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Častni občan: Benedičan, ki ima rad svoj
Več stran 3
kraj in ni nikoli delal za denar
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Na Aninem tednu je
bilo svečano, pestro in
veselo
V občini Sveta Ana so v času od 15. do 26 julija pripravili
tradicionalni Anin teden, s katerim so proslavili 24.
občinski praznik. Z njim vsako leto obeležijo obletnico
ustanovitve samostojne občine Sveta Ana. Osrednjo
prireditev so tako kot lani tudi letos pripravili na prostem
v središču občine. Na njej so podelili nagrade dijakom in
študentom, županove plakete in pokal za najboljšo športno
ekipo na Aninem tednu, krajani Zgornje Ščavnice pa so na
osrednjem trgu v Sveti Ani postavili klopotec. Tako se je
osrednja proslava občinskega praznika v občini Sveta Ana,
ki se ponaša s certifikatom Slovenia Green Destination –
silver, spremenila v čudovito turistično prireditev, na kateri
se je zbralo veliko občank in občanov ter številni
obiskovalci od drugod. Kot je dejal župan občine Sveta Ana
Silvo Slaček, so prireditve na prostem dostopne večjemu
številu občank in občanov, vzdušje na njih je bolj
sproščeno, poleg tega pa so v časih epidemije covida-19, ki
še vedno ni povsem izzvenela, za vse tudi bolj varne.

Samo v dveh letih se bo za
investicije v občini obrnilo
18 milijonov evrov.

Aleksandra Papež

Razstavljenih je bilo petindvajset likovnih del, ki so jih
pripravili: Klara Alatič, Nika Arnuš, Milan Ketiš, Nina
Kolarič, Konrad Krajnc, Ana Šuster Kraner, Ivan Lorenčič –
Loren, Leopold Methans, Eva Novak, Dejan Pfeifer, Andreja
Štancer, Nina Šulin, Danijel Vrečič – Dani in Martina Golija
– Martinca. Vidni sta njihova raznolikost ter pestrost izbire
tehnik in podlag, skupna pa jim je radost ob pogledu na
Slovenske gorice. Vsi sodelujoči na razstavi, ki bo do konca
avgusta na ogled v avli Občine Lenart v delovnem času
Upravne enote Lenart in Občine Lenart, namreč izhajajo iz
Slovenskih goric. Opus navedenih ustvarjalcev je seveda
veliko širši od tokrat razstavljenega in se ga nadejamo v
prihodnosti videti še večji del.
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V občinski avli Jožeta Hudalesa v Lenartu je bila v avgustu
postavljena tradicija vinogradništva, vinarstva, povezana s
krajinsko tematiko Slovenskih goric skozi likovna dela. Ta
se je odvijala v sklopu dogodka Umetnost rizlinga in
gibanice, ki se je odvijal v Lenarta s koncertom Ditke s
skupino.

»Dogodek Umetnost rizlinga in gibanice poteka v
soorganizaciji Društva vinogradnikov Lenart, Društva
kmečkih žena in deklet Lenart, Občine Lenart in KGZS,
Zavoda Ptuj,« je poudaril koordinator razstave Marko
Šebart. Razstavo je otvorila najstarejša sodelujoča
umetnica Martina Golija – Martinca, ki jo v Slovenskih
goricah dobro poznamo po njenem raznolikem ustvarjanju.
Z glasbo sta dogodek povezala Dominik Petko in Manuela
Brunčič.
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Začetek šole pomeni več
otrok na cesti in čas, ko je
nujna še večja pazljivost
vseh v prometu. Otroci
spadajo med najranljivejše
udeležence.
Učencem želimo, da jim
novo šolsko leto prinese
nova znanja.
Uredništvo
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Zbrane sta nagovorila tudi župan Občine Lenart,
mag. Janez Kramberger in predsednik Društva
vinogradnikov Lenart Stanko Kramberger.
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Ne pozabi!
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Pesem grozdja in lepot skozi umetnost v
Lenartu

Na osrednji prireditvi ob občinskem prazniku je župan
Silvo Slaček dejal, ki se je za to priložnost, tako kot vsi
nastopajoči na prireditvi, tudi sam oblekel v narodno nošo,
da so Ančanke in Ančani v minulih 24 letih, odkar imajo
samostojno občino, uresničili toliko in takšne projekte, o
katerih pred tem niso mogli niti sanjati. Samo v dveh letih
se bo za investicije v občini obrnilo 18 milijonov evrov.
Spomnil je, da v občini Sveta Ana gradijo skoraj deset
kilometrov kolesarskih poti, v kratkem bodo začeli
modernizirati cesto od križišča v Žicah proti Sveti Ani, v
središču občine že gradijo 32 novih stanovanj, lotevajo se
tudi izgradnje doma za starejše, poleg tega pa investirajo v
izgradnjo vodovodnih odsekov, kanalizacije, pločnikov,
javne razsvetljave in drugih za občane pomembnih
objektov. Kot je dejal Slaček, si v občini prizadevajo, da bi
imeli občanke in občani v svoji občini »celoten servis«, ki ga
potrebujejo za vsakodnevno življenje. Tako je občina že
začela s postopkom za pridobitev zobozdravstvene
ambulante v Sveti Ani, na začetku prihodnjega leta pa bo v
prostorih sedanjega Mercatorja začela obratovati lekarna.
V okviru Aninega tedna in praznovanja 24. občinskega
praznika so letos v občini Sveta Ana pripravili 39
prireditev. Pri njihovi izvedbi so sodelovala domala vsa
društva in organizacije v občini, udeležilo pa se jih je zelo
veliko občank in občanov.
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Zmago Šalamun

Zmago Šalamun

Ali gre za moralno bebavost?

Na območju Upravne enote
Lenart 225 prvošolčkov

Avtor številnih knjig na temo
množičnih medijev in popularne
kulture Arthur Asa Berger je že v
prejšnjem stoletju ugotavljal, da
živimo v vizualnem svetu, kjer večino
naše fizične in emocionalne energije
usmerjamo v proces opazovanja in
videnja. Podobno kot ribe v morju
plavamo v svetu podob, s pomočjo
katerih oblikujemo percepcijo sveta
nas samih. Vizualne podobe najdemo
na vsakem koraku in lahko rečemo, da
te bogatijo naše življenje, hkrati pa
sporočajo ostalim naša estetska merila, finančni in družbeni položaj, okus itd.
Ravno okus in estetska merila so velika težava našega okolja. Govorim o vizualnih
podobah, ki svinjajo našo pokrajino s sporočili o tem, kateri rojstni dan kdo praznuje
in kako je ime otroku, ki se je pravkar rodil.
Ne motijo me plakati in lutke na dvoriščih posameznikov, saj podobe velikokrat
razkrivajo stanje našega duha, naših misli, razgledanosti, vrednote, na katere
stavimo, itd. Tudi ne presenečenja ob polnoči, ko slavljenca z obiskom presenetijo
prijatelji, pri čemer vsi vedo vse vnaprej, a se vsi sprenevedajo, da je presenečenje
popolno.
Zelo pa me moti svinjanje pokrajine ob glavnih cestah, na prometnih znakih, v
krožiščih, z različnimi plakati, lutkami, papirnimi lokomotivami, zidarskimi odri,
šivalnimi stroji, gasilskimi oblekami itd. Menim, da je osebni praznik stvar
posameznika in ne družbe kot take, zato ni stvar množične komunikacije.
Govorim o vizualnih podobah in ne o likovnih, ker se likovne podobe držijo klasičnih
oblik izražanja in tradicionalne estetike. Vizualno je torej le gledanje samo, likovno
pa je opazovanje z razumevanjem odnosov med likovnimi elementi. Toliko v
pojasnilo, da ne bi kdo govoril o tem, da gre za umetnost. To je čisto navadno
svinjanje, kar pa seveda še ni najhujše! Prihaja tudi do napačnega razumevanja
postavljenih podob, saj je znak dogovorjen lik, ki ima določen pomen. Prometni znak
50 pomeni omejitev hitrosti na 50 km/h in v nobenem primeru ne pomeni, da Franc
ali Micka praznuje 50. rojstni dan.
Pri vsem tem je treba na površinski ravni razlikovati med dobesednim in prenesenim
pomenom sporočila, saj ima vsak znak poleg svojega običajnega pomena še dodatni,
razširjeni pomen. Govorimo o denotativni in konotativni ravni.
Denotacija je dobesedni, očitni pomen, o katerem se strinjajo tako rekoč vsi
pripadniki določene kulture. Lisica je žival, psu podobna zver, ki je rdečkastorjave
barve, s košatim repom itd., s čimer se vsi strinjamo.
Konotativni pomen pa prestavlja vrsto asociacij (ideološke, emocionalne), ki so izven
te primarne ravni pomena ter so družbeno, kulturno in subjektivno determinirane. Na
primer lisica tu konotira zvitega, prebrisanega človeka, ki mu ne gre zaupati.
Ste se kdaj vprašali, kako konotativno te vizualne podobe dojemajo tujci, ki se vozijo
skozi naše kraje? Verjetno ne, če bi se, potem tega ne bi več počeli. Za premislek,
postavite se v vlogo turista, ki potuje skozi naše kraje in ga za ovinkom ob cesti
pričaka miza, na kateri je svinjska glava, ali pa na prometnem znaku namesto
številke, ki označuje omejitev hitrosti, obraz nekega neznanega človeka.
Verjetno se ne počuti zaželenega ali ga obide občutek tesnobe, saj imata lahko
odrezana svinjska glava in mesarski mož res različne konotativne pomene. Le kaj si
predstavlja turist, ko vidi delovno obleko, napolnjeno s slamo, namesto obraza pa list
papirja z neko podobo, vse skupaj postavljeno za staro mizo, na kateri je star
računalniški monitor?
Sprašujem se, zakaj so se pojavili ti odkloni v naši družbi, saj ne gre za obujanje
kulturne dediščine. Verjetno so ti odkloni posledica sodobne potrošnje, ki temelji na
vizualnosti, podobah in reprezentacijah. Svet postaja fikcija, resničnost pa se izgublja
v svetu podob. To dejstvo je tudi dokaz, na osnovi katerega se Slovenci in Slovenke
odločamo na volitvah.
Tako so množični mediji izvrševalci volje kapitala in kapital narekuje modo. Potrošnja
je postala nova ideologija, s katero smo vsi zadovoljni, kapitalisti, ki povečujejo
dobiček, in tudi posamezniki, ki si s potrošnjo zadovoljujejo trenutne lažne potrebe.
Tudi svinjanje pokrajine z opisanimi vizualnimi podobami nekomu predstavlja
trenutek pomembnosti, nam drugim pa gnus in neodobravanje.
Vprašanje je, ali gre v teh primerih za moralno bebavost, kot je odklonska vedenja
posameznikov leta 1835 poimenoval James Cowles Prichard, ali gre za svet znotraj
sveta, ki stavi na napačne vrednote sodobnega sveta.
Zmago Šalamun, medijski komunikolog
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Prihodnji teden se bodo ponovno odprla
šolska vrata, zato smo poklicali ravnatelje
osnovnih šol na območju Upravne enote
Lenart in jih povprašali, koliko otrok bo v
letošnjem šolskem letu prestopilo prag
njihove šole.
OŠ Lenart
OŠ Lenart bo letos obiskovalo 563 učencev,
in sicer 537 učencev v 25 oddelkih v
rednem programu šole in 16 učencev v treh
oddelkih
v
programu
nižjega
izobrazbenega
standarda,
v
dveh
kombiniranih oddelkih pa bo program
vzgoje in izobraževanja obiskovalo 10
učencev. Izvajali bodo tudi devet oddelkov
podaljšanega bivanja v vseh treh
programih osnovnošolskega izobraževanja,
ki ga izvajajo v šoli. Prvič letos bo v šolske
klopi sedlo 67 malčkov.
»V šoli imamo veliko prostorsko stisko. V
juliju in avgustu so bile na starem delu
zgradbe na Ptujski cesti vgrajene zunanje
žaluzije, kar pripomore k senčenju v času
visokih temperatur in zatemnitvi učilnic.
Prepleskali smo učilnice in del šolske
kuhinje. Prostori vrtca v tem trenutku
pokrivajo potrebe vpisa otrok,« pravi
ravnatelj Marjan Zadravec.
V Vrtcu Lenart je v 17 oddelkih 267 otrok
in so vsa mesta zasedena. Sedem oddelkov
je prvega starostnega obdobja in 10
oddelkov drugega starostnega obdobja.
OŠ Voličina
OŠ Voličina bo v prihajajočem šolskem letu
obiskovalo 223 učencev v 13 oddelkih in
2,72 oddelka podaljšanega bivanja.
Prvošolčkov bo v Voličini 28.
V septembru bo v vrtec pri OŠ Voličina
vključenih 95 otrok. V nadaljevanju
šolskega leta jih bodo vključili še pet, torej
jih bo skupaj 100. Razporejeni bodo v šest
oddelkov, od tega bodo tri prvega
starostnega obdobja.
»Trenutno
z
viškom
prostora
ne
razpolagamo. Dva oddelka vrtca bosta v
prostorih šole. Noben oddelek vrtca in šole
v prihajajočem šolskem letu ne bo na
začasni lokaciji. Smo pa veseli, da je Občina
Lenart začela postopke za izgradnjo novega
vrtca v Selcah, ki bo imel tri igralnice in
večji skupni prostor. Stavba OŠ Voličina s
telovadnico in vrtcem je energetsko
sanirana. Vsi si le želimo, da bi se lahko čim
prej vrnili v čas pred kovidom, torej v čas
brez omejitev in upoštevanja ukrepov,«
pravi ravnatelj mag. Anton Goznik.
OŠ Benedikt
Tamkajšnjo osnovno šolo obiskuje 292
učencev v 18 rednih oddelkih, od tega je 28
prvošolčkov. Kot je povedal ravnatelj Aljoša
Bradač, imajo v vrtcu 160 otrok, ki so
razporejeni v devet oddelkov. Zaradi
prostorske stiske je en oddelek v stavbi
starega vrtca.
OŠ Cerkvenjak
Matično šolo v Cerkvenjaku bo v šolskem
letu 2022/23 obiskovalo 237 učencev, POŠ
Vitomarci pa 67 učencev (skupaj: 18
oddelkov osnovne šole, 10 oddelkov vrtca
in 5 oddelkov podaljšanega bivanja).
Malčkov, ki bodo prvič sedli v šolske klopi,
je v Cerkvenjaku 32 in na podružnici v
Vitomarcih devet. V Vrtec Cerkvenjak je

vpisanih 109 otrok v šestih oddelkov in v
Vrtec Vitomarci 64 otrok v štiri oddelke. Po
besedah ravnatelja mag. Mirka Žmavca
imajo trenutno dovolj prostorskih možnosti
v obeh šolah in vrtcih, čeprav načrtujejo
dograditev vrtca v Cerkvenjaku za štiri
oddelke.
OŠ Sveta Ana
Iz OŠ Sveta Ana so nam sporočili, da imajo
na matični šoli 239 učencev v 14 oddelkih
in tri oddelke podaljšanega bivanja.
Podružnično šolo Lokavec obiskuje 15
učencev v dveh oddelkih, en oddelek je
kombiniran. Imajo pa tudi oddelek
podaljšanega bivanja. V Vrtcu Sveta Ana
imajo šest skupin, na podružnici v Lokavcu
pa eno kombinirano skupino. Prvič bo v
šolske klopi sedlo 21 malčkov.
»Za prostore v vrtcu je poskrbljeno. Vsi
otroci so v primernih igralnicah, za kar se
zahvaljujemo lokalni skupnosti in vodstvu
občine Sveta Ana. V šoli sta potrebni
prenova učilnic in razširitev jedilnice,
posledično pa je prisotna želja po dogradnji
prizidka z dodatnimi učilnicami. Na
podružnici
v
Lokavcu
prenavljamo
umivalnico za vrtec, sicer pa na obeh
objektih, tako šole in vrtca pri Sveti Ani kot
tudi podružnične šole in vrtca v Lokavcu,
poteka energetska sanacija z zamenjavo
grelne peči in grelnih teles z geotermalno
energijo ter zamenjavo vseh svetil z
varčnimi LED-svetili,« nam je povedal
ravnatelj Aleksander Šijanec.
OŠ Sveti Jurĳ
Šolo pri Svetem Juriju bo v novem šolskem
letu obiskovalo 175 otrok v 11 oddelkih.
Prvič bo v šolske klopi sedlo 28 malčkov v
dveh oddelkih, imajo pa tudi dva oddelka
drugega razreda, ostali razredi so
enooddelčni. Imajo tudi 2,5 oddelka
podaljšanega bivanja. V vrtcu imajo pet
skupin, v katere je vključenih 90 otrok.
»S prostorsko stisko se srečujemo tako v
vrtcu kot v šoli. Že v preteklem šolskem
letu smo bili zaradi dodatnega oddelka
primorani preseliti 5. razred v učilnico za
angleški jezik, v tem šolskem letu pa smo
prav tako bili zaradi dodatnega oddelka
primorani spremeniti prostore garderobe v
učilnico 2. razreda. S tem bomo nove
garderobe začasno namestili v hodniku v
pritličju stare šole.
Z novim šolskim letom bodo tako učence
pričakale nove garderobne omarice, čez
počitnice pa so bile sveže prepleskane
učilnice v 1. nadstropju stare šole, obnovili
smo celotno elektroinštalacijo tako v šoli
kot v vrtcu, uspešni pa smo bili tudi na
razpisu Spirit Slovenija in pridobili
sredstva, ki jih bomo namenili ureditvi
učilnice na prostem, ureditvi senzorične
poti, morebiti pa tudi prostoru za kolesa,«
nam je povedala ravnateljica Vesna Breznik.
OŠ Sveta Trojica
V Sveti Trojici imajo 167 učencev v devetih
oddelkih in treh oddelkih podaljšanega
bivanja. V vrtec so vpisani 104 otroci v
šestih oddelkih. V Sveti Trojici imajo tudi
21 prvošolčkov.
O prostorih ravnatelj Darko Škerget pravi:
»V šoli imamo za vse oddelke dovolj
prostora, v vrtcu pa imamo en oddelek na
drugi lokaciji, ostali so v vrtcu ali šoli. Šola
je urejena in sodobno opremljena.«
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Pogovor ob kavi
Anita Grgić

Benedičan, ki ima rad svoj kraj in ni nikoli delal za denar
Milan Gumzar, nekdanji benediški župan in
tajnik
krajevne
skupnosti.
Ponosni
Benedičan in v prvi vrsti človek, ki se
zavzema za ljudi. Za izjemen prispevek k
razvoju občine Benedikt je letos prejel
naziv častni občan občine Benedikt. V času
županovanja so bila pri njem zmeraj odprta
vrata, saj je bil za občane »zdravnik,
odvetnik in socialna delavka«. V težkih
stiskah jih je vzel pod svoje okrilje in jim
prisluhnil. Pogovarjali smo se o politiki v
lokalni skupnosti in širše, dolgoletnem delu
v politični sferi ter se dotaknili tudi
njegovega osebnega življenja.

pogovarjati in ne znamo ceniti tistega, kar
je tudi nekdo pred nami dobrega naredil.«

Zadnji mandat je bil za
Gumzarja izrazito naporen
Gumzar priznava, da je bil zadnji mandat
zanj izredno naporen, zato je po tolikih
letih delovanja v lokalni politiki in razvoju
kraja sprejel odločitev, da ne bo več
kandidiral za župana. Posvetil se je družini
in soprogi, ki je bila ob njem v dobrem in
slabem. »Vsak dan sta morali biti zlikani
dve srajci in pripravljeni dve kravati, kar je
velika obveznost za žensko. Z ženo sva
začela skupaj kuhati, pospravljati, vrtnariti
in skupaj hoditi ven,« pove Gumzar. »Ko me
kdo vpraša, kako je v pokoju, mu povem,
da če bi vedel, da je tako lepo, bi se
upokojil že pred 40 leti. Glede na vse, kar
se dogaja na lokalnem in državnem nivoju,
sem ponosen, da sem bil del tega, kar se je
dogajalo, in da sem dovolj star, da se mi več
treba s tem ukvarjati.«

Milan Gumzar je za dolgoletni trud in
izjemni prispevek k razvoju občine
Benedikt prejel najvišje občinsko priznanje.
»Naziv častni občan Občine Benedikt je
nagrada, ki mi bo v življenju pomenila
največ in iz katere je razvidno, da moje
delo v preteklosti v Benediktu ni bilo
zaman in ni bilo slabo ocenjeno. Človek, ki
v kraju, v katerem je tudi zrasel, 40 let dela
in nato še doživi, da ga imenujejo za
častnega občana – moram reči, da si niti v
sanjah nikoli nisem zamišljal, da lahko to
doleti mene, čeprav sem zelo ponosen na to
in imam svoj kraj rad,« pove Gumzar. Rodil
se je na Ženjaku, nekdanjem samostojnem
naselju v občini Benedikt. V politične vode
se je podal že v mladih letih, ko je v letu
1971 postal prvi predsednik Zveze
socialistične mladine v Benediktu in nato v
letu 1976 še tajnik Krajevne skupnosti
Benedikt. V letih med 1994 in 1998 je bil
predsednik Občinskega sveta Občine
Lenart. Gumzar je kandidiral na prvih
občinskih volitvah za župana Občine
Benedikt in bil v nadaljevanju izvoljen še
štirikrat. V njegovih 20 letih županovanja
so bili zgrajeni nova osnovna šola, športna
dvorana, vrtec, kanalizacĳsko omrežje s
čistilno napravo, cestna infrastruktura,
industrĳska cona in stanovanjska naselja.

»To dela človek, ki ima svoj
kraj rad. Nikoli nisem delal
za denar.«
V letih med 1972 in 2016 je v rodnem
kraju, Benediktu, opravljal različne
funkcĳe. Vedno je stremel k temu, da je s
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Naziv častni občan občine
Benedikt – nagrada, ki mu
bo v življenju pomenila
največ

svojim delom prispeval k razvoju in se je
aktivno vključeval v dejavnosti. »To dela
človek, ki ima svoj kraj rad. Nikoli nisem
delal za denar. V denarju ni vse. Res je, da
človek od denarja živi in mora preživeti,
toda največ pomeni, da potem, ko si v kraju
naredil nekaj dobrega, hodiš po njem z
dvignjeno glavo, te ljudje spoštujejo in
rečejo: 'Glej, Milan, to je pa tvoje delo!'«
pove Gumzar, ki je najbolj ponosen na to,
da so uspeli vzpostaviti samostojno občino
s prenovljeno podobo. »Lahko bi rekli, da je
Benedikt nastal iz nič in da imamo danes
renome tako v slovenjegoriškem okolju kot
širše. Predvsem sem ponosen na to, da so
se ljudje k nam priseljevali tudi zaradi
urejene infrastrukture in dobre lokacĳe,« je
še dodal Gumzar.

Odkrit človek, ki ni
zamerljiv in nerad prizna
napake
Zase pravi, da je človek, ki ni zamerljiv in si

okrog sebe ne ustvarja sovražnikov. Med
pogovorom ne izbira besed v rokavicah,
temveč z odprtim duhom pove: »Sem zelo
trmast in redko sem popuščal. Ko sem se
nekaj odločil, sem to naredil. Če sem
ugotovil, da sem naredil napako, tega
nikoli nisem priznal. Tisti, ki sem mu
napako naredil, je kasneje ugotovil, da jaz
popravljam tisto, kar sem prej naredil
narobe, priznal pa nisem. Toliko sem bil
trmast ali sebičen,« je dejal Gumzar. »V
svojem
življenju
sem
bil
med
županovanjem
dostikrat
zdravnik,
odvetnik, socialna delavka oziroma oseba,
ki so se ji ljudje potožili in ji zaupali,« je
dejal. Gumzar ponosno pove, da ga v 50
letih delovne dobe skoraj nihče, ki je prišel
v pisarno, ni vikal. »Ko sem postal župan in
me je kdo med sprehodom po Benediktu
poklical župan, sem imel celo občutek, da
se malo norčuje iz mene, ker sem bil prej
navajen, da so me vsi klicali Milan,«
razlaga Gumzar.

Minister Aleksander Jevšek in častni občan Milan Gumzar.
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Srž problema slovenske
politike – nesposobnost
dialoga
V zadnjih nekaj letih v slovenski politični
sferi prihaja do razhajanj, premalo je
medsebojnega sodelovanja. Gumzar trdi,
da je ugled politike okrnjen zaradi lastne
samovšečnosti politikov. »Politik bi v prvi
vrsti moral ostati človek in upoštevati
preprosto pravilo – tisto, kar tebi ni všeč, da
delajo drugi tebi, tudi ti ne delaj drugim,«
poudarja Gumzar, ki v politiki pogreša več
dialoga in komuniciranja. »Lahko smo iz
različnih političnih strank in drugačnih
mnenj, toda ko se izglasuje določen sklep
ali zakon, bi morali vsi stremeti k temu, da
tudi tisti, ki so bili proti, pomagajo to
uresničiti. To, kar bo koalicĳa predlagala, je
za opozicĳo zanič, in obratno. To je srž
problema – ne znamo se med seboj

Gumzar pravi, da ga lokalna in državna
politika zanimata samo toliko, kolikor mu
to narekuje njegova duša. »Razvoj občine
gre po nekih stopinjah, ki so bile začrtane
predhodno. Res je, da smo mi na začetku
imeli druge težave in poglede, predvsem
smo želeli dvigniti število prebivalcev in
omogočiti
domačim
obrtnikom
in
podjetnikom, da bi imeli doma prostor za
gradnjo svojih poslovnih objektov. Vse to
nam je na nek način uspelo. Vzporedno s
tem smo se seveda zavedali, da je treba
narediti dobro infrastrukturo za šolstvo,
šport in otroško varstvo,« je dejal Gumzar.

Beg kvalificirane delovne
sile, ki je premalo cenjen
Pomanjkanje kvalificiranih delavcev s
poklicem najbolj skrbi Gumzarja, ki pravi,
da se omenjene delovne sile selĳo v
sosednjo Avstrĳo. »Kaj je beg možganov?
Ljudje, ki so končali fakulteto ali delavec, ki
je dober vodovodar, električar, mesar?
Zame so tudi poklici, ki jih danes več ne
cenimo tako kot visoko izobražene, beg
delovne sile ali beg možganov,« razlaga
Gumzar. Na eni strani je mlajša generacĳa,
ki se seli v tuje kraje, na drugi pa so
ostareli, ki se spopadajo z osamljenostjo.
»Mislim, da bi bilo dobro urediti dnevno
varstvo za starejše, kot ga imamo za
predšolske otroke. Največji problem je to,
da je starejša oseba doma osem ali več ur,
sama za štirimi stenami in nima možnosti
komuniciranja. Starejše generacĳe ne
komunicirajo kot mladi, ostane jim le
televizĳa.«

»Največja bolečina je
projekt Terme Benedikt, ki
ga nisem mogel zaključiti.«
Gumzar največje nezadovoljstvo čuti ob
pogledu proti slatinskim vrelcem, ko se
spomni svojega življenjskega projekta
Terme Benedikt, ki ga ni uspel zaključiti.
»To me stalno boli pri srcu. Na vse tisto, kar
se je takrat dogajalo, nisem imel vpliva. Bil
bi zelo vesel, če bi projekt zaključil moj
naslednik. Slovenske gorice imajo različne
danosti, ki jih ne znamo izkoristiti, ker se
ne znamo povezati, zapiramo se v lastne
vrtove, skrbimo le zase in ne vemo, da sta
tudi turizem in razvoj potrebna za
prebivalce,« za konec pove Gumzar.
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Občina Lenart
Zmago Šalamun

V občini Lenart letos končuje četrti mandat
županovanja mag. Janez Kramberger, ki
pravi, da se v vseh teh letih v občini trudijo
zagotoviti enakomeren razvoj in ustvariti
prijazno okolje za vse skupine občanov, ter
dodaja: »Z občinsko upravo se trudimo, da
skupaj s strokovnjaki s posameznih
področij pripravljamo smernice razvoja
transparentno in strokovno. Vse to potem
predstavimo občinskim svetnikom, ki k
predlogom izrazijo svoje predloge in
mnenja. Ker so gradiva za projekte
pripravljena strokovno in transparentno, so
zato tudi odločitve občinskih svetnikov in
svetnic lažje. S takšnim načinom dela tudi
na sejah občinskih svetov ni večjih
nasprotovanj in skoraj vse odločitve
sprejemamo soglasno.«
Kot sam pravi, je najbolj ponosen, da jim je
po večletnih prizadevanjih uspelo začeti z
rekonstrukcijo čistilne naprave s fekalno
postajo v južnem delu mesta in
prečrpalnim delom v severnem delu mesta,
na katerem se bodo fekalne vode čistile za
celotno naselje Lenart. Gre za največjo
investicijo v zgodovini občine Lenart, saj
njena vrednost znaša 5,7 milijona evrov in
bo
začela
poskusno
obratovati
v
prihodnjem mesecu. Ta investicija pomeni
za Lenart veliko in prispeva k ohranjanju
narave.
»Skupaj z občinami osrednjih Slovenskih
goric smo začeli z gradnjo kolesarskih
povezav. Končali smo obnovo parka v
Lenartu, uredili tržnico, posodobili in
modernizirali številne cestne odseke,
uredili Maistrovo vilo v Zavrhu in obeležili
30-letnico samostojne države s postavitvijo
stebra državnosti. Tudi na razvoj kmetijstva
nismo pozabili, saj smo v Selcah zgradili
namakalni sistem, ki omogoča tamkajšnjim
kmetom sodobno kmetovanje, tudi
podjetjem in podjetnikom nudimo dobro
podporo v industrijski coni in še bi lahko
našteval,« pravi o aktualnih investicijah
župan Kramberger. V času svojega
županovanja je najbolj ponosen na projekt
ureditve centra mesta Lenart.
»Veliko smo postorili v vseh teh letih in
ponosen sem na vse marljive ljudi, ki živijo
tod in s katerimi vrtimo kolo razvoja občine
naprej. Ob tem pa goste ob ogledu drugih
delov občine rad popeljem v Zavrh, da si
ogledajo lepote Slovenskih goric, ki jih je
opeval že Rudolf Maister –Vojanov,« pravi
župan Kramberger.

V programu razvoja občine Zavrh igra
ključno vlogo pri razvoju turizma. Letos s
pomočjo sredstev Ministrstva za kulturo
obnavljajo staro hišo »cimpračo«, ki so ji
pred leti nadeli novo streho. V sklopu
obnove, ki bo končana jeseni, bodo
zamenjali dotrajane dele in dobila bo nove
zunanje in notranje omete. Nad obnovo
bdijo strokovnjaki Zavoda za spomeniško
varstvo Maribor. Obnovljena cimprača bo
ob obnovljeni in razširjeni cesti skozi
naselje, na kateri je prostor tudi za
kolesarje in pešce, dopolnila turistično
ponudbo Zavrha.
V Občini Lenart si po besedah
Krambergerja prizadevajo zagotoviti čim
več prostora za športne dejavnosti, zato
vsako leto vlagajo v igrala, naprave in
športne objekte. »Zadnja investicija, ki smo
jo že izvedli, so dodatna igrala na Poleni, v
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Zavrh je poznan po kovinskem stolpu, ki

letos obeležuje 40. obletnico postavitve in
iz katerega se razprostira čudovit pogled na
zeleno gričevnato pokrajino in večji del
severovzhodne Slovenije. Popotniki in
kolesarji se lahko v bližini stolpa okrepčajo
v gostinskem lokalu in si ogledajo
spominsko sobo generala v Stupičevi
vili, ki jo je obnovila občina. Pred njo pa je
tudi spomenik Rudolfa Maistra, ki je
priljubljen
element
na
fotografijah
obiskovalcev.
Na stolpu je treba skrbeti tudi za varnost,
zato so ga letos statično pregledali in
ugotovili, da je potreben manjših popravil
in pleskanja, kar nameravajo opraviti v
prihodnjem letu.
»Na vse zgodbe v občini navezujemo tudi
razne dogodke in na takšen način želimo
popestriti turistično ponudbo naše občine.
V Zavrhu je tudi ponudba vin domačih
vinarjev, razna domača ponudba, ki jo v
kavarni ponuja gospod Vogrinec. Veliko
kulturnih prireditev pa se dogaja čez celo
leto, najintenzivneje v poletnem času, tudi
v sklopu LENarta. Zavedamo se, da je
razvoj trajnostnih oblik turizma nujen, če
želimo ohraniti najlepše kotičke našega
planeta in njihovo odkrivanje omogočiti
tudi prihodnjim generacijam, zato smo
pridobili znak Slovenia Green. V naši
občini stremimo k zmanjšanju porabe
plastike in varovanju okolja, saj smo
pridobili tudi certifikat Brez plastike.
Občina Lenart pa je tudi prejemnica listine
»Občina po meri invalidov«, kar pomeni,
da tudi v praksi v središče postavljamo
človeka
invalida,
njegovo
socialno
vključenost in nediskriminacijo,« pravi
župan mag. Janez Kramberger.
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Ustvarjamo prijazno okolje za vse skupine občanov

tem času pa se izvaja tudi izgradnja
plezalne stene, katere vrednost izgradnje
znaša okrog 60.000 evrov. Uspeli smo
zagotoviti proračunska sredstva in sredstva
Fundacije za šport. Poimenovana je po
rojaku alpinistu in pisatelju Tadeju Golobu.
Njena otvoritev bo 10. septembra,« je dejal
Kramberger.

»Veliko smo postorili
v vseh teh letih in
ponosen sem na vse
marljive ljudi, ki živijo
tod in s katerimi
vrtimo kolo razvoja
občine naprej.«
Počasi se zaključuje gradnja gasilskega
doma v Voličini, v mesecu novembru pa
načrtujejo, da bi v Voličini v nov gasilski
dom postavili tudi novo gasilsko vozilo.
V občini znatna proračunska sredstva
namenjajo za predšolsko in šolsko
dejavnost. Po besedah župana mag. Janeza
Krambergerja v Osnovni šoli Voličina in
telovadnici trenutno poteka energetska
sanacija. Stavbi se bosta pozimi ogrevali s
pomočjo petnajstih pred časom izvrtanih
geotermalnih sond. Telovadnica je v sklopu
tega projekta pridobila novo izolacijsko
fasado in varčna LED-svetila. Načrtujejo pa
tudi gradnjo vrtca v Selcih, ki bo
nadomestil vrtec iz leta 1969, ki je bil prvi
vrtec v Republiki Sloveniji, ki je bil
namenjen kmečkim otrokom.
Zaradi prostorske stiske so že pred časom
začeli načrtovati prizidek k Osnovni šoli
Lenart. Projekt je tik pred pridobitvijo
gradbenega dovoljenja in računajo, da bo
končan v prihodnjem letu.
»Lenart se širi, prihaja veliko mladih
družin. Načrtujemo, da bomo v letu 2023 v
Osnovni šoli Lenart imeli tri paralelke, torej
da bomo imeli v vsakem izmed devetih
razredov devetletke po tri razrede,« razlaga
mag. Kramberger.
Ob vseh teh investicijah pa v Voličini
poteka še obnova osrednjega trga, v
sklopu katerega bodo uredili center v treh

nivojih. Po besedah Krambergerja bo
obnovljen trg poživil središče Voličine in bo
primeren tudi za dogodke, ki se bodo lahko
odvijali na obnovljeni površini.
Na vprašanje, ali bo kandidiral še petič, pa
Kramberger odgovarja: »Na letošnjih
županskih
volitvah
bom
ponovno
kandidiral za župana, ker želim zaključiti te
investicije, ki se zdaj izvajajo. V mislih
imam čistilno napravo, kolesarske poti,
prizidek k Osnovni šoli Lenart, za katerega
računam, da bo končan prihodnje leto.
Potem
je
tu
projekt
nadzidava
Zdravstvenega doma Lenart, za katerega
imamo prav tako zagotovljena finančna
sredstva, projekt je v fazi izbire izvajalca.
Ob končanju naštetega želim še nastaviti
določene projekte za prihajajoči mandat, ki
bodo koristni za našo lokalno skupnost. Po
koncu mandata 2022–2026 pa se bom
umaknil in županovanje prepustil mlajšim
generacijam.«
Glede tega, kakšna je njegova vizija razvoja
občine, mag. Janez Kramberger pravi: »Res
je, za prihodnja leta imam razvojno
naravnan načrt razvoja občine Lenart.
Nadaljevali bomo z izgradnjo kolesarskih
povezav. Občina beleži velik trend
priseljevanja, zato bomo še letos začeli z
gradnjo prizidka k Osnovni šoli Lenart,
nadaljevali bomo z modernizacijo cest, saj
želimo v čim krajšem času urediti asfaltno
cesto do vseh gospodinjstev v naši občini.
Tudi v prihodnje bomo nadaljevali s
turističnimi projekti, ki bodo vabili turiste,
da se bodo radi ustavili pri nas, predvidena
je širitev industrijske cone, kjer vsako leto
dobi svoje mesto kar nekaj podjetij in
trgovskih centrov. Pričakujemo, da bomo v
kratkem začeli z gradnjo dolgo pričakovane
obvoznice, ki jo v dogovoru z Ministrstvom
za infrastrukturo umeščamo v prostor. Ta
dokument sprejemamo predolgo, zato
upam, da bo jeseni sprejet. S sprejetim
občinskim prostorskim načrtom bo
obvoznica umeščena v prostor, s čimer
bodo nastali pogoji za začetek projektiranja
in odkupa zemljišč. Ministrstvo ima v
proračunu že nekaj finančnih sredstev. Del
obvoznice bo zgradila Direkcija za ceste v
sklopu izgradnje kolesarskih povezav.
Ocenjena vrednost investicije znaša 14
milijonov evrov.«
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Občina Lenart
Zmago Šalamun

Plezalna stena za vse generacije

»Ob dodatnih igralih na Poleni smo
postavili plezalno steno, investicija je
vredna 60.000 evrov. Ugotavljamo, da je
tudi v naši občini športno plezanje čedalje
bolj priljubljeno. Uspeli smo zagotoviti
proračunska sredstva in sofinanciranje s
strani Republike Slovenije, Ministrstva za
izobraževanje, znanost in šport. Bili smo
namreč uspešni na Javnem razpisu za izbor
predlogov za sofinanciranje investicij v
izgradnjo novih plezalnih centrov in
plezalnih sten v letu 2022. Ta investicija bo
služila predvsem mladim in mogoče se bo v
Lenartu pojavil še kakšen alpinist, ki bo
dobil poželenje po plezanju, ne samo na
balvanih, ampak tudi po naravnih stenah,«
je dejal Kramberger in dodal: »Steno smo
poimenovali po Lenarčanu, našem rojaku,
alpinistu in pisatelju Tadeju Golobu, ki je
kot alpinist osvojil kar nekaj osemtisočakov
svetovnih vrhov in na takšen način mu
bomo kot mesto in občina izkazali
pozornost.«

Ob novih športnih pridobitvah na ŠRC Polena bodo jeseni, ko je čas za saditev,
posadili drevesa.

Aleksandra Papež

Na oratoriju spoznali veliko novega
Kot po mnogih drugih župnijah so tudi pri
sv. Rupertu v začetku julija pripravili
oratorij. Za 38 prijavljenih otrok so
pripravili zanimivo dogajanje. »Jutra smo
začenjali z varstvom ob 7. uri in dvigom
zastave ob 8. uri ter z jutranjim
blagoslovom, ki nam ga je podelil Jože
Muršec, domači g. župnik. Sledila sta
bansi, to je gibalna igra s petjem, in
oratorijska himna,« je opisala Karin Petko,
oratorijska voditeljica. Kasneje so si otroci
ogledali kratek film o oratorijskem junaku,

Zmago Šalamun

SVZ Hrastovec pridobil sredstva za
obnovo stopnic
V Socialno varstvenem zavodu Hrastovec
ob skrbi za nekaj manj kot 600 stanovalcev
skrbijo tudi za ohranjanje gradu Hrastovec,
v katerem še vedno biva nekaj stanovalcev
zavoda. V zadnjem letu so se potegovali za
dodatna sredstva za obnovo baročnega
stopnišča gradu, ki je zaprto že zadnjih 20
let. S to investicijo, ki jo država sofinancira
v višini 100.000 evrov, se bo izgled tega
dela gradu zelo izboljšal in izboljšala se bo
tudi njegova uporabnost, saj bodo
stopnišče lahko uporabljali stanovalci in
tudi drugi obiskovalci gradu.

zavod kaže boljša prihodnost.

Vodstvo zavoda dela vse, da se grad v
naslednjih treh do štirih letih izprazni.
Trenutno imajo v teku kar nekaj investicij,
s pomočjo katerih jim bo to uspelo, za
nekatere pa še čakajo na izbor izvajalcev.
Z zagotavljanjem novih prostorov želĳo
varovane enote preseliti v drug objekt na
lokacĳi Hrastovec. Gibalno ovirane
stanovalce pa bodo preselili v lokalno
skupnost, kjer bodo zgrajeni primerni
objekti, prilagojeni invalidnim osebam.
Tako se tudi za te ranljive skupine in sam

Za obnovo stopnic je Ministrstvo za kulturo
namenilo 100.000 evrov in sredstva so bila
medresorsko prenesena na Ministrstvo za
delo, družino, socialne zadeve in enake
možnosti. Projekt obnove so v zavodu
pripravili skupaj z Zavodom za kulturno
dediščino Maribor, ki tudi prispeva del
sredstev za obnovo. Del sredstev pa bo
primaknil tudi sam zavod. Računajo, da bi
s projektom obnove stopnišča zaključili v
naslednjih dveh letih.

Foto: Zmago Šalamun

Plezalna stena je zunanja samostoječa
stena oziroma balvan, montiran na
betonski temelj. Balvan v višini 4,5 metra
nudi različne naklone previsa (od 0 do 2
metra). Stena omogoča različne stopnje
zahtevnosti plezanja in je tako primerna za
vse generacije plezalcev, od popolnih
začetnikov do tekmovalcev. Na voljo je kar
720 plezalnih oprimkov različnih velikosti
in barv, ki jih je namestila ekipa
licenciranih trenerjev športnega plezanja.
Plezalna
površina
je
narejena
iz
vodoodporne vezene plošče debeline 18
milimetrov.
Velja izpostaviti, da plezalna stena
omogoča nadgradnjo z elektronskim

sistemom eClimber za kreiranje in
prikazovanje plezalnih smeri s prižiganjem
LED-luči in upravljanjem prek telefona.

se pogovarjali po skupinah o različnih
temah (kateheza), po malici pa nadaljevali
z delavnicami do kosila, ki sta mu sledili še
ena video zgodba in t. i. velika igra.
Dejavnosti je pripravljalo in izvajalo 14
animatorjev.
Letošnje dogajanje je bilo posvečeno sv.
Ignaciju Lojojskemu in vrednotam. Vsaki
izbrani vrednoti so posvetili en dan in jo
poskušali otrokom čim bolje približati.

Zmago Šalamun

V Voličini bo trg obnovljen v treh
nivojih

»Za grad predvidevamo, da se po
izpraznitvi nameni za turistične namene in
za samo lokalno skupnost ter tudi
domačine, da ga bodo lahko obiskali in si
ga ogledali, saj je to – po mojem mnenju –
eden lepših biserov v Slovenskih goricah,
za katerega mnogi sploh ne vedo. Menim
tudi, da je dobro ohranjen in da bo s temi
obnovami, ki zdaj sledijo, ta biser še lepši,«
pravi direktor Socialno varstvenega zavoda
Hrastovec Aleksander Gungl.

pred trgovino v Voličini in obsega 1000
kvadratnih metrov površine, ki jo bomo
uredili v treh etažah oziroma nivojih. Prvi
nivo bo okrog kulturnega doma in
spomenika, drugi bo okrog lipe, ki je bila
posajena ob osamosvojitvi, tretji pa bo
potekal proti parkirnim prostorom. Vsi trije
nivoji bodo povezani s stopnicami,
uporabljeni bodo enaki materiali, kot so na
tržnici v Lenartu in Zavrhu,« je povedal
Kramberger.
Izvedli bodo novo zasaditev, vzpostavili
razsvetljavo in namestili dodatne klopi ter
pitnik za vodo. Med drugim bodo očistili
spomenik in obnovili njegov napis. Po
besedah Krambergerja bo obnovljen trg
poživil središče Voličine in bo primeren
tudi za dogodke, ki se bodo lahko odvijali
na obnovljeni površini.
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V Voličini trenutno poteka obnova trga in
površine na območju pri kulturnem domu,
katere vrednost je ocenjena na 200.000
evrov. Investicija bo zaključena letošnjo
jesen.
Voličina ima zelo bogato zgodovino in
aktivno družbeno življenje. Staro vaško
jedro s cerkvijo, šolo, kulturnim domom,
gostinsko in trgovsko ponudbo za širše
območje predstavlja center dogajanja.
Pomembno je, da center z obnovo ne izgubi
svoje pristne vloge starega vaškega jedra in
tradicionalnega izgleda.
Po besedah župana Občine Lenart mag.
Janeza Krambergerja pri izvedbi projekta
sodelujejo z arhitektom Črtom Čučkom, ki
je pripravil idejno zasnovo in projekt za
izvedbo.
»Gre za območje okoli spomenika in
kulturnega doma, ki sega proti parkirišču

Foto: Zmago Šalamun

Športnorekreacijski center Polena, stičišče
številnih športnih dogodkov, je bogatejši za
novo plezalno steno, ki so jo poimenovali
po rojaku alpinistu in pisatelju Tadeju
Golobu. Njena otvoritev bo 10. septembra
v sklopu Dneva športa Slovenskih goric.
Postavljena je bila na pobudo članov
Planinskega društva Lenart, ki so že v
preteklosti izrazili željo, da bi postavili
plezalno steno v telovadnici v Lenartu, kjer
pa žal ni bilo prostora.
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Občina Benedikt
Damjan Veršič

Benediktovo 2022 postreglo s številnimi dogodki in prireditvami
Sprejem novorojenk in novorojencev

V času od 1. do 10. julija se je v občini Benedikt zvrstilo
veliko kulturnih, športnih, družabnih in ostalih dogodkov,
s katerimi so zaznamovali 23. občinski praznik, tako
imenovano Benediktovo 2022.

Občina je 6. julija organizirala sprejem 38 novorojenk in
novorojencev, rojenih v letu 2021, ter njihovih staršev.
Otroci so prejeli šparovček v obliki pikapolonice, v njem pa
kovanec kot simbol, da se že v mladih letih začnejo
pripravljati za nadaljnje življenje. Mamicam je župan mag.
Milan Repič podelil cvet, vsem pa zaželel veliko nagajivosti
in igrivosti, zdravja ter zadovoljnega otroštva. Obljubil je,
da se bo občina trudila, da bodo imeli urejeno predšolsko
in šolsko vzgojo ter prostore, prav tako pa tudi, kolikor je
mogoče, urejene površine za preživljanje prostega časa.

Osrednja proslava

SREBRNI GRB: Silvo Prosič, Ansambel Klapovühi
Klub starodobnik Slovenske gorice

B-live in Graharijada
Občina Benedikt je ob občinskem prazniku izvedla
tridnevni dogodek v okviru EU-projekta B-Live Europe for
Citizens. Projekt B-LIVE je združil sedem partnerjev
(Slovenijo, Avstrijo, Slovaško, Madžarsko in Hrvaško) iz
različnih evropskih držav, ki so razpravljali o konkretnih
vprašanjih na teme, kako oživiti in narediti podeželska
območja privlačna za stalno življenje mladih. Vse to z
namenom, da bi prispevali k pripravi učinkovitejše
kmetijske politike v naslednji finančni perspektivi.
Zaključne delavnice o oblikovanju smernic za prihodnje
sodelovanje med podeželskimi mesti se je udeležila tudi
Ljudmila Novak, poslanka Evropskega parlamenta, ki se je
seznanila s težavami, s katerimi se udeleženci srečujejo na
področju demografije in razvoja podeželja.

BRONASTI GRB: Marjan Farasin, Rozina Zorko, Janez
Huber, Janez Čeplak

Foto: arhiv občine

Eden izmed vrhuncev praznovanja je bila petkova osrednja
proslava s podelitvijo občinskih priznanj in slavnostnim
govornikom dr. Aleksandrom Jevškom, ministrom brez
resorja, pristojnim za razvoj in evropsko kohezijsko
politiko. Ta je v nagovoru poudaril, da je Benedikt mlada
občina, ki se lahko pohvali s številnimi dosežki. »Smotrno
zastavljene smernice razvoja so postavile dobre temelje, na
katerih je občina znala izkoristiti svoje danosti. Upravičeno
se lahko ponašate z uspešno zaključenimi projekti, ki so
pomembno preoblikovali podobo krajev in ponujajo nove
možnosti zaposlitev ter podjetniškega udejstvovanja.« V
nadaljevanju je izpostavil nekatere dosežke občine in
izrazil veselje, da je lokalna skupnost del svojih razvojnih
dejavnosti uspela sofinancirati z evropskimi sredstvi, ki so
namenjena razvojnemu zagonu, vzpostavljanju in obnovi
infrastrukture ter projektom za izboljšanje družbenega
življenja. Kot nujna ukrepa v prihodnje je omenil zeleni
prehod in digitalizacijo ter opozoril na razvojne razlike
med posameznimi regijami. Med drugim je še povedal:
»Vzhodna kohezijska regija, kamor spada tudi občina
Benedikt, bo v novi finančni perspektivi dobila več
evropskih sredstev kot zahodna, ki je bolje razvita.«

PLAKETE: Tim Katan, Alex Bratuša, KMN Benedikt Sv.
Trojica-ekipa U17, Branko Lončarič, Albina Janžekovič,
Janez Žižek

Zbrane v športni dvorani je nagovoril tudi domači župan
mag. Milan Repič, ki je izpostavil pomen ustanovitve
občine leta 1998, v nadaljevanju pa glavne pridobitve v
zadnjem štiriletnem obdobju, ki so pomembne za kakovost
življenja občank in občanov. Pristojnega ministra je pozval,
naj on in celotna vlada ustvarita pogoje za nemoteno delo
občin, tudi malih. »Kajti tudi male občine so dokazale, da
imajo znanje, voljo, ideje in cilje, da oplemenitijo
pridobljen proračunski denar.«
Kot osrednja gosta sta na prireditvi nastopila operna
virtuoza, domačina Nina Dominko in Aljaž Farasin, župan
pa je najzaslužnejšim v občini podelil priznanja.

Občina Benedikt je v mesecu maju letos podpisala
Partnership Agreement z ALDO (The European Association
for Local Democracy) za izvedbo dogodka Zero Waste
Street Food Bean Fest v okviru projekta Food Wave. Na
Graharijadi so sodelovali udeleženci iz petih evropskih
držav, ki so kuhali tradicionalno »grahovo juho«, ob tem pa
zasledovali načelo »brez ostankov«. V dogodek je bil
vključen tudi Zavod PIP. Biorazgradljive skodelice,
namenjene fižolovi juhi, so po uporabi namesto v smeti
romale v ponovno uporabo. Predstavnice zavoda PIP so po
vzoru njihovega EU-projekta »Od vil do vilic« vanje
zasadile novo življenje (sadike začimb in dišavnic), ki so jih
udeleženci odnesli s seboj domov.

PREJEMNIKI ŽUPANOVIH PRIZNANJ 2022
ODLIČEN USPEH V OSNOVNI ŠOLI – ŽUPANOVA
PETICA: Nives Senekovič, Žan Sraka, Zala Kocbek

Foto: arhiv občine

DIPLOMANITI – ŽUPANOVA DESETICA:
Maša Repič, Sara Portir, Mirjana Walner,
Monika Klingsbichl, Larisa Kokol

ZLATI GRB: Lovska družina Benedikt
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ENKRATNI USPEHI NA RAZNIH PODROČJIH –
ŽUPANOVO PRIZNANJE: Ana Lorbek, Eva Kociper,
Zala Damiš, Patricija Kuronja Križnik, Jernej Leva,
Hana Muršak, Vanja Pelc

Fotografije: arhiv občine

ČASTNI OBČAN: Milan Gumzar

Otvoritev masažnega studia s solno
sobo in multimata
Benedičan Rok Kotnik, ki je zadnja tri leta v Lenartu izvajal
različne vrste masaž, je v prostorih nekdanje trgovine
Koloniale v središču Benedikta odprl nov masažni studio in
solno sobo, ki predstavljata novost v tem okolju.
Nedvomno gre za pridobitev, ki bo vplivala na dvig
kakovosti življenja v kraju. Še posebej zanimiva je solna
soba, ki jo zaradi težav z dihali potrebuje vedno več ljudi.
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Občina Benedikt
dekleta iz več slovenjegoriških občin, željna ubranega,
večglasnega petja, njihova mentorica je Anita Kralj
Pavkovič. Številni obiskovalci koncerta so uživali ob petju
nežnih dekliških glasov, ki so postregli s priredbami
slovenskih in dalmatinskih ljudskih pesmi, zimzelenimi
melodijami Slovenske popevke, večnimi uspešnicami
skupine Abba ter čutnimi, sakralnimi biseri.

Fotografije: arhiv občine

Na Čolnikovem trgu pa stoji še ena pridobitev – prodajni
avtomat, tako imenovani multimat, ki ga je postavila
kmetija Smrke iz Negove. Multimat ponuja dnevno sveže
mleko, mocarelo, mlečni riž, navadni in dve vrsti sadnega
jogurta, jogurt na grški način in še kak izdelek, ki ga
zamenjajo glede na povpraševanje. V prihodnje želijo v
ponudbo uvrstiti še mleko brez laktoze oziroma z njeno
minimalno vrednostjo, saj je po tem proizvodu veliko
povpraševanja.

Farno žegnanje in diamantna maša
Ivana Zanjkoviča

Veselici s Čuki in Klapovühi
Tudi letos so Benedičane in obiskovalce od drugod, bilo jih
je približno 1500, navdušili Čuki in Vili Resnik, ki so
nastopili na tradicionalni gasilski veselici, domači
ansambel Klapovüh pa je pripravil veselico s svojimi starimi
in novimi uspešnicami. Z dogodkom, na katerega so
povabili nekdanje člane skupine in »očo Korla« ter Mala
šefa Slovenije Alexa in Tima, ki sta za obiskovalce
pripravila sladico, se je zasedba, ki ima novo pevko,
zahvalila vsem, ki so jim v zadnjih dvajsetih letih pomagali
na glasbeni poti.

je kot spomin na njegovo rojstno hišo postavljena kulturna
točka. Sodelujoči so pohod začeli pri kulturnem domu,
nadaljevali do župnišča (točka, namenjena župnikoma
Francu Zmazku in Francu Gomilšku) in nato do Ločkega
Vrha 25 (točka, namenjena Franu Kocbeku). Naslednje
točke so bile Ločki vrh 19 (Tone Peršak), Sv. Trije Kralji
(rojstna hiša Dominika Čolnika), gostišče Trsek (točka,
namenjena Vlasti Zorko Tihec, ki je bila tam rojena).

Koncert Vox Angelice
Pod šotorom na župnijskem dvorišču je 10. julija slovesno
sveto mašo, posvečeno sv. Benediktu, vodil mariborski
nadškof Alojzij Cvikl. Pri bogoslužju je sodeloval
diamantnomašnik Ivan Zanjkovič, ki je naslednji dan
praznoval 65 let duhovništva. Nadškof se mu je zahvalil za
vse, kar je v vseh teh letih storil za župnijo in župljane.

Poleg omenjenih dogodkov so v okviru benediškega
občinskega praznika pripravili še: vrvično kegljanje za
ekipe društev upokojencev iz Zveze društev upokojencev
Slovenskih goric in ekipe iz občine Benedikt, razstavo
izdelkov ročnodelske sekcije Plamenke KD Benedikt, dan
odprtih vrat Turistično-vinogradniškega društva Benedikt,
off-road dirko z modeli avtomobilov, malonogometni
turnir med zaselki, krvodajalsko akcijo, lovske igre za vse
generacije, predstavitev glasbene terapije, dogodek
Benedikt in duhovnost, kolesarjenje za vse generacije,
razstavo vozil Kluba Starodobnik Slovenske gorice in
standup.

Pohod po kulturni poti
Kulturno društvo in Občina Benedikt sta organizirala
pohod po kulturni poti, ki se ga je udeležilo 70 pohodnikov,
večina med njimi je bila domačinov. Med pohodniki je bil
tudi Tone Peršak, domačin, rojen na Ločkem Vrhu 19, kjer

V cerkvi svetih Treh Kraljev je potekal koncert dekliške
vokalne skupine Vox Angelica. Skupino sestavljajo mlada

Damjan Veršič

S kolesom po deželi tulipanov v Van Ghogov muzej
Erasmus+HILS je projekt, ki ga na Osnovni šoli Benedikt
vodita učiteljici Darja Stražišnik in Petra Cafnik Novak. V
juniju se je Erasmus ekipa benediške osnovne šole
udeležila zaključne mobilnosti, ki je potekala na Pallas
Athene College v kraju Ede na Nizozemskem.

(najstarejše mesto na Nizozemskem). Učencem je bila
najbolj všeč vožnja s »Pannenkoekenboot«, kjer so lahko v
dveh urah pojedli toliko palačink, kolikor so jih želeli.
Učenec iz Francije je izenačil rekord ladje, pojedel je
neverjetnih petnajst palačink.

Samo še tramvaj je manjkal …

Udeležili so se prave hollywoodske
zabave

Foto: OŠ Benedikt

V zgodnjih nočnih urah so se na dunajsko letališče v dveh
kombijih odpravili Darja Stražišnik, Igor Koser (učitelja),
Aljoša Bradač (ravnatelj Osnovne šole Benedikt),
devetošolci Marisa in Žana Novak, Žan Sraka, Rene
Brodnjak, Lukas Zemljič in Emanuela Žižek ter osmošolka
Katarina Rajšp. Potovanje je bilo, kot so povedali, zelo
pestro in raznoliko, prava šola uporabe različnih prevoznih
sredstev. Po pristanku na letališču Schiphol (Amsterdam)
so se udeleženci z vlakom odpeljali do mesta Utreht, nato
pot nadaljevali z avtobusom do končne destinacije Ede. V
nadaljevanju tedna so se veliko vozili še s kolesi in tudi z
ladjo. Samo še tramvaj je manjkal.

veljajo za najbolj fizično aktivne Evropejce. Kolesarjenje
imajo Nizozemci v genomu, tako kot imajo v genomu
ljubezen do sirov. Nizozemski sir je znan po vsem svetu,
država pa velja za eno največjih proizvajalk in izvoznic sira
na svetu.
Na ponedeljkovi otvoritveni slovesnosti so poleg
benediških učencev svoje povzetke predstavili še učenci iz
Italije, Velike Britanije, Španije, Portugalske in Francije ter
gostitelji. V torek sta po predavanju o zdravi spolnosti
sledila obisk naravnega parka Park de Hoge Veluwa in
vožnja s kolesi do muzeja Kroller Muller, kjer se nahaja za
Amsterdamom druga največja zbirka Van Ghogovih slik. V
sredo so učenci poslušali predavanje o zdravi prehrani in
vzgoji krompirja. Nato je sledil izlet v mesto Nijmegen

Na kolo za zdravo telo
Zaključno srečanje projekta HILS je bilo namenjeno
povzetku in pregledu dosedanjega dela s poudarkom na
zdravi hrani in aktivnemu življenju. V ta namen skoraj ne
bi mogli izbrati primernejše države. Da, Nizozemci so
zagrizeni kolesarji, njihova kolesarska infrastruktura
obsega kar 37.000 kilometrov kolesarskih poti in kot narod

V četrtek je bila na sporedu zaključna konferenca projekta,
na kateri so se učenci iz Benedikta odlično odrezali.
Predstavili so tudi svojo stojnico, na kateri so bili izdelki,
povezani v temo »well-being, mental health and
mindfulness«. Zvečer je potekal piknik, po njem pa
dogodek, ki so se ga učenci najbolj veselili – zabava, ki je
bila v stilu hollywoodskih zabav. Učenci so se torej
zvezdniško – po rdeči preprogi in v glamuroznih oblačilih
– sprehodili do prizorišča.
Zadnji dan je bilo na sporedu jadranje, a žal se benediška
posadka te regate ni mogla udeležiti, saj so se v nočnih
petkovih urah že morali odpraviti domov. Razlog? Ni bil
covid-19, ampak je devetošolce v petek zvečer čakala
valeta, ki je res niso smeli zamuditi. Seveda ob slovesu ni
manjkalo solz, objemov in iskrenih besed gostiteljem, ki so
našim otrokom odprli vrata svojih domov.

Kaj je bilo učencem najbolj všeč?
»Meni je bilo najbolj všeč kolesarjenje v dežju.«
(Emanuela Žižek)
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»Zanimiva hrana, a ne tako okusna kot slovenska.«
(Lukas Zemljič)
»Najbolj mi je bila všeč vožnja z ladjo »Pancakeboat.«
(Žan Sraka, Marisa Novak)
»V žaru smo pa boljši od Nizozemcev, hm, pa tudi v
kolesarjenju. Imamo Rogliča, Pogačarja … in seveda
čevapčiče. Zabava pa je bila svetovna.« (Rene Brodnjak)
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Občina Cerkvenjak
Tomaž Kšela

V Smolincih so čez poletje izvedli prvo fazo prenove ceste skozi naselje.
Modernizirali in na novo asfaltirali so 800 metrov dolg cestni odsek.

Po besedah direktorja Občinske uprave
Občine Cerkvenjak mag. Vita Kranerja je

metrov dolgo cesto, ki se odcepi od lokalne
ceste proti Radgoni, gledano iz središča
Cerkvenjaka,
pred
podvozom
pod
avtocesto v Cogetincih. Cestišče je široko
3,5 metra, na obeh straneh ceste pa so
bankine. Celotna investicija skupaj z
odkupom zemljišč je Občino Cerkvenjak
stala okoli 70 tisoč evrov.
Po besedah mag. Kranerja investicija v
izvedbenem delu ni bila tako zahtevna, ker
je doslej Gradbeništvo Kocmut, ki po tej
cesti dostopa do svojih poslovnih prostorov,
lepo skrbelo zanjo. Makadamska cesta, po
kateri so že doslej vozili tovornjaki, je bila
dobro utrjena, zato pred asfaltiranjem ni
bilo treba izvesti veliko gradbenih del.
Na Občini Cerkvenjak si, kot pravi mag.
Kraner, prizadevajo, da bi do konca leta
modernizirali še dva cestna odseka, in sicer
v Komarnici in Brengovi. Upajo, da jim bo
to uspelo, čeprav se gradbeni materiali v

zadnjem času zelo dražijo. Na letni ravni je
inflacija v Sloveniji julija dosegla 11
odstotkov, pri čemer so se cene v
gradbeništvu povečale za 20–30 odstotkov.
Zato bodo na Občini Cerkvenjak prisiljeni
pri načrtovanih modernizacijah cestnih
odsekov narediti določeno selekcijo, saj se
cene v gradbeništvu povišujejo, sredstva v
občinskem proračunu pa ne.
Sicer pa Občina Cerkvenjak nameni za
ceste velik del svojega proračuna. Tako bo
letos za modernizacijo cestnih odsekov,
vzdrževanje občinskih cest in poti ter
zimsko službo skupaj namenila blizu pol
milijona evrov. Pri modernizaciji cest
Občina Cerkvenjak uspešno sodeluje s
Telekomom, ki ob njih polaga kanalizacijo
za optiko, tako da mu ob polaganju
optičnega kabla zemlje ni treba ponovno
prekopavati.

modernizacija ceste skozi Smolince
zahteven projekt, saj je bila zelo dotrajana.
Zato je bilo treba izvesti tudi več zemeljskih
del in z gramozom utrditi podlago. Ob
modernizaciji cestnega odseka so poskrbeli
tudi za njegovo odvodnjavanje.
Po Kranerjevih besedah so letos s prenovo
800 metrov ceste skozi Smolince izvedli
samo prvo fazo modernizacijo te ceste.
Drugo fazo namerava Občina Cerkvenjak
izvesti predvidoma v naslednjem letu.
Občina Cerkvenjak je letos poleti
modernizirala tudi cesto v Cogetincih –
Kocmut. Pravzaprav je celotna investicija
trajala več let, saj je Občina Cerkvenjak
začela odkupovati zemljišča za razširitev in
asfaltiranje te ceste, ki je bila doslej
makadamska, že pred časom. Gre za 550

Cestni odsek v Cogetincih – Kocmut, ki je bil doslej makadamski, so poleti
razširili in asfaltirali.

Košnja trave z ročno koso

Pomembna kronista življenja v
osrednjih Slovenskih goricah

Kosice pri košnji trave niso bile nič manj spretne od koscev.

Foto: Tomaž Kšela
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V Smolincih v občini Cerkvenjak je že
stekel promet po prenovljenem 800 metrov
dolgem odseku ceste skozi naselje, ki ga je
Občina Cerkvenjak letos sanirala in
modernizirala. Dela je izvedlo podjetje
Pomgrad – cestno podjetje, d. d. Za celotno
investicijo, vse od priprave projektne
dokumentacije do izvedbe zemeljskih del in
nanosa novega asfalta ter prevzema
cestnega odseka, je Občina Cerkvenjak iz
proračuna namenila okoli 90 tisoč evrov.
Novo cestišče, ki je široko kar slabe štiri
metre, saj poteka po njem veliko prometa,
bo prispevalo k večji varnosti udeležencev
v prometu in krajanom iz naselja
omogočilo hitrejši dostop do središča
občine.

Foto: arhiv občine

Nova cestna odseka v Smolincih in Cogetincih

Ludvik Kramberger (levo) in Franc Bratkovič

Turistično društvo Cerkvenjak je poleti pripravilo tradicionalno turistično prireditev

Ludvik Kramberger in Franc Bratkovič že desetletja pišeta o ljudeh in dogodkih ter o življenju

»Košnja trave z ročno koso in grabljanje«, ki vsako leto privabi veliko obiskovalcev iz

v osrednjih Slovenskih goricah. Njuni članki in zapisi v različnih medijih so pomemben vir za

osrednjih Slovenskih goric, pa tudi nekaj radovednežev od drugod. Letošnja prireditev, ki

etnologe, zgodovinarje in druge strokovnjake, ki proučujejo, kako je teklo življenje v

je bila že 22. po vrsti, je potekala na Bezjakovi domačiji v Stanetincih, na njej pa se je v

preteklosti. Proučevanje preteklosti pa je pomembno, saj je zgodovina učiteljica prihodnosti.

košnji trave pomerilo dvajset koscev in kosic. Po besedah predsednika turističnega društva

Ludvik Kramberger je letos ob občinskem prazniku občine Cerkvenjak prejel priznanje

Alojza Zorka je prireditev, s katero si prizadevajo pri življenju ohraniti veščino košnje trave

njenega župana Marjana Žmavca, Franc Bratkovič pa leta 2014 zlati grb. Naša kamera ju je

z ročno koso, tudi letos – kljub zelo vročemu vremenu – pritegnila kar veliko obiskovalcev.

ujela, ko sta spremljala in dokumentirala eno od poletnih prireditev v občini Cerkvenjak.
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Občina Cerkvenjak
Tomaž Kšela

Nov nastanitveni center v Brengovi

odprli tudi 3 nove objekte. V prvem je 10
garsonjer, v drugem 14 stanovanj velikosti
25–75 kvadratnih metrov in v tretjem 14,
prav tako 25–75 kvadratnih metrov velikih
stanovanj. Zadnji objekt še ni povsem
dokončan – finalizirali ga bodo do konca
leta. Skupaj je v nastanitvenem kompleksu
46 stanovanj in 22 sob.
Na otvoritveni slovesnosti, na kateri so se
zbrali najvidnejši predstavniki gospodarskega,
političnega in društvenega življenja v
občini Cerkvenjak ter poslovni partnerji
investitorja, je zbranim spregovorila
Rosvita Mihorič Druzovič. Dejala je, da je
nastanitveni center prinesel novo življenje
na lokacijo dolgo zapuščene in propadajoče
kmetije. Za investicijo sta se z možem po
večletnem preudarjanju sprva odločila, da
življenje v čudovitem naravnem okolju
nekdanje kmetije ne bi popolnoma zamrlo
in da bi nudila kakovostno začasno
namestitev v svojem podjetju zaposlenim
delavcem iz drugih krajev. Potem ko sta
pred dvema letoma zgradila prvi objekt, pa
se je kmalu izkazalo, da sta razmišljala v
pravi smeri, saj so bili sobe in apartmaji ves
čas zasedeni. Ker se je za bivanje v
stanovanjskem objektu zanimalo čedalje
več ljudi, sta se odločila za izgradnjo

naša investicija prepoznana v pozitivni luči,
da se bodo stanovalci dobro počutili in da
bo celotna zgodba dobro sprejeta tako s
strani sosedov kot širše lokalne skupnosti,«
je dejala.
Ob tem je Rosvita Mihorič Druzovič
spomnila tudi, da letos praznuje 10-letnico
poslovanja podjetje Amomont, ki sta ga
prav tako ustanovila zakonca Mihorič
Druzovič. V tem podjetju, ki se ukvarja z
gradnjo
tunelov
in
zahtevnimi
elektroinštalaterskimi deli doma in v tujini,
je zaposlenih že okoli 500 ljudi. Med
vodilnimi kadri na sedežu podjetja v Hočah
je zaposlenih tudi precej ljudi iz
Cerkvenjaka in osrednjih Slovenskih goric.
V Amomontu zakonca izvajata svojo
primarno dejavnost, ki jima je omogočila
naložbo v namestitvene objekte v Brengovi.
»Z Jožetom želiva aktivno prispevati k
razvoju občine in ustvarjati nove zaposlitve.
Verjameva in želiva, da bi z najinimi
aktivnostmi dala zgled mladim, hkrati pa
opogumila še druge uspešne podjetnike, da
investirajo v domačem kraju in s tem
podpirajo njegov razvoj ter ugodne pogoje
za bivanje še naslednjim generacijam,« je
sklenila Rosvita Mihorič Druzovič.

Nove stanovanjske objekte v nastanitvenem centru v Brengovi so skupaj otvorili župan
Občine Cerkvenjak Marjan Žmavc in člani družine Jožeta in Rosvite Mihorič Druzovič.
Zbrane je nagovoril tudi župan Občine
Cerkvenjak
Marjan
Žmavc,
ki
je
podjetnikoma
izrazil
priznanje
za
investiranje v razvoj domačega kraja. Po
kratkem kulturnem programu, ki ga je
povezoval znani humorist Denis Avdič, je
župan skupaj z investitorjema in njunima
otrokoma prerezal trak na vhodu v nov
nastanitveni center v Brengovi.
Občina Cerkvenjak je ob letošnjem
občinskem prazniku podjetju Amomont
podelila plaketo za uspehe na področju
gospodarstva in podjetništva ter za
dosežke, ki so pomembni za razvoj in

prepoznavnost občine Cerkvenjak.
S postavitvijo nastanitvenega kompleksa v
Brengovi se aktivnosti zakoncev Mihorič
Druzovič v občini Cerkvenjak ne
zaključujejo, saj je njuno podjetje
Amomont v industrijski coni Cerkvenjak
kupilo del poslovne hale, v kateri bodo
izvajali dejavnost servisiranja službenih
vozil in skladiščenja. V njej bo tudi sedež
družbe AG Intex. Ob hali sta za potrebe
nadaljnje rasti dejavnosti kupila 5000 m2
zemljišča, če bo možno, pa nameravata
odkupiti še dodatnih 5000 m2.

Na otvoritvi se je poleg predstavnikov gospodarskega, političnega in društvenega
življenja iz občine Cerkvenjak zbralo tudi veliko poslovnih partnerjev.

Foto: Tomaž Kšela

Brengova se ponaša z novim nastanitvenim centrom, v katerem je 46 najemnih
stanovanj in 22 dvoposteljnih sob za najem.

Foto: Tomaž Kšela

kompleksa najemnih stanovanj, ki jih
nameravata oddajati na trgu za začasno
bivanje. »Vsi objekti bodo primarno
namenjeni začasni namestitvi, hkrati pa se
bomo sproti prilagajali razmeram in
potrebam na trgu. Želim si, da bi bila ta

Foto: arhiv podjetja AG INTEX

V Brengovi je podjetje AG INTEX, d. o. o.,
ki je v lasti Jožeta Mihoriča in Rosvite
Mihorič Druzovič, poleti otvorilo nov
nastanitveni kompleks, v katerem so poleg
obstoječega objekta z 8 apartmaji in 22
dvoposteljnimi sobami in skupnimi prostori

Tomaž Kšela

Izvedli so projekt »Cerkvenjaški KUL-turni oder«
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veliki oljni sliki slikarja, kiparja in
umetniškega fotografa Iva Lorenčiča, na
katerih je upodobil dve znameniti predstavi,
ki ju je pred mnogimi leti uprizorilo Kulturno
društvo Cerkvenjak: Miklovo zalo in Veliko
puntarijo.
Kulturno društvo Cerkvenjak se je zavezalo,
da bo v okviru projekta izvedlo dve delavnici
za usposabljanje vseh zainteresiranih za
odrsko nastopanje oziroma za komuniciranje
z gledalci in za vaje sproščanja pred nastopom
na odru. V društvu upajo, da bodo tudi
zahvaljujoč projektu »Cerkvenjaški KUL-turni
oder« pomladili članstvo v svojih sekcijah.
Zadruga Dobrina pa je bila odgovorna za
pogostitev s proizvodi domačih ponudnikov
ob koncu projekta, ki so ga sklenili s
prireditvijo na prenovljenem odru »Z roko v
roki«. Na njej so sodelovale vse tri sekcije
Kulturnega društva Cerkvenjak: mešani
pevski zbor, folklorna sekcija in dramska

sekcija. Nastopili pa so tudi otroci iz Osnovne
šole Cerkvenjak – Vitomarci in člani pevske
skupine Društva upokojencev Cerkvenjak, s
čimer so prispevali k medgeneracijskemu
sodelovanju. Sicer pa je celoten projekt
prispeval k ohranjanju kulturne dediščine,
približevanju kulturnih dogodkov najširšemu

krogu prebivalcev, usposabljanju za kulturno
udejstvovanje in socialni vključenosti, še zlasti
ranljivih skupin, torej mlajših in starejših.
Vrednost celotnega projekta je znašala nekaj
več kot 32 tisoč evrov, Evropski sklad za
regionalni razvoj pa je za njegovo izvedbo
prispeval blizu 14.500 evrov.

Nastop Mešanega pevskega zbora Kulturnega društva Cerkvenjak na prenovljenem
odru Kulturnega doma Cerkvenjak je videti in slišati mnogo lepše in bolje kot na
starem odru.

Foto: Tomaž Kšela

Kulturni dom v Cerkvenjaku se ponaša s
prenovljenim odrom. Prenovili so ga v okviru
projekta »Cerkvenjaški KUL-turni oder«, ki ga
je izvedla Občina Cerkvenjak v sodelovanju s
projektnima
partnerjema
Kulturnim
društvom Cerkvenjak in Zadrugo Dobrina.
Partnerji so se s projektom prijavili na javni
poziv LAS Ovtar Slovenskih goric za
pridobitev sredstev za sofinanciranje iz
Evropskega sklada za regionalni razvoj in na
njem uspeli.
Po navedbah višje svetovalke II v občinski
upravi Metke Lah Simonič je Občina
Cerkvenjak kot vodilna partnerica v projektu
poskrbela za načrtovane investicije v okviru
projekta. Tako so odstranili stare in namestili
nove zavese ter dvižno tehniko zanje. Poleg
tega so prepleskali oder in dvorano ter
montirali opremo za ozvočenje odra in
opreme za video sistem. V Avli Vlada Tušaka
pred vhodom v dvorano pa so namestili dve
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Občina Sveta Ana

Anin' roll v organizaciji MKK Kulturne zadruge Sveta Ana.

»Na tržnico z Ovtarjem« sta povabila RASG, d. o. o., in
občina Sveta Ana.

»Poletna noč«, ki jo je organiziral Cerkveno-prosvetni
pevski zbor KD Sveta Ana.

Kolesarjenje – po poteh občine ga je organiziralo DU
Sveta Ana.

»Ples pod lipo« v organizaciji KD Sveta Ana – folklorna
skupina.

Razstava ob 75-letnici krajevne organizacije RK Lokavec.

Blagoslovitev učnega čebelnjaka s prikazom košnje trave
v organizaciji ČD Sveta Ana in Etnografske skupine TD
Sveta Ana.

Dan odprtih vrat na ekološki učni kmetiji »Pri Fridi«.

Tekmovanje v kuhanju štajerske kisle juhe v
organizaciji KDKJ Sveta Ana in Okrepčevalnice Šenk.

Fotografije: arhiv občine

ANIN TEDEN

Tomaž Kšela

Nagrade študentom in dijakom

Prikaz košnje trave v organizaciji ČD Sveta Ana in Etnografske skupine TD Sveta Ana.
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gimnazije Antona Martina Slomška v
Mariboru), Ana Polanec (4. letnik III.
gimnazije v Mariboru), Matej Rajter (3.
letnik I. gimnazije v Mariboru), Ana Ferš (3.
letnik Škofijske gimnazije Antona Martina
Slomška v Mariboru), Melisa Zadravec (2.
letnik Srednje zdravstvene in kozmetične
šole v Mariboru), Anej Kolarič (2. letnik
Tehniškega šolskega centra v Mariboru),
Karina Horvat (1. letnik III. gimnazije v
Mariboru), Neja Kralj (1. letnik Srednje šole
za gostinstvo in turizem v Mariboru) in
Tamara Dvoršak (1. letnik Srednje
zdravstvene in kozmetične šole v Mariboru).

Tako kot vsako leto je občina najboljšim študentom in dijakom podelila nagrade.

Foto: arhiv občine

Športne delavnice za otroke v organizaciji ŠD Sveta Ana.

Na osrednji prireditvi ob 24. občinskem
prazniku so podelili nagrade najboljšim
študentom in dijakom. Nagrade so prejeli
Klemen Rola (4. letnik Fakultete za kemijo
in kemijsko tehnologijo v Mariboru), Anja
Senekovič (3. letnik Pedagoške fakultete v
Mariboru), Tamara Lovrenčič (3. letnik
Medicinske fakultete v Mariboru), Lara
Šijanec (2. letnik Pedagoške fakultete v
Mariboru), Tajda Padovnik (diamantna
maturantka III. gimnazije v Mariboru),
Barbara Dvoršak (diamantna maturantka
Srednje zdravstvene in kozmetične šole v
Mariboru), Katja Ornik (4. letnik Škofijske
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Občina Sveta Ana
Tomaž Kšela

traktor je bil iz leta 1957, najmlajši pa iz leta 2011. Njihove zgodbe, ki so jih predstavili v
šaljivi obliki, so bile zanimive, saj so skozi njih predstavili razvoj kmetijstva in podeželja v
minulih desetletjih. Tako svečani kot turistični del prireditve je vešče povezovala Breda
Špindler, ki je s svojimi vprašanji od udeležencev povorke traktorjev izvabila tudi
marsikatero izjavo, ki so se ji obiskovalci od srca nasmejali. Tako osrednja prireditev ni bila
samo svečana, temveč tudi prijetna in zabavna.
Ko je klopotec stal in ponosno »zapel«, pa se je začel družabni del prireditve s pogostitvijo.
Za izvrstno jedačo in pijačo so poskrbeli članice Društva deklet in žena Sveta Ana in člani
Društva vinogradnikov Sveta Ana, obiskovalci pa so se ob živi glasbi zavrteli na križišču
pred občinsko zgradbo, saj so bile vse ceste skozi središče Svete Ane v času osrednje
prireditve ob občinskem prazniku zaprte.

Po svečanem delu osrednje prireditve ob 24. občinskem prazniku Svete Ane so se krajani
Zgornje Ščavnice lotili postavljanja klopotca v središču svoje občine, ki spada med najbolj
avtentične zelene turistične destinacije v Sloveniji. Tako se je proslava ob občinskem
prazniku prelevila v atraktivno turistično prireditev, ki je občankam in občanom občine
Sveta Ana in drugim obiskovalcem popestrila vroče poletne dni.
Ščavničarji so se v središče Svete Ane pripeljali v povorki s štirinajstimi traktorji znamke
Steyr. Medtem ko so spretni fantje in možje postavljali klopotec, so domačini iz Zgornje
Ščavnice obiskovalcem prireditve predstavili svoje traktorje Steyr različnih letnikov, pa
tudi to, kako so do njih prišli, čemu so jim služili in za kaj jih uporabljajo danes. Najstarejši

Krajani Zgornje Ščavnice so v središče občine klopotec pripeljali v povorki
štirinajstih traktorjev znamke Steyr.

Tomaž Kšela

Tomaž Kšela

Plakete zaslužnim

Najbolj se je izkazala ekipa
športnikov iz Lokavca

Ob 24. občinskem prazniku občine Sveta Ana je župan Silvo Slaček podelil tri plakete
Občine Sveta Ana. Prejeli so jih Drago Ruhitel za dolgoletno prizadevno delo kot podžupan
Občine Sveta Ana, Viktor Kapl za neprecenljiv prispevek pri razvoju in dosežkih občine ter
turistične prepoznavnosti kraja ter Breda Špindler za dolgoletno aktivno sodelovanje pri
občinskih praznovanjih.

Foto: arhiv občine

Za postavitev klopotca so letos poskrbeli krajani Zgornje Ščavnice, med katerimi
je na naši fotografiji župan Silvo Slaček.

Foto: arhiv občine

Klopotec tokrat postavili krajani Zgornje Ščavnice

Velik zlati pokal je kot najuspešnejša ekipa na športnih tekmovanjih v okviru letošnjega
Aninega tedna prejela ekipa Lokavca. Drugo mesto sta si delili ekipi Dražen Vrha in Svete
Ane. Četrto mesto je osvojila ekipa Kremberka, peto ekipa Krivega Vrha, šesto ekipa
Zgodnje Ščavnice, sedmo ekipa Žic in osmo ekipa Ledineka. Letos so se športne ekipe
pomerile v odbojki, košarki, nogometu, badmintonu, namiznem tenisu, balinanju in ribolovu.
Na svečanosti ob podelitvi nagrad, plaket in pokala so izvedli tudi bogat kulturni program,
ki so ga pripravili kulturni ustvarjalci iz Kulturnega društva Sveta Ana.

Tomaž Kšela

Tomaž Kšela

Razstava potic

Razstavo potic so pripravile prizadevne članice Društva kmečkih žena in deklet
Sveta Ana.
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Foto: arhiv občine

V okviru občinskega praznika je Društvo kmečkih žena in deklet Sveta Ana ob svoji 30letnici v Avli Antona Fašinga pripravilo razstavo potic. Na njej je 28 članic društva
razstavilo potice, ki so jih same pripravile. Razstavile so potice iz 12 naselij v občini. Sicer
pa, kot pravi predsednica društva Marija Kapl, v Sveti Ani prevladujejo orehove potice,
pečejo pa tudi makove, potratne, rožičeve, kokosove, korenčkove, ocvirkove, pehtranove
in še nekatere. Ob 30-letnici je društvo izdalo tudi brošuro o svojem delovanju z recepti za potice.

V okviru Aninega tedna je letos potekala
tudi 15. Anina paleta. Nanjo so tokrat
povabili slikarke in slikarje Toma
Vojnoviča, Alojza Krevha, Zvonko Pacek,
Marijana Gregorca, Igorja Dolenca,
Stanislava Brodnika, Branka Gajšta, Pavla
Ščurka,
Nado
Jemenšek,
Draga
Reichenberga in Draga Kopšeta. Z njimi je
ustvarjal tudi domačin, slikar Danijel
Ferlinc, ki je to tridnevno slikarsko kolonijo
tudi organiziral.

Po koloniji, na kateri so slikarji slikali
predvsem krajine in tihožitja iz naravnega
okolja, so v Avli Antona Fašinga v občinski
stavbi pripravili razstavo, ki jo je v
prisotnosti številnih obiskovalcev slovesno
odprl župan Občine Sveta Ana Silvo Slaček.
Organizatorju in umetnikom, ki so vsak po
eno sliko, ustvarjeno na koloniji, poklonili
občini, se je iskreno zahvalil in poudaril, da
Anina paleta daje poseben kulturni pečat
praznovanju občinskega praznika.

Na Anini paleti je letos na povabilo občine skupaj z organizatorjem Danijelom
Ferlincem sodelovalo 12 slikarjev.

Foto: arhiv občine

Foto: Tomaž Kšela

Anina paleta

| 11

Občina Sveti Jurij v Slovenskih goricah
Anita Grgić

»V gorah se zaveš veličastnosti narave in minljivosti človeškega
življenja.«
je vztrajna oseba, ki ne odneha, ko se nekaj odloči. Pohod
po Slovenski planinski poti je imel v mislih že dlje časa. »Že
lansko leto sva s prijateljem premagala del poti, tako da
sem letos imel res veliko željo, čeprav je to zelo naporna
pot, tako psihično kot fizično. Ko to premagaš, dobiš
občutek samozadovoljstva in sam pri sebi dobiš občutek,
da si naredil nekaj ogromnega.«

27-letni diplomirani fizioterapevt Tadej Gajser iz
Jurovskega Dola je v 16 dneh v enem zamahu prehodil
celotno Slovensko planinsko pot, dolgo 617 kilometrov,
ki se razprostira od Maribora do Ankarana. Pobeg v gore
mu predstavlja najboljši dopust, ki rodi nova spoznanja.
V četrtek, 14. julija, se je Tadej Gajser odpravil na pot.
Slovenska planinska pot se začne v Mariboru, ki nato
poteka čez Pohorje in se konča na Debelem rtiču ob
Jadranskem morju. »Prvi dan sem šel do Ribniške koče,
Kop in Kremžarjevega vrha ter nato prispel do Slovenj
Gradca. Ko sem se spustil do Robanovega kota, v dolino, se
začenjajo pravi razgledi in doživetje. Od Kranjske koče na
Ledinah je sledil vzpon na Koroško Rinko, Skuto, Kokrsko
sedlo, Grintovec in nato še na Jezersko Kočno, kjer so tudi
najvišji vrhovi – po planinski klasifikaciji gre za ene
najzahtevnejših planinskih poti, ki so tudi zavarovane,«
pripoveduje Gajser.

Po spustu proti Češki koči se mu je pridružil prijatelj, ki ga
je spremljal do doline Vrata, potem pa je pot nadaljeval
sam. Naslednji dan se je povzpel na Begunjščico in Stol,
najvišji vrh Karavank, in do slikovite Golice, kjer so cvetoči
travniki z znamenitimi narcisami. Vrh Triglava je osvojil že
nekajkrat, zato mu vzpon na najvišji vrh Julijskih Alp ni
predstavljal večjih težav. »Prespal sem v Koči na Doliču pod
Triglavom. Na Kriških podih se nahajajo naravna jezera, ki
so najvišje ležeča v Sloveniji in so tudi zelo obiskana. Sledil
je vzpon na mogočen Razor, kjer je najnevarnejši del poti,«
razlaga Gajser. Najnapornejši del poti je bil na Primorskem,
kjer je bilo zelo monotono, saj nikogar ne srečaš. Skozi
Ankaran sem z zadnjimi močmi nato prišel do cilja in
dosegel Debeli rtič.« Na obali ga je čakala zaslužena
osvežitev v morju.

Pot so mu prekrižali gamsi in
kozorogi
Dolga pot je bila zahtevna, Tadej se je od prvega do
zadnjega dne srečeval s številnimi izzivi. »Bolela so me
stopala in dobil sem veliko žuljev. Prve dni sem pot od
Pohorja do Kamniško-Savinjskih Alp poznal, zato je bilo

Foto: osebni arhiv

malo lažje, a kljub temu imaš na začetku težave zaradi
dodatne teže nahrbtnika in začetnih žuljev. Tudi na
vremenske razmere ne moreš vplivati, zato moraš biti
pripravljen na vse,« pripoveduje Gajser. V visokogorju so
mu pot prekrižali gamsi, kozorogi in slepiči, na srečo pa ni
doživel nevarnih srečanj z medvedi, pajki ali kačami.

Denar mi ne pomeni tako veliko kot
šport in čas zase

Tadej je tudi član Društva mladih Jurovski Dol, kjer so
nedavno uspešno izpeljali poletno ligo. »V društvu v
prihodnje ne načrtujemo večjih dogodkov, vseskozi pa si
medsebojno pomagamo pri organizaciji dogodka in skupaj
rastemo iz leta v leto. Čeprav smo res zelo majhen kraj,
smo prebivalci zelo povezani med seboj. Ko so organizirana
druženja in občinski prazniki, skoraj vsi pridemo, vsak
vsakega pozna in se imamo lepo,« pove. Gajser je eden
redkih iz Jurovskega Dola, ki se je odpravil na Slovensko
planinsko pot in jo uspešno prehodil v enem zamahu. »Sem
kar ponosen na svoj podvig. Na cilju dobiš občutek, da si
naredil nekaj velikega zase in za kraj, iz katerega prihajaš,«
umirjeno in ponosno pripoveduje ter zaključi, da bo še
naprej nadaljeval s planinskimi podvigi in da že kuje načrte
za prihodnost.

Raje kot na obalo se vrača v gorski svet. Pobeg v gore mu
predstavlja najboljši dopust, ki rodi obilo novih spoznanj.
»Nisem človek, ki bi lahko bil dlje časa na morju. Raje grem
v gore ali pa na bolj aktiven dopust, ker mi predstavlja večji
užitek. V gorah se zaveš veličastnosti narave in minljivosti
človeškega življenja. Gore stojijo že toliko let, medtem ko
ljudje pridejo in gredo,« razlaga Tadej in doda: »Materialne
dobrine ti ne prinesejo sreče in zadovoljstva. Denar mi ne
pomeni tako veliko, kot recimo šport in čas zase.«

Foto: osebni arhiv

Vrh Triglava je osvojil že nekajkrat

Eden redkih iz Jurovskega Dola, ki je
617-kilometrsko pot prehodil v enem
zamahu

Vztrajni športnik, ki ne odneha, ko se
nekaj odloči
Ljubezen do gora in občutek spokojnosti v naravi sta
razloga, da je Tadeja Gajserja očaralo planinarjenje. Tadej

Povzeto po reviji Outsider

Obnova cimprače kot priložnost za druženje, razmišljanje in učenje

Zgradba naj dobi možnost, da se še
enkrat izrazi
Clarissa Picocci, italijanska arhitekta, je v svojem dnevniku
zapisala, da je pomembno, da se Gospe Hiši ponudi
možnost, da se še enkrat izrazi, spregovori skozi vse nas in
doseže čim več src. Hišo so popolnoma razstavili in na tak
način tudi spoznavali način gradnje v tistih časih. Ostrešje
cimprače je sestavljalo 24 lesenih tramov, ki so dve stoletji
nosili več tisoč strešnikov. 2082 nepoškodovanih opek so
zložili na palete, da jih bodo lahko kasneje ponovno
uporabili, saj jim je pomembno, »da materialu dajemo
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Foto: Nina Medved

Društvo Zelena centrala je skupaj s partnerji na tritedenski
projektni delavnici Naprej k zemlji v sklopu ERASMUS+
dekonstruirala 200 let staro cimpračo, ki se nahaja v
Jurovskem Dolu. Delavnice so se udeležili pretežno
študenti gradbene stroke, ki so prihajali iz Italije, Avstrije
in Slovenije. Mentorji delavnic so udeležence spodbujali,
da so ob razstavljanju tradicionalne hiše iz lesa in zemlje
razmišljali o njeni sestavi, gradnji in tudi trajnostnem
načinu gradnje. Hiši so tudi nadeli ime, in sicer Gospa Hiša,
saj se jim je odprla priložnost za (spoštljivo)
dekonstrukcijo, prek katere so lahko na izkustveni način
spoznavali in obravnavali tradicijo in dediščino. »Cilj
letošnje delavnice je raziskati stoletne principe, ki so nekoč
gradili trajnostno arhitekturo, in v njih najti navdih za
sodobne rešitve sonaravne gradnje,« je zapisal eden od
mentorjev Matevž Granda. Udeleženci delavnice so med
delom zapisovali svoje ugotovitve, spoznanja in razmišljanja.
vrednost in ga spreminjamo iz odpadka v vir«, kot je
zapisala Sofia Scalici.

Obstaja tudi druga pot – pot k
sonaravnosti
Vsi udeleženci so svoje misli strnili v bolj ali manj podobne
občutke. Udeleženka Klara Burgstaller je strnila: »S to
delavnico so omogočili ne le izkustveno učenje, temveč
tudi ustvarjanje novih spominov, vseživljenjskih vezi in
čudovitega časa, h kateremu se bo vredno vračati. Poleg

tega sta (Nataša Kramberger in Daniele Croci) mladim
ljudem v hitrem svetu podarila pogled, da obstaja tudi
druga pot. Da je možno razmišljati izven okvirov, ostati
zvest svojim prepričanjem in v svojih ravnanjih upoštevati
naravo.« So mladi, ki se trudijo spremeniti svet in način
razmišljanja. Zadnja leta nas narava opozarja, da sodobni
način življenja ni prijazen do narave, zato nam tudi
sunkovito vrača udarec. S takimi delavnicami se delajo
majhni koraki, a tudi veliki miselni premiki. Kot je zapisala
Ksenija Todorović: »Navdaja me dober občutek, saj se mi
zdi, da sem prispevala k boljši družbi.«
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Občina Sveti Jurij v Slovenskih goricah
Nina Zorman

Jurovški gasilci na pomoč na Kras
gasilski regiji, ki je štela skupno 280
gasilcev in 58 vozil. Pomoč smo nudili
Kostanjevici na Krasu in okolici. Ob osmih
zvečer je prišlo sedem naših gasilcev, ki so
nas zamenjali pri delu, tako da smo se mi
lahko vrnili domov. Naša druga skupina se
je domov vrnila 25. julija okoli enih
popoldne,« je gasilsko posredovanje na
Krasu opisal poveljnik PGD Sveti Jurij v
Slovenskih goricah Robert Kukovec.

Foto: arhiv društva

Foto: arhiv društva

Gasilci PGD Sveti Jurij v Slovenskih goricah
so se odzvali klicu kolegov, ko smo bili
priča
največjemu
požaru
v
času
samostojnosti naše države. Prvič so na
pomoč priskočili 24. julija, ko so se ob
drugi uri zjutraj z gasilskim vozilom GVC
16/25, opremo in posadko dveh gasilk in
šestih gasilcev odpravili na pomoč na Kras.
»Pridružili smo se Gasilski zvezi Lenart, ki
je odšla skupaj s 40 gasilci in 10 vozili.
Skupaj z njimi smo se priključili podravski

Jurovški gasilci so sodelovali pri gašenju in
sami sanaciji požara na različnih lokacijah.
Na terenu smo si hrano zagotavljali sami,
vode pa je bilo na pretek od gasilcev,
slovenske vojske in seveda domačinov, ki so
neprestano dovažali vodo. Zvečer jih je na
sprejemnem mestu vedno pričakal tudi

topel obrok. »Ko smo se utrujeni vračali
nazaj na zbirno mesto, so nas pri srcu ganili
ploskanje, mahanje, vzklikanje, objemanje,
zahvaljevanje in držanje napisov HVALA.
Zato nam tudi ni žal, da smo lahko
pomagali,« je zaključil poveljnik Kukovec.

Jernej Sinič

Nina Zorman

Obnova cestišč v Zg. Gasteraju

Gradbena dela na cesti Farazin–Grager so se zaključila v avgustu.

Za uspešno posredovanje na intervencĳah
so poleg usposobljenega kadra pomembni
tudi oprema in vozila.
Naše najstarejše vozilo, gasilska cisterna s
štiri tisoč litri vode, je dopolnilo 28 let in ga
bomo prihodnje leto zamenjali z novim
vozilom z gasilsko oznako GVC-3.
Gasilsko vozilo GVC-3 je namenjeno
dobavi vode na požarišča, dobavi pitne
vode,
posredovanju
ob
tehničnih
intervencĳah in naravnih nesrečah. Vozilo s
kombinacĳo vode, penila in tehnično
visoko razvitih ročnikov tako omogoča
možnost gašenja vseh vrst požarov. Poleg
opreme za gašenje je v vozilu predpisana
tudi druga oprema, kot so izpihovalniki
dima, agregati, večja količina cevi,
specialna orodja in pripomočki za
reševanje ob tehničnih nesrečah.

Vozilo je izrednega pomena za varnost ljudi
in premoženja v občini, saj zagotavlja
sodoben
način
gašenja
oziroma
posredovanja, s čimer nastane najmanjša
možna škoda.
Za pridobitev omenjenih finančnih sredstev
bo društvo v mesecu septembru izvedlo
zbiralno akcĳo po občini Sveti Jurĳ v
Slovenskih goricah, kjer bodo občanom
predstavili projekt nabave gasilskega vozila
in možnost donacĳe. Ob tem se tudi
zahvaljujemo Občini Sveti Jurĳ v
Slovenskih goricah, ki namenja večinski
delež finančnih sredstev ob nabavi
gasilskega vozila.
Dokončen prevzem vozila je predviden
aprila naslednje leto.

Foto: Franc Bele

Občani naselja Zg. Gasteraj so se razveselili obnove cestišč na cestnem odseku Zg.
Žerjavci–Gasteraj–Zg. Velka in javni poti do domačije Grager, ki so se začela izvajati med
poletjem. Z rekonstrukcijo bo posodobljeno vozišče ceste z asfaltno muldo in bankino na
dveh cestnih odsekih: Eder do križišča Rotwein in javna pot Farazin–Grager. V sklopu del
so se na novo speljali tudi vodovodni vodi in položilo optično omrežje.
Rekonstrukcijo in sanacijo lokalne ceste Zg. Žerjavci–Gasteraj–Zg. Velka izvaja družinsko
podjetje Kokol in Kokol, d.o.o. iz Miklavža na Dravskem polju, in sicer je predviden rok
končanja gradbenih del konec septembra. Skupna vrednost investicije znaša slabih 200
tisoč evrov z DDV.
Cestni odsek Farazin–Grager v dolžini dobrih 530 metrov, na katerem so bila dela
zaključena v začetku meseca avgusta, je uredilo podjetje Pomgrad, d.d. iz Murske Sobote.
Vrednost investicije je bila nekaj manj kot 60 tisoč evrov z DDV.

PGD Sveti Jurij v Slovenskih
goricah načrtuje zamenjavo
gasilskega vozila

VABILO
9. srečanje oktetov in malih vokalnih skupin,
ki bo v soboto, 17. septembra, ob 19. uri
na trgu v centru Jurovskega Dola.
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Foto: arhiv društva

KD Ivan Cankar Jurovski Dol vas prĳazno vabi na
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Občina Sveta Trojica v Slovenskih goricah
Nataša Bauman

zastopajo Brigita, Simon, Dejan in Tomaž, uspe tako
nenehno skrbeti za svojo poslovno dejavnost in svojih
strank nikoli ne pusti na cedilu. Delovni tim ekipe Lešnik &
Zemljič – TA LEZE si zasluženi oddih že skoraj
tradicionalno organizira v drugi polovici julija, v času
šolskih počitnic, ko imajo zmanjšan obseg dela. Takrat svoj
avtobus napodijo proti Grčiji, kjer si privoščijo tridnevni
ogled celinske Grčije in sedemdnevne počitnice na grški
obali.
Pa mladi? Aktivna študentka socialne pedagogike Veronika
Kukovec vsako poletje na polno izkoristi. Počitnice že nekaj
let zapored začenja z aktivnim druženjem v otroškem
vrvežu na oratoriju v Sveti Trojici. Nato je v juliju
bivakirala kot skavtinja v največjem dežju sredi gozda in
čas tam dobrovoljno preživela. Nadaljevala je kot
prostovoljka na Sončkovi koloniji na morju, vmes pa srkala

Veronika Kukovec

življenju, ter o sreči, ki nam jo šolanje
prinaša, tudi če nam gredo šolske
obveznosti včasih pošteno na živce in so
računalniške igrice veliko bolj zanimive. Na
delavnicah smo izdelovali svojo viteško
opremo, da smo bili pripravljeni na vsako
nevarnost, ki nas je preganjala izza vogala.
Tudi jedli smo obilna kosila kot čisto pravi
vitezi in si s tem nabrali moči za
popoldanske velike igre. Odromali smo
tudi na bližnji Negovski grad ter občudovali
njegove lepote in zgodovino. Vreme nam je
služilo, sonce nas je čez celoten teden
pridno grelo, da nam pa ni bilo prevroče,
smo se s pomočjo gasilcev ohladili s pestro
mokrimi vodnimi igrami.
Oratorij smo zaključili v petek, 1. julija, s
skupnim oratorijskim kvizom in se nato
polni vtisov odpravili dalje uživat počitnice,
ki se nam veselo nasmihajo. Na našem
oratoriju se je letos zbralo rekordnih 52
otrok – tako nas je skupaj z animatorji bilo
kar 68 udeležencev.
Veseli in hvaležni smo vsem staršem za
zaupanje in sodelovanje, hkrati pa komaj
čakamo na drugo leto, ki ponovno prinaša
oratorij, poln dogodivščin.

Foto: arhiv župnije Sv. Trojica v Slov. goricah
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koktejlčke v Piranu in svojo dušo umirjala z ukvarjanjem s
konji.
»Eni k nam, mi drugam,« bi rekli Trojičani v teh poletnih dneh.
Počitnikujejo pa tudi gradbinci. Kje in kako, ne vemo. Vemo
pa, da so na zasluženem dopustu, ker so tudi naše
»kolesarske poti« zato »na čakanju«.

Skavtinja Veronika

Ludvik Kramberger

Oratorij 2022
Sv. Ignacij Lojolski, vitez in svetnik, je bil
vzgled kar 68 otrokom in animatorjem na
letošnjem oratoriju v Sv. Trojici.
Mnogi otroci na svojem šolskem koledarju
z velikim veseljem delajo križce čez dni, ki
minevajo in prinašajo poletne počitnice. V
našem kraju pa konec šole ne pomeni samo
zaključka pouka, temveč tudi začetek
župnijskega oratorija, ki udeležencem
skupaj z animatorji prinaša pester začetek
poletja.
Letošnji oratorij nas je vodil z geslom »Za
božjo slavo!«, ki nam ga je glasno predajal
naš junak sv. Ignacij Lojolski. Tekom tedna
smo spoznavali njegovo življenjsko zgodbo,
ki nam je lahko za velik vzgled. Prav tako
sta nas vsak dan spremljala beseda in
simbol dneva, s katerima smo se opremili
in postali čisto pravi vitezi.
Jutro smo glasno obarvali z oratorijsko
himno in ponosno dvignili svojo zastavo,
prek različnih bansov in pesmic smo zbudili
svoje zaspane glave ter z zanimanjem
zakorakali v dan. Ob skupni katehezi smo
razmišljali o svoji neustrašnosti, o tem,
kako uspešno znamo sami s svojim ostrim
mečem razločevati med dobrim in slabim v

Veronika Kukovec, animatorka na
oratoriju v Sv. Trojici.

Julijana in Henrik Fekonja praznovala
dvojni jubilej, 80 let življenja in 60.
obletnico zakonske zveze
Praznovanje visokega življenjskega jubileja
in ob tem še biserne poroke je velik dar
usode in življenjske poti. Veselita se ga
lahko Julĳana in Henrik Fekonja s Svete
Trojice, ki sta v nedeljo, 3. julĳa, s svojimi
najbližjimi in prĳatelji praznovala dvojni
življenjski jubilej. Kot pred šestdesetimi leti
sta tudi tokrat stopila pred matičarja in
pred oltar. Oba obreda sta potekala v
romarski cerkvi Svete Trojice v Sveti Trojici
v Slovenskih goricah. Civilnega je, ob
asistenci Barbare Cvetko Škrlec, opravil
župan David Klobasa, ki je zakonca
pospremil z naslednjimi besedami: »V
posebno čast in veselje mi je, da lahko
svečano obeležimo 60 let vajinega
zakonskega stanu, saj s svojo medsebojno
ljubeznĳo in spoštovanjem dajeta svetel
vzgled naši družbi, predvsem pa seveda
mladi generacĳi.«
Cerkveni obred je skupaj z g. župnikom
Bernardom
Goličnikom
in
patrom
Damjanom Vračkom opravil prĳatelj obeh

zakoncev, pater Franci Kovše, ki jima je
pripravil lep nagovor. Pater Franci Kovše je
pred desetimi leti opravil tudi njun obred
zlate poroke in je bil ponovne svečanosti
toliko bolj vesel.
Oba slavljenca sta se rodila leta 1942,
Julĳana v Lenartu, Henrik pa v Nadbišcu.
Henrik se je izšolal za mesarja in je leta
1976 v Sveti Trojici odprl mesarsko obrt v
Rojkovi mesarĳi, od tam pa se je pozneje
odselil v novozgrajeno hišo, v kateri je obrt
– pri delu in vodenju mu je pomagala žena
Julĳana – vodil vse do upokojitve. Ljubezen
do življenja in dela ter predvsem
medsebojna ljubezen ju je nagradila z
dvema sinovoma – Robi in Smiljan
nadgrajujeta bogat vzor svojih staršev, ki se
lahko svoje jeseni življenja veselita v krogu
svojih najbližjih, še zlasti pa v družbi svojih
petih vnukov in dveh pravnukov. In kaj ju
je najbolj vezalo v zakonu? »Otroka, delo,
ljubezen in spoštovanje drug drugega,«, sta
povedala.

Foto: Ludvik Kramberger

Ta Leze v Grčiji.

Plojeva fanta na dopustu v Luciji – v pričakovanju tekme.

Foto: osebni arhiv

Že res, da je kdaj hudo vroče, a naj je tako ali drugače, to
je čas sprostitve, umiritve, počitka, prijateljevanja in
zabave. Čas, ki napoči zato, da si vzamemo zasluženo, da
po napornem celoletnem delu polni pričakovanj in z
veseljem zaloputnemo z avtomobilskimi vrati in se
odpravimo na oddih. Pa vendar so počitniške zgodbe zelo
različne. Nekateri prisegajo na hrvaško in drugi na
slovensko primorje, spet tretji, avanturisti, ljubijo
spremembe. Seveda si zelo učinkovito lahko spočijemo
tudi doma. Malo drugače je pri tistih hišah, kjer gospodarji
kmetujejo, ali pri tistih, kjer zaradi zasebne dejavnosti ne
morejo čisto zapreti vrat. Pokukali smo v zakulisje in dobili
zanimive prispevke. Ida Švarc nam pomaha iz Novigrada,
doma za kmetijo v tem času v celoti poskrbijo mladi. Tudi
na kmetiji Ploj bi težko vsi hkrati odšli od doma, zato
izmenično dopustujejo na slovenski obali, kamor so si
umestili svojo počitniško prikolico. Kmetija Ploj, ki jo

Foto: osebni arhiv

Poletje – eden lepših letnih časov, kako počitnikujejo Trojičani?
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Občina Sveta Trojica v Slovenskih goricah
Nataša Bauman

Trojiški gasilec Jože Fras se je v času doslej največjega požara na
Slovenskem trikrat odpravil na Kras

Foto: osebni arhiv

požara, kjer je šele na kraju samem, tik ob njegovih zubljih,
zares mogoče spoznati neustavljivo strašno moč ognja.
Prav tako so v nevarnih intervencĳah seveda gasilci
pogosto nevarno izpostavljeni, a Jože Fras s svojimi
gasilskimi tovariši pri teh stvareh nikoli nima pomislekov.
Pomoč sočloveku v stiski je zmeraj na prvem mestu.

Foto: PGD Sv. Trojica

treba v tem primeru uporabiti povsem drugačne pristope in
drugačno opremo. Zagotoviti je treba veliko vode,
reševalno in intervencĳsko oskrbo, hrano, radĳske zveze
ipd. Gasilska zveza Lenart, katere podpoveljnik in vršilec
dolžnosti poveljnika hkrati je prav tako Jože, je na Krasu
pomagala v štirih izmenah s približno 150 gasilci. Jože je
bil s svojimi gasilci na Krasu ravno v največjem razmahu

Foto: osebni arhiv

Trojiški gasilec Jože Fras, ki v PGD Sveta Trojica opravlja
vlogo poveljnika, se je z ekipo pogumnih gasilcev odpravil
pomagat na Kras. Jože je že 27 let prostovoljni gasilec in na
pomoč pri gašenju največjega požara v Slovenĳi se je
odpravil prav na svoj rojstni dan.
Doslej je Jože vodil že približno 150 intervencĳ, a je bila ta
na Krasu neprimerljiva z ostalimi že zaradi tega, ker je bilo

Občinska uprava

Župan Občine Sveta Trojica postal
novi predsednik kluba županov in
svetnikov Nove Slovenije
27. junija je v občini Horjul potekalo srečanje Kluba županov in svetnikov Nove Slovenije
(NSi), kjer so za novega predsednika kluba izvolili župana občine Sveta Trojica v
Slovenskih goricah Davida Klobaso.
Klub županov in svetnikov je bil ustanovljen leta 2001 v simboličnem središču Slovenije,
na Vačah, z namenom, da bi župani in svetniki delovali čim bolj povezano. Klub županov
in svetnikov obravnava in rešuje tekoče problematike s področja lokalne samouprave. Klub
obravnava problematiko in predloge razvoja lokalne samouprave z vidika programa NSi,
svoje mnenje posreduje poslanski skupini NSi in drugim organom stranke, pomaga pri
uveljavitvi njene politike v lokalni samoupravi ter prek kluba uveljavlja svoje interese v
organih lokalne skupnosti s ciljem doseganja partnerstva, regionalizma in večje
fleksibilnosti. Omogoča sistematično prepoznavanje problemov, iskanje strokovno
utemeljenih rešitev, ki izhajajo iz tradicionalnih slovenskih vrednot, in organizirano
uresničevanje drugih zastavljenih ciljev.

Nataša Bauman

Krožišče Trojica – jug v nastajanju

Nataša Bauman
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Nekoč priljubljena gostilna na
trojiškem griču ponovno odpira
svoja vrata
Spet se bomo lahko ustavili na griču, koga povabili na kosilo ali tja usmerili obiskovalce
našega kraja. Pri babici Marici na griču bodo postregli s pristno domačo štajersko hrano, s
katero se lahko ponosno pohvalimo in predstavimo tudi tujcem. Žgajnerjevi skrbno doma
pridelane pridelke pripravljajo na visokem, kakovostnem kulinaričnem nivoju, jih
obogatijo z vrhunskimi vini in sokovi lokalnih proizvajalcev, predvsem pa zagnano sledijo
svojim sanjam. Pri babici Marici na griču se vrata odpirajo v soboto, 27. avgusta, in
prijazno ste vabljeni, da tudi vi postanete del njihove družinske zgodbe.

Foto: osebni arhiv

Foto: arhiv občine

Pred dnevi se je v Sveti Trojici začela gradnja krožišča Trojica – jug oziroma krožišča
Kmetec. Gre za projekt, ki ga financira Ministrstvo za infrastrukturo. Sami smo udeleženi
v kraku, kjer je občinska cesta. Gre za celotno prestavitev te ceste in izgradnjo kolesarske
steze ob njej. Investicija je vredna nekaj manj kot pol milijona evrov. Omenjeno križišče pa
je v občini predstavljalo kritično točko. Do zdaj je bilo neurejeno, neosvetljeno, prav tukaj
se je zgodilo več prometnih nesreč. Pred tremi leti je bila v tem križišču prometna nesreča
s smrtnim izidom. To je bil tudi razlog, da je Občina Sveta Trojica pristojno ministrstvo
pozvala k interventni ureditvi tega križišča.
V naslednjih tednih bo v občini izveden poostren nadzor prometa na področju Zg. Porčiča
– vrh, Slovenske ulice in Zg. Senarske – vas. Omenjeno krožišče naj bi bilo zaključeno
konec letošnjega leta.
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vedno na poti, najlepše se je vrniti domov,«
je večkrat poudaril in to izrazil tudi v več
pesmih.
Ta večer je legendarni pevec, ki je lep del
svoje kariere preživel v Ansamblu bratov
Avsenik, dokazal, da kljub težavam z
zdravjem prekipeva od energije in je na
odrskih deskah zares več kot doma.
Zahvalil se je svoji družini, ki mu je v težkih
trenutkih stala ob strani. »Moral sem se
ponovno postaviti na noge. Ni jim bilo
lahko. Brez njih ne bi šlo,« je poudaril. V
živo so ga spremljali baritonist in basist
Branko Novak, kitarist Robert Pinter,
harmonikar Boris Šegula, klarinetist Srečko
Kovačič in trobentar Simon Štelcer, ki se
jim je v zabavnem delu pridružil znani
bobnar Marko Soršak – Soki. Svojo LAHovo polko je zaigral odličen harmonikar
Boris Lah, ki je po 26 letih ponovno stopil
na odrske deske. S hitrimi prsti na
diatonični harmoniki se je predstavil Siniša
Čeh, ki se Alfiju Nipiču večkrat pridruži na
nastopih. Za smeh sta poskrbela humorista
Luka in Pepi. Zapel je Rudi Šantl, več tisoč
zbranih ljudi sta v zadnjem delu koncerta
na noge dvignila še Dejan Dogaja in Domen

Marija Čuček

POPROVA META (Mentha piperita)
Poprova meta je križanec med vodno in
klasasto meto. Zaradi priljubljenosti jo
najdemo skoraj na vsakem vrtu. Je trajnica,
ki ima rada dobra humusna, malce vlažna
tla, polsenčno ali sončno lego. V višino
zraste do 60 cm. Steblo, na katerem so
nasprotno ležeči listi, je štirirobo in
rdečkaste barve. Listi so podolgovati,
koničasti, nazobčani in lahko imajo tudi
rdečkast nadih. Na vrhu stebla je socvetje v
obliki klasa, v odtenkih od škrlatne do
vijolične barve. Razmnožuje se z živicami.
Pogosto jo napade rja. Domača imena:
šmarna meta, črna meta, metica, prava
meta, vrtna meta, metvica, nana itd. Za
zdravilne namene vrežemo celo rastlino
nekaj centimetrov nad tlemi. Vreme mora
biti sončno, vroče, ko vsaj dva dni pred tem
ni
deževalo.
Delo
opravljamo
v
dopoldanskem času. Zdrave liste nežno
osmukamo s stebla in jih previdno sušimo
v senci na prepihu. Suha mora biti lepe
zelene barve. Hranimo jo v steklenem
kozarcu ali večslojni papirni vrečki, da
preprečimo izgubo eteričnega olja, ki je
tudi glavna učinkovina v poprovi meti.
Vsebuje še čreslovine, grenčine, vitamina A
in C ter minerale kalij, magnezij, kalcij in
železo. Uporabljamo lahko tudi svežo.
Meta je rastlina, ki hladi, zato je primerna
v vročih dneh. Pripravke iz mete
uporabimo pri prehladih in gripi, saj čisti
sluzi, ki se nabirajo v zgornjem delu dihal
in grlu. Za te težave pijemo čaj, pri bolečem
grlu ga tudi grgramo in inhaliramo pri
zamašenem nosu. Meta nas tudi rahlo
pomirja in uspava, zato pijemo čaj pol ure
pred spanjem. Za pospešitev izločanja žolča
pri bolečinah v želodcu, slabosti in
bruhanju pijemo topel čaj. Učinkovita je za
zdravljenje ustne votline in boljši dah. V
tem primeru žvrkljamo čaj ali žvečimo
sveže liste. Pri bolečinah pijemo topel čaj,
saj meta dviga prag bolečine. Če nas piči
žuželka, si naredimo obliž iz zmečkanih
listov. Pri nečisti koži si umivamo obraz s
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čajem ali popršimo s hidrolatom, prav tako
spiramo lasišče s čajem za boljšo rast las.
Čaj pripravimo kot poparek iz 2,5 dl vrele
vode in dveh čajnih žličk suhih zdrobljenih
lističev. Pustimo, da stoji od 5 do 8 minut.
Dnevno odrasli spijemo do 3 skodelice
poparka. Za otroke nad 4 leta pripravimo
poparek iz ene čajne žličke mete na 2,5 dl
vrele vode in pustimo stati 5 minut.
Dnevno lahko popijejo dve skodelici čaja.
Varen dnevni odmerek za odrasle je do 10
g, za otroke po 4. letu do 3 g. Čaj poprove
mete naj ne bo vsakodnevni napitek za
žejo. Pozorni pri pitju čaja naj bodo tisti, ki
imajo GERB, čir na želodcu ali vnetje
želodčne sluznice, saj uživanje metinega
čaja lahko povzroči prekomerno izločanje
kisline. Če imate žolčne kamne, se
posvetujte o uporabi z zdravnikom, prav
tako nosečnice. Eterično olje poprove mete
uporabljamo previdno in se držimo navodil
strokovnjaka
aromaterapevta.
Nina
Medved na svojem blogu svetuje te načine
uporabe na podlagi lastnih izkušenj. Za
masažo pri bolečih mišicah pripravimo
masažno olje iz nosilnega olja ter eterična
olja poprove mete, prave sivke, limone in
rožmarina, kemotipa cineol. Za lažji start v
nov dan povonjamo eterično olje poprove
mete. Ko greste na vožnjo, dajte v avto na
vato nekaj kapljic eteričnega olja (s tem
izboljšamo koncentracijo in se počutimo
sveže). Pri potovalnih slabostih in za
osvežitev prostora, posebej poleti, si
naredimo prišilo iz 50 ml 70-odstotnega
alkohola in 25 kapljic eteričnega olja
poprove mete. Pred uporabo vedno
pretresemo,
večkrat
popršimo.
V
kombinaciji z eteričnim oljem sivke lahko
preženemo glavobol. Pripravek si naredimo
tako, da v 10 ml nosilnega olja damo 4
kapljice eteričnega olja poprove mete in 5
kapljic eteričnega olja prave sivke. Pri
glavobolu si vtiramo poparek na senca, čelo
in zatilje. Eterično olje poprove mete ni
primerno za otroke, mlajše od 6 let, za

Kumer. S svojo izvedbo so navdušili tudi
člani Gratzer Spitzbuam. Alfi Nipič pa je s
svojim udarnim narodnozabavnim delom
poskrbel, da je središče Jarenine plesalo.
Vse generacije so v en glas prepevale
njegove najbolj znane pesmi.
Koncert je potekal v sklopu krajevnega
praznika in farnega žegnanja ter v
počastitev 60. obletnice pevske kariere
Alfija Nipiča, ki je lani ni mogel obeležiti v
polni meri. Alfi je napovedal tudi, da želi

koncert izvesti še drugod po Sloveniji.
»Ponosen in hvaležen sem, da sem lahko
toliko let deloval kot profesionalni
glasbenik.«
Organizatorji z Alfijem Nipičem na čelu so
hvaležni vsem in vsakemu, ki je
pripomogel, da bo koncert vsem prisotnim
ostal v nepozabnem spominu. Tiste, ki ste
ga zamudili, pa naj potolažimo, da je bil v
celoti posnet in bo v prihodnje predvajan v
obliki televizijske oddaje.

epileptike, nosečnice in tiste, ki uživajo
homeopatska zdravila. Napitek, ki nas bo
ohladil, pripravimo tako, da sveže metine
liste natrgamo, damo v hladno vodo,
pustimo od 2 do 4 ure, po želji dodamo
limonin sok in pijemo v vročih dneh. Sama
dodam tudi meliso in vrtnične cvetne
lističe. Poprovo meto lahko uporabljamo
kot začimbo, ki jo dodamo na koncu
priprave pri mesnih, riževih jedeh, solatah

in sladicah. V gospodinjstvu z eteričnim
oljem preganjamo mravlje – nekaj kapljic
kanemo na mesta, kjer se nam pojavljajo.
Prav tako lahko kuhinjske deske in delovne
pulte razkužujemo s hidrolatom ali listi
sveže poprove mete.
Kot vidite, je veliko zdravstvenih razlogov,
da imamo na vrtu poprovo meto, ki je
hkrati tudi lep okras na gredicah in poskrbi
še za zdravje vrta.

Foto: Marija Čuček

V Jarenini že več kot 40 let biva Alfi Nipič,
ki se je odločil pokloniti svojemu
domačemu kraju s pravim spektaklom. Več
ur trajajoči koncert poslušalcev niti za
trenutek ni spustil z vajeti. Odmevni gostje
so počastili kar 60 let in 8 mesecev uspešne
glasbene kariere prej omenjene glasbene
legende.
Z županom Pesnice mag. Gregorjem
Žmakom sta ob tej priložnosti odkrila
ploščo, ki nakazuje simbolični začetek
urejanja Štajerske hiše glasbe – muzeja
Alfija Nipiča v središču Jarenine, ki bo
predvidoma končan prihodnje leto.
»Imamo muzej Lojzeta Slaka v Mirni Peči,
imamo Avsenikov muzej v Begunjah, oba
sva z Alfijem obiskala skupaj, in ne
moremo mimo tega, da se tudi mi na ta
način
poklonimo
našemu
občanu,
legendarnemu Alfiju Nipiču,« je naznanil
Žmak.
Alfi Nipič je koncert začel s svojimi z
znanimi in manj znanimi zabavnimi
pesmimi ter že v prvem delu poskrbel, da je
polno središče Jarenine prepevalo v en
glas. Koncert je povezal z lastnimi
razmišljanji in anekdotami. »Ni lahko biti

Foto: Aleksadnra Papež

Središče Jarenine je pokalo po šivih

VPIS V PASJO ŠOLO
Vpisi v pasjo šolo bodo potekali v soboto, 27. 8. 2022, in
soboto, 3. 9. 2022, med 15.00 im 16.00 uro v Lenartu na Polani.
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Za nami je praznični dan, veliki šmaren ali
velika maša. Na največji Marijin praznični
dan praznujemo tudi vsi tisti, ki smo
ljubitelji zdravilnih rožic. Nekateri ga
imenujejo tudi dan zeliščarjev. Iz ljudskega
izročila velja, da imajo rastline med veliko
in malo mašo največ zdravilnih moči.
Letos smo članice KD Rojs Srečko – Niko iz
Voličine že trinajstič pripravile šopke iz
zdravilnih rož za blagoslov v naši farni
cerkvi sv. Ruperta. To je star običaj, ki
izhaja iz legende, da so apostoli v
Marijinem grobu namesto njenega telesa
našli rože. Mnogo rastlin je povezanih z
Marijo, med njimi tudi vrtnica, ki je kraljica
rož. Tudi legenda, kako je sivka dobila vonj,
pravi, da je Marija za malega Jezuščka
prala pleničke in jih dala sušit na grmiček
nadre (sivke). Ko so bile pleničke suhe, so
lepo dišale in od takrat naprej ima sivka ta

lepi vonj, ki nas tako prevzame in pomiri.
Kot se za praznik spodobi, najprej
poskrbimo za naše učne vrtove in gredice,
jih opletemo, okopljemo, da izgledajo, kot
se šika. Potem pridejo na vrsto nabiralni
sprehodi po travnikih in naših domačih
vrtovih. Nabrati moramo kar nekaj rastlin
in poskrbeti, da bo od tega v šopku vsaj
sedem zdravilnih. Letos to ni bilo tako
preprosto, saj je suša vzela svoj davek. Vse
te rastline je bilo treba očistiti, da so bile
pripravljene za spletanje. Seveda pa je iz
naših domov v teh dneh omamno dišalo po
domačem kruhu in številnih sladkih
dobrotah. 14. avgust je tisti dan, ko
opravimo najbolj dišeče opravilo. To je dan
za spletanje šopkov. Letos smo k
sodelovanju povabile društvo kmečkih
žena iz Voličine, KTD Selce, naše sponzorje
in pridružene članice iz Šentilja. Z nami je

Maksimiljan Šuman

Žegnanje ob prazniku v Radehovi

Foto: Bojan Vedernjak

Turistično društvo Radehova je tudi letos v dogovoru z Župnijo Lenart organiziralo
tradicionalno radeško žegnanje, saj je cerkvica v Radehovi posvečena Mariji. Praznično
sveto mašo sta darovala duhovnika frančiškan pater Boris Markež in domači župnik
Marjan Pučko. Po zadnjih dveh letih, ko je bilo žegnanje okrnjeno zaradi epidemije, smo
se znova zbrali številni župljani in romarji od drugod. Cerkvica je na dan žegnanja
premajhna za vse vernike, zato društvo poskrbi za postavitev klopi ob cerkvici, ki
omogočajo spremljanje maše v naravi, česar so prisotni še posebej veseli.
Turistično društvo Radehova je bilo ustanovljeno na začetku leta 2000 in ob 840. obletnici
prve omembe vasi
Radehova. Društvo
tradicionalno skupaj
s krajani, župnijo in
lokalno skupnostjo
poskrbi, da je cerkev
okrašena s pletenimi
venci in cvetjem.
Po slovesni sveti
maši se prisotni še
družijo v prijetnem
okolju ob cerkvici
nad jezerom.

Ingrid Belšak

Društvo diabetikov Lenart vabi
celodnevni izlet z avtobusom v Radeče.
Odhod z avtobusne postaje v Lenartu je
načrtovan ob 7.00 (zbor 15 min prej). Na
tem izletu bomo izkusili splavarjenje po
Savi, obiskali Etnološko zbirko Ključevšek z
več kot 1.400 eksponati in idilično vasico
Svibno. Vrnitev v Slovenske gorice je
predvidena v poznih popoldanskih urah.
Cena celodnevnega izleta je 36,00 EUR/
osebo (v ceno je vključeno tudi kosilo na
splavu).

Foto: arhiv društva

14. novembra, ko se obeležuje svetovni dan
sladkorne bolezni, Društvo diabetikov
Lenart pripravlja različne aktivnosti v zvezi
z ozaveščanjem o bolezni. Organizirali
bomo brezplačno javno merjenje sladkorja
v krvi in strokovno predavanje. Ker bolezen
postaja vse bolj pereč problem sodobne
družbe, smo si društvu, ki šteje 173 članov,
zastavili cilj, da do konca leta delujemo še
bolj odgovorno in proaktivno.
Društvo diabetikov Lenart vabi 5. septembra
vse svoje člane in prĳatelje društva na
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Foto: Marija Čuček

Blagoslov šopkov pri sv. Rupertu

bil tudi naš župan mag. Janez Kramberger.
Ob spletanju šopkov je tekel prijeten klepet
in zazvenele so lepe domače pesmi. Prav
prijetno je bilo opazovati veselje in ponos v
očeh vseh tistih, ki so spletle svoj prvi
šopek. Po tako lepem opravljenem delu se
priležeta tudi malica in še kaj za poplakniti.
Ko je na zemljo padel mrak, so bili šopki
skrbno zloženi, pripravljeni za blagoslov in
marsikatera skrb je odpadla, saj smo
ugotovile, da je šopkov dovolj za domačo
župnijo in nekaj tudi za lenarško. Na sam
praznični dan je bil pri jutranji maši prvi
blagoslov. Farane smo pričakale pred
cerkvijo in jim podelile šopke, da so jih

Na podlagi 6. člena Zakona o volilni in
referendumski kampanji (Uradni list RS,
št. 41/07, 103/07 – ZPolS-D, 105/08 –
odl. US, 11/11, 28/11 – odl. US, 98/13,
8/15 in 6/18 – odl. US) in v skladu z
Vsebinsko zasnovo časopisa Ovtarjeve
novice objavljamo
Pravila o izrabi časopisnega prostora
v predvolilni številki časopisa
Ovtarjeve novice za predstavitev
kandidatov in njihovih programov v
času volilne kampanje za volitve
predsednice oz. predsednika
republike, ki bodo 23. oktobra 2022.
V skladu s 6. členom Zakona o volilni in
referendumski kampanji ((Uradni list RS,
št. 41/07, 103/07 – ZPolS-D, 105/08 –
odl. US, 11/11, 28/11 – odl. US, 98/13,
8/15 in 6/18 – odl. US) v zvezi z
Vsebinsko zasnovo časopisa Ovtarjeve
novice
Uredniški
odbor
časopisa
Ovtarjeve novice določa in objavlja
pravila (obseg, pogoje in način) za
predstavitev kandidatov in njihovih
programov v času volilne kampanje za
volitve predsednice oz. predsednika
republike.
Uredniški odbor časopisa Ovtarjeve
novice obvešča vse kandidate za volitve
predsednice oz. predsednika republike,
da organizatorjem volilne kampanje
zagotavlja enakopravnost pri predstavitvi
kandidatov in njihovih programov ter
volilnih propagandnih sporočil v času
volilne kampanje za volitve v predsednice
oz. predsednika republike 2022.
V skladu s temi pravili imajo vsi
organizatorji volilne kampanje za volitve
v državni zbor 2022 možnost po
veljavnem ceniku za oglaševanje (https:/
/www.rasg.si/images/Ovtarjeve_novice/
CENIK_OGLASNEGA_PROSTORA_Ovtar
jeve_novice_marec2021.pdf) zakupiti do

sami ponesli k blagoslovu v cerkev. Jutro se
je nadaljevalo v lep dan z druženjem pred
cerkvijo. Tudi pri drugi maši je bilo
dogajanje podobno – procesija s fatimsko
Marijo, blagoslov šopkov in obnova
posvetitve slovenskega naroda Mariji.
Prijetno druženje, mnogo prijaznih besed,
sladkih dobrot in rujne kapljice so poskrbeli
za lepo praznovanje. Med nami, ki smo
pripravile ta lepi običaj, pa so bile prisotne
hvaležnost, dobra volja in zadovoljstvo, da
je vse potekalo v najlepšem redu. Upamo,
da bodo ti šopki lep spomin, in kot so
verjeli v starih časih, naj vam prinašajo
blagoslov in vas varujejo pred vsem hudim.

ene časopisne strani v časopisu Ovtarjeve
novice za predstavitev programa in
kandidata.
V skladu z določbo 7. člena Zakona o
volilni in referendumski kampanji
morajo biti volilne oglaševalske vsebine
objavljene z navedbo naročnika, zato
mora oddani oglas za objavo obvezno
vsebovati ta podatek. Za vsebino je
odgovoren naročnik.
Oglasi morajo biti pripravljeni za tisk v
zakupljeni velikosti oglasa in v tiskarski
kakovosti CYMK.
Zaporedje
brezplačnih
predstavitev
organizatorjev volilne kampanje določa
datum prejetja popolnega gradiva na
elektronski
naslov
urednika
(urednik@ovtar24.si).
Vsi organizatorji bodo po oddaji
materiala prejeli predračun, ki mora biti
poravnan do 20. septembra 2022. Oglas,
za katerega ne bo do roka poravnan
predračun, ne bo objavljen.
Zadnji rok za oddajo volilnih oglasov za
septembrsko številko časopisa Ovtarjeve
novice je v četrtek, 15. septembra 2022,
do 23.59. Prispevke, ki morajo biti
skladni
s
temi
pravili,
morajo
organizatorji
volilne
kampanje
posredovati
na
naslov:
urednik@ovtar24.si, s pripisom »Za
volitve predsednice oz. predsednika
republike 2022«.
Na drugih elektronskih naslovih, osebno
ali prek druge dostave propagandnih
sporočil ne sprejemamo. Organizatorjem
volilne
kampanje
sporočamo,
da
predvolilnih
dogodkov
ne
bomo
novinarsko spremljali.
Uredniški odbor
časopisa Ovtarjeve novice
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MTK Benedikt in MTSO Pesnica

Zmago Šalamun

Evropski pokal v twirlingu Eurotwirl - Balanes 2022

Kavarna K'fe Lenart – leto dni
delovanja

Letošnje leto je po dveh letih premora
ponovno potekalo tekmovanje za evropski
pokal v twirlingu (pod okriljem World
Baton Twirling Federation), in sicer v
Blanesu v Španiji. Za udeležbo na
tekmovanju so morali tekmovalci in
tekmovalke pokazati visok nivo že na
državnem prvenstvu – za uvrstitev v
evropski pokal se je bilo treba uvrstiti na 1.,
2. ali 3. mesto v državi in hkrati doseči
dovolj visoko oceno svojega nastopa. To je
uspelo tudi 6 dekletom iz dveh zelo
uspešnih klubov, ki delujeta na Štajerskem
(Mažoretni in twirling klub Benedikt in
Mažoretna in twirling skupina občine
Pesnice), njihova trenerka pa je Lana
Žabčič. Dekleta so se postavila ob bok 900
tekmovalkam in tekmovalcem iz 17
evropskih držav. Tekmovanje se je začelo v
torek, 6. julija, z otvoritvijo, v sredo pa so
že potekale prve kvalifikacije. Vsa dekleta
so pokazala veliko znanja in so v močni
konkurenci dosegla odlična mesta: Eva
Kociper 17. mesto (Solo 2 palici B Youth),
Ana Lorbek 17. mesto (Solo 2 palici B

Kavarna K'fe v trgovskem centru pri Poleni
v Lenartu bo konec septembra zabeležila
prvo obletnico delovanja. V želji, da vam
ponudijo nekaj edinstvenega, vas ne
razvajajo zgolj z odličnimi napitki in
okusnimi torticami ter hišnim sladoledom,
za svoje goste prirejajo tudi ekskluzivne
dogodke, kot so koncerti in standup
nastopi. Tako so v sklopu dogodkov »Kon'c
tedna« v živo že nastopili Tinkara Kovač,
Gašper Bergant, Adi Smolar, Tin Vodopivec,
Isaac
Palma,
Saša
Lešnjek,
Sara
Lamprečnik, Bomb shell, Žan Videc in Sia
Lana.

Eva Kociper, Ana Lorbek, Sergeja Pauman, Lana Žabčič, Manca Čuješ in Nika Vezovnik

Septembra pa pripravljajo smeha poln
standup večer Uroša Kuzmana (9.
september) in koncert Matjaža Jelena,
pevca skupine Šank Rock, ob spremljavi
klaviaturista
Sama
Jezovška
(23.
september). Ob zvokih glasbe in smeha

tako v toplih mesecih živi terasa, v
hladnejših pa se dogajanje preseli v
prostorno in urejeno notranjost lokala.
Veseli jih dejstvo, da v kavarno prihajajo
gostje vseh generacij, saj se vodstvo in
zaposleni trudijo ustvariti prijetno vzdušje
za vsakogar. Vedno več ljudi jih obišče tudi
iz okoliških krajev in mest, ogromno imajo
tudi rednih strank, kar jih še posebej veseli.
V prihodnje si želijo ohraniti pestro
ponudbo sladic in prigrizkov in jo s časoma
še razširiti, predvsem pa si želijo
zagotavljati prijetno vzdušje in prijazno
postrežbo ter nadaljevati s prirejanjem
kakovostnih družabnih dogodkov.
Spremljate jih lahko tudi na družabnih
omrežjih, kot sta Instagram in Facebook
pod imenom @kfe.kavarna.

Foto: arhiv K’fe

Foto: arhiv društva

Junior), Manca Čuješ 27. mesto (Solo 2
palici B Junior) in Sergeja Pauman 18.
mesto (Solo A Senior). Sergeja je nastopila
tudi v kategoriji Solo 2 palici B Senior, kjer
je le za las zgrešila uvrstitev v finale in na
koncu zasedla 11. mesto. Nika Vezovnik in
Lana Žabčič pa sta se uvrstili v sobotni
finale, kjer je Nika Vezovnik dosegla 5.
mesto (Solo 2 palici A Youth), Lana Žabčič
pa 6. mesto v kategoriji Solo 2 palici A
Adult in 5. mesto v kategoriji Solo A Adult.
Zelo smo zadovoljni z doseženimi rezultati
in ponosni na naše tekmovalke, saj so
pokazale, da premorejo dovolj znanja in
spretnosti, da se lahko kosajo s
tekmovalkami iz držav, kot so Francija,
Italija in Španija, kjer je twirling zelo
priljubljen šport. Verjamemo, da so si
dekleta nabrala veliko izkušenj in da bodo
pridno trenirale še naprej ter nas tudi
naslednje leto razveseljevala z dobrimi
rezultati. Morda pa bodo njihovi uspehi še
koga navdušili, da se bodo jeseni priključili
našim treningom.

Zmago Šalamun

Aktivni v Medobčinskem društvu
invalidov
predavanje. Prvo se je nanašalo na sladkor
in maščobe v krvi, drugo pa na športne
aktivnosti. Zbrani so celo telovadili s
predavateljico.

Na
začetku
julija
so
organizirali
tradicionalni piknik na lenarški Poleni, ki se
ga je udeležilo 180 članov društva. Najprej
so nekaj časa namenili zdravstveni
preventivi, saj sta dve zdravstveni delavki
iz Centra za krepitev zdravja iz
Zdravstvenega doma Lenart izvedli

Sledil je zabavni del druženja z dobro
piščančjo obaro in drugimi mesnimi
dobrotami ter z dobro slovenskogoriško
kapljico. Zbrani so se lahko tudi zavrteli ob
ritmih harmonike, za kar sta poskrbela
glasbenika, ki vedno igrata na društvenih
zabavah.

Foto: arhiv društva

Medobčinsko društvo invalidov je v juniju
izvedlo dvodnevni izlet v Sarajevo in
okolico. Izleta se je udeležilo 52
udeležencev.
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Iz dela društev
Franc Krivec

Jubilejno 20. Srečanje članov kluba Starodobnik Slovenske gorice

Čeprav je minilo že dvajset let od
ustanovitve kluba in od devetih ustanovnih
članov zdaj klub šteje okoli sto trideset
članov, ki imajo več kot dvesto starodobnih
vozil, motornih koles in stare kmetijske
tehnike ter osebnih muzejskih zbirk, je
ostalo osnovno vodilo kluba enako:
ohranjanje in razvijanje tehniške kulture na
področju kmetijske tehnike, starodobnih
avtomobilov in motornih koles. Pomagati
posameznikom pri ustvarjanju tehničnoetnoloških muzejev in zbirk starega
kmečkega orodja. V ospredje delovanja
kluba se še naprej postavljajo prijateljski
odnosi v klubu, izobraževanje, druženja ter
medsebojno spoštovanje.

Osnovno vodilo kluba ostaja enako:
ohranjanje in razvijanje tehniške kulture
na področju kmetijske tehnike, starodobnih
avtomobilov in motornih koles.
starejših generacij. Veliko truda in tudi
materialnih sredstev je bilo vloženih v
nabavo, zbiranje, obnovo in restavracijo
starih strojev, avtomobilov in motorjev. Za
normalen videz in usposobitev za
delovanje sta potrebna entuziazem in
veliko časa.
Člani Kluba Starodobnik Slovenske gorice
vsa ta leta gojijo tudi prijazne prijateljske
odnose z drugimi sorodnimi društvi po
celotni
Sloveniji.
Razna
srečanja
omogočajo
medsebojno
spoznavanje,
izmenjavanje izkušenj, predvsem pa
izobraževanje, potrebno za pravilno

ohranjanje naše preteklosti na tem
področju.
Seveda je klub znan tudi po vsakoletnih
srečanjih med člani. Še posebej izstopa
letošnje leto, ko praznuje dvajseto
obletnico delovanja. Devetega julija so
organizirali srečanje članov s povabilom
drugih prijateljskih klubov in odličnih
gostov. Med njimi so bili podpredsednik
zveze SVS Vlado Perkič, prvi predsednik
društva Kmetijske tehnike Slovenije Jože
Majač in prvi tajnik mg. Tomaž Poje.

Srečalo se je več kot sto članov in gostov s
petdesetimi avtomobili in motorji.
Zbrali so se na igrišču v Benediktu, kjer jih
je sprejel župan mag. Milan Repič. Od tu jih
je pot vodila do Zavoda Pachamama center,
zavoda za izobraževanje in ozaveščanje o
kulturi bivanja in iskanju ravnovesja med
človekom in naravo (Kunova 13, Spodnji
Ivanjci). Po ogledu centra so se zapeljali do
domačije Kocovan - Rohitelj (Kutinci 14,
Sveti Jurij ob Ščavnici), kjer so si privoščili
dober domači bograč. Kljub prijetnemu
razpoloženju so morali nadaljevati z vožnjo
do Društva za ohranjanje tehnične,
kulturne in premične dediščine Oldtimer
Stara Gora (Bolehnečici 11, Sveti Jurij ob
Ščavnici). Pri tem prijateljskem klubu so si
ogledali etnološko zbirko, zbirko starih
avtomobilov, traktorjev in motorjev. Zadnja
postaja tega jubilejnega srečanja je bil
Lovski dom Dobrava pri Sv. Trojici. Po
skrbno pripravljeni večerji so sledila
priznanja in pohvale posameznikom, ki vsa
ta leta aktivno delujejo v klubu. Posebej so
bili omenjeni prisotni ustanovni člani kluba
in »gonilna sila« predsednik Franc
Lasbaher.
Kot se za jubilej spodobi, »vse to še ni bilo
vse«. V tem letu še načrtujejo klubsko
srečanje lastnikov traktorjev, strokovno
ekskurzijo in interno prestavitev kluba ob
dvajseti obletnici delovanja.

Foto: Franc Krivec

Z aktivnim delovanjem kluba sta našim
zanamcem ostala marsikateri kmetijski
stroj ali naprava, ki bi drugače propadla ali
pristala nekje v tujini. Spominjali bi se ga
lahko le po slikah ali pripovedovanju

Foto: Franc Krivec

Mineva dvajset let, odkar je skupina
ljubiteljev starodobne tehnike, ki so se
zavedali pomena ohranjanja starodobnih
vozil in strojev, odločila, da iz Društva
kmetijske tehnike Slovenija, v katero so bili
včlanjeni od leta 1999 in pozneje od julija
2001 v območno sekcijo tega društva za
Štajersko,
februarja
2002
sekcijo
spremenijo v Klub Starodobnik Slovenske
gorice. Sprva so se v klubu združevali
lastniki stare kmetijske tehnike, pozneje pa
je bilo vse več članov lastnikov starodobnih
vozil in motornih koles.
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Gasilska zveza Lenart
GZ Lenart

Svet stoji na mladih – tudi gasilski svet

A gasilci imamo še nekaj: imamo srčno kulturo, sočutje za
človeka, ljubezen do življenja in narave, družbeno
odgovornost – če temu tako rečemo. Pomeni, da
odgovarjamo na potrebe ljudi in družbe.
In naš odgovor na potrebe mladih je bil pred desetimi leti
iskanje nečesa novega, kar bi bilo mladim zanimivo,
vredno, kar bi jim prinašalo zadovoljstvo in radost, kar bi
povezovalo in prinašalo nova znanja in prijateljstva.
Takšna pristna, ki bi z leti prerasla v gasilsko tovarištvo, ki
ga gasilci potrebujemo pri svojem delu – prav takšno, ki je
bilo prikazano na Krasu nedolgo tega.
In tako je priletela ideja o mladinskem taboru: tukaj, pri
nas v Slovenskih goricah, kar v Jurovskem Dolu: Dani je
vedel, kaj, Ljubica je bila za to in ni veliko vedela, Gregor
je bil za to in je »zrihtal« prostor, čeprav tudi on ni vedel
skoraj nič … Bil je zadnji vikend v avgustu in okoli lovskega
doma smo postavili šotore, pripravili zanimiv program za
mlade in začeli šteti po vrsti:
Zap. Ime
št. tabora

Lokacija/občina

Število
tabornikov

7.

Tabor Lovski dom, Jurovski
Dol
Lovski dom Dobrava, Sveta
II. Tabor
Trojica
Kmetija
odprtih
vrat
III. Tabor
Postružnik, Sveta Trojica
Grafonževa domačija, Sveta
IV. Tabor
Ana
V. Tabor Dom čebelarjev, Cerkvenjak
Gasilski dom Osek, Sveta
VI. Tabor
Trojica
VII. Tabor Trnovska vas, Trnovska vas

8.

VIII. Tabor Voličina, Lenart

71

9.

IX. Tabor Jurovska c. 20, Lenart
Gasilski dom Osek, Sveta
X. Tabor
Trojica

81

1.
2.
3.
4.
5.
6.

10

I. Tabor

64
72
87
90
82
100
110

124

Seme idej je našlo njivo ustvarjalnosti naših mladinskih
mentorjev. Organizirali smo tečaj za mladinske mentorje in
ga prvič v zgodovini pripeljali v gasilski dom v Lenartu.
Prišli so predavatelji iz GZS v Ljubljani – mi pa smo zbrali
dovolj kandidatov, da smo upravičili organizacijo tečaja pri
nas. Rastli smo skupaj z otroki – vsak tabor je pomenil nov
izziv: otroci so že na prvem taboru izdelovali zastavice za
šotore in to počnejo še danes. Spoznavali so kraj, v katerem
smo taborili. Izvajali smo orientacijske pohode, obiskovali
krajevne znamenitosti, izdelali stenski časopis, imeli v
gosteh zvezdoglede z najboljšimi teleskopi, lovce, policaje,
ornitologe, ekološke kmete, društvo za varstvo malih
živali, planinska društva ... In seveda gasilce: tiste prave, ki
imajo »tapravo opremo« – avtolestev, tiste, ki rešujejo iz
globin, takšne, kjer lahko otroci poskusijo, kako je gasiti
goreče olje z gasilnikom … Tiste prave, ko se prižgejo
iskrice v očeh in točno veš: ta mali, ta pa bo pravi gasilec!
Vedno prižgemo tudi taborni ogenj, ki ne sme ugasniti,
sredi tabora vihra gasilska zastava, ki mora tam viseti do
konca tabora, ker brez zastave ni tabora in bi morali sicer
prej domov … A to se še ni zgodilo!
Za izvedbo tabora je potrebno veliko priprav in
konkretnega dela: od priprave programa in njegovih
izvajalcev do prostora, gostov, prehrane, postavitve
šotorov, skupnega šotora, sanitarij itd. A tabor vedno
poveže vse generacije: gasilski veterani opravljajo
dežurstvo ob vhodu v tabor, vsaj tri gasilska društva nudijo
tehnično podporo taboru in poskrbijo za vse skupne
objekte, matična društva postavijo šotore za svoje otroke,
članice poskrbijo za delitev hrane, kdaj pa kdaj pa tudi
skuhajo: zelenjavno juho, hrenovke, »šmorn«, žgance,
palačinke Od »anovskih gasilcev« si izposodimo poljsko
kuhinjo in iz nje zadiši po pasulju, letos po pravem
domačem mleku, v kotlih se kuhajo hrenovke, pa čaj …
Naš starešina Jože je že osmič po vrsti poskrbel za polne
želodčke.
Podprti z dobro hrano se lažje igramo – to je ne nazadnje
glavni razlog, da otroci pridejo: petkov večer je bil letos
namenjen gasilki veselici z živo glasbo, sobota je bila
izobraževalna z nekaj malega iger. Nedelja pa igre in igre:
dopoldan »suhe«, kot mi pravimo, popoldan pa »mokre« –
igre z vodo v vseh kombinacijah in za zaključek še vodna
drča. Ga ni junaka, ki bi ohranil suho majico in suhe hlače
v taboru …

Letošnji tabor je bil že deseti, jubilejni – dragocen, posebej
zato, ker je glavnino dela prevzela mlada ekipa.
Taborovodja Aleš in »šef« programske skupine Kristijan sta
z ekipo opravila zelo dobro delo. Za 124 otrok v starosti od
6 do 15 let je skrbelo 34 mladinskih mentorjev, 15 članov
programske skupine, 15 dežurnih veteranov, 7 delavcev v
poljski kuhinji, 15 članic ekipe za delitev hrane, 5
ustvarjalcev večerje kot nekoč (žganci z ocvirki in
mlekom), 8 izvajalcev dopoldanskih splošnih delavnic
(ornitologi, skavti, ekološka kmetija, spoznavanje užitnih
divjih rastlin, planinsko društvo, turistično društvo,
predstavitev oseškega kamnoloma) in 8 izvajalcev
predstavitve sil zaščite in reševanja (gasilci, policija,
slovenska vojska). Ob najbolj množičnih dogajanjih je bilo
v taboru 220 ljudi.
Gasilci smo za letošnji tabor opravili več kot 3000 ur
prostovoljnega dela – samo za občutek, kako bogata je ta
njiva idej, ljubezni do življenja in ljudi. Od kod prihaja ta
moč tovarištva in pripravljenosti pomagati človeku v stiski,
tovarišu v intervenciji …
Ko bomo naslednje leto pripravljali 11. tabor gasilske
mladine GZ Lenart, najbrž tudi ne bo potrebne posebne
reklame in bo tabor polno zaseden z mladimi gasilci iz
naših krajev. In spet bomo združili moči in za tri dni postali
mladi in igrivi. Vas mika? Dobrodošli!

GZ Lenart

Vodna drča - gor pa peš

Foto: GZ Lenart

Pravijo, da nobeno kmečko gospodarstvo, pa naj bo še tako
lepo urejeno in opremljeno z najmodernejšo mehanizacijo,
ne velja veliko, če gospodar ni poskrbel, da ga bo lahko
zapustil nekomu, ki bo z veseljem nadaljeval njegovo delo
… In tako je tudi pri nas, gasilcih. Imamo lepe gasilske
domove, solidno opremljenost in imamo tudi mlade gasilce
– našo največjo vrednost!

Aleš Škrobar, vodja tabora
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preskusili v zadimljenem poligonu, spoznali gasilske
črpalke, preskusili delo z gasilniki ali pa se visoko nad
tabor dvignili z gasilsko lestvijo PGD Gornja Radgona.
Naporen dan smo zaključili z druženjem in pesmijo ob
tabornem ognju.
Nedelja je bila rezervirana za vodne igre in vodno drčo po
bližnjem hribu. Tako otroci kot mentorji in ostali sodelujoči
na taboru so bili premočeni od glave do pet, vseeno pa se
je nasmeh pri vseh prav tako razlezel čez vsa usta. Med
najbolj premočenimi je bil tudi to leto dolgoletni starešina
tabora in predsednik GZ Lenart Jože Selinšek.
Ob zaključku tabora sta nas prišla pozdravit tudi župan
Občine Sveta Trojica David Klobasa in predstavnica
razvojne agencije LAS Ovtar. Otroci so se polni lepih vtisov,
novih prijateljstev, novega znanja, utrujeni, a veseli, v
objemu staršev vrnili vsak proti svojemu domu.

Foto: GZ Lenart

Od 24. do 26. 6. je v Oseku pri gasilskem domu potekal 10.
tabor gasilske mladine GZ Lenart, ki se ga je udeležilo kar
devet gasilskih društev. Letošnji tabor je bil tudi prvi po
koronskem premoru. Na obisku se je pokazalo, da so ga vsi
že nestrpno pričakovali, saj je bil to najštevilčnejši tabor
doslej. Prisotnih je bilo 124 otrok, za katere je v teh treh
dneh tabora skrbelo in jih animiralo probližno 50 ljudi. Za
prehrano so poskrbele članice GZ Lenart, da smo bili vsi v
taboru varni, naši gasilski veterani, vodja programske
skupine Kristijan Emeršič pa je poskrbel za pestro
dogajanje.
Tabor se je začel v petek popoldne, takoj po zaključku šole.
Otroci so se zbrali v taboru, ki so ga pred tem tri dni skrbno
pripravljali člani PGD Osek. Otroci so tabor začeli tako, kot
se spodobi, z izdelovanjem šotorskih zastavic, ki so jih
spremljale čez vse tri dni. Zastavice so sicer v času tabora
večkrat izginile in se pojavile v kakšnem drugem šotoru ali
žepu, kar pa vse spada v pestro dogajanje na taboru. Prvi
dan smo zaključili s pravo gasilsko veselico z ansamblom
Pohani `cvirki.
V soboto dopoldne so otroci sodelovali na predstavitvah,
kjer smo jim po točkah predstavili različna društva in
lokalne znamenitosti. Lahko so spoznali PD Hakl, TD Sveta
Trojica, Ekokmetijo pri Fridi, oseške kamnolome, skavte,
delo ornitologov ali pa se naučili nekaj o užitnih divjih
rastlinah. Popoldne smo nadaljevali z zanimivimi igrami,
zvečer pa so se nam predstavili še slovenska vojska,
policijska postaja Lenart, spoznali so postopke reševanja iz
globin, ki so jih predstavili člani PGD Benedikt, lahko so se

Foto: GZ Lenart

10. Gasilskega tabora mladine se je udeležilo veliko otrok
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Zgodovina
Dr. Marjan Toš

Paberki o stari lenarški pekarni ali kruh naš vsakdanji ... (3. del)

Peki so bili zaželeni že v starem Lenartu
Natančne letnice o prvem peku v nekdanjem
trgu Sv. Lenart v Slovenskih goricah žal
nimamo. Imamo pa podatke, da so bili med
lenarškimi obrtniki tudi peki. Rokodelci in
kasnejši obrtniki so namreč pomembno
prispevali k tržni in oskrbovalni funkciji
nekdanjega trga. Ta leži na polovici poti
med Mariborom in Gornjo Radgono. Že od
nekdaj ga odlikuje ugodna prometna lega,
ki je bila v preteklosti odločilnega pomena
za njegov razvoj in postopno preseganje
najožjih lokalnih okvirjev. Lega Lenarta na
stičišču prometnih poti proti Mariboru,
Gornji Radgoni, Cmureku in Ptuju je v
preteklosti pripomogla k temu, da se je
uveljavil kot pomembnejše naselje v
osrednjih Slovenskih goricah in prevzel
vlogo njihovega prepoznavnega središča.
Kraj se prvič omenja leta 1215, cerkev v
njem pa leta 11961. Lenart je bil
povzdignjen v trg leta 1332, za mesto pa
razglašen leta 19892. Doslej se je mislilo, da
je bil priznan za trg v času vladanja cesarja
Friderika III. (1435–1493), ki je podelil
trške pravice številnim krajem. Leta 1447
tudi Lenartu. Zelo verjetno pa je, da je
Lenart užival ta privilegij že najmanj sto let
nazaj. Neka pogodba o prodaji hiše v
Lenartu iz leta 1332 označuje Lenart za trg
(Markt), pogodbo pa potrjuje sodnik
(Richter) Miklavž Eysnein starejši. Z
imenom »Richter« označujejo takratne
listine osebo, ki je združevala najvišjo
upravno in sodno oblast v trgu. Imenovana
listina navaja poimensko tudi prve tržane:
poleg Miklavža Eysneina, starejšega in
mlajšega, še Hinka Stajnka (Stainchcko),
tržana Ernesta in ribiča Ottla. Četudi je
Lenart morda priklicala v življenje cerkvena
organizacija in ga je podpirala hrastovška
gosposka, lahko rečemo, da se je trg razvijal
predvsem kot prometno in obrtniško
središče.
Bogati
lenarški
tržani
–
gostilničarji in trgovci – so se že zgodaj
ukvarjali z nakupom in s preprodajo
agrarnih izdelkov: goveda, perutnine, jajc in
vina. V zameno so dobavljali tuje obrtniške
izdelke, ki jih je agrarno podeželje vedno
rado sprejemalo.
Prva znana omemba lenarške cerkve sega v
leto 1196, prva omemba župnije pa v leto
13543. Tako je bila župnija s sedežem pri
cerkvi sv. Lenarta prva, ki se je izločila iz
pražupnije Jarenina. Nastanek samostojne
lenarške župnije je bil velikega pomena za
sam razvoj kraja in njegovo vlogo v širšem
prostoru. Kraj se je razvijal na položnem
griču ob tranzitni cesti. Dovolj je bilo tudi
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pitne vode, saj je Lenart že od nekdaj slovel
po vodnjakih s kakovostno pitno vodo. Popis
tržanov iz leta 1542 navaja 20 obrtnikov,
največ lončarjev, mesarjev, tkalcev in
kovačev. Lenart je bil tudi močno
protestantsko oporišče, znana je bila zlasti
sekta skakačev. Ob tem je treba omeniti, da
so se vzporedno s prekrščevalstvom kot
ljudskim duhovnim gibanjem pojavile tudi
težnje podložnikov po osamosvojitvi v
verskem življenju in cerkveni organizaciji.
Med sektami so se skakači najbolj
zakoreninili ravno v Slovenskih goricah, in
to v drugi polovici 16. stoletja, ko so se pri
shodih ob božjih poteh začeli pojavljati
posebni obredni plesi, pri katerih so plesalci
skakali kvišku. Zato so jih začeli imenovati
skakači. V župniji sv. Lenarta se je temu
gibanju pridružila vrsta tamkajšnjih tržanov.
Zgodovinarji poudarjajo, da je bil Lenart v
poznem srednjem in novem veku vse do 19.
stoletja pomemben za širše območje
osrednjih Slovenskih goric, nato pa je
njegova funkcija začela usihati in v 19.
stoletju je bil Lenart med gospodarsko ne
ravno vplivnimi podeželskimi trgi na
slovenskem Štajerskem. V kraju je bila
razvita obrt in v sredini 19. stoletja je postal
upravno središče širšega okoliša. Stavbni
fond kraja je zaradi požarov v preteklosti v
glavnem iz 19. stoletja, mestna hiša (rotovž)
pa iz leta 16754. Po navedbah
franciscejskega katastra5 je bilo v trgu pet
lončarjev, po štirje krojači, kovači in
gostilničarji, po trije trgovci in mesarji, po
dva tkalca, čevljarja in peka ter po en tesar,
krznar, mlinar, usnjar, pletilec, kolar, sedlar,
mizar, vrvar, ključavničar, zidar in sodar.
Med intelektualnimi poklici najdemo
zdravnika in učitelja, vemo pa, da je imel trg
tudi sodnika.
Po novi avstrĳski zakonodaji iz leta 1849 je
bilo pri Lenartu ustanovljeno okrajno
sodišče, trško sodišče pa je bilo ukinjeno.
Okrajno sodišče pri Lenartu je ob nastanku
dobilo obsežno delovno območje. Lenarški
sodni okraj je tedaj obsegal več kot 20.000
ha ozemlja in okoli 18.000 prebivalcev ter je
bil razdeljen na 45 političnih občin. Obsegal
je skoraj vse ozemlje nekdanje velike občine
Lenart, današnje upravne enote Lenart,
razen severnih delov, ki so pripadali
radgonskemu sodnemu okraju. Po propadu
Avstro-Ogrske pa so mu bila priključena še
ozemlja dotedanjega radgonskega sodnega
okraja, ki so pripadla k Jugoslavĳi.
Ob prvem rednem popisu prebivalstva leta
1869 je imel Lenart 540 prebivalcev. Po

popisu iz leta 1910 je v Lenartu živelo 622
prebivalcev, pred začetkom prve svetovne
vojne leta 1914 pa 637 prebivalcev. Pred
prvo svetovno vojno je bilo v trgu 5 trgovin
z mešanim blagom, 1 trgovina z železnino,
steklom in usnjem ter mineralno vodo. Trg
je premogel 3 pekarne, 2 mesarĳi, 2
čevljarja, 2 mizarja, 2 kleparja, po enega
krojača, brivca, lončarja, sedlarja, zidarja in
kolarja. V trgu je bilo 8 gostiln, samo ena
med njimi je bila slovenska. To je bila
Arnuševa gostilna na zdajšnji Ptujski cesti v
Lenartu. Gostilničarji so se šteli za
najimenitnejše tržane. V prvi jugoslovanski
državi po letu 1918 je trg le počasi
napredoval. V tridesetletnem obdobju
(1900–1930) je povečal število prebivalcev
iz 622 na 733 ali za 18 %. Značilna je bila
tudi poklicna struktura prebivalstva. Od 403
aktivnih prebivalcev se jih je s kmetĳstvom
ukvarjalo le 149 ali 37 %. Razen manjše
usnjarne ni poznal Lenart nobene
industrĳske dejavnosti. V njem je bilo še
vedno precej obrtnikov, ki so bili usmerjeni
v oskrbo kmečkega prebivalstva z
obrtniškimi in osebnimi storitvami. Trg je
dobil manjšo elektrarno na motorni pogon
in redno avtobusno zvezo z Mariborom.
Tudi prva leta po drugi svetovno vojni niso
prinesla v trško življenje vidnejšega
napredka. Popis prebivalstva v letu 1961 je
izkazal 871 prebivalcev, kar pomeni v novih
treh desetletjih (1931–1961) porast za 138
ljudi ali 18,8 %. Obrt se je sicer
preusmerjala v proizvodne dejavnosti,
vendar dolgo ni pokazala kakovostnejšega
napredka. Največji obrat družbenega
sektorja je v letu 1960 zaposloval 25–30
delavcev. Podobno velja za industrĳo, katere
edina predstavnica je bila tovarna usnja vse
do leta 1965. V tem času je bila med
pomembnimi funkcĳami trga Lenart tudi
oskrba s kruhom za širše območje osrednjih
Slovenskih goric. Delovala je parna pekarna
na lokacĳi predvojne pekarne Križan. Velike
spremembe pa je trška fiziognomĳa začela
doživljati po letu 1970. To je obdobje, ko je
začela takratna nerazvita občina6, podprta
od širše slovenske skupnosti, odpirati vrata
dislociranim obratom mariborske industrĳe.

Takratna občinska skupščina Lenart je
upravnemu središču – trgu Lenart – določila
vlogo nosilca hitrejšega gospodarskega
razvoja za celotne osrednje Slovenske
gorice. Z urbanističnim načrtom je veliki
kompleks zemljišč ob Kraigherjevi cesti
opredelila za industrĳsko-obrtno cono in ga
začela ustrezno urejati7. Začel se je proces
urbanizacĳe,
industrializacĳe
in
deagrarizacĳe, ki je Lenart postopoma
pripeljal do upravnopolitičnega, kulturnega
in gospodarsko-zaposlitvenega središča
Slovenskih goric. Tej vlogi se je v zadnjem
obdobju pridružila še trgovsko-oskrbovalna
funkcĳa mesta.8 Lenart je doživel hiter
razvoj in k temu je veliko pripomogla tudi
izgradnja avtoceste mimo Lenarta. Žal pa
mesto še vedno nima razbremenilne ceste,
tako imenovane lenarške obvoznice. Brez
nje ne bo prihodnjega urbanističnega
razvoja mesta in s tem se lahko močno
upočasni tudi zdajšnji demografski tok, ki je
izrazito pozitiven.
(Se nadaljuje)

---------------1
V listini šentpavelskega samostana se navaja »predium aput Sanctum Leonardum« (zemljišče
pri Sv. Lenartu).
2
Že leta 1988 so v organih nekdanje SZDL in KS Lenart sprejeli pobudo, da bi Lenart, ki je bil
vse od leta 1959 dalje priznan kot mestno naselje, dobil tudi naziv mesta. Postopek za sprejem
tega sklepa v organih nekdanje občinske skupščine je trajal več kot leto dni, sklep o razglasitvi
Lenarta za mesto pa je bil sprejet na zasedanju vseh treh zborov skupščine občine Lenart dne
26. septembra 1989. Uradna in svečana razglasitev Lenarta za mesto je bila v domu kulture
pri Lenartu, 28. novembra 1989. Slavnostni govornik je bil predsednik takratne skupščine
Socialistične republike Slovenije Miran Potrč. Od tega leta dalje se Lenart vodi v seznamu mest
v Sloveniji pod imenom Lenart v Slovenskih goricah. V skladu z novimi zakonskimi predpisi
mu je bil status mesta še enkrat uradno priznan tudi konec leta 2020, ko je sklep o tem
sprejela vlada Republike Slovenije.
3
Jože Koropec, Srednjeveški Hrastovec, v: ČZN / 1, Maribor 1973, 47–59.
4
Nace Šumi, Naselbinska kultura na Slovenskem, Urbana naselja, Ljubljana 1994, 129.
Prvotno podobo trškega središča so uničili požari v 17. in 18. stoletju, nekaj ohranjenih starih
stavb kaže slogovne znake klasicizma. V zvezi z lenarškim rotovžem je treba omeniti, da je že
leta 1787 takratni trški sodnik v Lenartu prisegel tudi v slovenščini, ob cesti proti Velki pa je
stal »gerihtni križ« na mestu, kjer so nekoč stale trške vislice. Zgradba rotovža v najožjem
mestnem središču Lenarta je še danes ohranjena in uporabna.
5
Franciscejski kataster je vrsta davčnega popisa, ki se je v letih 1818–1828 uveljavila v
habsburških dednih deželah, po reformah cesarja Franca I. je naslednik Jožefinskega katastra.
Napisan je v nemščini. Kataster vsebuje spisovni in mapni del.
6
Poleg občine Šmarje pri Jelšah je bila takratna občina Lenart najmanj razvito območje v SR
Sloveniji.
7
Božidar Kert, Socialno geografski razvoj trga Lenart v Slovenskih goricah, ČZN, 1/1975,
Maribor 1975, 4 – 11.
8
Marjan Toš, Lenart od admontske postojanke Radehova do središča Slovenskih goric, v:
Lenart za jutri (ur. Janez Erjavec), Lenart – Ljubljana 2010.
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Izobraževalno središče
Zdenka Mesarič, SŠGT Radenci

Alenka Špes in Damjana Vizjak

Reciklirana hrana

Novice izobraževalnega centra

Pogosto se srečujemo z neporabljenimi živili ali jedmi, ki so še užitne, vendar jih zavržemo
zaradi izgleda. Mnoga živila lahko porabimo tudi takrat, ko niso več popolnoma sveža. V
naslednjih receptih bomo spoznali nekaj možnosti za uporabo starega kruha in žemljic,
navadnega jogurta in banan, ki niso več mikavne.

Bliža se konec vročega poletja in upamo, da ste izkoristili vsak žarek sonca in si nabrali
energije za nove izzive, saj smo v našem izobraževalnem centru za vas pripravili
raznovrstne dejavnosti z upanjem na čim večjo udeležbo.

KRUHOVE POGAČICE
Količina za 5 oseb:
500 g neporabljenega kruha
2–3 dl mleka
100 g (manjše) čebule
100 g pora
100 g kuhanega fižola
50 g kuhane koruze
100 g sira
3 jajca
malo olja za opekanje
sol, poper, bazilika …
sončnična ali bučna semena
2 srednje velika paradižnika
Kruh narežemo na manjše kocke in ga prelijemo z vročim mlekom, tako da se zmehča.
Mogoče ne bomo porabili vsega mleka, saj manj posušen kruh potrebuje manj tekočine.
Čebulo olupimo in nasekljamo. Por narežemo na tanke rezine, sir naribamo, zelišča
sesekljamo. Semena lahko nasekljamo.
Na olju prepražimo sekljano čebulo, dodamo por in nato še semena. Skupaj prepražimo in
stresemo na kruh. Dodamo zelišča, zelenjavo, polovico naribanega sira, začinimo in
primešamo jajca. Maso pognetemo, oblikujemo manjše pogačice in jih opečemo v ponvi na
olju. Preložimo jih na pekač, pokrijemo z rezino paradižnika in potresemo s preostalim
sirom. Pred porcioniranjem jih v pečici pečemo še 3–4 minute na 180 0C.
Zraven ponudimo opečene bučke ali drugo zelenjavo in jogurtovo omako.

JOGURTNA STRJENKA
Količina za 10 oseb:
500 ml navadnega ali sadnega jogurta
500 ml sladke smetane
20 g želatine v prahu prelijemo z 1 dl hladne vode ali
sadnim sokom
100 g sladkorja ali medu
žlička vaniljevega sladkorja
olje za modelčke
Modelčke na tanko namažemo z oljem. Želatino namočimo in pustimo 10 minut, nato
lonček postavimo v toplo vodo in počakamo, da se stopi. Sladko smetano stepemo v čvrsto
kremo. V skledo stresemo jogurt, dodamo sladkor in vaniljev sladkor ter premešamo.
Počasi primešamo stepeno smetano in stopljeno želatino. Pripravljeno kremo naložimo v
modelčke in pustimo v hladilniku, da se strdi. Strjenko stresemo na krožnik, dekoriramo s
svežim sadjem, sadno omako in cvetjem.

Lahkih nog naokrog
Krožek Lahkih nog naokrog je namenjen aktivnemu preživljanju
prostega časa, ohranjanju pozitivne energije, spoznavanju novih
krajev in ljudi. Že prvi petek v mesecu 2. septembra, vabimo vse
ljubitelje hoje v naravi, da se nam pridružite na pohodu v Zavrh.
Zberemo se ob 8.00 pred stavbo Izobraževalnega centra (Nikova 9,
Lenart). S seboj imejte zadostno količino tekočine in manjši prigrizek. Oblačila in obutev
naj bodo primerni vremenu.

Univerza za tretje življenjsko obdobje
Vpis na Univerzo za tretje življenjsko obdobje je že možen, zato z veseljem k vpisu vabimo
tako naše stalne udeležence kot tudi tiste, ki z nami še niste sodelovali, pa imate željo po
novih zanimivih znanjih in prijetnem druženju.
Izvajali bomo tečaje RAČUNALNIŠTVA in TUJIH JEZIKOV, za prijetno druženje in
kreativno ustvarjanje pa bo na voljo študijska skupina ROČNA DELA.
S področja VRTNARJENJA načrtujemo zanimive delavnice, predavanja in oglede ter še
nekaj novosti.

Projekt Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc
(TPK)
Projekt se v letu 2022 zaključuje, zato vas obveščamo, da bomo v septembru 2022 izvedli
še zadnji 40-urni tečaj RAČUNALNIŠKEGA DIGITALNEGA OPISMENJEVANJA, ki je za
udeležence brezplačen. Izobraževanje je namenjeno starim okrog 45 let, z zaključeno
največ srednješolsko izobrazbo. Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega
socialnega sklada in Republika Slovenija. Vabljeni k vpisu!

Projekt Zelene Slovenske gorice
V sklopu projekta bomo v osmih občinah, ki so partnerice v projektu, namestili solarne
polnilne klopi. Montaža prvih klopi se je v mesecu avgustu že začela. S pomočjo solarnih
modulov, nameščenih na klopeh, si lahko brezplačno polnite svoje mobilne naprave z
zeleno energĳo in koristite internetno povezavo.
V novem šolskem letu bomo izvedli raznolika predavanja in delavnice na temo ekologĳe
in podjetništva. Prva tovrstna delavnica bo v septembru 2022, na njej pa nam bo dr.
Marinka Vovk, ustanoviteljica Centrov ponovne uporabe predstavila začetke
ustanavljanja centra in koristi njihovega dela tako za posameznike kot za skupnost ter
prikazala, kako s ponovno uporabo in s skoraj pozabljenimi tehnikami obnove pohištva
polepšati dom. Udeležba bo brezplačna. Natančen termin delavnice bomo dorekli na
začetku septembra. Veseli bomo vašega informativnega vpisa.

ŽEMELŠEK Z BANANO
Količina za 10 oseb:
3–4 kose dan ali dva starih žemljic, rogljičkov …
50 g masla
2 dl sladke smetane
2 dl sadnega soka, lahko od kompota
2 žlici medu
3 jajca
mleti cimet in klinčki
1 kg banan
sok in lupinica ene neškropljene limone
maslo in drobtine za pekač
Pekač namažemo z maslom in potresemo z drobtinami. Limono operemo, naribamo
lupinico in iztisnemo sok. Žemljice narežemo na male kocke. V kozici stopimo maslo in v
njem opečemo kocke, nato postopoma prilivamo sok in smetano ter zmešamo. Banane
olupimo, zmečkamo z vilicami in pokapljamo z limoninim sokom. Jajca, med, limonino
lupinico, cimet in klinčke mešamo, da se vse skupaj močno speni. K jajčni masi dodamo
navlažen kruh in banane, premešamo in naložimo v pekač. Po vrhu poravnamo in pečemo
15–20 minut na 180 0C. Pečeno narežemo na manjše kose.
Če nam pripravljena jed ostane, jo lahko pojemo hladno ali narežemo na tanjše rezine in
opečemo v ponvi ter tako ponovno recikliramo oziroma porabimo do konca.

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 (8/2022) bo izšla v četrtek,
29. 9. 2022. Rok za rezervacijo oglasnega
prostora in oddajo člankov je 15. 9. 2022.

Cenik oglasnega prostora

del v Ovtarjevih novicah je Razvojna agencĳa
Slovenske gorice ali avtorji, ki imajo z
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LAS Ovtar Slovenskih goric

Tanja Kosec

Milena Grabušnik

Potrjena operacija sodelovanja LAS »Ovtarjeva ponudba« že desetič
na sejmu AGRA
Na 6. javnem razpisu za podukrep 19.3
Dobrina, z. o. o., so. p. in Sadjarska kmetija
Priprava
in
izvajanje
dejavnosti
sodelovanja lokalne akcijske skupine je bil
LAS Ovtar Slovenskih goric uspešen z eno
operacijo, ki je sofinancirana s sredstvi
Evropskega kmetijskega sklada za razvoj
podeželja (EKSRP): Evropa investira v
podeželje.
S strani Agencije Republike Slovenije za
kmetijske trge in razvoj podeželja smo
14. junija prejeli potrjeno odločbo o pravici
do sredstev za operacijo z nazivom Manj je
več.
V operaciji sodeluje pet LAS iz Slovenije in
en LAG iz Irske. Partnerji v okviru LAS
Ovtar Slovenskih goric so: KGZS ZAVOD
PTUJ, Žipo Lenart, d. o. o., Zadruga

Kocbek. Višina sredstev sofinanciranja
znaša 90.022,60 EUR. Gre za nadgradnjo
projekta sodelovanja Humusprojekt – Högi,
s katerim želimo vzpostaviti pilotni sistem
določanja humusa v tleh in certifikatov za
povečanje humusa v tleh na območju LAS
Ovtar ter LAS Bogastvo podeželja prenesti
na območje Slovenije. Cilj projekta je prav
tako informirati slovenske kmetovalce, na
kak način lahko sami prispevajo k ohranitvi
in trajnostni rabi kmetijskih zemljišč z
minimalno
prilagoditvijo
obstoječe
tehnologije pridelave, da povečajo odstotek
humusa v tleh in tako pomembno
prispevajo k zmanjšanju toplogrednih
plinov iz zraka, ter ozavestiti prebivalstvo o
načinih ponovne uporabe hrane in
zmanjšanju odpadne hrane.

Milena Grabušnik

Na sejmu, ki je potekal od 20. do 25.
avgusta, so se na že dobro poznanem in
obiskanem razstavnem prostoru v hali C3
predstavili različni ponudniki iz Slovenskih
goric. Na Ovtarjevem razstavnem prostoru
so bili obiskovalcem na voljo lokalni
pridelki in izdelki: sveže pečena
slovenskogoriška
gibanica,
domače
dobrote, ročna dela in ponudba vrhunskih

vin. Zainteresiranim posameznikom smo
vse dni sejma predstavljali izvedene
projekte LAS Ovtar Slovenskih goric in
možnost vključitve v partnerstvo LAS z
aktivnim sodelovanjem pri nadaljnjem
razvoju območja. Na razstavnem prostoru
so obiskovalci prejeli tudi informacije o
pestri turistični ponudbi destinacije
Slovenske gorice.
Sejemski prostor LAS Ovtar Slovenskih
goric je obiskalo veliko število ljudi z
območja LAS in celotne Slovenije, pa tudi
obiskovalcev
iz
sosednjih
držav.
Kakovostna ponudba jih je prepričala in
bodo z veseljem obiskali preprosto
čudovite Slovenske gorice.

Najava strokovne ekskurzije
Društva Ovtar na Dolenjsko (Trebnje)

Strokovna ekskurzija na Hrvaško

Foto: Milena Grabušnik

Bil je čudovit sončen dan, poln novih
doživetij. Želimo si, da se naše plodno
sodelovanje nadaljuje tudi v prihodnje!

Društvo za razvoj podeželja Ovtar
Slovenskih goric v sodelovanju s
Turistično agencijo LEZE vabi člane
društva na strokovno ekskurzijo in oglede
dobrih praks na Dolenjsko, ki bo v
četrtek, 8. septembra. Program ekskurzije
vključuje: predstavitev LAS STIK, sladki
zajtrk z Baragovo rezino in ogled Galerije
likovnih samorastnikov Trebnje, ki zbira,
hrani ter razstavlja dela slikarskih in
kiparskih samoukov. Sledi kulinaričnoizobraževalno doživetje, kjer bo mogoče
na enem mestu doživeti, okusiti in
občutiti
kulinarično
prepoznavnost
Dolenjske s tradicionalnimi jedmi in
pijačami. V centru Dolenjskih Toplic pa si
bomo ogledali Stritarjevo domačijo, nato

še grad Žužemberk, ki je ena
najslikovitejših in tipičnih srednjeveških
trdnjav na Slovenskem. Na koncu sledi
kosilo v gostilni pri Obrščaku na Muljavi.
Prijave sprejemamo do 5. 9. 2022 oz.
do zasedbe mest osebno na sedežu
društva in po telefonu: 059 128 773 ali
051 660 865. Strošek ekskurzije za člane
društva znaša 40,00 EUR na osebo. Ob
nezadostnem številu prijav ekskurzija ne
bo izvedena.
Lepo vabljeni, da se nam pridružite!
Andrej Kocbek, predsednik društva

Foto: Milena Grabušnik

Projektni partnerji v okviru projekta
sodelovanja LAS »Naša Drava« smo se
24. junija udeležili strokovne ekskurzije na
Hrvaško. Na ekskurziji smo si ogledali
primere dobrih praks ter si izmenjali znanja
in načine predstavitve dediščine Drave na
območju hrvaškega LAG Mura Drava.
Z avtobusom smo se odpravili v Donji
Vidovac in se po dolgem času »v živo«
srečali s hrvaškimi projektnimi partnerji.
Najprej smo se okrepčali z domačimi
dobrotami in se nato skupaj odpeljali do
vstopne točke spusta po reki Dravi. Več ur
smo uživali na čolnih, opazovali naravne
lepote reke ter se ob postankih odžejali in
nekateri celo ohladili v kristalno čisti Dravi.
Po
okusnem
kosilu
je
v
Športnorekreacĳskem centru Pozoj sledil
tekmovalni del. Dve ekipi sta se pomerili v
napeti igri paintballa.

Pod okriljem LAS Ovtar Slovenskih goric in
Društva za razvoj podeželja Ovtar
Slovenskih goric se je letos na jubilejnem
60. mednarodnem Kmetijsko-živilskem
sejmu AGRA v Gornji Radgoni že desetič
predstavljala Ovtarjeva ponudba iz
Slovenskih goric.
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Zanimivosti
Nataša Bauman

V Sveti Trojici korak bliže k
novemu najsodobnejšemu vrtcu
Vse, kar moram vedeti, sem se naučil v vrtcu,
je naslov knjige ameriškega avtorja Roberta
Flughuma, ki je v življenju prevzemal različne
vloge, in sicer duhovnika, pisatelja, kavboja,
filozofa, country pevca, prodajalca, poklicnega
umetnika, gostilničarja in učitelja slikanja. In
prikimamo mu lahko seveda ob dejstvu, da se vse
začne in izvira iz zgodnjega otroštva.
To je tudi najmočnejša gonilna sila vsakega
odraslega, ki tako ali drugače ustvarja
prihodnost bodočih generacij. To odgovorno,
zahtevno, vsestransko daljnosežno nalogo
opravljajo tudi vse vrtčevske ustanove in občani
Sv. Trojice z veseljem pričakujemo nov, sodoben,
vsestransko trajnostno naravnan vrtec, na
načrtovanju katerega občinska uprava v
sodelovanju z vsemi potrebnimi ustanovami
trdo dela že dobra tri leta.
Z načrtovano spremembo prostorske ureditve v
območju južnega dela Trojiškega jezera bo svoj
prostor dobil tudi nov, energetsko izjemno
varčen, vrtec.
V sredo, 17. avgusta, je bila pripravljena javna
obravnava dopolnjenega
osnutka
Ureditvenega
načrta za jezero v Sveti
Trojici z upoštevanimi
smernicami vseh pristojnih
nosilcev urejanja prostora.
Splošna
javnost
se
povabilu
na
javno
obravnavo, žal, ni odzvala,
ima pa možnost v času
javne razgrnitve do konca
avgusta 2022 podati pisne
pripombe in predloge k
razgrnjenemu
gradivu
(podrobnosti na spletni

strani Občine).
Z novo prostorsko ureditvĳo je na območju ob
južnem delu Trojiškega jezera poleg novega
vrtca načrtovan tudi športni park, ki vključuje
prireditveni prostor, obdan z zelenim
amfiteatrom, manjši in večji kolopark
(pumptrack), igrišče za odbojko na mivki,
otroško igrišče in manjši gostinski objekt s
teraso. Celotno območje parka bo sklenjeno z
krožno sprehajalno potjo. Tako se bodo v
prostem času lahko občani in obiskovalci družili
ob igri na igrišču, rekreacĳi in dogodkih.
»Pravzaprav so drevesa tam zaradi listja. Z
razuzdano ekstravaganco je priletelo z neba na
zemljo nešteto semen kot jurišne sile, da bi
pozelenila zemljo. Listje je zato, da pokrĳe,
zaščiti, greje in hrani naslednje generacĳe dreves.
Kamnita tla, gnitje, prst, bakterĳe, ptice, veverice,
žuželke in ljudje - vsi se vmešavajo. Toda
nekaterim se nekako posreči. Nekaj trdovratnih
semen se prime, drži in obdrži - za ljubo
življenje.«
(Robert Flughum)

Darja Ornik

Letošnji LENart navdušuje številno
občinstvo
koncertno vzdušje je poskrbela Eva Boto z
bandom, s katerim so razgibali lenarški
park.
Vlado Novak je v predstavi »Gajaš brez
maske« požel salve smeha v prireditvenem
šotoru v Selcah, v Zavrhu je z obilo dobre
volje »nadzor izvajal« Vinko Šimek kot
Inšpektor Jaka. Veliko otrok se je zabavalo
in uživalo v Pikini deželi. Tudi prenovljena
tržnica je »pokala po šivih«, gledalcev se je
trlo, Tadej Toš nas je nasmejal in nam dal
snovi za razmislek. Žan Serčič pa je z
bandom ustvaril neponovljivo koncertno
doživetje za tisočglavo množico …
LENart še traja do sredine septembra.
Pridite!

Žan Serčič je z bandom ustvaril neponovljivo koncertno doživetje za tisočglavo
množico.
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Letošnji LENart je presežek – pozitivno in
navdušujoče vzdušje, zadovoljni in
nasmejani obrazi mnogih gledalcev, ki
pridejo na prireditve od blizu in daleč.
Začeli smo že v junĳu, ko so nas v poletje
ponesli zvoki učencev Glasbene šole
Lenart, zazibali pa smo se tudi ob živahnih
ritmih Muzikluba. Knjižnica Lenart je
pripravila zanimive dogodke ob 60-letnici,
»Ke mo jeli« in literarno srečanje s
pisateljem Igorjem Plohlom, otroke je
navdušila Radovednica iz čebelnjaka v
senci kostanjev lenarškega parka. Osupnili
smo in se s stoječimi ovacĳami poklonili
filipinski folklori, skupini Parangal. Za
pozitivno energĳo, odlično glasbo in pravo
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