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Foto: Marko Katan
Občino Lenart sestavljata Krajevni skupnosti Lenart in Voličina in slednja ob godu svetega Ruperta praznuje krajevni praznik, katerega prireditve so se začele
10. in se bodo končale 29. septembra.

Povprečnina v prihodnjem letu 589,
v letu 2021 pa 588 evrov

P

ogajanja med vlado in predstavniki
občinskih združenj 17. septembra
v Ljubljani o višini povprečnine za
prihodnji dve leti niso prinesla dogovora.
Višina povprečnine bo tako ostala takšna,
kot jo je izračunala vlada. V prihodnjem
letu bo znašala 589,11 evra, v letu 2021 pa
588,3 evra, je po pogajanjih pojasnil minister za finance Andrej Bertoncelj.
Ministrstvo za finance je povprečnino
za prihodnji dve leti izračunalo na podlagi
veljavne metodologije, in sicer na podlagi
povprečja stroškov občin v zadnjih štirih
letih. Povprečnina je opredeljena v zakonu
o izvrševanju proračuna, ki ga je vlada že
obravnavala.
Predstavniki občinskih združenj so sicer
želeli, da bi se povprečnina določila na podlagi izračuna dejanskih stroškov občin v
lanskem letu, zato so vlado pozvali k pogajanjem. A se ta niso zaključila z dogovorom,
saj se pogajalci po Bertoncljevih besedah
niso povsem zedinili. Zato bo ministrstvo
za finance v zakonu o izvrševanju proračuna upoštevalo višino povprečnine, kot so jo
izračunali sami.
Bertoncelj je ob tem poudaril, da gre
na osnovi veljavne metodologije za najvišji možni znesek. Medtem ko je bila v

preteklih letih povprečnina vedno nižja
od izračunane, pa so letos lahko ponudili
dejansko izračunano vrednost. Da gre za
daleč najvišjo povprečnino doslej, je poudaril tudi minister za javno upravo Rudi
Medved.
Predstavniki treh občinskih združenj so
na pogajanja prišli z višjimi pričakovanji.
V Združenju občin Slovenije, ki ga vodi
pivški župan Robert Smrdelj, so predlagali, naj država povprečnino določi glede
na realno stanje, to je na osnovi dejanskih
stroškov v preteklem letu in ne na osnovi povprečja stroškov zadnjih štirih let.
Po njihovih izračunih so dejanski stroški
občin lani znašali 631 evrov na prebivalca,
zato so za prihodnje leto glede na povečane stroške pričakovali povprečnino v višini 659 evrov, za leto 2021 pa 668 evrov. A
finančni minister je bil jasen, da tolikšnih
zneskov proračun ne dopušča.
Ob vsesplošnem strinjanju, da občine
potrebujejo več denarja, bodo sedaj prihranke iskali drugje. Predsednik Skupnosti občin Slovenije Aleksander Jevšek je
po pogajanjih pojasnil, da oba ministra
razumeta težave občin, zato so se dogovorili, da nadaljujejo dialog ter se pogovarjajo o znižanju stroškov občin in odpravi

Zakon o financiranju občin določa, da občinam pripada 54 % od pobrane dohodnine. Po izračunih Skupnosti občin Slovenije povprečnina v višini 590 EUR pomeni,
da država razdeli nekaj manj kot 50 % dohodnine. To je za Skupnost občin Slovenije
nesprejemljivo in gre za evidentno kršitev veljavne zakonodaje.
Na srečanju je bilo tako oblikovano stališče, da podpis Dogovora o višini povprečnine
za leto 2020 ni mogoč, minister Medved pa se je zavezal, da bo delovna skupina za
zniževanje stroškov občin kljub temu nadaljevala svoje delo, saj bodo občine preko tega
lahko lažje opravljale svoje delo.
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birokratskih ovir. Minister za javno upravo temu pritrjuje in napoveduje, da bodo
nadaljevali prizadevanja za zmanjševanje
stroškov občin, v prihodnje pa se bodo za-
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vzeli za takšno financiranje občin, da ne bo
razkoraka med povprečnino in dejanskimi
stroški.
STA, E. P.

Vlada namenja 4,4 milijona evrov za
sofinanciranje občinskih naložb

V

lada je na seji vladnega odbora
za gospodarstvo 17. septembra
sprejela sklep, s katerim bo za sofinanciranje investicijskih projektov občin
namenila 4,4 milijona evrov. Namenjeni
bodo občinam za sofinanciranje investicij
v lokalno javno infrastrukturo ter investicij posebnega pomena za zadovoljevanje
skupnih potreb in interesov prebivalcev
občine.

Občina lahko sredstva pridobi za financiranje stroškov nakupa zemljišč, potrebnih
za izvedbo investicijskega projekta, financiranje stroškov predhodnih študij, financiranje stroškov investicijske in projektne dokumentacije, financiranje stroškov gradbenih,
obrtniških in instalacijskih del ter za financiranje stroškov gradbenega nadzora, so sporočili iz vladnega urada za komuniciranje.
STA, E. P.

Računsko sodišče: dostopnost do socialnega
varstva nezadovoljiva

V

lada ter ministrstvi za delo in za
zdravje niso bili uspešni pri zagotavljanju dostopnosti storitev
socialnega varstva vsem tistim, ki jih potrebujejo, je v reviziji ugotovilo računsko
sodišče, ki je od ministrstva za delo zahtevalo odzivno poročilo. Stanje socialne
oskrbe je kritično, je dejal predsednik Računskega sodišča Tomaž Vesel. Ministrstvi
sta napovedali spremembe.
Glede na revizijo o tem, ali so bili vlada, ministrstvo za delo, družino, socialne
zadeve in enake možnosti ter ministrstvo
za zdravje v obdobju od 1. januarja 2007
do 30. junija 2018 uspešni pri zagotavlja-

nju dostopnosti in dosegljivosti storitev
socialnega varstva, skrb države za zagotavljanje pomoči vsem pomoči potrebnim v
revidiranem obdobju ni bila zadovoljiva.
Vlada ter obe ministrstvi po mnenju
računskega sodišča niso bili uspešni pri
zagotavljanju dostopnosti in dosegljivosti
storitev socialnega varstva vsem tistim, ki
jih potrebujejo, saj niso izkazali, da uresničujejo cilje za zagotavljanje dostopnosti in
dosegljivosti storitev socialnega varstva.
Poleg tega niso zagotovili enake obravnave
upravičencev, načrtovanje novega sistema
dolgotrajne oskrbe pa ni bilo ustrezno.
Nadaljevanje na 2. strani
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Videnje ljudi in dogodkov

Kdaj bo Slovenija »obkoljena?«

Ž

e nekaj časa ameriški in evropski politiki zelo pogosto razmišljajo, kako
se zavarovati pred prišleki drugačne
barve in kulture iz daljnih dežel, kjer množično zaradi vojn in lakote umirajo tudi
otroci, in mnogi domači in tuji politiki, ki
vidijo predvsem svoje sebične interese in
jim je malo mar za navadne ljudi, zanimata
jih le oblast in kapital.
V Ameriki Trump Mehiki grozi, da bo
dal sezidati ogromen zid, ki naj bi preprečil
nezakonito vstopanje Mehičanov v ZDA.
Ne on in ne drugi denimo evropski politiki,
ki vidijo izhod v reševanju migracij v zidanju zidov in drugih domnevno nepremostljivih ovir, mečejo pesek v oči neumnim
in neukim državljanom, kajti nobena ovira
ne bo nikoli preprečila migracij.
Slovenija bo postala kmalu obkoljena z
različnimi ovirami in tedaj bo postala otok
sredi Evrope, če se ne bodo slovenski politiki končno zganili in zahtevali, naj nas
sosedje ne zapirajo v našo majhno državo,
kot ji radi rečemo, včasih tudi povsem neupravičeno. Madžari so že zgradili del ovir,
postopoma pa tudi politično »vdirajo« na
naše ozemlje. Pritiskov smo deležni tudi od
Avstrije in Italije.
Seveda je tudi Slovenija dodatno zgradila
ovire na hrvaški meji, ki pa je zunanja meja

Evropske unije, kjer bi morali ustaviti neupravičeno nadaljevanje potovanja migrantom. Za upravičene migrante pa v Sloveniji
pripravljamo dokument o njihovem enakopravnem položaju z drugimi državljani.
Ne vem, kdaj, vendar bodo morali najbolj odgovorni svetovni in evropski politiki
končno spoznati, da z gradnjo ovir ne pomagajo sožitju med državami in narodi.
Za najbolj revne dežele je potrebno izdelati v okviru OZN program, ki bo dolgoročno zagotavljal tem deželam gospodarski
napredek in demokratično oblast, ki ne bo
zatirala lastnega ljudstva in bogatela tudi na
račun najrevnejših.
Seveda se migracijam ne bomo mogli
nikoli izogniti, ker je to že dolgo svetovni
proces, ne moremo pa pristajati na stalni
nenormalen pritisk na evropske države, od
katerih imajo nekatere tudi same velike socialne in druge probleme. Po drugi strani pa
je treba vse storiti za pomoč tistim v drugih
deželah, ki so pomoči res potrebni, znotraj
držav s prišleki iz revnega sveta pa je treba
kljub nasprotovanju nekaterih evropskih in
ameriških politikov omogočiti enakopravno sožitje in sodelovanje z večinskim prebivalstvom in spoštovanje kulture in običajev
priseljenih državljanov.
Tone Štefanec

Računsko sodišče nezadovoljno z
dostopnostjo socialnega varstva; pristojni
ministrstvi napovedujeta izboljšanje

D

Povzeto po STA, nadaljevanje s strani 1
ržava vse od leta 2007 ni zgradila
nobenega javnega doma za starejše,
je v pogovoru za Slovensko tiskovno
agencijo opozoril predsednik Računskega
sodišča Tomaž Vesel. Pač pa je s podelitvijo
koncesij v tem obdobju omogočila, da je približno 2600 novih postelj več. »Pri tem smo
mirno pristali na 28-odstotno povečanje cene
za uporabnike storitev, ker dejavnost izvaja koncesionar, čeprav je v javnem sektorju
bolje regulirana in na dolgi rok cenejša,« je
kritičen.
Država si je do leta 2020 kot cilj zadala spodbujati skupnostno oskrbo, čeprav je
povpraševanje po institucionalni oskrbi vsaj
trikrat večje. Torej glede na cilj po Veselovih
besedah ne sledi sedanjim potrebam prebivalstva. Skupnostna oskrba je v primerjavi z
institucionalno oskrbo tudi dražja.
Kot izhaja iz revizije, je v letu 2016 pomoč
v obliki različnih storitev socialnega varstva
prejemalo le 8,9 odstotka od vseh 395.127
upravičencev, 1,7 odstotka upravičencev je
bilo v čakalni vrsti za sprejem v domove za
starejše. Za ostalih 89,4 odstotka upravičencev država ni imela podatkov o tem, ali ter
koliko pomoči bi potrebovali ter ali in kakšno pomoč dejansko prejemajo. Država zato
ne pozna odgovora na vprašanje, koliko oseb,
ki so potrebovale pomoč drugih, je v revidiranem obdobju ostalo brez nje.
Opozorili so, da ministrstvo za delo ni
zagotovilo podatkov o potrebah in razpoložljivih zmogljivostih za vse oblike storitev
socialnega varstva. Kljub temu pa se je država odločila, da bo spodbujala razvoj skupnostnih oblik storitev socialnega varstva, čeprav
podatki kažejo, da je povpraševanje po vključitvi v domove za starejše trikrat večje od
povpraševanja po pomoči na domu.

Povprečna pokojnina je leta 2016 znašala
613 evrov, prejemalo pa jo je 60 odstotkov
upokojencev. Najmanj zahtevna oskrba v
javnih zavodih je tedaj znašala 531 evrov na
mesec, tako da je uporabniku s povprečno
pokojnino konec meseca ostalo v žepu še 81
evrov, medtem ko je uporabniku z najzahtevnejšimi starostnimi in zdravstvenimi težavami zmanjkalo 207 evrov. V domu s koncesijo
je uporabniku s povprečno pokojnino in z
najmanj zahtevno oskrbo za plačilo doma
zmanjkalo 82 evrov, tistemu z najzahtevnejšimi težavami pa 370 evrov.
Ministrstvi za delo in za zdravje sta v odzivu na revizijo zapisali, da je področje sistemske ureditve dolgotrajne oskrbe ena izmed
prioritet vlade. Na ministrstvu za zdravje
tako pripravljajo predlog zakona o dolgotrajni oskrbi, na ministrstvu za delo pa podrobnejše standarde za izvajanje posameznih vrst
oskrbe.
Na ministrstvu za zdravje so poudarili, da
bo zakon, ki ga pripravljajo, omogočil učinkovit prehod med sistemi socialne varnosti
glede na posameznikove potrebe. Zagotavljal
bo tudi dostop primerljivih pravic za primerljive potrebe ne glede na okolje, kjer bo uporabnik storitev koristil.
Na ministrstvu za delo potekajo aktivnosti
za zagotovitev dodatnih kapacitet institucionalnega varstva. Kot so zapisali, v okviru
priprave proračuna za leto 2020 načrtujejo
sredstva v višini pet milijonov evrov, ki bodo
namenjena vlaganju v domove za starejše.
Med drugim v letošnjem letu ministrstvo financira tudi gradnjo varovanega oddelka za
12 oseb, s čimer bodo odpravili težave in zaznane kršitve pri nastanitvi oseb v varovane
oddelke socialnovarstvenih zavodov.
Polona Šega, STA

Dom starostnikov svete Agate v Črnem lesu
bo vseljiv do konca leta

V

nekdanjem hotelu Črni les v Zamarkovi končujejo celovito rekonstrukcijo prostorov, v katerih bodo
v glavnem nastanjeni starejši oskrbovanci z
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demenco, prostor pa bo tudi za paliativno
oskrbo.
Na prostoru, kjer je bilo nekoč izjemno
priljubljeno gostišče Črni les, je motel z istim

imenom zgradil Agrokombinat Lenart, ki se
je ob živinoreji in kmetijstvu ukvarjal tudi z
gostinsko dejavnostjo. Novozgrajeni motel, ki
naj bi po načrtih investitorja in tedanje Občine Lenart postal sodobni nosilec lenarškega
turističnega razvoja, ni uspel zaživeti v skladu
z načrti. Nekaj časa je deloval tudi kot hotel, a
je bil kmalu prodan zakoncema Lajh, ki sta v
njegovih prostorih uredila sobe za oskrbo starejših. Projekt ni uspel in zaradi domnevnih
nepravilnosti, ki so precej odmevale v slovenskem prostoru, sta ga leta 2003 zaprla. V času
vrhunca migrantske
krize je država v njem
začasno
nameščala
migrante, ki so bili na
poti na evropski sever.
Zaradi nasprotovanja
lokalne skupnosti, ki
je imela z objektom
tudi drugačne načrte,
do vzpostavitve trajnejšega migrantskega
namestitvenega centra
ni prišlo.
Pred skoraj tremi
leti je nepremičnino
od slabe banke kupilo
podjetje Žipo, ki sicer
prav tako kot Agrokombinat, ki je objekt
postavil, deluje na področju
poljedelstva,
živinoreje in predelave
lesne biomase. Novi
lastnik objekta je vzpostavil navezo z Domom
sv. Lenarta, ki je za to
lokacijo pridobil koncesijo za opravljanje dejavnosti institucionalnega varstva starejših
za 40 let z možnostjo
podaljšanja. Novi Dom
sv. Agate bo zagotavljal
prostore za oskrbo 70
starejših stanovalcev, ki
bodo nastanjeni v enoin dvoposteljnih sobah,
približno polovico prostora bodo namenili
starejšim z demenco,
del prostorov pa bo
namenjen umirajočim
oskrbovancem. Zagotovili bodo tudi dnevno oskrbo starejšim z
demenco, prednost pa
bodo imeli lokalni prebivalci.

Prostori nekdanjega hotela so v celoti preurejeni, notranjost so skoraj v celoti porušili,
ker dosedanji prostori niso ustrezali standardom. Potrebni so bili tudi nekateri dodatni objekti oz. prizidki. Urejajo tudi okolico
objekta z zavarovanim gozdom, v katerem
bodo varne sprehajalne poti in počivališča.
Novi Dom svete Agate naj bi začel sprejemati varovance do koca leta, zagotovil pa naj bi
tudi okrog 35 delovnih mest.
Edvard Pukšič

2. srečanje duhovnikov in županov o
sodelovanju med župnijo in občino

V

Jurovskem Dolu je 4. julija 2019 potekalo že 2. srečanje duhovnikov in
županov, ki delujejo na območju dekanije in Upravne enote Lenart. Pridružila
sta se jim tudi upokojeni mariborski nadškof
dr. Franc Kramberger in poslanec Državnega zbora Republike Slovenije Franc Breznik.
Gost letošnjega posveta je bil mons. prof. dr.
Ivan Štuhec, profesor na Teološki fakulteti
Univerze v Ljubljani in rektor Vikariata Antona Martina Slomška iz Maribora.
Gost je uvodoma pozdravil pobudo župnika in dekana dr. Janka
Görgnerja, da se sploh
sklicujejo tovrstna srečanja, ki so za župljane
in občane posledično
izredno pomembna,
obenem pa je takšno
srečanje v skladu z demokratičnimi načeli.
Središče
uvodne
razprave dr. Štuheca je
bilo prikazati poti sodelovanja med župnijo
in občino. Gre za to, da
cerkveni del spoštuje
sekularni del in obra-

tno. Razumeti je treba, da ima župnik posebno vlogo na področju vere in morale, tisti, ki
je v politiki (npr. župan), pa mora z oblastjo
upravljati na krščanski oziroma demokratičen način. Nič ni narobe s tem, da ima nekdo
oblast, le upravljanje z njo mora biti pravilno.
Gost je nadalje izpostavil, da občina zagotavlja infrastrukturo, ne more pa zagotavljati
medsebojnih odnosov. Slednje je delo Cerkve
in civilne družbe.
Dr. Štuhec je spomnil, da je v evropski
ustavi zapisano, da Evropska unija Cerkvi
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priznava njeno identiteto in poseben prispevek ter z njo vzdržuje odprt, pregleden
in reden dialog. Takšen dialog naj bi potekal
tudi na ravni občina-župnija. Srečanje duhovnikov in županov gre prav v to smer. Po
Štuhečevih besedah je pomembno, da bi se
tak dialog institucionaliziral. Vprašal se je, ali
poteka dialog med župnikom in ravnateljem
glede usklajevanja urnikov, ali župan pred
sprejetjem proračuna opravi kak razgovor z
župnikom? Vsi občani, tudi verni, so namreč
davkoplačevalci in občinski proračun se polni tudi z njihovim denarjem, zato bi bilo prav,
da občina del sredstev namenja tudi za obnovo sakralnih objektov in za druge projekte župnije. Župnija je pravna oseba, ponekod tudi
cerkveni pevski zbori in Karitas delujejo kot
društva, zato ni ovir za pošteno in enakopravno delitev občinskega proračuna. Že Ustavno

sodišče Republike Slovenije je v eni svojih
odločb potrdilo, da je Katoliška cerkev družbeno-koristna ustanova. Dr. Štuhec se je dotakni še športne dejavnosti. Preseneča ga, da
se treningi in tekme odvijajo v času nedeljske
maše, za kar pa ni nobene potrebe. Po njegovem mnenju športa ne bi smeli prepustiti
zgolj rekreacijsko-športni stroki, saj je prav
šport tudi pomembno vzgojno področje.
Po uvodni razpravi je sledila konstruktivna
debata. Duhovniki in župani so predstavili
svoje poglede na izpostavljeno problematiko
in se strinjali, da je sodelovanje nujno, saj se
z dialogom lahko razreši marsikatera navidezna težava. Ob izbranih dobrotah so v gostilni Špindler nadaljevali s sproščenim pogovorom. Sklenili so, da se sedaj že tradicionalno
srečanje prihodnje leto vsekakor nadaljuje.
mag. Sebastijan Valentan

Agra, kmetijstvo in živilstvo nove generacije

L

etošnja 57. Agra, ki je stara, kot je povprečna starost slovenskega kmeta, je še
bolj kot kadar koli prej opravičila sloves
najbolj prepoznavne tovrstne prireditve v Sloveniji in širši evropski regiji. S sloganom »Sejem nove generacije!« je opozarjala na ključne
dileme slovenskega kmetijstva in podeželja,
nakazovala smeri razvoja evropske kmetijske
politike in trende, ki zaposlujejo svetovno okoljsko politiko in skrb za trajnostni razvoj. 1.850
razstavljavcev iz 32 držav, 400 podjetij na mednarodnih ocenjevanjih, preko 150 dogodkov na
skupaj 71.800 m2 razstavnih in predstavitvenih
površin in blizu 120.000 obiskovalcev sejma je
samo skopa bilanca sejma, ki je več kot samo
kmetijsko-živilski sejem, je ob zaključku letošnje Agre poudaril predsednik uprave Pomurskega sejma Janez Erjavec.
Prikazane so bile novosti, med njimi tudi
svetovne premiere, vrhunska tehnologija in
tehnika za poljedelstvo, živinorejo, gozdarstvo, živilsko-predelovalno industrijo, vinogradništvo, vinarstvo in ekološko kmetijstvo.
V posebnem sejemskem oddelku so razstavljavci prikazovali prednosti in priložnosti, ki
jih nudi digitalizacija. Fakulteta za kmetijstvo
in biosistemske vede Univerze v Mariboru je
predstavila delo prototipskega robota in ro-

bota za nanos fito-farmacevtskih sredstev, ki
je že v redni uporabi.
Sejem na stičišču štirih držav je vse bolj slovenski, pa tudi vse bolj mednaroden. Vse bolj
slovenski zato, ker na njem sodelujejo praktično vse institucije, ki so povezane s kmetijstvom, podeželjem, pa tudi politiko na čelu
z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano, z ministrico dr. Aleksandro Pivec, in
nenazadnje s predsednikom vlade Marjanom
Šarcem, ki je bil letošnji otvoritelj. Vse bolj
mednaroden pa, ker je iz leta v leto na njem
več državnih predstavitev, pa tudi po tem, da
je bila letos dežela partnerica avstrijska Štajerska, ki je s tem dokazala, da je ta sejem vse bolj
tudi njihov sejem. Mednarodni pomen sejma
potrjuje tudi dejstvo, da je letošnjo Agro obiskal tudi evropski komisar za kmetijstvo Phil
Hogan, ki je prav tako izrazil, da je to najpomembnejši tak sejem v tej evropski regiji.
»Agra 2019 je dobra napoved Agre 2020 za
iskanje novih digitalnih pristopov. Kot predstavnik organizatorja vas že sedaj vabim na
Agro 2020, ki bo ponujala vse te vsebine, ki
smo jih letos zastavili, predvsem pa nadaljevala s projekti digitalizacije,« je povdaril Erjavec.
Pomurski sejem

Natečaj za izbor 24. Vinske kraljice
Slovenije 2020

N

osilec projekta Vinska kraljica Slovenije, Pomurski sejem d. o. o.,
objavlja natečaj za izbor 24. Vinske
kraljice Slovenije, ki bo nosila nacionalno
vinsko krono v letu 2020.
Vinska kraljica Slovenije je krona slovenskega vinogradništva ter poslanica slovenskega turizma in kulturne dediščine. Je
predstavnica vinorodnih slovenskih dežel
in države Slovenije kot vrhunske vinorodne
destinacije. Doma in v tujini skrbi za pridobivanje novih prijateljev slovenskega vina
ter za dvig in širitev vinske kulture.
K sodelovanju na natečaju za izbor Vinske kraljice Slovenije 2020 so vabljena dekleta med 18-im in 25-im letom starosti,
slovenske državljanke samskega stanu, ki
imajo znanje o vinih, o slovenskem vinogradništvu, znanje vsaj enega večjega svetovnega jezika in vozniški izpit.
Kandidatke, ki bodo pravočasno oddale
prijavo in ustrezale pogojem natečaja, bodo
v začetku letošnjega novembra povabljene
na predstavitev komisiji za izbor Vinske

kraljice Slovenije. Najprimernejše dekle, izbrano
skladno s pravilnikom, pa
bo okronano za 24. Vinsko
kraljico Slovenije v januarju
2020.
Prijava kandidatke mora vsebovati: ime
in priimek, stalni naslov, datum in kraj rojstva, kontaktne podatke (številka mobilnega telefona, elektronski naslov), podatke o
izobrazbi, kratek življenjepis in fotografijo.
Organizator bo zbiral prijave do vključno 18. oktobra 2019 na poštnem naslovu:
Pomurski sejem, d.o.o., Cesta na stadion
2, 9250 Gornja Radgona (Vinska kraljica
Slovenije). Pri prijavi po klasični pošti je
merodajen poštni žig z datumom oddaje
pošiljke, kandidatke pa se lahko prijavijo
tudi na elektronski naslov:miran.mate@
pomurski-sejem.si.
Podrobnejše informacije: Miran Mate
Telefon: 041 263 107
e-pošta: miran.mate@pomurski-sejem.si
www.pomurski-sejem.si

Aktualno na projektu
Sociolab

V

drugi polovici septembra so se pričela
usposabljanja v okviru operacije Sociolab, kamor smo z območje stične
točke Lenart vključili dve socialni podjetji.
Iniciative in zainteresirani posamezniki z
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novo idejo ter obstoječa socialna podjetja
se lahko še vedno vključite v projekt, kjer
bomo skupaj razvijali vaše ideje ter vas spremljali in svetovali pri vaših težavah. Poleg

usposabljanj imamo za letos predvidenih še
nekaj drugih aktivnosti, s katerimi želimo
še bolje predstaviti idejo o celovitem sistemu podpore. Poleg dogodkov animiranja in
motiviranja prebivalstva bi želeli izpostaviti
delavnico reševanja družbenih problemov, ki
jo bomo izvedli v obliki okrogle mize o reševanju problemov na področju lokalne samooskrbe. Hkrati z okroglo mizo bo potekal
dan odprtih vrat Zadruge Dobrina, kjer se bo
predstavilo tudi nekaj članov zadruge s svojo
ponudbo. Ves dogodek bo potekal 25. oktobra 2019 v dopoldanskih urah v Mariboru v
prostorih Zadruge Dobrina v Gosposki ulici
in v bližnji okolici. Do konca leta načrtujemo

še delavnico digitalnega fabriciranja, kjer za
nekaj dni dobimo v uporabo različne naprave
(3D tiskalnik, CNC stroj, gravirni stroj ipd.),
s katerimi bomo poskusili pritegniti še več
ljudi v projekt, hkrati pa bomo pomagali iniciativam in socialnim podjetjem s konkretnimi rešitvami.
Če že dolgo razmišljati o ideji za rešitev nekega družbenega problema in ne veste, kako
se tega lotiti, se oglasite na stični točki Sociolab v Lenartu (v prostorih Izobraževalnega
centra Slovenske gorice na Nikovi 9) ali na
Razvojni agenciji Slovenske gorice in z veseljem vam bomo pomagali.
Danijel Zorko

Cepljenje je najmočnejše orožje proti
bolezni otrok

C

epljenje je najmočnejše orožje za preprečevanje bolezni in smrtnosti otrok.
To je osnovno sporočilo s Svetovnega
vrha o cepljenju, ki so ga pripravili v Bruslju
pod pokroviteljstvom Evropske komisije in
Svetovne zdravstvene organizacije, na njem pa
so sodelovali tudi predstavniki slovenske vlade.
Na tem pomembnem mednarodnem srečanju so poudarili, da je nesprejemljivo, da v
sodobnem svetu otroci zbolevajo in umirajo
zaradi bolezni, ki bi jih s cepljenjem lahko
preprečili. Zato so pozdravili odločitev Face-

booka in Pinteresta, da bosta širila samo informacije o celjenju iz verodostojnih strokovnih virov, medtem ko različni šarlatani svojih
stališč proti cepljenju po omenjenih družabnih omrežjih ne bodo več mogli propagirati.
Sicer pa dvom v cepiva ni najpomembnejši
razlog, da otroci niso cepljeni. Najpomembnejši razlog za to je revščina, saj v številnih
državah otroci zaradi nje nimajo dostopa ne
do zdravstvene oskrbe in ne do cepiv.
T. K.

Ponovno podražitev dopolnilnega
zdravstvenega zavarovanja

Z

avarovalnica Vzajemna, ki je nazadnje ceno dopolnilnega zdravstvenega
zavarovanja dvignila 1. marca, je s 1.
septembrom ponovno zvišala premijo dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja za 3,7 evra
na 35,67 evra mesečno. Po navedbah Vzajemne so bili v to prisiljeni zaradi stroškov za
zdravstvene storitve.
Zavarovalnica Triglav je s 1. septembrom mesečno premijo za dopolnilno zdravstveno zavarovanje povišala za 7,8 odstotka na 35,55 evra.
V zavarovalnici Adriatic Slovenica dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja niso zvišali, vendar so napovedali, da bodo korekcije
premije potrebne, če se trendi povečevanja
obsega doplačil za zdravstvene storitve iz
prve polovice letošnjega leta ne bodo spremenili. Za mesečno premijo dopolnilnega
zdravstvenega zavarovanja v tej zavarovalnici
je treba odšteti 31,98 evra.
Proti povečanju premij dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja je takoj protestiral
Sindikat upokojencev Slovenije, ki že celo
desetletje zahteva preureditev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Po njihovem
mnenju je sistem nesolidaren, saj upokojenci, ki s svojo pokojnino ne krijejo niti minimalnih življenjskih stroškov, plačujejo enako
premijo kot tisti, ki mesečno prejemajo več
deset tisoč evrov.
Stranka Levica pa je predlagala kar ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja
ter njegov prenos v obvezno zavarovanje. Po
njihovem predlogu naj bi povišali prispevne
stopnje za obvezno zdravstveno zavarovanje
in povečali prispevke na kapitalske dohodke,
ukinili pa dopolnilno zdravstveno zavarova-

nje, češ da zavarovalnice zelo veliko sredstev
zavarovancev porabijo za svoje visoke plače
in delovanje ter za svoje marketinške aktivnosti oziroma promocijo. Z ukinitvijo dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja bi največ
pridobili upokojenci, kmetje in zaposleni z
nižjimi plačami, medtem ko bi za zdravstvo
več plačevali zaposleni z višjimi in najvišjimi
plačami, zlasti menedžerji in funkcionarji.
Vladna koalicija in Levica se načeloma strinjata glede prenosa dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja v obvezno, kar bi lahko uveljavili z letom 2021. Razlikujejo se samo glede
časovnice, kdaj naj bi to storili. V Levici želijo,
da bi skupaj pripravili predlog zakona in ga še
ta mesec vložili v proceduro v državni zbor.
Na ministrstvu za zdravje predloga o ukinitvi dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja niso podprli, napovedujejo pa, da bodo v
zvezi s tem sami pripravili ustrezno rešitev v
okviru predloga novega zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, ki
ga bodo dali v obravnavo vladi junija naslednje leto. Skupaj z ministrstvom za finance
opozarjajo, da bi zaradi takojšnje ukinitve
dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja nastala v sredstvih za zdravstvo prevelika vrzel,
poleg tega pa bi tak ukrep še dodatno obremenil samo delovno aktivno populacijo ter
zvišal stroške dela.
Kakšen bo rezultat vseh teh razprav trenutno še ni jasno. Za zdaj je jasno samo, da morajo od 1. septembra naprej vsi, ki so dopolnilno zdravstveno zavarovani pri Vzajemni
in Triglavu, plačevati višje premije.
T. Kšela

Akcija proti kajenju v avtomobilih

K

ajenje ne škoduje samo kadilcem,
temveč tudi tistim, ki vdihujejo cigaretni dim, še zlasti, če so to otroci oziroma mladoletniki. Še posebej je tobačni dim
škodljiv za vse, ki ga vdihujejo v tako majhnem prostoru, kot je avtomobil. Zato je ministrstvo za zdravje skupaj s policijo letos na
začetku šolskega leta izvedlo akcijo za ozaveščanje javnosti o prepovedi kajenja v vozilih
ob prisotnosti mladoletnih oseb ter škodljivosti pasivnega kajenja. Akcijo, ki bo trajala
ves september, so podprli tudi AMZS, Val

202 in Nacionalni inštitut za javno zdravje.
Tobačni dim, ki je mešanica plinov in delcev, vsebuje več kot 7.000 različnih kemičnih
snovi, med katerimi je na stotine škodljivih,
okoli 70 pa jih dokazano povzroča raka. Najbolj nevaren je za dojenčke in majhne otroke.
Seveda pa je kajenje v avtomobilu, v katerem
so tudi otroci in mladostniki, prekršek. Lani so
policisti v Sloveniji zaradi kajenja v avtu oglobili 382 kršiteljev, letos pa doslej že 273.
T. K.
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Gradbincem primanjkuje domačih delavcev

P

o tem, ko je kriza v gradbeništvu minila, imajo gradbena podjetja čedalje več
dela. Mnoga med njimi, ki delavcev ne
najdejo na domačem trgu dela, zato zaposlujejo tujce. Ob tem morajo upoštevati, da za
tuje delavce v celoti velja delovnopravna zakonodaja, ki velja tudi za slovenske delavce.
Za to, da slovenski delodajalec lahko zaposli tujega delavca, mora zadostiti pogojem, ki
jih določa zakon o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev v Sloveniji. Delodajalec mora delavcem redno izplačevati plače ter
zanje plačevati tudi prispevke za zdravstveno
in pokojninsko-invalidsko zavarovanje, ne
sme imeti davčnega dolga do države, aktivno mora delati oziroma poslovati v Sloveniji
(ni dovolj, če ima samo »poštni nabiralnik« v

Sloveniji), z delavci mora imeti ustrezno sklenjene pogodbe o zaposlitvi, dokazati pa mora
tudi, da ustreznega delavca ni mogel najti na
domačem trgu.
Tuji delavec, ki ga delodajalec zaposli v Sloveniji, ne pridobi takoj pravice do proste izbire delodajalca. To možnost ima šele po 20-ih
mesecih zaposlitve v zadnjih dveh letih, če
gre za delavce z najmanj poklicno izobrazbo,
oziroma po 30-mesečni zaposlitvi v zadnjih
treh letih, če gre za delavce brez poklicne izobrazbe. Seveda pa lahko vsak tuji delavec, ki
želi prekiniti delovno razmerje, poda odpoved pogodbe o zaposlitvi in izvede postopek
za izdajo novega dovoljenja, ki se izda pod
enakimi pogoji, kot velja za vsako novo zaposlitev tujca.

Zato, da bi poskrbela za dodatno zaščito
tujih delavcev, ima Republika Slovenija sklenjen sporazum o zaposlovanju delavcev iz
BiH, s 1. septembrom pa je začel izvajati tudi
sporazum z Republiko Srbijo. Sporazuma
določata, da delavcu migrantu, ki je izgubil
zaposlitev zaradi izredne odpovedi pogodbe
o zaposlitvi iz razlogov na strani delodajalca,

dovoljenje v skladu z zakonodajo Republike
Slovenije ne preneha veljati, če v 30 dneh od
prenehanja delovnega razmerja sklene novo
pogodbo o zaposlitvi pri drugem delodajalcu
in za enako delovno mesto, za katero je bilo
dovoljenje izdano.
T. K.

Začel je veljati tudi sporazum s Srbijo

Lažne evidence delovnega časa škodujejo vsem

R

očno vodenje evidenc o izrabi delovnega časa ne zagotavlja nujno pravilnosti
podatkov v evidencah. To je pokazal
nadzor, ki so ga inšpektorji za delo letos poleti
izvedli v gostinstvu in gradbeništvu. Izkazalo
se je, da je samo 90 odstotkov delodajalcev vodilo evidence o izrabi delovnega časa, več kot
90 odstotkov od teh pa jih je evidence vodilo
ročno bodisi na papirju ali v tabelah na računalniku. Manj kot 10 odstotkov delodajalcev
je evidenco o izrabi delovnega časa vodilo elektronsko. V gradbeništvu niti eden delodajalec ni vodil evidence elektronsko. Inšpektorji
so ugotovili, da ročen način evidence ne zagotavlja nujno tudi pravilnosti podatkov.
Po evidencah bi lahko sklepali, da večina
delavcev v gradbeništvu dela po 8 ur dnevno,
vendar številni inšpekcijski nadzori kažejo, da
v gradbeništvu večina delavcev dela več kot 8
ur. Iz tega inšpektorji sklepajo, da marsikateri
delodajalec v gradbeništvu v evidenco vpiše
podatke le zaradi morebitnega nadzora. Očitno so mnoge evidence narejene samo za po-

trebe inšpektorjev in potemtakem lažne.
Po veljavni zakonodaji morajo delodajalci
voditi evidenco o izrabi delovnega časa, ki ni
namenjena zgolj obračunu plač, temveč tudi
pravilnemu razporejanju odmorov in počitkov in zagotavljanju delovnopravnih pravic.
Pravilna evidenca delovnega časa je zelo pomembna tudi za razvijanje varnosti in zdravja pri delu, ki jo urejajo mednarodni pravni
akti. Temeljno spoznanje v zvezi s tem je, da
le zdrav delavec lahko celotno svoje aktivno
obdobje opravlja delo v okviru svojih polnih zmogljivosti in želja. Preobremenjevanje
delavcev je na dolgi rok pogubno za njih, pa
tudi za delodajalce in vse davkoplačevalce.
Na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti že pripravljajo
spremembe, s katerimi bodo izboljšali zakon
o evidencah na področju dela in socialne varnosti, pri čemer fleksibilnosti dela, še posebej
dela na domu, ne bodo omejevali.
T. K.

Občina Benedikt

Intenzivna investicijska dejavnost

O

bomo počrpali vsa nepovratna sredstva,«
pravi župan Občine Benedikt mag. Milan
Repič.
Po njegovih besedah se je avgusta zaključil Javni poziv zbiranja ponudb promotorjev
za posodobitev javne razsvetljave v občini in
razsvetljave v športni dvorani, saj ta ne ustreza kriterijem, ki so potrebni za osvetljenost na
tekmah. Na poziv sta prispeli dve ponudbi. O
smiselnosti investicije in načinu izvedbe bo
odločal občinski svet. Na občini predlagajo izvedbo v okviru javno-zasebnega partnerstva.
V Benediktu bodo zgradili tudi nadomestni nizkonapetostni kablovod in nadomestno
transformatorsko
postajo TP Benedikt 1.
Investicijo bo izvedlo podjetje Elektro Maribor, d.
d., OE Gornja Radgona.
Po besedah Repiča gre za
nujno investicijo v kablovod preko novega naselja
BE-15 do transformatorske postaje v Štajngrovi in
nadaljevanje povezave na
transformatorsko postajo v
Nasipni ulici TP Benedikt
5. Investicija je nujna zato,
ker bo omogočila nadaljevanje izgradnje individualnih hiš in stanovanjskih
blokov v naselju BE-15 ter
Številne investicije dajejo Občini Benedikt novo, sodobno podobo.
individualnih hiš pod Jurbčina Benedikt je v zadnjem času izjemno aktivna na področju investicij,
ki so predpogoj za hitrejši razvoj občine. Tako bodo v teh dneh začeli rekonstruirati cesto Drvanja–Bačkova Huber–Froleh
v dolžini 1080, za katero imajo v občinskem
proračunu na voljo 156 tisoč evrov. Občina
je poleti že izvedla razpis za izvedbo del in
izbrala najboljšega ponudnika, vendar se je
eden od ponudnikov pritožil, zato na občini
sedaj čakajo na odločitev Državne revizijske
komisije. »Zavedamo se težav, ki jih imamo
zaradi pritožbe, vendar bomo naredili vse,
da se bo investicija v tem letu izvedla ter da
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čičevo ulico. Kot pravi Repič, je investicija pri
pridobivanju služnosti na parcelah fizičnih
oseb, po katerih bo potekal kablovod.
V Občini Benedikt so pričeli pripravljati
tudi projektno dokumentacijo in pridobivanje služnosti na parcelah fizičnih oseb, po
katerih bo potekala izgradnja fekalne kanalizacije Sv. Trije kralji - II. faza. Po besedah župana bodo čez zimo pripravili vso potrebno
dokumentacijo in pridobili gradbeno dovoljenje, dela pa bodo izvedli leta 2020.
Občina Benedikt sodeluje tudi v projektu
kolesarskih povezav na območju Slovenskih
goric in širše. Načrtovana gradnja kolesarskih povezav je namenjena zagotavljanju
trajnostne mobilnosti ljudi in se bo izvajala
na območju 15-ih občin. Kot pravi župan
Repič, bosta po Občini Benedikt potekali dve
trasi. Trasa 5, ki bo potekala od Lenarta skozi Sp. Porčič, Sv. Trojico, Osek do Benedikta,
bo dolga 8,6 km. Trasa 17, ki se bo začela v
Lenartu in bo do Benedikta potekala ob regionalni cesti, pa bo dolga 4.7 km. »V tem
trenutku je potrjeno naročilo za izdelavo projektne dokumentacije. Občina bo za izvedbo
investicije v letu 2019 zagotovila nekaj več kot
3.400 evrov lastnih sredstev. V letu 2020 bo
občina zagotovila okoli 19.300 evrov, v letu
2021 okoli 22.300 evrov in v letu 2022 okoli
5.700 evrov,« pravi Repič.
»Občina Benedikt izvaja tudi projekt Eko
muzej Dolina miru, ki ga sofinancira Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (EKSRP) v skupni vrednosti nekaj čez 57 tisoč
eur. V letu 2019 smo izvedli I. fazo, ki je
znašala nekaj čez 35 tisoč evrov, in v juniju
oddali I. zahtevek za sofinanciranje. Odločbo pričakujemo proti koncu tega leta. V II.
fazi nas čaka izvedba programov in delavnic
ter priprava interpretacijskega načrta za eko
muzej, ureditev naravnoslovnih in kmetijske
učne poti, priprava, izdelava in tisk brošur in
zemljevida in podobno. Vrednost II. faze znaša dobrih 22 tisoč eur,« pojasnjuje Repič.
Avgusta je Občina Benedikt skupaj s partnerji (Društvo upokojencev, Društvo kmečkih žena in deklet ter Dežela daril) oddala
projektno dokumentacijo za sofinanciranje
investicije v vzpostavitev večgeneracijskega
centra v Benediktu. Če bo investicija odobrena, bo sofinancirana s strani Evropskega
sklada za regionalni razvoj (ESRR). Vrednost
investicije znaša okli 35 tisoč evrov, s temi
sredstvi pa nameravajo obnoviti notranje prostore vrtca, nakupiti opremo za potrebe delovanja društev in informacijsko-komunikacijsko opremo ter financirati izvedbo delavnic.
Prav tako na občini pripravljajo Dokument
identifikacije investicijskega projekta (DIIP)
za investicijski del obnove mežnarije pri Svetih Treh Kraljih. Gre za obnovo notranjosti
mežnarije, ki mora biti izvedena v skladu

s smernicami Zavoda za varstvo kulturne
dediščine. Investicija je po besedah Repiča
ocenjena na skoraj 60 tisoč evrov in naj bi se
izvajala v letu 2021. Kot pojasnjuje Repič, je
namen obnove povečati turistično ponudbo
kraja in občine, saj nameravajo v obnovljeni
mežnariji uredili staro črno kuhinjo in muzejsko sobo, kjer bi našle svoje mesto starine iz območja občine. V urejenih prostorih
nameravajo turistom in romarjem ponuditi
izdelke in druge produkte iz domačega okolja. Največji prostor pa nameravajo urediti v
protokolarni prostor, v katerem bi lahko potekale poroke, srečanja, sestanki in podobno.
V severnem delu pa nameravajo urediti garderobe za potrebe uporabnikov prostorov.
Občina bo investirala tudi v izdelavo in
montažo plezalne stene v športni dvorani.
Zato načrtujejo izdelavo dokumentacije, s
katero bo občina to investicijo prijavila na
razpis Evropskega sklada za regionalni razvoj
(ESRR). Po besedah župana je interes za plezalno steno pri individualnih plezalcih, mladih in tudi pri učencih osnovne šole velik.
»V mesecu novembru pričakujemo razpis
Fundacije za financiranje športnih organizacij v republiki Sloveniji. Na razpis se bomo
prijavili z investicijo v obnovo parketa v športni dvorani. V teh dneh smo pričeli s pripravo
dokumentacije, ki jo potrebujemo za prijavo
za sofinanciranje. Okvirna ocena investicije
znaša nekaj okrog 40 tisoč eur,« pravi Repič.
»V proračunu za leto 2020 moramo zagotoviti tudi sredstva za izdelavo projektne dokumentacije za posodobitev pokopališča v
Benediktu ter za dozidavo in energetsko sanacijo dela Osnovne šole Benedikt. Prav tako
je potreba po dodatni trgovski ponudbi, zato
sem že pričel pogovore z več trgovci ter z iskanjem možnosti za prihod še enega trgovca
v našo občino,« pojasnjuje Repič.
Občina Benedikt si prizadeva pridobiti
sredstva tudi na mednarodnih razpisih. »V
letošnjem letu smo pripravili dokumentacijo
in se prijavili na razpis Evropa za državljane: Demokratično delovanje in državljanska
udeležba – Pobratenje mest, s projektom
B-LIVE. Nosilec tega projekta je naša občina,
vanj pa je vključenih še devet partnerjev in
sicer iz Hrvaške, Srbije, Madžarske, Avstrije,
Slovaške in Češke. K sodelovanju nas je kot
partnerja iz Slovenije povabila tudi Občina
Veliko Tarnovo iz Bolgarije, ki je prijavila
projekt v okviru European Academy Network - Encouraging democratic participation at EU level, as a Network of Towns under
Europe for Citizens programme. V njem sodeluje 13 partnerjev. V obeh primerih čakamo na rezultat prijave, ki naj bi bil znan proti
koncu tega leta,« pravi Repič.
Tomaž Kšela

Župan za podžupana Občine Benedikt
imenoval Igorja Bartona
Župan Občine Benedikt mag. Milan Repič je pred nedavnim za podžupana Občine Benedikt imenoval Igorja Bartona. Kot pojasnjuje Repič, je že takoj po izvolitvi poudaril, da je čas
pred volitvami primeren za dokazovanje strankarske pripadnosti, obljube in prepričevanje.
Po volitvah pa je čas za delo, sodelovanje ter za skrb za občanke in občane. »Skupaj s svetnicama in svetniki, ki so kandidirali na naši listi, smo se o funkciji podžupana pogovarjali. Skupna ocena je bila, da mora v Benediktu prevladati interes za dobro skupno delo, ne glede na
to, kje je kdo kandidiral. To je bilo izhodišče odločitve o tem, kje jaz kot župan in občina kot
lokalna skupnost potrebujva pomoč. Odločil sem se za Igorja Bartona, ki bo poleg zakonsko
določenih funkcij, kot so nadomeščanje župana v njegovi odsotnosti, zadolžen za področja,
ki jih strokovno in praktično najbolj obvlada. To so IKT oprema in programi. Vključen pa
bo tudi v aktivno delo na področju razvoja turizma v občini. Verjamem, da bo s svojim
znanjem, delovnimi izkušnjami in delavnostjo veliko prispeval k uresničevanju zastavljenih
ciljev razvoja naše občine,« poudarja župan Repič.
Tomaž Kšela

V Benediktu prikazovalnik hitrosti
Dodaten ukrep za takojšnje zmanjšanje povprečnih hitrosti in zaščito
najbolj ranljivih udeležencev v prometu

A

gencija za varnost prometa je 22. avgusta na podlagi javnega razpisa v
brezplačni desetmesečni najem 30
občinam podelila prikazovalnike hitrosti »Vi

vozite«. Prejela ga je tudi Občina Benedikt.
Na razpis se je sicer prijavilo kar 41 občin.
Prikazovalniki hitrosti so se že v preteklosti
izkazali kot učinkovito sredstvo za takojšne
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zmanjšanje povprečnih
hitrosti. Prehitra vožnja je kljub pogostim
preventivnim akcijam
in opozarjanju vseh
institucij, ki delujejo
na področju preventive, še vedno najpogostejši vzrok prometnih
nesreč z najhujšimi
posledicami. Omejitev
hitrosti pa je predvsem
v naseljih ključnega
pomena. V okviru zadnje akcije Hitrost so
policisti največ kršitev
prekoračitve dovoljene
hitrosti izmerili prav
v naseljih. V času trajanja akcije med 12. in
18. avgustom so tako ugotovili 3048 kršitev
prekoračitev hitrosti, od tega kar 2492 kršitev
v naselju.
Agencija za varnost prometa je v sodelovanju s podjetjema Intermatic in Sipronika
tudi letos, že deveto leto zapored, na podlagi
javnega razpisa podelila prikazovalnike hitrosti »Vi vozite« v brezplačni desetmesečni
najem slovenskim občinam. S prikazovalniki
hitrosti želijo na Agenciji spodbuditi voznike k strpnejši in bolj umirjeni vožnji ter tako
prispevati k večji varnosti vseh udeležencev
v cestnem prometu. Agencija želi obenem
občine spodbuditi, da bi uporabljale prikazovalnike hitrosti, saj so dokazano učinkovit
kratkoročni ukrep za zmanjšanje povprečnih
hitrosti v naseljih in izven njih. S prikazovalniki hitrosti se zbirajo tudi podatki o izmerjenih hitrostih, na podlagi zbranih podatkov pa
je mogoče pripraviti analize ter predloge za
izvedbo različnih infrastrukturnih ukrepov
na cestah, ki še dodatno prispevajo k izboljšanju prometne varnosti.
Ob tej priložnosti je v. d. direktorice Agencije za varnost prometa, Vesna Marinko poudarila: »Hitrost in neprilagojena vožnja sta
pogosto usodni. Zato je Agencija v zadnjih
mesecih še dodatno okrepila preventivne aktivnosti tako na lokalnem kot tudi nacionalnem
nivoju, s katerimi želimo povečati stopnjo zavedanja o pomenu previdnejše, predvsem pa bolj
umirjene in strpne vožnje. Uporaba prikazovalnikov hitrosti je nujna predvsem v naseljih,
zlasti pa v okolici šol, vrtcev in igrišč, kjer je

treba zagotoviti dosledno upoštevanje hitrosti.
Rezultati raziskav namreč kažejo, da vozniki,
ki se zavedajo nadzora, ravnajo bolj previdno
tudi tedaj, ko nadzor ni očiten. S prikazovalniki hitrosti želimo izboljšati prometno varnost v
lokalnih skupnostih in tako vplivati na zmanjšanje povprečnih hitrosti na cestah, obenem pa
izboljšati prometno varnost na šolskih poteh.«
Občina Benedikt in Agencija
za varnost prometa

Občina Lenart

Praznik Krajevne skupnosti Voličina

O

Občina Cerkvenjak

Parkirišč bo v Cerkvenjaku dovolj

V

Občini Cerkvenjak že od začetka poletja modernizirajo regionalno cesto,
ob kateri gradijo tudi pločnik in javno
razsvetljavo. Zato v središču Cerkvenjaka že
vse poletje potekajo dela na cesti. Kljub temu
promet skozi kraj poteka več ali manj nemoteno, seveda z zastoji pred semaforji, saj se na
več odsekih, ki so v gradnji, promet odvija po
enem prometnem pasu.
Modernizacija regionalne ceste z izgradnjo
pločnika skozi Cerkvenjak je mimo avtoceste
največja investicija v cestno infrastrukturo v
Občini Cerkvenjak, končana pa bo predvidoma do 25. oktobra.
Po besedah župana Občine Cerkvenjak
Marjana Žmavca na gradbišču dela potekajo
po načrtu, do zamika pri dokončanju del pa
je prišlo, ker je morala občina skupaj z Direkcijo Republike Slovenije za infrastrukturo ponoviti razpis za izbiro izvajalca del. Kot pravi
Žmavc, razpisi velikokrat predstavljajo težavo
pri izvedbi investicije, zato v Občini Cerkvenjak podpirajo prizadevanja za spremembe v
zakonodaji, ki naj bi postopke javnega naročanja poenostavile, vendar še vedno v okviru
meja, ki ščitijo naročnika.
Kot pravi Žmavc, dela potekajo nemoteno.
Kljub kakovostnemu projektu pa prihaja na terenu velikokrat do usklajevanj med projektantom, izvajalci in lastniki zemljišč ob cesti, saj
obstaja v prostoru ob tako veliki investiciji vedno veliko različnih interesov in pričakovanj.
Kar zadeva ceno investicije, je še vedno nespremenjena. Skupna vrednost investicije je
2,2 milijona evrov, od tega na občino odpade

ŠT. 8 | 27. SEPTEMBER 2019

javni vodovod, temveč so
imele lastnega, ki pa ne zadostuje več sodobnim potrebam in dejavnostim na
kmetijah, ki se s časom razvijajo. Vrednost investicije
znaša okoli 70 tisoč evrov.
Občina bo komunalno
uredila tudi novo sosesko
v Cogetincih, v kateri bo
zraslo 14 stanovanjskih hiš.
Investitor in izvajalec Sašo
Lorenčič, Gradbeništvo, s.
p., je na svojem zemljišču
že začel graditi štiri objekte.
V športno-rekreacijskem
centru v Cerkvenjaku je
občina letos že povečala Središče Cerkvenjaka že dobiva novo podobo.
garderobe za igralce, ki
vzdrževanje občinskih cest in javnih poti, ki
bodo sedaj ustrezale stanjih je na območju Občine Cerkvenjak okodardom za mednarodne tekme. Letos so v
li 80 km. Na letni ravni po besedah župana
tem centru že izvedli mednarodni turnir v
Žmavca občina iz proračuna za to nameni
nogometu za dekleta od 16 do 17 let. Pomepreko 100 tisoč evrov.
rile so se reprezentance deklet iz Švedske, Severne Irske, Walesa in Slovenije.
Tomaž Kšela
Veliko sredstev občina namenja tudi za

blizu 400 tisoč evrov. Občina bo zagotovila
sredstva za izgradnjo pločnika in javne razsvetljave, položitev kablov za optično omrežje, za obnovo vodovoda in za ureditev osrednjega trga v središču Cerkvenjaka s fontano.
Zaradi ureditve trga bo Cerkvenjak izgubil
nekaj parkirnih mest v središču kraja, ki pa
jih bo občina takoj nadomestila z drugimi,
tako da jih v bodoče ne bo manj, kot jih je
bilo pred začetkom investicije.
Več parkirnih mest bodo zagotovili in
dodatno uredili na zemljišču pod občinsko
zgradbo. Dodatna parkirna mesta bodo uredili nasproti zadruge in cerkve sv. Antona na
zemljišču Ivana Petroviča. Tam bodo uredili od 15 do 20 parkirišč. Kot pravi župan
Žmavc, je zemljišče že v fazi odkupa, vendar
pa mora občina sredstva za nakup še zagotoviti v proračunu.
Od 35 do 40 parkirnih mest nameravajo
urediti tudi pred bodočo trgovino Mercatorja in lekarno, ki bosta v objektu na nekdanji
Zimičevi domačiji. Objekt namerava zgraditi
zasebni investitor, z deli pa naj bi pričeli predvidoma jeseni.
Pred cerkvijo v Cerkvenjaku pa je že danes
urejenih preko 20 parkirišč, pri pokopališču
pa 35. Ob večjih prireditvah pa so v Cerkvenjaku na voljo tudi parkirišča pred Športnorekreacijskim centrom, kjer jih je okoli 150.
Občina Cerkvenjak namerava letos zgraditi tudi vodovod v Brengovi, ki bo dolg več
kot kilometer, skupaj s priključki pa skoraj
kilometer in pol. Vodovod bodo zgradili do
domačij, ki doslej še niso bile priključene na

bčino Lenart sestavljata Krajevni skupnosti Lenart in Voličina in slednja
ob godu svetega Ruperta praznuje
krajevni praznik, katerega prireditve so se
začele 10. in se bodo končale 29. septembra.
Peter Golob, predsednik Sveta KS Voličina,
in mag. Janez Kramberger, župan Občine Lenart, sta v povabilu na prireditve zapisala:
Čas trgatve, obiranja jabolk, god farnega
zavetnika svetega Ruperta, žegnanje, krajevni
praznik, čas za srečanja in druženja. Kraji živijo le z ljudmi. Lep je ta naš svet, pokrajina
in kraji. Prav je, da ga cenimo, se zavedamo
vrednosti tega, kar delamo, ustvarjamo, pridobitev, vsega, kar je dobro za ljudi. Prireditve
ob krajevnem prazniku niso delo peščice posameznikov, ampak skupnosti, volje in prizadevanj društev, šole, župnije, drugih organizacij.
Ljudem dobre volje in pozitivne energije, ki s
svojim delom, tudi prostovoljnim, v kraju boljšate življenje in svet, hvala. Vsi dogodki so pripravljeni z dobrim namenom, za ljudi, za lepa
doživetja.
Prireditve so se začele v torek, 10. 9., s predavanjem o zdravem razvoju otrok in nadaljevale v četrtek, 12. 9., z Zajčjo šolo. V petek,

13. 9., so stekle športne prireditve, nedelja,
15. 9. pa je bila v znamenju pohoda z biciklom po domačih krajih, merjenja krvnega
tlaka, romanja k sv. Notburgi in pohoda »skozi bükovje«. Torek, 17. 9., je prinesel predavanje za starše, četrtek, 19. 9., pa kolesarjenje
po krajevni skupnosti in ruperško pravljično
urico. V petek, 20. 9., je bila najprej krvodajalska akcija, nato pa osrednja proslava, o
kateri poročamo posebej. Sobota je prinesla
nogometni turnir in večer napitnic in napevov, nedelja pa mašo in žegnanje v čast farnemu zavetniku in vrtno zabavo z živo glasbo.
Ponedeljek, 23. 9., je postregel z muzikalom
za otroke in ruperškimi igrami za otroke in
odrasle. V torek, 24. 9., je bila maša ob godu
sv. Ruperta in v čast škofu Slomšku ter blagoslov pomnika. V četrtek, dva dni kasneje, sta
potekala dan odprtih vrat vrtca in ruperška
literarna čajanka. V petek, 27. 9., sta v programu evropski šolski dan in športno druženje. V soboto, 28. 9., je na sporedu Trgatev
Zavrh 2019 z lovsko razstavo, v nedeljo, 29. 9.,
pa koncert Proti toči/poledici. Na slednji dve
vabimo tudi posebej.
E. P.

Proslava ob prazniku KS Voličina

P

roslava ob prazniku KS Voličina je bila
preplet domače kulturne ustvarjalnosti. Pester in razgiban kulturni program, pesmi »z vseh vetrov«, zanimivi glasbeni nastopi so odsev živahnega utripa kraja,
predvsem pa ustvarjanja mladih, osnovne
šole, vrtca, dijakov, študentov ter društev.
V kulturnem programu so nastopili: Mladinska dramska skupina KTD Selce, Eva
Kurnik in Matic Lorbek, Apela (Špela Brumen, vokal &Aleksander Živko, klavir), Vokalna skupina Amista, otroci iz vrtca v Selcah in v Voličini, učenci 5.
razreda OŠ Voličina, Neža
Kuhar in Lan Grahornik
(plesna skupina Samba),
duo harmonik Miha Fras
in Kristijan Brus iz Konservatorija za glasbo in balet
Maribor, Podružnična šola
Lenart, Aleksandra Papež
in Slovenskogoriški pihalni
orkester MOL Lenart.
Osrednji govorniki na
prireditvi so bili predsednik
Sveta KS Voličina peter Golob, ravnatelj OŠ Voličina
mag. Anton Goznik in žu-

pan Občine Lenart mag. Janez Kramberger.
Proslava je bila posvečena tudi 50. obletnici
vrtca v Selcah.
Zaslužnim društvom in posameznikom sta
predsednik Sveta KS Voličina Peter Golob in
župan Janez Kramberger podelila priznanja, ki
so jih prejeli: Marija Kurnik iz Zavrha, Vokalna skupina Amista, Ženska članska ekipa Kluba malega nogometa Slovenske gorice, Terezija Novak, Cvetka Bezjak, župnik Jože Muršec
in Župnijska Karitas Sv. Rupert Voličina.
D. O.
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Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje športnih programov v
Občini Lenart za leto 2019

Trgatev Zavrh 2019
“V vinu je največ sonca. Naj žive ljudje, ki
pridelujejo vino, kajti z njim vnesejo svetlobo
sonca v človeške duše.” (Maksim Gorki)
Spoznajte lepote Slovenskih goric, odlična
vina in izvrstne okuse domačih dobrot, ki jih
bodo ponujali vinogradniki, kmečki turizmi,
društva kmečkih žena in drugi ponudniki na
stojnicah na ploščadi pri Maistrovem stolpu v
Zavrhu.
Prijazno vabljeni na
Trgatev Zavrh 2019 in 10. trgatev
potomke najstarejše vinske trte na svetu,
ki bo v soboto, 28. 9. 2019, od 14. ure dalje
na ploščadi
pri Maistrovem stolpu v Zavrhu!
Program:
trgatev potomke najstarejše vinske trte na svetu, bogata ponudba mošta in vin, domačih
dobrot, lovska razstava v Lovskem domu LD Voličina z nagradno igro, ogled razstave
v Viničariji Kranvogel, ogled muzejski postavitve »Maister po Maistru« v Štupičevi vili,
nastop Folklorne skupine Jurovčan, zabava z ansamblom Prisrčniki, aktivnosti za otroke,
prešanje na tradicionalen način, vožnja s turističnim vlakcem ...
Vabljeni na veselo druženje!
Organizatorji: Občina Lenart in Društvo vinogradnikov Lenart, Lovska družina Voličina, Turistično
društvo Rudolf Maister Vojanov Zavrh in druga društva

1.

Rokoborski klub Lenart

373 EUR

2.

Športno društvo Voličina

950 EUR

3.

Športno društvo MAJSTRI Lenart

560 EUR

4.

Športno društvo Lenart

2316 EUR

5.

Nogometni klub Lenart

6144 EUR

6.

Športni klub za vse generacije Lenart

781 EUR

7.

Športno društvo Selce

798 EUR

8.

Športno društvo DRIM TIM

80 EUR

9.

Društvo malega nogometa Lenart

243 EUR

10.

Balin klub Voličina Slov. gor.

677 EUR

11.

Kolesarski klub TBP Lenart

1.733 EUR

12.

Teniški klub Lenart

887 EUR

13.

KMN Slovenske gorice

4.579 EUR

14.

Planinsko društvo Lenart

1.435 EUR

15.

Košarkarski klub Lenart

2042 EUR

16.

JU-JITSU KLUB »NIPPON« LENART

620 EUR

17.

Ribiška družina Pesnica Lenart

1.362 EUR

18.

Izobraževalni odbojkarski klub »ZOJA« Lenart

1070 EUR

19.

Twirling plesni in mažoretni klub Lenart

440,00 EUR

20.

ŠPORTNA ZVEZA LENART

1970 EUR

Javni razpis za sofinanciranje kulturnih programov, projektov in ljubiteljske
kulturne dejavnosti v občini Lenart za leto 2019

Koncert Proti toči/Proti poledici v Voličini
Vabljeni na koncert Proti toči/Proti poledici v nedeljo, 29. septembra, ob 19. uri v
Kulturnem domu Voličina
Ker so postale vremenske neprilike pogostejše, kot se posodablja programska oprema
Adobe Reader, močnejše, kot je “vžgala” kriza, in bolj dramatične od zadnjega zasedanja
centralnega komiteja KPJ, te pozivamo, da v izogib tem in podobnim tegobam prideš,
zapoješ in zaplešeš s skupino PROTI TOČI - PROTI POLEDICI (in še proti čemu), in kot
pravi pesnik: “Hannibal ad portas ali Zdrav duh v zdravem telesu”.
Z vami vedno v vseh zagatah in težavah.

Foto: Marko Katan

Dotacije društvom v Občini Lenart za leto
2019 na podlagi javnih razpisov

P

ravica do svobodnega zbiranja in združevanja je človekova pravica, izvira iz
načel demokratične družbe in ustave.
Človek ima pravico, da se poveže z drugimi,
prav tako pa ima pravico, da se z drugimi ne
poveže. Društva so oblika prostovoljnega in
nepolitičnega združevanja ljudi zaradi doseganja skupnih interesov.
Dejavnost društev ni pomembna le za člane,
ampak tudi za širše okolje. Društva s svojimi
aktivnostmi in delovanjem na različnih področjih bogatijo dogajanje in življenje v občini, so
splošno koristna za občino in občane, prispevajo h kvaliteti življenja, promociji občine.
Društva bogatijo življenje v občini, ga popestrijo, so mozaik najrazličnejših interesov
ljudi vseh generacij, od otrok do upokojencev. Bistveni element društvene dejavnosti
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je prostovoljno delo, ki prinaša tudi občutek
lastne koristnosti, vključenosti, pripadnosti,
prinašanja pozitivnih sprememb posamezniku in družbi, delo na različnih področjih za
dobrobit ljudem in lokalnemu okolju in družbi. Društva so tudi zakladnica znanja, ustvarjalnosti, pomenijo osvajanje novih veščin,
spretnosti, skrb za zdravje, koristno preživljanje prostega časa, pomoč sočloveku, spodbujajo odgovornost in pozitivne vrednote.
Občina Lenart spodbuja društveno dejavnost, društvom omogoča ugodne materialne
pogoje za delovanje, zato je v letu 2019 objavila 3 javne razpise za sofinanciranje programov, projektov in dejavnosti društev. V
nadaljevanju navajamo podatke o dotacijah
društvom, ki so poslali vloge na javne razpise
in so izpolnjevali razpisne pogoje.

1.

Kulturno turistično društvo Selce

2422,00 EUR

2.

Kulturno društvo Babičina skrinja Lenart

969,00 EUR

3.

Kulturno društvo Slovenskogoriški glasovi

684,00 EUR

4.

Twirling, plesni in mažoretni klub Lenart

2074,80 EUR

5.

Kulturno društvo »MOL«, Lenart

4210,40 EUR

6.

Kulturno društvo Rojs Srečko Niko Voličina

2213,50 EUR

7.

Kulturno društvo Delavec

1824,00 EUR

8.

Likovno društvo Lajči Pandur Lenart v Slovenskih goricah

1.140,00 EUR

9.

Kulturno društvo Radko Smiljan Lenart - lutkovno gledališče Pika

1.130,00 EUR

Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov raznih društev v občini
Lenart za leto 2019
1.

Združenje borcev za vrednote NOB Lenart

432,00 EUR

2.

Društvo diabetikov Lenart

324,00 EUR

3.

Društvo upokojencev Voličina

432,00 EUR

4.

Društvo kmečkih žena Voličina

720,00 EUR

5.

Društvo upokojencev Lenart

432,00 EUR

6.

Medobčinsko društvo invalidov Lenart

360,00 EUR

7.

Sožitje, društvo za pomoč osebam z motnjo v razvoju Lenart

468,00 EUR

8.

Sadjarsko društvo Slovenske gorice Lenart

504,00 EUR

9.

Društvo vinogradnikov Lenart

936,00 EUR

10.

Društvo Presmec Dolge Njive

612,00 EUR

11.

Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Lenart

576,00 EUR

12.

Govedorejsko društvo Slovenske gorice Lenart

324,00 EUR

13.

Društvo kmečkih žena in deklet Lenart

828,00 EUR

14.

Strojni krožek KLAS Lenart

324,90 EUR

15.

Društvo prijateljev mladine Slovenske gorice Lenart

864,00 EUR

16.

Turistično društvo Radehova

576,00 EUR

17.

Turistično društvo Rudolf Maister Vojanov Zavrh

396,00 EUR

18.

Čebelarsko društvo Sv. Trojica–Lenart

504,00 EUR

19.

Društvo podeželske mladine Slovenske gorice

432,00 EUR
D. O.
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Javni poziv za podelitev priznanj Občine
Lenart za leto 2019
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občine Lenart objavlja Javni poziv
za podelitev priznanj Občine Lenart za leto 2019, in sicer za podelitev naslednjih priznanj:
1. Častni občan Občine Lenart
2. Zlati lenarški grb
3. Srebrni lenarški grb
4. Bronasti lenarški grb
5. Plaketa Občine Lenart
Javni poziv je objavljen na spletni strani Občine Lenart www.lenart.si. Rok za predložitev
pobud je 11. 10. 2019 do 11. ure v glavni pisarni Občine Lenart (Trg osvoboditve 7, 2230
Lenart), ali priporočeno po pošti na naslov Občina Lenart, za Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Trg osvoboditve 7, 2230 Lenart, v zaprti kuverti, ustrezno
označeno z napisom PRIZNANJA OBČINE LENART 2019, NE ODPIRAJ! Na kuverti
mora biti zapisan pobudnik in njegov naslov.
Dodatne informacije v zvezi z javnim pozivom so na voljo po e- pošti: darja.ornik@lenart.si
ali na tel. št. 02 729 13 21.
mag. Janez Kramberger, dr. vet. med., župan

Javni poziv zlatim maturantom in uspešnim
študentom Občine Lenart
Občina Lenart obvešča dijake s stalnim prebivališčem v Občini Lenart, ki so v šolskem letu
2018/2019 postali zlati maturanti, in diplomante dodiplomskega in podiplomskega študija s
stalnim prebivališčem v Občini Lenart, ki so v študijskem letu 2018/2019 dosegli povprečno
oceno vseh opravljenih obveznosti 9,1 ali več, da oddajo na Občino Lenart prijavo oziroma
vlogo. Zlatim maturantom in uspešnim študentom, ki izpolnjujejo vse pogoje, Občina Lenart podeli denarno nagrado.
Prijavo oziroma vlogo je možno dobiti v glavni pisarni Občine Lenart oziroma na internetni strani www.lenart.si. Razpisno obdobje za prijavo je do 15. oktobra 2019.
mag. Janez Kramberger, dr. vet. med.,

župan Občine Lenart

Prvi šolski dan

V

Občini Lenart smo ponosni na 98
prvošolcev, od tega jih 73 obiskuje
Osnovno šolo Lenart in 25 Osnovno
šolo Voličina. Tako kot v preteklih letih smo
tudi letos za vse prvošolce sklenili in plačali
nezgodno zavarovanje. Za varno pot v šolo
pa smo izvedli naslednje aktivnosti, in sicer:
- uredili prometno signalizacio in obnovo talnih označb na varni poti v šolo v mestu in še posebej pred šolami in vrtcem,
- razdelili prometno preventivni material
šolam (100 kom knjižice Prvi koraki v svetu
prometa, 100 balonov »varna pot v šolo«, 25
kom večjih in manjših plakatov šolska pot.
Gradivo
zagotovila:
Javna agencija Republike Slovenija za varnost prometa Sektor
za preventivo in vzgojo
v cestnem prometu,
- organizirali prostovoljce za varovanje
otrok na poti v šolo.
Pomoč nam je ponudilo in zagotovilo
AMD Lenart. Aktivno
je sodelovalo 5 članov
z izkušnjami v prometu (Milutin Stevanović, Miroslav Škamlec,

Anton Šmid, Danilo Perko in Bruno Pukl),
- kot vsako leto do sedaj na varni šolski poti
izvajajo svoje naloge tudi redarji in policija.
Vsem šolarjem želimo prijeten, varen in
uspešen začetek novega šolskega leta, da okrepijo vedoželjnost, sklenejo nova prijateljstva in
osvojijo nova znanja, ki vjim bodo ostala za
vedno, z njimi pa se vam bodo odpirala nova
obzorja. Prvošolčkom, ki so letos prvič stopili
v hram učenosti, želimo prijeten uvod v novo
poglavje njihovega življenja.
www.lenart.si

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, 25. oktobra 2019. Zadnji rok za oddajo prispevkov ali
nujne rezervacije prostora je 11. oktober 2019.
Uredništvo
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Občina Sveta Ana

Komunalno so opremili novo naselje v
Lokavcu

O

je v tem kraju z bogato tradicijo pred leti
bčina Sveta Ana je v Lokavcu komuzačelo upadati število prebivalcev. Na občinalno opremila gradbene parcele za
ni verjamejo, da bodo z novo sosesko uspeli
novo stanovanjsko naselje. Iz Obnegativne demografske trende zaustaviti in
činskega podrobnega prostorskega načrta
obrniti na bolje.
(OPPN) je razvidno, da je v novem naselju, ki
ga je občina uredila v bližini šole, vrtca, travTomaž Kšela, foto: arhiv občine
natega nogometnega
igrišča, trgovine in še
nekaterih objektov, 26
parcel za stanovanjsko
gradnjo.
Kot pravi župan Občine Sveta Ana Silvo
Slaček, so parcele velike od okoli 800 do 1100
kvadratnih
metrov.
Kupcem jih bodo ponudili po za današnje
čase dokaj ugodnih cenah. Seveda ob nakupu parcele še ne bodo
plačali komunalnega
prispevka. Tega bodo
morali plačati kasneje, Iz občinskega podrobnega prostorskega načrta je razvidno, da je v novem
saj je njegova višina od- stanovanjskem naselju v Lokavcu 26 parcel za stanovanjsko gradnjo.
visna od velikosti hiše.
Komunalno opremljanje naselja v Lokavcu je občino stalo
okoli 177 tisoč evrov.
Poleg
vodovodnega
in
kanalizacijskega
omrežja ter njunih priključkov na parcele so
do parcel položene tudi
cevi za optične kable. V
novem naselju so zgradili tudi cesto do prvega asfalta. Dela je izvedlo podjetje Gozdne
gradnje iz Maribora.
Na Občini Sveta Ana
so se odločili za uredioziroma bodoče stanovanjsko naselje v Lokavcu je že
tev nove stanovanjske Novo
komunalno opremljeno.
soseske v Lokavcu, ker

Turizem in varnost gresta z roko v roki

P

ri načrtovanju razvoja v Občini Sveta
Ana stavijo tudi na razvoj turizma, saj
imajo za to vse pogoje: bogato kulturno in naravno dediščino, čedalje bolj razvito
gostinsko in turistično ponudbo ter čudovite vedute, ki so verjetno najlepše v osrednjih
Slovenskih goricah. Poleg tega Občina Sveta
Ana leži v bližini slovensko-avstrijske meje,
kar za razvoj turizma v občini, zlasti kolesarskega, ni nepomembno. Turistična destinacija Sveta Ana se od letošnje pomladi ponaša tudi s prestižnim znakom zelene sheme
slovenskega turizma Slovenia Green Silver
(podelili so ji ga 22. maja na Zelenem dnevu
slovenskega turizma v Rogaški Slatini), zaradi
katerega je med domačimi in tujimi turisti in
izletniki še bolj prepoznavna.
Za pridobitev tega prestižnega znaka so
morali tako rekoč vsi v Občini Sveta Ana
od občine do turističnih organizacij, ponudnikov gostinskih in turističnih storitev ter
občanov mnogo postoriti, saj so standardi
za njegovo pridobitev
zelo visoki. Za razvoj
turizma poleg zelenega
naravnega okolja ni pomembna samo kakovost gostinskih in turističnih storitev, temveč
tudi urejenost destinacije, čistoča kraja in gostoljubnost domačinov,
še zlasti pa varnostne
razmere v destinaciji.
Varnost je danes za razvoj turizma izjemno
pomembna, saj so turisti, kot pravi pregovor
»plahe ptice«. Če se ne

počutijo stoodstotno varne, v hipu zapustijo
turistično destinacijo in se vanjo zlepa več ne
vrnejo. Samo spomnimo se, kako pogubno so
pred leti fotografije v medijih o postrojih zamaskiranih in oboroženih moških, nasilju na
ulicah in podobne vplivale na razvoj turizma
v nekaterih drugih državah.
»Varnostne razmere v naši občini so dobre
in so se v zadnjem času še izboljšale,« pravi župan Občine Sveta Ana Silvo Slaček. Po
njegovih besedah sta varnost ljudi in njihovega premoženja na visoki ravni, saj se je lani
število kaznivih dejanj, ki so jih obravnavali
policisti, zmanjšala za več kot tretjino. Tudi
kršitev javnega reda in miru na območju občine ni bilo veliko.
Na turistično dejavnost vplivata tudi razvitost cestne infrastrukture in prometna varnost. V modernizacijo regionalnih cest na
območju Občine Sveta Ana je Direkcija za infrastrukturo v zadnjem obdobju vložila precejšnja sredstva, pa tudi občina je poskrbela
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upoštevajo omejitve hitrosti,« pravi župan
Slaček. »V nekaterih naseljih, denimo v Zgornji Ročici, pritiskajo na občino, da bi promet
poskušala umiriti s hitrostnimi ovirami.«
Prometni strokovnjaki pa postavljanju
hitrostnih ovir (po domače jim pravijo tudi
»ležeči policaji«) razen pred šolami in javnimi objekti niso naklonjeni, saj na eni strani
umirjajo promet, po drugi strani pa so lahko za marsikaterega udeleženca v prometu
tudi nevarni. Resno oviro pa hitrostne ovire
predstavljajo tudi pri zimskem pluženju in
vzdrževanju cest. Sicer pa v Občini Sveta Ana
nekaj hitrostnih ovir že imajo, zlasti tam, kjer
cesta poteka čez dvorišče
med stanovanjsko hišo in
gospodarskim poslopjem.
O njihovi namestitvi, če gre
za občinske ceste, odločajo
prometni strokovnjaki v
okviru sveta za preventivo
v cestnem prometu. Kar se
tiče hitrostnih ovir na regionalnih cestah, pa o njihovi namestitvi odločajo na
Direkciji za infrastrukturo
Republike Slovenije.
Sicer pa bodo nadzor
nad hitrostjo vožnje poostrili tudi policisti, ki so že
lani na območju Občine
Sveta Ana v 51 primerih
V Občini Sveta Ana so zgradili pločnike in modernizirali veliko cest, sedaj pa
ukrepali zoper kršitelje cenekateri brezobzirni vozniki po njih tako divjajo, da v nekaterih naseljih že
predlagajo namestitev hitrostnih ovir.
stno prometnih predpisov.
Tudi letos bodo posvetili
pozornost umirjanju prometa ter ukrepanju pri kršitvah hitrosti.
Prometna varnost je za
razvoj turizma v Občini
Sveta Ana pomembna, saj
vse več obiskovalcev v občino prihaja s kolesi iz sosednje Avstrije. Glede na
to, da bodo v naslednjem
obdobju v osrednjih Slovenskih goricah zgradili
mrežo kolesarskih poti, je
mogoče pričakovati, da bo
turistov na kolesih čedalje
več.
Tomaž Kšela
Turiste, še zlasti v tem jesenskem času, v Občino Sveta Ana vabijo tudi čudoviza izgradnjo pločnikov in javne razsvetljave
ter modernizacijo občinskih cest in javnih
poti. Čeprav so lani policisti zabeležili minimalen porast števila prometnih nesreč, je po
njihovi presoji prometna varnost še vedno
zadovoljiva. Zaskrbljujoče je le, da sta najbolj
pogosta vzroka prometnih nesreč neprilagojena hitrost in nepravilna smer vožnje.
»Nekatere občanke in občani, ki so nas v
preteklosti opozarjali, naj poskrbimo za modernizacijo ceste mimo njihovih domačij, se
sedaj, ko so ceste modernizirane, zavzemajo,
naj nanje namestimo hitrostne ovire, ker nekateri objestni vozniki po njih divjajo in ne

te vedute osrednjih Slovenskih goric, ki so posejane z vinogradi.

Visoki standardi za pridobitev znaka
Slovenija Green Destination

K

aj vse je treba zagotoviti za pridobitev
in ohranitev znaka Slovenia Green
Destinacion, s katerim se od letošnjega maja ponašajo v občini Sveta Ana? Za pridobitev omenjenega znaka mora destinacija
med drugim vstopiti v Zeleno shemo slovenskega turizma in izvesti številne aktivnosti, s
katerimi zagotavlja in jamči za določeno raven trajnosti ter se zavezuje, da bo stanje trajnosti v destinaciji ves čas izboljševala. Tako
morajo v destinaciji izpeljati trinajst aktivnosti. Med drugimi morajo imenovati zelenega
koordinatorja; oblikovati zeleno ekipo; anketirati tri skupine deležnikov – turistična podjetja, prebivalce in obiskovalce; pripraviti in
lokalno uskladiti akcijski načrt ukrepov; na
letni ravni pripravljati poročila o napredku;
najpozneje na tri leta izvesti ponovno presojo
in izvajati druge aktivnosti.
Postopek za pridobitev znaka Slovenia Green Destination morajo v destinaciji izvesti v
11 korakih. Med drugim je zelo pomembno,
da v destinaciji povečajo ozaveščenost vseh
tako, da začnejo domačini podpirati prizadevanja za trajnostni zeleni razvoj turizma.
Večja ozaveščenost in sodelovanje vseh deležnikov v destinaciji, od prebivalstva in turističnega gospodarstva do javnih institucij
in služb, je predpogoj za uspešno, okolju in
družbi prijazno upravljanje destinacije.
Za ozaveščanje lahko uporabljajo v destinaciji različne načine, od objave novic na spletnih
straneh destinacije in ključnih partnerjev do
spodbujanja objav in promocije trajnostnega

8|

zelenega turizma v lokalnih časopisih in drugih
medijih ter na družbenih omrežjih in podobno.
Ključni deležniki v destinaciji se morajo
tudi zavezati, da bodo sledili zeleni politiki
slovenskega turizma. Ta temelji na neokrnjeni naravi pri nas in na odločenosti, da takšna tudi ostane. Od tega je odvisen uspeh
turizma v Sloveniji, ki temelji na kredibilnosti naše zelene ponudbe. To kar so za Pariz
Notre-Dame, Louvre, Montmartre in Eifflov
stolp, je za Slovenijo njena zelena in neokrnjena narava. Zato slovenski turistični delavci tudi turiste in obiskovalce spodbujajo k
spoštljivemu in odgovornemu odnosu do naravnega in družbenega okolja. Ena temeljnih
značilnosti Slovenije je tudi njena izjemna
pokrajinska in biotska raznolikost na stičišču
Alp, Krasa in Panonske nižine. Slovenija je na
stičišču raznolikih kultur uspela ohraniti paleto enkratnih naravnih in kulturnih vrednot.
Turistični delavci si prizadevajo, da turisti in
drugi obiskovalci to raznolikost občutijo,
zato izpostavljajo in predstavljajo svoje lokalne gastronomske, kulturne, arhitekturne,
naravne in druge posebnosti.
Sicer pa standard Slovenia Green destinacion sestavlja 131 kazalnikov, ki pokrivajo
pet tematskih področij – naravo, okolje, kulturo in tradicijo, ljudi in gostoljubje ter zeleno ekonomijo. Skratka, tega znaka ni lahko
pridobiti, vendar se je zanj vredno potruditi,
saj krepko povečuje prepoznavnost turistične
destinacije doma in v tujini.
T. Kšela

Postopek javne razgrnitve predloga modelov vrednotenja

Obvestilo
Občina Sveta Ana obvešča javnost, da bo od 1. 10. 2019 do vključno 30. 10. 2019
v prostorih Občine Sveta Ana v času uradnih ur potekala javna razgrnitev predloga
modelov vrednotenja.
V sredo, 9. oktobra 2019, bo javna razgrnitev potekala do 18. ure.
Predlog modelov vrednotenja je dostopen na spletnem mestu:
https://www.mvn.e-prostor.gov.si/postopki-mvn/javna-razgrnitev-predloga/
Občina Sveta Ana bo sprejemala pripombe občanov in drugih, ki bodo poslane oz.
oddane do vključno 15. 11. 2019. Občina bo sprejemala pripombe na zarise vrednostnih
con in višine vrednostnih ravni na območju občine.
Pripombe morajo biti posredovane na naslov:
Občina Sveta Ana, Sv. Ana v Slov. gor. 17, 2233 Sveta Ana oz.
osebno oddane v sprejemni pisarni.

Občinska uprava Občine Sveta Ana

Občina Sveta Trojica v Slovenskih goricah

Na gradbišču Trojice juga je kot na
mravljišču

V

Občini
Sveta Trojica so
avgusta začeli
izvajati tretjo fazo gradnje komunalne opreme v novi stanovanjski
soseski Trojica jug, ki
leži na blagem pobočju
nad regionalno cesto
Lenart–Ptuj nedaleč
od Trojiškega jezera in
priključka na avtocesto
Maribor–Lendava.
Po besedah župana
Občine Sveta Trojica Davida Klobase bo
občina za izvedbo tretje faze komunalnega V soseski Trojica jug bo našlo novi dom predvidoma od 180 do 240 ljudi.
opravljanja
soseske
Trojica jug namenila
okoli 125 tisoč evrov. S
temi sredstvi bodo položili vode za fekalno in
meteorno kanalizacijo
ter zgradili vodovod
in javno razsvetljavo.
Poleg tega bodo v novem naselju zgradili
nizkonapetostno električno omrežje ter
položili telekomunikacijske vode. Skozi naselje bodo zgradili tudi
makadamsko cesto, ki
jo bodo asfaltirali predFoto: Jože Žel
vidoma naslednje leto.
Dela izvaja Komunala
vseh lastnikov parcel, ki želijo začeti z graSlovenske gorice iz Lenarta.
dnjo, zato sedaj dejansko izvaja vse tri faze
Prva faza izgradnje komunalne opreme v
hkrati.
novi soseski Trojica jug je stekla že leta 2017.
Prvi investitorji v novi soseski že gradijo
Vrednost del v prvi fazi znaša okoli 450 tisoč
hiše, nekaj hiš pa je praktično že zgrajenih.
evrov, končana pa bo predvidoma v nasleVeč investicij v stanovanjske objekte pa je v
dnjem letu. Druga faza je stekla letos spofazi pridobivanja gradbenega dovoljenja ozimladi, vrednost del v njenem okviru pa znaša
roma načrtovanja.
okoli 120 tisoč evrov. Tudi to fazo naj bi konV novi stanovanjski soseski Trojica jug, ki
čali v naslednjem letu. Tako kot tretjo fazo
izgradnje tudi prvo in
drugo izvaja Komunala
Slovenske gorice.
Kot pravi župan
Klobasa, se občina ne
more izogniti velikim
enkratnim stroškom
za izgradnjo komunalne opreme v celotni
novi soseski, saj si vsi
različni lastniki parcel
želijo, da bi lahko začeli
graditi. Gledano z vidika stroškov bi bilo bolj
racionalno, če bi občina gradila komunalno
opremo po fazah glede
na pozidavo, vendar
pa mora enakoprav- V novi soseski Trojica jug intenzivno poteka izgradnja komunalne opreme,
no upoštevati interese posamezni investitorji pa že gradijo stanovanjske objekte.
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se razteza na 5,7 hektara zemljišč, bo 60
stanovanjskih objektov.
V njih bo predvidoma
živelo od 180 do 240
ljudi. Trenutno je v naselju Sveta Trojica okoli
670 gospodinjstev, po
izgradnji vseh objektov
v naselju Trojica jug
pa jih bo okoli deset
odstotkov več. Neto
površina vseh objektov
v novi soseski bo znašala predvidoma okoli
11.000 kvadratnih metrov.
Kot pravi župan Modernizacija ceste in izgradnja pločnika skozi Spodnjo Senarsko se končuje.
Klobasa, je med dosedanjimi investitorji stasenskih dneh na gradbišču nove soseske
novanjskih objektov v novem naselju največ
Trojica jug kot na mravljišču, saj intenzivno
priseljencev iz Maribora ter drugih mest in
potekajo gradbena dela. Nova soseska raste
krajev, saj sodi ta čas Trojica jug glede na svohitreje, kot so mnogi pričakovali, saj se v celojo sončno lego ter bližino Trojiškega jezera in
tni Sloveniji po večletni krizi v gradbeništvu
avtocestnega priključka med najbolj atrakponovno veliko gradi.
tivna nova naselja na Štajerskem. Njegovi
V Občini Sveta Trojica zaključujejo tudi
stanovalci bodo po avtocesti v Mariboru prej
modernizacijo
ceste in izgradnjo pločnika z
kot v petnajstih minutah, samo nekaj minut
javno
razsvetljavo
skozi naselje Spodnja Seveč pa bodo potrebovali do Murske Sobote,
narska
v
dolžini
1154
metrov. Vrednost celopa tudi do Ptuja in Gornje Radgone ter sotne investicije po osnovni pogodbi je znašala
sednje Avstrije ne bodo imeli daleč. Parcele
1,207 milijona evrov. Od tega je na Direkcijo
v soseski Trojica jug so zares na elitni lokaRepublike Slovenije za infrastrukturo odpaciji, saj bodo imeli novi stanovalci praktično
dlo dobrih 910 tisoč evrov, na Občino Sveta
na dosegu roke tudi kakovosten vrtec, zelo
Trojica pa 296 tisoč evrov. Po besedah župadobro osnovno šolo ter vso potrebno infrana Klobase je med gradnjo prišlo do številnih
strukturo.
sprememb, ki so bile deloma posledica boljših
Po tem ko bo Trojica jug do konca komutehničnih rešitev, nekaj sprememb pa so zahnalno opremljena, bo v njej pet cestnih odtevali krajani. Spremembe v času investicije
sekov, dolgih od 110 do 260 metrov. Ob njih
so terjale nenehno aktivnost tako občine kot
bodo kandelabri javne razsvetljave.
direkcije ter sklenitev aneksa k osnovni poV novem naselju bo tudi šest kanalov fekalgodbi. Nova vrednost investicije tako znaša
ne kanalizacije, dolgih od 55 do 235 metrov,
1,387 milijona evrov. Od tega odpade na Diki se bodo stekali v čistilno napravo. Tudi
rekcijo Republike Slovenije za infrastrukturo
meteorna kanalizacija bo imela šest kanalov,
skoraj 1,124 milijona evrov (213 tisoč evrov
dolgih od 50 do 236 metrov. Voda iz njih se
več kot po osnovni pogodbi), na občino pa
bo izlivala v potok Velka.
dobrih 263 tisoč evrov (33 tisoč evrov manj
Za komunalno opremljanje soseske Trojica
kot po osnovni pogodbi).
jug bo občina namenila blizu milijon evrov
Tomaž Kšela
proračunskih sredstev.
Večina
investitorjev in bodočih stanovalcev v novi soseski
Trojica jug se je, kot
pravi Klobasa, že prišla
predstavit na občino.
»Vsakega investitorja,
ki nas obišče, smo na
občini veseli, saj želimo
bodočim stanovalcem
v soseski Trojica jug in
novim občanom naše
občine čim bolj olajšati integracijo v novo
bivalno okolje,« pravi
župan.
Foto: Jože Žel
Sicer pa je v teh je-

Pričetek gradnje telekomunikacijskega
optičnega omrežja v Sveti Trojici

D

olgo načrtovana gradnja optičnega
omrežja v Sveti Trojici v Slovenskih
goricah je vendarle stekla. Vrednost
investicije znaša preko 130..000,00 €, ki jo v
celoti financira podjetje Telekom Slovenije,
d. d. Gre za nadaljevanje gradnje optičnega
omrežja v centru Svete Trojice in okoliških
ulic, in sicer se je v
avgustu pričelo z gradnjo v Slovenski ulici.
Sledila bo gradnja v
Cankarjevi, Brnčičevi in Cafovi ulici. Po
pridobitvi
služnosti
za gradnjo bo gradnja
potekala tudi v Trojiškem trgu, in sicer za
stanovanjskimi objekti.
Na določenih trasah bo
potekala sočasno tudi
modernizacija NN elektro omrežja, ki jo bo
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izvajalo in financiralo podjetje Elektro Maribor, d. d., OE G. Radgona v vrednosti okrog
100.000,00 €. Optičnega omrežja pa se lahko
nadejajo tudi v Zg. Porčiču, na Usnjarski cesti, Cesti Maksa Kavčiča in Radgonski cesti,
ter na severnem delu Zg. Verjan. Za preostali

del Zg. Verjan s podjetjem Telekom še iščemo rešitve in vire financiranja, saj je modernizacija omrežja nujno potrebna. Za območje
Zg. Porčiča vas je predvidena izgradnja TK
omrežja sočasno z posodobitvijo elektroomrežja iz smeri Lenarta v naslednjem letu, v
kolikor bo seveda šlo vse po planih. Glavnina območja v Sp. Senarski bo zgrajena letos
sočasno z izgradnjo pločnikov, medtem ko je

na območju Gočove skoraj 100 % pokritost z
optičnim omrežjem. Daleč najslabše omrežje
je na območju Oseka, ki je precej oddaljeno
od razpoložljivih TK central.
Gradnja TK omrežja do tega območja bi
bila racionalna s predvideno izgradnjo kolesarske ceste, ki bi naj potekala ob regionalni
cesti v Oseku.
Jože Žel

Na območju centra Sv. Trojice »cona 30«

K

ot je vsakoletna praksa, se je tudi letos
pred novo šolsko sezono sestal Svet
za preventivo in varnost v cestnem
prometu Občine Sveta Trojica v Slovenskih
goricah, ki mu že vrsto let aktivno in strokovno predseduje Jože Časar. Cilj sveta je
svetovati in pomagati, da se v okviru razpoložljivih sredstev občine izvedejo ukrepi
za izboljšanje prometne varnosti na njenem
območju. Da si takšnih ukrepov in predlogov in tvornega sodelovanja s svetom želi
tudi župan Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah David Klobasa, je jasno povedal v uvodnem nagovoru na seji, ko je tudi
sam predlagal določene ukrepe. Po daljši
razpravi smo soglasno dogovorili kar nekaj
ukrepov, ki so namenjeni predvsem izboljšanju varnosti osnovnošolcem oz. pešcem.
Sprejeto je bilo, da šolski avtobus otroke odlaga oz. pobira na obeh avtobusnih postajališčih, ki sta na lokalni cesti LC 203 111, in ne
več pred šolo, kot je bila to praksa doslej. Ta
ukrep je bil potrjen z namenom, da se sprosti
gneča, ki je na območju dovozne ceste v Meznaričevi ulici pri šoli, kjer odlagajo otroke,
ki so v vrtcu in v šoli, starši z osebnimi avtomobili. Kot drugi argument pa je bil ta, da
je v začetku šolskega leta zagotovljena pomoč
rediteljev, redarjev in policije pri nadziranju
prometa, zato se naj tudi otroci sami ob spremljanju prej navedenih služb in kasneje skozi
vse leto učiteljev OŠ vključujejo v promet in
s tem pridobivajo znanje in izkušnje kot udeleženci v prometu. Zaradi
navedenega in ker v določenih delih v Trojiškem
trgu morajo otroci občasno hoditi tudi po cestišču
oz. na mestih, ki so slabše
pregledna, se je komisija
odločila, da se na območju
Trojiškega trga vzpostavi
t. i. cona 30, kjer je torej
največja dovoljena hitrost
za vsa motorna vozila 30
km/h. Gre za odsek od cestne grbine pri bivšem baru
»Marcelino« do grbine pri
gasilskem domu v Sveti
Trojici. Na območju obeh

grbin je že doslej veljala omejitev hitrosti 30
km/h. Enaka omejitev hitrosti pa je bila že
vzpostavljena tudi v Meznaričevi ulici na območju OŠ. Skratka, svet je bil mnenja, da bo s
tem ukrepom vkrcavanje in izkrcavanje otrok
na šolski avtobus veliko varnejše, sploh ker je
med obema avtobusnima postajama tudi trgovina Mercator in je frekvenca prometa toliko večja. Enako velja tudi za Trojiški trg, kjer
je mešana raba na pločniku, ki poleg pešcev
(kar smo letos označili z dodatnimi talnimi
označbami), dovoljuje tudi parkiranje osebnih vozil. Zaradi problematike nezadostnih
parkiranih mest v Trojiškem trgu smo na
novo zarisali 7 parkirnih mest, označbe na
glavnini ostalih parkirnih mest pa smo obnovili. Kot je že praksa, sta pred novo šolsko
sezono bila izvedena košnja in čiščenje varovalnih pasov ob vseh občinskih cestah. Na
območju naselja Gočova je bila postavljena
nova prometna signalizacija, ki označuje šolsko pot, ki bo poleg lani zgrajenih pločnikov
in AP zagotavljala dodatno varnost. V naselju
Sp. Senarska z novimi pločniki in AP si prizadevamo za omejitev hitrosti na 60 km/h tudi
izven naselja ter za postavitev signalizacije za
šolsko pot. Skratka, v mesecu avgustu 2019
je bilo izvedenih kar nekaj ukrepov za izboljšanje prometne varnosti v skupni vrednosti
2.000,00 €.
Jože Žel

Gradnja parkirišča pri Trojiškem jezeru

O

b glavni Trojiški vpadnici, tik za Ribiško trgovino Som, se pojavlja čedalje
več parkiranih osebnih vozil. Gre v
glavnem za vozila zaposlenih v bližnji Avstriji.
Občina sicer vsekakor razume, da je potrebno zagotavljati parkirni prostor za ta vozila,
vendar bi si želeli, da bi bil videz ob samem
vstopu v kraj nekoliko bolj urejen. V ta namen
je občina najprej pridobila gradbeno dovoljenje za samostojno parkirišče za osebna vozila ter gradbeno dovoljenje za postajališče za
avtodome. Slednje je predvideno takoj na začetku ob
občinski cesti, gradnja pa
bo odvisna od pridobitve
sofinancerskih
sredstev,
medtem ko je parkirišče za
osebna vozila predvideno v
nadaljevanju za postajališčem za avtodome ob cesti
proti Trojiškemu jezeru.
Občina je v poletnih mesecih pričela z navozom gramoza in pripravo podlage,
kar je bilo končano v drugi
polovici avgusta 2019. Kasneje, ko bodo na razpolago ustrezna sredstva, pa bi

bilo potrebno parkirišče še dokončno urediti
z robniki in morebiti še s protiprašno zaščito
in označitvijo parkirnih mest. V sklopu izgradnje postajališča za avtodome pa je predvidena tudi postavitev parkirnega avtomata, s
katerim se bo dokončno lahko uredil prometni režim ob Trojiškem jezeru, ki ga je občina
pričela izvajati junija 2019, ko je s prometno
signalizacijo prepovedala promet za motorna
vozila ob Trojiškem jezeru.
Jože Žel
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Občina Sveti Jurij v Slovenskih goricah

Medgeneracijski center, rebalans proračuna,
oživitev vaškega jedra, investicije
Medgeneracijski center s telovadnico na prostem v Jurovskem Dolu dobiva
končno podobo

M

inuli mesec je ljubljansko
podjetje Lesnina MG oprema, d. d., iz Ljubljane pričelo
v Jurovskem Dolu z izvedbo projekta
Medgeneracijski center - »Telovadnica na
prostem z rekreacijsko potjo.« Dela bodo
sicer trajala nekoliko
dlje, kot je bilo sprva
predvideno, a bi naj bil
projekt končan nekje
do sredine oktobra.
Poleg novih fitnes naprav v športnem parku
v Jurovskem Dolu bo
novo podobo dobila
tudi okolica. Projekt,
vreden nekaj manj kot
80 tisočakov, zajema
namreč tudi sanacijo
ceste ob samem športnem parku ter nov pločnik, ki bo povezoval
športni park s centrom vasi. Urejena pa bodo

tudi nova parkiran mesta in razsvetljava.

Na 6. redni seji Občinskega sveta Občine Sv. Jurij v Slov. gor. svetniki
razpravljali o rebalansu proračuna
Na 6. redni seji jurovskega občinskega
sveta v četrtek, 26. septembra, so občinski
svetniki imeli na dnevnem redu kar 14 točk.
Med najpomembnejšimi je bila razprava o rebalansu proračuna za leto 2019. Obravnavali
so tudi poročilo o polletni realizaciji občinskega proračuna za tekoče leto, o sistematizaciji in povečanju normativa v oddelkih vrtca.
Svetniki so bili seznanjeni z zaključnim poročilom imisijskega monitoringa tal, površin-

skih in podzemnih voda na vodovarstvenem
območju črpališč Mariborskega vodovoda. V
drugem branju je bil obravnavan odlok o turistični in promocijski taksi v občini. Svetniki
so bili seznanjeni tudi z odstopom občinskega svetnika Alena Breznika z mesta občinskega svetnika, ki je to odločitev sprejel zaradi
službenih obveznosti. Podrobneje o 6. občinski seji v oktobrski številki Ovtarjevih novic.

ki sodelujejo in bodo v sklopu tega projekta
organizirali različne prireditve. Digitalni spomenik, ki predstavlja največjo investicijo v tej
fazi, bo postavljen še to jesen.
Naložbo financirata Republika Slovenija in
Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

projekta nabavila rekvizite (odrski podest,
zložljive stojnice in gasilske garniture) za organizacijo prireditev na trgu.
V drugem delu tega projekta, bo jurovska
občina nabavila I-ternal, digitalni spomenik, na katerem bodo predstavljeni preteklost in zanimivosti občine. V tej fazi imajo
pomembno vlogo tudi društva in partnerji,

Župan Peter Škrlec in avtorica knjige o Ivanu Roškarju Milena Kokol na
sejmu AGRA na srečanju pri ministrici za kmetijstvo
Dva dni po simpoziju o Ivanu Roškarju,
26. avgusta 2019, in
uradni izdaji knjige, ki
sta jo napisala Milena
Kokol in Aleksander
Purgaj, sta Jurovski župan Peter Škrlec in avtorica Milena Kokol na
Mednarodnem kmetijsko-živilskem sejmu v
Gornji Radgoni knjigo o Ivanu Roškarju
predstavila
bivšim
kmetijskim ministrom
in sedanji ministrici za
kmetijstvo dr. Aleksandri Pivec. Ob tej priložnosti sta prisotnim izročila tudi izvod knjige,
ki jo je Občina Sv. Jurij
v Slov. goricah izdala v
okviru projekta Oživitev trškega jedra.
Dejan Kramberger

Investicije Elektra Maribor in Telekoma v Jurovski občini
Poleg investicije »Telovadnice na prostem,«
ki je trenutno v teku v
Jurovskem Dolu, potekajo dela v Juriju tudi s
strani podjetja Elektro
Maribor, ki je v centru Jurovskega Dola ta
mesec pričelo s polaganjem visokonapetostnih kablov v zemljo.
S polaganjem optičnih kablov v Zg. Partinju se nadaljujejo tudi
dela na tem področju.
Po zagotovilih zaposlenih v Telekomu, ki
so odgovorni za tovrstne investicije, se bodo
dela po zaključku v Zg.
Partinju nadaljevala od
centrale v Jurovskem
Dolu v smeri Lenarta
in do odcepa Hager.
Sledilo bo polaganje
kablov v že obstoječe
cevi, ki so bile položene
ob rekonstrukciji Gasterajske ceste.

.

*

*

*

Do novih prostorov kmalu tudi jurovski občinski režijski obrat
Z gradnjo zasebnih poslovnih prostorov v
središču Jurovskega Dola ob kmetijski zadru-

gi bo tudi občina pridobila nove skladiščne
prostore za režijski obrat.

Projekt Oživitev trškega jedra v drugi fazi izvedbe. Jurovski Dol kmalu
bogatejši za digitalni spomenik

*

Z izidom knjige o Ivanu Roškarju in s simpozijem ob izdani knjigi o pomembnem slovenskem politiku in naprednem kmetovalcu
iz Malne je občina Sv. Jurij v Slov. gor. končala
s prvo fazo projekta »Oživitev vaškega jedra.«
Ob omenjeni knjigi je občina v sklopu tega
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Lovska družina Benedikt svečano obeležila
70. rojstni dan
Ob visokem jubileju podeljenih veliko odlikovanj LZS, prvič še Hubertusova
maša pri lovskem domu

T

ik ob Drvanjskem gozdičku, na hribčku nad Benediktom, so sredi septembra domača lovka in lovci obeležili
visok jubilej, 70-letnico obstoja in uspešnega
delovanja. Poleg lovcev in njihovih stanovskih kolegov iz sosednjih in drugih lovskih
družin ter drugih gostov se je na prireditvenem prostoru zbralo še veliko drugih krajanov, praktično „pol Benedikta“, saj so lovci, ki
jim trenutno predseduje Silvo Prosič, medse
povabili vse ljudi dobre volje, predvsem lokalne kmetovalce, s katerimi delijo lovni revir. Prav tako so povabili tudi svojce vseh doslej preminulih lovskih tovarišev. Pri lovskem
domu je prvič doslej potekala Hubertusova
maša, ki jo je daroval domači župnik in prodekan Marjan Rola, udeležilo pa se je je več
sto lovcev, vernikov in drugih krajanov. Sveto
mašo so popestrili tudi pevke in pevci Cerkvenega zbora Benedikt.
Lovsko usmerjeni naravovarstveniki so se
novembra 1949 organizirali v Lovsko družino Benedikt, ki odtlej vseskozi tenkočutno,
s polno strokovno in stanovsko zavzetostjo
ter predanostjo spremlja stalež divjadi v benediškem okolju oziroma v lovskem revirju
LD Benedikt. Zasledimo jih kot organizatorje
priložnostnih strelsko-športnih tekmovanj
znotraj lovskih organizacij kakor tudi ob
izvendruštvenih strelskih prireditvah v kraju.
Starešina LD Benedikt Silvo Prosič je izrazil zadovoljstvo, da se člani zelene bratovščine
in ne samo oni že desetletja kot ljubitelji in
varuhi narave združujejo pod okriljem LD
Benedikt. Vlogo za delovanje lovstva v Benediktu so leta1949 na Ministrstvu za notranje
zadeve pri takratni Vladi LR Slovenije podpisali ustanovni člani: Franc Kavčič, Franc in
Jakob Bratuša, Juri Štainfelzer, Jožef Valner,
Ivan Lempl in Franc Polanec.
Nova družina je bila
za takratne razmere
številčna, v lovišču pa
je prevladala mala divjad. Gradnja novega lovskega doma je bila ena
največjih preizkušenj v
pretekli zgodovini tega
kolektiva zelene bratovščine, svečana otvoritev je bila v začetku
maja 1977 v okviru
praznovanja občinskega praznika takratne
skupne Občine Lenart.
Kasnejše pridobitve so
skladišče tik ob domu,
hladilnica za divjačino,
novo strelišče v Fartekovi grabi in številne
preže ob dovoljenju lastnikov zemljišč. Leta
1980 so se pobratili z
LD Velike Poljane, kar
je doprineslo k izmenjavi strokovnih mnenj
in navezo tovariških
lovskih medsebojnih
stikov. Dosedanje starešine LD Benedikt so:
Franc Kaučič, Jakob
Bratuša, Stanko Špenga, Franc Kožar, Janez

Ketiš, Franc Muršec, Mladen Petelin, Silvo
Prosič, Janez Čeplak in Vinko Kramberger.
Benediški lovci gospodarijo s skupno površino 3894 ha od tega je lovne površine 3626
ha. LD upravlja s srnjadjo in malo divjadjo.
Predsednik Komisije za izobraževanje LZ
Maribor Ivan Žižek je visoko odlikovanje podelil slavljencu - LD Benedikt, Lovska zveza
Slovenije pa je odlikovala kar nekaj njenih članov. Lovski znak za lovske zasluge so prejeli:
Silvester Fišer, Benjamin Hari, Marko Jančič
in Emilijan Valner. Zlati znak za lovske zasluge so prejeli: Feliks Berič, Janez Berič, Živko
Fekonja, Rudolf Kaučič, Franc Lasbaher, Roman Niderl, Marjan Perko, Mladen Petelin,
Franc Trinkaus in Feliks Trojner. Znak za
lovske zasluge tretje stopnje sta prejela: Janez
Čeplak in Branko Lončarič. Hkrati je Plaketo
LD Benedikt prejel Franc Fekonja, enako pa
tudi: Občina Benedikt, župnik Marjan Rola,
Osnovna šola Benedikt, PGD Benedikt, Lovska Zveza Maribor, LD Dobrava, LD Lenart,
LD Voličina, LD Sv. Jurij – Jurovski Dol, LD
Sv. Ana, LD Negova, LD Gornja Radgona in
pobratena LD Velike Poljane.
Na zelenem prazniku benediških lovcev,
kjer je dogajanje povezovala Saša Lovreničič,
so za glasbeno popestritev poskrbeli pevci
Jurovskega okteta in Cerkvenega pevskega zbora Benedikt ter Rogisti Lovske zveze
Maribor. Prisotne so pozdravili Ivan Žiško
(LZ Maribor), župan Benedikta mag. Milan
Repič, častni predsednik PGD Benedikt Jože
Maurič, Ivan Kos, predsednik LD Velike Poljane, ter Milan Kolarič, starešina LD Gornja
Radgona. Po uradnem delu slovesnosti je
potekalo druženje lovcev, krajanov in drugih
gostov.
O. B.

S
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Srečanje težje pokretnih invalidov in
jubilantov

V

Medobčinskem
društvu invalidov Lenart,
ki združuje invalide
iz območja Upravne
enote Lenart, so tudi
letos pripravili srečanje
težje pokretnih invalidov, ki je eno od že
dolgoletnih tradicionalnih oblik društvene
dejavnosti, na katerega
povabijo tudi jubilante,
ki so ali še bodo v tekočem letu praznovali 80
ali 90 let. Potekalo je v
sredo, 11. septembra, v
Domu starejših občanov v Lenartu.
Na srečanju, ki ima predvsem družaben
značaj, je prisotne pozdravil Dušan Derganc,
predsednik MDI Lenart. Poskrbljeno je bilo
za krajši kulturni program, katerega so izvedli
glasbenik Tone in pevki Ivica in Jelka. Lepo

in razveseljivo je bilo videti zadovoljne in nasmejane obraze udeležencev. Srečanja z njimi
so se udeležili tudi društveni poverjeniki, ki
delujejo na območju občin, ki povezujejo invalide v MDI Lenart.
Franc Bratkovič

Ovtarjeva trgatev v Vrtcu Lenart v okviru
operacije Ovtarjev plac

O

Zmagovalci lige starejših gasilcev GZ Lenart
Jurovčani
petim tekmovanjem starejših gasilcev in
gasilk, slednjih sicer letos ni bilo, se je v
soboto, 31. avgusta, pri lovskem domu
v Dobravi v Sv. Trojici končala letošnja tekmovalna liga starejših gasilcev Gasilske zveze
Lenart. Tekmovalne ekipe so se pomerile na
petih tekmah, ki so potekale v Cerkvenjaku,
Jurovskem Dolu, Benediktu, Sv. Ani in Sv.

omenjenih še Sv. Ana,
Benedikt in Lenart. Do
konca jih je vztrajalo
pet. Najbolj izenačeni
doseženi rezultati tekmovanja pa so bili v Sv.
Trojici, kjer je bila med
prvo in četrtouvrščeno
ekipo razlika le dveh
točk.
F. B.

Trojici. V konkurenco za končno uvrstitev so
šteli od petih tekem najboljši rezultati s štirih tekem. Kočni rezultat tekmovanja je, da
so zmagovalci lige starejših gasilcev in gasilk
GZ Lenart 2019 starejši gasilci iz PGD Sv.
Jurij v Slov. goricah, na drugo mesto so se
uvrstili Cerkvenjačani in na tretje Trojičani.
S tekmovanjem v ligi je začelo šest ekip, od že

vtarjeva trgatev v Vrtcu Lenart, ki je
potekala 17. 9. 2019, je dogodek, ki
bo otrokom še dolgo ostal v spominu.
Ob parku čutnih poti se najmlajši srečujejo
z naravnimi gradivi, ki nas obkrožajo. Letos
je tudi tukaj trta obrodila obilno in smo trgatev opravili v prijetni družbi otrok, staršev,
vzgojiteljic, krajanov ter članov Društva vinogradnikov Lenart. Ob začetku nas je pozdravila pomočnica ravnatelja Aleksandra Selinšek. Trgatve so se tudi udeležili predsednik
Društva vinogradnikov Lenart Stanko Kramberger, člani vinogradniškega društva, župan
mag. Janez Kramberger, podžupan Franci
Ornik in predstavniki Zadruge Dobrina.
Nekoč je trgatev veljala za pravi praznik,
ki se ga je veselilo mlado in staro. Ker si tudi
v vrtcu v sodelovanju z vinogradniki prizadevamo ohranjati stare običaje, smo trgatev
prikazali na stari način. Pred trgatvijo in po
njej je hišnik Severin Krivec pripravil vse
potrebno. Otroci so bili vse: trgači, brentarji
in prešarji. Ob zvokih harmonike mladega
harmonikarja Amadeja Lutarja je bilo trganje
prijetneje, kuharji so
spekli ocvirkovco, sok
pa je bil letos sladek
kakor med in je navdušil naše male brače, pa
tudi starejše.
Otroci so spoznali
običaje, šege in navade,
zaradi katerih je »branje», kot trgatev imenujemo v Slovenskih
goricah, še danes vesel
dogodek. Zadruga Dobrina je pripravila pravo kmečko vinogradniško malico. Ob trgatvi,
prešanju in pokušanju

LAS OVTAR
SLOVENSKIH GORIC

grozdnega soka smo preživeli prijeten popoldan.
Dogodek Ovtarjeva trgatev v Vrtcu Lenart
poteka v okviru operacije Ovtarjev plac-1. faza
(LAS Ovtar Slovenskih goric). Naložbo financirata Republika Slovenija in Evropska unija iz
Evropskega sklada za regionalni razvoj.
Nataša Rodeš
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DOGODKI IN DOGAJANJA

7. trgatev v krožišču pri Ovtarju

Č

lani Društva vinogradnikov Lenart v
sodelovanju z Občino Lenart že vrsto let skrbimo za trte v krožišču pri

Ovtarju v lenarški industrijski coni. Naš član
Franc Kovačič opravi tako rez, vezanje kot
zelena dela, za splošno urejenost pa skrbi občinski režijski obrat. Tako
je društvo organiziralo v
torek, 17. septembra 2019,
že 7. trgatev v krožišču
pri Ovtarju. Županu mag.
Janezu Krambergerju in
podžupanu Franciju Orniku se je pridružila še
podžupanja Urška Možina
in tako smo s skupnimi
močmi opravili to prijetno
opravilo. Udeležencev že 7.
trgatve res ni bilo veliko, je
pa trta bogato obrodila in
pridelek je bil sladek kot še
nikoli poprej.
Marko Šebart

Blagoslovitev obnovljenega križa v Zg. Verjanah

N

a drugo avgustovsko nedeljo ali »na
malo mešo« se je v osrčju Zg. Verjan
zbrala velika množica ljudi, da bi prisostvovala blagoslovitvi čudovito obnovljenega križa pri Anželovih v Zg. Verjanah. Mogočni križ je s svojo končno obnovljeno podobo
dobival sicer nekaj zadnjih mesecev, vendar se
je bogat trud natančne obnove poplačal, saj je
gotovo eden izmed lepših daleč naokrog. Zanimivo zgodovino križa je slikovito predstavil
naš domačin p. Lovrencij Anžel, župnik frančiškan, ki je bil tudi eden izmed glavnih dona-

torjev obnove križa. Zahvalil se je tudi drugim
donatorjem, ob tem pa je pohvalil tudi domačine, ki so stopili skupaj in s svojim delom po
svojih močeh pripomogli k obnovi. Med njimi
je poleg najbolj zaslužnega za obnovo Milana
Anžela, ki je tudi lastnik križa, izpostavil Matijo Ajleca, ki je doniral les ter pomagal pri
njegovi obdelavi, Jožeta Piška, ki je bil glavni
lesarski mojster, na pomoč pa jima je priskočil
tudi Jože Žel. Les je pred tem razžagal Janez
Krajnc, križ pa je z avtodvigalom postavilo na
svoje mesto Prevozništvo Kramberger iz Sv.
Trojice. Glavni zidarski mojster je bil Dušan
Fras, za okrasitev pa je poskrbel Stanko Kukovec. Ostalo obnovo so izvajali obrtniki, skupna
vrednost obnove pa je znašala cca 4.000,00 €.
Pri blagoslovitvi križa sta se p. Lovrenciju pridružila še domača župnika p. Bernard Goličnik in p. Damjan Vračko. Zares veliko zbranih
pa je pripomoglo, da so ob križu mogočno donele Marijine pesmi. Blagoslovu je prisostvoval tudi župan Občine Sv. Trojica David Klobasa, ki je izrazil zadovoljstvo, da so domačini
stopili skupaj, in dejal, da bi tako moralo biti
tudi pri drugih projektih v občini. Po blagoslovu so nas gospodinje pogostile z dobrotami,
gospodarji pa z odlično kapljico, tako da smo
se zadržali še dolgo, ob tem pa se tako naklepetali, da je bil dež neizogiben.
Jože Žel

Srečanje potomcev zakoncev Koler v Benediktu

vsem, ki so na kakršen koli način pomagali pri
izvedbi te prireditve. Posebna zahvala tudi župniji Sv. Benedikta in vsem duhovnikom, ki so
sodelovali pri darovanju sv. maše za rodbino
Rajšp Koler.« Ob koncu je povabila vse udeležence srečanja na pogostitev z jedmi, ki jih je

pripravila ekipa mesarskega mojstra Marjana
Kralja, ki s svojimi dobrotami razveseli mnoge
obiskovalce množičnih prireditev, pa tako tudi
tega srečanja.
Ludvik Kramberger

6. spominski pohod Ivana Frasa

V

petek, 30. 8.
2019,
zjutraj
se je po tradiciji pohodniška skupina v sestavi: vodnik
Igor Oprešnik, Vasja
Fras, Rok Fras, Rok
Dajčman, Milan Rojko, Ciril Šilec, Mirko
Marko, Tone Damiš,
Tatjana Damiš, Borut
Mlakar, Metka Mlakar,
David Smej, Tomaž
Cafuta in Sandi Marko
odpravila iz Lenarta v
planine, tokrat v Karavanke. To je bil 6. planinski pohod v spomin
na že pokojna pohodnika Ivana Frasa in Ivana Koglerja, ki sta bila tudi ustanovna člana
skupine.
V petek smo prvič planinarili v karavanških alpah, krenili smo iz parkirišča pod
Ljubeljem po »Poti barona Borna in tunelu«
proti planini Preval-a (1311 m), nadaljevali
do Roblekovega doma na Begunjščici (1657
m) in do prelepo urejenega Doma na Zelenici (1536 m), kjer smo prenočili, ter tako

obhodili celotno južno stran Begunjščice. Pot
je bila slikovita, večina po ozki skalni polici,
skozi tunel, po meliščih, po klinih in pletenicah, skratka mala šola planinarjenja. V
soboto smo se napotili v dolino po nekdanji
smučarski progi po severni strani Begunjščice in se zapeljali do Bohinjskega jezera, kjer
smo najeli kanuje in dan preživeli na jezeru,
ga preveslali po dolgem in počez ter se osvežili s plavanjem v čisti jezerski vodi.
Franc Belšak

Sv. Trojica je dobila himno

Š

tirinajstletna Stela Tavželj iz Svete Trojice v Slovenskih goricah je imela svoj
prvi nastop leta 2015 na koncertnem
snemanju TV oddaje »Moč glasbe nas združuje«. Kljub mladosti je zapela s skupino
Srebrna krila ter Šimetom Ivčićem, nečakom
pokojnega Tomislava Ivčića. Pri pesmi »Vez
prijateljstva« je sodelovala z Danielom Popovićem. Njena pesem »Prvi poljub«, s katero
se je predstavila na festivalih v Kopru in Srbiji, je na spletnem portalu You Tube presegla
100.000 ogledov. Lani se je s pesmijo »Nad
oblaki« predstavila na festivalu FeNS v Kopru, kjer je osvojila drugo mesto, nastopila pa
je tudi na festivalu v Makedoniji, kjer je osvojila tretje mesto. Ob koncu leta pa je izdala
čudovito božično skladbico »Naj sveta noč
enaka bo vsem«.
Tokrat Stela predstavlja svojo 6. skladbo
»Sveta Trojica ljubljena«, ki jo je premierno
predstavila na občinskem prazniku Občine Sv.
Trojica v Slov. goricah, kjer jo je novi župan
David Klobasa napovedal kot himno njihove

občine. Idejo za pesem je dal Stelin mentor
Denis Poštrak, nato je njegova sestrična Danaja
Rožmarin napisala besedilo. Glasbo je napisal
Slavc L. Kovačič, član skupine Čudežna polja.
D. P., foto: Maja Krajnc

Frajkinclari z gosti prvič v Lenartu

S

koraj zagotovo v Benediktu še ni bilo tako
množičnega družinskega srečanja kot ob
prvem srečanju potomcev Terezije, roj.
Bračič 1899, in Rudolfa Kolerja, roj. 1909, iz
Drvanje pri Benediktu, ki se je v soboto, 14.
septembra, odvijalo v delovnih prostorih Podjetja Branka Srake v Benediktu. Na srečanju, ki
se je pričelo z darovanjem sv. maše, ki jo je ob
sodelovanju domačega župnika in prodekana
Marjana Role, zlatomašnika Ivana Zajnkoviča in diakonskega kandidata Vlada Orgoliča, daroval župnik Andrej Lampret. Svečano
zahvalno mašo je popestrilo ljudsko petje in
petje Ansambla Vžig iz Šentjurja. O zgodovini potomcev zakoncev Koler je spregovorila
glavna organizatorica srečanja Milena Kokol,
ki je pripravila tudi zgibanko z nekaj podatki
o potomcih družin Koler, Rajšp, Verboš, Izidorja in Stanka Sraka, Zemljič, Šajher, Markuš
in Lebreht. Udeležence srečanja je nagovorila
z besedami: »Vsaka zgodba ima svoj začetek,
vsak od nas ima svojega prednika in vsak ima
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svojo zgodovino«. Dalje je povedala. »Naše
prednike in daljne sorodnike smo iskali preko
ustnih pričevanj naših še živečih sorodnikov.
Zavedamo se, da bi jih obširno morali poiskati
v pisnih virih in ustanovah, za to bomo morali
imeti več časa in volje. Del naše velike rodbine, ki šteje več kot 200 članov, se je tako prvič
zbral na srečanju, ki ga želimo posvetiti tistim,
ki jih žal ni več med nami. V mislih in spominih bomo tudi z njimi. S spomini, toplo besedo
in stiskom rok si bomo izkazali, da pripadamo
rodu, ki je naš ponos«. Ob koncu nagovora je
posebno zahvalo namenila tistim, ki so prispevali svoj delež pri organizaciji in izvedbi srečanja. Ob tem je dejala: »Vsak ki je dobrohoten
je nekoč poplačan z dobroto in hvaležnostjo.
Ob tej priložnosti bi se radi globoko zahvalili
našim gostiteljem, družini Sraka, zlasti Marinki in Branku. Zahvaljujemo se tudi ožjemu
organizacijskemu odboru: Ireni Gornik Koler,
Eli Rajšp, Majdi Sraka, Marjeti Ruhitelj, Ernestu Rajšpu, Marjanu Kralju, Mileni Kokol in

P

riljubljena skupina, ki je »fraj«
vseh okvirjev, stopa v svoje že 25.
leto glasbenega delovanja. Malega
Abrahama bodo proslavili s samostojnim koncertom z gosti v Lenartu, kjer
bodo nastopili nasploh prvič. Skupina
je poznana po svojih izpovednih, hudomušnih besedilih in glasbi, ki se močno
spogleduje z ljudsko, pop in delno narodno-zabavno glasbo. Njihov značilen akustičen zven preveva preštevilne
uspešnice, katerih avtorji so večinoma
sami. Kaj si moreš, dragi človek, Šmarnica je večna, Kdor je srečen, je lep in
Oda gudeki s skupino MI2 veljajo že skoraj za
njihove ponarodele. Največjo prepoznavnost
pa je doživela Srčna napaka, ki je na istoimenskem albumu leta 2000 izšla v platinasti
nakladi. Frajkinclari so bili redni udeleženci
glasbenih festivalov, kjer so dosegali zavidanja vredne uspehe. Leta 1997, 1. nagrada –
Zlati Orfej na festivalu Ptuj ter še istega leta
1. nagrada žirije in občinstva na Narečni popevki v Mariboru. Leta 1998 1. nagrada na
Slovenski polki in valčku s pesmijo Kdor je

srečen, je lep. Leta 2000 nagrada za najboljši
ansambel festivala Števerjan ter leto kasneje
znova 1. nagrada strokovne komisije festivala
Narečna popevka v Mariboru. Več kot dovolj
razlogov za Veselo jesen s Frajkinclari, ki
bo v soboto, 12. oktobra ob 20. uri v Domu
kulture v Lenartu. Družbo jim bodo delala
dekleta vokalne skupine Vox Angelica in pevka Anita Kralj. Organizator dogodka je Kulturno-glasbeno društvo Benedictus.
Uroš Pavkovič
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ZNANJE ZA RAZVOJ
O podobi Evrope iz zornega kota najmlajših državljanov

»Miha spozna Evropsko unijo«

V

založništvu Kreativne Pike iz Lenarta
je pred časom izšla zanimiva in uporabna slikanica s pomenljivim naslovom »Miha spozna Evropsko unijo«. EU. Njeni avtorji so Tajda Špes, Jana Meško in Aleš
Mardžetko, spremno besedo pa je napisal
evropski poslanec Franc Bogovič. Slikanica
je prvenstveno namenjena najmlajšim evropskim državljanom, predšolskm otrokom in
učencem prvih dveh izobraževalnih obdobij
od 1. do 6. razreda OŠ. Slikanica na svojevrstni način predstavlja nastanek današnje
Evropske unije in njeno temeljno podobo.
Kot je zapisal urednik publiakcije Aleš Mardžetko, je slikanica dober učni pripomoček v
šolah in ga bodo vzgojitelji in učitelji lahko
uporaljali pri predstavitvah EU in pri učenju
o njenem nastanku, razvoju, mednarodnem
poslanstvu in današnjem delovanju EU, katere članica je tudi Slovenija. Poleg uporabnosti
za učence je slikanica hkrati tudi uporaben
pripomoček za odrasle, ki lahko iz nje zelo na
kratko, a informativno uporabno uporabijo
osnovne podatke in aktualne informacije iz
evropskega parlamenta in komisije, pa tudi
osvežijo spomin o glavnih značilnostih, idejah in ciljih evropskega povezovanja.
Poglavitni vsebinski cilji, ki jih želijo doseči
z omenjeno slikanico, so otrokom na prijazen
in razumljiv način predstaviti idejo nastanka
evropske zveze, prve pogodbe oziroma sporazume za ustanovitev evropske zveze, glavne
pobudnike evropskih povezav, osnovne geografske in družbene podatke o EU, države
članice, faze širitve, simbole, glavne organe
EU, članstvo Slovenije v EU, prednosti in slabosti članstva Slovenije na gospodarskem in
političnem področju, ozaveščenost o pomenu znanja, ki omogoča zaposlovanje v okviru

EU, spodbujanje medkulturnega razumevanja, strpnosti, solidarnosti in zavedanje lastne
kulturne identitete. Ali zapisano drugače, cilj
in namen avtorjev publikacije je učencem
slikovito predstaviti to širšo domovino Slovenije, okrepiti evropsko zavest, predvsem pa
otrokom, in tudi odraslim, predstaviti in jih
naučiti osnovne podatke o današnji EU.
Za všečne ilustracije sta poskrbeli Jana Meško in Tajda Špes, knjižica pa je izšla v visoki nakladi 2.500 izvodov kot tretji zvezek v
zbirki Miha spoznava slovensko zgodovino.
Oblikovali so jo sodeavci Kreativne Pike iz
Lenarta, natisnili pa v tiskarni Evrografis.
M. T.

Srečanje z bivšimi učenci na OŠ Lenart

N

ovo šolsko leto smo v sklopu praznovanj ob 260-letnici šolstva v Lenartu
na OŠ Lenart pričeli z zelo zanimivim srečanjem. Učenci 8. in 9. razreda so se
imeli priložnost pogovarjati z učenci, ki so
nekoč obiskovali OŠ Lenart, nato pa so svojo
izobraževalno pot nadaljevali v tujini.
Srečanja so se udeležili nekateri bivši učenci, ki trenutno študirajo v tujini, in sicer Martina Fridl (študira okoljske znanosti v Yorku),
Lara Šalamun (študira psihologijo na University of Exeter) in Egon Peršak (zaključuje
študij ekonomije in menedžmenta na univerzi
St. Andrews), pa tudi tisti, ki so formalno izobraževanje v tujini že zaključili in osvojeno
znanje sedaj uporabljajo pri svojem delu. Z
učenci so svoje izkušnje delili magister Matej
Toplak (diplomiral na FERI-ju v Mariboru,
študij je nato nadaljeval na Technische Universität v Münchnu, kjer je uspešno magistriral iz programiranja v avtomobilski industriji,
sedaj je zaposlen v moto športu, formula E,
dirkalniki na električni pogon, v Nemčiji),
doktorica Petra Weingerl (na univerzi v Mariboru je pridobila naziv diplomirana pravnica in ekonomistka, nato pa je nadaljevala
s podiplomskim študijem na Pravni fakulteti
Univerze v Oxfordu, kjer je najprej magistrirala, leta 2018 pa zagovarjala doktorsko
disertacijo, sedaj je zaposlena kot docentka
na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru,) in
doktorica Vida Kocbek (diplomirala na Biotehniški fakulteti v Ljubljani, doktorsko disertacijo pa je opravljala
na univerzi v Ljubljani
in v Bernu, kjer je bila
tudi nekaj časa zaposlena kot raziskovalka
mikrobiologinja).
Učenci so jih najprej
povprašali o spominih na osnovno šolo.
Vsi udeleženci imajo
lepe spomine na svojo
(našo) osnovno šolo,
ker jim je dala veliko
priložnosti za pridobivanje znanja. Povedali
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so, da so se udeleževali veliko tekmovanj in
bili pri tem tudi uspešni, da so večinoma redno opravljali domače naloge in se pripravljali
na šolo, vendar niso bili pretirano obremenjeni z njo (imeli so dovolj časa za prijateljstva,
druženje in prostočasne dejavnosti). S premišljenimi odgovori pa so dali vedeti, da je za
uspeh vseeno potrebno veliko truda in da je
najpomembneje slediti svojim sanjam. Drugi
sklop vprašanj pa je bil namenjen njihovim izkušnjam z izobraževanjem v tujini. Učencem
je bila zelo zanimiva izkušnja tistih, ki so oz. še
študirajo v Veliki Britaniji; prav vsi so omenili
nekakovostno in neokusno hrano, vreme in
snobizem Angležev iz višjega sloja. V spomin
pa se jim je vtisnilo sporočilo ene izmed udeleženk, da čeprav so v tujini pogoji boljši, se je
vseeno lepo vrniti v Slovenijo. Vseh pet gostov
pa je tudi povedalo, da smo Slovenci lahko
ponosni nase, saj se s svojim znanjem lahko
kosamo z ljudmi povsod po svetu in nas tudi
zaradi tega v tujini cenijo. Vsem zdajšnjim
učencem so priporočali, da če bodo imeli možnost izobraževanja v tujini, naj to izkoristijo
in prenesejo izkušnje nazaj domov.
Tako učenci kot tudi učitelji smo doživeli
še eno prijetno srečanje, na katerem smo s
ponosom zrli na naše goste, obenem pa pridobili dragocena mnenja in izkušnje iz prve
roke. Zato iskrena hvala vsem, ki ste se odzvali na naše vabilo in si vzeli čas za pogovor
z nami.
Simona P. Vezovnik, Marjetka M. Toplak

ŠKSG poziva študente in dijake, da se
pridružijo naši družini

G

rozdje zori, cvetje rumeni, nam pa se na
PütaFest mudi.
Za nami je mesec september,
dijaki so ponovno poiskali šolske torbe, začeli prebirati zvezke in knjige in se že aktivno
učijo. Mi pa smo se pred pričetkom študijskega leta poskrbeli
še za zadnjo sprostitev. In to je
seveda že 5. tradicionalni PütaFest. V prejšnji številki sem trdila, da je bilo lani bombastično, enkratno, noro, nepozabno
in da bo letos še bolj – NISEM
SE ZLAGALA! Zabavali smo
se ob rockovskih ritmih skupin
Mi2, Orlek, Lumberjack in Infected. Skupaj
smo ponovno ustvarili še en nepozabni večer.
Poleg PütaFesta smo v preteklem poletju
zaključili še mnogo drugih uspešnih projektov. Z občinama Sveta Trojica in Sveta Ana
smo sodelovali ob njunih občinskih praznikih in priredili Stand up večer s Tinom Vodopivcem v Sveti Trojici in Kino večer na Sveti
Ani, kjer smo predvajali slovenski film Traktor, ljubezen in rock'n'roll.
V juniju smo organizirali tudi ogled finala
lige prvakov v Baru 10, kjer so udeleženci polagali stave in za pravilne odgovore prejeli simbolične nagrade. Kljub temu da so punce vedno
lepe, so se udeležile tečaja ličenja pod vodstvom
Ane Mikolič, kjer so se naučile še bolj poudariti
svojo lepoto. Junij smo zaključili z ritmi romske glasbe na ploščadi v Zavrhu, kjer smo gostili skupino Miša Kontreca, obiskovalci pa so
se mastili z golažem in sveže pečenimi langaši.
Poleg omenjenega kino večera na prostem
smo julija sodelovali s Klubom ptujskih študentov in našim članom omogočili cenejše karte za Bazene energije. Po tem smo se začeli pripravljati za avgustovsko taborjenje v Smolincih,

Razvojna agencija Slovenske gorice

kjer smo si postavili šotore, spekli koruzo, hamburgerje in zvečer peli ob tabornem ognju.
V prihodnjem mesecu načrtujemo Bruc
party 12. 10. v kavarni Askari in jesenski izlet prvi vikend novembra. Podrobnosti o teh
dveh dogodkih vam še ne bom izdala – saj
veste, kje jih lahko pridobite.
Člani upravnega odbora smo vam na voljo
vsako sredo od 17. do 20. ure in vsako soboto
od 10. do13. ure na 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).
Ker je začetek novega šolskega leta, pozivamo vse študente in dijake, da čimprej
prihitite na uradne ure s potrdilom o vpisu
in se pridružite družini Študentskega kluba
Slovenskih goric. Bodite tudi vi del vseh zabavnih zgodb, ki jih skupaj pišemo na naših
dogodkih. Vse tiste, ki se boste včlanili do
konca oktobra, čakajo še dodatne ugodnosti.
Teja Vogrinec

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
Študijski krožek Lahkih nog naokrog

Tudi v tem šolskem letu vas v sklopu študijskega krožka Lahkih nog naokrog vabimo, da
se nam vsak prvi petek v mesecu pridružite na zanimivih in sproščujočih pohodih po bližnjih gričih. Pohode bo vodila Marjetka Breznik, planinska vodnica pri PD Lenart.
Prvi pohod bo v petek, dne 4. 10. 2019, zberemo se ob 9. uri pred stavbo Izobraževalnega
centra, Nikova 9, Lenart. Oblačila in obutev naj bodo primerni vremenu.
Vljudno vas vabimo k prijavi in se veselimo druženja z vami!

10. 5. 2019

7. 6. 2019

Univerza za tretje življenjsko obdobje

V okviru Univerze za tretje življenjsko obdobje se bodo v mesecu oktobru začele izvajati
naslednje študijske skupine: ročna dela, angleščina in nemščina. Nato bodo še sledile študijske skupine računalništva, osnove digitalne fotografije ter italijanščine.
Kljub temu da so skupine že precej polne, se veselimo še dodatnih vpisov.

Projekt Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc (TPK)

Odrasle osebe, stare 45 let in več, z zaključeno največ srednješolsko izobrazbo, vljudno
vabimo na 40-urni tečaj računalniškega digitalnega opismenjevanja. Tečaj je za udeležence brezplačen, saj naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in
Republika Slovenija.
Prijave in dodatne informacije sprejemamo na:
T: 02 720 78 88 ali 051 368 118 E: izobrazevalnicenter.slogor@gmail.com
Alenka Špes
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Sporočilo ambasadorke v Programu Svit

V

letu 2013 sem se srečala z diagnozo
rak na debelem črevesu, ostala sem
živa in hočem živeti tudi v prihodnje.
Sprejela sem pobudo, da postanem ambasadorka Programa Svit, kar pomeni, da
s svojo življenjsko izkušnjo ozaveščam vse
neodzivne, ki si zatiskajo oči pred morebitno
grožnjo prisotne bolezni.
Program Svit je preventivni program za
zgodnje odkrivanje raka na debelem črevesu
in danki, ki zajema starostno populacijo od
50. do 74. leta, čeprav nagovarja tudi mlajše,
zato je prav, da mu prisluhnemo vsi. Tudi
mene je nagovoril preko pošte in ko se nisem
takoj odzvala, so me strokovni delavci v Svit-u ponovno pozvali, naj se vključim in oddam
vzorčke blata, ki so bili pozitivni. Posledično
sem bila napotena na kolonoskopijo, kjer so
mi odkrili rakavo tumorsko tvorbo, tako je bil
potreben operativni poseg, ki je bil uspešen.
Če ne bi bilo Programa Svit, verjetno tudi
mene danes ne bi bilo tukaj, tako pa živim
z vso polnostjo svojih besed, čeprav imam
12 centimetrov manj črevesja, kjer je bil tihi

ubijalec, ki je še vedno prevelika tabu tema, o
katerem se neradi pogovarjamo.
Naj ne bo tako. Spregovorimo, poslušajmo
in vprašajmo. Tudi mlajši. Če so vaši starši,
ali stari starši oddali vzorčke blata in na vsaki
dve leti dobivajo negativne izvide, potem se
gotovo tudi vam ni potrebno bati, da bi zboleli za rakom na debelem črevesu. Le vprašajte
jih, če so izpolnili obrazec, ki so ga dobili iz
Programa Svit, in kakšen je bil rezultat.
Moje besede niso reklama, tudi ničesar
ne prodajam, prosim pa vas, da si vzamete
trenutek časa in preberete, kar je zapisano,
ker vam ponujam le svoje besede iz svojega doživetja, ko se mi je iznenada sesula vsa
preteklost, sedanjosti ni bilo, prihodnost pa
ni imela imena. Vse je obstalo, tudi dih, ker
zavedanje, da se tako v hipu izteka življenje, v
tistem trenutku ni imelo odgovora.
Danes se smehljam ob trdilnih stavkih in
sem vesela, da ta danes doživljam. Naj bo
tako tudi z vami,
Marija Hrvatin

Hvala ambasadorki Mariji Hrvatin za podelitev njene življenjske zgodbe, ki pomembno vpliva na dvig ozaveščenosti in večjo odzivnost v Programu SVIT.
Po podatkih Nacionalnega inštituta za
javno zdravje, Centra za zgodnje odkrivanje
raka, je bila v prvem polletju 2019 odzivnost
v Zdravstveni regiji Maribor 62,94 %, kar je v
primerjavi z letom 2018 več za 1 % (slovensko
povprečje je 65,41%). Iz podatkov je razvidno, da smo na pravi poti, cilj pa ostaja enak,
in sicer zvišati odzivnost nad 70 %, predvsem

pri moških, ki so v program Svit v povprečju
za 10 % manj odzivni od žensk.
Svit lahko reši življenje tudi vam, zato ne
oklevajte pri ponujeni možnosti za sodelovanje. Gre le za nekaj minut vašega prostega
časa in malce dobre volje. Za vključitev v program spodbudite tudi svoje bližnje, sorodnike, prijatelje, sosede, za katere veste, da so ali
bodo prejeli vabilo.
Pripravila: Marija Hanželj,
NIJZ OE Maribor, koordinatorka
Programa SVIT za Podravje

Moj otrok je zasvojen, kaj naj naredim?

M

nogim se zdi, da besedi zasvojenost
in otrok ne gresta skupaj. Pa vendar,
ste se kdaj vprašali, koliko časa vaš
otrok preživi pred zaslonom? Lahko je to televizija, računalnik ali telefon. Če bi sešteli te
ure, kakšno številko bi dobili?

elektronska igrača. Njegovi možgani so vajeni
drugega, zato mu je v naravi dolgčas, počuti
se izgubljen. Tak otrok starše po navadi prisili, da se čim prej vrne v ‚varno‘ okolje, ki mu
jo nudijo elektronske igrače, pozneje pa televizijski in računalniški zasloni. Starši morajo
zato omejiti čas, ki ga otrok preživi pred televizijo ali računalnikom.

Kako to opaziti?

Vse pogosteje se na strokovnjake obračajo
starši, ki imajo težave pri vzgoji svojih otrok.
Starši se po pomoč običajno obrnejo takrat,
ko so težave že precej kompleksne. Kaj to
pomeni? Otrok noče delati domače naloge,
upira se učenju, domača opravila se mu zdijo
nesmiselna, čas pa bi najraje prebil na mobilnem telefonu, računalniku, ali pred televizijo.
Elektronske naprave nam resda lajšajo življenje, brez njih si težko zamislimo vsakdan,
a prav je, da se zavedamo posledic, če jih prekomerno uporabljamo. Pretirana uporaba
namreč lahko vodi v zasvojenost. Zasvojenost
se, enostavno rečeno, kaže kot bolezenska
potreba po določeni snovi, stvari, ali početju.
Pri odraslih se najpogosteje srečamo z odvisnostjo od tobaka, alkohola, drog, igrami na
srečo ipd. Vse odvisnosti, pa imajo kar nekaj
skupnega; prvi korak je zmeraj zanikanje in
minimaliziranje problema – jaz pa že nisem
zasvojen, neham lahko kadar koli želim, stanje ni tako hudo ipd. Pri prekomerni rabi sodobne tehnologije pa so pogosto prisotni tudi
pogosti konflikti z bližnjimi, izguba občutka
za čas, odmik od prijateljev in družine, opuščanje telesnih in družabnih dejavnosti, slabši
rezultati v šoli, zanemarjanje obveznosti ipd.

Kje se vse skupaj začne?

Otroci so že od prvega leta življenja obkroženi z elektronskimi igračkami intenzivnih
barv in zvokov. Če se otrok več ur na dan igra
s takšnimi igračkami in ga potem peljemo v
naravo, bo zunaj nezadovoljen, zdolgočasen.
V naravi namreč ni močnih barv in ni tako
intenzivnih dražljajev, kot jih lahko proizvede
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Najpomembnejše je, da z otroki preživimo
čim več časa, da spremembe v vedenju opazimo čim hitreje in tako ukrepamo hitro, preden se težava ne razvije še bolj. Ta nasvet velja
za boj proti vsakršni odvisnosti, posebnost pri
prekomerni rabi tehnologije pa opazimo po
naslednjih znakih: otroci izgubijo občutek za
čas, telesno so vse bolj nedejavni, nedružabni,
najrajši se prehranjujejo za računalnikom ali
s telefonom v roki, njihovo razpoloženje zelo
niha, ne upoštevajo dogovorov s starši, zanemarjajo šolske obveznosti, imajo težave s spanjem (nemiren spanec, jutranja razdraženost
in utrujenost), sporazumevajo se s kratkimi in
odrezanimi stavki, njihov besedni zaklad je vse
bolj siromašen, poleg tega jih ne zanima nič več.

sobo, naredi domačo nalogo, se malo uči in
mu za nagrado kazen zmanjšamo. Posledica
neupoštevanja pravil mora biti vedno povezana s pravilom samim – npr. če otrok preživi
preveč časa na telefonu, kot posledica sledi
krajši dovoljeni čas uporabe telefona. Prav
tako se tega pravila držimo na ostalih področjih – npr. če otrok pride od prijatelja ob kasnejši uri, kot smo se dogovorili, mu drugič
obiska pri prijatelju enostavno ne dovolimo.
Kot starši se moramo zavedati svoje vloge.
Mi moramo odločati o tem, kdaj, kje in kako
bo otrok uporabljal sodobno tehnologijo.
Otrok tega ne zmore sam in potrebuje našo
usmeritev, četudi to pomeni, da bomo večkrat morali reči ne in kdaj slišati tiste težke
besede, da smo najslabši starš na svetu. Vse
zato, ker svojemu otroku želimo le najboljše.

Nekaj pravil, ki jih je vredno
upoštevati:

• brez telefonov za mizo in med obroki,
• natančno odmerjena uporaba televizije,
igralnih konzol in telefona dnevno,
• zvečer (pred spanjem) telefoni ostanejo v
drugi sobi, saj ob postelji nimajo kaj iskati,
• starši naj preverijo, za kaj bodo otroci
računalnik sploh potrebovali, kaj bodo
počeli in koliko časa bo trajalo,
• mnenja strokovnjakov o času, ki ga otroci
in mladostniki lahko preživijo pred ekrani, so različna. Najbolj je odvisno od tega,
kaj je tisto, zaradi česa so otroci pravzaprav za računalnikom. Najpogostejše
smernice navajajo, da osnovnošolski
otroci spletu ali uporabi tehnologije za zabavo ne namenijo več kot eno uro na dan.
• Nenehno nadzorovanje otroka seveda
marsikdaj ni mogoče. Če ste pogosto
zdoma, je priporočljivo, da v pravila

vključite tudi to, da otrok naprave uporablja le takrat, ko ste doma.
• Izhod v sili pri omejevanju uporabe tehnologije pa so lahko v takih trenutkih
tudi aplikacije za starševski nadzor, kot
so AppLock, Kids Place, Screen Time,
Secure Teen in druge. Te lahko staršem
pomagajo pri beleženju časa, ki ga otrok
preživi ob napravi. Seznanijo pa se tudi z
vsebinami, ki jih uporablja. To so seveda zgolj pripomočki, ki pa ne smejo biti
ključni element.

Starši smo zgled

Starši smo prvi in najpomembnejši vzgojitelji svojih otrok. V vzgojo svojega naraščaja
smo tudi pripravljeni vložiti veliko energije,
truda in dobronamernih nasvetov vseh okoli
nas. Pogosto pa pozabimo, da najbolj vzgajamo
ravno takrat, ko tega sploh ne nameravamo početi. Ko preprosto smo z otrokom in delujemo
spontano, brez namena vzgajanja. Otroci nas
opazujejo, poslušajo v vseh trenutkih, še najmanj takrat, ko bi to želeli. Če se hitro zjezimo
na voznika v drugem avtu, sodelavca, soseda
ali pa zato, ker stopimo na odvržen žvečilni
gumi, smo svojim otrokom dali zgled situacij,
v katerih reagiramo z jezo. Tako je tudi z uporabo digitalne tehnologije. Nemalokrat smo na
žalost priča situacijam v parku na igralih, ko
mame brskajo po spletu in preverjajo družabna omrežja, med tem ko otrok pleza po igralih
in vsakih 5 min zakriči »Mami, poglej!«, ona
pa sploh ne odreagira. Izrednega pomena je
postaviti dober zgled. Če v družini velja, da se
za jedilno mizo ob jedi telefoni ne uporabljajo,
potem ga ne sme uporabljati nihče, tudi starši
ne. Družina naj bo čim bolj ustvarjalna, aktivna in komunikativna. Pogovarjati se je treba o
vsem, kar je na spletu, o tem, kakšna so sporočila spletnih vsebin, o nevarnostih, ki pretijo na
internetu ter tudi o vsiljivih reklamnih sporočilih. Nenazadnje pa je ključno zaupanje, da si
starši in otroci iskreno in odkrito povedo vse.
Katja Muršič, vodja preventivnega dela programa Mostovi, financiranega iz strani Ministrstva
za zdravje
Ars Vitae – društvo za razvoj in izvajanje
programov pomoči

Hortikulturni utrinek
V zadnjem času je po zaselkih na širšem območju Slovenskih goric opaziti,
da prebivalci na teh območjih posvečajo vedno več pozornosti svojim domovom – hišam in okolici le-teh. Rekli
bi, da nekateri že tekmujejo za lep in
urejen videz, saj so zelenice skrbno
pokošene ter obdane z raznovrstnimi
rožami in okrasnim grmičevjem.
Nad takšnimi prizadevanji bdi Hortikulturno društvo iz Maribora. Za takšno marljivost marsikatera domačija
dobi pohvalo ali pa zlato vrtnico.
Rudi Tetičkovič

Kako ukrepati? Meje, meje in še
enkrat meje

Otroku morate postaviti mejo in mu privzgojiti zdrave vzorce že dovolj zgodaj. Bolj
ko bo otrok samostojen, torej kmalu po
vstopu v osnovno šolo, bolj bo vpliv okolice
močnejši, njihova samovolja vse bolj izrazita
in težave se bodo kopičile in kopičile, tako
njihove kot vaše.
Ne glede na to, za kakšno zasvojenost gre,
ste vi kot starši tisti, ki morate postaviti mejo.
Mejo, ki jo boste v prvi vrsti zgledno upoštevali
vi, šele potem lahko enako pričakujete od otrok.
Na to, ali bo otrok ali mladostnik postal
odvisen od spleta, najbolj vpliva družina. V
družini morajo veljati jasna pravila in red
povsod, prav tako torej pri uporabi tehnologij.
Če otrok v naprej dogovorjenih pravil ne spoštuje, so posledice nujne. Starši se dostikrat
zatečejo k praznim grožnjam, pregovarjanju
in konfliktom, ki so neučinkoviti in zasvojene
osebe spravljajo v še večjo stisko. Neučinkovito je, če prepovemo uporabo digitalne tehnologije za en teden, potem pa otrok pospravi

www.radiomaribor.si
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Buče (Cucurbita)
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MED LJUDMI

Promocija zeliščarstva pri Rupertu

uče izhajajo iz Srednje Amerike. V
Evropo so prišle po letu 1500 k svojim
sorodnicam kumaram in melonam.
Pri nas se največ buč sadi v Prekmurju in na
Štajerskem in to v glavnem za predelavo v
bučno olje. V mojem otroštvu smo buče sadili ob robu koruzne ali krompirjeve njive,
da so imele prosto pot na travnik, kjer je bilo več
sonca, tako da so zrastle v »debele buče«. Zrele
smo z vozom pripeljali domov, da smo jih otrebili. Včasih je bil to družaben dogodek, na katerem so se zbrale ženske iz soseščine, ki so med
delom prepevale stare pesmi in si pripovedovale
zgodbe. Seme smo sušili na posebnih stojalih ali
na krušni peči. Suhe je bilo potrebno še oluščiti, da so bile pripravljene za stiskanje v oljarni.
Ostanke trebljenja (kopanje) so pojedli prašiči
in krave. Če je bila letina orehov slaba, smo orehe za potico nadomestili z zmletimi bučnicami.
Bučno olje je bilo gosto, temno zeleno. Pogosto
smo ga imeli za malico, tako da smo ga malo
posolili in vanj pomakali domači kruh. Danes
za pridelavo olja sadijo buče golice. Po vrtovih
gojimo manjše poletne buče (cukine in patišone) in velike jesenske, različnih oblik, barv, tudi
takšne z oranžnim mesom (hokaido, muškatne
buče, maslenke ...). Oboje uporabljamo v kulinariki za juhe, kot nadomestilo za krompir, enolončnice, narastke, pite, kruh, zavitke, sladice ...
K bučam se podajo naslednje začimbe: cimet,
ingver, klinčki, kurkuma, kardamom, bazilika.
Pri pripravi je dobro dodati malo maščobe za
boljšo absorpcijo vitaminov. Buče kombiniramo
z jabolki, korenjem, kostanji in graškom.
V zdravilne namene uporabljamo meso buč,
bučna semena in bučno olje. Meso buč ima
majhno hranilno vrednost, saj vsebuje 90 %
vode, ostalo so beljakovine, ogljikovi hidrati,
vlaknine, folne kisline, vitamini, rudnine. Uživanje pospešuje prebavo. So dietna hrana pri
težavah z želodcem in debelostjo, prav tako za
diabetike. Beta karoten, ki se v telesu ob pomoči
maščob spremeni v A-vitamin, ima dober vpliv
na vid. Uživanje buč preprečuje obolenja srca,

rakasta obolenja, spodbudi odvajanje vode iz
telesa, zato naj jih uživaLAS OVTAR
SLOVENSKIH GORIC

jo tudi tisti, ki imajo težave s protinom, revmo,
ledvicami, mehurjem, vnetjem tankega črevesa.
Surovo bučno meso zmečkamo v kašo in dobimo odličen obliž za utrujene, otečene noge in
krčne žile. Uživanje buč ima tudi dober vpliv
na kožo. Seme dobro dene srcu, saj z uživanjem
zmanjšujemo holesterol. Ena izmed aminokislin v semenih je pomembna za proizvodnjo
serotonina-hormona sreče, ki je tisti, ki ima
vpliv na sproščenost telesa, pomiritev živcev,
izboljšanje spanca in razpoloženja. Z uživanjem
izboljšujemo prebavo in dobimo občutek sitosti.
Še posebej je ugoden vpliv na težave s prostato
in črevesnimi paraziti. Richard Willforth priporoča za otroke, ki imajo gliste, 10 do 15 bučnih
semen čez eno uro po zaužitju le-teh pa eno
čajno žličko ricinusovega olja. Olje je najboljše
nerafinirano, hladno stiskano. Vsebuje veliko E-vitamina, nenasičene maščobne kisline in ima
ugodno razmerje med omega 3, 6 in 9. Žal pa je
hladno stiskano kratkega roka. Po olju je dobro
poseči za masažo pri bolečinah v križu, mišicah,
pri boleznih mehurja in sečnih poti, koristi tudi
živcem, krepi mišice, zavira procese staranja,
normalizira celično presnovo. Bučno olje je tudi
odlično zdravilo za rane, zlasti opekline in tudi
za od mraza razpokano kožo na rokah ali nogah. Buče si res zaslužijo, da pridejo pogosteje
na mizo in tudi kot zdravilno rastlino bi jih morali bolj upoštevati. Ste vedeli, da so na dan, ko
so sadili buče, »debelo lagali«? In to zato, da bi
bile buče čim bolj debele.
Promocija zeliščarstva pri Rupertu poteka v okviru operacije Rupert (LAS Ovtar Slovenskih goric).
Naložbo financirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
Marija Čuček

Jurovski
župan na
obisku pri
najstarejših
občankah

V

občini Sveti Jurij v Slov.
gor. že dolga leta gojijo
poseben odnos do najstarejših občanov. Tako jurovski župan obišče vse občane,
ki dopolnijo častitljivih 90 let. Paulina Kukovec
Poleg izrečenih čestitk, ki so
jih slavljenci deležni ob tovrstnih priložnostih, jim župan
izroči tudi simbolično darilo.
Poleg obiskov 90-letnikov pa
župan vsako leto obišče tudi
občane in občanke, ki dopolnijo 95 in več let. V letošnjem
letu je tako obiskal tri najstarejše občanke in sicer 97-letno
Paulino Kukovec iz zg. Partinja, rojeno 29. 6. 1922, in Avgusto Krivec iz Sp. Gasteraja,
rojeno 27. 8. 1922, ter 96-letno
Marijo Rajšp iz Zg. Partinja, ki
se je rodila 14. 9. 1923. Prav
vse so kljub svojim letom še
vedno bistrega uma in zgovor- Avgusta Krivec
ne. V klepetu z županom pa se
rade spominjajo zgodb iz svoje
mladosti. Iz njih je razbrati, da
jih povezuje skromno in garaško življenje, v katerem je bilo
treba za svoj obstoj in preživetje ogromno delati. Zgovoren
dokaz, da delo krepi človeka,
so omenjene jurovske občanke, ki so kljub vsem naporom
v življenju dočakale visoko
starost.
Dejan Kramberger

KAKO PRAVILNO LOČEVATI?

Marija Rajšp

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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Venčeslav (Slavek) Štefanec 80-letnik

V

kraju je poznan kot skromen in tih,
a v resnici je zelo prijazen in razgledan človek. Bil je že zgodaj delaven na
vseh področjih. Ni mu vseeno, kakšen je naš
kraj, prizadeva si za čist videz kraja. Vključil
se je v KUD Ernest Golob – Peter in kasneje
postal njegov predsednik. Sodeloval je v pripravah srečanj mladih pesnikov in pisateljev
Slovenije, ki se je pričelo prav v Sv. Trojici.
Zbiral je material gledaliških iger in srečanja
igralcev, ki so igrali pri Sv. Trojici. Rad fotografira razne prireditve, ki se odvijajo v kraju. Med drugim je deloval v kino-sekciji in jo
nekaj časa tudi vodil. Ker ima dober spomin,
se lahko obrnemo na njega, da nam postreže
z zanimivimi podatki iz preteklosti. Rad se
udeležuje izletov, ki jih organizirajo društva
v kraju. Sodeloval je tudi pri izdaji prve Trojiške kronike leta 2001. Lahko bi naštevali še
in še, saj je bil skoraj povsod prisoten. Svojo
kri je daroval 80-krat. Dobil je več priznanj in

odlikovanj za delovanje na kulturnem
področju.
V letošnjem letu
je od Zveze kulturnih društev Slovenskih goric dobil
»Zlati cajgar« za
56-letno delo v kulturi na državnem in
lokalnem nivoju, na
filmskem, literarnem in gledališkem
področju ter v skrbi Trojiški občan Slavek
za kulturni hram. Štefanec je letos v mesecu
Prijel je priznanje za septembru praznoval svoj
življenjski jubilej aktivnost na kultur- okrogli
80 let.
nem področju od
Območne izpostave
JSKD Lenart. Bronasto priznanje je prejel od
Društva vinogradnikov Sv. Trojica. Pri Turističnem društvu Sv. Trojica
je postal prvi častni član
društva. Leta 2010 prejme
še županovo priznanje za
humanitarno delovanje.
Zahvaljujemo se mu za
njegovo bogato delo. Želimo mu zdravja, naj se še naprej udeležuje dogodkov v
domačem kraju in tudi drugod po svojih zmožnostih.
Adelena Neuvirt

Slavko Štefanec, drugi z leve, prejemnik zlatega cajgarja 2019

| 15

OVTARJEVE NOVICE

MED LJUDMI

Zlatoporočenca Juršnik

J

oj, kako hitro minejo leta, sta nam
ob
praznovanju
zlatega zakonskega jubileja povedala Katica
in Maksimiljan Juršnik iz Lenarta, ko sta
s svojimi najdražjimi
in bližnjimi sorodniki
praznovala zlato poroko. Zanimivo je, da
se je na praznovanju
zbralo vseh osem sester
zlatoporočenke. Katica,
ki se je rodila 1950. leta
v družini 11 otrok v
Oseku pri Sv. Trojici v
Slovenskih goricah, si
je pokojnino prislužila z delom v Sadjarstvu
Lenart. Maksimiljan, ki se je rodil 1948. leta
v družini 9 otrok v Negovi, je delovna leta
nabiral z zaposlitvijo doma in v tujini. Dom
sta si po poroki ustvarila na ženini domačiji v
Oseku, ki pa sta ga zaradi bolezni prodala in
se preselila v blokovsko stanovanje v Lenartu.

Območni odbor Maribor

Vabilo

V okviru Večerov hospica vabimo na srečanje v oktobru.

»Ljubezen gre skozi želodec«
bo v torek, 1. oktobra 2019, ob 17. uri na sedežu odbora v Mariboru, Partizanska c. 12/II.
Pogovarjale se bodo gospe Nataša Vidnar, Jerneja Privšek in Nada Kunstek.
V vsakem obdobju življenja sta potrebna ustrezen prehranski ritem in življenjski slog.
Pogovor s predavateljicami nas bo popeljal v raziskovanje skrivnostnih pogovorov o tej
temi ob koncu življenja.

Prijazno vabljeni!
V zakonu sta se jima rodila hčerka Natalija
in sin Tomas, ki sta ju obdarila s tremi vnukinjami. Včlanjena sta v DU Lenart in MDI
Lenart, kjer se veselita druženja na izletih in
prireditvah.
Ludvik Kramberger

Torta za Danico in Ano za njunih 133 let

N

a Izletniško turistični kmetiji Žökš
pri Mlinarjevih v Zgornjih Žerjavcih
pri Lenartu je potekalo tretje srečanje
»Nočnih ptičev«, to je poslušalcev skupnega
nočnega radijskega programa, imenovanega

Torta za 133 let Ane iz Lenarta in Danice iz Avstralije

Snop, katerega se je udeležilo 42 udeležencev. Srečanje, ki ga je pripravila Anica Maras
- Pika iz Lenarta, je bilo pravzaprav srečanje
z zvesto poslušalko Snopa Danico iz Melbourna v Avstraliji. Danica je rojena Ptujčanka
in se z možem Silvom rada
vrača v prvo domovino
Slovenijo. Tokrat je z Ano
Maras - Piko in s prijatelji Snopovci, ki so prišli iz
vse Slovenije, praznovala
rojstni dan. Praznovala ga
je tudi Ana. Kot sta se pošalili, sta skupaj praznovali
133 let. To sta ovekovečili
na porcelanastem lončku,
kjer je bila zabeležena njuna slika in številka 133 let.
Lonček je za spomin prejel
sleherni udeleženec srečanja.
Ludvik Kramberger

Krvodajalske akcije v oktobru 2019
Petek
11. 10. KO RK Sv. Trojica
Sreda
23. 10. KO RK Sv. Jurij
Petek
25. 10. OO RK Cerkvenjak

OŠ Sv. Trojica
OŠ Jurovski dol
OŠ Cerkvenjak

7.30-10.30
7.30-10.30
7.30-12.00

V spomin

Dragica Gornik

E

1936–2019

naintridesetega julija 2019 smo se z
velikim številom pogrebcev od blizu
in daleč na jurovskem pokopališču
poslovili od plemenite žene, matere in babice
Dragice Gornik iz Varde pri Jurovskem Dolu.
Le kdo ne bi poznal te marljive žene, saj
je v podarjeni dobroti bil vtkan slogan: Najprej dajati, za tem pa kaj sprejeti.
Dragica Gornik je zraven svoje manjše
kmetije še rada priskočila na pomoč bližnjim sosedom pri raznih delih in opravilih. Seveda pa pri tem ni pozabila na člane
družine, da so vedno bili deležni njene dobrote in skrbi. Družinski člani pa so ji njeno
plemenitost znali tudi plemenito vračati.
Dragica Gornik se je rodila 9. novembra
1936 na Vardi materi Antoniji in očetu Viktorju Lorberju kot prvi otrok. Za njo so se rodili še trije bratje, Viktor, Milan in Jože. Sprva
je njeno otroštvo bilo brezskrbno, a zatem nepredvidljivo, sledile so grozote druge svetovne vojne in še zelo težki časi po njej. Znanja
si je skupaj z brati nabirala v OŠ v Jurovskem
Dolu. Po končani šoli je za nekaj časa ostala doma in kot deklica pomagala družini pri
raznih delih in opravilih. Prav tako pa je pri
bližnjih kmetih morala poprijeti tudi za težja
dela. Kljub težjim delom na deželi je Dragica
odrasla v brhko dekle, katere srce je omrežil
sosedov fant Janez Gornik. Ta ljubezen je bila
neomajna, vsled česar ju je 1956. pripeljala
pred oltar. V njunem zakonu se je najprej, leta
1958, rodila hčerka Cvetka, leta 1961 hčerka
Marinka in nato, leta 1966, še sin Ivan.
Neutrudno sta z možem Janezom trdo
delala in skrbela za družino. Pri vsem tem
sta si postopoma pričela graditi nov dom –
a za tak podvig ni bilo dovolj denarja, zato
se je mož Janez moral redno zaposliti, da
je gradnja hiše stekla hitreje in postala re-

alnost in udobnost
rastoče družine.
Dragica Gornik
je to spremljala z
zadovoljstvom in
z naklonjeno srečo. Še posebej pa
je bila srečna, ko
je hčerka Cvetka
pripeljala na dom
skrbnega
zeta
Jakoba. Nato še
druga hčerka Marinka Milana in sin snaho
Zdenko. S to človeško plemenitostjo je Dragica dočakala šest vnukov: Gorazda, Danijela, Mateja, Barbaro, Mašo in Boštjana.
Uvodoma je že bilo omenjeno: Kdo ne bi
poznal Dragice? Namreč aktivno je delovala
v raznih društvih, kot so društvo upokojencev, v Občinski organizaciji Rdečega križa
Sv. Jurij, v Kulturnem društvu Ivan Cankar
v Jurovskem Dolu in Društvu kmečkih gospodinj Sv. Jurij. V tem društvu je bila zmeraj nepogrešljiva. Ni bilo prireditve v kraju
brez njenih dobrot, še zlasti gibanic, ki jih
je znala pripraviti na pravi način in speči v
krušni peči. Tudi vedno je ugodila ostalim
krajanom, če je kdo naročil gibanico za kakšen družinski dogodek.
O njej bi lahko še mnogo naštevali. Žal
pa je v vsakem človeku vgrajen črni scenarij, to je bolezen, takšna ali drugačna. Nekomu pride na plan zelo zgodaj, nekomu v
srednjem življenjskem obdobju, nekomu pa
pozno v »jeseni življenja«. Žal je tudi Dragico Gornik obiskala in se nato ustalila pri
njej bolezen. 29. 7. 2019 je izgubila boj z njo.
Za dobroto tvojih rok ostala je beseda hvala,
ki v srcih bo ostala, in večno lep spomin na te.
Rudi Tetičković

Dan

ODPRTIH

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

Telegrame pošljemo
neposredno v
porodnišnico ali
na domač naslov.

Četrtek, 3. oktober 2019
Hrastovec v Slov. goricah 22, Lenart v Slov. goricah

Če vas zanima kako poteka življenje v Socialno varstvenem zavodu Hrastovec vas
prĳazno vabimo na Dan odprtih vrat, kjer vam bomo predstavili bivanje naših
stanovalcev, razkazali prostore in predstavili delovno terapĳo.

Vodenega ogleda se lahko udeležite ob 9. 30 uri ali ob 11. uri.

DARILNI PAKETI

Ogled traja približno eno uro. Po ogledu sledi pogostitev. Za večje skupine prosimo najavo na tel. št. 02 729 35 10.
Vabljeni, da nas pobližje spoznate!

❁ www.hrastovec.org ❁ Facebook: @svzhrastovec

DARILNI BONI
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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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IZ KULTURE

Iztekel se je 13. LEN-ART
LEN-ART je bil zabaven, sproščujoč, poživljajoč
in nasmejan. Družila nas je pozitivna energija, dobra volja, uživali smo ob glasbi, plesu, gledaliških
predstavah, dogodkih za otroke. Zvrstilo seje je 29
dogodkov, ki si jih je ogledalo več tisoč gledalcev
vseh generacij. Imeli smo se lepo. Poleg slovenskih
izvajalcev smo gostili nastopajoče iz Ukrajine in
Mehike. Ob koncu avgusta je za posebno doživetje in nepopisen glasbeni užitek poskrbela Vokalna
skupina Bassless, Adi Smolar je z iskrivimi mislimi,
humorjem, optimizmom in »večnimi mladimi pesmimi« navdušil številno občinstvo v Zavrhu. Agata

je ponovno pritegnila mnogo gledalcev, v dveh dneh
si je predstavo ogledalo približno 600 ljudi. Slovenski
muzikal Cvetje v jeseni je osvojil dušo in srce občinstva v Domu kulture Lenart. Odlična predstava
Petelinji zajtrk bo gledalcem še dolgo ostala v spominu. »Norci« iz Koroškega deželnega teatra Slovenj
Gradec so nam nastavili zrcalo naše družbe. Na svoj
račun so prišli tudi otroci. Zanimive, kratkočasne,
poučne in ustvarjalne dejavnosti so tudi letos ob
koncu počitnic pripravili v Društvu prijateljev mladine Slovenske gorice. Elegantno in šarmantno so
zaplesali lenarške mažoretke …

Hvala vsem, ki podpirate LEN-ART in ste pripomogli k uspešni izvedbi poletnih kulturnih prireditev. Številnemu občinstvu hvala, ker ostaja zvesto
prireditvam. Na snidenje na LEN-ARTU 2020!
D. O.

Petelinji zajtrk, foto: Tomaž Ornik

Cvetje v jeseni, foto: Žiga Strmšek

Adi Smolar v Zavrhu, foto: Tomaž Ornik

Vokalna skupina Bassless, foto Tomaž Ornik

Počitniške vragolije Čebele Počasnele

Počitniški izlet v Ljubljano, ki ga je organiziralo Društvo prijateljev
mladine Slovenske gorice

8. Zlet literarnih zavetnikov v Sveti Trojici
Za nami je 8. festivalna prireditev Zlet literarnih zavetnikov, kjer
podeljujemo nagrado
literarni zavetnik/-ca.
V organizaciji Kulturno-gledališkega društva
Reciklaža je v soboto,
7. septembra, potekala
v Sveti Trojici v Slovenskih goricah s fokusom:
šah v literaturi.
Nova literarna zavetnica je po izboru
žirije v sestavi Bojana
Tomažiča, Zore A. Jurič
in Novice Novakovića Prejemniki 1., 2. in 3. nagrade z žirijo in vodjo zleta Saro Spelec, Nataša Zlapostala 21-letna Nataša tnar druga z leve v prvi vrsti
Zlatnar, ki je napisala najboljšo kratko zgodbo
na temo Šah mat ali kralj je
mrtev z naslovom Še zadnja
dva.
Ostali nagrajenci: Monika
Bukovec (2. nagrada), Matjaž
Jarc (3. nagrada), Jan Krmelj
in Andrej Kokot (dodatni
nagradi); prejemniki knjižnih nagrad: Franjo Frančič,
Vlado Pivec, Vlasta Črčinovič Krofič, Miha Praprotnik,
Jaka Šoster, Vladimir Janjić
(Srbija), Majda Arhnauer
Subašič, Aleš Ropoša, Mateja Mahnič in Dare Gozdnikar; posebni priznanji: Nina
Medved in Magda Fekonja.
Program so ob podelitvi
Igranje vrtnega šaha
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denarne nagrade in ustoličenju nove literarne
zavetnice ob Knjižnem kamnu, na katerem so
z imenskimi tablicami in podpisi ustoličeni
literarni zavetniki, obogatili nastop vrhunske glasbene skupine Andrej Toplišek Trio in
ogled filma Glasba je časovna umetnost o prvi
plošči kultne glasbene zasedbe Laibach v režiji

Igorja Zupeta, ogledi zgodovinskih in kulturnih znamenitosti Svete Trojice – kraja, kjer je
Ivan Cankar napisal Lepo Vido; predavanje o
šahu v literaturi; literarna delavnica za udeležence natečaja in ogled razstave šahovskih
karikatur.
Sara Špelec, predsednica KGD Reciklaža

KNjigolAndiJa
V avgustovski številki Ovtarjevih novic
smo zapisali ob objavljeni fotografiji: »Zanima nas, v katerem našem kraju je bila posneta
fotografija in kaj se je dogajalo ter katero leto
se je pisalo. Zgodovinarji na okope!«
Zgodovinarji so zakopali okope, je pa sodelavka Metka Brunčič prepoznala
ozadje na fotografiji, ki je po njenem
mnenju cesta iz Jurovskega Dola proti
Lenartu, na fotografiji pa bi naj bil sedeči spredaj v sredini Davorin Polič, po
katerem je poimenovana tudi domoznanska soba Knjižnice Lenart.
Pravilen odgovor, bi rekla kot učiteljica. V potrditev pravilnega odgovora
objavljamo napis na zadnji strani fotografije: »SOKOLSKA ČETA SV. JURIJ
bratu POLIČU 1932.« Fotografijo zleta sokolov smo posvetili predstavitvi
knjige o Ivanu Roškarju, pomembnem
Jurovčanu, ki je bil v času nastanka te
fotografije še živ in na izteku svojih aktivnosti, doma v Jurovskem Dolu.
Nova naloga bo morda še zahtevnejša in je prišla iz vrst naših uporabnikov,
Knjižnice Lenart.
Sorodniki enega izmed fantov na fotografiji menijo, da gre za zbor mladih

rokoborcev, a niso prepričani. Izziv je torej v
prepoznavanju mladeničev in še kakšna informacija o njihovem početju.
Odgovore pričakujemo na:
marija.sauperl@gmail.com ali 051 338 144
Marija Šauperl
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IZ KULTURE / ŠPORT

Kulturniki obiskali kulturnika

NOGOMET – 2. MNZ Maribor
Jurovski Dol v četrti tekmi do četrte zmage, Lenart doma do druge

Tonetova delovna soba

Naš rojak iz Svete Trojice Tone Štefanec
biva v domu starejših Janka Škrabana v Beltincih. Tako so ga v poletnem mesecu obiskali kulturniki iz JSKD Lenart. Tone je še vedno
poln ustvarjalne energije, saj vsakodnevno
literarno ustvarja, piše članke za razne časopise in ureja svoj bogat arhiv iz preteklega
kulturnega udejstvovanja. Tone je bil tudi organizacijski tajnik Zveze kulturnih organizacij Slovenije od osemdesetih pa vse do 1995.
leta v Ljubljani, kjer je spodbujal delovanje

občinskih zvez in bil urednik njenega glasila Kulturni poročevalec. Sedaj je izdal že 11.
književno publikacijo in ustvarja še naprej.
Kulturniki so na delovnem obisku izmenjali bogate izkušnje in snovali projekte za
prihodnost, saj je Tone prijeten sogovornik,
ki kar iz rokava stresa vedno nove ideje za delovanje na kulturnem področju.
Breda Slavinec

Zgodbe in pesmi Toneta Štefaneca
V prejšnji številki Ovtarjevih novic smo
predstavili zgodbe Iz vsakdanjega življenja Toneta Štefaneca, ki so v avgustu izšle v
knjigi z naslovom Življenjske preizkušnje.
Spremno besedo k temu delu knjižice je napisala Ksenija Raščan Beuermann. Drugi del
Domovina in ljudje v najnovejši Štefanečevi
knjižici prinaša njegove pesmi, ki jih je z uvodnim zapisom pospremila Breda Slavinec.
Poudarila je, da pesnik pripoveduje zgodbo

o svojem življenju, ki je bilo tudi težko, vsaka podrobnost mu je pomembna, saj je to
njegovo življenje, ki ga je preživel od ure do
ure, od dneva do dneva, in prav vse je ostalo
v spominu. Želel je zabeležiti svoje misli, ki so
prihajale ob jutrih, večerih, ponoči, čez dan,
nenapovedano, ko je bila glava polna in so
besede hotele iz nje.
E. P.

Nogometaši NK Jurovski Dol so v tekmi 4.
kroga 2. MNZ Maribor v gosteh z rezultatom 1:3 ugnali Palomo in vknjižili že četrto
zmago v sezoni. S stoodstotnim izkupičkom
si vrh ligaške razpredelnice delijo z NK Radlje. Jurovski nogometaši so do zmage prišli v
2. polčasu. Po zaostanku v prvi polovici igre
je v 59. minuti najprej zadel Dejan Hager, po
izključitvi igralca Palome Gašperja Bezjaka v
61. minuti pa sta bila za Jurij uspešna še Aljaž
Sagadin in Davorin Šnofl.
NK Lenart je 4. krog 2. MNZ Maribor odigral pred domačim občinstvom na Poleni v
Lenartu proti NŠ Roho. Gostje so prišli do
hitrega zadetka v 1. polčasu, domači pa so bili
v nadaljevanju konkretnejši in v 49. minuti z
zadetkom Blaža Simoniča rezultat izenačili,
zadetek za zmago pa je v 73. minuti prispeval Jaša Žigert. Lenarčani zasedajo trenutno
5. mesto s sedmimi osvojenimi točkami. S
tremi točkami manj zaseda NK Cerkvenjak
trenutno 9. mesto. Igralci Cerkvenjaka so

na domačem igrišču zabeležili drugi poraz v
sezoni. Z rezultatom 3:4 so klonili proti FC
VOP Prepolje. Gostje so do zmage prišli v izdihljajih tekme, saj so zmagoviti gol za zmago 3:4 dosegli v sodnikovem podaljšku, v 92.
minuti tekme.
Lestvica 2. MNZ Maribor po 4. krogu: 1.
NK Radlje (12 točk), 2. NK Jurovski Dol (12),
3. NK Šentilj (10), 4. Paloma (9), 5. NK Lenart (7), 6. FC VOP Prepolje (7), 7. NŠ Roho
(6) 8. NK Aqoasystems Dogoše (5), 9. NK
Cerkvenjak (4), 10. NK MB Tabor (3), 11.
NK Fram (3), 12. NK AJM Kungota (2), 13.
NK Rošnja Loka (0), 14. ŠD Biosad Jakob (0).
V 5. krogu 2. MNZ Maribor ta konec tedna
bo Jurovski Dol v derbiju kroga gostil tretjeuvršeni NK Šentilj. NK Lenart se bo na gostovanju pomeril s ŠD Biosad Jakobski Dol,
NK Cerkvenjak pa v Dogošah z NK Aqoasystems. Obe tekmi bosta v nedeljo, 29. 9. 2019,
ob 16.uri.

FUTSAL
Pričenja se 7. sezona državnega prvenstva v futsalu za ženske
S tekmo 1. kroga državnega prvenstva v futsalu za ženske med KMN Slovenske gorice in
KMN Sevnica se pričenja 7. sezona tega tekmovanja, v katerem naslov državnih prvakinj
iz minule sezone branijo igralke Slovenskih
goric. V letošnji sezoni se bosta na ženski
futsal sceni predstavili dve novi ekipi, poleg
že omenjene KMN Sevnice še primorski klub
ŠD Košana. Od tekmovanja sta se poslovili
ekipi Siliko Vrhnika in ŽNK Cerkvenjak.
Ekipa trikratnih državnih prvakinj iz Voličine se je okrepila s štirimi novimi igralkami,
iz ŽNK Vrhnika z drugo najboljšo strelko
lanske sezone Tino Jesenovec, Iz ŽNK Celje

pa Tjašo Kopušar. Novinki sta še Ivana Kutija in Tina Šmon. Seznam novink pa se utegne še povečati. Žal pa ekipi še vedno ne bo
mogla pomagati Larisa Fras, ki si je ob koncu
lanske sezone huje poškodovala koleno, na
seznamu poškodovanih pa sta se ji pridružili s podobno poškodbo še Doroteja Mušič
in Viktoria Hornakova, ki si je na turnirju v
Zagrebu poškodovala rebro. Glavni cilj deklet
in strokovnega štaba je ubranitev in osvojitev
novega naslova državnih prvakinj, ob tem pa
se tudi na mednarodni sceni predstaviti v čim
boljši luči.

Dekleta Slovenskih goric 3. na mednarodnem turnirju v Zagrebu
V okviru priprav na novo sezono se je ekipa
Slovenskih goric udeležila mednarodnega
turnirja v Zagrebu. Edini slovenski ekipi na
turnirju se je med 12 klubi uspelo zavihteti

na odlično 3. mesto. Zavidanja vreden uspeh;
1. mesto je osvojila ekipa SIND iz Beograda,
2. zagrebški Alumnus, 3. pa KMN Slovenske
gorice.

Tekmovanje mladih – državno prvenstvo do 19 let
Voličina in Benedikt z roko v roki
Futsal kluba KMN Slovenske gorice in KMN
Benedikt sta se pred pričetkom letošnje futsal sezone dogovorila o sodelovanju, in bosta združila moči v državnem prvenstvu do
19 let, kjer bo ekipa, sestavljena iz igralcev
iz Benedikta in Voličine, igrala pod imenom
Benedikt Slovenske gorice. Igralci združene
ekipe ne skrivajo ambicij po uvrstitvi med

vsaj tri najboljše v državi. Benedikt Slovenske gorice bo sezono pričel pred domačim
občinstvom v nedeljo, 29. 9. 2019, ob 16. uri
v ŠD Benedikt proti zasedbi Dobovca. Po gostovanju v Ljutomeru v 2. krogu bo naslednja
domača tekma proti NK Oplotnica v nedeljo,
13. 10. 2019, ob 16. uri v ŠD Voličina.

V letošnji medobčinski futsal ligi DMN Lenart 14 klubov
S tekmami 1. in 2. kroga se je pričela letošnja medobčinska futsal liga DMN Lenart, v
kateri se bo v tej sezoni pomerilo 14 klubov.
Lanskoletni naslov brani ekipa ŠD Pernica,
ki je tudi letošnjo sezono pričela odločno in

v prvih dveh tekmah zabeležila dve zmagi.
Z enakim izkupičkom se lahko pohvalita še
ekipi ZGD Slik. B. Goričan iz Rogoznice in
KMN Sv. Trojica.

ODBOJKA
ZOJA- dekliška odbojka v Slovenskih goricah
Na področju UE Lenart pri dekliški odbojki
vodilno vlogo izobraževanja in razvoja mladih odbojkaric prevzema odbojkarski kub
ZOJA. Klub je v sezoni 2018/19 uspešno so-
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deloval v različnih kategorijah tekmovanja
(kadetinje, starejše deklice in mala odbojka)
ter dosegel lepe rezultate (peta ekipa v štajerski regiji v kategoriji starejše deklice). Klub
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vodi Darko Zimič, ki je prav tako trener, s trenerjema Igorjem Smonkarjem in Gregorjem
Polancem. Ustanovitev kluba sega v leto 2005
in se ponaša z dobrimi rezultati in uspešnimi
tekmovalkami.
Sam trening zraven veliko gibanja, spoznavanja odbojke, razvijanja motorike ter razvoja
lastne osebnosti ponuja tudi druženje. Načela, ki jih vzpodbujamo pri ZOJI, so: spoštovati in sprejemati vse ostale člane in članice
takšne, kot so, upoštevati pravila in navodila
in vedno dajati ekipi vse, kar znaš in zmoreš,
ter se zavedati, da je ekipa močna ravno toliko, kot je močan njen najšibkejši člen.
V prihajajoči sezoni 2019/20 bodo ZOJO

predstavljale: Kadetinje (1., 2. letnik srednje
šole, Starejše deklice ( 8. , 9. razred), Mala odbojka (6., 7. razred) in Mini odbojka, (deklice
do 5. razreda). Treningi potekajo dva do trikrat tedensko, odvisno od starostne skupine, v
športni dvorani Lenart. Kot vemo, je odbojka
eden najprimernejših športov za celosten razvoj in je primeren za vsa starostna obdobja.
S treningi smo pričeli v mesecu septembru.
V svoje vrste vabimo dekleta v starostnem
obdobju od 8–13 let. Vpis bo pred pričetkom
treningov ob torkih in sredah ob 16.30 uri.
Podpredsednik IOK ZOJA Igor Smonkar,
foto: Mateja Glinšek

BORILNI ŠPORTI
Lenarškim karateistom 7 medalj

7. 9. 2019 je Karate klub
Kovinar Maribor v športni dvorani TŠC Maribor
že devetič organiziral
močan mednarodni turnir MARIBOR OPEN,
ki se ga je udeležilo 346
tekmovalcev iz 58 klubov
in 9 držav (Slovenija, Hrvaška, BiH, Črna Gora,
Srbija, Češka, Avstrija,
Madžarska in Slovaška).
Skupaj so tekmovalci
opravili kar 450 nastopov. Na turnirju, ki je za
kadete, mladince in mlajše člane veljal kot prvi
kvalifikacijski preizkus
za uvrstitev na mladinsko evropsko prvenstvo
v Budimpešti (februarja
2020), so nastopili vsi
najboljši slovenski tekmovalci. Velik uspeh na
turnirju so dosegel tudi
Lenarčani, ki so osvojili kar 7 medalj. Iz našega kluba so na tekmi nastopili: Gal Bauman,
Jakob Duraković, Luka Rola, Vid Zarič (vsi
borbe in kate), Karin Plemenič (samo kate) in
Nino Ornik (samo borbe). Rezultati: trikrat
1. mesto Vid Zarič (kata ml. kadeti; borbe
ml. kadeti +50kg in borbe kadeti -52kg). 2.
mesto: Luka Rola (borbe dečki +40kg); trikrat 3. mesto: Jakob Duraković (borbe malč-

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.

ki -30kg), Gal Bauman (borbe dečki -40kg)
in Nino Ornik (borbe mladinci -68kg). Čestitke !!!
V kolikor se želite spoznati s karatejem, vas vabimo k vpisu v Karate šolo Lenart, in sicer vsak
ponedeljek in sredo od 16. ure naprej v športni
dvorani OŠ Lenart.
Borut Močnik

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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Vpis h karateju na Sv. Ani
Karate klub SHO-KAN Apače vpisuje nove člane v tečaj karateja in samoobrambe v ŠD Sveta Ana vsak ponedeljek in četrtek
od 18. do 19.30 ure. Trenerji Jože Maruško, Jože Rožec, Klemen
Knedl in Tom Nino Kastelic
Vljudno vabljeni !

Piše: Tomaž Kšela

HUMORESKA

Komisar
»Peter, zakaj si danes tako zaskrbljen,« je
mizar Tone pri malici povprašal rezkarja Petra.
»Skrbi me, kako bom zmogel svojo novo
funkcijo. Včeraj sem namreč postal komisar,«
je odvrnil Peter.
»Kakšen komisar neki,« sta ga presenečeno
povprašala Tone in šivilja Marica skupaj.
»V naši družini smo se organizirali po zgledu Evropske unije. Sam sem postal komisar
za več pomembnih resorjev,« je pojasnil Peter.
»Neverjetno,« je komentiral Tone. »Kdo pa
je v vaši družini razdelil resorje?«
»Moja žena,« je pojasnil Peter. »Če Nemčijo, ki je najbolj vplivna država v Evropi,
in Evropsko unijo vodijo ženske, bom pa še
našo družino vodila jaz, je rekla.«
»In ti si ji to dopustil,« je bil presenečen Tone.
»Tone, kaj misliš, da je moja žena kaj manj
sposobna od tistih žensk v Nemčiji in Evropski uniji. Dokler bom jaz gospodar pri naši
hiši, se bo pri nas delalo tako, kot pravi moja
žena,« je udaril po mizi Peter.
»Tvoja žena je naredila čisto prav,« je odločno dejala Marica. »Kako pa je razdelila
komisarske položaje?«
»Podobno kot predsednica Evropske
komisije,« je odvrnil Peter. »Tašča, ki nas
je skregala že z vsemi sosedi, je postala komisarka za dobro sosedske odnose. Hči, ki

zadnje čase noči preživlja v disko klubu, je
postala komisarka za pravi način življenja in
družinske vrednote, stari ata, ki bi še vedno
rad vse komandiral, pa je po novem komisar
za demokracijo in enakopravnost.«
»Ha, ha, ha,« se je zarežal Tone. »Peter, ti si
verjetno dobil resor za širitev družine in demografsko politiko.«
»Ne norčuj se, Tone,« je užaljeno dejal Peter.
»Jaz sem postal komisar za delo v službi, sekanje drv, pomivanje posode in humanitarno
pomoč. Sami odgovorni in zahtevni resorji, ki
bodo od mene zahtevali, da bom veliko delal
in humanitarno pomagal drugim resorjem.«
»Kakšen resor pa je dobil sin,« je zanimalo
Toneta.
»Nobenega, on se je odločil za odhod iz družine oziroma sinksit. Pravi, da bo šel na svoje,
četudi brez dogovora, pa naj ga stane, kar hoče.
Bojim se, da bo v bodoče spadal pod moj resor
za humanitarno pomoč,« je pojasnil Peter.
»Peter, v vaši družini ste zares čudovito
uredili odnose – tako kot v naši veliki družini, ki se imenuje Evropska unija. Zato
verjamem, da bo vaša družinica kmalu tako
uspešna, složna in srečna kot naša Evropska
unija,« je vzkliknila Marica.
»Marica, ravno tega me je najbolj strah,
zato sem tako zaskrbljen« je vzkliknil Peter.

Smeh je pol zdravja
Pacient

Gospod doktor, pacient v sobi 305, ki je
bil en mesec v komi, je danes veliko boljši.
Celo spregovoril je,« je medicinska sestra
poročala zdravniku.
»Kaj pa je rekel?«
»Da se čedalje slabše počuti!«

Prvo kosilo

Žena je po poroki možu skuhala prvo
kosilo.
»Kaj vse je v hrani,« je zanimalo moža.
»Zakaj to sprašuješ,« ga je povprašala žena.
»Morda bo to zanimalo zdravnika v urgentni ambulanti.«

Slovnica

»Če jaz rečem, Pepček se kopa, kateri čas
je to,« je učiteljica vprašala Pepčka.
»Neobstoječi,« je odvrnil Pepček.

Odlična kuharica

Mama je pred bodočim zetom hvalila
hčerko, češ da ima velik smisel za urejanje
stanovanja in da odlično kuha. Nato jo
je vprašala: »Si že umila paradižnik in
papriko za solato?«
»Ne, mama, saj je zmanjkalo pralnega praška.«

Nesporazum

»Jaz sem ta mesec vzel dol 40 kilogramov,
zato si danes lahko privoščim dobro
večerjo,« se je zajeten možakar v gostilni
pohvalil pred drugimi gosti.
»Meni pa je uspelo dol vzeti kar 60 kilogramov,« je dejal drugi.
»Nemogoče je, da bi človek v enem mesecu toliko shujšal,« je komentiral tretji.
»Saj ne govorimo o hujšanju, temveč o
bakrenih žlebovih.«

Darilo za ženo

Možakar je prišel v hotel v spremstvu lepe
ženske in naročil v sobo šampanjec.
»Prinesem še kaj za ženo,« je vljudno
vprašal natakar.
»Morda pa res: prinesite razglednico
vašega kraja s poštno znamko.«

Pripravlja T. K.

Cirkus

»Pepček, če ne boš ubogal, ne boš smel
več z očijem v cirkus,« je mama dejala
Pepčku.
»Prava figa, saj sem se že naveličal gledati
nage ženske, kako plešejo ob drogu,« je
odvrnil Pepček.
»A tako, potem bom pa jaz očiju kar doma
pripravila cirkus«.

Pametno vprašanje

»Ali je človek lahko kaznovan za nekaj, česar ni naredil,« je Pepček vprašal
učiteljico.
»To pa ne, Pepček,« je odvrnila učiteljica.
»Super. Potem, pa vam lahko povem, da
nisem naredil domače naloge.«

Denarnica

»Kakor kaže, bom moral še doma skrivati
denarnico. Najin sin mi je danes iz nje
zopet vzel denar,« je mož dejal ženi.
»Kako pa veš, da je bil on,« ga je vprašala
žena.
»Ker mi je v denarnici nekaj denarja
pustil, ti pa mi vedno pobereš vsega.«

Cvek

»Si popravil cvek iz slovenščine,« je ata
vprašal Pepčka.
»Ni šlo, učiteljica ga je napisala s
kemičnim svinčnikom.«

Kreten

»Vsi politiki so kreteni,« je nekdo zakričal
v gostilni.
»Ne žalite me,« je povzdignil glas pijanček
za šankom.
»Kaj ste vi politik?«
»Ne, kreten!«

Poročna obleka

»Ta tvoja poročna obleka zares ni nič
posebnega,« je na poroki tašča zabrusila
snahi.
»Nič ne skrbite, na drugi poroki bom imela
že lepšo,« je odvrnila snaha.
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LAS OVTAR SLOVENSKIH GORIC

LAS OVTAR
SLOVENSKIH GORIC

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje

Obvestilo o javnih pozivih LAS Ovtar Slovenskih goric

Sklad EKSRP in sklad ESRR

R

azvojna agencije Slovenske gorice, d. o.
o., vodilni partner pogodbenega partnerstva LAS Ovtar Slovenskih goric,
vas obvešča, da sta v teku javna poziva 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) in Evropskega
sklada za regionalni razvoj (ESRR).
Za 3. javni poziv LAS Ovtar Slovenskih
goric – Sklad EKSRP, ki je bil objavljen 10.
junija 2019, je naslednji (drugi) rok za oddajo vlog do 8. 10. 2019, tretji (zadnji) rok
pa 10. 2. 2020.
Za 2. javni poziv LAS Ovtar Slovenskih
goric - Sklad ESRR, ki je bil objavljen 8. julija
2019, je naslednji (drugi) rok za oddajo vlog

do 22. 10. 2019, tretji (zadnji) rok pa 10. 3. 2020.
Prijavitelji morajo svoje vloge oddati kot priporočene pošiljke do datuma, ko se izteče rok
za oddajo vlog po posameznem pozivu, do 24.
ure, prevzem osebno dostavljenih vlog je možen na sedežu LAS do istega dne, do 13. ure.
V kolikor bodo sredstva porabljena že po
prvem roku ali drugem roku posameznega javnega poziva, bo javni poziv predčasno zaprt. O
predčasnem zaprtju javnega poziva bo vodilni
partner objavil obvestilo na spletni strani LAS.
Informacije o javnem pozivu so na voljo na
sedežu LAS in po telefonu: 059 128 773, 051
660 865. Za osebno konzultacijo na sedežu LAS je OBVEZNA predhodna najava in
uskladitev termina.
Vprašanja lahko naslovite tudi po elektronski pošti: info@lasovtar.si.
Celotno besedilo javnega poziva in razpisna dokumentacija po obeh javnih pozivih
sta objavljena na spletni strani http://www.
lasovtar.si.
Srečko Aleksander Padovnik

Zaključek projekta Agatin čarobni plašč

V

petek, 6. 9. 2019, je bila na ŠRC Polena izvedena zaključna prireditev v
okviru projekta AGATIN ČAROBNI
PLAŠČ. Ta uresničuje trajnostni razvoj pod-

jetništva v osrčju Slovenskih goric, predvsem
na področju turizma, ekologije - ponovne
uporabe tekstila iz naravnih materialov in
eko pranja z okolju prijaznimi čistili, ohranitev naravnih vrednot in kulturne dediščine, plesnega in
jahalnega športa ter društvenih dejavnosti. V projektu so
sodelovali VDC Polž Maribor
kot nosilec projekta, partnerji Rdeča nit, Magda Leš, s. p.,
Konjeniško društvo »Slovenske
gorice« Lenart in Društvo Ovtar Slovenskih goric.
Bogat program je vseboval
modno revijo, kjer so se predstavila srednjeveškega oblačila,
kot so jih nosili v Agatinih časih, narodna noša, v kateri plešejo uporabniki folklorne skupine Mravlja Lenart, ter ženska
in moška promocijska obleka,
ki je bila izdelana v okviru projekta.
Izvedle so se delavnice polstenja in ponovne uporabe blaga, izdelava pralnega detergenta, predstavljena je bila terapija
s konjem in gostje so lahko na
koncu okušali dobrote iz lokalnega okolja.
Gordana Kosanič, VDC Polž
Maribor, enota Lenart

LAS Ovtar Slovenskih goric in odzivi so bili
tudi letos zelo pozitivni. Na Ovtarjevem razstavnem prostoru je znova zadišalo po slovenskogoriški gibanici in ostalih pekovskih
dobrotah, domači vinogradniki so se predstavili z vrhunskimi vini, veliko zanimanja na
odlični lokaciji stojnice pa so poželi tudi izdelki domačih obrtnikov.
Poleg lokalne ponudbe smo vse dni sejma
predstavljali možnosti sodelovanja in vključevanja v projekte LAS ter v ostale aktivnosti, ki jih izvaja Razvojna agencija Slovenske
gorice kot vodilni partner LAS Ovtar Slovenskih goric. Obiskovalce so najbolj zanimale

možnosti prijave na javne pozive, predstavitve različnih aktualnih projektov ter možnost
vključitve v različne aktivnosti.
Po podatkih organizatorja je sejem letos
obiskalo okoli 120.000 obiskovalcev, kar je
bilo opaziti tudi v samem utripu celotne
prireditve, saj smo razdelili nadpovprečne
količine svojega informativnega materiala in
promocijskih brošur ponudnikov. Upamo in
želimo, da se bodo vse te aktivnosti predstavitve in izmenjave kontaktov izrazile tudi v
pozitivni realizaciji za naše ponudnike.
Danijel Zorko

Lokalno ponudbo bomo približali občanom

O

peracija Glamur med aktivnostmi
predvideva tudi nov prodajni kanal
v obliki lesenih prodajnih vitrin, ki
bodo oktobra postavljene v vsako od 10 občin z območja LAS Ovtar Slovenskih goric.
Vitrine bodo postavljene na frekventnih mestih, v njih pa se bodo prodajali lokalni produkti pod skupno blagovno znamko Glamur.
Nekatere vitrine bodo vsebovale tudi hladilnik, s katerim bo omogočena prodaja tudi
bolj pokvarljivih produktov.
Vključene ponudnike, ki so v prijavnici
izrazili željo, da izkoristijo tudi to brezplačno možnost prodaje svojih produktov, bomo
povabili na skupni sestanek, da se dogovori-

mo o prodajni politiki in načinu sodelovanja.
Ponudniki bodo na teh prodajnih lokacijah
lahko pustili tudi svoj promocijski material,
praviloma pa bodo svoje produkte prodajali
izven občine, v kateri so registrirani. S tem želimo omogočiti ponudnikom, da se brezplačno predstavijo tudi izven meja svoje občine,
prav tako pa bomo v navezavi z LAS Prlekija
povezali ponudbo obeh območij.
Ob tem vabimo tudi vse prebivalce Slovenskih goric in obmejnih območij, da prodajne
lokacije obiščete, podate ideje za nadgradnjo
ponudbe in da lokalne ponudnike z nakupom
njihovih dobrin
tudi podprete.

Najava ekskurzije Glamur!
V Slovenskih goricah smo že globoko zakorakali v obdobje trgatev, kljub temu pa na
Razvojni agenciji Slovenske gorice verjamemo, da si boste konec septembra lahko vzeli
en dan oddiha in se nam pridružili na strokovni ekskurziji v okviru operacije Glamur.
Ekskurzijo načrtujemo za ponedeljek, 30.
septembra 2019, tokrat bomo obiskali zanimive ponudnike znotraj območja LAS Ovtar
Slovenskih goric. Program in podrobnejše
informacije boste vključeni ponudniki prejeli

po navadni in
elektronski pošti, število prijav pa je omejeno.
Ekskurzija je namenjena vsem ponudnikom, ki ste se ali pa se želite vključiti v skupnost Glamur, ki povezuje 28 občin iz Slovenije in Avstrije v skupno blagovno znamko.
Vse informacije o projektu lahko dobite na
telefonski številki 041 346 593 oz. na Razvojni
agenciji Slovenske gorice v Lenartu.
Danijel Zorko

Prvo seme vzklilo je v okviru projekta Ovtar pod kozolcem…

Vljudno vabljeni
na otvoritveni dogodek slovenjegoriškega kozolca
Štajerskega inovacijskega centra Maribor,
Kozolec je prostor za druženje, ohranjanje
tradicije, izmenjavo znanj in izkušenj
s pridihom sveže kreativnosti. Pod svojo
streho bo ob slavnostni otvoritvi gostil
tudi 1. srečanje slovenskih Ovtarjev.

ki bo

5. oktobra 2019

Uspešen nastop naših ponudnikov na AGRI 2019

na naslovu

Andrenci 53, Cerkvenjak.

AS Ovtar Slovenskih goric in
Društvo za razvoj
podeželja Ovtar Slovenskih goric že tradicionalno omogočata
predstavitev ponudnikom iz Slovenskih goric na sejmu AGRA v
Gornji Radgoni. Na letošnjem Kmetijsko-živilskem sejmu AGRA
se je tako predstavilo
več kot 20 ponudnikov
s celotnega območja

Prosimo, da udeležbo potrdite na info@sicm.si ali telefonsko številko +386 41 781 671.
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Ovtar pod kozolcem:
Gremo na podeželje
Dnevni program, 5. oktober 2019:
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje

10.00 – 14.30

Delavnica ustvarjanja z glino

10.00 – 12.30

Gibalna delavnica - ples

13.00 – 15.00

Prikaz kmečkih opravil: pridelava in predelava jagod, sivke in lešnikov

10.00 – 18.00 Promocija Ovtarjeve ponudbe
15.00 – 16.00

Slavnostna otvoritev kozolca s kulturnim programom

16.00 – 17.30

Prikaz ustvarjanja z glino

15.00 – 17.00

Prikaz kmečkih opravil: tematska razstava

15.30 – 17.00

Gibalna delavnica - ples

Društvo za razvoj podeželja
OVTAR SLOVENSKIH GORIC
Trg osvoboditve 9, 2230 Lenart v Slovenskih goricah
TEL: 059 128 773, GSM: 051 660 865
drustvo@lasovtar.si, www.lasovtar.si
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