VTARJEVE NOVICE
Časopis osrednjih Slovenskih goric

LETO XII | 28. FEBRUAR 2020 | ŠTEVILKA 2 (113) | CENA: 1,70 €
Poštnina plačana pri pošti 2000 Maribor

IZ VSEBINE

Ovtarjevih novic
P

P

P

P

P

P

P

P

P
P
P

29. Pustovanje v Lenartu v soboto, 22. 2. 2019, je zaznamovalo in popestrilo več kot 1600 maškar v pustni povorki, dogajanje pa je privabilo več tisoč obiskovalcev.
Več na str. 10. Foto: Radio Slovenske gorice

Sredstva za sofinanciranje občinskih investicij

M

inistrstvo za gospodarski razvoj in
tehnologijo je objavilo obvestilo
občinam o deležih razpoložljivih
sredstev za sofinanciranje občinskih investicij
v letih 2020 in 2021 ter o pogojih za njihovo
koriščenje. Deleži so izračunani skladno s prvim odstavkom 23. člena Zakona o financiranju občin in 54. členom zakona o izvrševanju
proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in
2021. V obvestilu so navedeni tudi nameni, za
katere lahko občine vložijo vlogo za pridobitev
nepovratnih ali povratnih sredstev, roki za vložitev vlog, upravičeni stroški, obdobja porabe
sredstev ter roki za oddajo zahtevkov za izplačilo sredstev na podlagi sklenjenih pogodb.
Za Občino Benedikt znašajo enoletna
razpoložljiva nepovratna sredstva v letošnjem letu 101.565 evrov, enoletna razpoložljiva povratna sredstva v letošnjem letu
50.782 evra, enoletna razpoložljiva nepovratna sredstva v naslednjem letu 102.477 evrov
in enoletna razpoložljiva povratna sredstva v
naslednjem letu 51.238 evrov.
Za Občino Cerkvenjak znašajo enoletna razpoložljiva nepovratna sredstva v letošnjem letu
101.339 evrov, enoletna razpoložljiva povratna
sredstva v letošnjem letu 50.669 evrov, enoletna
razpoložljiva nepovratna sredstva v naslednjem
letu 102.763 evrov in enoletna razpoložljiva
povratna sredstva v naslednjem letu
51.381 evrov.
Za Občino Lenart znašajo enoletna razpoložljiva nepovratna sredstva
v letošnjem letu 182.971 evrov, enoletna razpoložljiva povratna sredstva
v letošnjem letu 91.486 evrov, enoletna razpoložljiva nepovratna sredstva
v naslednjem letu 182.976 evrov in
enoletna razpoložljiva povratna sredstva v naslednjem letu 91.488 evrov.
Za Občino Sveta Ana znašajo enoletna razpoložljiva nepovratna sredstva v letošnjem letu 158.348 evrov,

enoletna razpoložljiva povratna sredstva v
letošnjem letu 79.174 evrov, enoletna razpoložljiva nepovratna sredstva v naslednjem letu
160.520 evrov in enoletna razpoložljiva povratna sredstva v naslednjem letu 80.260 evrov.
Za Občino Sveta Trojica v Slovenskih
goricah znašajo enoletna razpoložljiva nepovratna sredstva v letošnjem letu 74.419 evrov,
enoletna razpoložljiva povratna sredstva v letošnjem letu 37.210 evrov, enoletna razpoložljiva nepovratna sredstva v naslednjem letu
75.153 evrov in enoletna razpoložljiva povratna sredstva v naslednjem letu 37.576 evrov.
Za Občino Sveti Jurij v Slovenskih goricah znašajo enoletna razpoložljiva nepovratna sredstva v letošnjem letu 124.635 evrov,
enoletna razpoložljiva povratna sredstva v
letošnjem letu 62.318 evrov, enoletna razpoložljiva nepovratna sredstva v naslednjem letu
126.411 evrov in enoletna razpoložljiva povratna sredstva v naslednjem letu 63.205 evrov.
Za sofinanciranje investicijskih projektov
občin bo ministrstvo za gospodarski razvoj
in tehnologijo letos zagotovilo 48,579 milijona evrov nepovratnih in 24,289 povratnih sredstev, v letu 2021 pa 48,512 milijona
evrov nepovratnih in 24,256 milijona evrov
povratnih sredstev.
T. Kšela
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Strategija prostorskega razvoja do leta 2050

Se bo Slovenija poslej razvijala policentrično?

Č

e bodo poslanci sprejeli strategijo
prostorskega razvoja Slovenije do leta
2050, ki jo pripravljajo na ministrstvu
za okolje in prostor, bo Lenart postal urbano središče četrte ravni, ki naj bi poleg zdravstvenega doma in teritorialne enote državne
uprave ter knjižnice imel tudi srednjo šolo,
muzej, galerijo in še kakšno institucijo javnega pomena. Pomembno je tudi, da strategija
govori o policentričnem razvoju Slovenije.
V Sloveniji je sredi januarja stekla najširša
javna razprava o osnutku strategije prostorskega razvoja Slovenije do leta 2050, ki so ga
pripravili na ministrstvu za okolje in prostor.
Cilji dokumenta, o katerem bo potekala javna razprava do 15. marca, so zagotoviti kakovostno in dostojno življenje za vse prebivalce
Slovenije, krepitev nacionalne identitete, gospodarsko stabilnost, nizkoogljično krožno
gospodarstvo, trajnostno upravljanje naravnih virov in varno ter odgovorno Slovenijo.
Slovenski teritorij je razpoznaven in raznolik, zato ne čudi dejstvo, da ga v varovana območja sodi kar 41,4 odstotkov, kar
je največ med državami v Evropski uniji (v
EU sodi v varovana območja 18 odstotkov
prostora). Stopnja urbanizacije v Sloveniji
se giblje okoli 50 odstotkov (v EU je 72,5
odstotna), največji delež površine države
pa prekrivajo gozdovi. Po številu osebnih
motornih vozil na tisoč prebivalcev, ki obremenjujejo prostor, pa sodi Slovenija med
državami v uniji v zgodnjo polovico. Tudi
po dolžini avtocestnega omrežja na kvadratni kilometer površine smo med državami v
Evropski uniji pri vrhu lestvice.
Pri pripravi strategije so upoštevali sodobne trende: gre za demografske spremembe in staranje prebivalstva, za upoštevanje podnebnih sprememb, za prehod na
nizkoogljično družbo, za globalizacijo gospodarstva in za novo vlogo mest, ki bodo

imela v bodočnosti večjo vlogo kot danes,
saj so gonilna sila evropskega in nacionalnih
gospodarstev (v njih se ustvarja več kot dve
tretjini bruto družbenega proizvoda EU).
Ob tem pa naj bi razvoj mest upošteval policentrično prostorsko organizacijo in visoko
raven varstva kakovosti okolja in kulturne
dediščine v njih in v njihovi okolici.
Slovenija sodi v tri velike evropske regije –
v Alpsko, Podonavsko in Jadransko Jonsko,
zato je njena perspektiva v makro regionalnem povezovanju preko meja.
Koncept prostorskega razvoja Slovenije je zasnovan na razvojnih koridorjih, na
policentričnem sistemu urbanih središč s
širšimi mestnimi območji, na razvoju podeželja in na ohranjanju zelene infrastrukture.
Ker je Slovenija v čezmejnem povezovanju
enakopraven partner, si strategija prizadeva
za krepitev obmejnih mest in njihovo funkcionalno povezovanje z mesti v sosednjih
državah. Upošteva tudi, da Slovenija leži na
križišču V. in X. evropskega prometnega in
transportnega koridorja.
Ko strategija govori o središčih v policentričnem urbanem okolju, jih razvrsti na štiri
ravni. Kriterije za središča prve ravni izpolnjujeta Ljubljana in Maribor, za središča druge ravni Celje, Kranj, Novo mesto, Ptuj, Nova
Gorica, Murska Sobota, Slovenj Gradec in
Velenje. Vsa druga središča so razvrščena v
tretjo in četrto raven, pri čemer Lenart sodi
skupaj z Gornjo Radgono, Ormožem, Ljutomerom, Slovensko Bistrico, Slovenskimi
Konjicami, Radljami ob Dravi, Rušami in
mnogimi drugimi manjšimi mesti v središča
četrte ravni. Ta središča naj bi po strategiji
imela zdravstveni dom, sedež srednje šole,
sedež teritorialne organizacije državne uprave, okrajno sodišče, muzej, galerijo, splošno
knjižnico in še nekatere institucije.
Nadaljevanje na strani 2
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Strategija prostorskega razvoja do leta 2050

Se bo Slovenija poslej razvijala
policentrično?
Strategija posebej govori o širših mestnih
območjih, ki se morajo usklajeno razvijati.
Na našem koncu naj bi se v sodelovanju Maribora in Ptuja ter Lenarta, Slovenske Bistrice
in Ormoža razvilo »Podravsko širše mestno
območje«, ki bi izkoriščalo sinergijo s čezmejnima urbanima območjema Gradca in
zagrebške aglomeracije.
Ko govori o podeželju, strategija razlikuje
med podeželjem v zaledju urbanih središč
in na odmaknjenih, obmejnih in gorskih območjih. Za podeželje je značilna prevladujoča kmetijska in gozdarska raba prostora ter
ohranjanje naravnih procesov in prvin. Zelena infrastruktura pa zajema gorske masive
Alp in Dinaridov ter rečne sisteme Soče, Save,
Drave in Mure ter z njimi povezane ojezitve.
Kar se tiče oskrbe s stanovanji, strategija
načrtuje umeščanje večjih območij za stanovanjsko izgradnjo v središča do četrte ravni.
Stanovanjska območja naj bi zagotavljala različne tipe stanovanj, ki omogočajo mešano
socialno in starostno strukturo stanovalcev
in preprečujejo vsakršno segregacijo. V stanovanjskih območjih je treba zagotoviti peš
dostopnost do vseh potrebnih vsakodnevnih
storitev. Večja nakupovalna središča od 5 tisoč kvadratnih metrov pa naj bi urejali samo
v urbanih središčih prve in druge ravni. Strategija prinaša tudi usmeritve za urbani razvoj.
Ko govori o usmeritvah za razvoj podeželja,
strategija poudarja, da se za zmanjševanje potreb po dnevnih migracijah spodbuja razvoj
delovnih mest v središčih tretje in četrte ravni.
Sicer pa morajo biti prebivalcem na podeželju
storitve javnega pomena zagotovljene v radiju 30 kilometrov oziroma v radiju polurne
dostopnosti z javnim potniškim prometom.
Urejanje podeželskih naselij naj bi prednostno izvajali s prenovo in notranjim razvojem
naselij ter z zgoščanjem naselbinske strukture.
Pri tem pa naj bi dajali poudarek na ohranja-
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nju naselbinskih jeder in prepoznavnih njihovih silhuet. S prostorskimi inštrumenti pa naj
bi preprečevali nadaljnje širjenje posamične
poselitve, medtem ko bi obstoječe enote posamične poselitve lahko ohranjali in izjemoma
dopolnili s posamično novogradnjo.
Strategija prostorskega razvoja govori tudi
o razvoju energetskega omrežja, o usmeritvah
za razvoj prometne infrastrukture in o številnih drugih vidikih prostorskega načrtovanja.
Ministrstvo za okolje in prostor je v regijskih središčih že pripravilo javne obravnave
osnutka strategije. V Mariboru se je posveta
udeležilo okoli 40 predstavnikov različnih institucij, ki so se med drugim zavzeli, da bi v
strategiji posebno pozornost namenili razvoju obmejnih območij.
V okviru javne obravnave so se predstavniki ministrstva za okolje in prostor sestali tudi v
predstavniki Skupnosti občin Slovenije, Zveze
občin Slovenije in Zveze mestnih občin Slovenije. Predstavniki občin so pohvalili zlasti odpiranje strategije v čezmejni prostor, hkrati pa
so opozorili, da bi veljalo bolj podrobno razdelati vlogo širših mestnih območij, kjer pogrešajo jasnejši prikaz razvoja infrastrukture
od prometnih povezav do opredelitve turističnih območij in gospodarske infrastrukture.
Dobro bi bilo tudi, če bi strategija opredelila
funkcionalna območja kot podlago za celovito prostorsko planiranje (denimo Haloze,
Slovenske gorice, Pohorje itd.).
Javna razprava o osnutku omenjene strategije je ta čas v polnem zamahu, zato je sedaj
pravi čas, da se vanjo vključijo vsi, ki imajo
pametne predloge. Po tem, ko bo ta strateški
dokument za prostorski razvoj v naslednjih
tridesetih letih sprejet, bo zaman zvoniti po
toči in se pritoževati, da »naše probleme in
kraje« država zapostavlja.
Tomaž Kšela

Od svetovljana Prešerna do Kraigherja

V

februarju v preteklosti so umrli
trije slovenski literati, od katerih je
najbolj znan svetovljan, pesnik dr.
France Prešeren. Umrl je 8. februarja 1849
v Kranju. Slovenci smo v spomin na tega
velikana literature dobili kulturni praznik.
Drugi, ki je umrl 18. februarja 1950 v
Mariboru, je bil pisatelj in politik Prežihov
Voranc ali s pravim imenom Lovro Kuhar,
ki je zlasti zaznamoval koroško pokrajino.
Rodil se je 10. 8. 1893.
Tretji je 25. februarja 1959 v Mariboru
umrl pisatelj in zdravnik dr. Lojz Kraigher,
ki je znan tudi po svojem romanu o slovensko-nemških peripetijah v Slovenskih goricah Kontrolor Škrobar. Je tudi oče znanih
politikov. Rodil se je 22. 4. 1877.
Doktor France Prešeren se je rodil 3. decembra 1800 v Vrbi na Gorenjskem. Slovenija že nekaj let na ta dan vsako leto odpre
kulturne hrame za brezplačni ogled razstavljenih eksponatov.
Avtor knjige o Prešernu Igor Grdina je
zapisal: »Prešeren je med sodobniki in prihodnje rojenimi dovolj utemeljeno obveljal
za pesnika ljubezni. To čustvo pri njem
premore izjemno širok spekter pojavnih

oblik.«
Naj zapišem del ene od njegovih takih pesmi z naslovom Ukazi: »Zraven si mi ukazala, da te moram pozabit, bogal, deklica bi
zala! Ak bi moglo se zgodit. Al srce mi drugo ustvari, al počakaj, de to bit v prsih neha
– Bog te obvari! Pred ni moč te pozabit.«
Pesnik je svojo prvo knjigo v verzih Krst
pri Savici izdal leta 1836. Prešeren je bil slovanski pesnik, v marsičem pa tudi evropski.
Ivan Prijatelj je opazil, da so v njegovih pesmih misli, ki jih ni napisal še nihče.
Prežihov Voranc je bil v marsičem predvsem politik, tudi prvi povojni predsednik
Slovenske prosvete, sicer pa si velja zapomniti njegove izjemne knjige zlasti o posameznikih. Naj omenim samo nekaj naslovov. Jamnica, slovensko kmetstvo, Solzice,
otroške pesmi in kmečka drama Pernjakovi.
In še kratek zapis o Lojzu Kraigherju.
Sedem let je kot zdravnik in pisatelj delal v
Trojici. Pri njem je od novembra 1910 do
aprila 1911 pisal in bival prijatelj Ivan Cankar. Poleg omenjene knjige je treba omeniti
vsaj še dramo Školjka, ki jo štejejo za njegovo najboljše literarno delo.
Tone Štefanec

Informiranje o koronavirusu je potrebno,
zaskrbljenost pa ne

S

vetovna
zdravstvena
organizacija
(WHO) je konec januarja razglasila globalno nevarnost za javno zdravje zaradi
koronavirusa iz Kitajske (gre za nov virus,
ki se je januarja letos pojavil na Kitajskem v
mestu Wuhan). Ob tem je izrazila skrb zlasti
za države, ki imajo slabše razvit zdravstveni
sistem.
Ob tem sta državna sekretarka na mini-
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strstvu za zdravje Simona Repar Bornšek in
predstojnica centra za nalezljive bolezni Nacionalnega inštituta za javno zdravje prof.
Maja Sočan povedali, da je zdravstveni sistem
v Sloveniji pripravljen za primer, če bi se pri
nas pojavil koronavirus. Po njunih besedah
mora biti javnost o koronavirusu obveščena
in pripravljena, zaskrbljenost slovenskih državljanov pa je odveč, saj je zdravstveni sis-

tem pripravljen in se sproti prilagaja.
Kaj pomeni to, da je zdravstveni sistem pri
nas pripravljen na pojav nalezljivih bolezni?
Pripravljen je algoritem oziroma navodilo, ki
določa način obravnave oseb s sumom na nov
koronavirus v osnovnem zdravstvenem varstvu. Vsi izvajalci zdravstvenih storitev so seznanjeni z navodili za ravnanje, vzpostavljena
pa je tudi laboratorijska diagnostika za potrditev virusa v najkrajšem času. Pripravljene so

tudi smernice za preprečevanje širjenja morebitnih okužb in za epidemiološko spremljanje
obolelih ter vseh, ki so bili v stiku z njimi. Odprta je tudi telefonska številka za tiste, ki so bili
na Kitajskem ali v jugovzhodni Aziji. Ustrezni
organi so že izdali tudi navodila za ljudi, ki prihajajo iz ogroženih območij. Sicer pa ima Slovenija pripravljene državne načrte tudi za odzivanje na različna druga zdravstvena tveganja.
T. Kšela

Potrdila o »bolniški« samo še v
elektronski obliki

O

d 1. februarja letos morajo izvajalci
zdravstvenih storitev delavcem oziroma zavarovancem izdajati potrdila
o upravičeni zadržanosti z dela (na kratko se
jim po novem reče »eBOL«) samo še v elektronski obliki. Izdaja papirnega potrdila o
bolniški odsotnosti z dela je predvidena samo
še za nekatere izjemne primere ali če zdravnik
ali drugi izvajalec zdravstvenih storitev zaradi tehničnih težav ne more zapisati eBOL-a v
elektronski obliki. Pa še v tem primeru mora
zdravnik eBOL v elektronski obliki zapisati
naknadno, ko težave odpravijo.
Delodajalci lahko že od začetka leta pridobijo potrdilo o bolniški odsotnosti oziroma
eBOL za svojega delavca preko državnega informacijskega sistema za podjetja in podjetnike, ki ga upravlja ministrstvo za javno upravo.
Seveda pa morajo biti za to poslovni subjekti
vpisani v Poslovni register Slovenije, hkrati
pa morajo imeti delavci oziroma zavarovanci
urejeno obvezno zdravstveno zavarovanje za
celotno obdobje, v katerem so »na bolniški«.
Zavezanec oziroma delodajalec lahko pridobiva elektronska potrdila o upravičeni
zadržanosti svojih delavcev z dela oziroma
eBOL z uporabo spletnega portala e-VEM
(SPOT) ali preko spletnega vmesnika eBOL
in eNDM, ki omogoča povsem avtomatiziran
prenos eBOL v informacijski sistem zavezanca, s čimer si zavezanec lahko bistveno poe-

nostavi evidentiranje podatkov o bolniškem
staležu v kadrovsko informacijskem sistemu
in zbiranje podatkov za obračunavanje plač
ter pripravo zahtevkov za refundacijo nadomestil plač.
Seveda pa za uporabo spletnega portala
e-VEM (SPOT) uporabnik potrebuje računalnik s spletnim brskalnikom, dostop do interneta, digitalno potrdilo in podeljeno pooblastilo. Poleg tega pa mora prijaviti osebe, ki
v njegovem imenu uporabljajo spletni portal
in so za to pooblaščene.
Izdajanje elektronskih bolniških listov sodi
med ukrepe za odpravljanje administrativnih ovir ter zmanjševanje stroškov pri delu
zdravnikov, saj prinaša prednosti tako osebnim zdravnikom kot zavarovancem oziroma
delavcem ter delodajalcem.
Res je, da imajo nekateri, zlasti manjši delodajalci, ki ne obvladajo povsem dela z računalnikom, na začetku nekaj težav. Ko se
bodo ustrezno usposobili, pa bo tudi zanje
administrativno delo zaradi bolniške zadržanosti delavcev lažje in bolj enostavno. Samo
spomnimo se, koliko pomislekov in strahov
je bilo pred uvedbo izdajanja zdravniških
receptov v elektronski obliki, danes pa smo
z njim vsi zadovoljni, saj je po novem za vse
bolj enostavno in ceneje.
T. Kšela

Različno o sevanju mobilnih telefonov

P

recej zanesljivo lahko sklepamo, da novih primerov možganskih gliomov v naši
populaciji ni mogoče pripisati sevanju
mobilnih telefonov, so zapisali v izjavi Onkološkega inštituta v Ljubljani, s katero se je ta
odzval na vse bolj pogosta ugibanja, ali obstaja povezava med uporabo mobilnih telefonov
in nastankom raka.
Kot so v izjavi zapisali strokovnjaki osrednje slovenske ustanove za zdravljenje raka,
letno v Sloveniji za to boleznijo zboli več kot
15 tisoč oseb. Približno dve tretjini bolnikov
ima enega od petih pogostih rakov: kožnega,
na prostati, pljučnega, na debelem črevesu in
danki ter na dojki. Možganski tumorji sodijo
med redkejše vrste - med njimi so najpogostejši gliomi, ki jih v Sloveniji letno diagnosticirajo okoli 140. Strokovnjaki so proučili
časovni trend števila obolelih z gliomom v
zadnjih tridesetih letih. Ugotovili so, da je
med leti 1987 in 2002 zbolelo za njim vsako
leto 2,6 odstotka oseb več kot prejšnje leto, od
leta 2002 naprej pa je rast števila novih primerov nekoliko počasnejša, saj letno za gliomom zboli vsako leto 1,6 odstotka oseb več.

V dobi množične in intenzivne rabe mobitelov število obolelih za gliomom torej narašča
počasneje kot pred tem.
Bolj nevarne kot mobiteli so za ljudi druge
rakotvorne snovi, zlasti azbest, tobačni dim,
alkoholne pijače, pa tudi ionizirajoče UV-sevanje.
Izjavi Onkološkega inštituta v Ljubljani so
se pridružili tudi strokovnjaki Uprave Republike Slovenije za varstvo pred sevanji, ki je
organ v sestavi ministrstva za zdravje. Poudarjajo, da novih primerov možganskih tumorjev – gliomov v naši populaciji ni mogoče
pripisati sevanju mobilnih telefonov.
Na drugi strani pa nasprotniki uvajanja
tehnologije 5G zagovornikom njenega uvajanja očitajo pristranost in delovanje v korist
industrije. Trdijo, da znanstvene raziskave obstajajo in da jasno kažejo na škodljive
učinke tehnologije 5G na zdravje. Ob tem
poudarjajo, da ni naloga civilnih gibanj, da
dokažejo škodljive vplive, temveč mora industrija dokazati, da nove tehnologije nimajo
škodljivih vplivov.
T. Kšela

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, 27. marca 2020. Zadnji rok za oddajo prispevkov ali
nujne rezervacije prostora je 13. marec 2020.
Uredništvo

ŠT. 2 | 28. FEBRUAR 2020

OVTARJEVE NOVICE

SLOVENIJA/OSREDNJE SLOVENSKE GORICE

40-letni jubilej Območne obrtno-podjetniške
zbornice Lenart

O

Območni obrtno-podjetniški zbornici Lenart
pa podelil posebno priznanje – Spominski
grb Občine Cerkvenjak, in sicer za 40-letni
jubilej OOZ Lenart in za dobro sodelovanje
z Občino Cerkvenjak.
Slavnostni govornik na slovesnosti ob
40-letnici delovanja OOZ Lenart je bil Branko Meh, predsednik OZS, ki je opozoril, da
so obrtniki že pred desetletji uvideli, da potrebujejo organizacijo, s pomočjo katere bodo
lahko uveljavljali svoje interese. To vlogo že
pol stoletja uspešno vrši Obrtno-podjetniška
zbornica Slovenije – krovna organizacija obrtno-zborničnega sistema, ki je svoj 50-letni
jubilej obeležila preteklo leto. Branko Meh je
v svojem slavnostnem govoru poudaril, da je
zastopanje in zagovarjanje interesov obrtnikov
in podjetnikov še danes najpomembnejša naloga zbornice, poleg te pa tudi svetovanje in
izobraževanje, vse pogosteje pa tudi njena vloga sindikata obrtnikov in podjetnikov. Predsednik OZS Branko Meh se je dotaknil tudi
aktualnih področij, ki so predmet prizadevanj
obrtno-zborničnega sistema za njihovo ureditev, in sicer birokratske ovire, dvojni status
upokojenih obrtnikov ter delo obrtnikov sicer
in pa preobremenjenost plač s prispevki.
Na omenjeni slovesnosti so člani Območne
obrtno-podjetniške zbornica Lenart prejeli

jubilejna priznanja za 20 in več let opravljanja obrti in podjetništva, ki jim jih je izročil
Stanko Bernjak, predsednik OOZ Lenart, ob
pomoči Mire Zadravec, članice Upravnega
odbora OOZ Lenart, ter Irene Krajnc, predsednice Sekcije gradbincev, kovinarjev, lesarjev in elektro dejavnosti OOZ Lenart.
Branko Meh, predsednik Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije, pa je na slavnostnem dogodku ob 40-letnici delovanja OOZ
Lenart podelil troje visokih priznanj OZS:
Srebrni ključ OZS, ki ga je prejel Roman
Muršec, podpredsednik OOZ Lenart, Zlati
ključ OZS, ki ga je prejel predsednik OOZ
Lenart, Stanko Bernjak, Območna obrtnopodjetniška zbornica Lenart pa je prejela
Srebrni pečat OZS.
Uradnemu delu in podelitvi priznanj je
sledil družabni del večera tega slavnostnega
dogodka s plesom in kulturnim programom,
v katerem so sodelovali: Aleks Zelenik, večkrat nagrajeni harmonikar, ki je na diatonični
harmoniki spremljal mlado pevko Majo Košnik, ansambel Veseli Jurovčani pa je skrbel,
da so se navzoči po zaužitih dobrotah iz kuhinje pri Breznikovih lahko zavrteli ob prijetnih zvokih plesnih melodij.
Stanka Devjak, Foto Tone

bmočna obrtno-podjetniška zbornica
Lenart je v petek, 24.
januarja 2020, zvečer
v gostinskem lokalu
družinskega podjetja
Gostinstvo in turizem
Breznik, d. o. o., v Komarnici v Cerkvenjaku obeležila 40-letni
jubilej delovanja. Slovesnosti so se poleg
članov Območne obrtno-podjetniške zbornice Lenart in njihoomizja z vabljenimi gosti na 40-letnici OOZ Lenart v gostinskem lokalu družinvih družinskih članov Del
skega podjetja Gostinstvo in turizem Breznik, d. o. o., v Komarnici v Cerkvenjaku
udeležili tudi vabljeni
gostje, med katerimi na
tem mestu omenjamo
predsednika Obrtnopodjetniške
zbornice Slovenije Branka
Meha, tukajšnje župane: Občine Cerkvenjak Marjana Žmavca,
Občine Lenart mag.
Janeza Krambergerja,
29. -31. 5. 2020
Občine Benedikt mag.
Milana Repiča, podžupana Občine Sveta
Trojica v Slovenskih
Kmetijsko-obrtniški sejem KOS Lenart
goricah Smiljana Fekonjo, predsednike in
zaposlene
sosednjih
eta res hitro minevajo in letos, zadnji
Območnih
obrtno- Del omizja s člani in jubilanti OOZ Lenart, njihovimi družinskimi člani
vikend v maju, se bomo na Poleni v
-podjetniških zbornic ter prijatelji
Lenartu dobili že desetič zapovrstjo.
ter predsednika SkupPonosni smo, da nam je to uspelo. Sejem se
Lenart, Sveta Ana, Sveti Jurij v Slovenskih goščine Združenja delodajalcev obrti in podjeje »prijel« v okolju, ki si zaradi svoje lege in
ricah ter Sveta Trojica v Slovenskih goricah.
tnikov Slovenije – GIZ Janeza Šauperla.
njene dejavnosti takšen sejem zasluži. Že od
Prisotne na omenjeni slovesnosti ob 40-leNa začetku slovesnosti je zbrane pozdrasamega začetka, ko smo sejem postavljali, je
tnici delovanja OOZ Lenart je pozdravil tudi
vil predsednik Območne obrtno-podjetnibila naša ideja, da bodo v ospredju dopolMarjan Žmavc, župan Občine Cerkvenjak,
ške zbornice Lenart Stanko Bernjak, ki je
KMETIJSKO
OBRTNIŠKI
nilne dejavnosti
na kmetijah, drobna obrt in
na območju katere se je dogodek tudi
odviv svojem pozdravnem nagovoru poudaril,
28.5.2017
SEJEM Lenart
strojna26.oprema.
Velik poudarek želimo dati
jal. V svojem govoru je izrazil zadovoljstvo,
da sta obrt in podjetništvo v vseh obdobjih
tudi spremljevalnim dogodkom – torej zabada lahko obrtnike in podjetnike, zbrane na
človeške zgodovine igrala pomembno vlogo.
vi, različnim zanimivim dogodkom.
omenjeni slovesnosti, pozdravi v svoji doBrez obrti namreč ne bi bilo mest, ki so se v
Letos želimo »okromači občini, v nadaljevanju pa je obrtnikom
srednjem veku pričela razvijati iz trgov prav
glo« obletnico obeležiin podjetnikom čestital za jubilej in poudapo zaslugi podjetniške vneme takratnih rokoti še posebej svečano.
ril pomen njihovega dobrega dela za širšo
delcev, brez trgovine – podaljšane roke obrti
Stekle so že vse pripralokalno skupnost. Na omenjenem dogodku
– pa ne bi bilo živahne izmenjave dobrin med
vljalne faze in prepričaje župan Marjan Žmavc predsedniku OZS
različnimi državami, celo celinami. Za zani smo, da bo na Poleni
Branku Mehu in Stanku Bernjaku, predseščito rokodelskih interesov so se obrtniki že
zopet kaj za pogledati.
dniku OOZ Lenart, izročil spominski darili,
zelo zgodaj začeli povezovati cehe, ki so bili
Bralce Ovtarjevih nostanovska združenja
vic bomo v vsaki šterokodelcev iste strovilki o naših pripravah
ke. V sodobnih časih
sproti obveščali.
so jih nasledila obrtna
Sejem bo seveda kot
združenja in te kasneje
vsa leta do sedaj brez
obrtne zbornice, danes
vstopnine in parkirpri nas znane pod imenine, zato si že zdaj na
nom območne obrtnokoledarju obkrožite zapodjetniške zbornice.
dnji vikend v maju.
V Sloveniji jih je 62, ki
s krovno Obrtno-podF. Lovrenčič Tako je bilo na Poleni lani. Foto T. K.
jetniško zbornico Slovenije sestavljajo obrtno-zbornični sistem,
katerega posebnost je,
jubilejnih priznanj OOZ Lenart za 25 in več let obrti in podjetnida deluje na lokalni Prejemniki
štva s predsednikom OZS Brankom Mehom in predsednikom OOZ Lenart
ravni in da ga sesta- Stankom Bernjakom na slovesnosti ob 40-letnici OOZ Lenart
vljajo v pretežni meri
mala in mikro podjetja
s slovenskim poreklom
kapitala. Stanko Bernjak, predsednik OOZ
Mesečnik Ovtarjeve novice, časopis osrednjih Slovenskih goric, izdaja Razvojna agencija Slovenske
Lenart, je spomnil, da
je Območna obrtnogorice. Direktorica: Tanja Vintar
ISSN: C506-614X
podjetniška zbornica
Odgovorni urednik: Edvard Pukšič, ovtar.urednik@gmail.com
Lenart pomemben člen
Uredniški odbor: Edvard Pukšič, Tomaž Kšela, Dejan Kramberger, Suzana Rejak Breznik in Tanja
tega obrtno-zborničVintar
nega sistema že od leta
Naslov uredništva: Ovtarjeve novice, Trg osvoboditve 9, 2230 Lenart, ovtarjeve.novice@rasg.si
1979, kar pomeni, da že
Fotografije: Foto Tone, avtorji prispevkov ter nekateri zunanji sodelavci, arhiv občin in RASG
štiri desetletja zastopa
Nenaročenih fotografij in rokopisov ne vračamo!
interese svojih članov,
Grafična priprava in tisk: Grafis, d. o. o., Požeg 4, 2327 Rače, 28. februar 2020
ki imajo sedeže podČasopis je vpisan v razvid medijev pri Ministrstvu za kulturo RS pod zaporedno številko 1501
jetij na območju šestih
Naklada: 6.045 izvodov
občin osrednjih SloPredsednik OZS Branko Meh je podelil visoka priznanja OZS Stanku BernjaOvtarjeve novice lahko prelistate tudi na spletu: www.rasg.si
venskih goric: Občine ku, predsedniku OOZ Lenart, Romanu Muršcu, podpredsedniku OOZ Lenart,
Benedikt, Cerkvenjak, ter Območni obrtno-podjetniški zbornici Lenart.
Vsebinske opredelitve v prispevkih so v pristojnosti avtorjev; uredništvo zanje ne odgovarja.
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Občina Benedikt

Kultura za vzor

O

bčina Benedikt slovi po razgibani
kulturni dejavnosti še zlasti na glasbenem področju, saj ji nekateri pravijo kar »pojoča občina«. Zato so tudi letos
zelo slovesno praznovali slovenski kulturni
praznik. V njegovo čast so pripravili osrednjo
prireditev, na kateri so obeležili tudi 500-letnico rojstva Adama Bohoriča.
Na prireditvi, na kateri so se zbrali domala
vsi najbolj vidni predstavniki kulturnega, političnega in gospodarskega življenja v občini
na čelu z županom mag. Milanom Repičem,
so bogat kulturni program pripravili učenci
Osnovne šole Benedikt in člani kulturnih društev v občini, program pa sta povezovala učenka Maja Repič in dijak Filip Repič. Slavnostni
govor je imel akademik in profesor Filozofske
fakultete Univerze v Mariboru dr. Marko Jesenšek.
»Letos mineva 500 let od rojstva Adama
Bohoriča, avtorja Zimskih uric, prve slovnice
slovenskega jezika, ki je nastala v času reformacije, tj. prvega javno-kulturnega rojstva Slovencev. Takrat sta se hkrati z vzpostavljanjem
slovenske protestantske cerkve, šole in družbe
začela oblikovati slovenski jezik in narod,« je
dejal akademik prof. dr. Jesenšek. Po njegovih
besedah je leta 1584, ko se je rojeval naš jezik,
Bohorič razlagal, da ga je »po pravici treba
prištevati med najbolj spoštovane« in ga mora
človek znati v vsakem poklicu. Ob tem je dr.
Jesenšek ošvrknil slovenske univerzitetne elite
zaradi njihovega mnenja, da danes slovenščina
v univerzitetnih predavalnicah ni primerna za
»oznanjevanje« prave znanstvene in raziskovalne resnice. Kot je dejal dr. Jesenšek, je bila
na ministrstvu za izobraževanje, znanost in
šport imenovana posebna delovna skupina, ki
poskuša odpirati vrata anglizaciji slovenskega
visokega šolstva. »Za tako podobo slovenskega
visokega šolstva stoji grozljiva logika neoliberalističnega razmišljanja, da je danes predrago
imeti več jezikov; gre za imperializacijo jezika,
saj zakonitost kapitala spodbuja rabo globalnega jezika, koristnega za finančne naložbe,
ki prinašajo dobiček,« je med drugim dejal dr.
Jesenšek in izrazil bojazen, da postajajo univerzitetne elite orodje v rokah takega razmišljanja,
slovenska jezikovna politika pa ni pripravljena
za spopad na globalni ravni, kar ustreza aktualni slovenski politiki. Gre za nedržavotvorno

obnašanje. Logika profita poskuša obvladati
svet kot celoto, trivialni angleški jezik pa naj bi
ob sporazumevalni vlogi začel prevzemati tudi
identifikacijsko vlogo materinščine.
»Kultura nista le Prešeren in Bohorič,« je
nadaljeval dr. Jesenšek, »kultura je vse, kar
počnemo, si želimo, znamo in ne znamo. Kultura nas usmerja, določa in ustvarja naš vsakdan, naše življenje, je celota vseh dosežkov in
vrednot družbe. Pri tem mislim na splošno
kulturo in razgledanost, kulturo mišljenja,
srčno kulturo, visoko govorno kulturo, tehniško kulturo naših ljudi ali Prešernovo kulturo
pesnikovega izraza. Naša kultura je slovenstvo, zato ne smemo zabarantati slovenskega
jezika za globalno angleščino in izobraževati
naših učencev, dijakov in študentov v angleščini ter tega jezika sprejeti za nadomestni
jezik na vseh področjih javnega življenja.«
Dr. Jesenšek je poudaril, da nas brez jezika ni. »Če bomo začeli razmišljati angleško,
nam bodo kulturo in slovenstvo uničevali angležarji, kot smo nekoč že imeli nemškutarje
in jugoslovenarje. Jezik je misel, in če nam jo
vzamejo, nas izslovenijo. Jezik je moč, ki nas
določa.«
Po besedah dr. Jesenška prazno govorjenje
političnih prvakov dokazuje, da je kultura
političnega sporazumevanja v Sloveniji na
zelo nizki ravni, to pa se kaže v našem vsakdanu od npr. trenutnih igric pri iskanju koalicije do leporečenja, s katerim se poskuša
prikriti polom v komunikaciji o piranskem
vprašanju, izgradnji tretjega tira, vzpostavljanju omrežja 5G, dopolnilnem zdravstvenem
zavarovanju, kjer so zmagale zavarovalnice, vojaškem sodelovanju v NATU, črpanju
evropskih sredstev in še in še. »Koristoljubno
politično delovanje, značilno za neoliberalistično in kvazidemokratično centralistično
oblast je Slovenijo zaustavilo v razvoju in jo
vsako leto bolj grozljivo umešča na primerjalni lestvici koruptivnosti v družbo s sultanatom Brunejem ali pa Botswano, Sejšeli in
Kostariko. V primerjavi z lanskim letom se
je ocena Slovenije ponovno poslabšala, naša
država pa že od leta 2012 ne beleži napredka na Indeksu zaznave korupcije. Politika je
stvar kulture in če ni kulturna in ustvarjalna,
ni vredna počenega groša,« je dejal govorec.
Dr. Jesenšek je poudaril, da je treba z dediščino, ki jo je zapustil Prešeren, ravnati odgovorno, tako kot to počnejo v občini Benedikt.
»Kultura vaše politike je visoko nad slovensko
in se kaže v skrbi za sofinanciranje javnih kulturnih programov in projektov, dejavnosti na
področju turizma in izobraževanja, sofinanciranje programov raznih društev, spodbujanje
športa, pospeševanje malega gospodarstva
in razvoj majhnih kmetij itd. V občini sta v
vzponu gospodarski razvoj in turizem, skrbite
za naravne in kulturno-zgodovinske znamenitosti, kot so Cafova slatina, cerkev Svetih treh
kraljev, župnijska cerkev sv. Benedíkta, rimska
gomilna grobišča in stavbe, negovske čelade na
Žénjaku, spominske plošče, Perkova kovačija
itd. V Občini Benedíkt ste po življenjski moči
prebivalstva v slovenskem vrhu, na tretjem
Akademik prof. dr. Marko Jesenšek: Toliko kulture v
mestu med 212 slovenskimi občinami. S tem
občini z 2.600 prebivalci je lahko za vzor veliko večjim
dokazujete, da kjer je volja, je tudi prava pot,
slovenskim občinam.
ki ne pozna politikantstva, ampak jo usmerjata
splošna kultura in razgledanost v najširšem pomenu te
besede.«
Nato je dr. Jesenšek spregovoril o kulturni dejavnosti
v Benediktu danes in v preteklosti. Po njegovih besedah
dajejo kulturi v Občini Benedikt prepoznavno podobo Merčnikovi Klapovühi,
Kulturno društvo Benedíkt,
dramska skupina, pevski
zbor, tamburaši, folklora in
pevsko-kulturna prireditev
Naši otroci pojejo, Musica
Benedikt, Pevci ljudskih pesmi, društvo kmečkih žena,
literarna, likovna, fotografV Občini Benedikt ohranjajo bogato kulturno dediščino in vzorno skrbijo za
razvoj kulture, za kar imajo veliko zaslug kulturna društva.
ska in filmska dejavnost,
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etnografsko društvo, modelarji, strelci, turistično-vinogradniško društvo, ljubitelji starodobnikov, konj; odbojkarji, mažoretke, gasilci,
lovci, twirling, balinanje, mali nogomet … »To
so številni pomembni nadaljevalci dela, ki se je
v vašem kraju začelo z organiziranim šolstvom
v 18. stoletju, najbolj pa ga je spodbudil kralj
Slovenskih goric, Bleiweisov učenec in narodni
buditelj Dominik Čolnik, ki je v teh krajih gojil
več kot 400 sort vinskih trt in jim s kaplanom
Francem Jančarjem iskal slovenska imena, 15.
avgusta 1869 je ustanovil Kmetijsko čitalnico,
sodeloval je na številnih taborih in besedah ter
bil med zaslužnimi za ustanovitev Slovenske
matice in časopisa Slovenski gospodar. 1899.
leta je njegovo delo nadgradil kaplan Frančišek
Muršič z ustanovitvijo Katoliškega bralnega in
gospodarskega društva. Tomislav Kurbus se je
rodil leta 1868 (1868‒1946), nato pa se šolal na
znameniti Dunajski čebelarski šoli (naslednici
Janševe šole) in je postal čebelarski učitelj ter
steber slovenske čebelarske stroke v teh krajih,
leta 1901 je soustanovil Slovensko čebelarsko
društvo za spodnjo Štajersko, oktobra 1902 pa
je v Šmarju pri Jelšah organiziral prvi čebelarski tečaj na Slovenskem. Nekdanja gostilna in
trgovina Perko ter pokopališče pri Sv. Benediktu so zunanji okvir Cankarjeve črtice Mimogrede, tj. spomin na benedíčko učiteljico
Anico Lušin (tukaj je službovala med letoma
1903 in 1905), tudi glavno osebo v Cankarjevi
drami Jakob Ruda in Cankarjevo mladostno
ljubezen. Pri Benedíktu se je 14. 8. 1893 rodil
Bogomir Gotfrid Ploj, krščen za Adolfa, ki je bil
kot frančiškan posvečen 1916 in je bil odličen
organist, znan dirigent, zborovodja in ustanovitelj cerkvenega pevskega zbora v Ljubljani,
tamkajšnjega društvenega orkestra in godbe
na pihala. Pri Sv. Benediktu je bil kaplan (19031906) in župnik (od 1919) Fran Saleški Gomilšek. Imenovali so ga »štajerski Krek«, saj se je

neumorno boril za slovenstvo ob severni meji
in v slovenskogoriških krajih; leta 1900 je ustanovil domoljubno Mladeniško zvezo, kralj pa
ga je odlikoval z redom Sv. Save za neumorno
delo za narod; danes je eden izmed slovenskih
kandidatov za svetnika. In še in še bi lahko našteval,« je dejal dr. Jesenšek in nadaljeval: »Toliko kulture v občini z okoli 2.600 prebivalci je
lahko vzor veliko večjim slovenskim občinam.
Klobuk dol županu in njegovi ekipi, predsednikom številnih društev in vsem domačinom, ki
sooblikujete kulturno dogajanje v občini in zajemate kulturo v Benediktu z veliko žlico.«
Kulturno življenje v Občini Benedikt sloni
predvsem na kulturnih društvih in njihovih
članih. V občini deluje Kulturno društvo
Benedikt na čelu z Marino Koren, Kulturno
etnografsko društvo Vrelec Benedikt na čelu
z Maksom Potočnikom, Glasbeno-turistično
društvo Klapovüh Benedikt na čelu z Vesno
Merčnik in Kulturno-glasbeno društvo BENEDICTUS na čelu z Anito Pavkovič. K bogastvu kulturnega življenja veliko prispevata
tudi Kulturno umetniško društvo Musica
Benedikt in samozaposlena v kulturi Majda
Fras Leva.
Kaj pa na pohvalne besede akademika prof.
dr. Jesenška pravi župan Občine Benedikt.
»Nanje smo lahko ponosni,« pravi mag. Milan Repič. Po njegovih besedah bo občina še
naprej namenjala za kulturne dejavnosti toliko sredstev kot doslej. Občina podpira tudi
projekt KD Benedikt za širitev kulturne poti
v spomin na Ivana Cankarja in Anico Lušin,
ki bo prispevala tudi k razvoju turizma v kraju. V Benediktu prav tako bogatijo različne
programe v Ekomuzeju dolina miru, ki imajo
kulturno vsebino. Ob tem pa bo občina tako
kot doslej v skladu s svojimi možnostmi podpirala tudi dejavnost kulturnih društev.
Tomaž Kšela

Javni vpis novincev v vrtec Benedikt
za šolsko leto 2020/2021
Osnovna šola Benedikt, Šolska ulica 2, enota Vrtec Benedikt, vabi k vpisu otrok v vrtec
Benedikt za šolsko leto 2020/2021. Vpis bo potekal od 2. 3. 2020 do 20. 3. 2020.
Obrazec Vloga za vpis otroka v vrtec lahko dvignete v tajništvu šole Benedikt ali v vrtcu vsak
dan od ponedeljka do petka od 7. do 15. ure ali si jo izpišete na spletni strani vrtca Benedikt.

Aljoša Bradač, mag. posl. ved, ravnatelj

Občina Cerkvenjak

Urejajo novo naselje

V

Občini Cerkvenjak, v kateri se po
besedah župana Marjana Žmavca
število prebivalcev v zadnjih letih postopno povečuje, bodo v letošnjem letu komunalno opremili nov del naselja Cogetinci,
ki ga domačini poznajo po imenu Nedeljkova
njiva. V tem delu naselja bo zraslo deset do
dvanajst družinskih hiš. Občina je investicijo
začela izvajati že lani, ko je pridobila zemljišča za ureditev ceste, medtem ko so gradbene
parcele v zasebni lasti.
Tako bodo v Občini Cerkvenjak pridobili
nova komunalno opremljena zemljišča za
individualno gradnjo, za katera se zanimajo
zlasti mlade družine, ki želijo ostati v kraju
oziroma se vanj priseliti. Povpraševanje po
gradbenih parcelah za
individualno gradnjo
se v Občini Cerkvenjak
povečuje še zlasti zaradi bližine avtoceste,
po kateri je do Maribora mogoče priti v
dvajsetih minutah, do
Murske Sobote pa v še
krajšem času.
Sicer pa je v Cerkvenjaku že ta čas na voljo
kar nekaj gradbenih
parcel za razpršeno in-

dividualno gradnjo, ki jih je občina pridobila
s sprejemom novega občinskega prostorskega
načrta. Na portalu za prodajo nepremičnin
so lastniki sredi januarja na območju Občine
Cerkvenjak ponujali 12 zazidljivih parcel na
ruralnem področju, ki so bodisi prazne ali pa
na njih stojijo starejše hiše, potrebne temeljite
prenove.
Novo naselje na Nedeljkovi njivi pa bo bodočim stanovalcem zagotovilo bolj sodobne
bivalne pogoje, saj bodo v njem na novo zgradili vodovodno in kanalizacijsko omrežje ter
meteorno kanalizacijo, položili pa bodo tudi
električne in telekomunikacijske vode. Ob
novi cesti bodo zgradili tudi pločnik z javno
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evrov pa bo občina letos namenila za vzdržerazsvetljavo. Tako bodo lahko zainteresiravanje občinskih cest in javnih poti.
ni kupci oziroma investitorji v Cerkvenjaku
Prav tako načrtujejo izgradnjo pločnika in
kupili zazidljivo parcelo bodisi v komunalno
javne razsvetljave od Tušakove vile do odcepa
urejenem naselju ali v naravnem okolju na
za Stanetince v dolžini 200 metrov.
ruralnem območju.
V letu 2020 načrtujejo tudi izvedbo prve
Na občini so začeli pripravljati tudi investicijo za energetsko sanacijo zgradbe Osnovne
šole Cerkvenjak. Gre
za veliko investicijo,
ki je ocenjena na okoli pol milijona evrov.
Občina je že naročila
projektno dokumentacijo, s katero bo kandidirala na razpisu za
sredstva Ministrstva
za gospodarski razvoj
in tehnologijo. Občina
naj bi za to investicijo
zagotovila lastni delež
v višini okoli 300 tisoč
evrov, 200 tisoč evrov
pa naj bi primaknilo že V Občini Cerkvenjak bodo zgradili nov pločnik z javno razsvetljavo od Tušaomenjeno ministrstvo. kove vile do odcepa za Stanetince.
Investicijo bo občina
pripravila letos, izvedli
faze izgradnje Vitalin parka pri Športno repa naj bi jo v letu 2021.
kreacijskem centru Cerkvenjak. V okviru
V Občini Cerkvenjak, v kateri so lani doprve faze bodo zgradili balinišče z objektom,
končali eno od največjih investicij v cestno inv naslednji fazi pa bo občina zgradila še mofrastrukturo, odkar imajo samostojno občino,
torični park. Projekt je sofinanciran s strani
bodo tudi v letošnjem letu veliko investicijMinistrstva za gospodarski razvoj in tehnoskih sredstev namenili za modernizacijo cest.
logijo RS.
Lani so obnovili regionalno cesto R2 439 v
V Občini Cerkvenjak bodo nadaljevali tudi
dolžini 2,3 kilometre skozi Cerkvenjak od Poz izvedbo projekta kolesarskih povezav na
slovno-obrtne cone v Brengovi do križišča pri
območju Območnega razvojnega partnerstva
pokopališču in od kapele pri granati do meje
(ORP) Slovenske gorice, ki ga skupaj izvajajo
s sosednjo občino Sv. Jurij ob Ščavnici. Ob
občine Benedikt, Lenart, Pesnica, Sveta Ana,
njej so zgradili pločnik z javno razsvetljavo,
Sveta Trojica, Sveti Jurij v Slovenskih goricah,
hkrati pa so prenovili oziroma na novo zgraŠentilj, Sveti Andraž, Sveti Jurij ob Ščavnici
dili in uredili osrednji trg v Cerkvenjaku pred
in Trnovska vas. S tem projektom, za katerezgradbo kulturnega doma in občine. Vrega bodo večino sredstev pridobili iz Bruslja,
dnost celotne investicije je znašala okrog 2,2
želijo prebivalcem Slovenskih goric zagotomilijona evrov, od tega je občina prispevala
viti možnost varnega prevoza s kolesom od
približno 400 tisoč evrov za izgradnjo pločnidoma do delovnega mesta, šole ter javnih in
kov, javne razsvetljave, obnovo vodovodnega
poslovnih subjektov v Lenartu, Mariboru in
omrežja v centru Cerkvenjaka ter predpripraPtuju. Hkrati bodo kolesarske poti izboljšale
vo za položitev kabelske kanalizacije. Hkrati
možnosti za razvoj turizma v osrednjih Sloje občina izvedla še prenovo osrednjega trga
venskih goricah.
in izgradnjo parkirišča za občinsko stavbo.
Letos pa nameravajo v Občini Cerkvenjak
Načrtovana kolesarska mreža v Slovenskih
modernizirati in asfaltirati odsek lokalne cegoricah je razdeljena na posamezne trase.
ste skozi gozd v Andrencih proti Antoniču
Skozi Cerkvenjak bo potekalo več tras. Gre za
v dolžini 300 metrov. V Cogetincih načrtuje
trase Lenart–Radehova–Spodnja Senarska–
občina modernizacijo ceste proti Hauzerju v
Brengova–Cerkvenjak, Cerkvenjak–Sveti Judolžini 200 metrov, ki jo hudourniška voda
rij ob Ščavnici, Osek–Cerkvenjak in Cerkvevsako leto razdre. Prenoviti nameravamo
njak–Čagona–Vitomarci. Kolesarji bodo trase
tudi cesto Cerkvenjak–Smej–Andrenci v dollahko med seboj kombinirali, zato bo v Ceržini 560 metrov, ki se povezuje na cesto proti
kvenjak mogoče priti po kolesarskih poteh ob
Peščenemu Vrhu. Občina namerava urediti
oziroma po vseh vpadnicah v kraj in obratno.
tudi mulde in bankine ter odvodnjavanje ob
Tomaž Kšela
cesti Smolinci–Župetinci. Preko 100 tisoč

Občina Lenart

Proslava ob slovenskem kulturnem prazniku
v Lenartu

O

bčina Lenart je v petek, 7. februarja
2020, v Domu kulture Lenart priredila proslavo v počastitev slovenskega
kulturnega praznika.
V bogatem in vrhunsko izvedenem kulturnem programu so nastopili: Il divji, Trio
profesorjev Konservatorija za glasbo in balet
Maribor (Kristijan Brus, Andrej Polič in Dušan Slaček), Mladinski pevski zbor OŠ Lenart
(mentorica Marina Zimič), Kiara Katan, Eva
Kurnik in Matic Lorbek, Aleksandra Papež, učenci Konservatorija za glasbo in balet
Maribor, Podružnična šola Lenart: Ela Sirk,
balet (mentorstvo in koreografija Tjaša Stergulec Repac), Zala Damiš, flavta (mentorica
Manja Kos), Slavica Kurbus, klavirska spremljava, Amadej Lutar, harmonika (mentor
Kristijan Brus).
Slavnostni govornik, pisatelj Igor Plohl,
je med drugim povedal: “Osmi februar se kot
praznik slovenske kulture praznuje vse od
druge svetovne vojne naprej. Prešernov dan
tako obstaja kot eden izmed najstarejših in
najpomembnejših praznikov slovenskega na-
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roda. V letu 2020 bomo obeleževali številne
pomembne obletnice, ki so povezane s slovenskih jezikom, našo kulturo in narodom.
Dovolite mi, da jih nekaj na kratko omenim.
Slovensko literarno polje so pred Prešernom
ključno oblikovali očetje slovenskega jezika.
Med njimi Primož Trubar, ki je avtor prvih v
slovenskem jeziku natisnjenih knjig. Letos tako
praznujemo 470. obletnico izdaje Katekizma in
Abecednika. Brez dvoma pa velja omeniti tudi
500-letnico rojstva Adama Bohoriča, slovenskega slovničarja in učitelja. Rojen je bil okoli
leta 1520 v bližini Brestanice. Vodil je šolo v
Krškem, bil pa je tudi ravnatelj stanovske šole
v Ljubljani, kjer je določil slovenščino za občevalni in poučevalni jezik na začetni stopnji.
Njegovo najpomembnejše delo je prva slovenska slovnica, ki ji je dal zanimivo ime Zimske
urice. V njej je s pravopisom, oblikoslovjem in
skladnjo teoretsko utemeljil obstoj slovenskega
jezika. V slovnici je opisal tudi slovensko pisavo, ki jo je sestavil skupaj s Trubarjem, Dalmatinom in Kreljem. Bohoričica se je uporabljala
vse do sredine 19. st., ko jo je zamenjala gajica,

janje bralne kulture med mladimi bralci.
s katero pišemo še danes.
Osmega februarja se spominjamo smrti
Zdi se mi, da umetniško ustvarjanje naših kulnašega največjega pesnika. Ne gre dvomiturnih ustvarjalcev ne uživa primernega ugleda
ti, da je bil France Prešeren pesniški genij,
med izvoljenimi predstavniki ljudstva. Politike
ki je dokazal, da je slovenski jezik primeren
in druge odgovorne čakajo v prihodnosti veliki
za ustvarjanje največjih literarnih umetnin.
izzivi, od katerih bo odvisna usoda naroda.
Slovenščino je postavil ob bok bolj razvitim
V Lenartu živim 10 let in moram reči, da sem
in veliko bolj razširjenim jezikom, kot so rebil na začetku presenečen in vesel, kako aktivno
cimo nemščina, francoščina ali ruščina. Na
in pestro je kulturno življenje v občini. Kulturni
žalost za časa svojega življenja kot pesnik ni
dom in druga prizorišča so dobro obiskana in
bil dovolj priznan in cenjen. Izrazne možnoponujajo številne možnosti za kvalitetno kulsti slovenščine so se na področju pesništva
turno udejstvovanje. Vsi umetniški ustvarjalci,
pokazale s Francetom Prešernom, pisateljsko
člani kulturno umetniških društev, gledaliških
vejo književnosti pa so utemeljili Ivan Canin glasbenih skupin ter vsi odgovorni predstavkar, Fran Levstik in drugi mojstri besede.
niki lokalne samouprave, ki imate posluh za
kulturo, ste lahko ponosni nase.
Ker je jezik esenca kulture, kultura pa osnova
za obstoj naroda, so bili z umetniškim ustvarBiti ponosen Slovenec pomeni imeti rad slojanjem naših pesnikov in pisateljev postavljeni
venski jezik. Poskrbimo, da nas ne zapelje kultutemelji slovenskega naroda in slovenske države.
ra potrošništva, kjer je pomembna le ekonomska
Dolga je bila pot do naše samostojnosti, vendar
vrednost jezika. Slovenščina je temelj naše kultusmo jo naposled z enotnostjo in modrostjo le
re, kultura pa temelj našega naroda. Zatorej. Ob
dosegli. Decembra bomo praznovali tridesetlePrešernovem dnevu, slovenskem kulturnem pratnico plebiscita, ko je velika večina državljanov
zniku izrekam zahvalo in iskrene čestitke vsem,
potrdila tisočletne sanje slovenskega naroda.
ki kakorkoli prispevate h krepitvi slovenskega
Prav je, da je eden izmed simbolov slovenske
jezika, k likovni, glasbeni, gledališki ali katerikoli
države, himna Republike Slovenije, delo našega
drugi umetnosti. Vi ste srce slovenske kulture in
največjega pesnika. Zdravljica nas še posebej v
s tem utrip življenja našega naroda.”
teh nemirnih časih, ko se zdi, da nas ogrožajo
D. O.
prišleki drugih jezikov in kultur, opominja, da
je potrebno prihodnost graditi na vrednotah,
kot so strpnost, medsebojno spoštovanje in razumevanje. Istočasno pa moramo biti ponosni
na naš jezik, kulturo in državo, čeprav se slednje zdi včasih še posebej težko.
V letošnjem letu bomo obeleževali še eno
pomembno obletnico, 10. oktobra bo minilo
natanko 100 let, odkar se naši rojaki na avstrijskem Koroškem niso odločili za priključitev
k matični domovini. Zaradi strahu pred neznanim in iz gospodarskih razlogov so ostali
narodna manjšina sosednje države, ki jo je večinski narod že v veliki meri asimiliral. Mislim,
da nam mora biti ta obletnica v velik poduk.
Kljub doseženi samostojnosti to še zdaleč ne
pomeni, da ima slovenski jezik in z njo naša
kultura sama po sebi zagotovljen obstoj. Ogroža jo globalizacija, ki je na stežaj odprla vrata
Pisatelj Igor Plohl
angleščini kot ključnemu svetovnemu jeziku
in kulturi potrošništva kot
edinemu smislu bivanja.
Ogroža jo odseljevanje izobraženih mladih, ki odhajajo s trebuhom za kruhom.
Mnogi bodo za vedno ostali
na tujem in njihovi potomci
ne bodo govorili slovensko.
Obstoj naroda ogroža tudi
nizka rodnost. Velikokrat se
sprašujem, ali se naši voditelji tega zavedajo.
Kot učitelj opažam, da
naši učenci vedno slabše in
vedno manj berejo. Na žalost jim tudi odrasli nismo
vzgled, saj nas skoraj polovica v celem letu ne prebere
učiteljev Konservatorija za glasbo in balet Maribor (Kristijan Brus, Duniti ene same knjige. Pre- Trio
šan Slaček, Andrej Polič) in učenec Amadej Lutar, foto: Martina Ornik
malo naredimo za spodbu-

Gledališke predstave in druge prireditve
v Domu kulture Lenart
Nedelja, 15. 3. 2020, ob 19.00, Dom kulture Lenart
Vid Valič: Seks po slovensko
Sreda, 18. 3. 2020, ob 18.00, Dom kulture Lenart
Koncert OŠ Lenart
Sobota, 21. 3. 2020 ob 19.00, Dom kulture Lenart
Oto – Radgonski film Vasje Rovšnika
Nedelja, 22. 3. 2020, ob 19.00, Dom kulture Lenart
Vdova Rošlinka, veseloigra
KUD Drava Maribor
Sobota, 4. 4. 2020, ob 19.00, Dom kulture Lenart
Koncert KD Slovenskogoriški glasovi z gosti
Nedelja, 5. 4. 2020, ob 19.30, Dom kulture Lenart
Predstava, ki gre narobe, komedija, Špas teater
Sobota, 18. 4. 2020, ob 19.30, Dom kulture Lenart
Avdicija, komedija, Špas teater
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Tradicionalni sprejem župana Občine Lenart

V

petek, 14. februarja 2020, je župan
Občine Lenart, mag. Janez Kramberger v Domu kulture Lenart priredil
tradicionalno srečanje podjetnikov, direktorjev, vodij javnih zavodov, občinskih svetnikov, predsednikov društev, duhovnikov
in predstavnikov drugih organizacij, ki soustvarjajo življenje in delo v občini Lenart.

mag. Janez Kramberger, Foto Tone

mag. Aleksandra Podgornik, foto: Žiga Strmšek

Po uvodnem pozdravu gostitelja, župana
Janeza Krambergerja, je slavnostna govornica, direktorica Štajerske gospodarske zbornice mag. Aleksandra Podgornik, poudarila:
»Optimizem je strategija za boljšo priho-

KD Ivan Kaučič Ljutomer, Foto Tone

dnost,« je maksima enega svetovno najbolj
znanih in priznanih intelektualcev Noama
Chomskyja. Brez optimizma je težko živeti,
lahko dodam in prepričana sem, da je optimizem stalni spremljevalec vseh danes tukaj prisotnih. Čeprav v svojem vsakodnevnem delu
potrebujemo še veliko veliko več, pa brez optimizma ne bi mogli premagovati mnogih ovir
vsakdana, ki v Sloveniji res niso redek pojav.
Pa vendar - po pričakovanjih Evropske
komisije bo gospodarska rast v Sloveniji v
prihodnjih dveh letih pretežno stabilna. Takih napovedi moramo biti veseli, seveda pa
si moramo tudi sami prizadevati, da bo šel
razvoj v tej smeri. Tako kot je Slovenija vpeta v evropsko in svetovno dogajanje, je tudi
Štajerska vpeta v slovenske in skupaj z njo v
evropske in svetovne gospodarske tokove.
Mnogi so sicer prepričani, da lahko sami in
nepovezani dobijo vse bitke. Teorija in tudi
praksa kažeta, da temu ni tako. Že stari pregovori nam predočijo resnico, da smo povezani močnejši. Tudi modrejši in bolj odporni.
Zato se v Štajerski gospodarski zbornici trudimo, da bi s povezovalno politiko ustvarjali
okolje, v katerem bodo podjetja lahko dobro
delala, občine izpolnjevale svoje programe, ki
bodo omogočali boljše in lažje življenje ljudi.
Na Štajerskem živi približno 16 % prebivalk in prebivalcev Slovenije, žal smo starejši
od slovenskega povprečja, tudi nekoliko manj
izobraženi in z nekoliko višjo stopnjo brezposelnosti, kot je trenutno v Sloveniji. Kljub
temu brezposelnost v regiji v zadnjih letih ni
alarmantna, obratno, ni malo podjetij, ki zelo
težko dobijo kader, sploh ko iščejo določene
profile. Podjetja iz naše regije ustvarijo malo
manj kot 13 % nacionalnega BDP, BDP na
prebivalca je med 11 regijami peti najnižji.
Imamo pa v regiji tudi zelo dobra podjetja,
od tistih najmanjših do velikih in izjemno izvozno usmerjenih.
Ocenjujem, da je situacija v Štajerski regiji
dobra oz. boljša, kot je bila pred leti, in prepričana sem, da bomo v sodelovanju vseh v
regiji, tudi županj in županov, našli odgovore,
ki bodo omogočali boljše življenje ljudi, predvsem pa jim zagotovili delo.
Leto 2020 ne bo enostavno, tudi prihodnja
ne bodo, seveda pa to ne pomeni, da ne bomo
vsi dobro delali in se trudili za pravi napredek.
In, kot že rečeno, povezani
lahko storimo največ, zato
sem vesela povabila občine in se zahvaljujem, da ste
mi dali pozdravno besedo.
Kaže na vašo pripravljenost
za povezovanje in sodelovanje in kaže na odprtost
za skupen razmislek za prihodnost.«
Celoten govor je objavljen na www.lenart.si
Srečanje se je nadaljevalo
v šaljivem tonu, s komedijo Menjajva ženi v izvedbi
Kulturnega društva Ivan
Kaučič Ljutomer.
D. O.

Srebrna Zelena destinacija Občina Lenart

K

ot smo že pisali, je Občina Lenart
konec meseca marca lani s strani Slovenske turistične organizacije prejela znak Green Destination Silver.
Na osnovi zbranih in v platformo Slovenia
Green vnesenih podatkov smo bili ocenjeni v petih kategorijah: Destinacijski management, Narava in pokrajina, Okolje in
podnebje, Kultura in tradicija ter Družbeno-ekonomska situacija. Skupaj z znakom
smo prejeli Poročilo o presoji in priporočila
za nadaljnje aktivnosti za zeleni trajnostni razvoj destinacije.
V sklopu nalog vzdrževanja znaka 1. leto smo:
• pripravili Akcijski načrt ukrepov trajnostnega razvoja turizma občine, ki ga je
Občinski svet potrdil na svoji peti redni
seji in velja do konca leta 2021 ter vključuje z znakom prejeta priporočila;
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• zbrali in pripravili Zeleni DNK, ki vključuje najboljše in najlepše zelene atribute
občine kot destinacije.
• Akcijski načrt, Zeleni DNK smo poslali
Slovenski turistični organizaciji in zaprosili za terenski obisk.
• Trenutno smo v fazi oddaje poročila o
opravljenih aktivnostih za leto 2019.
Posebno nagrado deležnikom v turizmu
in občini kot destinaciji, za trud za dosego
trajnosti in nadaljnjega razvoja turizma, dokazuje tudi prejem znaka Sustainable Top
100 Destination, ki ji je bil podeljen oktobra
2019 v Malem Lošinju. Na seznam dobitnic
znaka se je iz Slovenije uvrstilo kar 31 destinacij Zelene sheme slovenskega turizma, in
sicer vse zlate in srebrne destinacije, prejemnice znaka Slovenia Green Destination.
V sledenju ciljem, zastavljenim v Akcij-

skem načrtu razvoja trajnostnega turizma v letu
2020, čaka občino, Zeleno ekipo in deležnike veliko dela. Občina Lenart
mora pripraviti in oblikovati Strategijo razvoja
turizma Občine Lenart.
Prvi delovni sestanek na
to temo je Zelena ekipa
že imela v decembru.
Še nekaj zanimivosti,
ki jih kaže spremljanje
kazalnikov trajnosti v destinaciji Občina Lenart:
Kazalniki trajnosti v
destinaciji Občina Lenart se tekom leta 2019
niso veliko spremenili. Nadaljuje se trend porasta števila prebivalcev. V prvi polovici leta
2019 je občina imela 8.432 prebivalcev, kar je
1.75 % več kot v istem obdobju leta 2018.
Veliko truda moramo vložiti še v trajnostno
zmanjševanje količine zbranih komunalnih
odpadkov, ki so iz leta v leto višje. Podatki so
za leto 2018, ker za leto 2019 še ni točnih podatkov. V okviru zbiranja komunalnih odpadkov izvajanja gospodarske javne službe je bilo
napram leta 2017 zbranih za 4 % več komunalnih odpadkov. Primerjava vseh ločeno zbranih
frakcij odpadkov izkazuje, da je bilo zbrane 16
% manj mešane embalaže, 21 % več papirja in
papirne embalaže. Spodbudno je, da se je povečala količina biološko razgradljivih odpadkov
za okrog 9 % in za
1 % se je zmanjšala
količina mešanih komunalnih odpadkov.
Ravno
mešani
komunalni odpadki
najbolj negativno
vplivajo na segrevanje ozračja. Pri odlaganju odpadkov

na deponije se namreč sprošča odlagališčni
plin. Največji delež tega plina predstavlja metan, ki sodi med toplogredne pline in prispeva k segrevanju ozračja. Z večanjem deleža
ločeno zbranih frakcij odpadkov se povečuje
količina odpadkov, ki gredo v recikliranje,
manjša pa se količina odpadkov, odloženih
na deponije in s tem tudi količina v ozračje
sproščenega metana, kar prispeva k zmanjševanju vpliva na podnebje.
V trajnostnem zelenem razvoju turizma
smo se kot destinacija zavezali tudi k trajnostni skrbi za ohranjanje okolja in podnebja.
Zmanjšanje količine odpadkov za vse nas pomeni korak naprej k ohranitvi našega zdravja
in lepot krajev, v katerih živimo.
Občina Lenart

Obisk mariborskega nadškofa metropolita
msgr. Alojzija Cvikla na Občini Lenart

M

ariborski nadškof in metropolit msgr.
Alojzij Cvikl je v okviru
vizitacije Župnije sv. Lenarta 11. 2. 2020 obiskal
Občino Lenart. Sestal se
je tudi z županom mag.
Janezom Krambergerjem. Na razgovoru, ki
so se ga udeležil tudi župnik Marjan Pučko, tajnik nadškofa Jure Sojč,
diakon Darko Žmavc,
podžupan Franci Ornik in direktor občinske
uprave Martin Breznik,
je tekla beseda o utripu v
občini in o sodelovanju med Občino Lenart
in Župnijo sv. Lenarta.
Župan in nadškof sta poudarila, da je sodelovanje med Občino Lenart in Župnijo sv.
Lenarta zelo dobro na različnih področjih.
»Občina in župnija sta skupnost, ki delata
za dobro ljudi in skupnost. Res je, da naše
delovanje poteka na različnih bregovih reke,
vendar so tok te reke naši občani in farani,

skratka ljudje, ki živijo v naši občini in župniji. Zato je pomembno, da se povezujemo in
sodelujemo. Z veseljem ugotavljam, da je sodelovanje med Občino Lenart in Župnijo sv.
Lenarta zelo dobro na različnih področjih«,
je povedal župan. Nadškof je obiskal še druge
organizacije v občini.
www.lenart.si

Najava javnih razpisov za dejavnost
društev v občini Lenart za leto 2020
Občina Lenart bo v marcu objavila Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje športnih programov v občini Lenart za leto 2020, Javni razpis za sofinanciranje programov in
projektov raznih društev v občini Lenart za leto 2020 in Javni razpis za sofinanciranje kulturnih programov, projektov in ljubiteljske kulturne dejavnosti v občini Lenart za leto 2020.

Vsi razpisi bodo objavljeni na uradni spletni strani Občine Lenart www.lenart.si in v Medobčinskem uradnem vestniku.
Spremljajte spletno stran Občine Lenart (za občane /razpisi) in fb profil Občine Lenart.
Občinska uprava Občine Lenart
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Javni razpis za vpis predšolskih otrok za
vrtec v Lenartu za šolsko leto 2020/2021
Osnovna šola Lenart – ENOTA VRTEC obvešča starše predšolskih otrok, da
lahko za šolsko leto 2020/21 vpišejo svoje otroke od 1. 3. 2020 do 31. 3. 2020, in sicer
vsak dan od 8. ure do 15. ure, v sredo do 16. ure in v petek do 14. ure.
Vpisujemo otroke od 11. meseca starosti do vstopa v šolo.
Otroke lahko vpišete v celodnevni in poldnevni program.
Vpis bo potekal v enoti vrtca (Gubčeva 3, v tajništvu). Tam dobite tudi vlogo za vpis
otroka, vloga pa je tudi na spletni strani vrtca – www.vrteclenart.si.
Pričakujemo vas!

Občina Sveta Ana

Načrt za spodbujanje trajnostnega razvoja
turizma

V

Občini
Sveta
Ana že nekaj let
posvečajo posebno pozornost razvoju
turizma, saj vidijo v turistični dejavnosti eno od
največjih razvojnih priložnosti. O razvoju turizma ne razmišljajo in
razpravljajo samo prizadevni turistični delavci,
temveč se z razvojnimi
vprašanji turizma ukvarja tudi občina. Tako so se
člani Občinskega sveta
Občine Sveta Ana že
konec minulega leta seSveta Ana s svojimi vedutami sodi med najbolj slikovite kraje v tem delu
znanili z informacijo o Občina
Slovenije, zato postaja za turiste in druge obiskovalce čedalje bolj zanimiva.
vključenosti Občine Sveta Ana v Zeleno shemo
s standardom Slovenia Green ter oddati poslovenskega turizma ter o izvedbenih aktivročilo o izvedenih aktivnostih in zahtevek za
nostih v zvezi s pridobitvijo srebrnega znaka
presojo.
Slovenia Green, sprejeli pa so tudi Akcijski
Slovenska turistična organizacija podeli
načrt ukrepov za spodbujanje trajnostnega
znak Slovenia Green Destination na osnovi
razvoja turizma v destinaciji Sveta Ana za obocen, ki si jih posamezna destinacija prisluži v
dobje 2019–2021.
petih kategorijah: destinacijski management,
Po besedah direktorice občinske uprave v
narava in pokrajina, okolje in podnebje, kulObčini Sveta Ana Renate Trajbar Kurbus je
tura in tradicija ter družbeno-ekonomska siObčina Sveta Ana že na začetku leta 2018
tuacija. V sistemu ocenjevanja od 1 do deset
vstopila v Zeleno shemo slovenskega turizsi je destinacija Občine Sveta Ana »prislužila«
ma, ki je certifikacijski program pod krovno
naslednje ocene: destinacijski management
znamko Slovenia Green. Po njenih besedah
8,9; narava in pokrajina 8,5; okolje in podneje Zelena shema slovenskega turizma celobje 7,3; kultura in tradicija 8,7 in družbenovito zasnovan sistem za pospeševanje razvo-ekonomska situacija 7,4. Skupno torej 7,95.
ja trajnostnega turizma v Sloveniji, ki sloni
S temi ocenami si je destinacija Sveta Ana
na treh stebrih trajnostnega razvoja: okoljpridobila srebrni znak, za katerega mora deskem, družbenem in ekonomskem. Blagovna
stinacija prejeti najmanj v dveh kategorijah
znamka Slovenia Green je v lasti Slovenske
oceno 8 ali več, pri čemer mora vsaj ena kateturistične organizacije (STO).
gorija biti direktno vezana na turizem. S preNa Zelenem dnevu slovenskega turizma, ki
jemom omenjenega znaka pa se za turistične
so ga maja lani pripravili v Rogaški Slatini, je
deležnike in dejavnike v Občini Sveta Ana
turistična destinacija Sveta Ana dobila prestidelo ni končalo, temveč dejansko šele zares
žni znak Slovenia Green Destination Silver.
začelo, saj morajo v destinaciji za vzdrževaTa znak, ki turistično destinacijo Sveta Ana
nje in obnovo ocene pripraviti akcijski načrt
uvršča med najbolj uveljavljene turistične
ukrepov za nadaljnji razvoj trajnostnega tudestinacije v »zeleni« Sloveniji, bo v letih, ki
rizma ter jih uresničevati in leta 2021 zaproprihajajo, pomembno prispeval k hitrejšemu
siti za obnovo ocene.
turističnemu razvoju Občine Sveta Ana, saj v
Kot pravi zelena koordinatorica Trajbar
okviru repozicioniranja slovenskega turizma
Kurbusova so morali na podlagi pravilnika
naša država spodbuja razvoj zelenega turizo pridobitvi, vzdrževanju in obnovi znaka v
ma, ki je konkurenčna prednost Slovenije.
roku šestih mesecev po njegovem prejemu
Med drugim za sistematično promocijo »zenarediti tri korake: posredovati so morali s
lenih« destinacij in ponudnikov še posebej
strani občinskega sveta sprejeti akcijski naskrbi Slovenska turistična organizacija (STO).
črt ukrepov za nadaljnji razvoj trajnostneKot pravi Trajbar Kurbusova, je občina
ga turizma v destinaciji; posredovati Zeleni
Sveta Ana kot turistična destinacija za pridoDNK destinacije in oddati zahtevek za terenbitev omenjenega znaka morala narediti več
ski obisk. Prav tako so morali sproti vnašati
korakov. Med drugimi je morala oblikovati
ustrezne podatke o destinaciji na obstoječo
»zeleno ekipo« in imenovati »zelenega koplatformo ter do konca januarja letos priordinatorja«. To zahtevno nalogo so zaupali
praviti in oddati poročilo o uresničevanju
Trajbar Kurbusovi. Poskrbeti so morali tudi
ukrepov iz akcijskega načrta. Povedano po
za povečanje ozaveščenosti lokalne skupnodomače: certifikacijski program Slovenia
sti in vseh deležnikov ter podpisati zeleno
Green prejemnikom prestižnega znaka prepolitiko slovenskega turizma. Anketirati so
prečuje, da bi na lovorikah zaspali, saj jih sili,
morali tudi tri skupine deležnikov: turistična
da v razvoj trajnostnega turizma vložijo še
podjetja, prebivalce in obiskovalce. Poleg tega
več naporov.
so morali zbrati podatke in dokazila v skladu
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Iz Akcijskega načrta
ukrepov za spodbujanje trajnostnega razvoja turizma v destinaciji
Sveta Ana za obdobje
2019–2021, ki ga je
sprejel občinski svet, je
razvidno, da turistične delavce v Sveti Ani
čakajo do leta 2021
zahtevne naloge. Med
drugim morajo najti
nosilca turistične destinacije v destinaciji,
ki ne bo občina. To naj
bi bil zasebni izvajalec
promocijskih dejavnosti, ki bo v sklopu svoje
dejavnosti izvajal tudi
promocijo destinacije. Pomembna naloga je
tudi opredelitev vizije trajnostnega razvoja
turizma, ki bo vključena v strateški dokument o razvoju turizma v Občini Sveta Ana.
Več nalog iz akcijskega načrta se nanaša
tudi na izobraževanje in usposabljanje zelene
ekipe in zelenega koordinatorja. Izobraževati
se morajo vsako leto, saj morajo biti vedno na
tekočem z novostmi na področju trajnostnega razvoja turizma.
Na področju načrtovanja in razvoja bo treba pripraviti tudi strateški dokument o razvoju in trženju turizma v Sveti Ani, kar bo še
posebej zahtevna naloga. Naloge s področja
turizma pa so morali vključiti tudi v proračun
Občine Sveta Ana.
V akcijski načrt so zapisali tudi naloge na
področju zakonodaje in etike. Tako bodo
zaposlenim v turizmu vsako leto predstavili
etični kodeks, ki jim ga bodo dali tudi v podpis. Spremljali pa bodo tudi kršitve zakonskih in etičnih določil ter sprejemali ustrezne
ukrepe, da do njih ne bi prihajalo.
Na področju ohranjanja narave so v akcijskem načrtu predvideli, da bo zelena ekipa s
prispevki na spletni strani občine in v lokalnem časopisu objavljala opozorila v zvezi s
tujerodnimi invazivnimi vrstami rastlin. V
naših krajih naravo ogrožajo ambrozija in
druge tujerodne invazivne rastline. Spremljali
pa bodo tudi vpliv turizma na naravo.
Turistični delavci bodo z vidika trajnostnega razvoja turizma sodelovali tudi pri sprejemanju občinskega prostorskega načrta, da bi
ohranili slikovitost in privlačnost pokrajine.
Da bi preprečili svetlobno onesnaževanje, pa
si bodo prizadevali za zamenjavo žarnic javne
razsvetljave z bolj varčnimi. Za turistično gospodarstvo pa nameravajo pripraviti delavnico na temo o svetlobnem onesnaževanju. Na
območjih, kjer se gospodinjstva nimajo možnosti priključiti na javno kanalizacijo, pa si
bodo prizadevali za zagotavljanje sredstev za
sofinanciranje izgradnje malih čistilnih na-

prav. Komunalna urejenost destinacije je namreč za razvoj turizma izjemno pomembna,
saj smrad in nečistoča dandanes dobesedno
odbijata turiste in druge obiskovalce.
Zelena ekipa si bo prizadevala tudi za kolesarske povezave z drugimi destinacijami,
kar je pravzaprav že v teku, saj imajo v Občini Sveta Ana že danes kar precej kolesarskih stez, skupaj z drugimi občinami v Slovenskih goricah pa investirajo tudi v nove.
Za privabljanje turistov in obiskovalcev pa je
pomembno tudi, kako je urejen javni prevoz,
predvsem pa morajo biti obiskovalcem na
voljo natančni podatki o njem. Zato nameravajo turistični delavci na spletni strani občine
poskrbeti tudi za to.
Za razvoj turizma sta izjemno pomembni
kultura in tradicija. Zato nameravajo v Sveti
Ani še naprej razvijati tradicionalne prireditve od Aninega tedna in Anine palete in paletke do Postičevih dni in drugih prireditev.
Izvedli bodo tudi projekta Anin pretl in Vino,
prijazno do okolja ter poskrbeli tudi za vpis
nesnovne dediščine v ustrezen register.
Pomembno je tudi ozaveščanje prebivalcev o trajnostnem razvoju turizma, saj so,
kot pravi pregovor, turizem ljudje. Zato bo
zelena ekipa enkrat letno poskrbela za srečanje predstavnikov turističnega sektorja na
»zeleni turistični čajanki«, kjer bodo pretresli
opravljeno delo in naredili nabor predlogov,
kako naprej.
Pozornost bodo posvetili tudi ozaveščanju
turističnih delavcev in ljudi nasploh o ustreznem ravnanju z odpadki, o racionalnem
ravnanju z energijo, o pozitivnih učinkih
poštenega plačila zaposlenih v turizmu in
gostinstvu ter o prednostih zaposlovanja domačih kadrov, pa tudi o pomenu gostoljubja v
turizmu. V ta namen bodo izvedli tudi anketo
med obiskovalci, ki bo turističnim delavcem
ponudila vzvratne informacije o njihovem
zadovoljstvu ter željah oziroma predlogih.
Tomaž Kšela
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Občina Sveta Trojica v Slovenskih goricah

Občina bo ohranila ambulanto družinske
medicine v Sveti Trojici

O

bčinski
svet
Občine
Sveta Trojica je v
prvem branju sprejel
odlok o podelitvi koncesije za opravljanje
javne službe v osnovni
zdravstveni dejavnosti
v Občini Sveta Trojica.
Razlog za to tiči v dejstvu, da je konec lanskega leta Zdravstveni
domu Lenart ostal brez
treh zdravnikov, zato
ne more več zagotavljati izvajanja zdravstvene
dejavnosti v ambulanti
v Sveti Trojici, na ka- V najlepši zgradbi v Sveti Trojici bo še naprej delala zdravstvena ambulanta.
Ker je Zdravstveni dom Lenart zaradi pomanjkanja zdravnikov ne more več
tero so se domačini že zagotavljati, jo bo občina ohranila z dodelitvijo koncesije za opravljanje javne
navadili. Zato bodo v službe v osnovni zdravstveni dejavnosti.
Občini Sveta Trojica
sprejeli odlok o podelitvi koncesije za opravljanje osnovne zdraV skladu z omenjenim zakonom morata
vstvene dejavnosti v občini, na osnovi katesoglasje na koncesijski akt dati tudi Zavod
rega bodo objavili razpis in na njem izbrali
za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS)
koncesionarja za izvajanje te dejavnosti. Tako
in Ministrstvo za zdravje. Občina je takoj ob
bodo Trojičanke in Trojičani še naprej lahko
pripravi odloka, ki ga bodo člani Občinskega
imeli osebnega zdravnika v domačem kraju.
sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goriAmbulanta družinske medicine v Sveti
cah v drugem branju sprejemali na redni seji
Trojici, ki je začela obratovati lani spomladi,
v drugi polovici februarja 2020, vložila tudi
ima prostore v najlepši zgradbi v središču
vlogo za soglasje na koncesijski akt na pristojSvete Trojice na Trojiškem trgu. Zgradbo, v
no ministrstvo in na ZZZS.
kateri je tudi sedež občine ter občinske upraIz odloka, ki so ga člani občinskega sveta v
ve, je v okviru projekta energetske prenove
začetku februarja 2020 sprejeli v prvem braobnovila občina. Številni občanke in občani
nju, je razvidno, da bo Občina Sveta Trojica
so se nove ambulante zelo razveselili, saj so
podelila koncesijo za opravljanje dejavnosti
lahko zdravnika obiskali v domačem kraju. O
na področju splošne, družinske medicine
tem, kako navdušeno so občanke in občani
v obsegu polovice programa. Koncesijo bo
ambulanto sprejeli, samo pisali tudi v Ovobčina podelila fizični ali pravni osebi za
tarjevih novicah. V ambulanti je doslej delal
najmanj 15 let, šteto od dneva začetka opraspecialist družinske medicine Aleš Ranđevljanja koncesijske dejavnosti z možnostjo
lović, vendar je pred kratkim prevzel, kot je
podaljšanja na način in pod pogoji, ki jih dopovedal Trojičanom, očetovo ambulanto v
loča zakon. Pomembno je tudi, da po odloku
Slovenski Bistrici.
koncesija ne bo mogla biti predmet dedovanja, prodaje, prenosa ali druge oblike pravneSredi januarja 2020 je postalo jasno, da
ga prometa. Vsak pravni posel s koncesijo bo
Zdravstveni dom Lenart ne bo mogel več zaničen.
gotavljati zdravnika družinske medicine za
delo v ambulanti Sveta Trojica, ker jim priKoncesionar bo opravljal zdravstveno demanjkuje zdravnikov družinske medicine.
javnost na podlagi koncesije v svojem imenu
Župan Občine Sveta Trojica David Klobasa
in za svoj račun na podlagi pooblastila občine.
je takoj ukrepal in se pogovoril z direktorjem
Sicer pa bo sredstva za izvajanje najmanj poZD Lenart Jožefom Krambergerjem, da bo
lovice programa splošne oziroma družinske
Občina Sveta Trojica začela s postopkom za
medicine zagotavljala zdravstvena zavaropodelitev koncesije, kar bo omogočilo permavalnica. Koncesionar si bo moral sredstva za
opravljanje osnovne zdravstvene dejavnosti
nentno delovanje ambulante v Sveti Trojici.
pridobiti sam na podlagi pogodbe z ZZZS ter
»Glede na to, da se lahko nadaljnje izvaz vsemi zavarovalnicami, ki nudijo dopolniljanja programa splošne, družinske medicine
v ambulanti v Sveti Trojici nadaljuje zgolj s
no zdravstveno zavarovanje, kakor tudi s propodelitvijo koncesije, smo na občini morali
dajo svojih storitev. Nadzor nad izvajanjem
ukreniti vse potrebno za njeno podelitev,«
koncesijske odločbe pa bo izvajala občina.
pojasnjuje direktorica občinske uprave ObčiObčina bo koncesijo podelila na podlane Sveta Trojica Darja Slivnjak.
gi razpisa, ki ga bo objavila na spletni strani
Občina, ki je po zakonu o zdravstveni deobčine in na portalu javnih naročil. Za vodejavnosti pristojna za zagotavljanje primarne
nje postopka razpisa in pripravo predloga za
zdravstvene dejavnosti, ki jo opravljajo javni
izbiro koncesionarja pa bo župan imenoval
zavodi ali zasebni izvajalci s koncesijo, lahko
strokovno komisijo.
namreč po omenjenem zakonu koncesijo
Kot pravi Slivnjakova, si je župan David
podeli samo, če njeno podelitev uredi z odloKlobasa na vso moč prizadeval že za to, da
kom. To določilo je prinesla novela zakona o
je občina pridobila ambulanto Zdravstvenega
zdravstveni dejavnosti, ki je bila v državnem
doma Lenart v Sveto Trojico in da so Trojizboru sprejeta leta 2017.
čanke in Trojičani imeli in imajo trikrat na
teden zdravnika v domačem kraju. Sedaj, ko Zdravstveni dom Lenart delovanja ambulante ne more
več zagotavljati, pa si župan
na vse načine prizadeva,
da bi ambulanto družinske
medicine v Sveti Trojici
ohranili s podelitvijo koncesije. Na območju občine
je namreč precej starejših
občank in občanov, ki ambulanto v kraju nujno potrebujejo, ker nimajo avtomobila in težko pridejo do
Lenarta in nazaj, saj je avtobusnih povezav vse manj.
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Sicer pa bo Zdravstveni dom Lenart za
delovanje ambulante v Sveti Trojici skrbel,
dokler občina ne bo izpeljala celotnega postopka podelitve koncesije. »Na občini bomo
storili vse, da bo ambulanta družinske medicine v Sveti Trojici delala kontinuirano brez
prekinitve,« pravi Slivnjakova in dodaja, da
se je Zdravstveni dom Lenart strinjal s tem,
da Občina Sveta Trojica podeli koncesijo.
Nenazadnje Občina Sveta Trojica ostaja soustanovitelj Zdravstvenega doma Lenart, saj
v tem zavodu skrbijo za celovito zdravstveno
oskrbo občanov na primarni ravni iz Občine
Sveta Trojica in drugih občin v osrednjih Slovenskih goricah.
V Občini Sveta Trojica so se pred časom
že srečali z idejo, da bi enoto Pošte Slovenije v kraju preoblikovali v pogodbeno pošto.
Tudi takrat je občina odločno nastopila proti
takšnemu ukrepu ter dala k preoblikovanju
pošte v Sveti Trojici negativno mnenje. Očitno se morajo v manjših občinah odločno
zavzemati za to, da ohranijo infrastrukturo,
ki jo občanke in občani nujno potrebujejo,
v domačem kraju, saj zaradi ekonomske logike celo podjetja v stoodstotni lasti države
razmišljajo o »racionalizaciji« svojih enot na
lokalni ravni. Vendar pa zaradi policentričnega razvoja Slovenije, o katerem govori tudi
predlagana Strategija prostorskega razvoja

Slovenije do leta 2050, ekonomska logika za
državo in državna podjetja ne more biti edina
zveličavna, saj je dejansko pretirana centralizacija gledano v celoti za državo najdražja.
Samo pomislimo, koliko nepotrebnih stroškov bomo imeli v Sloveniji z gradnjo dodatnih avtocest, z urejanjem prometnih tokov,
s stanovanjsko izgradnjo in podobno, če bo
prišlo do osiromašenja slovenskega podeželja
in se bodo delovna mesta še naprej koncentrirala samo v glavnem mestu.
Na ta in podobna vprašanja bo odgovorila
tudi javna razprava o Strategiji prostorskega
razvoja Slovenije do leta 2050, ki ravnokar
poteka. Po besedah Slivnjakove se bodo vanjo
vključili tudi v Občini Sveta Trojica in to tako
kot običajno preko reprezentativnih združenj
občin na državni ravni.
Ravno za to, da bi občankam in občanom
zagotovili podobne pogoje za življenje in delo,
kot jih imajo v urbanih središčih, si v Občini
Sveta Trojica prizadevajo tudi za ustrezne pogoje za delo vrtca in osnovne šole ter za čim
boljše pogoje za delo društev na kulturnem
in športnem področju. V občini nameravajo
s pomočjo evropskih sredstev še v letošnjem
letu zagotoviti tudi 10 vstopnih točk za brezplačen dostop do interneta.
Tomaž Kšela

Župan David Klobasa sprejel 22 dojenčkov

V

Občini Sveta
Trojica v Slovenskih goricah imajo ustaljeno
navado, da vsako leto
pripravijo sprejem dojenčkov, ki so rojeni v
zadnjem letu. Letošnje
srečanje, pri katerem
so ob županu Davidu
Klobasa sodelovali še
direktorica občinske
uprave Darja Slivnjak,
Veronika Rodman, v. d.
direktorica zavoda za
turizem, ter patronažna sestra Zdenka Polanec, ki skrbi za nego
naraščaja in pomaga mamicam novorojenčkov v občini, je potekalo v petek, 31. januarja
2020, v sejni sobi občine. Na srečanje je bilo
povabljenih 22 otrok, 11 deklic in 11 dečkov.
Od tega so bili 4 otroci, rojeni v letu 2018, ter
18 otrok, rojenih v letu 2019. Starše z dojenčki, najmlajši dojenček je bil star komaj dober
mesec, je pozdravil in nagovoril župan David
Klobasa, ki je izrazil zadovoljstvo, da se je
srečanja udeležilo tako lepo število staršev z
dojenčki. Povedal je še še, da so v občini veseli naraščaja. Skrb občine pa je, da mladim
družinam omogoči pomoč v obliki varstva
v vrtcu, v katerega lahko sprejmejo vsakega
otroka, ki ga starši želijo oddati v vrtec. V zadnjem času pa se je pokazala potreba po varovanju otrok v otroških jaslih, zato si občina
prizadeva za odprtje jasličnega oddelka pri
sedanjem vrtcu, ki deluje v okviru OŠ Sv. Tro-

jica. Kot je povedal, naj bi v jaslično varstvo
sprejeli prve otroke že sredi februarja. Ob
koncu nagovora je povedal, da mu je to srečanje s starši in dojenčki eden najlepših dogodkov v času njegovega županovanja. Vsakemu staršu je za dojenčka izročil spominsko
darilce v obliki bodija, na katerem je iztiskan
emblem v obliki metuljčka. Za deklice v roza
barvi, za fante v modri barvi z napisom Ponosna Trojičanka in Ponosni Trojičan. Ob tem
je občina za vsakega rojenega dojenčka kot
pomoč staršem ob rojstvu otroka namenila
denarni prispevek, ki se je z mesecem septembrom 2019 zvišal s 180 na 200 evrov. Ob
zaključku srečanja so članice občinske uprave so za vse udeležence pripravile pogostitev
sladkimi dobrotami, ob kateri se je odvijalo
prijateljsko druženje.
Ludvik Kramberger

Občina Sveti Jurij v Slovenskih goricah

Na 9. redni seji jurovskega občinskega sveta
potrjen nov član občinskega sveta

N

a 9. redni seji Občinskega sveta Občine Sv. Jurij v Slov. gor., ki je potekala
30. januarja 2020, je bil Uroš Urbanič
potrjen za novega člana občinskega sveta. Na
nadomestnih volitvah v volilni enoti 1 za naselji Jurovski Dol in Malna, ki so bile izvedene 15. decembra 2019, je največ glasov prejel
Uroš Urbanič, ki je poleg potrditve v občinski
svet bil imenovan tudi za člana Odbora za
družbene dejavnosti in člana Odbora za gospodarstvo, kmetijstvo in finance.
Na omenjeni občinski seji so člani občinskega sveta potrdili tudi letna programa športa in
kulture za leto 2020, ki sta podlaga za objavo
razpisa za sofinanciranje dejavnosti na špor-

tnem in kulturnem področju. Letni program
športa Občine Sv. Jurij v Slov. goricah za leto
2020 predvideva razpis v višini 10.500,00 €
proračunskih sredstev za izvajanje programov
športa. Za javne kulturne programe in projekte ter delovanje kulturnih društev pa bo v letu
2020 namenjenih za 8.500,00 € proračunskih
sredstev.
Članica in člani občinskega sveta so sprejeli tudi sklep o vzpostavitvi statusa grajenega
javnega dobra za zemljišča, ki v naravi predstavljajo ceste oz. zemljišča, ki so bila odmerjena za potrebe urejanja občinskih cest.
Dejan Kramberger
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Otvoritev asfaltiranega cestišča v Sončni
soseski
V soboto, 8. februarja 2020, je v Jurovskem
Dolu potekala otvoritev
ob zaključku asfaltiranja
in urejanja komunalne
infrastrukture v Sončni
soseski. Slavnostne otvoritve, na kateri so simbolično prerezali trak, so
se udeležili župan Peter
Škrlec, občinski svetniki
Dušan Ribič, Robi Pavalec, Miroslav Breznik
in Uroš Urbanič ter župnik in dekan dr. Janko
Görgner. Prisotne je v
krajšem nagovoru pozdravil župan, ki je izrazil
zadovoljstvo ob dejstvu,
da gredo gradbene parcele v jurovski občini v
zadnjem času dobro v prodajo. Novo sosesko in
cestišče je blagoslovil domači župnik in dekan
dr. Janko Görgner. Investicija, s katero je nova
stanovanjska soseska v Jurovskem Dolu prido-

bila novo urejeno asfaltirano cestišče s pločnikom, je znašala cca 50.000 €.

Dejan Kramberger

Slovenski kulturni praznik v Jurovskem Dolu
V petek, 7. 2. 2020, je v kulturnem domu v
Jurovskem Dolu potekala proslava ob slovenskem kulturnem prazniku. Udeležili so se je
številni domačini in predstavniki družbenega življenja v Občini Sveti Jurij v Slovenskih
goricah.
Prireditev, na kateri smo se zbrali v spomin poetu, ki je s svojimi mislimi in pesniškim talentom začrtal slovensko pot daleč v
prihodnost in preko naših meja, so obogatili
Jurovski oktet, učenci Osnovne šole Jožeta
Hudalesa Jurovski Dol z recitatorsko skupino,
s Folklorno skupino Šleka pac in mladinskim
pevskim zborom, mlada harmonikarka Nina
Senekovič ter recitatorke Zdenka Krautič, Tanja Lavrenčič In Lucija Ornik.
Slavnostna govornica na prireditvi je bila
Vesna Breznik, ravnateljica Osnovne šole Jožeta Hudalesa Jurovski Dol. V svojih mislih
nas je popeljala dolga stoletja nazaj, ko so naši
predniki posejali ajdo in je ozelenela prav na
območju naše domovine. Tako nas je opomnila, da so se z zvestobo rodovitni zemlji
pojavili prvi zametki naše narodne pripadnosti, ki so se z najdbo Brižinskih spomenikov, najstarejših znanih ohranjenih zapisov
v slovenščini, z razvojem prvega slovenskega
pesnika Valentina Vodnika in kmalu za njim
še Franceta Prešerna,
ki je s svojimi poezijami postavil enega
najtrdnejših temeljev
samozavesti sodobnega
slovenskega
naroda, samo še
nadgrajevali in utrjevali. Izpostavila je,
da Prešernova zapuščina niso le besede,
prelite v verze, pač pa
tudi aktualno sporočilo vsem, ki ljubimo
slovensko
zemljo,
slovensko besedo,
slovensko
pesem.
Pohvalila je prizadevanja ljubiteljskih
kulturnih ustvarjalcev, da negujejo in
ohranjajo
kulturo
našega naroda, ki
nas je spremljala, bogatila in ohranjala v
dolgih stoletjih naše
zgodovine in v tem
času postala naša
sopotnica in vodnica
narodne pripadnosti.
Ob tej priložnosti
so bila podeljena priznanja za dolgoletno
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ustvarjanje na področju ljubiteljske kulturne
dejavnosti. Priznanje sta prejela Dušan Gragar in Milan Vuzem, ki sta s svojima ženama
že deset let plesalca Folklorne skupine Jurovčan. Z omenjeno skupino sta dvakrat sodelovala na mednarodnem folklornem festivalu in državnem srečanju odraslih folklornih
skupin »Le plesat me pelji« v Beltincih in na
številnih prireditvah v domačem kraju ter
na gostovanjih v Sloveniji in tujini. S svojim
ljubiteljskim kulturnim udejstvovanjem sta
veliko pripomogla k ohranjanju slovenskih
plesov, pesmi in običajev in tudi k promociji Občine Sveti Jurij v Slovenskih goricah. S
folklorno dejavnostjo se ukvarjajo tudi njuni
otroci.
Oba nagrajenca in vsi nastopajoči na praznični prireditvi tvorimo kulturno pogačo, ki
v Jurovskem Dolu raste in se krepi in jo ob
prazniku z veseljem ponudimo v pokušino.
Z uživanjem drobtinic kulturne pogače naše
preteklosti smo oblikovali to, kar imamo. In
bogato kulturno tradicijo, ki jo v našem kraju
zagotovo imamo, smo dolžni ohranjati in negovati, hkrati pa se prilagajati novim okoliščinam in novim izzivom.
Vida Ornik, foto: Maksimiljan Krautič

Sprejem novorojencev v Jurovskem Dolu

V

sredo, 29. januarja
2020, je v večnamenskem prostoru OŠ Jožeta Hudalesa v
Jurovskem Dolu potekal že
dvanajsti sprejem novorojencev. Letošnjega sprejema se je v spremstvu staršev udeležilo 21 otrok.
Najmlajše občane Občine Sv. Jurij v Slov. gor. so
uvodoma s pesmijo pozdravili otroci iz skupine
Zvezdice, ki obiskujejo vrtec v Jurovskem Dolu, pod
mentorstvom vzgojiteljic
Gabrijele Murko in Simone
Raner.
Nato je vse navzoče pozdravil župan Peter
Škrlec, ki je staršem čestital ob njihovih naraščajih in izrazil zadovoljstvo ob vedno večjem
številu novorojenih otrok. V letu 2019 se je
namreč rodilo kar 26 otrok, od tega 9 deklic
in 17 dečkov. Župan je spregovoril tudi o samem nastanku vrtca v jurovskem Dolu, ki je
bil v letu 2008 predviden zgolj za 2 oddelka,
danes pa šteje 5 oddelkov. Glede na trend po-

večanega priseljevanja v jurovsko občino bo
po besedah Petra Škrleca v prihodnje potrebno razmišljati tudi o širitvi vrtca.
Zbrane malčke in njihove starše je nagovorila tudi nova ravnateljica JVIZ in VVZ OŠ
Jožeta Hudalesa Jurovski Dol Vesna Breznik.
Otroci so ob koncu uradnega dela sprejema
prejeli tudi priložnostna darilca.
D. K.

Obvestilo o objavljenih javnih razpisih
Občine Sv. Jurij v Slov. goricah
Javni razpis za podelitev priznanj
Občine Sv. Jurij v Slov. goricah
Komisija za mandatna vprašanja volitve in imenovanja Občine Sv. Jurij v Slov. goricah
je 10. 2. 2020 objavila Javni razpis za podelitev priznanj Občine Sv. Jurij v Slov. goricah, ki
bodo podeljena na osrednji občinski proslavi ob 14. občinskem prazniku Občine Sv. Jurij
Slov. goricah.
V skladu z Odlokom o priznanjih Občine Sv. Jurij v Slov. goricah (Medobčinski uradni vestnik, št. 4/11, 7/11-popr.) so z objavljenim javnim razpisom razpisana naslednja priznanja:
- največ štiri priznanja Občine Sv. Jurij v Slov. goricah,
- največ dva Jurijeva srebrnika in
- en Jurijev zlatnik.

Besedilo javnega razpisa in ostala razpisna dokumentacija sta objavljena na spletni strani
občine: www.obcinajurij.si, rubrika »Javni razpisi«. Dokumentacijo pa je mogoče dobiti tudi
na sedežu Občine Sv. Jurij v Slov. goricah v času uradnih ur.
Razpisni rok za oddajo predlogov je petek, 20. 3. 2020, do 13. ure.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
Miroslav Breznik, predsednik

Javni razpis za sofinanciranje javnih kulturnih
programov in projektov v Občini Sv. Jurij v
Slov. goricah v letu 2020.
Občina Sv. Jurij v Slov. goricah je 13. 2. 2020 objavila Javni razpis za sofinanciranje javnih
kulturnih programov in projektov v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah.
Predmet razpisa je sofinanciranje dejavnosti javnih kulturnih programov in kulturnih
projektov v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah v letu 2020. Zagotovljena višina proračunskih
sredstev je 8.500,00 EUR.
Besedilo javnega razpisa in ostala razpisna dokumentacija sta objavljena na spletni strani
občine: www.obcinajurij.si, rubrika »Javni razpis«, dobite jo lahko tudi na sedežu Občine Sv.
Jurij v Slov. goricah v času uradnih ur.
Razpisani rok za oddajo vlog je najkasneje do torka, 24. 3. 2020.

Javni razpis za sofinanciranje programov športa v
Občini Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2020
Občina Sv. Jurij v Slov. goricah je dne 3. 2. 2020 objavila Javni razpis za sofinanciranje
programov športa v Občini Sv. Jurij v Slov. gor. za leto 2020.
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje športne vzgoje otrok, mladine in študentov, kakovostni šport, športna rekreacija, razvojne in strokovne naloge, športne prireditve in delovanje društev. Zagotovljena višina proračunskih sredstev je 10.500,00 EUR.
Besedilo javnega razpisa in ostala razpisna dokumentacija sta objavljena na spletni strani
občine: www.obcinajurij.si, rubrika »Javni razpis«, dobite jo lahko tudi na sedežu Občine Sv.
Jurij v Slov. goricah v času uradnih ur.
Vloge na razpis morajo biti predložene najkasneje do 5. 3. 2020 do 12. ure oz. poslane po
pošti s poštnim žigom najkasneje do vključno 5. 3. 2020.

Občina Sv. Jurij v Slov. goricah, Peter Škrlec, župan
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Lenarški fašank
Več kot 1600 maškar v pustni povorki, dogajanje privabilo več tisoč obiskovalcev

D

evetindvajseto Pustovanje v Lenartu
22. februarja 2020 je bilo veselo, debelo, norčavo, več kot 1600 maškar,
vsakovrstnih lorf, ksihtov in frisov je zavzelo
Lenart. Pustno povorko si je ogledalo več tisoč
obiskovalcev, toliko kot še nikoli doslej. Dogajanje je »strokovno« komentiral Samo Tuš - Korl.
Najštevilčnejše so bila maškare iz Vrtca
Lenart in Osnovne šole Lenart, v povorki so
poleg otrok in učencev sodelovali tudi učitelji, vzgojiteljice in starši otrok iz vrtca. Obiskovalce so očarali domiselni liki iz pravljic,
čarovnice, strašila, zajčki, samorogi, kapljice,
palčki, nekaj malih pustnih šem je s starši in
vzgojiteljicami »pomahalo v svet«.
Lenarški osnovnošolci z učitelji so se za nekaj ur spremenili v prince in princeske, pošasti, čarovnike in čarovnice. V Lenart je prispel
obisk na »najvišji mednarodni ravni« - skupina Američanov z nekaj metrov visokim kipom predsednika Donalda Trumpa. Skupina
učencev z učiteljem je uprizorila pravo pustno
poroko z muzikanti, ženinom in nevesto, župnikom, darili … Prav na pustno soboto so si
Lenart ogledali »turisti«, »suho vajo« so imeli
potapljači, za dobro glasbo so poskrbeli DJi, v povorki so bili tudi astronavti in bolniki.
Čestitke in zahvala vzgojiteljicam, staršem,
vodstvu šole in vrtca, učiteljicam, učiteljem,
kuharicam, hišnikom, učencem za izvirne
pustne šeme, množično udeležbo v povorki
in ohranjanje pustne tradicije.
Tudi številne odrasle skupine so navdušile
obiskovalce. Člani lenarške pihalne godbe so nas
na vojaškem kamionu
pozdravili kot Slovenska vojska - povratniki iz
Irana, mažoretke so z eleganco osvajale kot muce
in miške. Pust ne bi bil
pust brez tradicionalnih
maškar: kurentov iz Trnovske vasi, kurentov iz
Apač in Gornje Radgone.
Prvič so Lenart obiskali
»parklji« Beli demoni in
črni angeli z Dravskega
polja. Iz Juršincev je prišla
velika skupinska pustna
šema »Naš božič« - smrečica, snežinke, božički,
iz rezervata v Jurovskem
Dolu so pobegnili Indijanci, Štajerska varda iz
Trojice je na pustno soboto imela »vežbe« v Lenartu, lenarška občinska
uprava pa je presenetila s
hitrostjo »eko peciklarov«,
iz Pernice se je pripeljal
»sodoben« taxi. Maška-
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ram so razdelili 1800 krofov in podelili nagrade:
dve prvi nagradi: Vrtec in Osnovna šola Lenart,
2. nagrada: »Naš božič« iz Juršincev, 3. nagrada:
Štajerska varda iz Sv. Trojice, podeljene so bile
tri 4. nagrade: kurenti iz Trnovske vasi, Indijanci

iz Jurovskega Dola in Beli demoni. Hvala vsem
maškaram za sodelovanje, izvirne zamisli, delo,
ki ga vložijo v pripravo mask, in za ohranjanje
pustnega izročila. Naj živi 30. Lenarški fašank,
še bolj nor, še bolj pisan in izviren!
D. O., foto: Radio Slovenske gorice

*

13. 3. 2020
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Poročilo o vizitaciji pri Svetem Juriju v
Slovenskih goricah

L

eto 2020 je leto vizitacij za Slovenjegoriški naddekanat, ki tvori dekanijo Lenart
in dekanijo Jarenina. Nadškof msgr.
Alojzij Cvikl je vizitacije začel pri Lenarškem
dekanu in župniku pri Sv. Juriju v Slovenskih
Goricah, dr. Janku Görgnerju.
V sredo, 5. februarja, so se pri Sv. Juriju
zbrali vsi duhovniki Slovenjegoriškega naddekanata na skupni konferenci, katero sta vodila
nadškof in naddekan Anton Fras. Zbranim
duhovnikom je nadškof predstavil pomen vizitacije, ki ni namenjena samo kontroli, ampak
naj bo tudi pomoč posameznemu župniku pri
pastoralnem in upravnem delovanju v župniji.
Po končani naddekanijski konferenci je
nadškof začel z vizitacijo v župniji Sv. Jurija
v Slovenskih goricah. Najprej je opravil pogovor z župnikom in dekanom Dr. Jankom

Görgnerjem. Nato pa se je odpravil na obisk
Občine Sv. Jurij, oziroma je obiskal Jurovskega župana Petra Škrleca.
V pogovoru sta nadškof in župan poudarila pomen dobrega sodelovanja župnije in
občine. Župan je nadškofu tudi predstavil
Občino Sv. Jurij in projekte, ki jih je občina v
zadnjih letih uresničila.
Po končanem obisku župana se je nadškof
srečal v župnišču z katehistinjo prof. Bredo
Senekovič. Nato pa še s člani Župnijske Karitas Sv. Jurij v Slovenskih goricah ter Župnijskim svetom in ključarji.
Nadškofov tajnik pa se je srečal z mladino.
Drugi dan vizitacije se je nadškof srečal
še z ravnateljico Osnovne šole Jožefa Hudalesa, prof. Vesno Breznik, in obiskal podjetje
Vita Špindler in podjetje Darinke in Zvonka
Kondrad, s. p., kjer se je
seznanil s strojno izdelavo našitkov.
V župniji je nadškof
tudi pregledal poslovanje župnije in ugotovil, da je poslovanje v
skladu s smernicami in
pravili, ki so določeni
za poslovanje župnije.
Vizitacijo pri Sv. Juriju v Slovenskih Goricah je nadškof zaključil
6. 2. 2020 s kosilom.
Dekan dr. Janko
Görgner

Občni zbor ZB Lenart

D

ne 8. 2. smo imeli občni zbor Združenja za vrednote narodno osvobodilnega boja Lenart. Po pozdravu

predsednika so nam zapeli pevci Kulturno-turističnega društva Selce. Po sprejetju dnevnega reda smo nadaljevali z branjem poročil
o delu društva, z razpravo in
sprejemom poročil. Sledila je
razrešnica vodstva in predlog
za novo, ki je z nekaj popravki
skoraj enako staremu, nova
sta podpredsednik in tajnica.
Izvoljeni smo bili soglasno,
nakar smo obrazložili plan
dela za naslednji dve leti, prav
tako tudi finančni plan. Sledila sta razprava in sprejem programa in finančnega plana za
naslednji dve leti. Med nagovori gostov smo bili veseli župana Občine Sveta trojica, ki
je poudaril da smo lansko leto
zelo dobro sodelovali in že v novem letu pri
kuhanju kisle juhe. Predsednik RK Sveta
Trojica nam je podelili priznanje za dobro
sodelovanje. Predsednik ZB Cerkvenjak je
povedal, da dobro sodelujemo in si takšno
sodelovanje želi še naprej. Pri točki razno
sem prosil, da pomagamo družini Vasle z
denarno pomočjo. Članstvo je zbralo 300
evrov in tudi združenje bo primaknilo še
stotaka. Zbor smo zaključili ob dobri malici
in pijači.
Predsednik ZB Lenart Alojz Bezjak

Klub Starodobnik Slovenske gorice postal
polnoleten

N

a osemnajstem občnem zboru Kluba Starodobnik, kjer je bila zbrana
večina članov, je predsednik Franc
Lasbaher najprej na kratko orisal prehojeno
osemnajstletno pot kluba. Posebej je izpostavil pravilno odločitev takratnih zanesenjakov,
ki jim ni bilo vseeno, kako organizirano zaščititi našo dediščino pred izginitvijo. Seveda
pa je klub v teh letih razširil svoje aktivnosti
na izobraževanje, delovanje v Zvezi SVS ter
prijateljsko druženje.
V minulem letu je potekalo izobraževanje
komisarjev zveze, udeležili so se skupščine
zveze SVS, sejma Starodobne tehnike, pre-
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stavitev Citroena ob njegovi 100. obletnici ter
srečanje društev Kmetijske tehnike Slovenije.
Sledila so interna srečanja z lastnimi vozili
po okolici Ptuja. Organizirali so strokovno
ekskurzijo po Koroški in klubsko srečanje
pred iztekom leta. Veliko je bilo pohval posameznikom, ki so izstopali pri aktivnostih,
kot so organizacija druženj, razdeljevanje koledarjev ter posamezna udeležba na srečanjih
sorodnih klubov.
Pri planu dela za tekoče leto nimajo veliko
sprememb. Še naprej bodo skrbeli za izdajo
certifikatov za starodobna vozila članom kluba. Organizirali bodo večje srečanje, predvi-

doma na Poleni v Lenartu,
ter organizirali eno- ali
dvodnevno strokovno ekskurzijo z ogledom večjih
muzejev starodobne tehnike. Predlagano je bilo tudi,
da bi se pridružili drugim
klubom, ki organizirajo
štafeto med klubi, ter pričetek priprav na obeležitev
dvajsete obletnice ustanovitve Kluba starodobnik
Slovenske gorice.
Franc Krivec
Ob 18. rojstnem dnevu kluba, foto: F. Krivec

Nočni pohod mladih planincev iz OŠ
Benedikt in Sveta Trojica

M

ladi planinci na
Osnovnih šolah
Sveta Trojica in
Benedikt v Slovenskih goricah, obe sta vključeni v
Mladinsko komisijo pri PD
Hakl Sveta Trojica, že nekaj
let zapovrstjo organizirata
nočne pohode, ki potekajo
večinoma po tematskih poteh obeh občin. Tako mladi
planinci, ob njih pa tudi
njihovi starši, spoznavajo
poti, naravne in kulturne
znamenitosti, predvsem
pa lepoto noči, ki jo nudi
pohod s prižganimi lučkami. Na obeh šolah sta
mentorici zbrali 105 prijav mladih pohodnikov, ki so prvo soboto v februarju, dan pred
svečnico, prehodili del Pomurske planinske
poti med Benediktom in Negovo. Pridružilo se jim je tudi nekaj babic in dedkov, ki so
člani pohodniške skupine, ki aktivno deluje
pri benediškem društvu upokojencev. Zaradi noči je bila pot še bolj zanimiva, saj je
dolga kolona pohodnikov z lučkami naredila
svetlobno verigo, ki se je živahno pomikala
proti razsvetljenemu negovskemu gradu, tokratnemu cilju pohoda. To je zanimiv in svoj
čas pomemben grad med Pesnico in Muro.
Prvotno grajsko poslopje je bilo menda že
pozidano v 12. stoletju. Uradni viri pa govorijo, da se grad prvič omenja leta 1425. Od leta
1542 pa vse do konca druge svetovne vojne
so ga imeli v posesti grofje Trautmannsdorf.
Sedaj grad počasi obnavljajo. Lepo urejen
je glavni trakt, kjer je lepa in velika poročna
dvorana ter nekaj že urejenih spremljevalnih

prostorov, vključno z veliko kletjo. Škoda je
le, ker država ne dobi pravega lastnika, ki bi
gradu dal življenje in širšo uporabnost. Sedaj
prostore gradu uporabljajo le občasno za poroke ali priložnostne razstave ter za vodene
oglede skupin. Priporočam predhodno najavo za ogled. Tudi mi smo si ga ogledali. Za
strokovno predstavitev zgodovine gradu pa je
poskrbela »grajska gospoda«, ki nas je pred
tem sprejela na dvorišču gradu. Po ogledu
smo se v gospodarskem delu gradu ogreli s
čajem in posladkali s krofom, za kar je poskrbelo PD Hakl. Čakal nas je še povratek do Benedikta. Večji del udeležencev, ki ima dobro
kondicijo, se je na pot podalo peš. Za ostale
pa smo organizirali avtobusni prevoz. »Noč
ima svojo moč,« pravi stari pregovor. V obe
smeri je bilo potrebno prehoditi dobrih deset
kilometrov.
Drago Lipič

Vijolica cveti sredi benediških pomladnih poti

Ž

e poldrugo leto se v Benediktu s svojim
delom in trudom predstavlja Milena
Kokolj s svojo družino kot samostojna
podjetnica. Res je, da njena samostojna pot
podjetnice ni dolga, a je veliko let nabirala
svoje izkušnje na različnih področjih, predvsem pa na gostinskem.
Za eno med mnogimi svežimi idejami je
poskrbela v mesecu decembru s svojimi prijatelji domačini Brankom Borkom, Zinko
Kaučič in Sašo Lovrenčič, ki radi prenašajo
svoje delo na mlajše generacije. Izvedli so kar
tri delavnice, kjer so otroci izdelovali adventne venčke in novoletne okraske iz različnih
materialov, ki so jih na božično popoldne
skupaj s svojimi starši prišli tudi obesit na
božično drevo pred Bar Vijolica in se veselili
ob zvokih harmonike Branka Borka. Z materialom pa so priskočili na pomoč še cvetličarna Prirosa Larisa Kocbek iz Lenarta, Dežela
daril - Bojana Štefaneca iz Benedikta in Vrtnarstvo Borko iz Ihove, tako da so si otroci
lahko odnesli svoje izdelke brezplačno tudi v
svoje domove. Navdušenost malčkov je bila
nepopisna, saj so bili nagrajeni za svoje delo s
skromnim darilcem.
Seveda pa Milena v svojem lokalu poskrbi tudi za druženje odraslih, ko se pomerijo
v metanju pikada ali pa v kartanju, ki je pri
moških še posebej priljubljeno. Ideje v nje-

nih mislih se kar vrstijo, v kratkem spet pripravljajo kaj za male in velike, izdelovanje
presmecev pred cvetno nedeljo… Veselo in
prijetno vzdušje daje svojemu lokalu lastnica
Milena, predvsem s svojim iskrenim klepetom in pozdravom z nasmehom.
S. L.
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DOGODKI IN DOGAJANJA

Recikliraj in uporabi jeans

V

se bolj aktualno recikliranje
je trend, ki izvira tako iz trajnostne
naravnanosti kot iz
potrebe po varčevanju.
Recikliranje dobiva vse
večjo uporabno vrednost, saj z njim ozaveščamo in zmanjšujemo
potrošniško delovanje.
Na delavnicah delovne
terapije v SVZ Hrastovec smo tako pričeli z
novim zaposlitvenim
programom: Recikliraj
in uporabi jeans. Na
ustvarjalnih delavnicah
težimo k temu, da smo racionalno naravnani pri uporabi materialov in razvojno glede
novih zaposlitvenih možnosti ter izdelovanju
novih izdelkov za prodajo in promocijo.
Prisegamo na recikliranje in ponovno uporabo, na nove zgodbe, domiselnost, izvirnost
in kreativnost! Tako iz starega, odsluženega
jeansa izdelujemo: lončke za pisala, torbice za
mobilne telefone, nakupovalne vrečke, modne dodatke in drugo. Stanovalci ob podpori
delovnih inštruktoric in delovnih terapevtk
v skupini izdelujejo iz starih jeans hlač nov
izdelek za ponovno uporabo. Veseli bomo
vašega obiska v naši grajski trgovini, kjer si
izdelke lahko tudi ogledate. Za več informacij
smo vam dosegljivi na 02 729 35 78.
SVZ Hrastovec

- Sobota, 7. 3. 2020, ob 18. uri v župnijski cerkvi sv. Lenarta: Slavilni koncert glasbene
skupine Svetnik. Sodelovali bodo že pri sveti maši, po maši sledi krajši slavilni koncert.

12 |

- Petek, 13. 3. 2020, ob 19. uri v Domu kulture Lenart: Predavanje dr. Jožeta Možine in
predstavitev njegove knjige Slovenski razkol. Takrat bo možno knjigo tudi kupiti.
- Četrtek, 19. 3. 2019, ob 19. uri v cerkvi: Koncert učencev Konzervatorija za glasbo
Maribor - Podružnične glasbene šole Lenart (pričetek tedna staršev).
- Petek, 27. 3. 2020, ob 19. uri: Predavanje dr. Maksimilijana Matjaža z naslovom: Sveto
pismo in vera.
- Sobota, 4. 4. 2020, ob 19. uri v župnišču: Pashalna večerja (obvezne prijave, maksimalno število udeležencev 30).
Vsi prijazno povabljeni k postnim vzpodbudam z upanjem, da nam bodo obogatile letošnji postni čas!
Župnija Lenart

ZNANJE ZA RAZVOJ
nedikt, mag. Milan Repič, predal Zbornik
Občine Benedikt z osebnim posvetilom in
zahvalo.
Naslednje koncertno dogajanje v Športni
dvorani Benedikt je bilo v soboto, 22. februarja 2020, od 19. ure naprej, ko so dvorano
napolnili priljubljeni domači Ansambel Klapovühi in drugi gosti.
Rok Šijanec, strokovni sodelavec za turizem
na Občini Benedikt

_________________________________________________________________________________

Novice Izobraževalnega centra

Lahkih nog naokrogNovice

Izobraževalnega centra

V mesecu marcu se bomo na pohod po lepi Slovensko-goriški pokrajini podali v petek,
6. 3. 2020, ob 9.00. Zberemo se pred stavbo Izobraževalnega centra Nikova 9, Lenart, in
upamo,
se nam
pridružite. v Slovenskih goricah
Projektda
Zeleno
podjetništvo

Brezplačni tečaj poslovne komunikacije v nemškem jeziku

V sklopu projekta Zeleno podjetništvo oz. ZELENI BIZNIS bo v decembru in januarju izveden
Pri projektu Zeleno podjetništvo v Slovenskih goricah – ZELENI BIZNIS 11. marca 2020
modul s tečajem nemškega jezika. Tečaj bo potekal ob sredah od 18.30 do 20.00 in ob sozačnemo

botah
od 8.00 do 10.15.
Veselimo se Vašega(30
vpisa.
RAČUNALNIŠKO
OPISMENJEVANJE
UR).

VABILO na predavanje GOZDNA TERAPIJA

Zašpilaj in zakrikaj po domače

V

Veselo druženje muzikantov, krikarjev in obiskovalcev je trajalo do poznega večera. Vsi so
odhajali domov zadovoljni in nasmejani, s
čimer je bil dosežen tudi eden izmed naših
pomembnih ciljev.
Miroslav Breznik, predsednik kulturnega
društva in organizacijski vodja FS Jurovčan

Bliža se postni čas. V Župniji sv. Lenarta v Slovenskih goricah, da bi postni čas bil poln
blagoslova in milosti, pripravljamo različne postne vzpodbude:

K

nedeljo, 26. januarja 2020, smo v kulturnem domu v Jurovskem Dolu organizirali že tretjo zabavno prireditev
»Zašpilaj in zakrikaj po domače«. Prireditev
je vodila Amadeja Lavrenčič, plesalka FS

Vse navedeno so nam prispevali naši zvesti
donatorji, za kar se jim iz srca zahvaljujem.

Postne vzpodbude v lenarški župniji

Zven Slakove glasbe v Benediktu

oncertni
ansambel Slakove
glasbe nadaljuje
svojo drugo turnejo po
Sloveniji, ki nosi naslov
V Slakovi zidanici. V
nedeljo, 26. januarja
2020, so viže Lojzeta
Slaka zazvenele v Športni dvorani Benedikt
ter ogrele srca polne
dvorane obiskovalcev.
Koncertni ansambel Slakove glasbe sestavljajo: virtuoz na
diatonični harmoniki
Klemen Rošer, kitarist
Boris Golavšek in basist Alen Ojcinger ter
pevci ansambla Glas: Ivan Rakovič, Anton
Lesnik, Žiga Kovačec in Rok Štravs. Celoten
sestav, ubrano petje in predvsem občutek
igranja na diatonično harmoniko, ki ga želi
Klemen Rošer kar se da najbolje približati
načinu igranja Lojzeta Slaka, je družino Slak
tako navdušil, da so se odločili za sodelovanje na daljši rok in skupno ohranjaje Slakove
glasbe. Poleg koncertne zasedbe je dogajanje
popestrila še razstava
delovanja Ansambla
Lojzeta Slaka in fantov
s Praprotna, imenovano Moje plošče so moje
knjige. Na razstavi je
bilo moč podoživeti
slavo ansambla, ki je
godel po vsem svetu
in prodal na milijone
plošč ter kaset.
Z izbranimi besedami je večer povezoval
moderator
Leopold
Pungerčar, nečak Lojzeta Slaka, kateremu
je župan Občine Be-

in humorja so pripravili Ansambel Zadetek,
Veseli Jurovčani, Srčni muzikanti, Ansambel
Norost, Razigrani fantje,
godci mladinske in odrasle
Folklorne skupine Jurovčan, harmonikarji Matic
Družovič, Anej Pavalec, Filip in Patrik Brumen, Kozjanski lumpi, Dejan Arcet z
glasbenimi prijatelji, Waldhütter & sin trio in ljudske
pevke Pušeljc iz Gornjega
grada.
Krikarji - juckarji Marko
Šebart, Ivan Črnčec (Finštrov Hanek), Božo Harc,
Jasmina Dreier, Uroš Dreier in Milan Roj so s svojimi vložki tudi letos popestrili prireditev. Z njimi pa
je veselo zakrikala tudi publika.
Zbrane prostovoljne prispevke bomo namenili za opremo naših folklornih skupin in
druge dejavnosti društva.
Po prireditvi smo vsem obiskovalcem prireditve, bilo jih je preko 250, gostoljubno ponudili, »jüžno - krüh z zablom, lük in kuklo«,
pa tudi dobre vinske kapljice ni manjkalo.

Jurovčan, ki je pri tem obiskovalcem predstavila tudi zanimivo izročilo o tradiciji krikanja
ali juckanja, ki je praviloma povezano z veseljem, bodisi ob vasovanju, porokah itn.
Program domače glasbe, pesmi, krikanja

Urili bomo področja, ki so ključna za varno rabo sodobnih tehnologij in ki vam bodo kar najbolj
V petek, 13. marca 2020, ob 9.00 uri Vas prisrčno vabimo na zanimivo predavanje Tanpomagala
promocijiGozdna
dejavnosti
in organizaciji
dela.
Pri delu bomo
nnje Yrskapri
z naslovom
terapija,
ki nam bo
predstavila,
kaj vseuporabljali
nam gozdtako
nudiosebni
na
oz. prenosni računalnik
kots tudi
(telefone
tablice).
Podatke bomo
hranili
nematerialni
ravni, in nas
tem mobilne
navdušilanaprave
nad sprehodi
poingozdu.
Predavanje
bo v CSG
v v
oblaku,
tako
da
boste
lahko
doma
nadaljevali
delo
točno
tam,
kjer
se
bo
delo
na
srečanjih
Mali dvorani.
zaključilo. na
Vsarazstavo
srečanja bodo potekala tako, da boste lahko znanje takoj in neposredno
VABILO
preizkusili
na
svojih
konkretnih primerih. Program bomo sproti prilagajali vašemu predznanju
ročnih del
in vašim željam oz. potrebam.
Udeleženke skupin ROČNIH
DEL
se na
Izobraževalnem
cenPričetek
izobraževanja:
Torek,
10.12.2019 ob 17.00 uri
tru redno srečujejo in ustvarjajo
Udeležbaizdelke,
je brezplačna
in razmožna za vse prebivalce LAS Ovtar Slovenskih goric. Projekt
čudovite
ki jih bodo
stavile
v sredo,
25. 3.
2020, v avli
financira
Evropski
kmetijski
sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje.
občine Lenart. Vljudno vabljeni!
Prijave
Izobraževalni center
Lenartin dodatne informacije sprejemamo na:
T: 02 720 78 88 ali 051 368 118
T: 02 720 78 88 ali 051 368 118 E: izobrazevalnicenter.slogor@gmail.com
E: izobrazevalnicenter.slogor@
gmail.com
ŠK Ročne spretnosti, I. skupina

Študijski krožek Lahkih nog naokrog

Kljub temu, da so temperature v mesecu decembru že precej nizke, se bomo mi toplo oblekli in
se v petek, 6.12.2019, odpravili na pohod po čudoviti Lenarški okolici. Zberemo se ob 9. uri
pred stavbo Izobraževalnega centra Nikova 9, Lenart. ŠT. 2 | 28. FEBRUAR 2020
Veseli bomo druženja z vami.

se je končala 1945 in ne 1946.
predvsem pa, da se gibljejo v naravi. V ponudbi
2. svetovne vojne. Nikjer v vsej Evropi se ne
Zato apeliram na vse občinraznovrstnih prehranskih dopolnil, preparatov
sme postavljati spomenikov nacizmu in fašizske oblasti, da temu rečejo ne.
in vitaminskih dodatkov je zanesljivo
mu. Pri nas pa, kot vidim, lahko.
najcenejši, najvarnejši, brez stranskih
Žal ima spominsko obeležje, ki je postaučinkov in dostopen vsem pravi odVTARJEVE NOVICE
merek dnevnega gibanja v naravnem
okolju. Hiter tempo življenja nam
sicer vsakodnevno rekreativno dejavnost otežuje, vendar se z načrtovaprostore in fikuse. Ne smemo še pozabiti, da
nkrat sem že pisal o tem »obveznem«
njem prostega časa, če se le nekoliko
imajo vse te zavarovalnice dobičke!
dopolnilnem zdravstvenem zavaropotrudimo, da vključiti v dnevni urVrnimo se še malo k poslancem in tistim,
vanju! Pisal sem, da se vsi sicer s prerompir
je v Evropo
iz Južne Amerike in to s ponik aktivnosti. V najslabšem primeru
ki imajo podobne plače.
Predlog
Levice je prišel
bil,
dlogom, da je treba te zavarovalnice ukiniti,
Andov, kjer
so divjega uživali Inki. V naših krapa lahko poskrbimo, da se v naravo
da bi tisti, ki imajodročja
višje pokojnine
in plače,
strinjajo, vendar jih večina v žepih drži fige.
podamo vsaj enkrat v mesecu in se
plačali sorazmerno
Predlog Levice, kako ukiniti to zavarovanje,
jihveč
soingatistim
začelis slabšimi
saditi v času vladanja Marije Terezije.
pridružimo pohodu planinskega
plačami inSprva
pokojninami
olajšali
življeje bil zavrnjen. Takrat sem predlagal, kako naj
so se gamalo
ljudje
branili,
a sta jih lakota in bolezen skorbut
društva Hakl Sveta Trojica.
nje! Ne gre!
Sedaj plačajo
samo
35 €, poznamo
kar je
parlament ukine to zavarovanje! Moj predlog
prisilila
k
sajenju.
Danes
mnogo vrst krompirja: rane
Že
nekaj
let
zapovrstjo
organiznosno, če bi pa morali plačati kar naenkrat
je bil podoben temu, ki ga 29. 1. 2020 parlaPD HAKL
in
pozne
sorte,
bolj
vodene
in
bolj
mokaste, takšne, katerih
Sveta Trojica
zirajo obisk tujih gorstev. Bili so že
veliko več, se lahko zgodi, da postanejo soment ni sprejel. Tako se je uresničilo moje
Spoštovani uporabniki storitev ravnanjana
s komunalnimi
gomolji
belo,
rumeno, roza, rdeče... Naša domača
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obračunavanja
storitev
ravnanja
s
posredno z vašega prevzemnega mesta (neposredno od
posameznem mesecu obračuna razdelili med uporabobračuna.
kov
v
mesecu
obračuna
in
skupnega
volumna
mu
očesa
globoko
izrežemo,
da ga lahko uporabimo za užiomunalnimi nike
odpadki
načinuopreme
zbiranja
kosovnih odpadkov
gospodinjstva, hiše oz. večstanovanjskega objekta). Vsak
gledeinnaspremenjenem
skupno prostornino
za zbiranje
opreme za zbiranje mešanih komunalnih
vanje. Pri kuhanju in pečenju se C-vitamin uniči le delno, še
nedikt, Cerkvenjak, Lenart, Sveta Ana, Sveti
Spoštovani uporabniki storitev ravnanja s

ohodov za vse starostne skupine po bližnjih
koliških bregovih, hribovjih in gorah lepe Slo-
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Dopolnilno zdravstveno zavarovanje …
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Obvestilo o spremenjenem načinu obračunavanja
storitev ravnanja s komunalnimi odpadki in
spremenjenem načinu zbiranja kosovnih odpadkov

mešanih komunalnih odpadkov v tem mesecu obra-

uporabnik lahko na tak način brez dodatnega plačila le-

nih odpadkov ali bioloških odpadkov, ki jo uporablja
posamezni uporabnik v mesecu obračuna

- steklo
- zemlja, listje, veje in drugi biološko razgradljivi odpadki
- jedilno olje
- avtomobilske in druge pnevmatike,
- deli avtomobilov
- obleke in oblačila
- embalažni materiali
Kosovne odpadke in vse preostale vrste komunalnih
odpadkov, ki niso kosovni odpadki, imate uporabniki
možnost oddati v zbirnem centru komunalnih odpadkov
Lenart, kjer lahko kosovne odpadke in večino preostalih
komunalnih odpadkov predate brez dodatnega plačila.
Vse dodatne informacije najdete na naši spletni strani
www.saubermacher.si, na tel. št. 02-620-23-00, lahko nam
pišete na pisarna@saubermacher.si ali nas obiščete na naslovu Spodnji Porčič 4a, 2230 Lenart v Slovenskih goricah
ali na Ulici Matije Gubca 2, 9000 Murska Sobota.
S spoštovanjem,
Vaš Saubermacher Slovenija, d. o. o
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Krompir (Solanum tuberosum L)

K
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– zbira- bioloških
stol, vrata,
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obračunamed
navedenih
storitev ravnanja
ja določenih vrstmeznem
komunalnih
odpadkov,
ob- razdelili
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voziček,
okovje,
nosilci…)
minut.
Tak
obkladek
naredimo
3-krat
dnevno.
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stojnegastoritev
občinskega
organa
vročega
položimo
na bombažno
krpo, ga z rokami sploščimo
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odpadke:Tak krompir lahko uporabimo pri pod3
kg)
pomnoži
s
t.
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plačila)
predate
v
našem
iz dotičnega
meseca obračuna
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Pri bolečih
obzobnem tkivu in ranah v
odpadkov (v
(alikg)
bioloških
odpadkov), ki jo
azbestna
kritina
in
drugi
odpadki,zobeh,
ki
zbirnem
centru v Lenartu,
Spodnji Porčič 4a.
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(liter)
mešanih komunalnih
odpadkovuporabljajo
ali bioposamezne
opreme za
zbiranje odpadkov
- azbestna kritina
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- gradbeni
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S takim obračunom se bo prešlo iz akontativnega pavšalnega obračuna storitev, ki se je uporabljal do 1. 1. 2020,
na dejanski obračun opravljenih storitev v posameznem
mesecu obračuna. Praktično to pomeni, da bo strošek
ravnanja s komunalnimi odpadki in biološkimi odpadki glede na volumen posamezne opreme za zbiranje
odpadkov od 1. 1. 2020 naprej, vsak mesec različen v
odvisnosti od skupaj zbranih količin odpadkov v mesecu
obračuna in skupnega volumna opreme za zbiranje mešanih komunalnih odpadkov oz. bioloških odpadkov v mesecu obračuna.

2. Spremenjen način zbiranja kosovnih odpadkov

Hkrati z novim obračunom smo na podlagi in s strani
pristojnih občinskih organov potrjenega elaborata o oblikovanju cen storitev spremenili tudi način zbiranja kosovnih odpadkov. Kosovni odpadki se od 1. 1. 2020 naprej
ne bodo več zbirali v letni akciji zbiranja kosovnih odpadkov, kot je bilo to praksa do 1. 1. 2020, ampak na klic
uporabnika.
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pripravila.
Sestavek je nastal v okviru operacije RUPERT (LAS Ovtar Slovenskih goric). Naložbo financirata Republika Slovenija in EvropŠT.unija
1 | 31.
JANUAR sklada
2020 za regionalni razvoj.
ska
iz Evropskega
Marija Čuček

LAS OVTAR
SLOVENSKIH GORIC
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Z NARAVO IN ZA NARAVO

COLORS:

615 mm

(695 mm)

40 mm

PANTONE 7531 C
PANTONE 1575 C
PANTONE 577 C
LAK

100% Kompost 1. kakovosti

40 mm

pH 7-9, elektroprevodnost 100-400 mS/m, velikost delcev < 15mm, gostota sveže snovi
0,5-0,8 t/m3, celotni dušik 15-20 g/kg s.s., celotni fosfor 10-25 g/kg s.s., celotni kalij
14-40 g/kg s.s., CaO 5-70 g/kg s.s., organska snov 300-500 g/kg s.s., število kaljivih
semen plevela < 2 št./l

276 mm

458 mm

276 mm

(1010 mm)

NOVO

Planinarjenje, pohodništvo, popotništvo

V

V prihodnje pa načrtujejo tudi kakšno daljletnem programu pohodov Planinskega
društva Hakl Sveta Trojica načrtujejo v
še potovanje, zato bodo 20. marca ob 19.00
tem letu preko 25 organizirano vodenih
uri v trojiškem kulturnem domu pripravili
pohodov za vse starostne skupine po bližnjih
predstavitev pohodniško dokumentarnega
okoliških bregovih, hribovjih in gorah lepe Slofilma »po grebenih Korzike«. Morda jim bo
Korzika ena izmed naslednjih ciljev.
venije. S to osrednjo društveno dejavnostjo skrbijo, da so člani aktivni v naravi, ne glede na leta,
Drago Lipič
da skrbijo skozi vse leto za svojo dobro kondicijo,
predvsem pa, da se gibljejo v
naravi. V ponudbi raznovrstnih prehranskih dopolnil,
preparatov in vitaminskih
dodatkov je zanesljivo najcenejši, najvarnejši, brez stranskih učinkov in dostopen
vsem pravi odmerek dnevnega gibanja v naravnem
okolju. Hiter tempo življenja
nam sicer vsakodnevno rekreativno dejavnost otežuje,
vendar se z načrtovanjem
prostega časa, če se le nekoliko potrudimo, da vključiti
v dnevni urnik aktivnosti. V
PD HAKL
najslabšem primeru pa lahko
Sveta Trojica
poskrbimo, da se v naravo
podamo vsaj enkrat v mesevabi na ogled pohodniško dokumentarnega �lma
cu in se pridružimo pohodu
Po grebenih Korzike
planinskega društva Hakl
in pogovor z avtorjem
Sveta Trojica.
Že nekaj let zapovrstjo
PETEK, 20. MAREC 2020, ob 19.00
organizirajo obisk tujih gordvorana kulturnega doma
stev. Bili so že na najvišjem
v Sveti Trojici
grškem vrhu – gori bogov
na Olimpu, madžarskem
»Po grebenih Korzike« je nov potopisno pohodniški film, v katerem vam
Kekešu, na bosanskem poIgor skozi oči pohodnika predstavi pohod po slovi� po� Gr20 (166 km, 14
dni hoje, 10 km vzpona). Pot velja za eno najlepših in najtežjih pohodniških
gorju Bjelašnice in Igmana.
po� vEvropi in svetu.
Letošnji cilj jim je osvojiti
Ji je uspelo prepriča� tudi izkušenega pohodnika, ki je že prehodil celotne
hrvaški Sinjal – 1831 m v
Alpe po dolgem in počez?
gorskem masivu Dinara,
S čudovi�mi fotografijami in video posnetki vas bo film ponesel v enkratni
kamor se bodo nameninedotaknjeni gorski svet otoškega raja.
li od 14. do 16. avgusta.
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Razširjanje propagande za čaščenje fašizma

K

ot sem slišal, se v Zgornji Voličini pripravlja spomenik nemškim vojakom,
ki so sodelovali v nemški vojski v času
2. svetovne vojne. Nikjer v vsej Evropi se ne
sme postavljati spomenikov nacizmu in fašizmu. Pri nas pa, kot vidim, lahko.
Žal ima spominsko obeležje, ki je posta-

vljeno v Voličini na pokopališču, eno napako. En napis ne
bi smel biti na njem - Vojna
se je končala 1945 in ne 1946.
Zato apeliram na vse občinske oblasti, da temu rečejo ne.
Alojz Bezjak

Dopolnilno zdravstveno zavarovanje …

E

nkrat sem že pisal o tem »obveznem« dopolnilnem zdravstvenem zavarovanju!
Pisal sem, da se vsi sicer s predlogom, da
je treba te zavarovalnice ukiniti, strinjajo, vendar jih večina v žepih drži fige. Predlog Levice,
kako ukiniti to zavarovanje, je bil zavrnjen. Takrat sem predlagal, kako naj parlament ukine
to zavarovanje! Moj predlog je bil podoben
temu, ki ga 29. 1. 2020 parlament ni sprejel.
Tako se je uresničilo moje predvidevanje, da
ukinitve tega zavarovanja ne bo! Z odstopom
g. Šarca pa je nastopila zanimiva, lahko bi rekel
celo smešna, če že ne žalostna situacija. Sedaj
se bo videlo, kako gre poslancem za državo oziroma za državljane. Volitve so zelo dramatična
zadeva. Za marsikaterega poslanca ni gotovo,
če bo še izvoljen, in tu je nekaj zelo bistvenega!
Naj poslanec zagovarja nove volitve ali pa gre
na sprehod s samim vragom! Kako so bili za
ukinitev omenjenega zavarovanja, so pokazali.
Še vedno mi ni jasno, kako je mogoče, da
je kar naenkrat denarja premalo, če se denar,
ki ga te zavarovalnice poberejo, prenese v
zdravstveno blagajno! In to je edini razlog, da
se teh zavarovalnic ne ukine, čeprav k temu
lahko prištejemo še 50 milijonov evrov, ki jih
te zavarovalnice porabijo za svoje ogrevane

prostore in fikuse. Ne smemo še pozabiti, da
imajo vse te zavarovalnice dobičke!
Vrnimo se še malo k poslancem in tistim,
ki imajo podobne plače. Predlog Levice je bil,
da bi tisti, ki imajo višje pokojnine in plače,
plačali sorazmerno več in tistim s slabšimi
plačami in pokojninami malo olajšali življenje! Ne gre! Sedaj plačajo samo 35 €, kar je
znosno, če bi pa morali plačati kar naenkrat
veliko več, se lahko zgodi, da postanejo socialni problem, teh pa tako ali tako imamo
preveč in si tega ne moremo privoščiti!
V parlamentu sedaj kuhajo novo vlado in
poslušamo razne predstavnike ljudstva, kako
jim gre za državljane. Kakšna bo nova vlada,
si lahko predstavljamo, saj nekatere stranke
zagovarjajo privatizacijo vsega mogočega, še
tistega, kar je ostalo, seveda tudi zdravstvo
(Kako je s privatizacijami, je lep primer Adria).
Lahko se nam zgodi reforma zdravstva tako,
da se ga sprivatizira, kot so to mokre sanje raznih koštrunov! Kar se privatizacije zdravstva
tiče, vsem predlagam in priporočam, naj si
preberejo intervju v Mladini št. 3 g. Andreja
Trampuža na strani 29, ki pravi: »Privatizacija
zdravstva je pot v pekel!« Si to res želimo?!
Ludvik Matjašič, Sv. Trojica v Slov. gor.
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ZA OHRANJANJE SPOMINA
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Dobrodelni vseslovenski projekt »Korak zase, korak za sladkorčke«

Zdrava, uravnotežena prehrana in telesna
aktivnost – osnova za zdrav način življenja

H

rana naj bo vaše zdravilo in vaše
zdravilo naj bo vaša hrana« so besede antičnega grškega filozofa, pisatelja in zdravnika. Vendar dandanes v hitrem
tempu življenja pogosto pozabljamo na pomen redne, zdrave in uravnotežene prehrane.
Največkrat posegamo po hitro pripravljenih
živilih, ki so zaradi postopkov pridelave ali
predelave osiromašena številnih hranilnih
snovi in s tem slabše kakovosti, ne prehranjujemo se zmerno v več dnevnih obrokih,
posegamo po premastni in sladki hrani, ne
dajemo pozornosti telesni aktivnosti, prepuščamo so razvadam, kot je npr. kajenje,
uživanje alkohola itd. Največkrat se zavemo,
da je potrebno nekaj spremeniti, ko na naša
vrata potrkajo zdravstvene težave, kot je poleg ostalih kroničnih bolezni, ki so posledica
nezdravega načina življenja, lahko tudi sladkorna bolezen tipa 2. Nekoč imenovana tudi
»starostna sladkorna bolezen«, ki se razvije v
kasnejšem življenjskem obdobju. Najnovejši
podatki pa kažejo, da se starostna meja spušča, tako da se sladkorna bolezen tipa 2 lahko
razvije tudi že v otroštvu. Največji dejavniki
tveganja za razvoj sladkorne bolezni tipa 2 so
prekomerna telesna masa, telesna nedejavnost, prekomerno uživanje nasičenih maščob
in prekomerno uživanje alkohola. Za sladkorno bolezen je značilna povišana vrednost
sladkorja v krvi. Gre za presnovno motnjo,
ki nastane zaradi pomanjkanja (sladkorna
bolezen tipa 1) ali povečane odpornosti celic
(sladkorna bolezen tipa 2) na hormon inzulin. Sladkorna bolezen je najbolj razširjena
kronična bolezen sodobnega časa in vse več
je bolnikov, ki zbolijo za sladkorno boleznijo tipa 2. Predvsem neustrezna prehrana in
pomanjkanje telesne aktivnosti prispevata
k prekomerni telesni teži in debelosti, kar
je lahko vzrok za razvoj sladkorne bolezni.
Pomembno je, da svojim prehranjevalnim
navadam in zadostni telesni aktivnosti posvetimo več pozornosti, predvsem pa da z
vzgojo in medgeneracijskim sodelovanjem
svojim otrokom damo koristno popotnico za
njihovo življenje in zdravje. Zanimivo je, da

se prehrana sladkornih bolnikov bistveno ne
razlikuje od zdrave, uravnotežene prehrane,
ki naj bi jo užival vsakdo izmed nas. Poskrbite, da bo vaša prehrana čimbolj pestra in
vanjo vključujte različna živila. Naj bo zdrav
zajtrk energijska popotnica za vaš dan. Zaužitje od 3 do 5 dnevnih obrokov, predvsem pa
čim več v prehrano vključujte svežo, lokalno,
sezonsko pridelano presno sadje in kuhano
ali presno zelenjavo, saj vsebujeta zdravju koristne snovi, kot so vitamini, minerali, antioksidanti, prehranska vlaknina itd. V prehrano
vključite več živil rastlinskega izvora, posegajte po izdelkih iz polnovrednih žit (naravni
riž, polnozrnate testenine, kaše), večino živalskih maščob (nasičene maščobe) zamenjajte
z nenasičenimi rastlinskimi olji, pri pripravi
jedi uporabljajte kakovostna rastlinska olja,
kot sta npr. repično in oljčno olje. Izberite
bolj pusta živila živalskega izvora, kot so npr.
manj mastno meso in mlečni izdelki. Hrano
zmerno dosoljujte (priporočen vnos pri odraslih do 5 g/dan) in omejite uživanje sladkorja in sladkih živil. Enostavni sladkorji, ki
jih vsebujejo sladkarije in sladke pijače, naj
v naši dnevni prehrani ne predstavljajo več
kot 10 % dnevnega energijskega vnosa. Tudi
pri sladkornih bolnikih se uživanje sladkorja
ne izključuje iz prehrane, potrebno pa ga je
omejiti, sladkorni bolniki pa morajo nadzirati tudi vnos sestavljenih (kompleksnih) ogljikovih hidratov. Poskrbite, da dnevno spijete
dovolj tekočine, izogibajte se gaziranim pijačam in vodam z različnimi okusi, saj pogosto
vsebujejo veliko sladkorja. Ne pozabite na
redno telesno aktivnost, pomanjkanje le-te
predstavlja tveganje za nastanek številnih bolezni sodobnega časa. Pri sladkornih bolnikih
je dokazano, da telesna aktivnost zniža raven
krvnega sladkorja in poveča občutljivost celic
na inzulin, predvsem pa z izvajanjem redne
telesne aktivnosti pripomorete k vzdrževanju, pa tudi zmanjšanju telesne mase. Pri
normalni telesni masi se priporoča vsaj pol
ure telesne vadbe dnevno.
Podatek zdravnikov, da lahko z uživanjem
ustrezne zdrave, uravnotežene prehrane in
s telesno aktivnostjo
sladkorno bolezen tipa
2 marsikdaj upočasnimo ali celo preprečimo,
je dovolj zgovoren, da
začnemo z zdravim življenjskim slogom že
danes. Zdravje je naša
največja vrednota, zato
naj nam ne bo samoumevno.
Pripravila: Damjan
Justinek, dr. med. spec.
int. med., in Nataša
Lilek, univ. dipl. inž.
živil. tehnol.

041/845-446

Narod, ki ne preseže preteklosti, ne doseže prihodnosti!

Dr. Marjan Toš
»Ena lastovica še ne naredi pomladi, ena sama polhovka
pa obrne Trojico povsem narobe ...«

Sv. Trojica na prelomu 19. in 20. stoletja in v desetletju pred
prvo svetovno vojno

O

svojo moč v nadvladovad konca 19. stoletja
nju Slovencev predvsem s
so se nacionalna
svojim kapitalom po menasprotja v monarstih in trgih, ki so jih zaradi
hiji vedno bolj ostrila. Naroponemčenega meščanstva
dnostni boj je dobival nove
imeli za svoje poglavitne
oblike. S pritegovanjem
postojanke sredi “slovenskemalega človeka v politično
ga morja” in za glavna opoživljenje so skušali nemški
rišča pri ponemčevalnem
nacionalisti
organizirati
delu med slovenskim pomnožično podporo svojim
deželjskim prebivalstvom2.
stališčem z neprestanimi
javnimi zborovanji, izziMesta in trgi na Štajerskem
valnimi demonstracijami, Dr. Alojz Kraigher
(vsaj večina), so ostali nemnajrazličnejšimi proslavami,
ška oporišča vse do razpada
ustvarjanjem množične psihoze, pri čemer
Avstro-Ogrske leta 1918. Spodnještajersko
so obilno uporabljali denar, obljube, žganje
nemštvo z nemškutarstvom vred je imelo
in vino, grožnje in izsiljevanje. Mesta na slotrdno oporo v dunajski vladi, v štajerskem
venskem Štajerskem so na različnih manifedeželnem namestništvu, v okrajnih glavarstacijah proglašali in slavili kot pronemška.
stvih, skratka v vsem birokratskem aparatu
Vedno večja je bila napetost med nemškimi
vse tja do podeželskih davkarij, finančnih
in slovenskimi meščani v Mariboru, Celju,
straž in žandarmerij, saj so v tem aparatu
Ptuju in drugod. Medtem ko so v prejšnjih
le redki spodnještajerski Slovenci prišli na
desetletjih kljub političnim nesoglasjem
važnejši položaj. Še pomembnejša opora, ki
Slovenci sodelovali v mestnem družabnem
so jo imeli Nemci v državnem aparatu, pa je
življenju z Nemci, je bilo ob poostrenih nabila opora, ki so jim jo nudila samoupravna
rodnostnih nasprotjih tega sožitja konec in
in zakonodajna telesa (državni zbor, štajerz obeh strani so naraščali večji ali manjši
ski deželni zbor in okrajni zastopi, ki jih je
spopadi. Prevladujoča panoga je bila v tem
Štajerska poznala od leta 1867). Občinski
času tudi na slovenskem
Štajerskem še vedno kmetijstvo. Gojili so krompir,
pšenico, sadje, koruzo …
Uvajanje novosti je potekalo počasi, saj kmetje za
nakup strojev ali umetnih
gnojil niso imeli sredstev.
Prevladovale so majhne
kmetije. Kmeti so bili sicer
oproščeni tlake in dajatev,
vendar si prenekateri med
njimi niso mogli privoščiti
visoke odškodnine za zemljo, zato 2. polovico 19.
stoletja zaznamuje social- Sveta Trojica v Slovenskih goricah 1928
na stiska kmetov in propadanje kmetij. Vzrokov
za propad kmetij je bilo več: visoki davki,
odbori na podeželju so bili na slovenskem
odškodnina za zemljo, cenejši tuji izdelki,
Štajerskem - razen v mariborski okolislabe letine, prenaseljenost podeželja, zaci – večinoma v slovenskih rokah. Nemci
dolženost kmetov. Socialno stisko so kmeti
in nemškutarji pa so trdno držali v svojih
reševali na različne načine: denar so si za
rokah večino mest (Maribor, Celje, Ptuj,
visoke obresti sposojali pri vaških bogataših
Slovenska Bistrica, Ormož) in tedanje trge,
ali pa so prodajali svoje posesti, pri čemer
med njimi tudi Sv. Lenart v Slovenskih goriso bili pogosto ogoljufani. V počasi nastajacah3. Nemci so imeli za trdno oporo svojega
joči industriji je pred domačim prevladoval
delovanja še dve “bojni organizaciji”, to sta
tuji kapital. Železniška proga Dunaj–Trst se
bili Schulverein4 in Südmark5. Nazorsko sta
je imenovala južna železnica in je tekla čez
se sicer malenkostno razlikovali, saj je bila
slovensko ozemlje1.
prva, to je Schulverein, nemško liberalno
usmerjena, druga pa je bila antisemitska, a
Gradnja južne železnice je pomembno
sta se obe pri raznarodovalnem delu medvplivala na hiter razvoj dveh najvažnejših
sebojno dopolnjevali6.
mest na slovenskem Štajerskem, Maribora
in Celja. Zoper prebujo so gradili Nemci
Nadaljevanje prihodnjič
1
2

Mariborska c. 3/a, 2230 Lenart

3
4

V cvetličarni Cer cvet
smo za poseben dan
pripravili pester izbor cvetja in
majhnih pozornosti!



 

5
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Referat za simpozij ob 60-letnici smrti dr. Alojza Kraigherja

6

https://zgo-nem. weebly.com z dne 3. 8. 2019
Bogo Teply, Narodnostno življenje pri Lenartu v Slovenskih goricah pred prvo svetovno vojno, v
Svet med Muro in Dravo (ur. Viktor Vrbnjak), Maribor 1968, str. 483.
Ibid., str. 484
Deutscher Schulverein so ustanovili 2. julija 1880 na Dunaju. Njegov namen je bil predvsem, da
s šolstvom vodi Abwehrekampf, zlasti na narodnostnih mejah, v resnici pa da bi germaniziral
nenemške narode.
Südmark, nemško društvo, ki je v letih pred prvo svetovno vojno skrbelo za gospodarsko stran graditve »nemškega mostu do Jadrana« in to predvsem na slovenskem Štajerskem. To nemško obrambno društvo je bilo ustanovljeno v Gradcu 24. 1. 1889 in je nudilo gospodarsko pomoč Nemcem na
mešanih ozemljih Štajerske, Koroške in Kranjske. Finančno je podpiralo nemške kmete, obrtnike in
je skrbelo za njihovo povezovanje in sodelovanje ( prim. Gradivo 13. sociološke delavnice Spomin na
preteklost - Časovnost nečasovnega, Kamnik, 29. 3. 2007).To društvo je poleg Schulvereina vsiljevalo večvrednostno nemško ideologijo na Slovenskem Štajerskem, kjer je imelo veliko podružnic, ki so
delovale izredno organizirano in ofenzivno. Kljub temu pa so ob koncu 19. stoletja slovenski Štajerci
postajali vse bolj enakopravni del slovenskega naroda, z razvito kulturo, znanostjo in umetnostjo, s
političnimi, kulturnimi in gospodarskimi organizacijami, ki so krepile slovenstvo. To je bilo še posebej pomembno ob narodnostni meji med Šentiljem in Radgono, v širšem zaledju Slovenskih goric.
Teply, str. 485
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ZA OHRANJANJE SPOMINA

Pobuda Bojana Krejača: Ohraniti spomin na
Nikolo Teslo

O

b branju teh vrstic, če jih berete ob
prižgani žarnici ali »lediki«, najverjetneje niste pomislili, kdo nam je to
omogočil. Niti pomisliti ne smemo, kaj bi se
zgodilo, če bi »izginila« elektrika. Že ob nekajurnem izpadu električne energije zavlada v
hiši panika. Ob besedi Tesla danes najverjetneje velika večina pomisli na električni avtomobil, ki ga izdelujejo v tovarni Tesla.
Nikola Tesla spada med največje vizionarje
na svetu. Revija LIFE ga je uvrstila med 100
najpomembnejših ljudi na svetu v zadnjih
1000 letih. Je pionir električne dobe. Omogočil je elektrifikacijo sveta. Ali veste, da je
po rodu Srb, ki se je rodil na Hrvaškem. Obe
današnji državi si ga lastita in vsaka zase slavi
in se ponaša z njegovimi izumi. Če dodam še
kanček slovenske hudomušnosti, lahko rečem, da je tudi naš, slovenski, saj smo bili nedolgo tega še skupna država Jugoslavija. Torej
je bil tudi naš. Pa dajmo šalo na stran. Čisto
zares pa je bil na prehodu v devetnajsto stoletje Nikola nekaj mesecev v Mariboru.
Nikola Tesla se je rodil 10. julija 1856 v
vasici Smiljan pri Gospiču v hrvaški Liki.
Bil je širokega znanja – od strojnika, elektroinženirja, kemika, fizika do matematika.

Kot izumitelj je veliko potoval in tako iskal
finančna sredstva za razvoj svojih izumov. Je
prejemnik mnogih nagrad in priznanj vsega
sveta. Med vidnejše sodita vsekakor Red jugoslovanske krone in medalja IEEE Edison
Medal. Je avtor številnih knjig. Zadnja leta
svojega življenja je preživel v Ameriki. Umrl
je 7. januarja 1943 v New Yorku star 86 let.
V Jugoslaviji, v Beogradu, so mu decembra
1952. leta odprli muzej.
Letos 7. januarja je od njegove smrti minilo natanko 77 let in več kot sto let od takrat,
ko je bil v Mariboru. V Sloveniji Tesla nima
vidnega obeležja ali spomenika. Sicer obstaja
manjša plastika in doprsni kip, ki pa je širši
javnosti v Mariboru nepoznana. Na pobudo
Bojana Krejača, da se Maribor kot edino mesto v Sloveniji dostojno pokloni veličini tega
vizionarja, so se v decembru 2019 v Literarni
hiši v Mariboru sestali na ustanovnem sestanku že omenjeni pobudnik Bojan Krejač,
ki je življenje in delo Tesle podrobneje proučeval in iskal poti, po katerih je hodil Nikola,
ko je živel v Mariboru, Marjan Pungartnik,
pisatelj, prepoznaven kulturni delavec mesta
in lastnik Literarne hiše, Andrej Grabrovec –
Gaberi, uveljavljen kipar in galerist, ter Drago Lipič, kulturni delavec iz Svete Trojice in
predsednik Zveze kulturnih društev Slovenskih goric.
Ustanovili so odbor za postavitev spomenika Nikoli Tesli v Mariboru, ki bo deloval
kot samostojna sekcija v okviru omenjene
Zveze kulturnih društev. Na drugem sestanku, 15. januarja 2020, so natančneje opredelili
naloge odbora za koordinacijo med Občino
Maribor, Zavodom za urbanizem Maribor,
Elektrom Maribor, ki že pripravlja možnost
odprtja muzeja Nikoli Tesli v Mariboru, in
vsemi ostalimi dejavniki, ki so povezani z izumi Tesle. Odločili so se tudi, da bodo organizirali simpozij posvečen Nikoli Tesli, ki bo
v torek, 24. marca, v Univerzitetni knjižnici
Maribor. 25. tega meseca pa še predstavitev
knjige o Nikoli Tesli, ki je izšla pred časom. S
temi aktivnostmi želijo širšo javnost seznaniti
o delu, življenju in vlogi tega velikega moža
19. stoletja, ki smo ga nekako pozabili vključiti v sedanji čas. Nikola Tesla čaka, da ga spet
odkrije 21. stoletje.
Drago Lipič

Frančiška Ruhitel - 95 let

O

bčanka Občine Sveta Ana Frančiška
Ruhitel je 17. januarja 2020 dopolnila
95 let. Gospa Frančiška živi v Lokavcu 30 pri sinu in pove, da zelo lepo skrbijo
zanjo. V smehu pove, da zdravnika obišče le
enkrat letno in nazadnje ji je zdravnik rekel,

da je bila ta dan najbolj zdrava pacientka na
obisku.
Na jesen življenja pa jo z obiski zelo razveseljujejo vsi njeni otroci, 2 hčeri, 2 sina, 6
vnukov ter 4 pravnuki. Da je še danes vedra
in nasmejana, pa je morda ravno zato, ker je
vse življenje z veseljem
in seveda marljivo delala na kmetiji. Ker pa
je bila tudi članica RK
Lokavec in Društva
upokojencev, so jo ob
njenem prazniku tudi
obiskali predstavniki
Društva upokojencev
Sveta Ana. Seveda si je
za obisk vzel čas tudi
župan Silvo Slaček ter ji
zaželel še obilo zdravih
in srečnih let.
A. R., Občina Sv.
Ana

MED LJUDMI / IZ KULTURE

Katarina Kolbl - 90 let

O

bčanka Občine Sveta Ana, gospa Katarina Kolbl iz Lokavca 44 je 16. februarja 2020 dopolnila 90 let.
Katarina Kolbl, rojena Holer, je vse življenje pridno delala na kmetiji in službovala v
sosednji Avstriji, kjer je pomagala v kuhinji.
V zakonu je povila tri otroke, dve hčerki in

Območni odbor Maribor

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

»Kako doživljamo bolečino?«
bo v torek, 3. marca 2020, ob 17. uri na sedežu odbora v Mariboru,
Partizanska c. 12/II.
Z nami bo prim. doc. dr. Nevenka Krčevski Škvarč.
Prijazno vabljeni!

OI JSKD Lenart
Gledališka predstava o prijateljstvu za otroke
Linhartovo srečanje, festival gledaliških
skupin Slovenije 2020, se odvija na treh nivojih: območno, regijsko in državno srečanje. Letos se je na razpis prijavila gledališka
skupina Krnekaj, ki deluje na OŠ Lenart,
enota vrtec. Na razpis se lahko prijavijo
vse gledališke skupine, posamezniki, kulturni zavodi, kulturna društva, ki delujejo
v Sloveniji, ter slovenske skupine, ki delujejo v zamejstvu ali tujini. Vsi igralci morajo
biti ljubitelji. Namen festivala je prikazati
in nagraditi najbolj kakovostne ljubiteljske
gledališke predstave in s tem spodbuditi razvoj in kakovostno rast tovrstne gledališke
produkcije.

16 |

7.30-11.00
7.30-11.00

Gledališka skupina Krnekaj bo v okviru
območnega Linhartovega srečanja oddigrala gledališko predstavo za otroke z naslovom: Pika-Mica-Kapica v torek, 17. marca,
v Kulturno-turističnem centru na Sveti Ani
ob 10.uri. Predstava je primerna za predšolske otroke in za otroke od 1. do 3. razreda
OŠ. Prireditev bo izvedena v organizaciji
Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti – Območna izpostava Lenart (JSKD) v
soorganizaciji Osnovne šole Sveta Ana in v
sodelovanju z Občino Sveta Ana. Strokovna
spremljevalka srečanja bo Mojca Redjko.
Vstopnine ne bo.

Lutkovne in gledališke predstave za otroke na Sveti Ani
Letošnje Lutkarije - srečanje lutkovnih
skupin in Otroški oder - srečanje otroških
gledaliških skupin bosta potekala v Kulturno-turističnem centru na Sveti Ani v sredo,
18. marca 2020, dopoldan. Prireditvi bosta
izvedeni v organizaciji Javnega sklada RS za
kulturne dejavnosti – Območna izpostava
Lenart (JSKD) v soorganizaciji Osnovne
šole Sveta Ana in v sodelovanju z Občino
Sveta Ana. Nastopile bodo skupine : Osnov-

V Cerkvenjaku bodo zapeli in zaplesali
OO ZRK Lenart: krvodajalske akcije v marcu 2020
Petek
6. 3. OORK Benedikt
OŠ Benedikt
Petek
20. 3. OORK Sv. Ana
OŠ Sv. Ana

sina. Žal pa je že 18 let vdova. Na jesen življenja jo razveseljuje njenih sedem vnukov ter
pet pravnukov.
Pravi, da ji dnevi hitro minevajo, saj rada
bere, predvsem knjige in gleda televizijo, večina nemške programe, saj gospa Katarina
dobro zna tudi nemški jezik.
Bila je tudi aktivna v
Društvu upokojencev
Sveta Ana in RK Lokavec ter se je z veseljem s
člani društva podala na
razne izlete.
Ob njenem prazniku
so jo obiskali predstavniki Društva upokojencev Sveta Ana ter
župan Silvo Slaček in ji
zaželeli še obilo zdravih
in srečnih let.
AR

V petek, 4. aprila 2020, v večernem času,
se bosta v Domu kulture Cerkvenjak odvijala Maroltovo srečanje – srečanje odraslih
folklornih skupin in Napev-odsev, revija
poustvarjalcev glasbenega izročila Slovenije. Nastopile bodo tudi otroške folklorne

na šola Benedikt, gledališka skupina Zaspanci, Kulturno društvo Delavec Lenart,
lutkovna sekcija, OŠ Cerkvenjak – Vitomarci, Gledališki klub, Osnovna šola Benedikt,
lutkovna skupina Deteljice in Gledališka
skupina OŠ Voličina. Strokovna spremljevalka lutkovnega srečanja bo Katarina
Klančnik Kocutar. Strokovna spremljevalka
otroškega gledališkega srečanja bo Mateja
Kokol. Vstopnine ne bo.

skupine. Srečanja bodo strokovno spremljali Luka Kropivnik, Klemen Bojanovic in
Tadej Teran. Prireditev bo izvedla OI JSKD
Lenart v soorganizaciji KD Cerkvenjak in v
sodelovanju z Občino Cerkvenjak.
Breda Slavinec
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IZ KULTURE

S knjigo tudi na vrt in po verze za mame
Ljubezni je toliko kot
ljudi in stvari. Kot čustva ga moč izmeriti ni.
Partnerska, družinska,
prijateljska, naklonjenost živalim, čokoladi
… Knjigam, besedam
in knjižnici. Sekcija za
splošne knjižnice ZBDS
se je letos praznik zaljubljenih odločila razglasiti tudi za dan »knjižnoljubcev« (tistih, ki
imajo radi oz. obožujejo knjige in knjižnice).
Naše uporabnike smo
v februarju vabili k branju Prešernovih, razmi- Vrtec Lenart na obisku v Tednu kulture
šljanju o čustvih, odnoPosebej svetlo pa se marec blešči v barvah
sih ter z veselimi barvami oznanjali pustni čas.
obeleževanja dneva žena in materinskega
Rajali smo ob zvokih harmonike, obiskali so nas
dne. V četrtek, 12. marca, ob 18. uri bomo v
otroci Vrtca Lenart, mi pa smo Prešernovega Ponaših prostorih pripravili klepet »Ženske na
vodnega moža odpeljali na obisk v Vrtec Selce in
svoji poti« z ženskami iz Slovenskih goric, ki
vrtec pri OŠ J. Hudalesa Jurovski Dol. Krajevno
pri delu in v življenju nasploh sledijo svojeknjižnico v Voličini pa so obiskali »knjižnoljubmu srcu. Mamicam pa bomo z otroki dišeče
ci« iz Vrtca Voličina z vzgojiteljicami. Mladi gleverze postregli prav v sredo, 25. marca, ob 16.
dališčniki iz KUD Vitomarci pa so v našo večnauri, na pravljični ustvarjalnici. Vabljene mamensko dvorano pripeljali kar samega Franceta
mice, babice, prababice in seveda otroci!
Prešerna (upodobil ga je Kristijan Majer).
Pomlad sicer prinaša morda nekoliko manj
Marec pa nam vsako leto postreže tudi s štečasa za branje, saj nas sončni žarki že vabijo
vilnimi posebnimi dnevi – ta mesec svetovni
na plano, navdušene vrtnarje pa na vrtove in
dan obeležujejo pripovedniki, lutkarji, gledalinjive. Nepogrešljivi pripomoček bo zagotovo
šče in poezija. V sredo, 4. marca, bomo ob 16.
mesečni setveni koledar, ki ga najdete v meuri, z zajčkom razmišljali o varčevanju z enersečniku Moj mali svet tudi med našimi revijagijo. Pravljično bo tudi v sredo, 11. in 18. marmi, in še številni nasveti za prva opravila na
ca, ko bomo skupaj priklicali pomlad ter poprostem. Veliko nasvetov pa vsako sredo primočili dlan v vodo ob svetovnem dnevu voda.
naša tudi Kmečki glas. Ne spreglejte pa tudi
Knjižnica Lenart, foto: Rosana Lorbek
številnih vrtnarskih priročnikov na naših
knjižnih policah.

23. Predtekmovanje mladih glasbenikov RS
Med 3. in 9. februarjem 2020 je potekalo 23. Predtekmovanje mladih glasbenikov
Republike Slovenije. Udeležili so se ga tudi
učenci Konservatorija za glasbo in balet Maribor – Podružnične šole Lenart.
V disciplini harmonika 1. b kategorija je tekmoval Lan Lebreht, mentor je Andrej Polič.
Trobentači so se pod mentorstvom Simona
Štelcerja in ob klavirski spremljavi Zale Čuček Rojs pomerili v dveh kategorijah: v 1. b.
kategoriji so nastopili Izak Lorenc, Aljaž Valentan in Gašper Marđetko, v 1. c kategoriji
pa Eva Ožinger.
Živa Jemenšek in Tijana Škrlec sta tekmovali v 1. b kategoriji discipline kitarski duo

pod mentorstvom Bogdana Štabuca.
Tolkalist Tai Kmetič se je dokazal v kategoriji 1. b ob klavirski spremljavi Slavice Kurbus. Mentorica je Tajana Novak.
Lan Lebreht, Izak Lorenc, Aljaž Valentan, Eva Ožinger, Živa Jemenšek, Tijana
Škrlec in Tai Kmetič so se odlično izkazali in
se s svojim igranjem uvrstili na 49. Tekmovanje mladih glasbenikov Republike Slovenije,
ki bo v mesecu marcu. Gašper Marđetko je
prejel priznanje.
Vsem učencem, mentorjem in korepetitoricam iskreno čestitamo in jim želimo veliko
uspehov na državnem tekmovanju.
Irena Košmerl Leš

Jubilejna razstava Tihožitja
Ob 10-letnici delovanja likovne skupine VDC POLŽ Maribor, enota Lenart
Pred desetimi leti smo začeli ustvarjati v likovni skupini s šestimi uporabniki, ki vztrajajo še danes. Na ogled smo postavili slike akrili
na platnu od prav teh likovnikov. Slike so sad
večletnih vaj, vztrajnega dela in kreativnosti.
Jožica je naslikala sončnice, Slavko se je lotil
steklenic in kozarca, Tanja in Ivan sta naslikala grozdje, Romana in Rudi pa tihožitje s
sadjem.
Danes je v skupini 12 uporabnikov. Spoznali smo različne tehnike slikanja: akrile,
akvarele, gvaž, pastelne krede in oglje, praskanke, kolaž, grafiko.
Ustvarjali smo izdelke
iz gline. V sodelovanju
z lenarškim vrtcem
smo naredili mozaik,
ki krasi naše dvorišče. Naredili smo celo
sedežno garnituro iz
palet. Vsako leto smo
sodelovali na likovnih
kolonijah v organizaciji
VDC POLŽ in izven,
enkrat smo se odpeljali
v Koper. Večkrat smo
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razstavljali v Cankarjevem domu v Ljubljani.
Naše slike krasijo domove po Sloveniji in tudi
v tujini, na Češkem in v Kanadi. Uporabniki z
veseljem slikajo in ustvarjajo, so radovedni in
se radi učijo novih veščin. V teh desetih letih
so zelo napredovali, delo z likovniki je pravi
užitek.
Za 10 let ljubiteljskega slikanja so prejeli
srebrne značke in priznanja Javnega sklada
za kulturne ljubiteljske dejavnosti, izpostava
Lenart. Podelila jih je Breda Slavinec.

Na prireditvi je spregovorila tudi direktorica VDC POLŽ Maribor magistrica Jasmina
Breznik. Pohvalila je dela uporabnikov in povedala, da smo na njih zelo ponosni.
V prostorih Centra lokalne ponudbe bo
razstava na ogled do konca meseca marca.
Vabljeni.
Uporabniki o samem dogodku povedo:
Romana: Zelo sem ponosna, da sem članica
likovne skupine. Priznanja sem se zelo razveselila, doma ga imam na mizi. Mama je bila
presenečena in vesela za mene.
Rudi: Razveselil sem se
priznanja, mi dosti pomeni.
Všeč mi je, da je razstava
v prostorih Centra lokalne
ponudbe, kjer imajo lepo
urejeno. Moja mama je bila
zelo ponosna na mene, ko
sem domov prinesel priznanje in rumeno vrtnico.
Ivan: Priznanje mi je zelo
všeč, doma ga imam ob
postelji na nočni omarici.
Mama je na mene ponosna
in vesela. Dosti mi je pomenilo, ko nas je pohvalila di-

rektorica Jasmina. Zelo lepo je povedala.
Slavko: Všeč mi je bil program in glasba.
Razveselil sem se tudi priznanja in značke, ker
sem s tem dobil potrditev, da delam dobro.
Tanja: Prireditev je bila zelo lepa in domačna, ponosna sem na priznanje in značko.
Jožica: Zadovoljna sem, da je bila otvoritev
prav v prostorih CLP-ja, kjer delam. Pomagala
sem pri pripravi same razstave, obešanju slik,
pripravi pogostitve ter prostora. Na priznanje
sem zelo ponosna.
Jasna Šosterič, mentorica

KNjigolAndiJa
Kako lepo je slišati otroka, ki pokliče in
reče: »Jaz pa sem v Ovtarjevih novicah prepoznala mojega strica!« »Aha,« rečem, »misliš na objavljeno fotografijo? Kdo pa je ta tvoj
stric?« »Jože Čeh in jaz sem Valentina Januš iz
Sp. Gasteraja.« »In tvoja mama je Sonja, Jožetova sestra?« »Ja,« odgovori nežen glasek. Na
vprašanje, če tudi ona teka, je odgovor ne; če
ve, od kod je ta fotografija, je tudi ne.
No, verjetno je še kdo od bralcev prepoznal
Jožeta Čeha, atleta, ki je za trening velikokrat
pretekel v službo, saj so njegova izbira dolge
proge, tudi gorski teki. Objavljena fotografija
je nastala na svetovnem prvenstvu na Aljaski
leta 2004, ko smo v Knjižnici Lenart pripravili obsežno razstavo v sodelovanju z Atletsko
zvezo Slovenije in predstavili seveda posebej
domačega atleta, na katerega smo še vedno
ponosni. Takrat je imel za sabo zmago na
Šmarni gori, na Aljaski pa so bile težke raz-

mere, a so se slovenski gorski tekači vseeno
enakovredno spopadali tako s snegom kot
vodo in mrazom. Obiskovalci prireditve –
srečanja z našim junakom –smo si imeli čast
ogledati diapozitive z Aljaske, ki jim je vsem
ostala tudi kot dežela v posebnem spominu,
predvsem tudi pogosti sprehajalci medvedi.
Jože je kot član Atletskega kluba Lenart nosil
ime Slovenskih goric kot gorski tekač daleč
naokoli in uspešno branil svoje uspehe, ki jih
ni malo. Slišali pa smo tudi veliko o atletiki,
kraljici športa, težavah s financiranjem in treningi, ker vsi mislijo, da atleti ne potrebujejo ničesar razen narave. Gorski teki so med
mlajšimi panogami. V Atletski zvezi Slovenije
je pričela delovati sekcija leta 1990 in iz leta v
leto so se nizali teki in vse boljši tekmovalci.
Zgodba bo živela, tudi ko Jože ne bo več drvel
čez drn in strn.
Nova uganka je starejšega datuma. Uf, komaj dve leti mi je bilo,
ko je leta 1959 nastala
ta fotografija. Prav zanimivo bo slišati pripovedi ljudi, ki bodo
prepoznali zdravnike
pa krvodajalce … in
zanimivi so pripeti
šopki na prsih … Kdo
ve kaj o tem?
Pišite na marija.sauperl@gmail.com in
kličite na 041 817 198.
Marija Šauperl
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FUTSAL
Državno prvenstvo v futsalu za ženske
Dekleta Slovenskih goric pred derbijem s Celjem do visoke zmage v gosteh
nad Vrhniko

Igralke KMN Slovenske gorice so v predzadnjem krogu rednega
dela državnega prvenstva za ženske prišle do
visoke zmage (11:0 ) v
gosteh proti Vrhniki.
Strelsko je bila znova
razpoložena in učinkovita kapetanka reprezentance Tanja Vrabel,
ki je nasprotno mrežo
zatresla kar sedemkrat.
Dva zadetka je prispevala Tina Jesenovec,
po enkrat pa sta zadeli
Klara Cene in Jerne- Dekleta Slovenskih goric na tekmi proti Sevnici v novi podobi in novi opremi
ja Senekovič. Ekipo je
Že prihodnji konec tedna, v petek, 6. marca
tokrat vodil David Golob. Visoka zmaga, s
2020, pa čaka dekleta tudi prvi polfinalni obkatero so se dekleta Slovenskih goric utrdiračun. In sicer se bo prva polfinalna tekma
la na vrhu razpredelnice, je vsekakor dober
odvila v ŠD Benedikt s pričetkom ob 20.15.
obet pred derbijem s Celjem, ki bo v Voličini
ta konec tedna, v petek, 28. 2. 2020, ob 20.00.

Državno prvenstvo do 19 let
Selekcija KMN Benedikt Slovenske gorice v boju za naslov prvaka
Igralci ekipe KMN Benedikt Slovenske gorice
so končnico za prvaka v tekmovanju do 19
let pričeli na najboljši možni način, in sicer
z dvema zmagama. Uvodoma v Ljutomeru
proti ekipi KMN Meteorplast in nato še na
domačem terenu v Benediktu, ko so v napetem obračunu slavili proti ekipi FC Litija z

rezultatom 4:3. Zmago nad Litijani so si z zadetkom Tilna Rajterja iz svoje polovice igrišča priigrali prav v zadnji minuti srečanja. Isti
igralec je bil učinkovit tudi v prvem polčasu,
ko je zadel za 1:1, še dva zadetka sta prispevala Aljaž Goznik in Timotej Šuman.

Na krilih vratarja Marka Bračka do točke proti Vrhniki.
V tretji tekmi končnice za prvaka so slovenskogoriški fantje žal ostali brez zmage, a tudi
remi proti ekipi Silika iz Vrhnike še vedno
ohranja boj za naslov prvaka. Na tekmi, ki
je bila odigrana v torek, 18. 2. 2020, so v 10.
minuti srečanja po podaji iz kota povedli gostje iz Vrhnike. Šok za domače je sledil le nekaj minut zatem, ko si je poškodoval koleno
domači vratar Marko Bračko. Slednji je kljub
bolečinam v kolenu nadaljeval s tekmo in v
nadaljevanju pokazal, kako se bori za domači klub, in do konca tekme pokazal vrhunsko
predstavo ter bil eden najzaslužnejših, da so
vrata domačih ostala do konca tekme nedotaknjena. Priložnosti za izenačenje so si kljub
pobudi Vrhničanov ustvarjali tudi domači, a

so ostale neizkoriščene vse do 38. minute, ko
je gostujočo obrambo ob igri z vratarjem v polju presenetil Aljaž Goznik in zadel za 1:1. Po
izenačenju je bilo še nekaj priložnosti za zadetek tako na eni kot na drugi strani, a se rezultat
ni več spremenil, tako da sta se obe ekipi morali zadovoljiti z remijem.
V 4. krogu čaka združeno ekipo Benedikta in
Slovenskih goric gostovanje v Škofji Loki proti ekipi FSK Stripy. V nedeljo, 15. marca 2020,
pa bomo v benediški športni dvorani priča
derbiju med obema vodilnima ekipa vzhoda
in zahoda v rednem delu tekmovanja. In sicer
se bo domača ekipa Benedikt Slovenske gorice pomerila z KMN Bronx Škofije. Tekma se
bo pričela ob 16.00.

Najboljša
slovenska
ekipa v tem starostnem
tekmovanju je svojo
moč pokazala že na
prvi tekmi v Voličini, ki
so jo Ljubljančani dobili z rezultatom 1:13.
Precej boljši vtis so naši
mladi igralci pustili na
gostovanju v Ljubljani,
ko so z požrtvovalno in
dobro igro precej bolj
parirali Olimpiji in z
rezultatom 3:3 iztržili remi. Za Slovenske
gorice so zadeli Anej Selekcija U13 iz Ljubljane z remijem proti Olimpiji
Repič, Luka Poš in Lan
Arnuš.

V tekmi za 3. mesto poraz v gosteh proti Ribnici
Žal pa slovenskogoriški igralci dobre predstave iz Ljubljane niso znali ponoviti v prvi tekmi
za tretje mesto, katero so odigrali proti ekipi
Ribnice v gosteh. Domačini so si že v uvodnih
minutah srečanja pripravili veliko priložnosti
za zadetek ter prišli v 4. minuti do vodstva 1:0.
V 12. minuti so Slovenske gorice z zadetkom
Eneja Krambergerja rezultat izenačile. Žal so

v 2. polčasu naši fantje storili preveč napak v
obrambi, kar so domačini znali izkoristit ter
povedli s 3:1. Za Slovenske gorice je za znižanje rezultata na 3:2 zadel Luka Poš. V nadaljevanju so si igralci Ribnice z še dvema zadetkoma priigrali zmago 5:2 in s tem lepo prednost
pred povratno tekmo, ki bo 7. marca ob 17.00
v športni dvorani v Voličini.

KMN Vitomarci prvaki zimske lige DMN Lenart
V letošnji zimski ligi DMN Lenart se je pomerilo 14 ekip. V odločilno play-off tekmovanje, ki je potekalo v soboto, 15. februarja,
se je uvrstilo 8 najboljših ekip iz predtekmovalnega dela. Za vstop v veliko finale so se v
prvem polfinalnem obračunu pomerili KMN
Vitomarci in KMN Gost. pri Antonu. Finale
so si v napeti in razburljivi končnici priigrali igralci ekipe KMN Vitomarci, ki so ekipo
Cerkvenjaka ugnali z rezultatom 6:5. Drugi
polfinale je pripadel ekipi M-trgovini Lormanje, ki je v prav tako napetem obračunu

slavila nad ŠD Selce z rezultatom 2:1. Tretje
mesto je pripadlo Selcam, ki so ekipo Gost.
pri Antonu ugnali z rezultatom 3:2. Gledalci
so bili v finalu priča še enemu izenačenemu
in napetemu obračunu. Redni deli tekme
med ekipama KMN Vitomarci in M-trgovino Lormanje se je končal z rezultatom 4:4,
tako da so o zmagovalcu zimske lige odločali
kazenski streli, v katerih pa so bili srečnejši in
zbranejši igralci KMN Vitomarci, ki so tako
osvojili 1. mesto s končnim rezultatom 6:4.
Dejan Kramberger

ROKOBORBA
Perko v Puconcih tretji

V soboto, 15. februarja, je bilo v Puconcih pri
Murski Soboti državno prvenstvo za mladince. Lenarški rokoborec Žan Perko je v kat. 77
kg z dvema zmagama in dvema porazoma

zasedel 3. mesto. Z malo športne sreče bi lahko bil mesto višje.
T. J.

Državno prvenstvo do 17 let
Tudi ekipa KMN Slovenske gorice U17 končnico za prvaka pričela z zmago.

Gašper Bezjak in Žiga Kasjak.
Po vzoru starejši klubskih prijateljev so igralci
selekcije Slovenskih goric do 17 let pričeli končV naslednjem, 2. krogu (7. marec 2020) bodo
igralci KMN Slovenske gorice v Športni dvonico za prvaka z zmago. V gosteh v Sodražici so
rani Sladki vrh gostili KMN Bronx Škofije, ki
v soboto, 22. 2. 2020, v tesnem obračunu slavili
je uvodoma ugnal KMN Tomaž z rezultatom
proti ŠD Extrem. Gostitelji, ki so v rednem delu
2:0. Pričetek tekme bo objavljen na klubski
tekmovanja osvojili prvo mesto v zahodnem
spletni strani www.kmnslovenskegorice.si
delu tekmovanja, so si sicer priigrali lepo prednost z rezultatom 4:2. A
varovanci Štefana Ruisa
kljub zaostanku niso vrgli puške v koruzo ter v
nadaljevanju pripravili
pravi preobrat in s štirimi zaporednimi zadetki
prišli do vodstva 6:4. V
zadnjih minutah srečanja so sicer še prejeli en
zadetek, a so z borbenostjo in preudarnostjo v
igri z zmago 6:5 s težkega gostovanja odnesli
vse tri točke. Po 2 zadetka za Slovenske gorice
Ekipa KMN Slovenske gorice U17 pričela končnico za prvaka z zmago
so prispevali: Alen Ruis,

Državno prvenstvu do 13 let
Slovenske gorice na gostovanju v Ljubljani proti Olimpiji iztržile remi
Mlada ekipa Slovenskih goric se je po lanskoletnem izpadu v četrtfinalu državnega prven-
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stva do 13 let proti ljubljanski Olimpiji tokrat
v polfinalu znova pomerila z istim tekmecem.
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Perko postal državni prvak

V Šprotni dvorani Lenart je bilo 22. februarja državno prvenstvo v rokoborbi za kadete in člane. Kadet Žan Perko je v kat. 80 kg postal državni prvak,
Nejc Špic je bil tretji v kat. 67 kg v članski konkurenci. Metod Dobaj je bil v kat. 82 kg četrti in Emir
Bešič v kat. 92 kg šesti v članski kokurenci.
Tekma je bila dobro organizirana
Tomi Jagarinec

dečki -35kg); Gal Bauman (borbe dečki starejši dečki -45kg) in Vid Zarič (kate kadeti
in borbe kadeti +55kg). 2. mesto: Matija Sedonja (kata dečki), Luka Rola (borbe starejši dečki -45kg), 3. mesto: Jakob Duraković
(borbe dečki -35kg).
V nedeljo, 2. 2. 2020, je Karate klub Tiger
Velenje pripravil že 15. Mednarodni karate
turnir za pokal Nestla Žganka. V Rdeči dvorani Velenje se je zbralo 281 tekmovalcev in
tekmovalk iz 46 klubov in 6 držav, ki so opra-

vili 375 nastopov. Turnirja se je udeležila tudi
štiričlanska ekipa matičnega Kovinarja: Maša
Simonič (in Lenartčani) Vid Zarič, Luka Rola
in Gal Bauman. Tudi na tem mednarodnem
tekmovanju odličja niso izostala, naši tekmovalci so osvojili kar 4 zlate kolajne. In sicer:
Maša Simonič (kata članice); Vid Zarič (borbe kadeti in kata kadeti) in Luka Rola (borbe
dečki). Gal Bauman pa je v kategoriji borb
dečkov osvojil izvrstno 5.mesto.
M. S.

Piše: Tomaž Kšela

HUMORESKA

eBOL

KARATE
2 medalji v Slovenskih Konjicah, 8 v Selnici ob Dravi in 4 zlate v Velenju
Lanski zadnji mesec je za lenarške karateiste
minil brez tekmovanj, a zato je bilo toliko bolj
pestro že na začetku leta 2020. Udeležili smo
se treh tekmovanj in dosegli velike uspehe.
V soboto, 25. 1. 2020, je Karate klub Seki iz
Sv. Jerneja organiziral 3. Pokal Konjiškega
konja 2020 za vse starostne kategorije. 509
tekmovalcev iz 86 klubov in 9 držav je skupaj
opravilo preko 665 nastopov. Iz lenarškega
kluba so nastopili: Gal Bauman
(borbe dečki -40
kg in kata dečki),
Luka Rola (borbe dečki -45kg
in kata dečki) in
Vid Zarič (kata
kadeti in borbe
kadeti -57 kg).
V izjemno hudi
konkurenci
je
Vid Zarič osvojil
2. mesto v borbah in 5. mesto v
katah, Luka Rola
pa je v borbah
zasedel 7. mesto.
K tem rezultatom lahko dodamo še 3. mesto
Maše Simonič iz
matičnega Karate kluba Kovinar.
V soboto, 1.
2. 2020, se je v
športni dvorani

CENIK oglasnega prostora v
Ovtarjevih novicah
1/16 strani

124 x 40 mm

80,00 €

1/8 strani

124 x 84 mm

100,00 €

1/4 strani

124 x 173 mm

180,00 €

1/2 strani

253 x 173 mm

280,00 €

Cela stran

253 x 350 mm

480,00 €

K navedenim cenam se prišteva DDV.
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OŠ Selnica ob Dravi odvil 2. krog šolske lige.
Nastopilo je 138 tekmovalcev iz 38 osnovnih
šol in 7 srednjih šol. Lenarški karate klub so
zastopali: Jakob Duraković, Karin Plemenič, Matija Sedonja, Luka Rola, Gal Bauman
in Vid Zarič. Šest tekmovalcev je osvojilo 8
odličij, od tega 5 prvih, 2 drugi in 1 tretje
mesto. Rezultati: 1. mesto: Jakob Duraković (kata najmlajši), Matija Sedonja (borbe

»Tone, kaj je danes narobe s tabo. Si si že
zmeril vročino, morda si bolan,« je šivilja Marica pri malici ogovorila mizarja Toneta.
»Že dva dni se tako slabo počutim, da se
komaj držim pokonci,« je odvrnil Tone.
»Zakaj pa ne greš k zdravniku, če se počutiš slabo. Če boš bolan hodil v službo, lahko
okužiš še druge,« je dejala Marica in nastavila
roko pred usta in nos. »Zaradi nekaj evrov, ki
jih izgubiš ob bolniški odsotnosti, se ni vredno igrati z zdravjem.«
»Saj sem že bil pri zdravniku. Niti na misel
mi ne pride, da bi zaradi par evrov hodil bolan na delo,« je pojasnil Tone.
»No in? Kaj je rekel zdravnik,« je zanimalo
Marico.
»Rekel je, da bom moral jemati zdravila, in
nič drugega,« je dejal Tone.
»No in? Jih jemlješ,« je vrtala naprej Marica.
»Ne, saj nisem dobil nobenega recepta,« je
odvrnil Tone.
»Ljubi Tone, ali ne veš, da zdravniki sedaj
izdajajo elektronske recepte. Pojdi v lekarno
in jim daj zdravstveno kartico. Tam te že čakajo zdravila,« je s povišanim glasom dejala
Marica.
»Te je zdravnik poslal tudi na bolniški dopust,« se je v pogovor previdno vključil rezkar
Peter.
»Nekaj je govoril o bolniškem dopustu in o

tem, da bom moral počivati, vendar mi bolniškega lista ni dal,« je dejal Tone.
»Ljubi Tone, kje ti živiš? Ali nič ne bereš
časopisov in ne poslušaš radia? Od prvega februarja naprej zdravniki tudi bolniške liste izdajajo samo še v elektronski obliki,« je obupano dejala Marica. »Dejansko si uradno ti že na
bolniškem dopustu, saj je naše podjetje zate
že prejelo elektronski bolniški list v svoj informacijski sistem. Računalnik je informacijo
o tem že prenesel v sistem za izračunavanje
plač, tako da boš na koncu meseca namesto
plače dobil nadomestilo plače za čas bolniške
odsotnosti.«
»Nisem na bolniški, saj nisem nobenemu v
podjetju povedal, da sem bolan, pa tudi delam kot običajno,« se je razburil Tone.
»Prava figa. Podjetje je preko državnega
spletnega portala SPOT prejelo v KADRIS
4 preko vmesnika 4.7 obrazec eBOL, ki ga
je izpolnil zdravnik. Računalnik je podatke
prenesel v sistem za izračunavanje plač, ta pa
bo banki poslal nakazilo na tvoj transakcijski
račun, kakor da si na bolniški,« je pojasnila
Marica.
»Naj me vrag pocitra, nič več ne razumem,«
se je prijel za glavo Tone. »Marica, povej mi
samo, ali v primeru bolezni še moram iti k
zdravniku, ali mu bo o mojem zdravstvenem
stanju poročal računalnik.

Smeh je pol zdravja
Avto

»Ata, lahko danes zvečer vzamem tvoj
avto,« je sin vprašal očeta.
»Ne, to pa ne,« je kategorično odgovoril oče.
»Saj sem že dovolj star …« je poskušal sin
pregovoriti očeta.
»Ti si že dovolj star, samo moj avto še ni,«
je dejal oče.

Natančen odgovor

»Ti si pravi mali prašič,« je jezno vzkliknil
oče, ko je Pepček prišel domov blaten
do ušes. Nato se je oče umiril in vprašal
Pepčka: »Ali ti sploh veš, kaj je to 'mali
prašič'?«
»Seveda vem, to je otrok velike svinje,« je
odvrnil Pepček.

Smeh

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

»Otroci, kaj je nasprotje od smeha,« je
učiteljica vprašala učence.
»Seks,« je kot iz topa vzkliknil Pepček.
»Kako to misliš,« je presenečeno vprašala
učiteljica.
»Smeh je ha, ha, ha, seks pa ah, ah, ah …«

Rože

»Dragi, tri dni mi že nisi prinesel rož.
Ali me ne ljubiš več,« je dekle vprašalo
svojega fanta.
»Seveda te še ljubim, samo v pogrebnem
podjetju nisem več zaposlen.«

Sličnost

Na tržnici so se med seboj pogovarjali
različni pridelki.
»Jaz sem zelo podoben človeškim
možganom,« je dejal oreh.
»Jaz pa sem podobna dežniku,« se je
pohvalila goba.
»Bi prosim zamenjali temo, ker se nerada
izražam vulgarno,« je predlagala banana.

Pripravlja T. K.

Brez besed

»Že tri dni nisem rekel ženi niti besede,« je
starejši možakar dejal kolegom v bifeju.
»Zakaj pa ne?«
»Nisem je želel prekinjati.«

Upokojenca

»Ah, ko sva bila mlada, si me pred
spanjem vedno strastno ugriznil,« je žena
dejala svojemu upokojenemu možu.
Mož je kot iz topa skočil iz postelje in se
napotil proti kopalnici.
»Kam pa greš zdaj,« ga je vprašala žena.
»Po zobe!«

Trenutek resnice

»Draga, varal sem te,« je mož dejal ženi.
»Jaz tebe tudi,« je odvrnila žena.
»Hi, hi, hi. Prvi april,« se je zahihital mož.
»Jaz pa za silvestrovo!«

Vozniški izpit

»Kakšen je ta prometni znak na križišču,«
je predsednik izpitne komisije povprašal
kandidata na vozniškem izpitu.
»Mislim, da je aluminijast.«

Plača

»Koliko pa bom zaslužil,« je na pogovoru
za službo kandidat vprašal delodajalca.
»Na začetku okoli 700 evrov neto, kasneje
pa preko 900 evrov.«
»Dobro, potem pa pridem kasneje!

Bankrot

»Draga, moram ti povedati, da sem bankrotiral in ostal brez ficka. Zanima me, če
me boš kljub temu imela še naprej rada,«
je mož vprašal ženo.
»Seveda te bom še vedno ljubila, zato te
bom zelo pogrešala.«
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LAS OVTAR SLOVENSKIH GORIC

LAS OVTAR
SLOVENSKIH GORIC

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje

13. občni zbor Društva Ovtar Slovenskih goric

V

sredo, 12. 2.
2020, je v prostorih Centra
Slovenskih goric v Lenartu potekal 13. redni
občni zbor Društva
Ovtar Slovenskih goric.
Predsednik društva
Andrej Kocbek je predstavil delovanje društva
v letu 2019 s poudarkom na sodelovanju v
operacijah LAS, v katerih je društvo partner:
Agatin čarobni plašč, Ovtar pod kozolcem in
Center lokalne ponudbe. Podeljene so bile tudi
zahvale za prispevek pri izvajanju partnerskih
aktivnosti v operacijah, ki so jih prejeli: Kme-

Zap. št. vloge

Naziv operacije (akronim)

Povprečna ocena

Sofinanciranje v EUR

5

PLEZALNA STENA

76,0000

23.437,19

6

73,0000

29.000,00

72,0000

39.853,17

11

SLADKI VRH
POLENA ZA VSE
GENERACIJE
OVTARJEV PLAC (ETAPA 2)

69,0000

37.927,67

10

PRIDEMO IN UREDIMO

61,3333

6.908,68

7

ZGAS

60,0000

11.017,49

9

Vlagatelji so bili o izboru pisno obveščeni s strani vodilnega partnerja LAS Ovtar Slovenskih
goric, RASG, d. o. o.
ki je v začetku oktobra potekal v Andrencih
v Občini Cerkvenjak. Z zanimanjem smo so
si udeleženci ogledali tudi promocijski film
Agatin čarobni plašč, kjer so še posebej nav-

Ekomuzej Benedikt in tematski ter
kolesarski poti

E

tija Kraner iz Jurovskega Dola, Frančiška Beba
Šafarič iz Cerkvenjaka in Zeliščarice Kulturnega društva Rojs Srečko Niko, Voličina. V kulturnem programu so nastopile Pevke ljudskih
pesmi DU Lenart in mlada pevka Stela Tavželj
iz Svete Trojice.
Mag. Maja Čeh iz ŠIC, Maribor (vodilni
partner operacije Ovtar pod Kozolcem) je
predstavila izvedene aktivnosti in poudarila
dobro sodelovanje med partnerji in še posebej
s ponudniki lokalnih izdelkov, ki so vključeni
v Društvo Ovtar. Ogledali smo si tudi filmček
o izvedenem 1. dogodku Gremo na podeželje,

dušile protokolarne obleke za ponudnike, ki
so bile javnosti prvič predstavljene 6. 9. 2019
na zaključnem dogodku ŠRC Polena.
Uradnemu delu sta sledila klepet in druženje ob domačih dobrotah, ki jih je pripravila
Zadruga Dobrina.
Kratka predstavitvena filma:
Ovtar pod kozolcem: https://www.youtube.com/watch?v=ohuVMd8dJg
Agatin čarobni plašč: https://www.youtube.com/watch?v=nzgE4cT4j4E
Foto in besedilo: Milena Grabušnik

Upravni odbor LAS skupaj potrdil osem
operacij

O

bveščamo vas, da je Upravni odbor
LAS Ovtar Slovenskih goric na svoji
11. redni seji dne 23. 1. 2020 potrdil
dve operaciji v postopku 3. Javnega 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), ki bodo v končno odobritev
operacije predloženi pristojnemu organu, t.j.
Agenciji Republike Slovenije za kmetijske trge
in razvoj podeželja.

Zap. št. vloge

Akronim operacije

Povprečna ocena

Sofinanciranje v EUR

13

OBNOVA MEŽNARIJE

73,3333

36.601,31

16

SMAeBIKE

62,6667

39.996,46

Na isti seji je bilo potrjenih šest operacij
v postopku 2. Javnega 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
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komuzej Benedikt je na celotnem ozemlju Občine Benedikt in zajema naravno, kulturno in nesnovno dediščino ter vse dejavnosti prebivalcev. Razlogi za
operacijo Ekomuzej so podpora aktivnostim
za varovanje okolja, samooskrbe, za razvoj
tržnih in turističnih dejavnosti ter večgeneracijsko in medgeneracijsko sodelovanje ter
vseživljenjsko učenje. V prvi fazi operacije
so zbrali mnogo novih podatkov in opredelili nove zelene površine, namenjene za rekreacijo, zasadili so kmečki vrt in travniški
sadovnjak. V drugi fazi pa zbrano gradivo
predstavljajo prebivalcem na delavnicah in
skupaj pripravljajo nove turistične produkte,
predvsem tematski ter kolesarski poti. Zaključujejo Kmetijsko učno pot in pripravljajo
Naravoslovno učno pot, Kolesarsko pot po
Ekomuzeju, ki povezuje naravne znamenitosti, in Kolesarsko pot po ozemlju LAS Ovtar,
ki povezuje najzanimivejše naravne vrednote
in zavarovana območja (krajinski parki, Natura 2000 …).
Kmetijska učna pot se prične ob Osnovni
šoli Benedikt pri Kmečkem vrtu Frana Kocbeka (1863–1930). Na 1. postaji poti obiskovalci spoznajo pomen zelenjave in jagodičevja za prehrano. Pot nato poteka po Slatinski
cesti do 2. postaje z novim Travniškim sadovnjakom Franceta Jančarja (1820–1889)
in brajdami. Visokodebelni sadovnjaki so
pomembni za zdravje človeka in narave. Tu
se spoznajo s sadjem v prehrani in z drobci
bogate zgodovine sadjarstva in vinogradništva v naših krajih.
Na Štajerskem je leta 1828 raslo 698 sort
jablan in do leta 1854 so dodali še 152 novih
sort. V drevesnici Štajerske kmetijske družbe
v Gradcu so takrat imeli tudi 607 sort hrušk,
ki so jih do leta 1854 dopolnili z 298 novimi
sortami. S pripravo seznamov sadja in sadik v
vzorčnem sadovnjaku v Gradcu se je najprej
ukvarjal nadvrtnar Franc X. Trummer, ki se je
rodil pred 220 leti, 25. 3. 1800, na Vukovskem
Vrhu na Spodnjem Štajerskem in umrl dne,
25. 3. 1858 v Gradcu. Od leta 1836 do 1841
se je Franc X. Trummer posvetil vinogradništvu ter popisal in opisal 282 sort vinske trte
po štajerskih vinogradih. V Pleteršnikovem
slovarju je 71 vseh slovenskih imen trt, ki
nam jih je ohranil Trummer. France Jančar
(1820–1889), oče slovenskega eko sadjarstva,

je v svojih praktičnih napotkih predlagal leta
1869 gojenje 16 sort jablan in 10 sort hrušk.
Prav v Slovenskih goricah in v Mariboru z
okolico so takrat pridelali največ sadja med
Slovenci.
Pot se nadaljuje čez travnik v gozd in po
robu gozda do 3. postaje s kmetijo, kjer se
ukvarjajo z živinorejo, s poljedelstvom, z gozdarstvom in s sadjarstvom. Poudarek je na
samooskrbi s hrano in zdravem prehranskem
krožniku. Kmetijstvo daje ljudem hrano.
Ob vsej poti otroci, domačini in gosti spoznavajo kmetijsko kulturno krajino. Opazujejo kmečki vrt, sadovnjak in trto, travnike,
njive, mejice, potok, jarke, močvirje in gozd,
skratka vse sestavine tradicionalnega (samooskrbnega) in sodobnega (specializiranega)
kmetijstva. Na kmetijski poti vzpodbujamo
razmišljanje o ohranjanju kmetijske kulturne krajine, o uvajanju neškodljivih sodobnih
kmetijskih praks in o sveži lokalno pridelani
hrani, ki je varna, kakovostna in okusna.
Naše lokalno kmetijstvo je najpomembnejše za pridelavo zdrave hrane in za ohranjanje
kmetijske kulturne krajine. Pomagajmo mu
preživeti z nakupi lokalnih, svežih in kakovostnih živil!
Janez Ferlinc

Franc Ksaver Trummer (1800–1858), portret je prvič objavljen v Sloveniji. Vir risbe: Goethe Herman:
Franz Xaver Trummer. Eine Biographische Skizze (z
risbo portreta), Die Weinlaube: Zeitschrift für Weinbau u. Kellerwirthschaf, str. 425–426, Dunaj,1875.

Slovenskih goricah in Šentilj, ki so povezane
v lokalno akcijsko skupino LAS Ovtar Slovenskih goric, v letih 2019 in 2020, sofinanciranih iz Evropskega sklada za regionalni
razvoj (ESRR), ki bodo v končno odobritev
operacije predloženi pristojnemu organu, t.j.
Ministrstvo za gospodarstvo in tehnologijo.
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