornjem Gradu je
po prostornini največja cerkev in največja baročna stavba v Sloveniji. V 18. stoletju jo je
dal postaviti škof Ernest Attems. Cerkev je
zasnovana na tlorisu latinskega križa. Glavno
fasado v vrhnjem delu krasijo kamniti kipi sv.
Miklavža, Krščanske Ljubezni, Vere in Upanja, delo Jožefa Strauba iz leta 1755. V prečni
ladji in prvem paru kapel visijo dragocene
slike Martina Johanna Kremser-Schmidta iz
let 1773–75: Rojstvo, Zadnja večerja, Vstajenje in Vnebohod. Domači župnik Ivan
Šumljak nam je na slikoviti način predstavil
tudi kulise Božjega groba in novo opremo
v zakristiji cerkve ter nas prijetno pogostil.
Nadaljevali smo z ogledom zeliščnega vrta,
ki je v neposredni bližini cerkve. Mladi zeliščarki Amanda in Maja sta začeli pred dvema
letoma ustvarjati svojo zeliščno zgodbo. V
zeliščarni sta pripovedovali zanimive zeliščne
zgodbe, mi pa smo okušali Baba čaj. Sledil je
ogled skakalnic na Ljubnem ob Savinji. Predstavnik Smučarsko-skakalnega kluba Ljubno
ob Savinji BTC nam je predstavil zgodovino
smučarskih skokov in načrte za prihodnost.
Skoki imajo tam dolgoletno tradicijo, saj so

se prvi poskusi skokov na Ljubnem zgodili že
pred drugo svetovno vojno. Od leta 2006 so
se na Ljubnem izvajale tekme celinskega pokala v smučarskih skokih za ženske, od leta
2012 pa svetovni pokal. Ob vznožju skakalnice, kjer potekajo tekme za svetovni pokal, se
nam je pridružil tudi župan Občine Ljubno in
predsednik LAS Zgornje Savinjske in Šaleške
doline Franjo Naraločnik. Naš zadnji postanek je bil ob reki Savinji, kjer smo ob poslušanja Marka spoznavali vodne zgodbe o reki
Savinji in zmaju lintvarju ter se preizkusili v
zabavnem ribolovu. Svoje izdelke iz filca so
na ogled postavile članice Društva Bicka iz
Solčavskega. Na koncu smo si v restavraciji
Šport centra Prodnik privoščili pozno kosilo
in se okrepčali z domačimi dobrotami, odlično telečjo obaro, gobovo juho z ajdovimi
žganci in ajdnekom. Sončen dan smo preživeli na zanimiv način in v družbi pristnih ljudi, okušali smo tradicionalno kulinariko ter
uživali v biserih narave in kulturne dediščine.
Milena Grabušnik, foto: Franc Fras
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Razvojna agencija Slovenske gorice, d. o. o., Trg osvoboditve 9, 2230 Lenart v Slovenskih
goricah, kot vodilni partner pogodbenega partnerstva LAS Ovtar Slovenskih goric, Trg
osvoboditve 9, 2230 Lenart v Slovenskih goricah (v nadaljevanju LAS), ki zastopa LAS v
upravnih in finančnih zadevah, obvešča, da je objavljen

3. javni poziv LAS Ovtar
Slovenskih goric – Sklad EKSRP

za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območjih
občin: Benedikt, Cerkvenjak, Duplek, Lenart, Pesnica, Sveta Ana, Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Sveti Jurij v Slovenskih goricah in
Šentilj, ki so povezane v lokalno akcijsko skupino − LAS Ovtar Slovenskih goric, v letih 2019
in 2020, sofinanciranih iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP).
Javni poziv, vključno s celotnim besedilom, obrazcem vloge za prijavo operacije, stroškovnim
načrtom in drugo, s pozivom povezano dokumentacijo, je objavljen od 10. 6. 2019 na http://
www.lasovtar.si/. Vloge na javni poziv je potrebno poslati priporočeno po pošti ali po pooblaščenem izvajalcu poštnih storitev na naslov: Razvojna agencija Slovenske gorice, d. o. o. - za
LAS Ovtar Slovenskih goric, Trg osvoboditve 9, 2230 Lenart v Slovenskih goricah ali osebno
dostaviti na isti naslov (v okviru delovnega časa). Prvi rok za oddajo vlog se izteče 19. 7. 2019
(petek), drugi rok se izteče 8. 10. 2019, tretji (zadnji) rok pa 10. 2. 2020. V kolikor bodo sredstva
porabljena že po prvem ali drugem roku, bo javni poziv predčasno zaprt. O predčasnem zaprtju
javnega poziva bo vodilni partner objavil obvestilo na spletni strani LAS. Prijavitelji morajo
svoje vloge oddati kot priporočene pošiljke do datuma, ko se izteče rok za oddajo vlog, do 24.
ure, prevzem osebno dostavljenih vlog je možen na sedežu LAS do istega dne do 13. ure.
Informacije so na voljo na sedežu LAS, po elektronski pošti: info@lasovtar.si, po telefonu:
059 128 773, 051 660 865, vsak delavnik med 9. in 12. uro. Zadnja vprašanja bo mogoče
postaviti sedem delovnih dni pred posameznim rokom za oddajo vlog.

Dobrote slovenskih kmetij na Ptuju – 30 let

N

a Ptuju se je tretji teden v maju odvijala 30. državna razstava »Dobrote slovenskih kmetij« v ambientu prelepega
minoritskega samostana. Okrogla obletnica
razkriva bogato zgodovino razstav, vse so se
odvijale na tem prostoru. Pobudnik prve razstave »Dobrote slovenskih kmetij« je bilo Turistično društvo Ptuj, ki je k sodelovanju pritegnilo še Občino Ptuj in takratno Kmetijsko
pospeševalno službo, predhodnico današnje
Kmetijske svetovalne službe. Želja takratnih
organizatorjev je bila povezati turizem in kmetijstvo predvsem v smislu razvoja dopolnilnih
dejavnosti na kmetijah ter ohranjanja kulinarične dediščine slovenskega podeželja. Že
prva ocenjevanja in razstava si bili zastavljeni
ambiciozno in so v tistem času orali ledino na
področju ocenjevanja kmečkih izdelkov.
Ocenjevanja so v začetku potekala v manjšem obsegu po številu ocenjenih izdelkov in
številu skupin, tudi kakovost izdelkov ni bila
tako visoka. V začetku so se ocenjevale samo
tri skupine izdelkov in sicer mlečni, mesni in
žitni izdelki. Tem trem skupinam se je skozi
leta postopoma pridružilo še 12 skupin izdelkov, ki jih naredijo in ponujajo slovenske kmetije v domovini in zamejstvu. Poleg že omenjenih skupin se v okviru Dobrot slovenskih
kmetij sedaj ocenjujejo tudi kisi, sokovi, suho
sadje, vino, olja, žganja, sadjevci, marmelade,
kompoti, konzervirane vrtnine, med in čaji.
V obdobju 30 let se je kakovost kmečkih
izdelkov izjemno povečala, kar lahko delno
pripišemo tudi ocenjevanjem, saj udeleženci
prejmejo povratno informacijo o ocenjenem
izdelku. Mnoge kmetije so v teh letih pričele z dopolnilnimi dejavnostmi prav zaradi
vzpodbude, ki so jo dobile z dobro oceno za
ocenjeni izdelek.
Ocenjevanja izdelkov vsako leto potekajo
že od meseca februarja naprej, pričnejo se s
skupino konzerviranih vrtnin ter zaključijo
tik pred postavitvijo razstave v maju z žitnimi
izdelki. V vmesnem času se zvrsti kar veliko
število ocenjevanj, na katerih sodeluje več
strokovnih komisij.
Prva razstava pred tridesetimi leti je bila postavljena v refektoriju minoritskega samostana
na Ptuju, to je osrednji in najveličastnejši prostor, v katerem so razstavljeni običajno izdelki
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iz žit. V kasnejših letih se je razstavni prostor
razširil na dobršen del prvega nadstropja in delno tudi drugega nadstropja minoritskega samostana. Na dvorišču in v okolici samostana pa se
odvija prodaja kmečkih pridelkov in izdelkov.
Razstavo je odprla ministrica za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano dr. Aleksandra Pivec, slovesnosti pa so se udeležili številni ugledni gostje.
Razstava je potekala od petka do nedelje in je
poleg nagrajenih izdelkov vključevala tudi razstavljena likovna dela naših najmlajših ustvarjalcev iz vrtcev in osnovnih šol, ki so ustvarjali
na temo »Cvetoči travniki in travniški sadovnjaki«. Na dvorišču samostana je potekal bogat
kulturni program, ki je tako dopolnjeval sliko
našega podeželja. Osrednja, posebej predstavljena regija je bila ljubljanska z Zasavjem. Ob
bok razstavi so se izvedli številna strokovna
srečanja, okrogle mize in degustacije izobraževalnega značaja. Otroke sta razveseljevala
animatorja z zabavnimi igrami in delavnicami.
V šotoru na minoritskem parkirišču je bila na
voljo tudi kakovostna kulinarična ponudba, v
kateri je imela prav posebno mesto slovenskogoriška gibanca, ki sta jo kmetiji Kramberger in
Kraner pripravljali in pekli kar na prizorišču.
Na 30. razstavi »Dobrote slovenskih kmetij« je sodelovalo 550 kmetij s 1096 izdelki.
Skupaj je bilo podeljenih 979 priznanj, od
tega 563 zlatih. Podeljeno je bilo tudi 112
znakov kakovosti, ki ga dobi udeleženec za
3-letno zaporedno zlato priznanje za enak
izdelek. Veliko nagrajenih izdelkov je na voljo tudi kupcem, saj se jih kar 74 % trži preko
dopolnilne dejavnosti.
Iz območja Upravne enote Lenart je v letošnjem letu sodelovalo 24 kmetij s 44 izdelki,
od katerih so zlata priznanja prejeli:
Tadej Rojs, Cogetinci 64, 2236 Cerkvenjak,
za meso iz tunke; Vina Kramberger, Sp. Partinje 37, 2230 Lenart, za vino sorte rumeni
muškat; Marjan Polič, Zg. Ščavnica 60, 2233
Lenart, za vino sorte traminec; Mitja Firbas,
Cenkova 6, 2236 Cerkvenjak, za viljamovko;
Katarina Vrečko, Sp. Porčič 20, 2230 Lenart,
za sok iz grozdja rumeni muškat; Miran Kolarič, Žice 56, 2223 Jurovski dol, za hladno
stiskano bučno olje; toplo stiskano olje oljne
ogrščice, hladno stiskano lešnikovo olje, hladno
stiskano ričkovo olje, laneno olje in mladi sir v
bučnem olju; Matej Rotovnik, Žice
56, 2223 Jurovski dol, za hladno stiskano ričkovo olje; Marjan Petovar,
Gradiška C. 4, 2230 Lenart, za bučno
olje; Darko Bukvič, Žitence 57, 2223
Jurovski dol, za jogurt; Alberto Kocbek, Zg. Voličina 28, 2232 Voličina,
za marelični jogurt; Petra Žnidarič,
Andrenci 74, 2236 Cerkvenjak, za bio
sadni jogurt; Monika Grah, Žitence 15, 2223 Jurovski dol, za janeževe
upognjence; Sandra Žugman, Malna 8, 2223 Jurovski dol, za janeževe

upognjence; Maja Škamlec, Malna 8, 2223
Jurovski dol, za orehove rogljičke; Družina Senekovič, Ul. Ele Kristl 4, 2230 Lenart, za janeževe upognjence; Darinka Čuček, Radehova
1, 2230 Lenart za pirine kekse iz polnozrnate
moke; Anita Perko, Dražen vrh 68, 2233 Sv.
Ana, za rožičeve marmeladne kekse; Mirjana
Kraner, Zg. Partinje 25, 2223 Jurovski dol za
linške oči in Valerija Pukšič, Šetarova 6, 2230

Lenart, za breskvice.
Najvišje priznanje »Znak kakovosti« sta
prejela Tadej Rojs za meso iz tunke in Valerija Pukšič za breskvice.
Vsem, ki ste prejeli priznanja, iskreno čestitamo!
V imenu organizatorja pripravila Cvetka
Bogdan, foto: Črtomor Goznik

Razstava zelišč v okviru Operacije Rupert

T

ik pred pričetkom rožnika, kar je staro
ime za mesec junij, smo članice zeliščarske sekcije Kulturnega društva Rojs Srečko Niko Voličina pripravile razstavo zelišč, ki je
bila 28. in 29. maja 2019. Izpostavile smo predvsem tista zelišča in rastline, ki rastejo v našem
okolju ali pa jih gojimo na domačih vrtovih.
Prepričane smo, da je tisto, kar raste v naši bližini, tudi najboljše za naš organizem. Da so bile
rastline po videzu sveže, je poskrbel dež, ki jih je
pred nabiranjem izdatno zalil. Postavile smo jih
v steklene kozarce in opremile z ličnimi oznakami, ki so vsebovale: slovensko in latinsko ime
rastline, stara slovenska imena, čas nabiranja,
kateri del rastline nabiramo, pri katerih tegobah
rastlino uporabimo, katere pripravke naredimo, posebna opozorila in seveda fotografijo, ki
prikazuje rastlino v času cvetenja. Kar nekaj rastlin je obiskovalce posebej pritegnilo: cvetoča
tavžentroža, travniška arnika, dišeče zgodovinske vrtnice, plavica, prinesena s pšeničnega polja, šopek gozdnih jagod, različni šipki, islandski
lišaj … Skupaj je bilo razstavljenih 110 rastlin.
Pred ogledom razstave je bil kulturni program.
Ubrano petje, zvok harmonike in skeč na temo
uporabe zdravilnih rastlin v humorni obliki je
bil skupaj z nagovori prijeten uvod v ogled sveta
zdravilnih rastlin. Zeliščar Borut Cerkvenič je
na prijeten način predstavil osnove nabiranja,
sušenja in shranjevanja zdravilnih rastlin, izdelave pripravkov iz le-teh, opozoril na odnos do
narave in zaščitenih rastlin. Ali veste, je dejal, da
najbolj zdrave rastline rastejo ob avtocesti med
Mariborom in Ljubljano? Da je najbolje nabirati
rastline v plastične vrečke, saj zavzamejo malo
prostora in jih lahko vtaknemo v žep? Še več
je bilo takšnih prisrčnih laži, ob katerih smo
se muzali. Z nami je delil tudi svojo življenjsko
zgodbo in v osebnih pogovorih podarjal svoje
bogato znanje. Hvala, Borut! Ob rastlinah, različnih namazih, sadnem in prazničnem kruhu
ter čaju in soku sta se razvila prijetno druženje in klepet. Na pogostitvi smo pripravile čajno mešanico
Rupertov čaj, ki ni le lepa, ampak
tudi dišeča, poparek iz nje pa je prijetnega okusa. Sestavljajo jo rastline,
ki pripovedujejo čudovite zgodbe s
posebnimi sporočili. Ena izmed rastlin je tudi dobra misel, ki pripoveduje naslednjo zgodbo: Živeli sta tašča in snaha, ki nista našli skupnega
jezika in sta si bili nenehno v laseh.

Snaha je popolnoma obupala in se je napotila k
vaškemu zdravilcu po pomoč. Prosila ga je za čaj,
ki bi njeno taščo popeljal na drugi svet. Seveda ji
je zdravilec dal čaj z navodili: čaj pripravi 3-krat
na dan v obliki poparka, ko boš čaj pripravljala,
delaj to z dobro voljo in lepimi mislimi. Tašči čaj
ponudi ljubeznivo in se z njo prijazno pogovarjaj. Snaha je vsa navodila upoštevala, saj je bila
prepričana, da bo vse skupaj trajalo malo časa.
Po treh tednih pitja čaja se je tašča popolnoma
spremenila, postala je prijazna. Snahi je bilo žal,
da bo umrla. Zopet se je podala k zdravilcu in ga
prosila, naj ji da nekaj, kar bo taščo ohranilo pri
življenju, saj ji ne želi več smrti. Zdravilec jo je
pomiril, naj ne bo v skrbeh, saj ji ni dal strupene
rastline. Predlagal ji je, da tudi sama v družbi z
njo pije ta čaj. In tako, kot je v pravljici, sta srečno
in zadovoljno živeli do konca svojih dni. Rastlina pa je dobila ime dobra misel. Ali se v današnjem času zavedamo zdravilnosti dobrih misli,
lepih besed in prijaznosti? Prvi dan razstave
smo pripravile delavnico izdelave sivkinega
mila po hladnem postopku. Milo smo podarile
stanovalcem iz enote Zavoda Hrastovec, ki so
bili resnično prijetni obiskovalci in poslušalci.
Naslednji dan je bila na programu delavnica
izdelave kopalnih soli iz vrtnic in rožmarina.
Po treh dneh smo zadovoljne pospravile razstavo in ob tem že delale nove načrte za našo
dejavnost. Sicer pa smo bile v maju zelo aktivne.
Omenim naj le pripravo dveh delavnic izdelave
mazil – ognjičevega s smiljem in smolnatega z
arniko. Sodelovale smo tudi na sejmu KOS v
Lenartu, kjer smo kuhale štajersko kislo juho.
O delu z zeliščarskim krožkom na OŠ Voličina,
samoizobraževanju in urejanju naših vrtov pri
sv. Rupertu pa morda kaj več drugič. Razstava
zelišč je potekala v okviru Operacije Rupert,
ki je sofinancirana iz Sklada ESRR - Operacija
LAS Ovtar Slovenskih goric.
Marija Čuček, foto: D. O.

Gremo na sejem AGRA!
LAS Ovtar Slovenskih goric se bo letos že osmič skupaj s ponudniki predstavil s pristno
in domačo Ovtarjevo ponudbo na 57. mednarodnem kmetijsko-živilskem sejmu v Gornji
Radgoni. V veselje in čast nam bo, če se bomo srečali na sejmu v času od 24. do 29. avgusta
2019 ter se skupaj poveselili ob ponudbi naših goric in gričev. Vabljeni v naš Ovtarjev prostor, v halo C3!
Ponudnike, ki bi se želeli predstavljati na sejmu, prosimo, da kontaktirajo Razvojno agencijo Slovenske gorice!

LAS OVTAR
SLOVENSKIH GORIC

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje
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