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Sneg razveselil najmlajše
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Letošnja snežna pošiljka je tudi v osrednjih Slovenskih
goricah najbolj razveselila najmlajše. Malčki iz vrtca in
šolarji iz lenarške osnovne šole so si takoj dali duška in se
razposajeno predajali veselju na snegu.
Tudi konec tedna je bilo izredno živahno, na vsakem
grebenu je bilo videti mlade, ki so se smučali, sankali, se
kepali ali delali snežene može.
Takšnih prizorov že lep čas nismo videvali, saj so bile tudi
Slovenske gorice zadnjih nekaj let brez snega. Na robu
mesta Lenart je bilo najbolj živahno na Goriškovem bregu
in na „Perka fari nad Čreto“, ljubitelji smučarskega teka pa
so uživali na obrobju ŠRC Polena.
Veselja in zimskih radosti je bilo torej v izobilju in vsi si
želijo, da bi bilo tako tudi ob bližajočih se božičnih in
novoletnih praznikih.
Marjan Toš

Brezskrbno zimsko veselje tudi v
Slovenskih goricah

Policija svetuje kako zmanjšati tveganje

Ob letu osorej ...

Bližamo se koncu leta 2021, ko že lahko ocenjujemo
njegovo uspešnost. Pa vendarle se moramo v prvi vrsti
osredotočiti nase in na bližnje, da si to vzdušje ustvarimo
takšno, kot si ga želimo. Že nekaj časa nas pestĳo težave v
zvezi epidemĳo, ob tem pa še druge vsakodnevne težave.
Dogajajo se tudi prĳetne stvari, ki pa jih moramo nekako
združiti in se z njimi prebiti skozi prizmo našega življenja.
Da bi vse potekalo vsaj približno tako, kot si želimo,
predvsem mirno in brez strahu, pa je tudi policĳa tista, ki
želi preprečiti ter opozoriti na najhujše dogodke in pojave,
ki bi slabo vplivali na vse nas. Vsakodnevna opozorila,
preventivna dejavnost, objave, napotila in tudi represivni
ukrepi, ki jih izvaja policĳa, bi bili nepotrebni, če bi se vsak
zavedal, kaj je prav in kaj narobe, in ne bi škodoval
drugemu ter mu povzročal bolečine, škode ali celo ogrožal
njegovo življenje. Res je ritem tega življenja tako hiter, da
mu včasih ne moremo tako hitro slediti, pa vendarle je
treba včasih zajeti sapo in se zamisliti, preden storimo kaj
napačnega.

Izteka se še eno leto, ki ga je zaznamovala nesrečna
epidemija covida-19 in je bilo izjemno težko,
nepredvidljivo, polno negotovosti, grenkobe, razočaranja in
tudi žalosti. Bili smo na veliki preizkušnji, da pokažemo,
koliko znamo biti strpni in razumevajoči drug do drugega v
vseh pogledih. Z izkušnjami, ki nam jih tudi sicer prinaša
življenje, smo najbrž vsi dodobra spoznali (ali pa vsaj
spoznavamo), kako različni smo si ljudje med seboj.
Dovolim si pripisati, da smo se tudi v drugem letu
epidemije naučili (ali se še učimo), kako nujno potrebno je
spoštovati sebe in druge, drugačne od nas, in jih tudi, če se
le da (in če smo pošteni do sebe, se to vedno da), razumeti.
Stalnica našega vsakdanjika je bila tudi nestrpnost, ki se je
neverjetno razbohotila. Poganjata jo sovraštvo in neznanje
in je običajno vedno temelj nevednosti in strahu – pred
neznanim, pred drugačnimi in različnimi kulturami,
religijami ali celo narodi. Da o politiki in ideologiji sploh ne
govorimo. Obe sta žal na Slovenskem v času hudih
preizkušenj dodobra pokazali zobe in nas kot narod po
nepotrebnem razklali na dvoje – tega nam pač ni bilo treba!
Kronisti bodo leto 2021 najbrž označili za »Annus terribilis«
– torej »slabo leto« (izraz temelji na označbi iz leta 1348, ko
je takratna »črna smrt« (kuga) začela brez milosti na veliko
udrihati po Evropi). Kljub vsem tegobam je iztekajoče se
leto prineslo tudi nekaj dobrega, in če želimo videti naprej,
moramo včasih pogledati nazaj. Slovenske gorice so
doživele veliko sprememb in novosti. Lenart kot njihovo
središče je z nekaterimi odmevnimi dosežki (na primer nov
trgovski center) in začetimi velikimi projekti (centralna
čistilna naprava veliko obeta) ob 825-letnici njegove prve
omembe v virih in ob 30-letnici slovenske samostojnosti
dodatno utrdil svojo dominantno družbenogospodarsko
vlogo vodilnega (mladega) mesta med Dravo in Muro.
Novo leto 2022 je velik neznanec. Zagotovo ga bomo z
veseljem spoznali in mu najbrž tudi precej zaupali. Ne
smemo pa od njega preveč pričakovati. Velja biti previden,
videli bomo šele ob letu obsorej, saj tudi svetopisemski rek
pravi, da ni dobro hvaliti dneva pred večerom!
dr. Marjan Toš

Povečano število vlomov v
stanovanjske hiše
Policisti Policĳske postaje (PP) Lenart so konec meseca
oktobra v naselju Lenart in tudi širšem območju PP Lenart
obravnavali več kaznivih dejanj velikih tatvin, kjer so
zaenkrat neznani storilci tekom noči skozi okna ali terasna
vrata vlomili v stanovanjske hiše in osebne avtomobile,
parkirane pred šolskimi telovadnicami.
V zvezi s storjenimi kaznivimi dejanji policisti zbirajo
obvestila, pri čemer obstaja velika verjetnost, da so storilci
omenjenih kaznivih dejanj državljani, ki prihajajo iz
sosednjih držav. Pri vlomih v stanovanjske hiše so neznani
storilci iskali predvsem nakit in denar, zaradi česar vodja
policĳskega okoliša svetuje, da večjih vsot denarja in
dragocenosti ne hranĳo doma oziroma da to hranĳo na
primernih mestih (skrita mesta, trezorji).
V zvezi s povečanim številom zaznanih kaznivih dejanj
vodja policĳskega okoliša dodatno svetuje, da ljudje
namenĳo več pozornosti tudi morebitnemu zaznavanju

sumljivih oseb in vozil po vaseh in v stanovanjskih
soseskah. Vse tovrstne informacĳe lahko sporočĳo
policistom najbližje policĳske postaje oziroma pokličejo na
številke policĳe (113 ali anonimno telefonsko številko 080 1200).
Da bi kar najbolj zmanjšali tveganje za vlom in tatvino,
vam svetujemo:
• večjih vsot denarja in dragocenosti ne hranite doma;
• dosledno zapirajte okna in vrata, tudi če objekt
zapustite le za kratek čas oziroma se nahajate v bližini,
vrata in okna naj bodo zaklenjena oziroma zaprta tudi
v nočnem času;
• pred vhodnimi vrati imejte ustrezno razsvetljavo, zelo
priporočljiva je senzorska svetilka, v hiši puščajte
prižgano kakšno svetilko in s tem dajajte videz, da so
v hiši ljudje;
• v času daljše odsotnosti od doma poskrbite, da bodo
znanci praznili vaš poštni nabiralnik, da ne bo poln in
s tem dajal videza, da vas ni doma;
• pred odpiranjem vrat poglejte, kdo je obiskovalec, in
neznancev ne spuščajte v hišo, v primeru, da hoče
neznanec nasilno vstopiti v hišo, takoj pokličite na
številko 113;
• osebam, ki bi postale nasilne, se odločno uprite,
glasno govorite, da pritegnete pozornost sosedov, in
po potrebi pokličite na pomoč – če je le možno, se
izognite fizičnemu stiku;
• ob zaznavi sumljivih oseb obvestite policĳo.
Za kakršnakoli vprašanja in pobude, ki se nanašajo na
varnost in težave, so vam vedno na voljo vodje vašega
policĳskega okoliša, ki jih lahko pokličete na telefonsko
številko Policĳske postaje Lenart: 02 72 91 150.
Kolektiv PP Lenart želi vsem občankam in občanom,
da bi prazniki minili varno, zdravo, brez skrbi in v
veselem družinskem vzdušju!
Prispevek je pripravil Aleksander Firbas,
vodja policĳskega okoliša Lenart,
višji policist I

OVTARJEVE NOVICE
Mag. Srečko Aleksander Padovnik

Božič, kot blagovna znamka

Usklajevalni sestanek z DRSI

Pred nami sta božič in novo leto. Čas
božičnih praznikov je čas, ko si malce
oddahnemo in skupaj s prijatelji in
družino pričakamo novo obdobje, kot
nekoč, ko so ljudje praznovali
staropoganski praznik zimski kres.
21. decembra je na severni polobli
zimski solsticij in ta dan je najkrajši
dan v letu. Še trije dnevi so potrebni,
preden se začne dan daljšati,
prinašati več svetlobe, toplote in
upanja. Tako so ljudstva nekoč slavila
rojstvo mladega sonca, malega boga – danes poznanega kot božič.

V četrtek, 25. novembra, je bil v prostorih Občine Sveta Ana izveden redni usklajevalni
sestanek pregleda projektov Slovensko-goriške kolesarske poti s predstavniki Direkcije RS
za infrastrukturo (DRSI). Tema tega sestanka je bila med drugim tudi izvedba kolesarskih
povezav državne kolesarske mreže na trasi Lenart–Sveta Ana–Trate (mejni prehod) in
drugih projektov DRSI, ki se bodo izvajali sočasno z izgradnjo občinskih kolesarskih
povezav. Projekt načrtuje izgradnjo kolesarske povezave, ki smiselno povezuje občini Sveta
Ana in Šentilj z občino Lenart kot upravnim in zaposlitvenim središčem osrednjega dela
Slovenskih goric. Izvedlo se bo več samostojnih projektov, kot so izgradnja občinskih
kolesarskih povezav na območju občine Sveta Ana, izgradnja državne kolesarske mreže
med Lenartom in Sveto Ano ter Sveto Ana in Tratami ter tudi sanacija plazu Zgornja
Ročica in obnova regionalne ceste. Lokalne kolesarske povezave predstavlja projekt
Operacija: »Kolesarske povezave na območju ORP Slovenske gorice: Lenart–Sveta Ana–
Trate«. V okviru tega projekta je predvidena gradnja 7,1 km novih kolesarskih povezav, v
skupni vrednosti 1.748.117,57 evra, od tega je predviden prispevek EU in države v višini
1.310.362,01 evra. Ob tem bo DRSI izvedel še dodatnih skoraj 12 km kolesarskih povezav
državne kolesarske mreže.
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Zmagoslav Šalamun

In kako praznujemo danes?
Mesec december je čas, ko se nam ponuja nakupovanje kot doživetje, način življenja
ali preživljanje prostega časa. Ne samo decembra, čez celo leto se zdi, da se ves svet
vrti okrog nakupovanja ali potrošnje, saj je ta postala središče naših življenj in nam
določa, kdo smo, kako razmišljamo ter kakšen odnos imamo do sveta in drugih.

Nakupovanje se je dodobra asimiliralo v naše življenjske prakse in rituale. Z
ekspanzijo množične potrošnje, dostopnostjo dobrin, uresničitvijo vseh želja in
hrepenenj (čeprav kratkotrajnih – torej lažnih) je potrošništvo postalo način
sodobnega življenja. Potrošnja se tako izraža kot oblika preživljanja prostega časa in
tudi življenjskega sloga posameznikov znotraj kulturnega prostora ter je konstruiran,
družbeno sprejemljiv proces, ki se je razvijal vse od začetkov industrijske produkcije
v 19. stoletju. Pogojen je z dinamiko in razvojem kapitalističnega sistema, za katerega
je bistveno, da so proizvodna sredstva v zasebni lasti, ter obstojem trga z namenom
pridobivanja maksimalnega dobička.
Kot trdi Marx, je kapitalizem družbeni sistem, ki že v svojem jedru temelji na
izkoriščanju in zatiranju, zato tudi razredna nasprotja v družbi niso njegova
naključna značilnost, ampak del njegove prave narave. Zato tudi v kapitalističnem
sistemu blago ni več izdelek, ki je proizveden za neposredno uporabo v potrošnji,
ampak za prodajo z dobički na trgu.
Na začetku 20. stoletja je v razvoju kapitalizma in potrošniške družbe prišlo do velike
spremembe, pojava množične proizvodnje po načelih fordizma, ki je bil ključen
dejavnik za porast kupne moči delavskega razreda in s tem razvoja množičnega trga.
Načela in metode fordizma, ki ga je prvi razvil Henry Ford, so značilna za množično
proizvodnjo, v kateri se dobrine proizvajajo v velikih količinah z delavci, ki pod
pritiskom strojne racionalizacije z najmanjšim stroškom izdelujejo standardizirane
trajne dobrine za množično porabo.
Sredi 20. stoletja so potrošniki postajali ljudje iz vseh družbenih razredov in ne več le
iz srednjih slojev, kot na začetku stoletja. Nove priložnosti, ki jih je ponujala
potrošnja, so spremenile navade in vzorce življenja navadnih ljudi, prav tako tudi
njihove želje in predstave o tem, kako naj živijo svoja življenja. Zato je sodobno
potrošništvo kapitalistična ideološka pošast, ki opravičuje kapitalistično logiko v
vsakdanjem življenju milijonov prebivalcev po svetu, s tem ko se vse bolj suvereno
zajeda v vse kotičke našega planeta. To ni dobro, saj se sploh več ne zavedamo
pomena praznikov, praznovanj, ampak nas zanimajo le akcije in razprodaje ter
ogabni ceneni zrezki v velikih restavracijah v nakupovalnih središčih. Prazniki so čas,
da se zavemo, da ti obstajajo, odkar obstaja človeštvo, in da so že v davnini imeli
globok pomen. Večina starih praznikov je povezanih z letnimi časi, saj so prazniki za
človeka pomenili vzpostavitev harmonije z duhom narave, z njenim notranjim
življenjem.
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Potrošnja je postala nova ideologija in tako nadomešča politične in verske ideale ter
računa na največje možno število privržencev. Mesta čaščenja – nakupovalni centri –
so vedno bolj polni gorečih vernikov. V tem času dodatkov in finančnih spodbud še
bolj, ker je v obtoku velika količina denarja. Ali je ta realen ali navidezen, je seveda
drugo vprašanje.

Na sestanku je bil dan poseben poudarek delu trase od križišča R2-433/1288 (Lenart–
Trate) in regionalne ceste R3-730/4104 Žice–Sveta Ana–Zgornja Ščavnica, ob
R3-730/4104 do križišča z LC20311111 in JP704231. Na tem delu je predvidena izvedba
kolesarske povezave na območju občine Sveta Ana z izgradnjo enostranske dvosmerne
povezave kot lokalne kolesarske povezave. Trasa kolesarske povezave poteka ob regionalni
cesti R3-730/4104 Žice–Sveta Ana, ki je predvidena za obnovo. Dogovorjeno je, da bodo
dela na obeh projektih, torej tako izgradnje lokalne kolesarske povezave kot obnove
regionalne ceste, upoštevaje vidik gospodarnosti izvedbe, potekala usklajeno, in sicer bo
DRSI pripravil skupni javni razpis, v katerega bo vključena izvedba obeh projektov. Ob tem
je Občina Sveta Ana v tem času že v zaključku izvedbe javnega naročila gradnje
preostalega dela lokalne kolesarske povezave, in sicer v nadaljevanju trase tako ob
R3-730/4104 od sanacije plazu Zgornja Ročica proti občinskemu središču kot tudi ob
lokalni cesti javni poti JP704231 od Zgornje Ročice do Zgornje Ščavnice.
Zaključek projekta je predviden za poletje 2023.

Zmago Šalamun

Božiček v spremstvu župana
obiskal VDC POLŽ v Lenartu
Ko nas obišče dobri mož v rdeči obleki, s črnimi škornji in z dolgo belo brado je prav vsem
toplo pri srcu. Božiček je na pobudo župana Krambergerja in novinarske ekipe obiskal
marljive varovance VDC POLŽ, enote v Lenartu. Malo so poklepetali, nato pa so skupaj
odpirali božičkovo darilo z veliko rdečo pentljo, ki jo je prejela vsaka skupina. Varovanci
so Božičku postavljali vprašanja, se fotografirali in mu podali namig, da ga bo ob obisku
njihovega doma pričakal kozarec mleka in piškoti. Skupaj z zaposlenimi so se razveselili
lokalnih dobrot, ki so bile v božičkovem darilu, in si prĳateljsko razdelili prejeto
presenečenje.

Nekoč je skupaj praznovalo vse ljudstvo. Na tak dan so se nehali vojskovati, zaprli so
šole, ustavili trgovanje. Za vse ljudi so bili prazniki nekaj posebnega, čarobnega.
Sodelovanje v prazničnem rajanju je za človeka pomenilo pravi blagoslov.

Ostala je le tradicija kot zunanja oblika praznovanja, in to ni dobro, zato recimo NE
potrošništvu in zunanjemu blišču ter se vrnimo h koreninam. Pozabimo na selfije,
všečke in zgodbe na družbenih omrežjih ter ta čas posvetimo sebi in svojim bližnjim.
Lepe praznike!
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Danes sta v ospredju praznovanj pogosto le zunanja forma in pridobitniški odnos do
simbolnih predmetov ter dogajanj, povezanih s praznovanji. Izgubilo se je bistvo,
globlji namen, ki je v ozadju praznikov.
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Pogovor ob kavi

Damjan Veršič

Pogovor z direktorjem TBP Lenart dr. Danilom Rojkom

Bovden potegi lenarškega TBP-ja so vgrajeni v najprestižnejše
avtomobilske znamke po vsem svetu
Lenarška Tovarna bovdenov in plastike (TBP) velja za
največjega delodajalca v Slovenskih goricah, ki je konec
lanskega leta zaposloval 924 ljudi. Trenutno zaposluje 779
ljudi, od tega 34 odstotkov moških.

ni bilo treba zadolževati. »Vse nenujne investicije smo sicer
nekoliko zmanjšali, vlaganja v tehnološki razvoj,
posodobitev proizvodnje, nove kapacitete, stroje pa tečejo
normalno. Lani smo investirali 2,6 milijona evrov, v
prihodnjih letih računamo na podobno številko. Če bomo
uspešni na razpisu, bomo investirali še več.«

»Do zmanjšanja zaposlenih v primerjavi z letom 2020 je
prišlo deloma zaradi optimizacije proizvodnega procesa,
deloma pa na račun krize v avtomobilski industriji,« nam je
povedal direktor podjetja dr. Danilo Rojko.

Del programov bodo preselili na območja z
nižjim stroškom delovne sile

Naslednje leto bo minilo 60 let, odkar so na
lokaciji nekdanjega KLEMOSA proizvedli
prvi bovden poteg

Podjetji TBP in Prevent Halog sta vedno delovali
ločeno
»V preteklosti je bil predsednik uprave TBP-ja Bogdan Šavli
tudi prokurist Prevent Haloga. Bil je tudi najzaslužnejši za
vzpostavitev in širitev proizvodnje šivanja avtomobilskih
prevlek v osrčju Slovenskih goric. Šlo je za povsem ločeni
podjetji, ki sta bili lastniško povezani, in v obeh družbah so
proizvajali dele za avtomobilsko industrijo,« nam je
pojasnil Rojko.

Osnovni proizvod podjetja je bovden
oziroma žični poteg
Podjetje TBP danes deluje na treh lokacijah v Lenartu: na
Gradiški cesti 3, kjer je tudi uprava družbe, v prostorih
nekdanjega Centrovoda in v najetih proizvodnih prostorih
Aklimata, ki je bil v preteklosti del Mariborske livarne
Maribor. TBP ima od leta 2016 tudi hčerinsko podjetje v
Mehiki, ki trenutno zaposluje 140 ljudi in se prav tako
srečuje s težavami dobave sestavnih delov v avtomobilski
industriji. Tam izvajajo serijsko proizvodnjo za koncern
Audi, ki je v bližini postavil svojo tovarno, in za koncern
VW, ki je tam že več kot 50 let.
Osnovni proizvod podjetja je bovden oziroma žični poteg,
pogovorno je to »zajla«. »To je naš najštevilčnejši proizvod,
ki se uporablja za notranje in zunanje odpiranje
avtomobilskih vrat, pokrova motorja in prtljažnika. Res je,
da je odpiranje prtljažnih vrat v večini avtomobilov že
avtomatizirano, še vedno pa bovden ostaja kot varnostni
element.
Sicer pa proizvajamo tudi plastične dele za avtomobilsko
industrijo, elemente za odpiranje šip in del elementov za
motor, kar se sicer z zmanjševanjem motorjev z notranjim
izgorevanjem krči. V prihodnjih letih se bo zmanjševala
proizvodnja bovden potegov, zato razvijamo nove izdelke v
avtomobilski panogi in deloma zunaj nje. Govorim zlasti o
področju zelene mobilnosti in ogrevalne tehnike, s čimer
vstopamo v širši segment gradbeništva. Ko je kriza, je
namreč avtomobilska industrija tista, ki je prva na udaru,
zato smo se odločili, da se razširimo tudi na druga
področja.«
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Zaposleni v lenarškem TBP-ju prihajajo iz 26 občin.
Zametki podjetja segajo v leto 1947, ko je v centru Lenarta
delovala manjša obrtna delavnica, ki je začela z
aktivnejšim delom leta 1960 pod imenom KLEMOS. Dve
leti kasneje so v okviru obrtnega podjetja KLEMOS izdelali
prvi bovden poteg. Kot delniška družba pa TBP deluje od
lastninskega preoblikovanja leta 1995 in ima 37
delničarjev. To so zaposleni in nekdanji zaposleni oziroma
upokojenci družbe.

»Naše proizvode prodajamo po vsem svetu. Poleg izdelave
bovdenov se specializiramo tudi za montažo sestavnih
delov in brizganje plastike. Nismo edini proizvajalci
tovrstnih izdelkov v Evropi, smo pa največji, saj naš tržni
delež znaša več kot 20 odstotkov. Težava je v tem, da se
precej izdelkov uvaža iz Kitajske in Indije. Njihove cene so
morda konkurenčne, kakovost pa zagotovo ne.«

Kljub krizi poslujejo pozitivno, dobiček bo
podoben lanskemu
Po besedah predsednika uprave TBP dr. Danila Rojka je
podjetje v letu 2020 zabeležilo dobrih 530.000 evrov
dobička. »V letu 2020 smo morali za skoraj dva meseca
ustaviti proizvodnjo. Na začetku leta 2021 so bili obeti zelo
dobri, saj smo do julija beležili rast, sledile so težave v
dobaviteljski verigi. Naši kupci so zaradi pomanjkanja
elektronskih komponent začeli zmanjševati naročila in v
naslednjih mesecih smo zabeležili 30-odstotni padec. V
drugi četrtini leta so se še za 50–60 odstotkov povečali
stroški materiala. Izjemno je narasla tudi cena električne
energije.«
Ocenjujem, da lansko leto ni bilo tako težko kot letošnje
leto, kljub temu bodo letošnji rezultati poslovanja na istem
nivoju, pričakujemo, da bo realizacija višja. Lani smo imeli
52, letos računamo, da bi lahko imeli 55 milijonov evrov
prihodkov, kar je daleč pod 65 milijonov prihodkov, ki smo
jih v podjetju imeli v predkoronskem času. V rezultatih
poslovanja se bodo odražali višji stroški surovin, električne
energije, prevozov, upoštevali smo tudi višje stroške dela.
Tudi dobiček pričakujemo, da bo podoben kot lanski.«

Podjetje je nezadolženo
Zaradi pandemije niso dosegli načrtovanih finančnih ciljev,
jim je pa uspelo obdržati ustrezno likvidnost, tako da se jim

Lenarški TBP za prihodnja leta ob tehnoloških
posodobitvah načrtuje uvedbo tako imenovanega
večkomponentnega (2K, 3K) brizganja plastike. Načrtujejo
tudi delno selitev določenih programov na območja z
nižjim stroškom delovne sile, predvsem v Bolgarijo. »Naj
povem, da ta selitev ne bo povzročila odpuščanj v matični
družbi v Lenartu, saj bomo tukaj uvedli nove, bolj
rentabilne programe. Zagotovo bomo v prihodnjem letu še
dodatno zaposlovali, deloma v proizvodnji, pa tudi
strokovni kader. Tega smo sicer letos v celoti obdržali, saj
ga je zelo težko dobiti.«

Plače v proizvodnem delu so znotraj
povprečja kovinske in elektro industrije
Na vprašanje, koliko znaša povprečna plača zaposlenih v
proizvodnji v TBP-ju, Rojko odgovarja: »Slabih 1.400 evrov
bruto, pri tem pa nekoliko zaostajamo za povprečjem, ki
velja za kovinsko in elektro industrijo. V zadnjih dveh letih
smo v plače vključili še nekatere dodatke, predvsem zato,
da zadržimo kader. Ne nazadnje so tukaj še druga podjetja,
blizu je Avstrija, skupaj s sindikatom se pripravljamo na
spremembo plačnega sistema. Obstoječi sistem še vedno
temelji na osnovni in minimalni plači. Preoblikovati ga
moramo tako, da bo vzdržen in stimulativen za zaposlene.
Tudi letos bomo vsem našim delavcem namenili božičnico,
in to v takšni višini kot večina ostalih podjetij. Prav tako je
v podjetju tradicija, da vsi zaposleni pred veliko nočjo in
pred božičem prejmejo tako imenovani paket, ki vsebuje
prehranske in praktične izdelke za vsakdanjo rabo,
primerne tistemu času. Vsebina za prihajajoče praznike je
še skrivnost.«
Podjetje je, kolikor je mogoče, samooskrbno. Tako za
ogrevanje prostorov izkoriščajo vse notranje vire odpadne
toplote, le v primeru najnižjih temperatur uporabljajo
daljinsko ogrevanje na biomaso. »V preteklem letu smo na
strehi našega objekta postavili sončno elektrarno, s katero
pokrivamo okoli 15 odstotkov potreb po energiji. V
prihodnje pa načrtujemo še širitev sončne elektrarne.«

Veliko vlagajo v lokalno skupnost
Ker lenarški TBP vse svoje proizvode izvozi v tujino, se
toliko ne pojavlja v slovenskih medijih, veliko pa vlaga v
lokalno skupnost. »Imamo svoj kolesarski klub, v katerem
trenirajo mlajše generacije naših zaposlenih in drugih
občanov. Ob tem financiramo različne kulturne in druge
prireditve, ostala športna društva, predvsem pa vlagamo v
tista okolja, iz katerih prihajajo naši zaposleni,« zaključi
naš sogovornik, sicer Lenartčan dr. Danilo Rojko.

Največji poslovni partner TBP-ja je celotni koncern VW,
kamor poleg Volkswagna spadajo še Škoda, Audi, Porsche
in Lamborghini, neposredno dobavljajo tudi BMW-ju,
Daimlerju, Rolls-Royceu in Bentleyju, kot sistemski
dobavitelj pa je podjetje povezano tudi z Renaultom,
Fordom, Peugeotom, Fiatom itd.
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Kupci njihovih proizvodov so največji
avtomobilski koncerni po vsem svetu
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Občina Lenart
Zmago Šalamun

Letos številne investicije, prihodnje leto rekordni proračun
Ob koncu leta je čas, da se ozremo nazaj in pogledamo tudi naprej. O tem, kaj je
zaznamovalo letošnje leto v občini Lenart, smo povprašali župana občine mag. Janeza
Krambergerja, ki je na začetku leta povedal, da so si za letošnje leto zastavili ambiciozne
cilje.
»Veseli smo, da domači in tuji podjetniki vidijo v naši občini priložnost za razvoj. V
letošnjem letu sta v Lena parku in Nakupovalnem parku Lenart v industrijski coni nastala
dva sodobna in lepa trgovska centra. S temi naložbami je Lenart res postal nakupovalno
središče osrednjih Slovenskih goric. Prihodnja severna obvoznica bo zagotovila še
kakovostnejši dostop do industrijske cone. Zemljišča v industrijski coni so praktično
razprodana, potrebna je širitev cone. Na začetku prihodnjega leta se bo začela
proizvodnja gradbenih elementov podjetja Preklade Leitl, ki bo zaposlilo okoli 30 ljudi,«
ocenjuje narejeno župan mag. Janez Kramberger.

S pomočjo evropskih sredstev so obnovili tržnico v Lenartu. Urejen plato in dostop do
tržnega prostora sta namenjena večji ponudbi domačih pridelkov in izdelkov. Ta prostor bo
namenjen tudi kulturnim dogodkom in druženju. V letu 2021 so v ta projekt vložili okrog
140.000 evrov.
V mestnem parku v Lenartu so obnovili košarkarsko igrišče, zasadili drevesa in namestili
okolju prijazno razsvetljavo. Park je zelo dobro obiskan, služi rekreaciji in preživljanju
prostega časa. Kljub epidemiološki situaciji so bile poletne prireditve LEN-ART v mestnem
parku zelo dobro obiskane. V letu 2021 so za obnovo namenili okrog 150.000 evrov.
Za ureditev motoričnih igral v ŠRC Polena, namestitev novih energetsko varčnih svetilk
javne razsvetljave v urbanem delu Lenarta in nove vsebine Poletnih kulturnih prireditev
LEN-ART so namenili okrog 45.000 evrov in s tem ustvarili pogoje za boljšo kakovost
življenja. Gibanje, aktivno preživljanje prostega časa, športne aktivnosti, medgeneracijsko
druženje in ustvarjanje socialnih mrež so mestu Lenart dali novo dimenzijo urbanega
središča.

Občina Lenart je s pomočjo evropskih sredstev zgradila namakalni sistem Selce za
namakanje kmetĳskih površin za osem kmetĳskih gospodarstev. Naložba zajema obnovo
oziroma čiščenje obstoječega zajetja vode, ki je bilo povsem zaraščeno in zamuljeno. V
letu 2017 je bila narejena 48 m globoka vrtina, ki bo zagotavljala dodatni vir vode za
namakanje kmetĳskih površin. Naložba obsega ureditev črpališča ter izgradnjo primarnega
in sekundarnega voda namakalnega sistema. Namen namakalnega sistema je namakanje
kmetĳskih površin na območju 82 hektarjev. Izgradnja namakalnega sistema Selce je
omogočila vzpostavitev boljših pridelovalnih razmer za kmetĳstvo na tem področju. Z
izgradnjo se je povečala možnost pridelava hrane. Računajo, da se bo v prihodnosti
izboljšala tudi lokalna samooskrba. Dodatno so dane razvojne možnosti posameznih
kmetĳ na področju namakalnega sistema, da postanejo konkurenčnejše, ekonomsko
učinkovitejše in uspešnejše. Investicĳa je bila v celoti sofinanciranja in je znašala okrog
450.000 evrov.

Prihodnji dve leti bosta investicijsko intenzivni

Skupaj z Zdravstvenim domom Lenart so zagotovili in omogočili namestitev kontejnerjev
ob zdravstvenem domu za izvajanje testiranja, cepljenja in pregleda obolelih. Ob stavbi
zdravstvenega doma sta urejena škarpa in večji asfaltni plato.
V Občini Lenart boljšo kakovost bivanja in varnosti v cestnem prometu zagotavljajo z
vzdrževanjem in obnovo občinskih cest in mestnih ulic. V letošnjem letu so jih zgradili
in obnovili okoli 7 km. Poleg številnih manjših odsekov po celotni občini so obnovili cesto
Zavrh–Nadbišec, cesto Pod gradnom in cesto Hrastovec–Vinička vas. Za tekoče
vzdrževanje cest so namenili 700.000 evrov in 1,3 milijona evrov za investicijsko
vzdrževanje, od tega je bilo sofinanciranih 650.000 evrov. Veliko cest so obnovili tudi v
sklopu komunalnega opremljanja, za kar so namenili okrog 370.000 evrov.

Foto: arhiv občine

Veliko energije in sredstev so v zadnjem času vlagali tudi v Zavrh. »Lepo smo uredili
Maistrov Zavrh. Želimo, da postane simbol domoljubja in povezanosti. Slovenska
turistična organizacija je prepoznala naše skupno delo na tem področju in nam podelila
posebno priznanje. Ob 35. obletnici Maistrovih prireditev v Zavrhu je častno
pokroviteljstvo prevzel predsednik republike Borut Pahor,« je ponosen na Maistrov Zavrh
župan mag. Janez Kramberger.

O tem, kako naprej, pa župan mag. Janez Kramberger pravi: »Prihodnji dve leti bosta
investicĳsko intenzivni. V prihodnjem letu bomo končali gradnjo centralne čistilne
naprave s prečrpalno postajo. Investicĳa znaša 4,8 milĳona evrov, od tega znaša delež
sofinanciranja 3,5 milĳona evrov. Uredili bomo center Voličine, za kar so načrtovana
sredstva v višini 150.000 evrov. Do leta 2023 želimo zaključiti prvo fazo gradnje
kolesarskih poti v sedem smeri iz Lenarta v sosednje občine. Investicĳa znaša 4,3 milĳona
evrov, od tega sofinanciranje znaša 3,2 milĳona evrov. V šolskem letu 2023/24 bodo naši
osnovnošolci lahko začeli pouk v novem prizidku Osnovne šole Lenart. Za vse te projekte
naše občine imamo zagotovljeno sofinanciranje. Investicĳa je ocenjena na 3,5 milĳona
evrov, od tega so načrtovana sofinancerska sredstva v višini 2,2 milĳona evrov.«
»Ponosni smo na več kot 4000 delovnih mest, obdelane kmetĳske površine, urejeno mesto,
kakovostno predšolsko in šolsko vzgojo, dobro urejeno zdravstveno in lekarniško službo v
okviru javnega in zasebnega zdravstva za območje Upravne enote Lenart, veterinarsko
ambulanto ter za skrb in oskrbo ljudi s posebnimi potrebami v Zavodu Hrastovec in VDC
Polž, enota Mravlja. V našem mestu je poskrbljeno za starejše in onemogle. Prejeli smo
certifikat Invalidom prĳazna občina. Urejeno imamo duhovno oskrbo v okviru obeh župnĳ.
Za pomoč potrebnim skrbĳo socialna služba, Karitas in Rdeči križ. Našo lokalno skupnost
bogatĳo kulturna, športna in ostala društva s svojo dejavnostjo. Vse to imamo, prav je, da
se tega zavedamo in da vsak po svojih močeh prispevamo k prĳazni in funkcionalni podobi
skupnosti, ki ji pripadamo,« zaključi pogovor župan Občine Lenart mag. Janez Kramberger.

Foto: arhiv občine

Domači in tuji podjetniki vidijo v naši
občini priložnost za razvoj.
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Trideseto obletnico naše samostojne države so v Lenartu obeležili s postavitvijo Stebra
slovenske državnosti z muzo slovenske pesmi. »Želimo, da nas ta simbol poveže, nam
da upanje in spodbudi pozitivno razmišljanje in odgovornost slehernega do naše države in
njene zgodovine,« pravi župan Kramberger.
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Občina Lenart

Damjan Veršič

Damjan Veršič

Miklavž obdaril okoli 130 otrok

Voličinski gasilci bodo dobili nov
gasilski dom in novo gasilsko vozilo

Foto: Damjan Veršič

Miklavž je v nedeljo, 5. decembra, v dopoldanskem času obiskal tudi župnĳsko cerkev v
Lenartu in po skupinah obdaril približno 130 otrok. Pri obdarovanju so mu pomagali
devetošolci, za pripravo paketov pa sta poskrbela lenarški župnik Marjan Pučko in stalni
diakon Darko Žmavc. Vrednost Miklavževega paketa, v katerem so družabna igra,
pobarvanka, strip, adventi koledar in nekaj sladkega, so deloma pokrili starši, ostalo pa so
prispevali župnĳa in donatorji.

V Voličini so podpisali težko pričakovano pogodbo o nabavi novega gasilskega vozila
GVC 16/25 (GVC-1) za PGD Voličina. Pri podpisu so sodelovali župan Občine Lenart
mag. Janez Kramberger, podžupan Franci Ornik, predsednik PGD Voličina Smiljan
Marin in Uroš Predikaka, direktor podjetja Webo, ki bo vozilo izdelalo. Hkrati se je v
Voličini že začela gradnja novega gasilskega doma.
Predsednik PGD Voličina Smiljan Marin nam je povedal, da je obstoječi gasilski dom v
Voličini dotrajan, saj je bil zgrajen že davnega leta 1948. »Zidan je z materiali, ki so jih
uporabljali tik po vojni, brez izolacije, brez armirane plošče, tako da smo skupaj z Občino
Lenart ugotovili, da vlaganja vanj niso smiselna. Zato smo se odločili za novogradnjo, s
katero smo že začeli, obstoječi objekt pa bi lahko uporabljala druga društva v kraju. Novi
objekt gradimo v neposredni bližini sedanjega gasilskega doma. Z deli želimo končati do
jeseni prihodnje leto, tako da bi lahko septembra vanj že postavili novo vozilo. V novem
objektu bodo garaža za dve gasilski vozili, dvorana, gasilski muzej, sanitarije in še kakšen
dodatni prostor.«
Glede novega vozila je Smiljan Marin dejal, da je tako imenovana gasilska avtocisterna na
šasiji podjetja Man z nadgradnjo, ki jo opravlja podjetje Webo. »Naše dosedanje vozilo je
staro 22 let in je glede na potrebe operativnih gasilcev in tehniko že nekoliko zastarelo.
Novo vozilo bo omogočilo prevoz več gasilcev, ima sodobnejšo opremo in 3.000-litrsko
cisterno. Ob novi pridobitvi bomo v novo garažo postavili še vozilo za prevoz moštva,
sedanjo avtocisterno pa prodali.«
Župan Janez Kramberger nam je pojasnil, da ima Občina Lenart v proračunu za prihodnje
leto za novogradnjo gasilskega doma rezerviranih 250.000 evrov, še enkrat toliko pa tudi
za nakup gasilskega vozila. Nakup vozila do polne vrednosti, to je slabih 300.000 evrov,
sofinancira PGD Voličina.

Nina Zorman

Darja Ornik

Snežaki in jelenčki krasijo lenarški
trg in tržnico

Hvala zaposlenim režĳskega obrata, da so jim razkazali mesto.
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Bližajo se božični prazniki lenarški trg pod cerkvĳo in novo tržnico krasĳo leseni snežaki
in jelenčki Rudolfi, ki so ji ustvarili domači mojstri. Hvala Dušanu Gragarju iz Zg. Gasterja,
ki je izdelal jelenčke, leseni snežaki so izpod rok delavcev Režĳskega obrata Občine Lenart.
Andreja Štancer pa jim je pričarala nasmeh, noske in gumbe. Pri cerkvi lahko občudujemo
nove jaslice, »hlevček« so prav tako »zgradili« delavci režĳskega obrata.
Lep adventni čas vam želimo!

Občina Lenart

VISIT LENART vabi k sodelovanju
Občina Lenart vabi ponudnike, ki bi svojo ponudbo želeli brezplačno predstaviti in vključiti
v mobilno aplikacijo Visit Lenart ali na spletno stran www.visitlenart.si, da nam pišete na
e-naslov obcina@lenart.si ali nas pokličete na telefonsko številko 02 729 13 48.
Mobilna aplikacija Visit Lenart je nastala v letu 2020, ko jo je v okviru projekta Sodelovanje
mest II (City Cooperation II) razvila ZRS Bistra Ptuj. Vključuje inovativne rešitve
predstavitve storitev mesta, kulturnih prireditev, znamenitosti in lokalne ponudbe (z
ugodnostmi) tako za lokalno prebivalstvo kot za obiskovalce. Vse to z namenom
pridobivanja novih obiskovalcev in kupcev ter s tem povečanja lokalne potrošnje v samih
mestih. Aplikacijo si lahko na vašo napravo brezplačno prenesete prek Google Play ali
AppStore.
Z željo, da obiskovalcem pobliže predstavimo ponudbo Občine Lenart in Slovenskih goric,
vabimo k sodelovanju čim večje število ponudnikov iz različnih dejavnosti.

Fotoutrinek:

Zimska praznična idila v Lenartu

Foto: arhiv občine

Foto: arhiv občine

Vseslovenski akcĳi za vpis v Guinnessovo knjigo rekordov se je pridružila tudi Občina
Lenart. Za lenarško občino je grb skvačkala Suzana Perko, ki ga je pred božično
novoletnimi prazniki predala županu mag. Krambergerju. Grb je nastajal dobrih 150 ur,
zanj pa je porabila več kot 1 kg slovenske volne, ki so jo izdelali v Dolini volne Majšperk.
Kot smo že pisali, je
pobudnica projekta
Jadranka Smiljić v
projekt povabila vse
slovenske občine z
namenom, da naj
niti
povezujejo
Slovenĳo. Župan je
povedal, da bodo
grb
uokvirili,
prihodnje leto pa
bodo
ponosno
razstavili vse grbe
podravskih
občin
prav v Lenartu!

Foto: arhiv društva

Lenart dobil skvačkan grb
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Občina Benedikt
Damjan Veršič

Praznični Benedikt

Damjan Veršič

Foto: arhiv občine
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Občinsko središče v Benediktu je od 4. decembra praznično razsvetljeno. Novoletna
osvetlitev je zelo podobna tisti iz lanskega leta. »Z osvetlitvijo želimo pričarati nekaj
prazničnega vzdušja, po drugi strani pa ne pretiravamo s prevelikim finančnim vložkom.
Upam, da je večina občank in občanov s tem zadovoljna,« pravi benediški župan mag.
Milan Repič. Dodaja, da se vsako leto nekaj lučk in svetlobnih verig pri postavitvi in
pospravljanju uniči ali poškoduje, tako da je treba te nadomestiti z novimi. Nekaj
svetlobnih elementov pa si tudi izposodijo.

Klapovühi so tudi letos poskrbeli za postavitev
adventnega venca
V adventnem času so v Benediktu še prav posebej aktivni člani Glasbeno-turističnega
društva Klapovüh, ki vsako leto poskrbijo za postavitev velikega adventnega venca v
središču Benedikta, s čimer se pravzaprav začne okraševanje v občini, ki se potem
nadaljuje s prižigom lučk. »Za postavitev venca in okrasitev se jim iskreno zahvaljujem,«
nadaljuje župan.

Vanja Pelc: Grb sem z velikim
ponosom predstavila županu

Foto: arhiv občine

Največji slovenski kvačkarski izziv, izdelava grbov vseh slovenskih občin, se počasi
približuje h koncu. 211 kvačkaric in 1 kvačkar so 15. septembra letos zavihteli
kvačke, s kvačkanjem grbov pa morajo uradno zaključiti 26. decembra.
Spomnimo: na pobudo Jadranke Smiljić, Slovenjegradčanke, ki se je lani vpisala v
Guinnessovo knjigo rekordov, potem ko je z Anito Kac iz Dravograda neprekinjeno
kvačkala 28 ur in 5 minut, se je v septembru začel nov projekt, imenovan Slovenija kvačka
za vpis v Guinnessovo knjigo rekordov. »Na začetku smo upali, da bodo naši grbi dovolj za
vpis v knjigo rekordov, vendar se je izkazalo, da bo morala, če bomo želeli doseči rekord,
vsaka kvačkarica poleg grba dodati še pet kvačkanih izdelkov. To sicer ne predstavlja večje
težave, saj smo tako vse vadile in imamo dovolj izdelkov,« nam je povedala Vanja Pelc, ki
je že izdelala grb občine Benedikt, je pa v tej akciji tudi predstavnica podravske regije, v
kateri je 41 občin.

Za izdelavo je porabila 5300 metrov volne
»Kvačkala sem grb občine, v kateri stanujem, občine Benedikt. Z velikim ponosom sem ga
danes predstavila županu Milanu Repiču, ki je bil tudi med prvimi, ki je podprl naš projekt.
Grb je velik 132 centimetrov x 140 centimetrov, za njegovo izdelavo pa sem potrebovala
86 ur in še dodatne 4 ure, da sem pošila vse nitke, ki so nastale pri izdelavi. Za izdelavo
grba sem porabila okoli 5300 metrov volne,« še pravi Pelčeva in dodaja, da je z izdelavo
grba zaključila že 2. oktobra, zdaj pa že kvačka odejice za vnuke.
»Vse v podravski regiji smo upale, da nam bo konec januarja uspelo urediti razstavo v
občini Lenart, vendar nam je znova zagodla ta korona. Bomo pa toliko bolj nestrpno čakale
8. februar, ko bomo lahko grbe predale županom.«

Če bi zdravstvene razmere dovoljevale, bi prižig lučk pospremili še s tržnico in kulturnim
programom. Že drugič zapored so ga izvedli samo virtualno, brez druženja in zabave.
»Upam, da bo drugo leto spet drugače, spet normalno.«

Božiček je 18. in 19. decembra obdaril vse predšolske
otroke
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Foto: Kristjan Šmigoc

Foto: arhiv občine

Drugih decembrskih dogodkov zaradi veljavnih ukrepov v Benediktu ne načrtujejo, so pa
na podoben način kot v lanskem letu izvedli Božičkovanje. »Ko je Božiček prispel v našo
občino, smo ga prijazno sprejeli, nato pa so mu na pomoč priskočili naši prostovoljni
gasilci. Skupaj so ga popeljali po občini in tako je 18. in 19. decembra obiskal vse
predšolske otroke.«
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Občina Benedikt

Damjan Veršič

Damjan Veršič

Benedikt bo pridobil šest
kilometrov kolesarskih poti

Smeli načrti občine za leto 2022

Občina Benedikt je ena izmed desetih
lokalnih skupnosti na območju Slovenskih
goric, ki so vključene v projekt Kolesarske
povezave. Projekt, ki je financiran iz
evropskih
kohezijskih
sredstev,
predvideva gradnjo okoli 60 kilometrov
občinskih
oziroma
regionalnih
kolesarskih povezav, ob tem pa dodatnih
22 kilometrov državne kolesarske mreže.
Na območju benediške občine je prva veja
kolesarske povezave speljana ob regionalni cesti Lenart – Benedikt. Skupna dolžina
kolesarske poti, ki bo povezala obstoječe kolesarske površine v obeh občinah, znaša 4
kilometre. Kolesarka se začne v trgovsko-poslovni in industrijski coni v Lenartu ter kot
enostransko dvosmerna kolesarska pot širine 2,5 metra poteka po desni strani državne
ceste proti Benediktu. »Ob regionalni cesti iz Lenarta proti Benediktu, konkretno do
Ženjaka, bomo do leta 2023 zgradili novo kolesarsko pot. Od avtobusne postaje v Ženjaku
proti središču Benedikta pa bomo uporabili že zgrajeno mešano površino za kolesarje in
pešce,« je pojasnil benediški župan mag. Milan Repič. Druga veja kolesarke v dolžini 2
kilometra je predvidena od krožišča v Benediktu, mimo gasilskega doma v smeri proti
Oseku. Obstoječo pešpot na tej trasi bodo po pojasnilih župana razširili, to pa naj bi se
zgodilo v letih 2025 oziroma 2026.

Saša Firbas in Jesenja Slana

Praznične
vzdušje

urice

za

praznično

Na decembrski seji občinskega sveta so benediški svetniki v drugem branju potrdili
občinski proračun za leto 2022. Izpostavljamo nekaj najpomembnejših načrtovanih
investicij.

Obnova poslovnega prostora (bivša trgovina Koloniale)
na Čolnikovem trgu
V teh prostorih bosta sredi leta 2022 vrata odprla lekarniška podružnica in masažni studio.
Za zagon lekarne v Benediktu sta že bila izdana pozitivno mnenje Lekarniške zbornice in
soglasje Ministrstva za zdravje. V tem času so že stekla gradbena dela, ki zajemajo ureditev
talnega ogrevanja in tlakov ter postavitev pregradnih sten po načrtih za vsakega
uporabnika.

Začetek gradnje prizidka k osnovni šoli
V prihodnjem letu bo Občina Benedikt začela z gradnjo prizidka k osnovni šoli, ki se bo
nadaljevala še v letu 2023. Da bodo lahko zagotovili nemoten vpis otrok v vrtec in kasneje
nemoteno izvajanje osnovnošolskega izobraževanja, je treba zgraditi dodatne učilnice.
Predvidena sta prizidek s tremi novimi učilnicami in preureditev dveh kabinetov in dela
avle. To bo omogočilo, da bodo lahko eno učilnico opremili za potrebe predšolske vzgoje,
ostali dve pa za osnovnošolsko izobraževanje.

Modernizacije lokalnih cest
V letu 2023 predvidevajo investicijo v modernizacijo lokalne ceste v Ihovi, in sicer od
regionalne ceste proti Negovi, v dolžini dobrega kilometra. Prav tako predvidevajo
modernizacijo javne poti – klanca in dela ceste v Spodnji Bačkovi v dolžini 300 metrov ter
preplastitev in ureditev pločnikov v Šolski ulici. Z Direkcijo RS za infrastrukturo so se
uspeli dogovoriti za preplastitev skoraj celotne dolžine regionalne ceste Maribor–Murska
Sobota, v delu, ki poteka po benediški občini.

Komunalna ureditev območja za novo naselje
Predvidena je komunalna ureditev območja za izgradnjo novega naselja B-11, ki se
razprostira pod domačijo Zrnec. Z ureditvijo komunalne opreme bo dana možnost
izgradnje 21 stanovanjskih hiš, kot so predvidene s sprejetim OPPN-jem.

Izvedba urbanističnega načrta

Foto: arhiv vrtca

Ob prihajajočih praznikih so v okviru pravljičnih uric za praznično vzdušje v vrtcu
Benedikt otrokom pripravili zimsko pravljico z naslovom Vesel božič, MIŠEK MATIČEK!
Povabili so tudi župana Občine Benedikt Milana Repiča.
Otroci so pravljici z veseljem prisluhnili. Začutili smo, da je tudi župan užival ob
poslušanju. Po pravljici so otroke pogostili s cimetovim čajem in slastnimi piškoti.
Tudi župan jim je pripravil sladko presenečenje in vsem zaželel lepe praznike.

Foto: arhiv občine

Foto: arhiv vrtca

V Benediktu bodo pristopili k izvedbi urbanističnega načrta za kasnejšo celovito ureditev
središča občine. Načrt predvideva izgradnjo upravno-kulturnega centra in osrednjega
Čolnikovega trga v navezavi z obstoječim župniščem, cerkvijo in osnovno šolo.
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Občina Sveta Ana
Tomaž Kšela

Frida in Franček Ruhitel pred poslopjem, ki sta ga podedovala in v katerem zbirata
etnografsko dediščino. Zato ga imenujeta »Dediščina«.

»Prite na tavrh,« piše na vhodu na ekološko učno kmetĳo Frančka in Fride Ruhitel na
Zgornji Ročici. Ko obiskovalec pride na veliko dvorišče, pa na vratih starega in lepo
obnovljenega gospodarskega poslopja, ki ga imenujejo »Dediščina«, ugleda napis »Prite na
tabrh«, torej s črko »b« v besedici tabrh oziroma tavrh.
»V Slovenskih goricah so za delo pri kmetih, ki je bilo plačano na dan, v starih časih
uporabljali obe besedici, zato smo tudi na naši učni kmetĳi uporabili obe,« pravi smeje
Franček Ruhitel, ki se je iz kmeta in nekdanjega delavca lenarškega Aklimata po upokojitvi
prelevil v učitelja etnografije in zgodovine.

Ekološka učna kmetija »Pri Fridi«
»Naša kmetĳa ima sedem hektarov obdelovalne zemlje, kar je bilo včasih veliko, danes, ko
kmetĳe zaradi globalizacĳe, ki jo občutimo tudi v kmetĳstvu, postajajo vse večje, pa malo.
Na globalnem trgu, kjer je konkurenca kmetĳskih proizvodov iz vseh delov sveta
neusmiljena, so lahko konkurenčni samo proizvajalci, ki na najsodobnejši način obdelujejo
velike površine. Ker so male kmetĳe začele propadati, sva se z ženo usmerila v ekološko
pridelavo. Na ekološki učni kmetĳi »Pri Fridi« sva začela pridelovati tudi pozabljene
poljščine, vse od lana do ajde in pire,« pojasnjuje Ruhitel. »Poleg tega sva začela za trg na
ekološki način pridelovati tudi zelenjavo.«
Tako je z leti na Zgornji Ročici ponovno v polnem sĳaju zaživela tipična slovenskogoriška
kmetĳa, prav takšna, kakršne so bile na tem gričevnatem svetu v preteklosti, ko ljudje v
mestih in vaseh v Slovenĳi še niso imeli na mizah grozdja in banan iz Afrike, paradižnika
in dišavnic iz Italĳe, paprike iz Makedonĳe, mandarin in sadja iz Španĳe, solate in cvetja
iz Nizozemske, jabolk iz Poljske itd. Kmetĳa »Pri Fridi« je dejansko samooskrbna, tako kot
je bila v starih časih samooskrbna velika večina kmetĳ v Slovenskih goricah in nasploh v
gričevnatem svetu med Dravo in Muro.

Prizadevamo si ohraniti etnografsko
in kulturno dediščino ter jo
prenašati na mlade.
Ko se je Franček Ruhitel, ki ima ustvarjalno umetniško žilico že od mladih nog, upokojil,
se je tudi s pomočjo projektov LAS Ovtar še posebej posvetil ohranjanju etnografske in
kulturne dediščine v osrednjih Slovenskih goricah. Tako ima danes ekološka učna kmetĳa
»Pri Fridi« bogato etnološko zbirko. Njena posebnost pa je v tem, da so vse stare naprave
in orodja še uporabna, saj Franček in Frida obiskovalcem rada pokažeta, kako so ljudje tod
delali in se preživljali v preteklosti. Pa ne samo to – na kmetĳi »Pri Fridi«, kjer poleg
zakoncev Ruhitel živita tudi njun sin Klemen, ki hodi v službo, in babica Frida, na
starodaven ročni in naravni način izdelujejo iz svoje domače volne vložke za čevlje,
nogavice, telovnike, klobuke, miniaturne ovčke, zajčke, obeske in celo volnene mošnjičke,
napolnjene z lanovim semenom ali z drugimi doma pridelanimi zdravilnimi zelišči. Poleg
že skoraj pozabljenih poljščin imajo »Pri Fridi« tudi ovce in koze, ki vse leto živĳo, podobno
kot v starih časih, na prostem, prašičke, goske, race, kokoši in druge domače živali. Samo
po sebi se razume, da ovce ostrižejo sami, da sami poskrbĳo tudi za polstenje in filcanje
ter da lastnoročno predejo volno in pletejo oziroma »štrikajo« izdelke iz nje. Vse to pa
počnejo na način, kot so to počeli naši dedki in babice. »Ob tem gojimo tudi stare šege in
navade, da ne utonejo v pozabo,« pravita gospodar in gospodinja.

Na ekološki učni kmetĳi »Pri Fridi« sami ročno iz volne lastnih ovc izdelujejo volnene
izdelke. Tisti, ki jih uporabljajo, pravĳo, da dajejo čudovito toploto, ki jih varuje pred revmo.

pogrebih in se tako v imenu vseh domačinov poslovil od umrlih sokrajanov. V teh letih je
imel več kot 900 poslovilnih govorov, za katere so ga naprosili domači. V Aklimatu, kjer je
bil zaposlen, pa je bil dolga leta kulturni animator. Tudi pri gasilcih, kjer je bil 23 let
blagajnik, je marsikdaj poskrbel za dobro voljo na proslavah.
Ljubezen do kulture in kulturne dediščine ga je spodbudila, da je začel na domači kmetĳi
»Pri Fridi« organizirati delavnice za učence ter druge zainteresirane mlajše in starejše
obiskovalce, na katerih spoznajo, kako sta nekoč tekla življenje in delo na samooskrbnih
kmetĳah v osrednjih Slovenskih goricah.

Delavnice za učence in druge obiskovalce
»Pred covidom-19 je letno etnografske učne delavnice na naši kmetĳi obiskalo okoli 200
učencev in še nekaj več kot 100 drugih obiskovalcev,« pojasnjuje Ruhitel. Za udeležence
delavnice na ekološki učni kmetĳi pripravĳo najprej predstavitev kmetĳe (zavrtĳo jim tudi
kratek film), nato pa se lotĳo prikaza domačih opravil na njej. Tako lahko najmlajši
nakrmĳo kokoši, koze, ovce in prašičke, sodelujejo pri striženju ovc, pri pranju volne in
pletenju različnih izdelkov. Gospodar jim pokaže tudi, kako so nekoč trli lan in kako so
tkali lanene rjuhe. »Sami lahko na jezi obdelujejo les, klepljejo kose in krtačĳo volno.
Fantje najraje »šrotajo« koruzo, dekleta pa najraje predejo volno na kolovratu. Seveda
poskrbimo tudi, da mladi in drugi obiskovalci dobĳo med delom »taberharsko« južino«.
Mimogrede povedano, učenke in učenci oziroma njihovi starši morajo za udeležbo na
delavnici, ki traja uradno štiri ure (običajno pa še več), skupaj z malico odšteti simboličnih 5 evrov.
Kaj pa učenke in učence najbolj preseneti? Marsikdaj se čudĳo, koliko dela so morali ljudje
včasih opraviti na kmetĳah in kako težko so delali. Za ročno izdelavo copatov iz doma
polstene in filcane volne potrebuje človek 12 ur, za izdelavo navadne volnene podložke za
v čevelj uro, za to, da pridobi kilogram lanovega semena, pa 6 ur in pol.

Včasih so morali težko delati
Kot pravi Ruhitel, v eno delavnico običajno vključĳo do deset otrok. Tako se jim lažje
posvetĳo. Največ učenk in učencev pride iz Osnovne šole Sveta Ana. »Poleg tega pa
prihajajo tudi od drugod – letos je prišlo 40 otrok iz Osnovne šole Slave Klavore v
Mariboru. Včasih pridejo mladi v počitniškem času. Tako je denimo Zveza prĳateljev
mladine iz Maribora pripeljala 20 otrok. Zgodi se tudi, da odrasli ljudje za rojstni dan ali
kakšen drug jubilej povabĳo na ogled naše kmetĳe vse sorodnike, da bi spoznali, kako so
živeli njihovi predniki. Nekateri obisk naše kmetĳe povežejo tudi s sprehodom po
Slovenskih goricah, saj je od nas do središča Svete Ane dobre pol ure hoda po čudoviti poti
med griči,« pojasnjuje.
Franček Ruhitel, ki je v kraju in občini aktiven že od mladosti, je takšen ostal tudi sedaj,
ko je upokojen. »Trenutno sem najbolj aktiven v Turističnem društvu Sveta Ana, kjer vodim
etnografsko skupino. V njenem okviru delujejo tudi ljudske pevke, ki ohranjajo tradicĳo.
Sedaj jih je že osem. V starih časih so ljudje ob delu peli, danes pa pri delu marsikdaj tako
brnĳo stroji, da se med seboj skoraj ne slišimo.«
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Tako so v starih časih na jezi izdelovali ročaje za
orodje.

Foto: Tomaž Kšela

Ohranjajo etnografsko in kulturno dediščino
»Na naši kmetĳi si prizadevamo tudi, da bi ohranili etnografsko in kulturno dediščino ter
jo prenesli na mlade, da bi vedeli, kako so nekoč delali in živeli njihovi dedki in babice. V
vsaki šegi in navadi ter v vsaki pripovedi iz starih časov je kakšna bogata življenjska resnica
ali izkušnja,« pravi Franček Ruhitel, ki je bil v mladih letih ljubiteljski gledališki igralec. Že
pred petdesetimi leti je nastopil kot minister v igri Martin Krpan, ki jo je režiral Adolf Ferk
mlajši. Kasneje je plesal tudi v folklorni sekcĳi Kulturnega društva Sveta Ana, kjer so si
kostume morali šivati sami. Sam je napisal tudi več kot 30 skečev, ki jih je uprizorila
dramska sekcĳa Kulturnega društva Sveta Ana. Rad pa pove tudi, da je 35 let govoril na

Foto: Tomaž Kšela

Foto: Tomaž Kšela

»Prite na tabrh!«

Kakšne načrte imajo na kmetĳi
»pri Fridi«? »Z ženo si prizadevava,
da bi dejavnost na naši ekološki
učni kmetĳi nadaljevala in
nadgradila. Najbolj pa si vsi
želimo, da bi korona čim prej
minila. Prek LAS Ovtar si
prizadevava tudi za čezmejno
sodelovanje, od tem pa se
zavedava,
da
je
najboljša
promocĳa za našo kmetĳo tista, ki
gre od ust do ust. Predvsem pa
menim, da bi se morali v osrednjih
Slovenskih goricah vsi na področju
turizma, predstavljanja kulturne
dediščine in pridelave hrane, zlasti
ekološke, med seboj bolj povezati
in skupaj promovirati ponudbo
Slovenskih goric,« je prepričan
Franček Ruhitel.
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Občina Sveta Ana

Tomaž Kšela

Proračun Občine Sveta Ana za naslednje
leto, ki ga je na začetku decembra v
drugem branju sprejel občinski svet, je
izredno
investicijsko
naravnan.
V
občinskem proračunu, ki je na dohodkovni
strani »težek« 4,23 milijona evrov, na
odhodkovni pa 4,62 milijona evrov, je po
besedah župana Občine Sveta Ana Silva
Slačeka za investicije predvidenih okoli 60
odstotkov sredstev.

Več kot milijon evrov
pretežno evropskih
sredstev za »kolesarke«
Samo za investicijsko vzdrževanje in
gradnjo cest je v proračunu Občine Sveta
Ana na voljo 1,66 milijona evrov, od tega
več kot milijon evrov za gradnjo in urejanje
kolesarskih stez in povezav na območju
Slovenskih goric. Na območju občine Sveta
Ana je predvidena izgradnja kolesarskih
stez na trasi od Lenarta do Svete Ane in na
trasi od Svete Ane do Trat. Za izgradnjo
kolesarskih stez bodo sredstva zagotovili
Evropski sklad za regionalni razvoj,
Ministrstvo za infrastrukturo in v manjšem
delu občine, ki so vključene v območno
razvojno partnerstvo (OPR) Slovenske
gorice. Največji del sredstev za izgradnjo
kolesarskih stez bo zagotovil Evropski sklad
za regionalni razvoj, ki bo projekt
sofinanciral v višini 80 odstotkov
upravičenih stroškov, vendar pa bo
investitor, to je Občina Sveta Ana, sredstva
iz bruseljske blagajne prejela šele, ko bodo
kolesarske steze na njenem območju
zgrajene. Na ta način se Evropska unija
zavaruje, da prejemniki sredstev iz njene
blagajne ne bi trošili nenamensko. Zato bo
morala Občina Sveta Ana sredstva za
izgradnjo kolesark najprej zagotoviti sama,
ko bo projekt izveden tako, kot je treba, pa
bo večji del sredstev dobila povrnjen iz
bruseljske in državne blagajne.

Modernizirali bodo več
cest in pločnikov
Občina Sveta Ana bo v naslednjem letu v
Zgornji Ščavnici zgradila manjkajoči del
pločnika proti BB baru v dolžini okoli
dvesto metrov. Za to bo namenila okoli 50
tisoč evrov.
Ob cesti JP 704-231, ki povezuje Sveto Ano
z Apaško dolino, bodo v okviru evropskega
projekta zgradili več kot tri kilometre dolgo
kolesarsko stezo. Ker je omenjena cesta v
zelo slabem stanju, so se po besedah
Slačeka na občini odločili, da jo v celotni
dolžini rekonstruirajo in razširijo, saj je
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trenutno široka samo tri metre. Sočasno z
rekonstrukcijo ceste bodo zgradili nov most
čez Ščavnico pri Rožmanovem mlinu. Za
celotno investicijo je v občinskem
proračunu na voljo 300 tisoč evrov.
V državnem proračunu je za naslednje leto
načrtovana tudi rekonstrukcija državne
ceste Žice–Sveta Ana v dolžini okoli štirih
kilometrov. Sredstva za modernizacijo te
ceste bo zagotovila država, občina pa bo
poskrbela za pridobivanje zemljišč in
izgradnjo infrastrukture ob njej (voda,
elektrika) ter za financiranje sorazmernega
deleža tehnične dokumentacije in nadzor.
Za ta projekt je v občinskem proračunu na
voljo 81 tisoč evrov.
V Sveti Ani bo občina naslednje leto
rekonstruirala
okoli
dvesto
metrov
pločnika od načrtovanega poslovnostanovanjskega objekta do središča kraja.
Za to je v občinskem
proračunu
predvidenih 45 tisoč evrov.
Kot pravi župan, so na cesti v Ledineku pri
Markušu stroški vzdrževanje ceste precej
visoki,
zato
bo
občina
uredila
odvodnjavanje ceste za meteorno vodo,
poskrbela pa bo tudi za navoz tampona in
položitev asfaltne prevleke. Za to je v
proračunu na voljo 35 tisoč evrov.
Občina bo uredila tudi doživljajsko pešpot
od Svete Ane v smeri mimo Čajnice Kolarič
do lovskega doma v Zgornji Ščavnici, mimo
Močnikove kovačije in nazaj do centra
Svete Ane z navezavo do Parka generacij
Sveta Ana. Za ta projekt, ki je že v
izvajanju, je v občinskem proračunu
predvidenih 98.247 evrov.
V občinskem proračunu je rezerviranih tudi
7 tisoč evrov za javno razsvetljavo. Ob
modernizaciji cest in pločnikov bodo
namreč zamenjali obstoječe neustrezne
svetilke s sodobnejšimi, s čimer bodo
znižali stroške za električno energijo.
Med večje investicije sodita tudi razširitev
in ureditev pokopališča. Letos so že
postavili žarni zid in izvedli prvo fazo tega
projekta, v letu 2022 pa jih čaka še druga
faza. Za projekt ureditve pokopališča je v
proračunu za naslednje leto predvidenih
100 tisoč evrov.

Do boljše demografske
slike tudi s stanovanjsko
politiko
Občina Sveta Ana že vrsto let spodbuja
stanovanjsko gradnjo, saj želi v občini
zadržati oziroma vanjo privabiti mlade
družine, s čimer bi se izboljšala
demografska slika. Občina običajno kupi
enega ali več stanovanj in jih prek javnega
razpisa dodeli najemnikom, ki se zavežejo,
da jih bodo po treh letih odkupili, s tem, da
se jim plačana najemnina že šteje v
kupnino. Za spodbujanje stanovanjske
gradnje bo občina naslednje leto namenila
skoraj 90 tisoč evrov, saj se je dosedanja
stanovanjska politika občine izkazala za
koristno in učinkovito.
24 tisoč evrov bo občina namenila za
nakup zemljišč za gradnjo. Gre za zemljišča
v neposredni bližini načrtovane enote
doma za starejše v Sveti Ani, na katerih
bodo lahko v prihodnosti uredili zelene
površine za potrebe stanovalcev v tem
domu. To je še dokaz več, da na Občini
Sveta Ana razmišljajo »za naprej«.
Na Občini Sveta Ana, kjer so v preteklosti
veliko investirali v izgradnjo čistilnih

naprav in kanalizacijskega omrežja,
nameravajo s tem nadaljevati tudi v
naslednjem letu. Za izgradnjo sekundarnih
kanalizacijskih vodov v posameznih
naseljih je v občinskem proračunu na voljo
45 tisoč evrov.
Tako kot vsako leto bo Občina Sveta Ana
tudi v letu 2022 sofinancirala izgradnjo
individualnih čistilnih naprav. Sredstva bo
dodeljevala na podlagi javnega razpisa.
Letos bo za to namenila 15 tisoč evrov. Lani
je sofinancirala izgradnjo individualnih
čistilnih naprav 12 zasebnim investitorjem.

Sveta Ana bo dobila
lekarno
Ko se bo trgovina Mercatorja preselila v
nov
poslovno-stanovanjski
objekt,
namerava po besedah župana Slačeka
občina
odkupiti
prostore
sedanje
Mercatorjeve trgovine. Prostore bo
obnovila in jih dala v najem zavodu
Lekarne Maribor. Svet zavoda (med
njegovimi ustanoviteljicami je tudi Občina
Sveta Ana) je že sklenil, da bo v Sveti Ani
uredil in odprl podružnično lekarno. Za
odkup in ureditev prostorov za lekarno ima
Občina Sveta Ana v proračunu na voljo 200
tisoč evrov, medtem ko bo za opremo v
lekarni poskrbel zavod Lekarne Maribor
sam. Kot pravi Slaček, bo ureditev lekarne
v središču občine velika pridobitev za
Ančanke in Ančane, saj so morali doslej po
zdravila odhajati v Lenart ali druge občine.
To je bil še posebej velik problem za
starejše, ki nimajo lastnega prevoza.
V skrbi za varen prevoz otrok v šolo bo
Občina Sveta Ana naslednje leto nabavila
nov manjši avtobus za prevoz otrok v šolo,
za kar je v proračunu predvidenih 90 tisoč
evrov. Občina namerava postaviti tudi
plezalno steno, za kar je predvidenih 20
tisoč evrov, in zamenjati dotrajano umetno
travo na nogometnem igrišču, kar bo stalo
več kot 62 tisoč evrov. Ob tem Občina Sveta
Ana ni pozabila na potrebe gasilcev. Za
nakup opreme za požarno varnost, za
investicijsko-vzdrževalna dela gasilskega
društva in za nakup opreme za reševanje je
v proračunu rezerviranih blizu 12.500
evrov. Za energetsko prenovo objektov, ki
jo Občina Sveta Ana izvaja v sodelovanju z

občinama Podlehnik in Lenart, pa bo
naslednje leto namenila 38 tisoč evrov.

Skrb za socialno varnost
slehernega občana in
občanke
Občina Sveta Ana bo v naslednjem letu
veliko sredstev namenila tudi socialnemu
varstvu občank in občanov, saj je za te
namene v občinskem proračunu na voljo
več kot 354 tisoč evrov. Za varstvo otrok in
družine (pomoč staršem ob rojstvu otroka,
plačilo pogrebnih stroškov in posmrtnin,
plačilo stroškov storitev Svetovalnemu
centru za otroke, mladostnike in starše,
sofinanciranje delovanja Varne hiše) bo
občina namenila blizu 10 tisoč evrov. Za
socialno varstvo invalidov je na voljo 53
tisoč evrov, za financiranje družinskih
pomočnikov 21 tisoč evrov, za socialno
varstvo starejših (financiranje domskega
varstva starejših in invalidov, pomoč na
domu, projekt za zgraditev enote doma za
starejše) 286 tisoč evrov, za socialno
varstvo
materialno
ogroženih
in
subvencioniranje najemnin 3 tisoč evrov
ter za varstvo ranljivih skupin okoli 2,5
tisoč evrov.
Poleg tega bo Občina Sveta Ana tudi v
naslednjem letu, tako kot doslej, pomagala
družinam in otrokom z drugimi socialnimi
transferi. Tako bo za pomoč učencem v
osnovni šoli (regresiranje prehrane v šoli za
otroke iz socialno šibkih družin,
subvencioniranje
nakupa
šolskih
potrebščin, subvencioniranje šole v naravi,
regresiranje prevozov učencev v šolo itd.)
namenila še 50 tisoč evrov. Samo za
regresiranje prevozov otrok v šolo bo dala
okoli 30 tisoč evrov, za regresiranje prevoza
otrok s posebnimi potrebami v šolo pa 15
tisoč evrov. Nekaj sredstev bo namenila
tudi osnovnima šolama Gustava Šiliha in
dr. Ljudevita Pivka, odvisno od števila otrok
iz Svete Ane, ki ju bodo obiskovali. Za
pokrivanje razlike med plačili staršev in
polno ekonomsko ceno za vrtca Sveta Ana
in Lokavec bo Občina Sveta Ana namenila
več kot 387 tisoč evrov, medtem ko bo
drugim vrtcem, v katere so vključeni otroci
iz Sveta Ane, plačala okoli 40 tisoč evrov.

T. Kšela

Prva faza razširitve pokopališča
uspešno končana
V Sveti Ani, kjer so se letos lotili razširitve in ureditve pokopališča, so prvo fazo tega
dvoletnega projekta, ki ga bodo nadaljevali naslednje leto, že končali. Na južni strani že
stoji ličen žarni zid s 96 žarnimi nišami, uredili pa so tudi prostor za nove družinske in
enojne grobove. Po končani razširitvi jih bo skupaj 64.
Naslednje leto bo občina na vzhodni strani pokopališča poskrbela še za izgradnjo dvajsetih
parkirnih prostorov in za ureditev površine za raztros pepela, medtem ko bodo na severni
strani zgradili paviljon za pogrebne slovesnosti.

Foto: Tomaž Kšela

Silvo Slaček: „Občinski proračun za
leto 2022 je izjemno investicijsko
naravnan, znatna sredstva pa bo
občina v teh časih covida namenila
tudi skrbi za socialno varnost sleherne
Ančanke in Ančana.“

Foto: Tomaž Kšela

Umno gospodarjenje z javnimi sredstvi
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Občina Sveti Jurij v Slovenskih goricah
Damjan Veršič

Nina Zorman

Čudovito urejen jurovski trg krasi
velik adventni venec

Pri lovskem domu so obnovili
cesto

Lepo urejen osrednji trg v Jurovskem Dolu, v bližini katerega se nahajajo župnĳska cerkev
sv. Jurĳa, župnišče, kulturni dom in vaška gostilna Špindler, krasi velik adventni venec s
premerom štiri metre. Tega so tudi letos s pomočjo svojih partnerjev postavile članice
Društva kmečkih gospodinj Sveti Jurĳ v Slovenskih goricah. Venec, ki je postavljen v
središču trga, se še prav posebej lepo ujema z naravnim kamnom, ki ga je izvajalec
uporabljal pri sanacĳi tega prostora. Z enakim kamnom so urejene tudi poti, ki vodĳo na
trg. Obnovljen je tudi stari vodnjak na južni strani trga. S pomočjo subvencĳ na podlagi
javnega razpisa Ministrstva za kmetĳstvo je Občina Sveti Jurĳ v Slovenskih goricah ob
trgu, ki velja za kulturni spomenik, prenovila tudi kulturni dom in staro pokopališko
obzidje.

Na začetku decembra so občanke in občani pozdravili uspešno izvedeno modernizacĳo
lokalne ceste Jurovski Dol–Gasteraj–Žice–Kremberk (cesta, ki vodi mimo lovskega doma).
Dela so potekala v sklopu javnega naročila »Rekonstrukcĳa občinskih cest 4. faza«, kjer so
prvi del izvedli v letu 2020, drugi del pa v letu 2021. Vrednost investicĳe je bila dobrih
428.000 EUR z DDV, kot najugodnejši ponudnik pa jo je izvedlo podjetje Kokol in Kokol, d. o. o.,
iz Miklavža.
V sklopu investicije se je v dolžini 870 metrov vozišče razširilo iz 3 metrov na 4 metre širine
asfaltiranega vozišča z vključenimi zemeljskimi deli, postavitvĳo prometne signalizacĳe in
ureditvĳo odvajanja meteornih voda.

Društvo na predbožični večer v cerkvi postavi še jaslice

Tudi letos so adventni venec postavile članice društva kmečkih gospodinj, ki poskrbĳo
še za jaslice v župnĳski cerkvi.

Občinska uprava

Svetniki sprejeli 3,6 milijona težak
proračun
Občinski svet Občine Sv. Jurĳ v Slov. goricah je na 20. redni seji, ki je bila v četrtek, 16.
decembra, sprejel proračun občine za leto 2022. Proračun občine je sprejet v višini
3.609.353 EUR na prihodkovni strani, skupni odhodki občine pa so v prihodnem letu
načrtovani v višini 4.266.917 EUR. Razlika med prihodki in odhodki, vključno z računom
financiranja, bo pokrita z ostankom sredstev na računu ob koncu leta. Kar 58 % vseh
odhodkov proračuna za leto 2022 predstavljajo investicĳe. Med njimi je največja investicĳa
projekt »Kolesarske povezave na območju ORP Slovenske gorice«.
Vrednost dvoletnega projekta je dobrih 1.500.000 EUR. Občina bo v letih 2022 in 2023
zagotovila lastna sredstva v višini 290.000 EUR, ostalo bo sofinancirano iz državnega
proračuna in proračuna EU. Med večjimi načrtovanimi investicĳami so tudi investicĳe v
cestno infrastrukturo: Rekonstrukcĳa JP 705 581 Jurovski Dol-Malna-Zg. Gasteraj, JP 703
316 Sr. Gasteraj–Farazin–Grager, Ureditev ceste LC 203 071 Zg. Žerjavci-Gasteraj-Zg. Velka
in vlaganje v stanovanjsko sosesko Jurovski Dol JD-06.

Kar 58 % vseh odhodkov proračuna za
leto 2022 predstavljajo investicije.
Članica in člani sveta so odločali tudi o višini točke za izračun vrednosti nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča za naslednje leto in slednjo povečali iz vrednosti 0,002474
EUR na 0,002587 EUR, kar predstavlja povečanje za rast življenjskih stroškov v obdobju
november 2020-november 2021.
Sprejeta sta bila tudi letna programa športa in kulture za naslednje leto, ki predstavljata
osnovo za izvedbo javnih razpisov za sofinanciranje dejavnosti na področju športa in
kulture. Z javnim razpisom se bodo športnim izvajalcem razdeljevala proračunska sredstva
v višini 10.500,00 EUR, za namen kulturnih dejavnosti pa bo na razpolago 8.500,00 EUR
proračunskega denarja.
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Foto: Nina Zorman

Foto: Maksimiljan Krautič

Njihova predsednica Miranda Komperšak je povedala, da so za izdelavo venčka porabili
približno tri ure, izdelovali so ga na trgu iz smrekovih in cipresovih vej. »Prvi venec smo
izdelale leta 2014. Tako bo tudi letos naš adventni venec razsvetljeval trg vse do božiča.
Na predbožični večer pa naše društvo v cerkvi postavi jaslice. Upamo, da jih bomo lahko
tudi letos.«

Občinska uprava

Nagradili uspešne dijake in
študente
Občina Sveti Jurĳ v Slovenskih goricah je v mesecu avgustu objavila Javni razpis za
podelitev finančnih nagrad dĳakom in študentom za šolsko in študĳsko leto 2020/21.
Finančne nagrade v višini maksimalnih zneskov, določenih z občinskim pravilnikom, so
bile letos dodeljene:
•

•

•

•

•

Tii Lucĳi Kirbiš iz Jurovskega Dola, ki je uspešno opravila poklicno maturo po
izobraževalnem programu srednjega strokovnega izobraževanja predšolska vzgoja in
dosegla splošni uspeh 19 točk;
splošni uspeh 20 točk na poklicni maturi je dosegla tudi Maruša Lorenčič iz Zg.
Partinja, ki je zaključila srednjo strokovno izobraževanje smeri gastronomĳa in
turizem;
Timoteju Majerju iz Žitenc, ki je opravil poklicno maturo po izobraževalnem
programu srednjega strokovnega izobraževanja kmetĳsko–podjetniški tehnik in
dosegel splošni uspeh 21 točk;
Eliasu Pascalu Bračku iz Zg. Partinja, ki je tako kot Tilen Majer iz Žitenc prejel naziv
»zlati maturant«. Oba sta uspešno zaključila srednješolsko izobraževanje na II.
Gimnazĳi Maribor in z odliko opravila splošno maturo. Tilen Majer je dosegel 33 točk,
Elisas Pascal Bračko pa 34 točk;
Nini Trebuc z Malne, ki je 29. 6. 2021 diplomirala po študĳskem programu prve
stopnje Vizualne komunikacĳe na Fakulteti za dizajn in pridobila strokovni naslov
diplomirana dizajnerka. Njena povprečna ocena v vseh letnikih študĳa je bila 9,19.

Za uspešno opravljeno poklicno maturo z vsaj 19 točkami so dĳaki prejeli 100,00 EUR
finančne nagrade, za uspešno opravljeno splošno maturo z več kot 27 točkami oziroma
naziv zlati maturant sta dĳaka prejela 200,00 EUR finančne nagrade, za uspešno
dokončanje študĳa na prvi stopnji pa je študentka prejela 250,00 EUR finančne nagrade.

Prireditev So trenutki, ko zapoje srce
na televiziji SIP TV:
v petek, 24. 12. 2021, ob 18.00 uri in
v nedeljo, 26. 12. 2021, ob 17.00 uri.
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Občina Sveti Jurij v Slovenskih goricah

Vida Ornik

Nina Zorman

Literarno-glasbeni večer
So trenutki, ko zapoje srce

Jurovski otroci pomagajo
sovrstnikom

Prireditev, ki smo jo pripravili, smo poimenovali So trenutki, ko zapoje srce. Gre za
literarno-glasbeni večer, ki ga posvečamo našemu domačinu, letos preminulemu
pevovodji, glasbenemu pedagogu in zbiratelju ljudskega gradiva Lojzetu Peserlu.
Lojze Peserl se je rodil na Malni, osnovno šolo je obiskoval v Jurovskem Dolu. V svojem
zgodnjem mladostnem obdobju je s sodelovanjem v folklorni in dramski skupini ter z
vodenjem enega izmed prvih fantovskih vokalnih sestavov pri Svetem Jurĳu pripomogel k
postavljanju trdnih temeljev uspešnega delovanja Kulturnega društva Ivan Cankar
Jurovski Dol.
Skozi pregled njegovega poklicnega in ljubiteljskega kulturnega udejstvovanja na različnih
področjih vas bova z interpretacĳo njegovih zapisanih misli vodili Andreja Plemenič in
Vida Ornik.

Foto: Aleksandra Kuntner

V Kulturnem društvu Ivana Cankarja Jurovski Dol smo na začetku nove sezone
ljubiteljskega kulturnega ustvarjanja upali na izvedbo vsaj ene kulturne prireditve do
konca tega leta, vendar so nam načrti zaradi trenutne epidemiološke situacĳe hitro padli
v vodo. Ker nas gledalci in poslušalci ne morete obiskati na prireditvah v živo, smo se
odločili, da vam pridemo naproti. Tako bomo s pomočjo sodobne tehnike vstopili v toplino
vašega doma, da si po dolgem času pogledamo iz oči v oči, da vam pobožamo dušo z
izbrano slovensko besedo in ogrejemo srce z domačo pesmĳo, glasbo in plesom. Z vami se
bomo družili Jurovski oktet, Folklorna skupina Jurovčan, Marko Črnčec, Dejan Arcet,
Berta Čučko, otroci iz Osnovne šole Jožeta Hudalesa Jurovski Dol z otroškim in
mladinskim pevskim zborom, šolskim ansamblom, vokalno skupino, literarnim in
družboslovnim krožkom ter mentoricami Metko Caf, Matejo Nudl in Mileno Kokol.

V decembrskem času najprej velika večina pomisli (le) na obdarovanje. Hitimo, kupujemo
in v praznični hektiki pozabimo na odnose, sočloveka in na stvari, ki so povsem enostavne
in brezplačne – čas za bližnjega, stisk roke ali objem in topel nasmeh. V zadnjem mesecu
v letu je zabeleženih tudi več stisk, še posebej med najranljivejšimi skupinami. V
Jurovskem Dolu so se že pred šestimi leti lotili dobrodelne akcije »Otroci pomagamo
otrokom«, ki iz leta v leto raste in privablja vedno več ljudi, da se jim pridružijo in
pomagajo risati nasmehe ljudem, ki jih vsakodnevno srečujemo in pri katerih zaznamo
stisko. Dobrodelna akcija je potekala od začetka pa vse do 20. decembra. Iz zbranih
donacij so pripravili pakete in jih poklonili socialno šibkim družinam z otroki, ki obiskujejo
jurovsko osnovno šolo.

Foto: Maksimiljan Krautič

Dobrodelni že šesto leto

Damjan Veršič

Jurovski župan na osrednjem trgu
prižgal novoletne lučke

Prejemniki naziva Novi junaki našega časa
Prejšnje leto so za svoje dobrodelno delo s strani Slovenske filantropije prejeli tudi častni
naziv Novi junaki našega časa, saj razvijajo in promovirajo prostovoljstvo. Sodelovali so
tudi v akciji Knjiga za prijatelja, v kateri so zbirali otroške knjige za ogrožene otroke. Prav
tako so se pridružili Karitasovi akciji Pokloni zvezek, v okviru katere so otroci z veseljem
prinašali zvezke in pisali razglednice svojim vrstnikom. Letos so se učenke in učenci
osmega razreda odločili, da praznične dni polepšajo starostnikom iz naše občine tako, da
so jim izdelali voščilnice in jim s toplimi mislimi ogreli srce.
Vsakodnevno videvamo veliko krivic in stisk in malo je potrebno, da nekomu polepšamo
trenutek z majhno pozornostjo. Želja nadobudnih prostovoljcev je, da projekt obogatijo in
da ga ponesejo onkraj občinske meje. Zakaj? Ker je občutek lep, ko lahko prispevaš k boljši
družbi za vse!

Foto: Aleksandra Kuntner

Foto: Damjan Veršič

Središče občine Sveti Jurij v Slovenskih goricah je praznično okrašeno od začetka
decembra. Župan Peter Škrlec je na osrednjem trgu prižgal novoletne lučke: »Decembrsko
okrašen in z lučkami razsvetljen je naš trg, prav tako vpadnica v Jurovski Dol do osnovne
šole in odsek, ki vodi do občinske zgradbe. Razsvetljava je podobna lanski, je pa res, da
vsako leto dodamo nekaj lučk. Sredi trga so članice Društva kmečkih gospodinj Sveti Jurij
v Slovenskih goricah postavile velik adventni venec.«

ŠT. 11│23. DECEMBER 2021

Ideja se je porodila profesorici pedagogike in sociologije Aleksandri Kuntner, ki poučuje na
Osnovni šoli J. Hudalesa Jurovski Dol. Najprej so v razredu pod okrašeno smreko zbirali
igrače za otroke, ki si jih ne morejo kupiti. Skozi leta so zbirali tudi za zapuščene kužke iz
mariborskega zavetišča, zadnja leta pa so začeli zbirati izdelke z daljšim rokom uporabe in
izdelke za osebno higieno. Zaradi razglašene epidemije lansko leto so morali dobrodelno
akcijo prilagoditi trenutnim razmeram in začeli z zbiranjem v trgovini Mercator v
Jurovskem Dolu. Na koncu se je to izkazalo za odlično potezo, saj je bil odziv zelo dober.
Zbrali so toliko, da so pripravili kar deset velikih paketov, ki so jih poklonili socialno šibkim
družinam iz občine Sveti Jurij v Slovenskih goricah. Pobudi sta se dobrodušno pridružila
tudi Občina Sv. Jurij v Slovenskih goricah in Društvo mladih iz Jurovskega Dola. Na
predlog staršev otrok, ki so sodelovali v akciji, so pripravili še pakete z oblačili in tako
razveselili še tri družine. »Otrokom je to nekaj neverjetnega, da lahko pomagajo. Med
seboj se tudi spodbujajo, saj jim veliko pomeni, da lahko prispevajo svoj delček,«
pripoveduje Kuntnerjeva in izpostavi, da levji delež prispevajo otroci sami: »V bistvu ves
projekt peljejo otroci, jaz in Silva Špindler jih samo usmerjava, ko je to potrebno. Najbolj
zaslužne za to, da akcija lepo teče, so tri učenke: Nataša, Tjaša in Elvira iz osmega in
devetega razreda, ki so letos pripravile ilustracijo za plakat in letake. Le-te so nato tudi
raznosile po šoli in tako poskrbele, da so o akciji obveščeni prav vsi.«
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Občina Sveta Trojica v Slovenskih goricah
Pogovarjala se je Tanja Arih Korošec

Foto: arhiv občine

Trojičanka Stela Sofia se s pesmijo Tu in zdaj poteguje
za vstopnico na Emo 2022
Šestnajstletna Trojičanka Stela Tavželj, ki nastopa pod umetniškim imenom Stela Sofia,
si utira pot na velike odre. Že kot osemletna deklica je s svojim glasom navduševala
tiste, ki so jo imeli priložnost slišati. V lanskem letu je posnela svoj prvi album, izdala
prvo pesem Sita sem, danes pa se spogleduje z nastopom na Emi 2022.
Stela, kaj so bile sanje takrat osemletne
deklice, ki je prvič stopila na oder?
Že od malega mi je bila glasba blizu,
najprej ples, nato pa sem na pobudo staršev
začela še peti. Največja spodbuda mi je bila
Lina Kudozović, ki je kot sedemletna
deklica nastopila in zmagala na prvem
tekmovanju Slovenija ima talent. Jaz sem
bila takrat njenih let in želela sem na
podobno pot. Na začetku sicer nisem imela
predstave, kaj točno si želim, kaj me čaka.
Z vedno več nastopi pa se je v meni
prebudila jasna želja po ustvarjanju glasbe
in po nastopih.

Na odru si nastopila že z znanimi
izvajalci, kot so Srebrna Krila, Šime
Ivčić itd. Kako si doživljala te
priložnosti?
Moj prvi resnejši nastop je bil s Šimetom
Ivčićem v Benediktu. To je bilo zame nekaj
povsem novega, prvič sem stala na večjem
odru. Posebni občutki, ki bodo zagotovo
ostali zapisani v meni.
Prepričana sem, da so se kdaj porajali
dvomi, ali je glasbena kariera prava
odločitev. Kaj je pretehtalo pri
odločitvi, da si stopila stopničko višje
in lani posnela svoj prvi album?
Preden sem posnela svojo prvo pesem, prvi
album, sem ustvarjala glasbo, katere žanr
mi ni sedel, to nisem bila jaz. Delala sem po
željah in predlogih drugih. Takrat sem se
odločila, da ali delam, kar si jaz želim, ali
pa odneham. Ob spodbudi in razumevanju
staršev sem si dala priložnost. Začela sem
sodelovati z Žanom Serčičem, mojim
vzornikom. Z njim sva se večkrat dobila, da
me je spoznal in začutil, česa si želim.
Skupaj sva ustvarjala med januarjem in
majem 2020 ter tako posnela moj prvi
album. Izdala sem tudi že prvo pesem Sita
sem. V tem decembru pa bo izšla še moja
druga pesem Qupid.
O čem govori tvoja prva avtorska
pesem?
To je prva pesem, ki sva jo ustvarila z
Žanom. Končno sem dala ven to, kar sem.
Uživam v tem, kar sem, in v ustvarjanju
glasbe, ki jo jaz čutim.
Praviš, da je Žan tvoj vzornik. Zakaj
oziroma v čem?
Zaradi samega stila petja, pa njegove pesmi
so mi »ful« dobre, na takšen način želim
ustvarjati tudi sama. Je zelo razumevajoč,
zna prisluhniti mojim željam in potrebam,
me podpira, predvsem pa mi pomaga pri
ustvarjanju. Ga zelo spoštujem.
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Pred kratkim si se uvrstila na tekmovanje
Ema Freš s pesmijo Tu in zdaj. Trenutno si
tudi ena izmed finalistov, ki se bodo
januarja potegovali za vstopnico na Emo
2022.

Ostali vzorniki?
V Sloveniji drugih vzornikov nimam, sicer
pa Dua Lipa in Adele.
Za nastop na velikem odru je potrebna
močna samozavest. Ti jo, več kot
očitno, imaš.
Ne glede na to, kakšen oder je, je vedno
nekaj posebnega, na njem se dobro
počutim, saj rada izvajam glasbo. Daje mi
nove moči in navdih za ustvarjanje naprej.
Sama pišeš besedila?
Besedila pišem sama, a mi pri tem trenutno
pomaga tudi Žan.
Kako pa si sprejeta v domačem
lokalnem okolju?
Imam občutek, da me tudi moj kraj
podpira, dobila sem priložnost nastopiti v
živo na TrojicaFestu in drugih dogodkih, ki

Kaj ti pomeni ta uvrstitev?
V bistvu doživljam to kot potrditev, da
delam dobro, hkrati pa kot veliko odskočno
desko. Zame je to priložnost za pridobitev
novih poslušalcev in novih izkušenj.

Kje se vidiš v prihodnosti?
Vidim se v izvajanju svoje avtorske glasbe.
sta jih organizirala Občina Sveta Trojica ali
Želim si svojega koncerta, svojega
Zavod za turizem Sveta Trojica. Zelo
občinstva, ki pride na tvoj koncert.
hvaležna sem tudi
našemu
županu
Davidu Klobasi, ki me
podpira od vsega
Stela je zagotovo eden izmed večjih pevskih potencialov v
začetka in mi je odprl
naši regiji, zato pri njeni karieri tudi aktivno sodelujem in ji
marsikatero pot v
mojem
glasbenem
ustvarjanju.

‟

pomagam po svojih najboljših močeh. Verjamem, da našo
Stelo že v naslednjem letu čaka velik preboj, saj sem

prepričan, da je ena izmed favoritk prihajajoče EME. Ne
Kako pomembna je
samo to, verjamem, da ima Stela s svojim nastopom tudi
podpora družine na
veliko možnost, da nas predstavlja na velikem odru
tvoji poti?
Evrovizije. Želim ji veliko uspehov in delovnega elana.
Družina
je
moj
največji podpornik od
David Klobasa, župan
vsega začetka. Zaradi
nje sem tu, kjer sem danes. Starša sta mi
V kaj verjameš?
stala ob strani tudi takrat, ko nisem vedela,
Verjamem, da se vse zgodi z razlogom,
kako naprej. Vedno sta me poslušala, me
tako, kot se je meni. Morala sem spoznati,
kaj me veseli in kaj ne, da imam danes
jasno zastavljene cilje ter da točno vem, kaj
bi in kaj ne bi.
In tvoje novoletne želje?
Še več ustvarjanja in nastopov v živo, stikov
z občinstvom, česar je bilo v letošnjem letu
zelo zaradi situacije v povezavi s
koronavirusom malo. In seveda uvrstitev
na Emo 2022.
Imaš svoj moto?
Delaj to, kar čutiš.

‟

Foto: arhiv občine

Od petja doma do nastopa na odru je
vloženega veliko dela, truda. Seveda pa
je potreben tudi talent.
Res je. A talent ni dovolj. Vloženega je
veliko časa in truda. Na začetku glasbena
šola, nato učenje solo petja. Aktivno sem
sodelovala v pevskih zborih, na šolskih
proslavah itd. in na takšen način pridobila
dragocene izkušnje. Takrat sem ugotovila,
da me petje veseli.

poskušala razumeti in me zmeraj podprla v
moji odločitvi.

Stela Sofia, prva dva kroga tekmovanja na
Ema Freš si že uspešno prestala. Sedaj
bomo vsi držali pesti za uvrstitev na Emo.

S Stelo imava veliko skupnega. Oba sva odraščala v naših lepih krajih, zato sva
preprosta, a oba z velikimi ambicijami. Zdaj jo poznam že kar nekaj let in sem zelo
vesel, v katero smer se razvija kot pevka in glasbenica ter ne nazadnje tudi kot
oseba. Skozi proces ustvarjanja njenega albuma sva našla nek njen zvok in način
petja, ki se mi zdi unikaten. Vsekakor jo vidim kot eno najvidnejših predstavnic pop
glasbe za mlade v naslednjih letih, ker verjamem vanjo in v pesmi, ki sva jih skupaj
ustvarila.
Žan Serčič, pevec, glasbenik, pisec pesmi in producent
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Občina Sveta Trojica v Slovenskih goricah

Tanja Arih Korošeč

Tanja Arih Korošeč

Občani praznujejo

Rekonstrukcija cest v Oseku
Rekonstrukcija cest JP 739 071 v Oseku, odsek Šilak–
Pelcl, in JP 73 942, odsek Anžel–Majerič.

V sredo, 24. novembra 2021, je svoj 102.
jubilej praznovala naša najstarejša občanka
občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah,
gospa Katarina Rajšp iz Zgornjega Porčiča.
Obiskali so jo župan Občine Sveta Trojica
David Klobasa, predstavnik občinske
organizacije Rdečega križa in predstavnik
Društva upokojencev Sveta Trojica. In
kakšen je recept za dolgo življenje? Gospa
Katarina je dejala, da bo to izdala šele
drugo leto, župan pa ji je obljubil, da jo
držijo za besedo in jo takrat ponovno obiščejo.
Svoj 90. rojstni dan je 29. novembra
praznoval Franc Krajnc iz Gočove. Zraven
njegovih domačih so ga za njegov visoki
jubilej obiskali tudi župan in podžupan
Občine
Sveta
Trojica,
predstavniki
upokojencev in Rdečega križa občine Sveta
Trojica ter tudi sosedje in prijatelji.
Obema slavljencema so zaželeli trdega
zdravja.

JASLICE NA PROSTEM
IN ŽIVE JASLICE
Postavljanje jaslic je že vrsto let tradicionalni projekt občanov in občank. To je čas, ko
naselja, zaselki in društva združijo svoje moči in postavijo svoje jaslice na ogled
obiskovalcem v protokolarno-razstavnem prostoru Sv. Martina v času od božiča do
novega leta. Vse do lanskega leta, ko je dogodek odnesel novi koronavirus, so pri
projektu sodelovali tudi Osnovna šola in vrtec Sveta Trojica ter številni posamezniki
in društva širom Slovenije. Že pred leti je prišla pobuda o postavitvi jaslic na prostem.
Razmere in omejitve v povezavi s preprečevanjem širjenja okužb so spodbudile
lokalne skupnosti, da so se med seboj povezale in bodo tako letos pričarale skupno
božično zgodbo na prostem. Naselja so sprejela izziv in zadolžitev, da vsak deležnik
ustvari en del zgodbe. Tako bodo skupaj ustvarila ene velike jaslice, ki bodo krasile
trojiški trg. Vabljeni, da si jih ogledate.
V Turističnem društvu Sveta Trojica pa so se
odločili za popestritev dogajanja v času
med prazniki in tako 26. 12. 2021
pripravljajo Žive jaslice.
Več o dogajanju lahko najdete na spletni
strani Občine Sveta Trojica:
www.svetatrojica.si
Tanja Arih Korošec

Majica Trojičan ali Trojičanka,
Trojiški junak in Trojiška princesa
so lahko lepo darilo
ŠT. 11│23. DECEMBER 2021
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Na odseku Šilak–Pelcl so se že takoj na
začetku letošnje pomladi izvedla gradbena
dela za sanacijo plazu, izgradnjo vodovoda
in optičnega omrežja. Takrat je bilo
vgrajenih približno 500 m3 gradbenega
materiala, ki se je čez poletje stabiliziral in
utrdil, zato je bilo možno nadaljevati z
rekonstrukcijo ceste. Cesto je bilo treba

Foto: arhiv občine

Foto: arhiv občine

Foto: arhiv občine

V
novembru
sta
bili
dokončani
rekonstrukciji predmetnih odsekov v
dolžini 200 m (Šilak–Pelcl) in 300 m
(Anžel–Majerič). V obeh primerih gre za
odsek cest, ki so ju v preteklih letih večkrat
prizadeli nalivi, večje količine meteornih
voda, ki so površinsko erodirale gramozni
material in ga odnašale s cestišča, ter
ogroženost zaradi plazu.

nadgraditi z ustrezno tamponsko podlago
iz drobljenca in jo utrditi ter urediti
odvodnjavanje. Sledila sta asfaltiranje
ceste v širini 2,5 m ter ureditev bankin in
brežin.
Projekt asfaltne preplastitve na odseku
Anžel–Majerič je financiran iz proračunske
postavke Rekonstrukcije in modernizacije
ceste ter delno financiran iz projekta Moja
pobuda za naselje Zg. Verjane za leti 2021
in 2022. Cesto je bilo treba najprej razširiti
in izdelati nosilno peto ter jo nadgraditi z
ustrezno tamponsko podlago iz drobljenca
in jo utrditi ter urediti odvodnjavanje.
Sledila sta asfaltiranje ceste v širini 3 m ter
ureditev bankin, brežin in čiščenje jarkov.
V obeh primerih je izbran izvajalec
gradbenih del Kristina Postružnik, s. p., ki
je bil v postopku zbiranja ponudb izbran
kot najugodnejši ponudnik. Izvajalec je
dela opravil dobro.

Tanja Arih Korošeč

Ambulanta družinskega zdravnika
v občini Sveta Trojica kmalu
odprta vse delovne dni v tednu
Po tem, ko je Ministrstvo za zdravje na začetku maja 2020 izdalo soglasje k podelitvi
koncesije za opravljanje javne službe na področju splošne in družinske medicine na
območju občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah, od 8. junija 2020 v občini Sveta Trojica
deluje ambulanta s koncesionarjem (Amigdala).
Ambulanta je odprta dobro leto in pol in v tem času se je za zdravnika opredelilo 649 oseb.
S tem so ustvarjeni pogoji za zahtevek po povečanju programa na poln program. Postopki
so že v teku.

Tanja Arih Korošeč

Imenovanje novega poveljnika
civilne zaščite (CZ)
24. 11. 2021 je zasedal Štab CZ Občine Sveta Trojica. Uvodoma je bilo izpostavljeno, da
Štab CZ pod poveljstvom Klemna Potrča in njegovim namestnikom deluje izredno dobro.
Glavna točka obravnave je bil prejet dopis Ministrstva za obrambo, da je zaposlitev Klemna
Potrča na Upravi za zaščito in reševanje nezdružljiva z opravljanjem funkcije poveljnika CZ
Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah, zato je bil brisan iz evidence poveljnika CZ. Na
novo izvoljeni poveljnik Štaba CZ Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah je postal
dosedanji namestnik poveljnika, Jože Časar. Novi namestnik poveljnika Štaba CZ pa Jože
Fras. Klemen Potrč bo še naprej aktivno sodeloval pri delovanju CZ Občine Sveta Trojica.

December je čas pričakovanja in obdarovanj. Vam je zmanjkalo idej, kaj
podariti? Majica Trojičan ali Trojičanka, Trojiški junak in Trojiška princesa
so lahko lepo darilo. Nakup je možen prek spleta na www.svetatrojica.si
ali v prostorih Zavoda za turizem Sveta Trojica.
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Občina Cerkvenjak
Tomaž Kšela

Občina Cerkvenjak je po besedah župana Marjana
Žmavca kljub epidemiji covida-19 v letošnjem letu izvedla
vse investicije, ki so jih načrtovali v planskih dokumentih.
Najzahtevnejši projekt je bila energetska sanacija poslopja Osnovne šole Cerkvenjak –
Vitomarci. V okviru te sanacije so zamenjali vsa dotrajana lesena okna s sodobnimi PVCokni s trislojno zasteklitvijo, poleg tega pa so celoten objekt odeli v izolacijsko fasado in
izvedli še več drugih del. Prvotno je občina na osnovi izračunov projektantov za ta projekt
rezervirala 620 tisoč evrov. Na koncu pa ji je uspelo poslopje sanirati za 478 tisoč evrov.
Del teh sredstev (49 odstotkov priznanih stroškov brez davka na dodano vrednost) bo
občina dobila povrnjenih od Ministrstva za infrastrukturo.
Jeseni je občina poskrbela tudi za modernizacijo ceste do Športno-rekreativnega parka v
Kadrencih. Ob cesti je zgradila še pločnik in javno razsvetljavo. Za investicijo je odštela
okoli 90 tisoč evrov, vendar bo del sredstev zanjo dobila povrnjenih iz državnega
proračuna.
Sicer pa je letos občina modernizirala še 312 metrov ceste Cerkvenjak–Andrenci–Živko, za
kar je namenila 39 tisoč evrov. Modernizirala je tudi 116 metrov dolg cestni odsek
Čagona–Nedeljko, kar je stalo 33 tisoč evrov. Za ureditev 330 metrov dolgega odseka
Stanetinci–Bratkovič–Vogrin je občina dala okoli 35.500 evrov, za sanacijo 415-metrskega
odseka na cesti Cogetinci–Družovec–Ivanjski Vrh pa okoli 13 tisoč evrov.
Letos so v občini Cerkvenjak končali tudi obnovo odseka na regionalni cesti proti
Vitomarcem, od Tušakove vile do križišča za Stanetince. Za obnovo te ceste in sanacijo
zemeljskega plazu ob njej je poskrbela Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo,
medtem ko je Občina Cerkvenjak poskrbela za izgradnjo pločnika ob njej. Obnova cestnega
odseka in izgradnja pločnika sta stali okoli 170 tisoč evrov, sanacija plazu pa okoli 100
tisoč evrov.
Na območju občine Cerkvenjak je letos zraslo tudi novo naselje v Cogetincih (Nedeljko).
Občina je poskrbela za komunalno ureditev zemljišč, zasebni investitor pa je zgradil
stanovanjske hiše za trg.
Občina Cerkvenjak je letos kupila tudi zemljišče Dokl - Bradač v središču kraja. Na njem je
že uredila avtobusno postajališče z nadstrešnico, v prihodnje pa bo na njem uredila še
parkirišča in tržnico, potrebovala ga bo tudi ob širitvi vrtca.
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Po modernizaciji in izgradnji pločnika bo cesta do Športnorekreacijskega centra
Cerkvenjak varnejša.

Foto: Tomaž Kšela

Osnovna šola Cerkvenjak – Vitomarci se ponaša z novo izolacijsko fasado.

Foto: Tomaž Kšela

V Cerkvenjaku kljub epidemiji investicijsko uspešno leto

Korak naprej je bil letos storjen tudi pri izgradnji širokopasovnega optičnega omrežja na
območju občine Cerkvenjak. Občina pri tem dobro sodeluje s Telekomom, ki bo letos na to
omrežje priključil okoli 250 uporabnikov. Občina sodeluje tudi pri projektu RUNE. V okviru
tega projekta bodo poskrbeli za priključke na širokopasovno optično omrežje na tako
imenovanih »belih lisah«. Občina pa je že ob modernizaciji regionalne ceste skozi
Cerkvenjak poskrbela, da so ob njej namestili cevi, skozi katere lahko sedaj vlečejo kable
za optično omrežje.
Za razvoj občine Cerkvenjak je pomembno tudi, da je občini uspelo prodati vse parcele v
poslovno-obrtni coni v Brengovi, ki je sedaj polna. To je Cerkvenjačanom in
Cerkvenjačankam prineslo tudi precej novih delovnih mest, saj delodajalci, ki imajo v
poslovno-obrtni coni nepremičnine, na območju občine Cerkvenjak in na drugih lokacijah
po Sloveniji in v tujini zaposlujejo več sto delavcev. Tako tudi domačini, ki iščejo delo, lažje
pridejo do zaposlitve.
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Po Slovenskih goricah

Občina Sveti Andraž v Slovenskih goricah

Zmago Šalamun

Srce Vitomarcev ob vstopu v
pravljično deželo

V Trnovski vasi bo tudi prihodnje
leto investicijsko naravnano

Marjan Toš

Razrešena podžupanja Občine
Pesnica

Pesniški svetniki so se sestali na zadnji letošnji seji.

Foto: arhiv občine

Na zadnji, 22. redni seji je občinski svet Občine Pesnica sprejel odlok o načinu opravljanja
lokalne gospodarske službe s pitno vodo in se seznanil s programom oskrbe s pitno vodo v
tej občini do leta 2025. Svetniki so sprejeli odlok o lokalnih gospodarskih službah ter
opravil imenovanje nadomestnih članov v posameznih svetih zavodov osnovnih šol in
uredniškega odbora občinskih Novic. Potrdili so tudi sklep o uskladitvi vrednosti točk za
izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v občini Pesnica. Kot je po seji
sporočil pesniški župan mag. Gregor Žmak, je na tej seji razrešil dosedanjo podžupanjo
občine Pesnica mag. Klavdijo Samogy Simonič. Pojasnil je, da z njo žal »večkrat nismo
našli skupnega jezika pri določenih vsebinskih vprašanjih, tudi glede načina izvedbe le-teh.
Že nekaj časa je to obremenjevalo moje delo župana in posledično občinske uprave. Gospe
Klavdiji Samogy Simonič se zahvaljujem za dosedanje delo in kljub vsemu želim dobrega
sodelovanja v občinskem svetu za dobro občine Pesnica«, je povedal pesniški župan mag.
Gregor Žmak.

Občina Šentilj

Šentilj obiskal prvi dobri mož

Foto: NET TV

Sveti Miklavž je tudi letos obiskal občino Šentilj, natančneje njeno krajevno skupnost
Ceršak. Prvi dobri mož se je sprva ustavil v središču kraja in se z kočĳo zapeljal po širši
okolici krajevne skupnosti. Razdelil je več kot 100 daril vsem otrokom, ki so ga pričakali
na večih lokacĳah. V občini Šentilj so zadovoljni, da so kljub težkim epidemiološkim
razmeram pričarali nekaj veselja tistim najmlajšim.
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Letošnja večja investicija v Trnovski vasi je
zagotovo
bila
obnova
Simoničeve
domačije, ki ima status kulturnega
spomenika širšega pomena. Sočasno so
peljali dva projekta, ki so ju poimenovali
Življenje pod slamnato streho in Muzej
cimprana hiša, Obnova Simoničeve
domačije z namenom ureditev prostora za
druženje treh generacij. Župan Alojz Benko
pravi, da brez sodelovanja z LAS Bogastvo
podeželja ob Dravi in Slovenskih goricah in
pridobljenih sredstev iz Evropskega
kmetijskega sklada za razvoj podeželja:
Evropa investira v podeželje in Evropskega
sklada za regionalni razvoj: Naložba v vašo
prihodnost, projekta zagotovo samo z
lastnimi sredstvi ne bi mogli zaključiti.
Glavnino del je opravil domači podjetnik
GEMA, d. o. o.
Veliko sredstev so vložili v ureditev
kolesarske povezave med naseljema Biš in
Gočova v Občini Sveta Trojica. Investicijo
so izpeljali skupaj z Direkcijo Republike
Slovenije za infrastrukturo. V sklopu
investicije so zamenjali del transportnega
vodovoda, ki delno oskrbuje z vodo tudi
sosednji občini Sveta Trojica in Cerkvenjak.
Zgradili so novo javno razsvetljavo in vse
električne in ostale vode so položili v
zemljo, zgornji del naselja Biš pa je dobil
tudi novo avtobusno postajališče. Nove
površine so tudi velika pridobitev za
varnost kolesarjev, pešcev in predvsem
šoloobveznih otrok iz tega območja.
Letos so zaključili tudi prvi del projekta
modernizacija in obnova javnih poti v
občini s katero želijo v naslednjih letih
pripeljati asfaltno cesto do vsake hiše.
Vzporedno ob obnovah cest obnavljajo in
gradijo javno razsvetljavo in polagajo cevi
za optiko.
V prihodnjem letu bo v občini Trnovska vas
največja investicija, ki so jo že začeli
izgradnja kolesarskih povezav na območju

ORP Slovenske gorice. Ta poteka od
Lenarta skozi Porčič, Sv. Trojico,
Cerkvenjak, Sv. Andraž in do Trnovske vasi.
Trasa je v Občini Trnovska vas zelo
zahtevna, saj prečka pet vodotokov, kar
seveda pomeni tudi toliko mostov. Dela
bodo po pogodbi zaključena prihodnje leto.
V Trnovski vasi so uspešno zaključili
pogajanja s podjetjem Mercator glede
odkupa prostorov pod občino. Pogodba o
nakupu je podpisana, postali bodo lastniki
celotne zgradbe, kar ji bo omogočilo
prijavo na razne razpise za ureditev
prostorov in energetske obnove stavbe.
Na področju požarne varnosti so letos
nameravali začeti z gradnjo prizidka k
gasilskem domu, saj obstoječi prostori več
ne zadoščajo za opremo in potrebe
operativnih
gasilcev
za
normalno
delovanje. Zapletlo se je pri pridobitvi
gradbenega dovoljenja iz več razlogov, ki
so ga sedaj pridobili in tako bodo v
prihodnjem letu skupaj z gasilci pričeli z
gradnjo.
Pripravljajo pa tudi projekte za prizidek k
osnovni šoli za potrebe vrtca in dolgoročno
tudi za osnovno šolo in projekt Športni
park Trnovska vas za več generacij. Pri
drugi investiciji še morajo uspeti s
spremembo prostorskega plana. V sklopu
investicije načrtujejo novo nogometno
igrišče na umetni travi s tribunami za
gledalce in trenerje, pokrito kegljišče za
upokojence, tenis igrišče, skate park,
plezalno steno, fitnes na prostem in otroška
igrala. Obnovili pa bodo dosedanje igrišče,
in sicer: atletsko stezo, igrišče za odbojko
na mivki, skok v daljavo, obstoječe
slačilnice in prostor za potrebe gasilskih
tekmovanj.
Po besedah župana Alojza Benka bodo v
prihodnjem letu nadaljevali tudi z
investicijskim vzdrževanjem cest in gradnjo
ter obnovo javne razsvetljave.

Foto: arhiv občine

Foto: arhiv občine

Letos so praznične luči v Občini Sveti Andraž v Slovenskih goricah zagorele še močneje.
Kar mesec dni so vaščani in vaški odbori krasili in osvetlili občino, na kar kilometer in pol
dolgi trasi, ki je zasijala, kot še nikdar do sedaj. Akciji so se pridružili tudi občani ob trasi
in čudovito okrasili svoje domove, tako da je spontano nastala prava pravljična vasica, ki
je v teh časih še bolj povezala vaščane. Dogodkov zaradi ukrepov žal ne bo, je pa že sama
vožnja ali sprehod skozi kraj pravo pravljično doživetje.
Zato, če lučke imaš rad, jih pridi pogledat v Sveti Andraž.
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Nataša Rodeš

Zimska pravljica v Vrtcu Lenart

Foto: Nataša Rodeš

Zima nam je postregla s snežno odejo. Sneg je pobelil naše igrišče, bližnji travnik in gozd.
Naenkrat so zrasli majhni in veliki snežaki, ki so delo otroških rok. Sliši se smeh. Otroci se
snežink in pobeljenih strmin vedno razveselĳo in njihovi obrazi žarĳo od sreče in veselja.
Prava zimska pravljica je zunaj zidov vrtca.
Zimska pravljica je nastala tudi znotraj vrtca, v večnamenskem prostoru in telovadnici.
Prostor krasĳo smrečice z lučkami, Božičkove sani z jelenčki ter kamin, kjer se bo Božiček
odpočil in ogrel, ko nas bo v mesecu decembru obiskal in obdaroval. Posebno vzdušje
pričara praznična glasba, ki se tiho predvaja v ozadju. Prav toplo je v naši zimski pravljici.
V mesecu pričakovanj in obdarovanj se bomo spomnili vseh dobrih mož: Miklavža, Božička
in Dedka Mraza. O njih bomo brali zgodbe, peli pesmi in ob pesmih tudi zarajali. Pili bomo
dišeče čaje ter vonjali in spoznavali dišavnice, ki so povezane z novoletnimi prazniki.
Otroci si bodo ogledali predstavo Žogica Nogica, ki jo pripravljajo vzgojiteljice Danĳela,

Knjižnica Lenart

Med prazniki naj zadiši tudi po branju!

Mojca in Nataša. Imeli bomo slavnostno kosilo na praznično pogrnjenih mizah. Obiskal nas
bo Božiček in nas obdaroval z darili, ki jih je za naše otroke letos pripravila naša Občina
Lenart. Božička bosta spremljali in mu pomagali palčici Anja in Urška.
Naša zimska pravljica je oživela. Vrtčevski otroci bodo občutili čar in toplino ob
prihajajočih praznikih v naši pravljici. Za vas, ki zaradi razmer, ki so prisotne v tem času,
ne morete videti in začutiti čarobnosti naših prostorov, pa prilagamo nekaj utrinkov.

Foto: Nataša Rodeš

Med hišami veje vonj po praznični peki. Pred trgovskimi centri se vijejo vrste čakajočih v
želji po izbiri prazničnih presenečenj za tiste, ki so jim pri srcu. V knjižnici pa diši po
prijaznih besedah in miru ob listanju prazničnih zgodb. Z darilnimi boni smo tudi
poskrbeli, da lahko kar pri nas poskrbite za prijetno presenečenje kar celo leto – nekomu
podarite članarino.
V teh dneh smo obiskali vrtce v Sveti Trojici, Voličini in Selcah. Z otroki smo razmišljali o
darilih, ki jih ni mogoče prijeti v roke … Učenci 1. a in 1. b Osnovne šole J. Hudalesa
Jurovski Dol so izdelali knjige, s katerimi smo okrasili naš mladinski oddelek. Njihovi
izdelki vabijo k ogledu do 15. januarja.
Vstopili smo tudi v novo sezono pravljičnih večerov za odrasle in 9. decembra gostovali v
Pokrajinski in študijski knjižnici v Murski Soboti. Del omenjenega projekta smo že več kot
10 let in letos smo se odločili po Sloveniji ponesti naše lokalne zgodbe in našo domačo
besedo. V spomin in poklon pokojnemu Alojzu Peserlu smo zgodbe izbrali iz knjige Lüdi so
gučali. Alojz Peserl je namreč avtor predgovora, pripomogel pa je tudi k zbiranju pripovedi
iz našega dela Slovenskih goric.
Vabimo vas k ogledu videoposnetka predstavitve pesniške zbirke Trojiški zvon, ki je v
samozaložbi izšla letos. O pesmih in pisanju smo spregovorili z avtorico pesmi, z Natašo
Bauman. Video poiščite na naši spletni strani.
Knjižnica Lenart bo v zadnjih decembrskih dneh poslovala po ustaljenem urniku, izjema je
petek, 31. decembra, ko bo Knjižnica Lenart odprta le od 7. do 12. ure. Od 27. do 31.
decembra bodo zunanje enote zaprte.
Do zadnjega decembrskega dne je tudi rok za oddajo adventnega izziva.
Naj vas v prazničnih dneh greje domača in prijazna beseda.
V novem letu pa tudi obisk pri nas.

Tanja Arih Korošec

Foto: Knjižnica Lenart

Razstava likovnih del Kulturnega
društva Studenci – Maribor

16│

V Protokolarno-razstavnem centru svetega Martina v Sveti Trojici že od leta 2014
priložnostno razstavljajo svoja dela številni umetniki. Kulturno društvo Studenci – Maribor
je z likovno skupino STIL pod umetniškim vodstvom akademske slikarke Mire Uršič ter ob
tehnični podpori Petra V. Plavčaka in vodje STIL Branke Sternad do lanskega leta, ko je
razstave v živo prekinil koronavirus, sodelovalo dvakrat na leto, in sicer v adventnonovoletnem in velikonočnem času. Slikarji in kiparji iz Kulturnega društva Studenci –
Maribor ter slikarke Aurora iz Turističnega
društva Radvanje so bili v preteklih letih
redno prisotni skupaj s številnimi
rezbarskimi društvi iz vse Slovenĳe, ki so
razstavljali v Sveti Trojici. Ljubiteljske
likovne umetnice in umetniki društva tako
vsakič razstavĳo prekrasna dela, ki
navdušujejo obiskovalce na prireditvah v
Sveti Trojici. Žal pa so v zadnjih letih
tradicĳo razstav v živo prekinili omejitveni
pogoji in ukrepi ob pandemĳi covida-19.
Tudi letos so umetniki primorani pripraviti
spletno razstavo ustvarjenih likovnih del.
Prĳazno vabljeni k virtualnemu ogledu na
spletni strani www.svetatrojica.si ali
www.kdstudenci-maribor.si.
Foto: arhiv društva
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Zbrala, obdelala in zapisala Nina Polanec

Jurčičevo leto
Vlada Republike Slovenĳe je leto 2021 razglasila za leto Josipa Jurčiča, saj mineva 160
let, odkar je napisal svojo prvo povest, Pripovedko o beli kači, spominjamo pa se tudi 140.
obletnice njegove smrti. V Knjižnici Lenart smo zato njemu v spomin skozi vse leto
pripravljali najrazličnejše razstave, izpostavljali njegova dela, pripravljali različne literarne
izzive in natečaje. Ob iztekajočem se letu pa smo se podrobno posvetili njegovemu
življenju in delu ter s tem doprinosu slovenski literaturi.
Bil je slovenski pisatelj, časnikar, pripovednik in avtor prvega slovenskega romana (Deseti
brat) ter prve slovenske dramske tragedĳe (Tugomer). Prav tako je ena osrednjih kulturnih
in tudi političnih osebnosti druge polovice 19. stoletja in že tedaj ga je skrbela slovenska
razcepljenost.

Življenjepis Josipa Jurčiča
Josip Jurčič se je rodil 4. marca 1844 na Muljavi pri Krki
na Dolenskem, in sicer kot drugi otrok in prvi sin materi
Marĳi (rojeni Jankovič) in očetu Marku. Starejša je
bila sestra Marĳa, mlajši pa brat Anton. Jurčičevi so
živeli v tistem delu Muljave, ki so mu nekoč rekli
Zavod, zato si je pisatelj tudi izbral psevdonim
Zavojšček.
Jurčičev rod izhaja iz Hrvaške (Jurišič), saj je bil oče
Marko doma iz Jablanice pri Kostanjevici in se je kot
stiški kočĳaž priženil na manjšo kmetĳo k Pajštbarjevim
na Muljavo, kjer je imel nekaj let tudi branjarĳo in
žganjetoč.
Pri Jurčičevih je živel tudi stari oče, Jože Jankovič, ki je imel malega Josipa (Jožka) še
posebej rad. Bil mu je učitelj pri odkrivanju sveta in življenja. Pripovedoval mu je pravljice
o čarovnicah in strahovih, prigode iz časa turških napadov, o tihotapcih in rokovnjačih ter
o stiških menihih in s tem v Josipu vzbudil veliko domišljĳo.
S šolanjem je Josip poskusil pri sedmih letih na Krki, a ker se v prvem letu, pri učitelju
Matĳi Šušteršiču, ni naučil niti brati, je obupal in ostal vse leto doma. Pri učenju branja mu
je to leto pomagala starejša sestra Marĳa. Ko je dopolnil devet let, je ponovno začel
obiskovati šolske klopi na Krki, kasneje v Višnji Gori, kjer se je naučil nemškega jezika in
jeseni leta 1855 šolanje nadaljeval na ljubljanski normalki, ki jo je dve leti kasneje z odliko
tudi zaključil. V šolskem letu 1857/58 je obiskoval gimnazĳo, in ker je prvi razred opravil
z odličnim uspehom, so ga kot drugošolca leta 1858 sprejeli v Alojzĳevišče (dĳaški zavod),
v katerem je ostal do konca sedmega razreda. Jurčičevi vzgojitelji so hitro opazili, da je
bistrega uma, zato so ga spodbujali k branju, predvsem nekdanji »čbeličar« Jurĳ Grabnar
(poznejši vodja Alojzĳevišča) in profesor Janez Gnjezda. Prav tako so podpirali njegov
pisateljski dar, s katerim si je že v osmem razredu služil kruh. Janežič, takratni urednik
Slovenskega glasnika v Celovcu, mu je mesečno pošiljal za njegove spise toliko, da je lahko
skromno živel.
Med počitnicami, ki jih je preživljal na domači Muljavi, je z veseljem prisluhnil starejšim
vaščanom in njihovim pripovedim o starih časih. Prav tako je tudi veliko bral, najraje na
vrtu pod hruško, kjer je prebiral tudi prepovedano literaturo iz Alojzĳeviškega seznama.
Zelo rad je prebiral romane Walterja Scotta, saj mu je bil zelo všeč Scottov Starinar. Začel
je zbirati in zapisovati različne pravljice, pripovedke, pesmi in drugo ljudsko gradivo.
Pisalo se je leto 1861, ko je pri rosnih 17. letih izdal svojo prvo Pripovedko o beli kači, ki
je bila objavljena v Slovenskem glasniku. Presenečal je s svojo neverjetno zrelostjo, zato je
kmalu začel z izvirnim pisanjem in tako so leta 1963 Bleiweisove Novice objavile njegove
Spomine na deda. Do konca gimnazĳskih let je objavil še kar nekaj pripovedi, med njimi
tudi Domna in Jurĳa Kozjaka (1864). Za slednjega je prejel nagrado Mohorjeve družbe,
kar je bil za mladega pisatelja izreden uspeh.
Po maturi, leta 1865, je odšel na Dunaj, da bi na Filozofski fakulteti študiral klasično
jezikoslovje in slavistiko, vendar je s honorarji, ki jih je prejemal, zelo težko shajal. Zaradi
pomanjkanja sredstev študĳa po treh semestrih ni mogel več nadaljevati, zato od
poletnega semestra 1867 ni bil več vpisan,
vendar pa upanja, da se razmere izboljšajo
in da dokonča študĳ, ni opustil in je le še
vztrajal na Dunaju. Proti koncu leta 1867 je
začela slabeti finančna moč Janežičevih
književnih podjetĳ, kar je posledično
vplivalo tudi na prispevke, ki so prihajali vse
redkeje, zato je Jurčičev duh začel zelo
pešati. Spomladi 1868 je obupal nad
dokončanjem študĳa in se preselil v
Maribor, kjer je dobil službo v
uredništvu Slovenskega naroda. Isto leto je
z Josipom Stritarjem in Franom Levstikom
izdal zbornik Mladika ter v njem objavil
povest Sosedov sin.
V svojem dunajskem obdobju (1865−1868)
je ustvaril in objavil kar nekaj del, med
katerimi je treba izpostaviti prvi slovenski
roman Deseti brat iz leta 1866 in iz istega
leta še Hči mestnega sodnika. Leto kasneje
je izdal še Kozlovsko sodbo v Višnji Gori.
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Jurčičeva domačĳa danes.
Prav tako je dve tretjini Sosedovega sina (1868) napisal na Dunaju.
Kot že omenjeno, je Jurčič v prvi polovici leta 1868 doživljal hudo življenjsko krizo, saj ga
je v prvi vrsti morila revščina, dokončno pa ga je potrla Levstikova kritika Desetega brata.
Začutil je, da se mora umakniti iz Stritarjevega slovstvenega vpliva, ki zanj ni imel svetle
prihodnosti. Svojo notranjo stisko je izlil v pesmi Kamen na grob − občasno je napisal tudi
kakšno pesem, ki pa ni obrodila sadov.
Leta 1870 je Jurčič ponovno odšel na Dunaj z namenom, da pomaga Stritarju pri urejanju
Zvona, vendar se mu je spet slabo godilo, zato se je proti koncu leta vrnil in odšel v Sisak
kot slovenski sourednik jugoslovanskega časnika »Südslavische Zeitung«, ki je začel tam
izhajati na začetku leta 1871. Po Tomšičevi smrti (27. maja 1871) je sredi julija prišel v
Maribor in prevzel glavno uredništvo Slovenskega naroda, kjer je ostal vse do svoje smrti.
Vztrajno si je prizadeval, da bi se Slovenski narod preselil v Ljubljano, kar mu je oktobra
1872 tudi uspelo. Tu je postal z Levstikom osrednja oseba v političnem in kulturnem
življenju, saj se je med letoma 1873 in 1875 na slovenskem razplamtel kulturni boj med
konservativnimi staroslovenci in mladoslovenskim taborom, zaradi česar je bil Jurčič s
svojim Slovenskim narodom neprestano sredi političnih spopadov.
Nekaj let trajajoče prijateljevanje z Maričko Schwentner je v Jurčiču vzbudilo željo po
poroki, saj je bil prepričan, da je to najboljše zdravilo za njegovo duševno in telesno
zdravje. Žal pa mu okoliščine niso bile naklonjene in leta 1874 se je njegova snubitev
izjalovila zaradi nestanovitne službe, nerednega prihodka in premlade izbranke. Z mislijo
na ženitev se pozneje ni več ukvarjal, saj je zbolel in takrat je prijatelju Vošnjaku z
olajšanjem priznal, da se kljub prvotni grenkobi neuspele snubitve sedaj počuti olajšanega,
ker za seboj ne bo pustil nikogar.
V jeseni 1879 je že vidno bolehni Jurčič zbolel za tuberkuloznim vnetjem rebrne mrene in
kasneje ni več popolnoma okreval. Na začetku marca 1880 je toliko okreval, da je lahko
odšel v Gorico k prĳatelju Franu Erjavcu, kjer se je naužil toplega sonca in obiskal tudi
Benetke. Aprila 1880 je ponovno začel z delom urednika in pisateljevanjem, v mesecu
junĳu pa je obiskal Janka Kersnika na Brdu, pri katerem je ostal kar mesec in pol ter zbiral
gradivo za svoje Rokovnjače. Skupaj z Jankom Kersnikom, Franom Levcem in Ivanom
Tavčarjem je leta 1880 ustanovil nov leposlovni list Ljubljanski zvon, za katerega je pisal
vse do svoje smrti.
Ob ponovnem prehladu decembra 1880 si ni več opomogel, vendar dela do zadnjega ni
opustil. Veroniko Deseniško je dokončal le tri dni pred smrtjo.
Umrl je 3. maja 1881 za tuberkulozo, star komaj sedemintrideset let. Pokopan je v
Ljubljani na Navju.

Skupinska slika slovenskih kulturnikov, posneta leta 1877 v Ljubljani. Med njimi lahko
prepoznamo Josipa Jurčiča, ki sedi drugi od desne proti levi, Frana Levstika, ki sedi
predzadnji od desne proti levi, in Janka Kersnika, ki stoji kot tretji od leve proti desni.
(NUK, Zbirka upodobitev znanih Slovencev)
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Turizem

Priprava kratkoročne strategije
turizma občine Sveta Ana je v
polnem teku

Jelka Veit

Novembra 1961 se je deset domačinov iz
Zavrha in okoliških zaselkov zbralo pri
Ivanu Fantiču, saj je dozorela ideja o
ustanovitvi turističnega društva. Na
srečanju so sprejeli nekaj sklepov: sklep o
sklicu ustanovnega občnega zbora in
osnutke društvenih pravil, sklep o
poimenovanju društva po generalu Rudolfu
Maistru, sklep o postavitvi razglednega
stolpa ob zadružnem domu in sklep o
odkritju spominske plošče generalu
Rudolfu Maistru. Ustanovni občni zbor
društva je bil 24. decembra 1961 v dvorani
zadružnega doma v Zavrhu, kjer se je
zbralo 35 zainteresiranih posameznikov,
prebivalcev Črmljenšaka in Voličine. Za
prvega predsednika društva je bil izvoljen
Janez Karo, ki je predlagal tudi ime
društva: Turistično društvo Rudolf Maister
- Vojanov Zavrh. Svoj predlog je utemeljil z
dejstvom, da je general Maister večkrat
obiskal Zavrh, saj je imel njegov dobri
prijatelj, notar Franjo Štupica, v Zavrhu
imenitno vinsko klet v mogočni zgradbi, ki
je dobila ime Štupičeva vila. Menil je tudi,
da je treba ohraniti spoštovanje in
zgodovinski spomin na generala, borca za
severno
mejo,
ki
je
v
času
najpomembnejših slovenskih prelomnic v
letih 1918–1919 vodil slovenske vojake,
častnike in podčastnike, da so s hitro akcijo
in odločnimi dejanji zagotovili Sloveniji
sedanjo mejo na Štajerskem. Predlog je bil
soglasno sprejet. Sprejeli so tudi sklepe, ki
so jih zapisali člani iniciativnega odbora na
sestanku v mesecu novembru 1961.
Prva večja akcija turističnega društva je bila
postavitev razglednega stolpa. Društvo je
zaprosilo
domače
kmetovalce,
da
prispevajo gradbeni les. Potrebovali so 30
kubičnih metrov lesa – kmetje so prispevali
kar 147 dreves in pomagali tudi z delom,
ostali les je prispevalo Kmetijsko
gospodarstvo Selce. Načrt za leseni
razgledni stolp je izdelal Maistrov sin
Borut, ki je gradnjo 25-metrskega stolpa
tudi nadzoroval. 21. julija 1963 je bila zelo
odmevna, izjemno svečana in dobro
obiskana otvoritev stopa in spominske
plošče. Razgled s stolpa je bil in je še vedno
fascinanten. Leta 1979 je bil stolp
poškodovan
in
tako
nevaren
za
obiskovalce. Leseni stolp so pred 40 leti ob
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pomoči podjetja Klemos zamenjali za
kovinskega, ki stoji še danes.
Turistično društvo Rudolf Maister - Vojanov
Zavrh letos praznuje 60 let delovanja. V teh
letih je skrbelo za kulturno življenje v
kraju, organiziralo kulturne prireditve in
ohranjalo kulturno dediščino. Vsako leto je
organiziralo rez vinske trte, postavitev
klopotca, trgatev, kostanjev piknik,
postavitev majskega drevesa, prvomajski
pohod v Zavrh, praznični sejem v Zavrhu in
pohod k polnočnicam.
Dolgo je v društvu tlela velika želja, da bi v
Zavrhu
uredili
muzej
slovenskega
domoljubja in gostišče, kjer bi si lahko
pohodniki in obiskovalci spočili in se
okrepčali. Sogovornika so našli v Občini
Lenart, ki je odkupila Štupičevo vilo in v
zgornjih prostorih uredila razstavo Maister
po Maistru. Hiša spominjanja v Zavrhu.
Razstava nas vodi skozi dogodke v
zgodovini
Slovencev,
ohranjen
je
zgodovinski spomin na Rudolfa Maistra in
njegove borce, zasluženo mesto so dobili
tudi borci proti fašizmu in nacizmu ter
udeleženci slovenske osamosvojitvene
vojne. V kulturnem domu je Mišel Vugrinec
dopolnil razstavo še s hologrami Rudolfa
Maistra in tremi krajšimi igranimi posnetki
o Rudolfu Maistru. Poskrbeli so tudi za
odlično vodenje. Po razstavi popelje goste
gospod Stanko Kranvogel, ki je velik
poznavalec Rudolfa Maistra, njegovega
življenja, dela in pomena za Slovence.
V kletnih prostorih Štupičeve vile je
moderno urejen gostinski lokal, imenovan
Maistrova klet Zavrh. Vodstvo Turističnega
društva Rudolf Maister - Vojanov Zavrh
aktivno sodeluje z Mišelom Vugrincem,
vodjem Maistrove kleti v Zavrhu. Pod
njegovim umetniškim vodstvom nastajajo
novi in moderni projekti. Na platoju pred
vhodom v razstavišče organizira koncerte,
letni kino in veliko drugih prireditev, ki
ponovno združujejo ljudi od blizu in daleč.
Turistično društvo Rudolf Maister - Vojanov
Zavrh je želelo s svečano prireditvijo
počastiti 60-letnico društva in 40-letnico
razglednega stolpa, a je žal zaradi
trenutnih razmer ni moglo organizirati.

Med leti 2010 in 2020 je Občina Sveta Ana
svoj strateški razvoj turizma udejanjala na
podlagi smernic, ki so jih relevantni
deležniki za destinacijo skupno začrtali v
okviru Strategije razvoja turizma na
območju 22 občin Zg. Podravja 2010 – 2020.
Dolgoletni skupni napori deležnikov
turizma, tako javnega sektorja kot
turističnega gospodarstva in prebivalcev, so
rezultirali v uspešnem premagovanju ovir in izzivov na področju turizma ter so v teh letih
prinesli mnogo čudovitih turističnih zgodb na območju Občine Sveta Ana.
Nadpovprečne rezultate Svete Ane na področju turizma je slovenska strokovna javnost
potrdila že leta 2018, ko je Občina Sveta Ana v okviru projekta Moja dežela – lepa in
gostoljubna prejela priznanje za doseženo 1. mesto v kategoriji trška jedra. Največja
potrditev, pa je prišla 2019, s prejemom certifikata kakovosti Slovenia Green Silver, ko se
je Občina Sveta Ana skupaj z Občino Lenart uvrstila med 100 najbolj trajnostnih
destinacij sveta. Prepoznavanje kvalitete trajnostnega turizma majhne občine v
Slovenskih goricah v mednarodnem strokovnem prostoru je vsem deležnikom dalo nov
zalet. Zalet, pa se je z novo realnostjo in nepričakovanimi izzivi, ki jih je za turizem
prinesel COVID-19, rahlo ustavil. Strateško načrtovanje turizma za novo 10 letno obdobje,
ki je bilo predvideno v letu 2020, se je zaradi nove realnosti, kljub začetnim aktivnostim
ustavilo in po tehtnem premisleku preložilo. Obdobje epidemije je prineslo obilo
sprememb v turističnem lokalnem sektorju, ki jih je potrebno upoštevati. V letu 2021 je
zato padla odločitev, da je potrebna kratkoročna dinamična strategija, ki bo naslovila
trenutne izzive nove pandemične realnosti, osvetlila dolgoročne strateške stebre
trajnostnega turizma Občine Sveta Ana in postavila zdrave temelje za dolgoročno
nadaljnje strateško načrtovanje.
V pripravi je tako nova kratkoročna Strategija razvoja trajnostnega turizma Občine
Sveta Ana 2022-2025. Glavne aktivnosti v povezavi s pripravo strategije so: priprava
posnetka stanja, poglobljeni intervjuji z lokalnimi sektorskimi deležniki turizma,
identifikacija produktnih področij na katerih bo destinacija gradila nadaljnji razvoj
turizma, izdelava strateškega modela razvoja in upravljanja destinacije s poudarkom na
okrevanju po epidemiji ter konkretizacija aktivnosti s časovnim in finančnim načrtom.
Vodilna načela strategije so povezovanje, zagotavljanje kakovostne celoletne ponudbe,
trajnost, odgovornost ter inovativnost.
Nova strategija z individualnim pristopom do obiskovalcev in turistov prinaša
sistematičen, strokoven in prebivalcem jasno predstavljen načrt razvoja turizma ter daje
znak, da je turizem v občini obetavna gospodarska panoga, v kateri lahko vsakdo poišče
svoje mesto. Veseli smo, da zeleno zgodbo turizma ter strategijo ustvarjamo z vsemi
turističnimi deležniki, našimi turističnimi ponudniki, področnimi zavodi in seveda vami,
prebivalci. Vsem, ki ste zeleni zgodbi že sodelovali in vsem, ki še boste, se najlepše
zahvaljujemo.

Sistematično spremljanje zadovoljstva prebivalcev s
turističnim razvojem občine Sveta Ana ter spremljanje
trajnostnih praks domačih turističnih ponudnikov
Občina Sveta Ana že od leta 2018 sistematično spremlja zadovoljstvo obiskovalcev naše
občine ter zadovoljstvo prebivalcev s turističnim razvojem Občine Sveta Ana. Spremljanje
poteka pod okriljem Zelene sheme slovenskega turizma, ki je nacionalno orodje za
vpeljevanje trajnostnega turizma v poslovanje destinacij in turističnih podjetij. Spremljanje
izvajamo preko anket – za obiskovalce v fizični obliki, za prebivalce pa preko spletne
ankete. Z anketiranjem obiskovalcev smo pričeli že v poletnih mesecih, v zimsko jesenskih
mesecih pa nadaljujemo z anketami med prebivalci in turističnimi ponudniki.
Vaše sodelovanje pri anketah in povratne informacije, ki jih z anketami prejmemo, močno
pripomorejo k izboljšanju trajnostnega delovanja naše turistične destinacije. Dejstvo je, da
le s sodelovanjem vseh - slehernega posameznika, društev, manjših in večjih zasebnih
ponudnikov ter zasebnih in javnih organizacij, lahko pripomoremo k skupnim odličnim
turističnim zgodbam. Vaše mnenje je pomembno, bodite del razvoja in sodelujte. Ankete,
skupaj s povabilom za sodelovanje, najdete na spletni strani Občine Sveta Ana. Vse, ki
ankete še niste izpolnili, vljudno vabimo k sodelovanju. Rezultati anket bodo objavljeni v
začetku naslednjega leta.
Renata Trajbar Kurbus,
zelena koordinatorica turistične destinacije Občina Sveta Ana
Anketa za prebivalce

Anekta za turistično
gospodarstvo

Anketa za obiskovalce
- dvojezična

Foto: Franc Veit
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Ob 60-letnici Turističnega društva
Rudolf Maister - Vojanov Zavrh
in 40-letnici postavitve kovinskega
stolpa v Zavrhu
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Vzgoja in izobraževanje

Barbara Ivančić

Tadeja Kurnik Hadžiselimović

Tradicionalni slovenski zajtrk v
Vrtcu Lenart

OŠ Lenart vključena v Erasmus+

Tudi letos smo v našem vrtcu tretji petek v mesecu novembru obeležili dan slovenske hrane
s tradicionalnim slovenskim zajtrkom, ki je potekal pod sloganom Zajtrk s sadjem – super
dan. Namen le-tega je ozaveščanje otrok o pomenu zdravega zajtrka, hkrati pa
spodbujanje pomena lokalno pridelane hrane.
Otroci se ob tej priložnosti tudi veliko naučijo o čebelah, njihovi pomembnosti in seveda
nasploh o pomenu čebelarstva. Ta dan je za vse nas v vrtcu velik praznik, na katerega se
skrbno pripravljamo že nekaj dni prej. Mizice skupaj z otroki slavnostno pogrnemo, na njih
pa najdete v vsaki igralnici skrbno izdelane izdelke otrok, ki služijo kot dekoracija. To so
ponavadi čebelice, ki jih otrokom v prvem starostnem obdobju pomagajo izdelati starejši
otroci. Tako spodbujamo tudi sodelovanje med skupinami in krepimo medsebojno pomoč.
Prav tako si prižgemo svečke, ki naredijo mizo še bolj slovesno. V vsaki igralnici pa se sliši
tudi glas slovenske pesmi, in sicer tiste ponarodele od Lojzeta Slaka z naslovom Čebelar.
Otroci so zelo navdušeni in ta dan je za vse nas res poseben.
Za tradicionalni slovenski zajtrk nam lokalni ponudniki dostavijo različne dobrote, ki na ta
dan ne smejo manjkati na naših mizah, in sicer domači kruh, maslo, mleko, jabolka in med
lokalnih čebelarjev. Otrokom povemo, da je vse to domače, da tega ni nihče kupil v
trgovini, ampak da so kmetje pomolzli krave in mleko pripeljali v vrtec, enako tudi maslo.
Gospodinje so spekle domači kruh, sadjarji obrali jabolka, ki so zdaj že skladiščena, in jih
dostavili v naš vrtec. Čebelarji pa so seveda prinesli polne stekleničke svojega medu.

Naša šola je v letu 2020 uspešno kandidirala na razpisu za projekt v programu šolskih
partnerstev med šolami Erasmus+. Tako smo se novi dogodivščini naproti podali s šolami
iz Hrvaške, Poljske, Španije, Estonije in Turčije. V projektu bomo z gostovanji učencev v
vseh navedenih državah in seveda pri nas spoznavali muzeje na prostem ter zlasti legende
posameznega kraja, ki jih bomo oživili s pomočjo sodobne komunikacijske tehnologije.
Žal se je začetek naših gostovanj zaradi epidemije covida-19 v lanskem letu moral
prestaviti. A v tem času nismo mirovali, ampak smo se na vsaki posamezni šoli poglabljali
v izbrane legende in drug z drugim sodelovali prek virtualnih kanalov.
V času letošnjih jesenskih počitnic pa smo se vendarle uspeli v živo srečati tudi
koordinatorji posameznih šol, in sicer v Sant Andreu de Barca, v šoli, ki je glavna
koordinatorica našega projekta z naslovom Mythomania in open air museums. Na
petdnevnem srečanju, ki sva se ga iz Osnovne šole Lenart udeležili učiteljici Tadeja K.
Hadžiselimović in Katja Kolarič, smo načrtovali podrobnosti našega projekta, spoznali
življenje in delo učencev omenjene španske šole ter se seznanili tako z muzeji na prostem
v okolici šole Sant Andreu kot tudi z različnimi drugimi muzeji in galerijami, ki so osnova
raziskovanju legend.
Kljub napornemu urniku in številnim aktivnostim smo udeleženci uspeli splesti prijateljske
vezi, si izmenjati številne medsebojne dobre prakse šolskega dela ter pridobiti
neprecenljivo znanje iz drugega oziroma drugačnega okolja.
Veselimo se že prvega gostovanja z otroki, ki bo v naslednjem letu potekalo v Vinici na
Hrvaškem.

Otroke na tak način v vrtcu učimo o tem, da je vsakodnevno zajtrkovanje zelo pomembno
in da je zajtrk navada, ki se je moramo naučiti in jo privzgojiti. Pomembno pa je, da je
zajtrk zdrav in sestavljen iz kakovostnih in zdravju koristnih živil, ki jih je mogoče najti v
našem okolju.

Foto: OŠ Lenart

Znan slovenski pregovor pravi: »Po zajtrku se dan pozna.« Nikar ga ne izpuščajmo in
začnimo z njim vsak nov šolski ali delovni dan.

Gabrijela Murko

V Vrtcu Jurovski Dol smo se pogovarjali o gozdnih živalih. Predvsem o živalih, ki živijo v
gozdovih našega kraja, pa tudi v gozdovih širom Slovenije. Ko so jih otroci naštevali (zajec,
jež, veverica, lisica, jelen, srna, volk, medved, polh, jazbec, fazan itd.), sta se vmes
prikradli tudi kakšna žirafa in zebra. Po razgovoru in s pomočjo otroške literature so
ugotovili, da pa zebra in žirafa vendarle ne živita v naših gozdovih. Tudi videl ju ni še nihče
tod okrog. Lahko pa ju vidimo v živalskem vrtu.
Ker nas skrbi za gozdne živali pozimi, smo se z lovcema, gospodom Ivanom Bračičem in
gospodom Francem Krivcem iz Lovske družine Jurovski Dol, odpravili v gozd. Otroci so od
doma prinesli nekaj hrane za živali (koruzne storže, jabolka, korenje, semena, solato), ki
smo jo nastavili v krmišča. Lovca sta nas seznanila z njihovim delom in pomočjo gozdnim
živalim ter otroke opozorila na zmotno mišljenje, da lovci le streljajo živali. Pogovarjali
smo se v prijetnem vzdušju in se naučili marsikaj novega.
Lovci v našem kraju pa tudi doma vzrejajo fazanje družine – vse od jajca do odraslega
fazana. Ko ti dovolj zrastejo, jih spustijo v gozd. Ravno med našim druženjem sta gospod
Ivan in gospod Franc izpustila eno takšno fazanjo družino v naravo. Bilo je zanimivo
doživetje, ko smo videli, kako so nekateri od teh fazanov vzleteli visoko na drevo. Gospoda
lovca sta nam povedala, da se kasneje, ko se bomo mi umaknili iz gozda, vsi člani te
družine med seboj poiščejo in večino časa preživijo skupaj.
Zelo smo hvaležni lokalni lovski družini, s katero sodelujemo že vrsto let. Zaposleni in
otroci vrtca pa smo se lovcema zahvalili s skromnim darilcem. Obljubili smo, da bomo tudi
sami skrbeli za gozdne živali in jim kdaj pa kdaj še kaj nastavili za pod zob.

Foto: arhiv vrtca
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Z lovcem v gozd
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Od tod in tam
Damjan Veršič

Majda Pak

Lenart bo kmalu dobil prvo
brivnico

Dan za strpnost in prijateljstvo
2021/22 v vrtcu

Foto: Damjan Župec – Foto Askari

Ob mednarodnem dnevu strpnosti, 16. novembra, smo se tudi v vrtcu pri OŠ Jožeta
Hudalesa pogovarjali in ustvarjali na temo strpnosti in nestrpnosti med ljudmi.
V Izobraževalnem centru Eksena so nas povabili k sodelovanju v njihovem edinstvenem
nepridobitnem človekoljubnem projektu Mednarodni dan strpnosti – dan za strpnost in
prĳateljstvo. Sodelovali smo lahko tako, da smo vzgojiteljice v našem vrtcu v tednu
mednarodnega dneva strpnosti z otroki izvajale izobraževalno-ustvarjalno delavnico.

Lenart bo kmalu bogatejši za prvo brivnico, Barbershop Askari. Njen lastnik pravi, da se je
zanjo odločil, ker pri frizerjih ni dobil tistega, kar je želel – urejanja brade. Ureja jo
domačin, Lenartčan Jože Šömen, ki je pred leti kot znani DJ z imenom Josh Somen vrtel
glasbo v Slovenĳi in tudi tujini.
»V stavbi nekdanjega lokala Askari sem vzel v najem zgornji del prostorov, kjer je nekoč že
deloval zelo uspešen frizerski salon, v katerem je delalo več kasneje zelo uveljavljenih
frizerjev. Pred covidom-19 sem kot DJ veliko potoval po svetu, nakar sem zaradi odpovedi
dogodkov začel s službo v Avstrĳi, hkrati pa sem ljubiteljsko friziral prĳatelje in družino,
čeprav po poklicu nisem frizer. Sam imam brado že kakšnih deset let, barberje, ki bi mi jo
uredili, pa sem večinoma obiskoval v Avstrĳi, tudi v Kranju, medtem ko jih na našem koncu
praktično ni. Postopoma sem se tega opravila lotil sam, kupil osnovne strojčke in friziral
doma. Že takrat sem glede svojega dela prejemal same dobre komentarje. Nato sem izvedel
za dobrega barberja v Gradcu, ki je bil svoje znanje pripravljen deliti. Tako sem se pri njem
nekaj časa uspešno izobraževal, kmalu so mi tam celo ponudili službo. Odločil sem se, da
ne želim živeti in delati v Gradcu, pač pa doma, v Lenartu. Friziranje sem obvladal, vendar
to ni bilo dovolj, želel sem postati še dober brivec. Največ znanja na tem področju imajo v
Rotterdamu na Nizozemskem, kjer so najboljši brivci na svetu, zato sem se odpravil na
tamkajšnjo The Old School Barber Academy, kjer sem se naučil briti s tako imenovanim
enoklingerskim rezilom. Naj povem, da sem v času obiskovanja tečaja v Rotterdamu
prebival pri prĳatelju Marku, ki mi je takrat zelo pomagal. Hvala mu.«

Prostor na Trgu osvoboditve ureja po evropskih
standardih

Tema letošnjega projekta je: Z DRUGIMI RAVNAJ TAKO,
KOT SI ŽELIŠ, DA BI DRUGI RAVNALI S TABO.
Na delavnici smo se vzgojiteljice z otroki najprej pogovorile o strpnosti in nestrpnosti,
zatem pa so otroci ustvarjali likovne izdelke na to temo, ki smo jih v našem vrtcu ob koncu
delavnice tudi razstavili.
Namen projekta je, da ob mednarodnem dnevu strpnosti poglobimo védenje o pomenu
strpnosti in izpostavimo problematiko nestrpnosti. Namen tega projekta je tudi, da skozi
uresničevanje vseh ciljev spodbujamo prĳateljstvo med otroki, medsebojno spoštovanje,
razumevanje, sprejemanje in posledično tudi sodelovanje med njimi.
Vzgojiteljice smo otrokom želele približati pomen mednarodnega dneva strpnosti.
Mednarodni dan je poseben dan, ko ljudje po celem svetu nečemu namenĳo še dodatno
pozornost in se o tem pogovarjajo. Zato smo v vrtcu svojo pozornost namenili strpnosti.
Tako smo strpnosti, prĳateljstvu in sodelovanju skupaj dali mesto, ki jim pripada.
Strpnost je zelo pomembna za naše odnose, ki jih imamo drug do drugega, in je pogoj za
to, da lahko sodelujemo, se skupaj igramo, ustvarjamo in napredujemo v tem, da se imamo
radi in smo prijatelji.
V skupini Zvezdice je vzgojiteljica otrokom prebrala pravljico Grdi raček Hansa Christiana
Andersena, ki govori o prijateljstvu, strpnosti in spoštovanju. Pri tem je otroke opozorila,
da so bili ob poslušanju v zgodbi pozorni na to, kako druge živali ravnajo z račkom.
Otroci so nato likovno ustvarjali. Narisali so nestrpno ravnanje drugih do Grdega račka,
torej tako kot oni ne bi ravnali z Grdim račkom, ali pa so narisali spoštljiv odnos do Grdega
račka – tako kot bi oni želeli, da bi ravnali z Grdim račkom.
V skupini Sončki so se seznanili s pravljico Pekarna Mišmaš avtorice Svetlane Makarovič,
ki govori o prijateljstvu, strpnosti in spoštovanju. Otroci so bili ob poslušanju v zgodbi
pozorni na to, kako vaščani ravnajo s pekom Mišmašem.
Po obravnavi pravljice so otroci likovno izrazili ravnanje drugih do peka Mišmaša oziroma
spoštljiv odnos do njega – tako kot bi oni želeli, da bi ravnali z Mišmašem.
Ko so otroci zaključili ustvarjanje, smo likovne izdelke razstavili in si razstavo skupaj
ogledali. Vsak otrok je lahko predstavil svoj likovni izdelek.
Po končanem ogledu razstave smo sedli v krog strpnosti in prijateljstva ter se pogovarjali
o tem, kaj so novega spoznali, kako si želijo, da bi drugi ravnali z njimi. Vsak otrok v krogu
je povedal pohvalo ali zaželel kaj lepega svojemu sosedu na desni strani. Kot zaključek
delavnice, v podporo medsebojnega prijateljstva in spoštovanja, smo skupaj zapeli
pesmico, ki govori o prijateljstvu: Mi se imamo radi …

Jože pravi, da je vse to znanje želel pridobiti, preden se je odločil za svojo brivnico.
Pomembno mu je, da zna svoje stranke tudi obriti, prĳeti klingo v roke in dobro opraviti
delo. Kmalu je opustil delo v Avstrĳi in prenovil celotno zgornje nadstropje v objektu na
Trgu osvoboditve 3 v Lenartu. »Brivnico sem uredil po določenih evropskih standardih. V
prostoru ne sme manjkati kavč, prav tako ne pĳača, ki jo postrežemo strankam. Sodelujem
celo z znanim pivovarjem. V brivnici bomo uredili še »play room« in še kakšne druge stvari
za moške.«
Foto: arhiv vrtca

Sledi logično vprašanje: ali bo brivnica namenjena le
moškim?
»Sam ne znam striči žensk, sicer pa lahko k nam pridejo tudi dekleta, če ne drugače kot
spremljevalke svojih fantov oziroma partnerjev.«
V brivnico so moški zahajali že v 50. letih. Največji razcvet so doživele v Chicagu. V tistem
času so brivci delali največ klasičnih frizur, ki so tudi našemu sogovorniku najbolj blizu.
»Za razliko od klasičnih frizerskih salonov veliko uporabljam klingo, s katero naredim
linĳe, pobrĳem zatilje, z njo pa uredim tudi brado. Nekateri celo pravĳo, da znajo brivci
narediti še boljšo frizuro kot izobraženi frizerji. Sam se sicer zdaj največ ukvarjam s tem,
kako ljudem, glede na njihovo gostoto las, urediti najboljšo frizuro. To delo me res veseli
in nikoli ni prepozno, da spoznaš svoj talent in delaš v življenju tisto, kar ti je všeč.«

Je tudi velik ljubitelj športnih čevljev
Ob tem je Jože velik ljubitelj mode, posebej »sneakerjev« (športnih copat), doma ima celo
zbirko zelo redkih čevljev. »Pred salonom nameravamo urediti center za modo, morda
prostor za čiščenje čevljev, za tiste z manj las bodo na voljo kape, posebna olja za nego
brade in podobno.«
Uradna otvoritev brivnice Barbershop Askari bo predvidoma januarja prihodnje leto. Že
prej, decembra, pa bodo izdali darilne bone, ki jih bo mogoče unovčiti po otvoritvi.
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Od tod in tam

Srečanje s predsednikom

VDC POLŽ Maribor ponosen
prejemnik nagrad
VDC Polž Maribor je ponosen prejemnik nagrade za izstopajoče kakovostno in strokovno
delo na področju socialnega varstva v zadnjih petih letih za leto 2020. Nagrado je 10.
decembra 2021 podelilo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
(MDDSZ) na Brdu pri Kranju, saj v preteklem letu uradne podelitve ni bilo. Hvaležni smo,
da so na ministrstvu prepoznali naše strokovno prizadevanje, izkazano skozi kakovostno
in strokovno delo pri neposrednem delu z uporabniki socialnega varstva in reševanju
socialne problematike ter pri iskanju novih poti za uspešno zadovoljevanje potreb naših
uporabnikov. Ta nagrada je zahvala vsem zaposlenim, uporabnikom in svojcem za uspešno
delo ter motivacija za nove izzive, ki so pred nami.
Ta isti dan smo prejeli še Slovensko nagrado za družbeno odgovornost Horus 2021 za
projekt »S teboj lahko«, ki ga izvajamo v sodelovanju z VDC Zasavje. Organizatorji so
zapisali naslednje: »Pilotni projekt »S teboj lahko – razvoj in preizkušanje storitev
socialnega vključevanja« se navezuje na področje družbene odgovornosti – na vključevanje
v skupnost in njen razvoj. Osredotoča se na oblikovanje trajnega podpornega okolja, ki bo
invalidnim osebam z najtežjimi invalidnostmi omogočilo samostojnejše življenje in
udejstvovanje v družbi. Projekt vključuje uporabnike, ki živijo na območjih z nižjo stopnjo
pokritosti s skupnimi storitvami, povezuje ključne deležnike v lokalnih okoljih in sledi
načelom enakih možnosti. Ker gre za pilotni projekt, bodo njegovi izsledki pomemben
prispevek k sooblikovanju sistema zagotavljanja dostopnih, trajnostnih in kakovostnih
storitev socialnega vključevanja oseb z invalidnostjo v Sloveniji.« Zavedamo se, da je pred
nami še veliko izzivov, ki se jih bomo z znanjem, pridobljenim v vseh teh letih aktivnega
dela na področju socialnega varstva, uspešno lotili.
Hvala vsem, ki nas redno spremljate, podpirate in prepoznavate naše uspešno delo, saj
smo s skupnimi močmi pripravljeni na nove zgodbe in izzive v prihodnosti.

DeSUS – občinska organizacija Lenart je v ponedeljek, 29. novembra, v prostorih Centra
Slovenskih goric v Lenartu organizirala srečanje s predsednikom stranke DeSUS Ljubom
Jasničem, predsednikom Pokrajinskega odbora Podravja Srečkom Feliksom Kropetom in v.
d. predsednikom Francem Belšakom.
Srečanja se je udeležilo 16 članov stranke, ki so na srečanju razpravljali o stanju v stranki
DeSUS in pripravah na volitve v letu 2022.
DeSUS – občinska organizacĳa Lenart želi svojim članom veliko zdravja, sreče in
zadovoljstva v letu 2022.
Franc Belšak,
v. d. predsednika OO DeSUS

Foto: arhiv DeSUS

Gordana Kosanič, VDC Plož Maribor

Franc Ruhitel

Foto: arhiv VDC POLŽ Maribor

Pri Sv. Ani že šestnajsto leto
postavili adventni venec
Vsako leto se zbere že kar veliko istih zanesenjakov ob pripravi adventnega venca pred
farno cerkvĳo Sv. Ane. Seveda pa priprava traja že kar nekaj dni prej. Vsako leto je barva
drugačna. Zato poskrbita Majda Vrbnjak in Majda Pomberg. Leta 2006 je Občina Sv. Ana
prevzela zeleno luč iz Stradna v Avstrĳi. To je barva upanja, ki v adventnem času obdaja
farno cerkev.

Anja Rodeš in Urška Špindler

Foto: arhiv vrtca

Božično-novoletne počitnice, darila in zgodba o možu z nadnaravnimi lastnostmi, ki zmore
v eni sami noči obiskati neskončno otrok, burĳo otroško domišljĳo in prižigajo iskrice v
očeh. Tudi v vrtcu Lenart smo se v sodelovanju z občino Lenart potrudili prižgati iskrice v
vseh otroških očeh in jim pričarali nepozabno pričakovanje Božička. Mlajše otroke je prav
enostavno prepričati, da jeleni letĳo in s seboj na saneh pripeljejo Božička in njegovi
Božičkovi pomočnici, ki v nekaj dneh obkrožĳo cel svet. Otroci vseh skupin so se jih z
velikim navdušenjem razveselili, z njimi zaplesali, se fotografirali in prejeli darilo. Upamo,
da bodo te iskrice v očeh srčnih otrok ostale še mnogo let, s takšnimi nasmehi na obrazu,
kot smo jih videli ob obisku Božička in palčic.

Foto: Franc Ruhitel

Tudi Vrtec Lenart obiskal Božiček
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Izobraževalno središče

Kako do manj odpadkov med
prazniki?
Tukaj je najlepši del leta, ki ga zaznamuje praznična okrasitev, vonj po sveže pečenih
piškotih, druženje z nam najbližjimi in obdarovanje. Vse našteto pa hkrati pomeni tudi več
odpadkov. Med božično-novoletnimi prazniki se poveča količina zbrane steklene, plastične
in kartonske embalaže ter odpadne hrane.
Kaj pa, če bi v letošnjem decembru poskusili količino odpadkov zmanjšati na minimum? V
ta namen smo pripravili nekaj nasvetov.

Božično oz. novoletno drevesce
Uporaba navadne smreke, pridobljene iz lokalnega
gozda v skladu z usmeritvami Zavoda za gozdove
Slovenĳe, je naravi najbolj prĳazna izbira. Posekana
drevesca iz slovenskih gozdov, namenjena za okras in
praznovanje, morajo biti v letošnjem decembru med
prevozi in med prodajo označena z nalepko rumene
barve, na kateri je letnica 2021. To pomeni uporabo
okrasnih drevesc, pridelanih v Slovenĳi, ki imajo
najmanjši ogljični odtis in ne predstavljajo nevarnosti
za vnos tujerodnih žuželk in bolezni, ki bi lahko
ogrozile naše gozdove. Iz gozda oziroma narave so
pridobljena na gozdu in naravi prĳazen način, zrasla
so brez dodatnega vlaganja energĳe in vode ter brez
uporabe pesticidov.
Po uporabi pravega drevesca poskrbimo za njegovo
pravilno odlaganje ali pa ga skurimo v peči. Odlaganje odsluženih okrasnih drevesc,
vzgojenih izven Slovenĳe, v naravo predstavlja nevarnost za vnos bolezni v gozd. Iz istega
vzroka v gozd tudi ne sadimo odsluženih okrasnih drevesc iz lončkov, vzgojenih izven
Slovenĳe.

Teja Vogrinec

IZZIV ZA ŠKSG: 2021 je bilo epsko,
dajmo 2022 narediti še boljše
Kako bi lahko v enem članku opisali leto 2021 s Študenstkim klubom Slovenskih goric
(ŠKSG)? Hmm … Bilo je dolgočasno, bilo je razburljivo … Bilo je poučno, bilo je zabavno
… Bilo je poučno, a hkrati odklop od učenja … Kot navadno, je bilo tudi leto s ŠKSG polno
vsega, kar pač potrebuješ v študentskih letih. Pa poglejmo, kaj vse smo doživeli!
ŠKSG je bil športno aktiven: sodelovanje s fitnesom Dream gym in šolo Plesna dimenzĳa,
jutranja joga s Sano Grah Amidžič, tedenska odbojka na mivki v poletnih mesecih ter
sodelovanje na poletni ligi Futsala v Jurovskem Dolu.
ŠKSG je potoval: na jesenskem izletu smo si ogledali prelepe Benetke, Gardaland in
Gardsko jezero, decembra pa smo se odpeljali v sosednjo Madžarsko, kjer smo si ogledali
s prazničnimi lučkami okrašeno Budimpešto.
ŠKSG se je izobraževal: celoletno sodelovanje s Knjižnico Lenart, tečaj za vaditelja čolna
in radĳske postaje, tečaj mešanja koktajlov, tečaj fotografiranja, webinarji, predavanja in
interaktivne delavnice na različne tematike.
ŠKSG je bil dobrodelen: sodelovanje na krvodajalskih akcĳah UE Lenart, razpisi za mlade
mamice in enkratno denarno pomoč, deljenje rožic za dan ženo ipd.
ŠKSG se je tudi zabaval: poleg vseh že naštetih projektov smo se zabavali tudi na večeru
smeha s tremi standup komiki v Benediktu, na Fifinem online turnirju, Škisovi tržnici, vseh
druženjih na uradnih urah ter seveda tudi na občnem zboru, ki je potekal v soboto, 4. 12.,
na Turistični kmetĳi Breznik v Komarnici. Pregledali smo leto 2021 in že začeli z zbiranjem
idej za še bolj nepozabno leto 2022.
Dĳaki in študenti – sledite nam na socialnih omrežjih (FB, IG), preglejte našo spletno stran
(sksg.org) ali pa nas obiščite v času uradnih ur, to je vsako sredo od 17.00 do 20.00 in
vsako soboto od 10.00 do 13.00 (Trg osvoboditve 9, 2230 Lenart). Imejte nepozabno leto
tudi vi!

Darila

Foto: arhiv ŠKSG

Namesto dragih daril podarite sebe
ali svoj čas: specite kruh ali piškote, ki
jih lahko spravite v kozarec za
vlaganje in ga lepo okrasite. Izdelajte
darilne bone za varstvo otrok, izlet ali
kosilo, ponudite učenje kitare,
matematike ali tenisa. Bodite
kreativni, izdelajte domače milo,
spletite šal, naslikajte svojo umetnino
ali fotografirajte zimsko pokrajino.
Odpravite se v najbližji center
ponovne uporabe, kjer se vedno
najdejo kakšne zanimive stvari.
Podarite vstopnice za kino, muzej, kopališče, … Vsako leto pristane med odpadki ogromna
količina odpadnih baterij – izogibajte se kupovanju daril, ki potrebujejo baterije ali pa
darilu dodajte še polnilne baterije in polnilec.
Pri nakupih se vse premalo zavedamo, da uvožene izdelke, ki jih kupujemo po nizki ceni,
delajo delavci, ki ne zaslužijo niti za dostojno preživetje. Zato podpirajmo lokalne
podjetnike, obrtnike in kmete ter kupujmo pri njih.

Ovojni papir
Za zavĳanje daril izberite kakovostne in naravne materiale. Darila lahko zavĳete v rafijo,
bananin ali rižev papir, star časopisni papir, za dodatke pa uporabite suho sadje ali
posušeno cvetje. Izogibajte se bleščicam, saj so le te vir mikroplastike v našem okolju.
Razmislite tudi o embalaži, ki jo je mogoče ponovno uporabiti, kot so škatle ali darilne
vrečke.

Voščilnice
Voščilnice izdelajte sami, iz naravnih materialov, na recikliranem papirju, brez bleščic. Na
spletu lahko najdete tudi veliko brezplačnih e-voščilnic. Najlepše od vsega pa je, da kar
osebno voščite vesele praznike, pa čeprav boste v teh časih to storili s pogovorom ali
sporočilom preko telefona.

Nakupovanje
Ko greste po nakupih, s seboj vzemite vrečke za večkratno uporabo. Pred odhodom v
trgovino naredite seznam stvari, ki jih potrebujete in se izogibajte tistim, ki jih ni na
seznamu. Poskusite to početi skozi vse leto in ne samo med prazniki.

Hrana
Še pred pripravo prazničnih kosil ali večerĳ razmislite, kaj boste storili s hrano, ki bo
ostala. Kar se da zamrznite ali pripravite iz nje še kakšen obrok v prihodnjih dneh, lahko
pa kontaktirate najbližje zavetišče za brezdomce in vprašate, če jim lahko darujete hrano.
Želimo vam mirne praznike in veliko »zelenega« navdiha pri predprazničnih opravilih.
Pripravila: Nina Ornik Mulec
SOU Maribor, Skupna služba varstva okolja
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Državno prvenstvo v futsalu za ženske

Dekleta Slovenskih goric pod vrh
Na derbiju 11. kroga državnega prvenstva v futsalu za ženske se je ženska ekipa KMN
Slovenske gorice še tretjič v letošnji sezoni pomerila proti ekipi ŠD Extrem v Sodražici.
Igralke Slovenskih goric so v Športni dvorani Duplek na tekmi s to ekipo v letošnji sezoni
zabeležile še tretjo letošnjo zmago. Po dveh tesnih obračunih, ko je ekipa iz Voličine slavila
z rezultatoma 2 : 1 in 8 : 6, so bile Slovenskogoričanke tokrat prepričljivejše, saj so slavile
z rezultatom 6 : 1. Mrežo gostujoče ekipe je v 6. minuti srečanja načela domača kapetanka
Rebeka Šnofl. Za vodstvo 3 : 0 ob koncu polčasa je s še dvema zadetkoma poskrbela Tanja
Vrabel. V nadaljevanju tekme so domače najprej prejele zadetek, vendar so med 34. in 36.
minuto s tremi zaporednimi zadetki, ki jih je zabeležil dvojec Tanja Vrabel (1) in Živa
Hanžič (2), razblinile vse dvome o zmagovalcu ter tako tekmo pripeljale mirno do konca.
Z deveto zmago v sezoni in 27 osvojenimi točkami so se igralke Slovenskih goric utrdile na
drugem mestu ligaške razpredelnice. Za vodilnim Celjem zaostajajo 3 točke.
Tretjeuvrščena ekipa ŠD Košana je dosegla 19 točk, še 6 manj jih na četrtem mestu zaseda
iz kroga v krog boljša ekipa ŽNK Vrhnika. Sledita ekipi Extrema iz Sodražice (8) in KMN
Sevnica (0).
FUTSAL - Tekmovanje mladih

Uspešne mlade selekcije klubov
KMN Benedikt Sv. Trojica na derbiju proti vodilnemu Dobrepolju zabeležil tesen poraz
Derbi 9. kroga državnega prvenstva v futsalu do 17 let se je odvijal v Benediktu, kjer je
tretje uvrščeni KMN Benedikt Sv. Trojica gostil vodilni Futsal klub Dobrepolje. Z zadetkom
najboljšega strelca ekipe Benedikt–Sv. Trojica Filipa Jodla so domači prišli v vodstvo že v
4. minuti srečanja, a so gostje že v naslednji minuti rezultat izenačili in s še enim zadetkom
v 17. minuti na odmor odšli z zadetkom prednosti. Začetek 2. polčasa je ponovno pripadel
gostujoči ekipi, ki je do 38. minute pobegnila na plus 4. Domači so v zadnji minuti z dvema
zadetkoma, ki sta jih dosegla Nejc Letnik in Nejc Zögling, poraz omilili in z rezultatom 4 :
6 zabeležili svoj drugi letošnji poraz. Benediško-trojiška ekipa zaseda ob še dveh remijih in
petih zmagah ter 17 osvojenih točkah trenutno tretje mesto. Vodilna ekipa Dobrepolje jih
osvojila 22, Meteorplast pa 21 točk.

Šport

Slovenjegoriške mažoretke
uspešne na tekmovanju v Poreču
Članice Mažoretne in twirling skupine občine Pesnica ter Mažoretnega in twirling kluba
Benedikt so se udeležile evropskega tekmovanja zveze NBTA v disciplinah mažoret in
twirlinga v Poreču. Tekmovanja, ki je potekalo konec oktobra so se poleg Slovenk udeležile
še reprezentance iz Bolgarĳe, Češke, Romunĳe, Slovaške, Hrvaške, Rusĳe, Anglĳe,
Francĳe, Italĳe in Španĳe.
Iz slovenskogoriških klubov, Pesnice in Benedikta, sta tekmovali dve skupini, obe zelo
uspešno. Mlajša skupina (Aladinke) je zasedla tretje mesto v skupini juvenille, starejša
skupina (Rusinje) pa drugo mesto v skupini senior. Prav tako je v Slovenĳo oziroma v
Slovenske gorice romala tudi prav posebna nagrada, in sicer nagrada za najboljšo
navĳaško skupino.
Za slovenski skupini so nastopile: Nika Vezovnik, Zala Verbošt, Eva Kociper, Nika Nikita
Rokavec, Gabrĳela Žmavc, Ana Lorbek, Tia Katan Elena Markuš, Klementina Pauman in
Nuša Strižič v zasedbi Aladink. Starejšo ekipo, skupino »Rusinj«, pa so zastopale: Lana
Žabčič, Nika Vezovnik, Barbara Anžel, Gabrĳela Grabušnik, Maxime Emeršič, Maja
Lončarič, Kaja Rajter, Manca Čuješ, Sergeja Pauman in Mojca Pleteršek.
Vzporedno s tekmovanjem mažoretnih skupin je potekalo tudi tekmovanje v twirlnigu, kjer
so se slovenskogoriške članice prav tako zelo dobro odrezale. Zala Verbošt je v kategorĳi
rythmic twirl preteen osvojila osmo mesto, Sergeja Pauman v kategorĳi solo senior
trinajsto mesto in Eva Kociper med solo kadetinjami deseto mesto. V konkurenci solo 2
palici – junior je Nika Vezovnik osvojila enajsto mesto, izkušena Lana Žabčič, ki se je v
preteklosti zavihtela že na sam svetovni vrh, je v konkurenci solo 2 palici – senior tokrat
osvojila še vedno odlično peto mesto. Poleg tekmovalne vloge se je Lana na tem
tekmovanju predstavila tudi v vlogi trenerke mladih tekmovalk.

Po štirih zaporednih zmagah so igralci KMN Slovenske gorice na derbiju proti FC Ptuj, ki
je potekal v nedeljo, 12. 12. 2021, na Ptuju, tokrat klonili in zabeležili drugi poraz v
letošnjem delu prvenstva. Ptujčani so se tako maščevali za poraz, ki jim ga je klub iz
Voličine zadal v 5. krogu državnega prvenstva. Igralci Slovenskih goric so sicer tekmo
začeli zelo odločno in v 6. minuti z zadetkom Amadeja Ploja povedli. Vendar so v
nadaljevanju po izgubljenih žogah v napadu iz dveh protinapadov dobili dva poceni
zadetka. Kljub temu so na odmor po zadetku Aljaža Sužnika iz prostega strela odšli z
izenačenim rezultatom (2 : 2). V nadaljevanju so ptujski igralci kaznovali napake
gostujoče ekipe in s tremi zadetki ter ob dobrih obrambah domačega vratarja slavili z
rezultatom 5 : 2.

KMN Slov. gorice tik pod vrhom
držav. prvenstvo do 13 let – vzhod
V soboto, 11. 12. 2021, je v Športnem centru Triglav Ljubljana potekal letošnji 8. turnir v
državnem prvenstvu v futsalu do 13 let – vzhod. Najmlajša ekipa KMN Slovenske gorice se
je z zmago nad FC Ptuj (9 : 4) in porazom proti vodilnemu Ljutomeru (1 : 7) utrdila na
drugem mestu ligaške razpredelnice. Ekipa Slovenskih goric si je na ta način priigrala zelo
dobro izhodišče za zaključek rednega dela prvenstva, iz katerega v izločilne boje, ko se
bodo ekipe iz vzhoda pomerile v četrtfinalu z ekipami iz zahoda, peljejo prva štiri mesta.
Na naslednjem turnirju, ki bo za ekipo iz Voličine potekal v prihodnjem koledarskem letu,
se bodo igralci KMN Slovenske gorice pomerili z ekipama FC Litija in KMN Sevnica.
Najboljša strelca ekipe KMN Slovenske gorice sta Timotej Kocbek (19 zadetkov) in Aljaž
Fras (13 zadetkov).

Foto: arhiv kluba

KMN Slovenske gorice na 2. mestu
držav. prvenstva do 15 let – vzhod

Viljem Klanjšček

Mednarodno tekmovanje v
karateju Ljubljana open in
mladinsko Balkansko prvenstvo
V soboto, 20. 11. 2021, se je odvilo mednarodno tekmovanje – Ljubljana open 2021.
Tekmovanja se je udeležilo 71 klubov iz 8 držav, ki so zabeležili 512 posamičnih nastopov.
Barve Lenarta sta zastopala Vid Zarič in Luka Rola. Slednji je osvojil 5. mesto v borbah
mlajših kadetov nad +55 kg. Vid Zarič pa je zmagal v kategoriji borbe mladincev – 61 kg.
Od 26. 11. do 28. 11. 2021 se je v športni dvorani Zamet na Reki na Hrvaškem odvijalo
27. Balkansko prvenstvo za kadete, mladince in mlajše člane. Tekmovanje se je udeležilo
731 tekmovalcev iz 13 držav. Blizu medalje je bil Vid Zarič v kategoriji borbe mladincev –
61 kg, ki je po uvodnem porazu s finalistom in prepričljivih zmagah v repasažu na koncu
dosegel odlično 7. mesto. Čestitke!

ODBOJKA - 3. DOL - vzhod

Odbojkarice OK Benedikt so minulo soboto, 11. decembra, v 8. krogu 3. DOL – vzhod na
gostovanju v Preboldu zabeležile suvereno zmago z rezultatom 3 : 0. Benedičanke so vlogo
favoritinj potrdile že v uvodnem nizu, ki so ga dobile z rezultatom 25 : 19. V nadaljevanju
pa so popolnoma strle odpor domačink in slavile z visoko prednostjo – 25 : 11. Tudi tretji
niz je pripadel slovenskogoriški ekipi, s čimer so si odbojkarice Benedikta priigrale 6.
zmago v sezoni ter se ob dveh porazih in sedemnajstih osvojenih točkah utrdile na 4.
mestu ligaške razpredelnice. Za vodilno Slovensko Bistrico, ki v letošnji sezoni še ne pozna
poraza, zaostajajo 5 točk, drugouvrščena ekipa Svolley je v prednosti za 4 točke, medtem
ko je tretjeuvrščena ekipa Črne na Koroškem pri 2 točkah prednosti. Zadnjo letošnjo tekmo
so benediške odbojkarice odigrale minulo soboto na domačem terenu, ko so se na
sosedskem derbiju pomerile z odbojkarskim klubom ŽOK G. S. V. Ptuj.
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Ekipa Benedikta do 6. zmage
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Od tod in tam
Marija Čuček

Spominski planinski pohod Ivana
Frasa

Navadna dobra misel
(Origano vulgare)

Ob koncu leta je prav, da pogledamo nazaj in si zastavimo cilje za naprej. To je storilo tudi
17 pohodnikov, ki so se letos že osmič udeležili spominskega pohoda Ivana Frasa iz
Lenarta. Že pred začetkom leta z vodnikom Igorjem Oprešnikom snujejo načrte tudi za
prihodnje leto.
Letošnji pohod se je začel pri Vojkovi koči na Nanosu in se zaključil v strunjanskem zalivu.
Dvodnevno potepanje pa so sklenili z večerjo na Trojanah, kjer smo strnili vtise, se
spomnili pokojnih Ivana Frasa in Ivana Koglerja, zaradi katerih ohranjajo te pohode vsako
leto, ter najstarejšega udeleženca Cirila Šilca, ki se je tik pred pohodom poškodoval in žal
ni bil tokrat zraven.

Dobra misel je trajnica, ki so jo stari Grki
imenovali gorsko veselje. Raste na sončnih
pobočjih, posekah in travnikih po vsej
Evropi. V višino zraste 20–50 cm, ima
dlakavo steblo, ki je proti vrhu rdeče, na
spodnjem delu pa oleseni, zato nabiramo
zgornji del cvetoče rastline. Listi so
nasprotno ležeči in so jajčaste oblike.
Cveti od sedmega do devetega meseca.
Drobni cvetovi so združeni v polkroglasta
socvetja, ki so rožnata, karminasto rdeča,
v obmorskih krajih pa tudi bela. Vonj dobre
misli spominja na materino dušico in
majaron. Rade jo imajo čebele, čebelarji jo
uporabljajo kot odvračalo za voščenega molja in
mravlje v čebelnjaku. Dobro jo je zasaditi na vrtu,
kjer je dobra soseda zelenjavi in odganjalka mravelj.
Dobra misel je sestavni del šopka, ki ga blagoslavljamo na veliki šmaren. Včasih so cvetove
dobre misli dajali v blazine nosečnic, da jih obvaruje vsega hudega. Ima lepa domača
imena: dobromislika, dobrovoljka, gorsko veselje, divji origano, divji majaron, sušica,
čober itd.

Foto: Vasja Fras

Vasja Fras

Lastniku podjetja KOMUNALA
SLOVENSKE GORICE, d. o. o.,
v slovo
Konrad (Radko) ŽIVKO (1951–2021)
V mesecu avgustu je prenehalo biti plemenito srce
dobrosrčnega človeka, velikega prĳatelja, lastnika
podjetja KOMUNALA SLOVENSKE GORICE, d. o. o.,
Kidričeva 26, Lenart, gospoda Konrada (Radka) Živka.
Zaposleni smo z zelo težkim srcem dojeli, da smo se za
vedno poslovili od tebe in da ne boš več prihajal med nas:
na sedež podjetja, v delavnico, skladišče, na asfaltno bazo
in naša številna gradbišča.
Dragi Radko, čeprav si bil lastnik za današnje razmere kar
velikega podjetja, saj si dajal delo in kruh več kot sto
družinam, je bil tvoj odnos do nas, zaposlenih, prĳateljski, vsakomur, ki je potreboval
kakršno pomoč in je prišel do tebe, si nesebično pomagal.
Zadnja leta, ko si sam prevzel celotno podjetje, si bil izredno ponosen na naša
kakovostno izvedena dela, še posebej si bil vesel številnih pohval, ki so ti jih izrekali
državni naročniki, župani in zasebni investitorji.
Še posebej si se angažiral za pridobljena dela v občini Duplek, kjer si živel in delal ter
v občini Lenart, kjer je sedež podjetja.
Tvoja velika želja v zadnjih dveh letih je bila zraven nabave kamionov, bagrov in ostale
strojne opreme tudi nabava velikega asfaltnega »finišerja«. Tega si iz domače bolniške
postelje prek interneta v mesecu julĳu tudi poiskal in mi smo ga z velikim veseljem v
mesecu avgustu, dan pred tvojim odhodom, pripeljali na sedež podjetja. Do
današnjega dne smo z njim že položili kar nekaj tisoč metrov asfalta.

Lističe uporabljamo v kulinariki kot začimbo za pečeno meso, stročnice, paradižnikove
jedi, testenine, pice in jajčne jedi. Za zdravilne namene nabiramo zgornji del rastline v času
zgodnjega cvetenja. Dobro jo posušimo v senci in shranimo na suhem, temnem mestu. Bolj
priporočena je uporaba posušene kot pa sveže.

Ste vedeli, da so včasih dekleta fantom,
ki so odhajali k vojakom,
pripela vejico dobre misli?
Vsebuje: eterična olja, flavonoide, fenolno kislino, železo, magnezij, maščobne kisline
omega 3, vitamina A in C, čreslovine in grenčine. Je blaga zdravilna rastlina, ki učinkuje
protibakterijsko, protivirusno in protiglivično. Z njo si lahko pomagamo pri gripi,
prehladu, bronhitisu, astmi, kašlju, vnetju v ustni votlini in grlu. Pri povišani telesni
temperaturi spodbuja potenje. Koristi nam za spodbujanje prebave, izboljšuje delovanje
jeter in žolčnika, blaži in umirja želodčne, črevesne in menstrualne krče. Lajša
napihnjenost, deluje proti črevesnim vetrovom in driski. Blagodejna je tudi pri okužbah
sečil. Pomirjujoče vpliva na živčevje, blaži napetost, razdražljivost, tesnobo, pripomore k
duševnemu ravnovesju in nas umiri pred spanjem. Celi rane, opekline, akne, razjede.
Obnese se tudi pri glavobolih, menstrualnih bolečinah in revmi. Zaradi protiglivičnega
delovanja jo uporabimo pri kandidi ter glivicah na stopalih in nohtih. Nekatera
učinkovanja so znanstveno potrjena, mnoga pa so se obnesla v ljudski rabi. Čaj pripravimo
kot poparek iz dveh žličk posušene, drobno narezane droge in skodelice vrele vode –
pustimo pokrito 10 minut, precedimo in popijemo 3 skodelice po požirkih dnevno. Za
otroke vzamemo 1 žličko za skodelico in pustimo stati 5 minut. Če uporabljamo čaj proti
kašlju, ga sladimo z medom. Sladimo ga tudi, če ga pijemo za boljši spanec. Za težave s
prebavo pijemo grenak čaj ob obrokih, največ 4 skodelice na dan. Ašič svetuje, da dodamo
dobri misli vedno tudi malo rmana. Pri vnetju v ustni votlini in grlu lahko čaj tudi grgramo.
Tinkturo pripravimo iz žganja in posušene dobre misli v razmerju 1 : 5. Sestavini damo v
kozarec, ki naj stoji 2–3 tedne v kuhinji (ne na sončnem mestu), in vsebino dnevno
pretresemo. Precedimo, prelijemo v temne steklenice, uporabimo jo za masiranje, pri
revmatskih bolečinah in glavobolih. Za grgranje pri vnetju grla ali ustne votline tinkturo
razredčimo z vodo.
Več o pripravkih in receptih sledi v januarski številki. Ste vedeli, da so včasih dekleta
fantom, ki so odhajali k vojakom, pripela vejico dobre misli? V povezavi z današnjo rastlino
sem našla naslednjo pesmico: »Dobro misel podarile so nekoč nam dobre vile, da bolezen
bi odgnale, ozdraviti pomagale. So dekleta jo nabrale, dobro misel ljubim dale, ko stopili
so na vlake, da služili bi vojake. To bilo je pač na vasi, zdaj so tudi tu drugačni časi, origano
smo dobili, dobro misel pozabili.«
Želim vam dobrih misli, prijaznih, odkritosrčnih besed in najboljših dejanj.
Lepo praznujte in bodite zdravi!

Radko, naj ti bo lahka ta slovenskogoriška zemljica, ki si jo imel tako neskončno rad.
Spoštovali smo te kot prĳatelja, gospoda in lastnika podjetja. Hvala ti, da smo lahko
bili del tvoje uspešne podjetniške zgodbe. Kjerkoli že si, vemo, da nas spremljaš.
Pogrešamo te!
Janez Belna
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Izobraževalno središče
Alenka Špes in Damjana Vizjak

Na tržnico z Ovtarjem: izobraževalne
delavnice za potencialne tržne
pridelovalce – zelenjadar/-ica

Novice izobraževalnega centra
Študijski krožek ZDRAVJE Z VRTA
Na decembrski delavnici smo se pogovarjali o božičnem okraševanju skozi zgodovino,
spoznali primere božičnih dekoracĳ iz naravnih materialov ter si v prĳetni družbi in
božičnem vzdušju enega tudi izdelali.

Izobraževalne vsebine so namenjene pridelovalcem zelenjave, tistim, ki želĳo začeti,
tistim, ki že pridelujejo zelenjavo, in tistim, ki bi želeli konvencionalno pridelavo
nadgraditi z ekološko pridelavo ter se usposobiti za pridelavo in trženje.
Vse delavnice so brezplačne in se bodo izvajale preko aplikacĳe Microsoft Teams!

1. delavnica: Osnovni pogoji za pridelavo zelenjave in krompirja

Foto: arhiv centra

Predstavitev osnovnih pogojev, pomena analiz, pravilnega gnojenja, namakanja, varstva
rastlin ter tega, kako pravilno gnojiti glede na posamezne vrste vrtnin in krompirja.
Zadnja ura bo namenjena posebnim zahtevam za ekološko pridelavo zelenjave in
krompirja.
Ponedeljek, 10. 1. 2022, od 9.00 do 12.30.
Čas trajanja: 4 šolske ure, vmes polurni odmor.

V študĳskem krožku Zdravje z vrta v novem letu 2022 za vas pripravljamo še tri srečanja,
ki se bodo vsebinsko navezovala na letni čas in aktualno dogajanje v času izvedbe krožka.

Lahkih nog naokrog
Prvi petek v letu, 7. 1. 2022 ob 9.00 uri, vas vabimo, da se po
prijetno preživelih praznikih na pohodu ponovno srečamo in se v
dobri družbi aktivno podamo v novo leto. Bodimo čim več na svežem
zraku tudi v zimskim mesecih in si tako okrepimo naš imunski
sistem.
Zberemo se pred stavbo Izobraževalnega centra, Nikova 9, Lenart.
Lepo vabljeni!

Univerza za tretje življenjsko obdobje
Člani univerze za tretje življenjsko obdobje delujejo v študijskih krožkih, ki so zasnovani
tako, da ustrezajo različnim potrebam in interesom. Najpogosteje se skupine srečujejo
enkrat tedensko po dve pedagoški uri v dopoldanskem času. Od septembra 2021 so se
člani učili angleščine in nemščine, pridobivali računalniške veščine ter izpopolnjevali svoje
znanje ročnih del.
V novem letu 2022 se še naprej veselimo druženja z vami ter vas vabimo na tečaja
italijanščine in računalništva.

2. delavnica: Pridelava krompirja in možnosti ekološke pridelave
krompirja
Predstavitev vsebin, ki jih mora začetnik ali že izkušeni pridelovalec vedeti o krompirju,
zadnja ura pa bo posvečena ekološki pridelavi krompirja.
Ponedeljek, 17. 1. 2022, od 9.00 do 12.30.
Čas trajanja: 4 šolske ure, vmes polurni odmor.

3. delavnica: Pomen pridelave stročnice, tehnologija pridelave in
ekološka pridelava stročnic. Pridelava plodovk in ekološka
pridelava plodovk.
Nove možnosti v pridelavi stročnic, pridelava stročnic prek sadik, načini razmnoževanja
rastlin, vzgoja in oskrba sadik v vrtnarstvu.
Ponedeljek, 24. 1. 2022, od 9.00 do 12.30.
Čas trajanja: 4 šolske ure, vmes polurni odmor.

4. delavnica: Pridelava kapusnic in ekološka pridelava kapusnic
Kapusnice spadajo med stare slovenske vrtnine, dokaj težke tudi za ekološko pridelavo.
V delavnicah bomo spoznali, da je tudi ekološka pridelava možna.
Torek, 1. 2. 2022, od 9.00 do 12.30.
Čas trajanja 4 šolske ure, vmes polurni odmor.

5. delavnica: Možnosti in priložnosti pridelave ostalih, manj znanih
vrtnin, ki so zanimive tržne vrtnine, z ekološko pridelavo.
Poudarek bo na pridelavi špargljev in hrena, a dotaknili se bomo še nekaterih drugih
zanimivih tržnih možnosti, kot je pridelava mikrozelenjave.
Ponedeljek, 7. 2. 2022, od 9.00 do 12.30.
Čas trajanja: 4 šolske ure, vmes polurni odmor.

6. delavnica: Predelava – kisanje zelja in kisle repe; možnosti
predelave krompirja, priprava za trg. Registracija in pogoji za
dopolnilne dejavnosti na poljedelski ali zelenjadarski kmetiji.
Torek, 15. 2. 2022, od 9.00 do 12.30.
Čas trajanja: 4 šolske ure, vmes polurni odmor.

Navodila in pravila
Za točnost podatkov odgovarjajo njihovi avtorji
oziroma naročniki. Nenaročenih prispevkov in
fotografij ne vračamo, ne honoriramo in ne
odgovarjamo za avtorsko delo posredovanih
vsebin in fotografij. Pridržujemo si pravico do
krajšanja prispevkov, spremembe naslovov in
neobjave prejetih prispevkov. Izbor prejetih
fotografij opravi uredništvo. Stališča, izražena v
kolumnah in drugih prispevkih zunanjih
avtorjev, ne izražajo nujno stališča uredništva.
Imetnik materialnih avtorskih pravic avtorskih

pogodbe. Prispevkov z elementi sovražnega
govora, nestrpnosti, političnega obračunavanja
in nepodpisanih člankov ne objavljamo.
Varovanje osebnih podatkov: Vse osebne
podatke, s katerimi razpolagamo na uredništvu,
skrbno varujemo v skladu z zakonodajo in
uporabljamo le za namene, za katere so bili
podani.
Naslednja številka (1/2022) bo izšla v petek,
27. 1. 2022. Rok za rezervacijo oglasnega
prostora in oddajo člankov je 13. 1. 2022.

Cenik oglasnega prostora

del v Ovtarjevih novicah je Razvojna agencija
Slovenske gorice ali avtorji, ki imajo z
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80,00€

1/8 strani

124x84 mm

100,00€

izdajateljem sklenjene avtorske pogodbe, zato
teh del ni dovoljeno reproducirati, distribuirati
ali drugače uporabljati v tržne namene brez

1/4 strani
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180,00€

1/2 strani

253x173 mm

280,00€

Cela stran

253x350 mm

480,00€

ustreznega

pisnega

dovoljenja

oziroma

Delavnice bo izvajala Miša Pušenjak, svetovalka, specialistka za zelenjadarstvo in
okrasne rastline iz KGZ Maribor. Pri nekaterih vsebinah ji bo pomagala tudi Martina
Gomzi, terenska kmetĳska svetovalka, svetovalka za dopolnilne dejavnosti in kmečko
družino.
Delavnice so zasnovane tako, da bodo vsebine pokrile večino znanja, ki se zahteva v
katalogu znanj za pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacĳe (NPK).
Zainteresirani vabljeni k sodelovanju na brezplačnih
delavnicah za dvig usposobljenosti za pridelavo in trženje
zelenjave.
Prĳave
zbiramo
na
elektronskem
naslovu
info@lasovtar.si do četrtka, 6. 1. 2022, dostop do
delavnic bo posredovan naknadno.

K navedenim cenam se prišteva DDV.
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LAS Ovtar Slovenskih goric

Milena Grabušnik

Uspešno zaključene operacije
Foto: M. G: in prijavitelji operacij

V novembru in decembru je Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja za tri
operacije izvajala kontrolo na terenu (ugotovitve ob obisku naložbe), pri čemer ni bilo
ugotovljenih nepravilnosti.

ANIMIRANO DOŽIVETJE PODEŽELJA (akronim: RTS
ANIMACIJA)
Prijavitelj je Občina Šentilj, sodelovala pa sta še dva partnerja: Fortis Agro, d. o. o., PE in
Turistično društvo Klopotec – Zg. Velka.
Učinki naložbe:
• postavitev visokotehnološke multimedijske vsebine v Regionalnem turističnem
središču v Šentilju,
• izvedena usposabljanja na dveh delavnicah,
• izdelani promocijski letaki.
Namen operacije je spodbuditi razvoj turizma s poudarkom na kulturni in naravni
dediščini. Obiskovalcem tako nudijo: nepozabno doživetje Panonskega morja in vstop v
preteklost z arheologijo. Tako jih pritegnemo, da ostanejo na našem območju in gredo na
»teren« obiskat tudi preostale zanimive produkte.

OTROŠKI KULTURNO-UMETNIŠKI FESTIVAL VURKO FEST
(akronim: VURKO)
Prijavitelj operacije je Občina Duplek, sodelovali pa so še štirje partnerji: Osnovna šola
Duplek, Osnovna šola Korena, Gledališko društvo Vurberk in Emilijan Kokol, nosilec
dopolnilne dejavnosti na kmetiji.

FERKOVA UČILNICA NA KMETIJI (akronim: FERKOVA
UČILNICA)
V operaciji, katere prijavitelj je Stanko Ferk, nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji, so
sodelovali še trije partnerji: Osnovna šola Rudolfa Maistra Šentilj, ZMOREMO, zavod za
usposabljanje in zaposlovanje invalidov, Šentilj v Slovenskih goricah ter Športno društvo
Branka Ceršak.
Učinki naložbe:
• urejena ograja na prireditvenem prostoru,
• nabavljena oprema za učilnico – klopi in mize (12 kompletov),
• izvedena tematska prireditev,
• na novo razviti produkt izvajanja izobraževanj na kmetiji,
• vzpostavljena učilnica na prostem,
• ohranjeno 1 zeleno delovno mesto – pri prijavitelju,
• zasnovana in urejena čutna pot.

Foto: M. G: in prijavitelji operacij

Foto: arhiv RASG

Učinki naložbe:
• prenovljen prireditveni oder in sanitarije ter vgrajeno novo stavbno pohištvo na gradu
Vurberk,
• nova produkta: outdoor igra in maskota Vurko,
• izveden otroški kulturno-umetniški festival Vurko fest,
• izdelanih 17 dekliških in 8 fantovskih oblek za otroško folklorno skupino,
• nabavljeni novi brezžični mikrofoni za društvo,
• izvedena delavnica s peko Vurko piškotov z moko iz grozdnih pešk,
• medgeneracijsko druženje (ob pripravi vsebin in programa ter izvedbi festivala).

Tanja Kosec

V pripravi je 5. sprememba
Strategije lokalnega razvoja LAS
Ovtar
LAS Ovtar Slovenskih goric je oktobra 2021 s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano (MKGP) prejela dodatnih 151.280,00 EUR, ki bodo na voljo za sofinanciranje
operacij v letih 2022 in 2023. Del sredstev je namenjen za animacijo območja LAS Ovtar
Slovenskih goric (19.4) in prijavo operacij iz podukrepa 19.2. Predpogoj za objavo novega
javnega poziva za črpanje sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja
(EKSRP) je tudi potrjena 5. sprememba Strategije lokalnega razvoja LAS Ovtar Slovenskih
goric (SLR), po kateri se mora v finančni okvir predhodno vključiti dodeljena dodatna
sredstva sklada EKSRP. Vlogo za spremembo SLR je treba oddati do 31. decembra 2021.
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