Poštnina plačana pri pošti 2230 Lenart v Slov. goricah

Preboj mlade Stele Sofie v finale Eme 2022

Stela Sofia, 16-letna dijakinja Tretje gimnazije v Mariboru, je
nedavno s prepričljivim nastopom na prvem predizboru Eme
2022 s skladbo 'Tu in zdaj' usvojila srca gledalcev in strokovne
komisije ter si priborila nastop v finalu. Skupaj s preostalimi
izbranci obeh predizborov je korak bliže nastopu na Evroviziji
2022, ki bo 10. maja v Torinu (Italija).
Stelin preboj do finala pa ni bil lahek. V decembru se je
udeležila Eme freš, predizbora za uvrstitev na Emo, ki je
rezervirana za glasbenike novince. Predstavilo se je 24
kandidatov, a s Stelo vred so le 4 prišli do prvega predizbora
Eme 2022. Na njem pa jih je med 10 kandidati 6 prišlo do
nastopa v finalu.
Kot nam je zaupala, preboja v finale ni pričakovala, a je zelo
vesela, da se bo lahko končno predstavila tudi širšemu
občinstvu.
Pesem, ki je pevko lansirala vse do finala, je spisala skupaj z
glasbenim producentom Žanom Serčičem. Skladba je uvrščena
na nov album z naslovom Sita sem, ki bo izšel predvidoma
naslednje leto. Kot nam je zaupala mlada glasbenica, ki se je
pred leti učila petja v zasebni lenarški šoli Muziklub, je že
prejela veliko ponudb za sodelovanje z raznimi glasbeniki. Že
pred Emo je precej nastopala na porokah in raznih koncertih,
zdaj pa je podobnih povabil vse več.
Kot priznava, si v prihodnosti želi redne zaposlitve na področju
razrednega pouka, hkrati pa bi se še vedno želela ukvarjati z
glasbo. Zelo jo zanima tudi produkcija glasbe za druge, ne le
zase.
Kako smo navijali v finalu Eme 2022 pa v naslednji številki.
Vanja Čiček

Zmagoslav Šalamun

Lenarški svetniki o nadzidavi prizidka zahodnega dela ZD Lenart

Zdravstveni dom Lenart je javni zavod,
katerega ustanoviteljice so Občina Lenart,
Občina Sveti Jurĳ v Slovenskih goricah in
Občina Sveta Trojica v Slovenskih goricah.
V njem skrbĳo za zdravje 19.970 občanov
iz območja Upravne enote Lenart. Konec
leta 2021 je imelo izbranega osebnega
zdravnika
na
tem
območju
(v
Zdravstvenem domu Lenart in pri
koncesionarjih) 17.959 prebivalcev, od
tega 13.065 splošne/družinske zdravnike
in 4.894 pediatre.

Trend rasti prebivalstva je
80-120 prebivalcev letno
Glede na demografske trende odgovorni
ocenjujejo, da bo tudi v prihodnje trend
rasti prebivalstva za 80–120 prebivalcev
letno. Po podatkih iz strategĳe zdravstva se
bo število prebivalcev do leta 2030
povzpelo
na
20.800.
Nadalje
se
predvideva, da se bo, če upoštevamo
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rojstva otrok v prejšnjih letih, in sicer 245
rojstev letno, v letih do 2030 rodilo 2.250
otrok, kar je okrog 180 otrok več kot v
obdobju
2012–2021
(v
obdobju
2012–2021 se je rodilo 2.069 otrok). To
pomeni, da demografske projekcĳe kažejo,
da bomo v Upravni enoti Lenart že na
kratki rok potrebovali vsaj štiri otroške
šolske zdravstvene time ter najmanj eno
dodatno zobozdravstveno ambulanto.
Kot pravi direktor Zdravstvenega doma
Lenart Jožef Kramberger, dr. med. spec., se
tudi 24-urno neprekinjeno zdravstveno
varstvo zagotavlja v prostorih prizidka
zgradbe Zdravstvenega doma Lenart.
Ambulantni
prostori
ne
zadoščajo
minimalnim prostorskim standardom.
Nujno potrebujejo prostor za opazovanje
ponesrečenega ali nenadno obolelega
oziroma prostor, kamor se namesti osebo z
urgentnim stanjem, ko je istočasno več
urgentnih primerov. Prav tako mora

urgentna ekipa imeti prostore v neposredni
bližini urgentnih prostorov.

ambulante ter prostor za izolacĳo in
ambulanto za pljučne bolezni.

Dodatne nujno potrebne prostore v
zdravstvenem domu nameravajo pridobiti
z nadzidavo prizidka zahodnega trakta.
Nadzidava bo omogočila preselitev treh
ambulant
družinske
medicine
v
novozgrajene prostore. S tem se sprostĳo
prostori pritlične etaže prizidka, ki se
namenĳo
prostorom
za
24-urno
neprekinjeno
zdravstveno
varstvo.
Nadzidava bo prav tako omogočila
prestavitev dispanzerja za žene. Tako se v
pritličju zahodnega trakta sprosti 63 m2
funkcionalnega prostora s pripadajočimi 20
m2 hodnika in čakalnice, ki se ga lahko
nameni
programu
otroške
šolske
ambulante. V nove prostore nameravajo
umestiti še: dve zobni ordinacĳi, eno
mentorsko ordinacĳo družinske medicine
in pripadajoče prostore za referenčne

Z investicijo dodatnih
552,40 m2 uporabnih
površin

Stavba Zdravstvenega doma Lenart danes

Z investicĳo Zdravstveni dom Lenart
pridobiva dodatnih 552,40 m2 uporabnih
površin.
Vrednost
projekta
znaša
1.149.713,54 EUR z DDV-jem in se bo
izvajala skladno s časovnim načrtom v letih
2022 in 2023. Investicĳo naj bi financirali
iz sredstev državnega proračuna, sredstev
proračuna
občine
in
sredstev
Zdravstvenega doma Lenart.
Občinski svetniki Občine Lenart so sklep o
potrditvi
dokumenta
identifikacĳe
investicĳskega
projekta
za
projekt
»Nadzidava prizidka zahodnega trakta
Zdravstvenega doma Lenart« potrdili na
februarski redni seji.

Foto: Nina Zorman
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Zmagoslav Šalamun

Tomaž Kšela

Volilno leto v znamenju Jupitra

Kolesarske steze bodo začeli
graditi aprila

Župan Občine Sveta Ana Silvo Slaček in direktorica podjetja GMW Petra Weindorfer sta
podpisala pogodbo o izgradnji prvih dveh odsekov na kolesarski stezi Lenart-Sveta Ana-Trate.

Drugo dejstvo pa je, da letošnje priprave na
državnozborske volitve potekajo podobno kot
opazovanje vesolja.

Župan Občine Sveta Ana Silvo Slaček in
direktorica podjetja GMW iz Radencev
Petra Weindorfer sta na začetku februarja v
prostorih Občine Sveta Ana slovesno
podpisala pogodbo o izgradnji dveh
odsekov na prihodnji kolesarski stezi od
Lenarta prek Svete Ane do Trat. Podjetje bo
začelo oba odseka v skupni dolžini 4,6
kilometra graditi 1. aprila letos, po pogodbi
pa morata biti končana do 31. maja 2023.
Izgradnja obeh odsekov, ki jih bodo zgradili
v okviru projekta »Kolesarske povezave na
območju
Območnega
razvojnega
partnerstva (ORP) Slovenske gorice:
Lenart-Sveta Ana-Trate«, bo stala skupaj
okoli 860 tisoč evrov. 15 odstotkov sredstev
bo prispevala občina Sveta Ana iz svojega
proračuna, preostanek pa bosta zagotovili
Republika Slovenija in Evropska unija iz
Evropskega sklada za regionalni razvoj, ki
sofinancirata celotno naložbo.

Vesolje od nekdaj vznemirja našo domišljijo. Ob pogledu v nebo se nam poraja
nešteto vprašanj. Enako je pred volitvami. Če spremljamo volilno kampanjo ali
opazujemo vesolje, so odkritja zelo podobna. Astrologi nenehno odkrivajo nove
planete, satelite in komete, ob spremljanju priprav na volitve pa smo volivci vsak dan
priča novim satelitom ali novim obrazom v slovenski politiki.
Pa ne samo to, vsi, ki vsaj malo poznajo vesolje, vedo, da je Luna eno
najpomembnejših in najvplivnejših nebesnih teles, saj je Zemlji najbliže in zelo hitro
menja svoj položaj. Na svoji poti okoli Zemlje prehaja iz enega znamenja v drugega
in te spremembe se na nebu kažejo tudi v našem razmišljanju, obnašanju,
razpoloženju, odnosih, aktivnostih, čustvovanju, delu, prĳateljstvu itd.
Vse je odvisno od položaja in časa, ki ga Luna porabi za obhod na tiru okoli Zemlje,
ki traja mesec dni. Razpoloženje je torej odvisno od Meseca in podobno je tudi v
slovenski politiki.

Res je, da smo danes zaradi sistematičnega
raziskovanja vesolja bogatejši za številna spoznanja,
marsikaj pa še vedno ostaja neznano, enako kot v
slovenski politiki.

Kolesarsko stezo bodo zgradili tudi od križišča »pri Ajlecu« proti Zgornji Ščavnici.
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Če znate Jupitra izkoristiti v svojo korist, imate občutek, da vaše življenje poteka
tako, kot vam je bilo usojeno, kar pomeni, da ste povsem zadovoljni in srečni sami s
seboj in s tem, kar imate, znate in delite z drugimi.
Sedaj je glavno vprašanje, kdo od slovenskih politikov bo znal Jupitra izkoristiti in z
njegovo pomočjo prepričati volivce, da mu oddajo svoj glas. Očitno bo letošnja
kampanja pestra, zavajajoča in umazana, kar bo še dodatno razdelilo mali narod na
sončni strani Alp. Ne dovolite, da vas kolesje politike potegne v to, da boste tudi vi
začeli med znance in prĳatelje sejati nestrpnost do drugače mislečih itd. Vsi skupaj se
moramo zavedati, da ne glede na to, katera opcĳa bo sestavila vlado, bomo Slovenci
in Slovenke še naprej vozili po desni, srce pa nam bo še naprej bilo na levi strani. Tudi
Sonce bo še vzhajalo na vzhodu in zahajalo na zahodu.

Ob podpisu pogodbe je Slaček poudaril, da
gre za prva dva odseka, ki ju bodo začeli
graditi na trasi in pri katerih postopek vodi
Občina Sveta Ana. Za izgradnjo naslednjih
odsekov na tej trasi bo postopek vodila
Direkcija RS za infrastrukturo. Kot je dejal
Slaček, je prvič tudi, da občina Sveta Ana
podpisuje pogodbo o izvedbi del s
podjetjem GMW, ki je bilo na javnem
razpisu izbrano kot najboljši ponudnik.
Pričakuje, da bo podjetje dela izvedlo
kakovostno in v roku. Opozoril je še, da je
občini uspelo pravočasno in brez
problemov pridobiti vsa zemljišča za
izgradnjo kolesarskih stez, saj se občanke
in občani zavedajo, kaj pomenijo za razvoj
turizma v občini Sveta Ana. Slaček je dejal
tudi, da bo občina v delu, kjer bo
kolesarska pot zgrajena ob občinski cesti
(gre za 3 kilometre), cesto razširila za 1,5
metra, za kar je že objavljen javni razpis.
Direktorica podjetja Petra Weindorfer pa je
dejala, da je podjetje GMW, ki ima izkušnje
pri gradnji cest, vodovodov, kanalizacij in
drugih objektov, podobna dela že izvajalo.
Prvi odsek kolesarske steze, ki ga bodo
začeli graditi, bo potekal od križišča »pri
Ajlecu« ter mimo Rožmanovege mlina proti
Zgornji Ščavnici in Črncem, dolg pa bo
3.089 metrov. Ta odsek bodo skoraj v celoti
zgradili kot samostojno kolesarsko stezo
izven cestišča, le 150 metrov bo
kolesarskega pasu. Izgradnja tega dela
kolesarske steze bo stala skupaj z DDV
nekaj več kot 693 tisoč evrov.
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Letošnje leto bo supervolilno leto, saj
bomo 24. aprila volili nov državni zbor,
jeseni bomo izbirali novega predsednika
republike, 20. novembra pa so na
sporedu volitve županov in občinskih
svetnikov.
Letos bomo torej trikrat odločali o naših
predstavnikih, in to ob dejstvu, da je v
davnih časih letošnji letni vladar Jupiter
veljal za velikega dobrotnika, ki deli
nagrade, razglaša zmagovalce in množi
priznanja na osnovi svojih načel. Je
prisrčen, prijazen, dobrosrčen in radodaren, ko to najmanj pričakujemo. To je namreč
planet mislecev, ideologov, popotnikov in vseh tistih, ki optimistično zrejo v
prihodnost.
Jupiter širi, daje, povečuje in množi, vendar zahteva tudi določen trud in ob zadnjih
dogodkih bi človek dejal, da se ta trud že vidi pri naših politikih. Ne glede na to, da
se še volilna kampanja ni začela, se vsi trudijo prepričati volivce, da so pravi, da
popeljejo Slovenijo naprej.

Drugi odsek kolesarske steze bodo zgradili
od križišča »pri Ajlecu« po regionalni cesti
skozi središče Svete Ane do že zgrajene
kolesarske steze v smeri Zgodnje Ščavnice
in Trat. Ta kolesarska povezava bo dolga
1.513 metrov, od tega bo 500 metrov
kolesarske steze, preostalo pa bo kolesarski
pas, h kateremu je treba prišteti še 386
metrov kolesarske povezave, ki jo bo
izvedla Direkcija Republike Slovenije za
infrastrukturo v okviru sanacije plazu.
Izgradnja tega dela kolesarske povezave bo
skupaj z davkom na dodano vrednost stala
okoli 167 tisoč evrov.
Izgradnja omenjenih odsekov spada v
izvedbo
širšega
projekta
izgradnje
kolesarskih povezav na območju občin
Lenart, Sveta Ana in Šentilj, ki bodo
sestavljeni iz odsekov državne kolesarske
mreže in občinskih kolesarskih povezav.
Naslednji odsek kolesarske steze je odsek
od križišča Lenart-Trate v Žicah ob
regionalni cesti Žice-Sveta Ana-Zgornja
Ščavnica do križišča »pri Ajlecu«. Ta odsek
bo dolg 2.489 metrov. Ker v Direkciji RS za
infrastrukturo načrtujejo rekonstrukcijo
regionalne ceste na isti relaciji, so se
predstavniki občine Sveta Ana z vodstvom
direkcije dogovorili, da bodo za omenjeni
odsek izvedli skupno javno naročilo. Tako
bodo skupaj oddali dela za izvedbo
rekonstrukcije ceste in za izgradnjo
kolesarske steze na tem odseku.
Omenjena direkcija načrtuje v letošnjem
letu še sanacijo plazu »Zgornja Ročica« na
cesti Žice-Sveta Ana-Zgornja Ščavnica v
dolžini 386 metrov. Ob tem bodo izvedli
tudi kolesarsko povezavo do odseka
kolesarske steze skozi središče Svete Ane.
Naslednji korak v izgradnji kolesarskih stez
na trasi med Lenartom prek Svete Ane do
Trat bo izgradnja odsekov od Lenarta do
Žic in od Svete Ane naprej do Trat oziroma
do mostu prek Mure na meji z Avstrijo.
Če bodo dela potekala po načrtih, bo Sveta
Ana v naslednjih dveh letih dobila okoli 10
kilometrov novih kolesarskih povezav. Ker
okoli 4 kilometre kolesarskih stez že imajo,
jih bodo tako imeli skupaj 14 kilometrov.
Kolesarske steze, ki bodo primerne za
vožnjo s kolesom v obeh smereh, bodo
široke 3 metre. Na njihovi trasi bodo
zgradili tudi premostitveni objekt prek reke
Ščavnice v dolžini 10 metrov in v širini
kolesarske steze.
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Pogovor ob kavi
Bila je jesen leta 2000. Za vzpon na Mount Everest sta na
voljo dve sezoni, spomladanska in jesenska. In ker je jeseni
bolj mrzlo, ni bilo nikogar. V bazi smo bili le mi in ena
korejska odprava. Sicer je tam spomladi ponavadi celo
malo mesto, kar gneča. Ko se spominjam za nazaj, se mi je
takrat to zdelo zelo lepo ...

Vanja Čiček

Pisatelj Tadej Golob prodira na zahodni trg:
prevajali ga bodo v več evropskih jezikov
Uspešen slovenski pisatelj in alpinist Tadej Golob, avtor
številnih biografij in kriminalk Jezero, Leninov park, Dolina
rož in Virus, je s svojimi romani uspel prodreti na zahodni trg.
Njegov talent so opazili na Češkem, v Italiji in Srbiji, kamor
sedaj romajo pravice za prevod treh kriminalk. Blesti tudi kot
alpinist; leta 2000 se je uspešno povzpel na Mount Everest.
Med njegove vidnejše uspehe bi lahko prav gotovo umestili
televizijsko adaptacijo njegovih del. Nacionalna televizija je
po njegovih romanih posnela že tretjo televizijsko serijo; pred
dnevi smo tako lahko gledali prvi del serije Dolina rož, pred
tem pa Jezero in Leninov park. Leta 2010 so mu podelili
kresnika za roman Svinjske nogice. A malokdo se ob vsem
naštetem zaveda, da je Golob odraščal v Lenartu v Slovenskih
goricah, na katerega ga še vedno vežejo prijetni spomini.
Foto: osebni arhiv

O kakšnih vremenskih razmerah se pogovarjamo?
Recimo –50 stopinj, močan veter …? Ste potrebovali
dodaten kisik?
Mislim, da je bilo približno med –30 in –40 stopinj. Zelo
sem navijal, da bi poskusil brez kisika. Če Dava ne bi
spremljal pri njegovem prvem smučarskem spustu z vrha,
bi verjetno poskusil brez kisika. Brez bi poskusil tudi, če mu
ne bi takoj uspelo in bi dobil teden dni za boljšo
aklimatizacijo. Ker pa sem bil tam tudi zaradi njega in sem
imel le eno priložnost priti na vrh, sem vzel dodaten kisik,
in sicer na višini od 8000 metrov naprej. Mislim, da je to
bila prava izbira. Sestop smo sicer naredili brez kisika.
Problem je predvsem v primeru, če ti kisika zmanjka.

Svoje otroštvo ste preživeli v Lenartu. Vas kdaj še
povleče v te kraje?
Starša in brat še živijo v Lenartu, zato se občasno še vrnem.
Zdaj pišem tudi kolesarski vodnik in ena pot gre čez
Slovenske gorice.
Lenart se v zadnjih letih zelo spreminja. Kako dojemate
to spremembo v primerjavi z vašim otroštvom? Je to še
isti kraj iz vašega otroštva?
Že takrat se je spreminjal, ko sem tam živel. Spomnim se,
ko smo še sami kopali tiste jarke za telefon, napeljavo in
kabelsko televizijo ... Na nek način sem bil kot otrok
ponosen na to. Mi smo imeli kabelsko še prej kot Maribor.
Tu smo stvari sami vzeli v roke. Meni je Lenart še vedno
zelo simpatičen. Ko je moj sin Lovro treniral kolesarstvo,
sem bil vesel, ko sem na kolesarskih dirkah srečeval
kolesarski klub iz Lenarta. Maribor tega recimo nima.
Ste kaj razmišljali, da bi dogajanje v romanih umestili
tudi v rodni Lenart?
Delno sem svoje rodno okolje že umestil v dogajanje v romanu,
navsezadnje je moj glavni junak Taras Birsa tam odraščal. Da
bi koga »ubil« v teh krajih? No, mogoče pa ... (smeh).
Ste kaj razmišljali o selitvi? Ali ostajate v Ljubljani?
Tukaj sem že več kot 30 let. Ljubljana je zelo fino mestece.
Kar se tiče plezanja, mi je zelo všeč lega, saj je blizu
Gorenjska ali Primorska, kjer so zunanja plezališča
uporabna tudi pozimi. Karkoli v Sloveniji je iz Ljubljane
blizu. Vožnja do Črnega Kala terja precej krajši čas, kot če
bi se vozil iz Maribora. Moja edina pripomba o Ljubljani je
ta megla, ki vztraja od oktobra do konca februarja. Je pa
res, da jaz poleti zelo težko delam, saj me sonce vleče ven.
Tako da megla je v tem oziru dobrodošla.
Kako ste zadovoljni s televizĳsko adaptacĳo svojih
kriminalk? Pred dnevi smo si lahko na TV SLO 1
premierno ogledali prvi del serĳe Dolina rož.
Pred dnevi sem gledal Dolino rož in moram priznati, da mi
je bila zelo všeč. V bistvu ste se pravilno izrazili, ko ste rekli
»adaptacija«, saj se od romana serija precej razlikuje.
Opažam napredek v primerjavi z Jezerom in Leninovim
parkom. Podobno, kot sem sam, kot pisatelj, šel naprej s
časom, se verjetno dogaja tudi njim.
Takšne in podobne adaptacĳe so verjetno vedno
prisotne, navsezadnje bralec ni enako kot gledalec?
Na začetku me je pri Jezeru zmotila vsaka malenkost, ki ni
bila enaka kot pri knjigi. Zdaj se počasi navajam, da na te
stvari gledam, kot da niso moje. To mi omogoča tudi bolj
objektivno presojanje o tem, kaj je v redu in kaj ni.
Kako ste sodelovali pri snemanju zadnje serĳe?
Pri tej zadnji nisem sodeloval, saj sem se tedaj šele vrnil iz
bolnice in precej časa izgubil z rehabilitacijo. Pri Jezeru pa
sem bil soscenarist.
Če bi bili za adaptacĳo vaših knjig zainteresirani
recimo v svetovnih filmskih studiih in produkcĳskih
hišah in bi vam dali možnost soodločanja o igralski
ekipi, koga bi najraje videli v glavni vlogi?
Najprej naj povem, da se naša založba zelo trudi prodreti
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Delno sem svoje rodno
okolje že umestil dogajanje
v romanu, navsezadnje je
moj glavni junak Taras Birsa
tam odraščal.
na zahodne trge. Za prevod Jezera smo že podpisali z
založbo v Italiji in na Češkem, prav tako za Leninov park.
Pravice za Virus pa je kupila založba v Srbiji. Upam, da za
njimi pride tudi Hollywood. Če bi jaz imel kaj besede pri
tem, bi z veseljem za Tarasa Birso izbral kakšnega Brada
Pitta. Mnogi mislijo, da je zgolj lep, ampak je tudi odličen
igralec.
Kako napreduje peti del, nadaljevanje Virusa?
Dokončno verzijo že pilim in upam, da bo končana v nekaj
dneh.
Pred dvema letoma ste se na pobočju Krnice hudo
ponesrečili, utrpeli številne hujše poškodbe in pristali v
umetni komi. Kako poteka okrevanje?
V soboto sem bil v Vipavi na enem plezališču in bi rekel, da
se počasi bližam občutkom, ki sem jih poznal pred nesrečo.
Je pa to plezanje še daleč od tistega prej. Včeraj pa sem bil
na kolesu na poti iz Kostanjevice na Krki, peljal sem se do
mejnega prehoda na hrvaški strani in pa vse do Metlike.
Mislim, da mi gre zelo v redu.
Kako bi vi opisali tisto notranje gonilo, nujo po
obiskovanju gora, ki človeka žene tudi v nečloveške
razmere? Recimo vzpon na Mount Everest terja
nečloveške napore, tudi razmere tam gori so precej
surove.
To se pri meni sicer spreminja, kot se verjetno pri vsakem.
Ko sem začel s plezanjem, sem bil star 18 let. Včasih sem
bil res zelo navdušen. Zdaj mi plezanje v tolikšni meri ni
več potrebno, ampak to še vedno rad počnem. Spomnim se
bivakov pod Plešivcem v Loški steni in pogleda v dolino.
Pokrajina je tam zelo divja, same stene in prepadi ... Takrat
sem razmišljal, da se verjetno počutim podobno kot kakšen
mornar v svojem elementu, na morju. To niso kraji za
človeka. A če obvladaš, si lahko tam. Daj mi eno vrv, nekaj
klinov in kladivo in se lahko spravim iz vsake situacije.
Tako sem vsaj razmišljal takrat. Ta občutek, da si za nekaj
usposobljen, človeka zelo pritegne v gore.
Pred približno 22 leti ste že bili na najvišji gori sveta,
Mount Everestu. Ste dejansko prišli vse do vrha?
Šel sem vse do vrha. Bil sem v ekipi Dava Karničarja, ki je
prvi izvedel popoln smučarski spust z vrha do baznega
tabora (5350 m) v petih urah in pol. Mislim, da je ta podvig
za njim ponovil še en Francoz. Dva dni pozneje smo se za
Davom na vrh povzpeli še Matej Flis, Grega Lačen in jaz.

Zadnje čase v medĳih beremo o nepripravljenih ljudeh,
ki so odšli v gore delat selfije, potem pa jih je bilo treba
reševati ali so celo umrli. Kaj menite o tem družbenem
fenomenu, kjer se ljudje izpostavljajo nevarnosti, da bi
(med drugim) svoje podvige objavili tudi na družbenih
omrežjih?
V življenju sem naredil mogoče tri selfije, pa še to na
pobudo kolegov. Zdi se mi zelo poceni, da se na tak način
oglašuješ. Sam ne potrebujem selfijev, saj če se želim
postaviti pred drugimi, imam svoje knjige in serije. Da v
tako nepredvidljivih razmerah delaš fotografije samega
sebe, ki bi pokazale, kak frajer si, se mi zdi zelo poceni.
Kako sta zadnji dve leti vplivali na vaše pisateljevanje
in vaše življenje?
V bistvu stimulativno. Če se malo pošalim: čim hujše so
razmere, tem boljše za pisatelja. Bi pa vseeno želel, da
zlezemo ven iz tega, pa četudi to pomeni, da bi dobil manj
navdiha ali motivacije za pisanje. Ker to, kar doživljamo
zadnji dve leti, ni podobno ničemur.
Prodaja in izposoja vaših knjig še najprej rasteta?
Prodaja in izposoja knjig gresta fantastično. Samo od
novinarstva recimo nisem mogel živeti, zdaj se je to
spremenilo. In kar se tega tiče, sem zelo zadovoljen. Tu
sicer moram biti previden ... Moja partnerka Mojca me
vedno svari, naj se ne hvalim s tem, da od tega živim.
Dejstvo je, da Slovenci odpustimo vse, le uspeha ne.
Govoriti, da si z nečim zadovoljen v finančnem smislu, je v
Sloveniji velik greh. Zato reciva, da živim skromno in
zadovoljno.
Kakšni so kaj načrti za prihodnost? S čim se trenutno
ukvarjate?
Zdaj končujem to kriminalko in eno biografijo, ki je tudi že
lektorirana. Pripravljam še kolesarski vodnik za rekreativce
na cestnih kolesih in v kratkem bo izšel ponatis moje
mladinske kriminalke 'Kam je izginila Brina'. Jeseni bo izšla
moja priredba romana Bobri avtorja Janeza Jalna, in sicer
kot strip, ki ga prav zdaj ilustrira Peter Škerl.
Kako pri vas poteka proces pisanja? Pišete vsak dan,
imate za to določen urnik?
Ko se otroka in partnerka odpravijo – hči na fakulteto, sin
v srednjo šolo in Mojca v šolo, kjer uči – jaz tipkam in
razmišljam, vse dokler se ne vrnejo domov. Načeloma
pišem od ponedeljka do petka, v sili pa tudi čez vikend in
ob večerih, ki se znajo tudi potegniti.
Se kdaj soočate s pisateljsko blokado, da vam preprosto
zmanjka idej za vsebino?
Tega si niti ne morem privoščiti. Imaš dan, ko ti bolj uspe,
imaš dan, ko napišeš veliko, pa je od tistega bolj malo
uporabnega, ampak na to sem se že navadil. Tisto blokado,
za katero si nekateri predstavljajo, da sploh ne veš, kaj bi,
tega pa nimam.
Od kod vam torej navdih, od kod ideje?
Ves čas razmišljam o tem. Mislim, da v svoji glavi naredim
že neko selekcijo, preden se lotim pisanja. Sedaj ko
zaključujem knjigo, večkrat tudi slabše spim, saj o nekem
težko rešljivem problemu razmišljam tudi do jutra.
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Občina Lenart
Občinska uprava Občine Lenart

Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
Podprogram vključuje gradnjo in investicĳsko vzdrževanje lokalnih cest, gradnjo in
investicĳsko vzdrževanje javnih poti, gradnjo in investicĳsko vzdrževanje cestne
infrastrukture. Znotraj tega podprograma so načrtovana sredstva na proračunski postavki
za rekonstrukcĳo in modernizacĳo občinskih cest, javnih poti in nekategoriziranih cest ter
za sanacĳo občinskih cest po plazovih. Znotraj tega podprograma so načrtovana sredstva
za investicĳski nadzor, načrte in drugo projektno dokumentacĳo.

Asfaltiranje gramoziranih cest – Lenart in Voličina

Zaradi dotrajanosti obstoječega odseka lokalne ceste se izvede sanacĳa ceste v skupni
dolžini 2133 m. Obravnavan odsek se nahaja na LC 203441 – Gočova–Sp. Voličina (od km
3 + 915 do km 1 + 782), to je od križišča pri čistilni napravi Voličina do občinske meje s
Sveto Trojico v Slovenskih goricah.
Za obravnavan odsek je bilo izvedeno javno naročilo za izbiro ponudnika izvajalca del. Z
deli se bo začelo še ta mesec. Zaključek del je predviden do junĳa 2022.
Predvidena je cesta širine 5,0 m, in sicer na način ureditve z ukinitvĳo obstoječih odvodnih
jarkov. Na tem območju se bo pridobila potrebna širina za ureditev ceste. Ostala
komunalna infrastruktura je v tem delu že položena. Cesta se bo nadgrajevala povsod tam,
kjer bo to možno na način zagotovitve ustrezne trdnosti in potrebne debeline tamponov za
zmrzlinsko odpornost. Omejitve hitrosti na prenovljenem odseku ostanejo nespremenjene,
torej omejitev 40 km na uro.

Izgradnja krožišča Voličina

Foto: arhiv občine

Letos je predvidena tudi izgradnja krožnega križišča v Voličini, in sicer v križišču Zavrh–
Voličina pri čistilni napravi. V proračunu je za to predvidenih 70.000 EUR. Zaradi
nepreglednosti in poteka prednostne ceste obstoječega križišča se predvideva izboljšanje
prometne varnosti z izgradnjo krožnega križišča.

Ureditev ceste Sp. Partinje JP 704991
Predvidena je delna obnova ceste Močna–Sp. Partinje–Zamarkova. V proračunu je za to
predvidenih 115.000 EUR. Cesta se bo nadgradila s tamponom v delih, kjer je to mogoče,
v preostalih delih pa je predviden poglobljen izkop. Predvidena širina ceste je 4,5 m.
Uredila se bosta tudi odvodnjavanje in po potrebi komunalna infrastruktura. Predvidena
dolžina 1 km.

Na postavki so predvidena sredstva za ureditev trenutnih makadamskih poti na območju
KS Lenart in KS Voličina. Pri tem se dajeta poudarek in prednost ureditvi tistih poti, ki
vodĳo do stanovanjskih objektov, s čimer sledimo načelu, da se stanovanjskim objektom
zagotovi dostop po asfaltirani poti vsaj z ene smeri. Seveda upoštevamo tudi naklon ceste
in raven potrebnega vzdrževanja, ki je ob večjem naklonu manj ugodno in težje
vzpostavljivo. Prav tako se primarno urejajo tiste poti, ki so odmerjene in geodetsko
urejene ter zemljišča prenesena na občino.

Rekonstrukcija ceste Hrastovec–Voličina

Obnova LC 203 431 – Nadbišec + Gočova

Zmago Šalamun

Predvidena je obnova odseka Zamarkova–Hrastovec–Zg. Voličina, v delu od križišča pod
gradom Hrastovec do meje krajevne skupnosti Lenart–Voličina. Za adaptacĳo je
namenjenih 150.000 EUR. Predvideni sta razširitev ceste s kanaliziranjem obcestnih jarkov
in nadgradnja. Potrebna bo tudi lokalna sanacĳa za izvedbo temeljnih pet zaradi
plazovitega in strmega terena.

Trenutno se izvaja fazna obnova odseka Zavrh–Nadbišec (Damiš - Fekonja) v skupni
dolžini približno 770 m s priključki. V nadaljevanju se predvideva izgradnja še dela križišča
Nadbišec–Gočova, to je do občinske meje s Sveto Trojico v Slovenskih goricah v dolžini
približno 650 m. V pretežnem delu se izvaja poglobljen izkop za doseganje zadostne
nosilnosti in višinske ohranitve individualnih cestnih priključkov naselja. V preostalem
delu pa kot nadgradnja in širitev. Za ta del je v proračunu rezerviranih 100.000 EUR.

Foto: arhiv občine

Rekonstrukcija ceste Sp. Voličina–Gočova/pod Gradnom
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Foto: Nina Zorman

Foto: arhiv občine

Lenart: prvi multimat z lokalnimi
dobrotami

V centru mesta Lenart, pred pošto, so
delavci podjetja Skala pripravili vse
potrebno, da bo v prihajajočih dneh zaživel
tako imenovani multimat, ki bo ponujal
dostop do dobrot lokalnih ponudnikov 24
ur na dan, vse dni v letu! Občina Lenart je
na spletni strani www.lenart.si objavila
javno povabilo, kjer lokalne ponudnike iz
območja občine vabĳo k oddaji vloge za
prodajo njihovih pridelkov/izdelkov v
prodajnem avtomatu. Vlogo je bilo možno
oddati do 15. februarja.
Župan Občine Lenart mag. Kramberger je
pozdravil novo pridobitev, saj meni, da
bodo na tak način prebivalcem mesta
Lenart še približali okusne pridelke in
izdelke z lokalnih kmetĳ, ki jih ponujajo
okoliške kmetĳe. Na Občini Lenart si

prizadevajo za promocĳo in podporo
lokalni ponudbi, samooskrbi in zdravi, v
Slovenskih goricah pridelani hrani.
Potrošnikom želĳo omogočiti čim lažji
dostop do pridelkov in izdelkov lokalnih
ponudnikov. Lokalni ponudniki bodo v
multimat vlagali svoje pridelke in izdelke,
ki bodo potrošnikom »na dosegu roke«, saj
bodo izdelke lahko kupili s »pritiskom na
gumb«.
Multimat bo namenjen prodaji pridelkov in
izdelkov tistih ponudnikov iz območja
občine Lenart, ki imajo registrirano
dejavnost. Postavljen bo na javni lokacĳi v
centru Lenarta, v bližini pošte in parkirišča.
Investicĳo v celoti financira Občina Lenart.
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Občina Lenart
Zmago Šalamun

V četrtek, 10. februarja, so se na 20. redni
seji sestali svetniki in svetnice Občine
Lenart. Župan mag. Janez Kramberger je
podal svetnikom poročilo župana in jih
seznanil s potekom gradnje čistilne
naprave, ki po besedah župana lepo
napreduje, saj izvajalcem tudi dobro služi
lepo vreme, tako da so nekatere aktivnosti
narejene na zalogo.
V teh dneh se je začela gradnja gasilskega
doma v Voličini, če bodo dela lepo
napredovala, bo v marcu nov gasilski dom
dobil streho.
V tem trenutku v Občini Lenart poteka tudi
modernizacija treh odsekov cest, in sicer
ceste Sp. Voličina–Gočova/»pod Gradnom«,
ceste Nadbišec–Gočova in ceste Hrastovec–
Voličina.
Pripravljajo tudi Občinski prostorski načrt,
s katerim se v prostor umešča navezovalna

cesta ali tako imenovana obvoznica. V teh
dneh si komisija ministrstva ogleduje
pobude posameznikov za spremembo
kmetijskih zemljišč v zazidalna zemljišča.
Župan računa, da bodo svetniki v prvi
polovici letošnjega leta dobili prostorski
načrt v obravnavo.
Poteka tudi čiščenje struge Stare
Globovnice, in sicer od regionalne ceste do
kamnitega mostu, ki povezuje Poleno z
Lackovo ulico, v dolžini 900 metrov. Ta
dela izvaja VGP Drava Ptuj. Dela se izvajajo
pod nadzorom Direkcije Republike
Slovenije za vode, ki je izdala tudi vodno
soglasje za vzpostavitev pretočnosti struge
Stare Globovnice v Lenartu ob ŠRC Polena.
Analize so pokazale, da v mulju ni
škodljivih snovi, zato bodo mulj odložili na
kmetijska zemljišča. Stroške obnove krije
proračun občin, drugi del obnove od

Zmago Šalamun

V mestni park na kavico!
Mestni park v Lenartu postaja priljubljena
točka za druženje, igro in uživanje v naravi.
Zato so se na občini odločili, da pripravĳo
manjši prostor, kjer si bodo lahko
obiskovalci privoščili topel napitek,
medtem ko se bodo njihovi otroci igrali na
igralih.
Samopostrežni
avtomat
je
namestilo podjetje Delikomat iz Maribora.

Foto: Nina Zorman

Za več informacĳ smo se obrnili na župana
mag. Janeza Krambergerja, ki nam je
povedal, da so se za to potezo odločili zato,
ker so opazili, da se vedno več ljudi
zadržuje v Mestnem parku dr. Jožeta
Pučnika.

»Park postaja vedno bolj obljuden in
priljubljen. Svojci, ki obiščejo dom starejših
občanov, se radi sprehodĳo s svojimi
domačimi po našem parku, ki je lepo
urejen. Prav tako veliko mladih mamic
posedi na klopcah, ko se njihovi otroci
igrajo na otroških igralih. Urejali smo
električno napeljavo za dogodke, ki se bodo
odvĳali v parku, saj smo prej to reševali z
dodatnimi električnimi kabli. Tako smo
uredili boljšo in kakovostno električno
napeljavo, hkrati pa smo potem še uredili
manjšo
ploščad,
kjer
stoji
nov
samopostrežni avtomat s toplimi napitki,
sokovi, vodo in prigrizki.« je o novi
pridobitvi pojasnil župan.
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omenjenega mostu do Račjega gaja pa naj
bi financirala Direkcija Republike Slovenije
za vode. K sodelovanju so na občini
povabili
tudi
Zavod
Logarica
za
proučevanje, ohranjanje in promocijo
naravnih in kulturnih krajinskih elementov.
Svetniki so potrdili sklep o menjavi
predsednika Sveta za invalide Občine
Lenart in so po odstopu mag. Igorja Plohla
za predsednico imenovali Emilijo Šuman.
Brez razprave so soglasno potrdili Odlok o
ustanovitvi Sveta ustanoviteljev JZ
Mariborske lekarne Maribor, v katerem ima
Občina Lenart 3,25-odstotni ustanoviteljski
delež.
V nadaljevanju so svetniki in svetnice
potrdili
Dokument
identifikacije
investicijskega projekta in investicijski
program za projekt »Nadzidava prizidka
zahodnega trakta Zdravstvenega doma
Lenart«. Z investicijo Zdravstveni dom
Lenart pridobiva dodatnih 552,40 m2
uporabnih površin. Vrednost projekta
znaša 1.149.713,54 EUR z DDV-jem in se
bo izvajala skladno s časovnim načrtom v

letih 2022 in 2023. Investicijo naj bi
financirali
iz
sredstev
državnega
proračuna, sredstev proračuna občine in
sredstev Zdravstvenega doma Lenart. Oba
dokumenta so prisotni svetniki soglasni
potrdili.
V nadaljevanju seje so svetniki potrdili
Izjavo o izvajanju operativnega programa
ohranjanja kakovosti zunanjega zraka, s
katerim so se zavezali k izvajanju ukrepov
za ohranjanje kakovosti zunanjega zraka in
da bodo promotorji teh ukrepov. Župan
Kramberger upa, da bodo to izjavo sprejele
tudi sosednje občine. Sprejeli so še elaborat
o oblikovanju cene 24- urne dežurne
pogrebne službe v občini in potrdili cene
storitev pogrebne in pokopališke dejavnosti
v Občini Lenart.
Svetniki so potrdili tudi Strategijo razvoja
trajnostnega turizma Občine Lenart za
obdobje 2022–2025 in se seznanili s
Poročilom
o
izvedenih
aktivnostih
Akcijskega načrta ukrepov za spodbujanje
trajnostnega razvoja turizma v destinaciji
Občina Lenart za obdobje 2019–2021.

Zmago Šalamun

Vzdrževanje struge Stare Globovnice
Občina Lenart je začela z vzdrževalnimi deli na strugi Stare Globovnice ob ŠRC Polena, ki
potekajo v skladu s sprejetim proračunom Občine Lenart in vodnim soglasjem za
vzpostavitev pretočnosti struge Stare Globovnice v dolžini 900 metrov od regionalne ceste
do kamnitega mostu, ki povezuje Poleno in Lackovo ulico. Vodno soglasje je izdala
Direkcija Republike Slovenije za vode, dela pa izvaja koncesionar vodnogospodarske javne
službe – podjetje VGP Drava Ptuj.
Na vzdrževalna dela so se odzvali v Civilni iniciativi narava Slovenskih goric in v izjavi
zapisali: »Struga potoka Globovnice je zamuljena zaradi majhnega dotoka vode, predvsem
pa zaradi neurejenih in neustreznih odplak, ki se spuščajo v potok. Seveda je nujno treba
opraviti sanacijo – čiščenje struge, vendar pri tem maksimalno paziti, da se ne osiromaši
ali celo uniči krajinski videz in da se maksimalno ohrani zarast ob potoku in ustvari pogoje
za ponovno vzpostavitev življenja v vodi.« Na Občino Lenart so tudi naslovili poziv za
takojšnjo zaustavitev vseh del, ki škodijo rastju v obrežnem pasu stare struge potoka
Globovnica, ker to rastje zagotavlja zavetje za biodiverziteto rastlin in živali na pragu
našega mesta Lenart. O tej problematiki je razpravljala tudi Komisija za naravo in okolje
Občine Lenart.
Kot je povedal župan Občine Lenart mag. Janez Kramberger, se vsa dela pod programom
»Vzpostavitev pretočnosti struge v Lenartu ob ŠRC Polena« izvajajo v skladu s pridobljenim
vodnim soglasjem Direkcije Republike Slovenije za vode in dodal: »Dogovorili smo se, da
pri načrtovanju in pripravi soglasja ter izvedbi II. faze vzdrževalnih del dolvodno v smeri
proti »stari čistilni napravi« vključimo Zavod Logarica, ki je bil predlagan s strani Komisije
za naravo in okolje v Občini Lenart. Na občini pa so se z Direkcijo Republike Slovenije za
vode dogovorili, da bo financirala II. fazo vzdrževalnih del.«
Župan je še povedal, da so analize mulja pokazale, da v njem ni škodljivih snovi, zato ga
bodo odložili na kmetijske površine.

Foto: Nina Zorman

Foto: SIP TV

Svetniki potrdili projekt Nadzidava prizidka zahodnega trakta
Zdravstvenega doma Lenart
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Občina Benedikt
Damjan Veršič

Občinski prostorski načrt se spreminja zaradi individualnih pobud
fizičnih oseb in pobud Občine Benedikt
sklepa o začetku sprememb in dopolnitev
OPN ter izdelavo poplavne študije.«

Občina Benedikt je obstoječi Občinski
prostorski načrt (OPN) sprejela 4. junija
2014, veljati pa je začel 5. julija istega leta.
Od takrat naprej ni bilo sprememb, se pa te
obetajo v prihodnje. Že v času priprave
OPN so se namreč izoblikovale nove
razvojne pobude, ki jih v procesu priprave
zdaj veljavnega dokumenta ni bilo več
mogoče upoštevati oziroma vključiti v
OPN. »V spremembe OPN smo vključili dve
kompleksni pobudi, ki se nanašata na
umestitev stanovanjske soseske in poslovne
cone v občinskem središču. V veljavnem
OPN občine Benedikt predmetni območji
nimata določene namenske rabe, ki bi
omogočala predvidene ureditve. Prav tako
obstoječi OPN ne vsebuje prostorskih
pogojev, ki bi omogočali razvojne projekte
na področju energetike. Predvideno je, da
se določijo pogoji, pod katerimi bosta
dopuščeni izvedba posameznih vrtin in
izraba tople vode za pridobivanje
električne
energije,«
pojasnjujejo
v
benediški občinski upravi.
Spremembe v OPN so potrebne tudi zaradi
posameznih
individualnih
pobud,
večinoma za spremembo kmetijskih v
stavbna zemljišča, ki se nahajajo razpršeno
v odprtem prostoru občine, kjer prevladuje
posamična poselitev. Prav tako zaradi
zagotavljanja ukrepov za varstvo pred
visokimi vodami (poplavami). V postopku
sprememb in dopolnitev OPN bosta
dopolnjena in spremenjena besedilni del
(odlok) in grafični del OPN (karte).
Po pojasnilih občine se v OPN pretežni del
sprememb nanaša na individualne pobude
fizičnih oseb, ki želijo, da se na zemljiščih v
njihovi lasti določijo nova stavbna
zemljišča. Teh je približno 65. Občina
Benedikt je v spremembe in dopolnitve
OPN uvrstila tudi širitev občinskega
središča naselja Benedikt za potrebe
centralnih dejavnosti (upravno-kulturni
center, oskrba).

Postopki sprememb in
dopolnitev OPN so
dolgotrajni in kompleksni
Občina Benedikt je začela z zbiranjem
pobud že v letu 2020. V skladu s predpisi,
ki urejajo prostorsko načrtovanje, občina
strokovnih opravil v zvezi s spremembami
in dopolnitvami OPN ne more opravljati
sama, ampak mora za ta namen na trgu
storitev izbrati ustrezno usposobljenega
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prostorskega
načrtovalca
oziroma
izvajalca. Prejete pobude in razvojne
potrebe so bile zato posredovane v
obravnavno izvajalcu ZUM, d. o. o., iz
Maribora, ki za Občino Benedikt vodi
strokovni del postopka sprememb in
dopolnitev OPN. ZUM, d. o. o., je
obravnaval prejete pobude in druge
vsebine, ki so predmet sprememb in
dopolnitev OPN, v skladu s kriteriji in
možnostmi, ki jih določajo predpisi, ter
pripravil strokovna stališča oziroma
izhodišča, ki so bila javnosti predstavljena
28. 10. 2021.
Pripombe in predlogi, ki so bili podani na
predstavitvi, so bili skrbno preverjeni. Na
njihovi podlagi so bila dopolnjena
izhodišča, župan pa je tudi uradno začel
postopek sprememb in dopolnitev OPN
tako, da je sprejel Sklep o pripravi prvih
sprememb in dopolnitev OPN občine
Benedikt. Sklep je objavljen v Uradnem
glasilu e-občina. Naslednja faza je, da se
gradivo posreduje nosilcem urejanja
prostora (28 različnih ministrstev in
organov v njihovi sestavi), ki bodo podali
svoje konkretne smernice do posameznih
predlogov in odločili, ali bo treba za
spremembe in dopolnitve OPN izvesti tudi
postopek celovite presoje vplivov na okolje.
Sledilo bo verjetno več faz usklajevanja z
nosilci urejanja prostora. Ko bo to
zaključeno, bo pripravljeno gradivo, ki bo
javno razgrnjeno, da se bodo lahko ljudje
seznanili s predlaganimi in usklajenimi
spremembami ter podali svoje mnenje.
Potem sledita še priprava predloga
sprememb in dopolnitev OPN ter ponovno
pridobivanje mnenj nosilcev urejanja
prostora. Občina je dolžna voditi
usklajevanja tako dolgo, da pridobi vsa
pozitivna mnenja; šele potem lahko
spremembe in dopolnitve OPN tudi
sprejme na občinskem svetu z odlokom.
»Konkretno o datumu potrditve sprememb
OPN ne moremo govoriti, saj je od nosilcev
urejanja prostora odvisno, kdaj nam izdajo
mnenja in s kakšno vsebino, ali so potrebne
še dopolnitve, usklajevanja itd. Nekaj
aktivnosti je občina že izvedla, kot na
primer opredelitev do prejetih pobud za
spremembe in dopolnitve OPN, pripravo
izhodišč za pripravo teh sprememb in
dopolnitev za obravnavo v javnosti in
sodelovanje javnosti, dopolnitev izhodišč
na podlagi pripomb javnosti, sprejem

V mesecu februarju bodo začeli s
pridobivanjem konkretnih smernic nosilcev
urejanja prostora – teh je 28, pridobiti pa
morajo tudi odločbo, s katero bo
ministrstvo, pristojno za okolje, odločilo,
ali bo potrebno za spremembe in
dopolnitve OPN vzporedno izvesti tudi
poseben postopek po Zakonu o varstvu
okolja. To je postopek celovite presoje
vplivov na okolje (CPVO). Če ne bo
potrebno usklajevanje z nosilci urejanja
prostora, se v roku dveh mesecev po
pridobitvi konkretnih smernic in odločbe o
CPVO pripravi osnutek sprememb in
dopolnitev OPN za pridobitev prvih mnenj
nosilcev urejanja prostora. Dva meseca po
prejemu vseh prvih mnenj nosilcev urejanja
prostora se pripravi dopolnjen osnutek
sprememb in dopolnitev OPN, ki mora biti
usklajen s prvimi mnenji. Po pripravi
dopolnjenega osnutka se izvede njegova
javna razgrnitev. Ta traja en mesec, vmes
pa se izvede tudi javna obravnava
razgrnjenega gradiva. V roku enega meseca
po zaključku javne razgrnitve, če niso bile
podane pripombe, ki zahtevajo posebne
preveritve ali dodatna usklajevanja, se

Župan občine Benedikt mag. Milan Repič je
ob tem dodal: »Gre za postopek, ki zahteva
ogromno dela, usklajevanja ter iskanja
takšnih in drugačnih rešitev, se pa žal
navzven nič ne vidi.«

Damjan Veršič

Interes Benedičanov za bibliobus
je velik
7. februar, dan pred slovenskim kulturnim praznikom, je bil za občino Benedikt zelo
pomemben. Po dvanajstih letih je v kraj ponovno pripeljal bibliobus. Gre za potujočo enoto
Mariborske knjižnice, ki je bila nazadnje v Benediktu leta 2010.
Zdajšnje vodstvo občine se je z Mariborsko knjižnico dogovorilo, da se bo bibliobus ob
parkirišču pred vhodom v osnovno šolo ustavljal redno, in sicer ob ponedeljkih na vsakih
14 dni med 8.00 in 10.00 oziroma po predvidenem programu voženj bibliobusa.
Čeprav je bil 7. februar pouka prost dan, je bibliobus obiskalo veliko učencev benediške
osnovne šole, notranjost potujoče knjižnice pa so si z zanimanjem ogledali tudi starejši. Do
ponedeljkovega obiska bibliobusa je sicer Mariborska knjižica prejela že 160 prijav
Benedičanov za članstvo v potujoči knjižnici.
Storitve bibliobusa je mogoče uporabljati z izkaznico Mariborske knjižnice. Otroci in
mladina do 18. leta nimajo članarine, odrasli letno plačajo 13 evrov, upokojenci in študenti
10 evrov. Pri številu izposojenih knjig ni omejitev, rok izposoje pa je tri tedne.

Foto: Damjan Veršič

Foto: Damjan Veršič

Postopek bo daljši, če bo
treba izvesti celovito
presojo vplivov na okolje

sprejmejo stališča do pripomb in predlogov
z javne razgrnitve in javne obravnave. En
mesec po sprejemu stališč do pripomb se
pripravi predlog za spremembe in
dopolnitve OPN za pridobitev drugih
mnenj nosilcev urejanja prostora. En mesec
po prejemu vseh drugih mnenj se pripravi
usklajen predlog sprememb in dopolnitev
OPN ter se pošlje v potrditev Ministrstvu za
okolje in prostor. En teden po prejemu
(pozitivnega) sklepa Ministrstva za okolje
in
prostor
se
usklajeni
predlog
spremenjenega in dopolnjenega OPN da v
potrditev in sprejem Občinskemu svetu
Občine Benedikt. Spremembe OPN začnejo
veljati 15 dni po objavi v Uradnem glasilu.
»Tak scenarij pričakujemo, če za
spremembe in dopolnitve OPN postopka
celovite presoje vplivov na okolje ne bo
treba izvesti. Če bo ministrstvo, pristojno
za okolje, odločilo, da bo treba izvesti
postopek CPVO, se bodo roki izvedbe za
posamezne faze postopka podaljšali, izvesti
pa bo treba tudi dodatne faze, v katerih
bodo pod drobnogledom posledice s
spremembami in dopolnitvami OPN
načrtovanih sprememb na okolje.«
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Občina Benedikt

»Z Inox centrom Benedikt
obvladujemo severovzhodni del
države in vse tri okoliške države.«

Na regionalni cesti skozi Benedikt
kmalu tudi popolne zapore

Od leta 2002 v obrtno-industrijski coni v
Benediktu deluje prodajni center podjetja
Inox center. Pobudnik zanj je bil Miran
Štrukelj, ki je najprej leta 1990 ustanovil
osnovno podjetje PITT, d. o. o., leta 1995
pa še podjetje Inox center. Sedež podjetja je
v Novi Gorici, kjer sta tudi uprava oziroma
administrativni del podjetja. Centri pa so
porazdeljeni vzdolž cele države. Prvi od
prodajnih centrov je v Kromberku pri Novi
Gorici, naslednja dva sta v Ljubljani in
Benediktu. »S tako razporeditvijo smo
hoteli naš prodajni program približati
kupcem,« pojasni Štrukelj.
Osnovna dejavnost podjetja je trgovina na
debelo in drobno z nerjavečimi materiali,
predvsem z inox materiali in aluminijem. V
prodajnem programu so tudi vsi izdelki, ki
dopolnjujejo
ponudbo
osnovnih
materialov. Prav tako je podjetje eden
večjih ponudnikov vseh vrst črpalk na
širšem območju. Na vprašanje, na kak
način uspejo zagotavljati pestro izbiro
materialov, konkurenčne cene in kratke
dobavne roke, Štrukelj odgovarja: »V danih
pogojih to ni lahka naloga. Z izjemo
Amerike in Avstralije poslujemo z vsem
svetom. V podivjani rasti cen in omejitvah,
ki jih predpisujejo razni administrativni
ukrepi, je včasih kar težko, hkrati pa je to
velik izziv za vse zaposlene, da lahko tudi v
tej zahtevni situaciji zadovoljimo naše
kupce.«

Z bonitetno odličnostjo
nagrajeno podjetje v 32
letih poslovanja ni imelo
niti enkrat blokiranega
računa

V Benediktu, v tukajšnji obrtno-industrijski
coni, je podjetje leta 2002 kupilo zemljišče,
zgradilo halo in začelo s poslovanjem.
»Lokacija nam je bila ponujena naključno,
po razmisleku pa smo ugotovili, da lahko iz
tega centra obvladujemo severovzhodni del
države in tudi vse tri okoliške države, kar je
bila pri odločitvi strateška prednost,«
pojasni Miran Štrukelj. Doda, da sta hala v
velikosti 1700 kvadratnih metrov in
zemljišče, ki obsega 7500 kvadratnih
metrov in se nahaja prek uvozne ceste, v
njihovi lasti. Redno imajo zaposlene štiri
sodelavce, občasno pa si pomagajo z
začasnimi zaposlitvami, predvsem prek
študentskega servisa.

Predvidena širitev podjetja
bo pogoj za dodatno
zaposlovanje

Direkcija RS za infrastrukturo in podjetje
Asfalti Ptuj sta 3. februarja v prostorih
Občine Benedikt opravila tako imenovano
uvedbo v delo. Gre za državni projekt
obnove dobrih 5 kilometrov vozišča
regionalne ceste skozi občino Benedikt. Da
bo prišlo do izvedbe tega za občino
pomembnega projekta, ima še največ
zaslug župan mag. Milan Repič, ki se je
uspel z direkcijo dogovoriti za posel.
Kot sta ob uvedbi v delo pojasnila župan
Repič in pristojni nadzornik gradbenih del
v podjetju DRI Alojz Felkar, bodo
obnovitvena dela potekala na dveh
odsekih. »Prvi se začne na meji med
občinama Lenart in Benedikt, na najnižji
točki pri potoku, in sega do avtobusnih
postaj na Ženjaku. Drugi odsek, na katerem
bodo opravili obnovitvena dela, se začne
pri gramoziranem parkirišču Pizzerie Trsek
in se nadaljuje do meje med občinama
Benedikt in Gornja Radgona, torej še
nekoliko dlje od odcepa za Negovo.«

Uporabili bodo postopek
reciklaže
Na več kot polovici omenjene razdalje bo
obnova vozišča potekala s postopkom tako
imenovane reciklaže. »To pomeni, da bomo
obstoječi asfalt sfrezali, dodali bitumen,
cement in vodo. Ta asfalt-beton bomo
uporabili za podlago, nakar sledi
preplastitev z osmimi centimetri nosilnega
in štirimi centimetri zapornega asfaltnega
sloja. Del vozišča v središču Benedikta pa

bomo uredili klasično – z odstranitvijo
asfaltnih slojev in položitvijo novih.« Po
pojasnilih Felkarja bodo dela potekala v
okviru sektorja za vzdrževanje in na tem
odseku ne predvidevajo načrtovane
novogradnje kolesarske steze.
Vrednost obnovitvenih del je 2.336.819,89
evra (z DDV-jem). Sredstva v celoti
zagotavlja Direkcija RS za infrastrukturo.
Občina Benedikt bo v okviru projekta
izvedla nekaj manjših obnovitvenih del na
pločnikih in avtobusnih postajah, za kar bo
tudi zagotovila potrebna sredstva. Občina
bo ob tem poskrbela še za izgradnjo nove
površine za kolesarje in pešce, ki bo
potekala od bencinske črpalke 24 ur do
slaščičarne Šijanec.

Občasno bodo potrebne
popolne zapore vozišča
Z deli bodo predvidoma začeli 1. marca in
po predvideni časovnici zaključili do 31.
maja letos. V času del je občasno
predvidena tudi popolna zapora ceste.
»Postopek reciklaže zahteva popolno
zaporo vozišča, za katero morajo sicer
prometniki
na
Direkciji
RS
za
infrastrukturo in Občina Benedikt podati
soglasje. V primeru popolne zapore bo
obvoz za tovorna vozila urejen skozi Trate,
za avtobusni promet in lokalne prebivalce
pa bomo seveda uredili prehod čez
delovišče.«
Udeležence v prometu že zdaj vljudno
prosijo za strpnost in razumevanje.

In v kolikšni meri je situacija, povezana s
covidom-19, vplivala na poslovanje
podjetja? »Covidna situacija našega
kolektiva ni posebej prizadela. Držimo se
vseh navodil in priporočil, smo pa imeli
verjetno tudi nekaj sreče. Ves ta čas smo
poslovali skoraj nemoteno, posebej pa smo
lahko zadovoljni, da naša celotna panoga
dobro posluje, kar ugodno vpliva tudi na
naše poslovanje.«

Foto: Damjan Veršič

»V našem centru v Benediktu in tudi v
ostalih dveh centrih je stalno na zalogi vsa
ponudba materialov iz našega asortimana,
tako za podjetja kot fizične osebe. Kot
dodatni storitvi nudimo razrez cevi in
profilov ter svetovanje kupcem. Naše
materiale in storitve nudimo kupcem od
ponedeljka do petka od 8. do 16. ure.
Intenzivno delamo na širitvi naše ponudbe
na sosednje države, asortima pa se stalno
dopolnjuje v skladu s povpraševanjem in
potrebami kupcev. Predvidena širitev bo
pogoj
za
dodatno
zaposlovanje.
Pričakujemo, da bo tega čim več.«

Foto: Damjan Veršič
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Podjetje Inox center je prejelo več priznanj
s področja kakovosti. Tako ima zlati znak
bonitetne odličnosti AAA, ki ga podeljuje
Bisnode, od leta 1999 pa tudi certifikat ISO
9001, ki ga redno vzdržujejo in uporabljajo
kot pripomoček pri obvladovanju vseh
pomembnih procesov v podjetju. »Posebno
smo ponosni na dobre odnose v kolektivu
in na dejstvo, da v 32 letih našega
poslovanja nismo imeli niti enkrat
blokiranega računa in da se bile redno
plačane vse obveznosti do zaposlenih in do
države.«

Foto: Damjan Veršič

Damjan Veršič

Foto: Damjan Veršič

Damjan Veršič

Vabilo na koncert
Kulturno društvo Benedikt in Občina Benedikt prirejata koncert ob materinskem
dnevu. Koncert bo v cerkvi Svetih treh kraljev v petek, 25. marca 2022, ob 19. uri.

Nastopila bo Klapa Skala.
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Občina Cerkvenjak
Tomaž Kšela

Občina Cerkvenjak bo ohranila svojo
ambulanto družinske medicine najmanj do
leta 2037. Župan Marjan Žmavc in
direktorica podjetja Amigdala, d. o. o.,
Ksenija Ljubojevič Džaferović, dr. med.,
specialistka splošne in družinske medicine,
sta podpisala koncesijsko pogodbo, po
kateri bo podjetje Amigdala tako kot v
minulih desetih letih tudi v naslednjih
petnajstih letih izvajalo zdravstveno
dejavnost na področju družinske medicine
v
občini
Cerkvenjak.
Omenjeno
zdravstveno dejavnost bo opravljalo kot del
javne zdravstvene službe, vključene v javno
zdravstveno mrežo na primarni ravni v
skladu z veljavno zakonodajo. Hkrati sta dr.
Ksenija Ljubojevič Džaferović in župan
Občine Cerkvenjak podpisala najemno
pogodbo, s katero je občina podjetju
Amigdala, d. o. o., oddala v najem
zdravniško ordinacijo s prevezovalnico,
laboratorijem, čakalnico in drugimi
pripadajočimi prostori ter opremo v
Zdravstveni postaji Cerkvenjak. Amigdala,
d. o. o. ima tako vse pogoje za delovanje
svoje ambulante družinske medicine v
Cerkvenjaku do leta 2037.

Vse zdravstvene storitve na
primarni ravni v domači
občini
»To, da v Cerkvenjaku imamo in bomo tudi
v prihodnje imeli ambulanto družinske
medicine, je za vse Cerkvenjačanke in
Cerkvenjačane, še zlasti pa za starejše,
izjemno pomembno. Zdravstvene storitve
so tako za vse bolj dostopne,« pravi župan
Občine Cerkvenjak Marjan Žmavc. Po
njegovih besedah si v občini prizadevajo,
da bi ambulanti zagotovili čim boljše
pogoje
za
opravljanje
zdravstvene
dejavnosti. Zato so že veliko investirali v
Zdravstveno postajo Cerkvenjak, enako pa
bo tudi letos, ko bodo uredili novo fasado,
notranjost pa opleskali in namestili nova
vhodna vrata. Kot pravi župan, si občina
prizadeva, da bi v Cerkvenjaku dobili še
zobozdravstveno ambulanto. Prav tako
namerava občina odkupiti prostore za
lekarno v novem trgovsko-poslovnem
objektu, ki ga zasebno podjetje gradi na
lokaciji nekdanje Zimičeve domačije.
Prostore, ki bodo zraven nove Mercatorjeve
trgovine, bo občina dala v najem lekarni
Špringer iz Gornje Radgone, ki ji je že
podelila koncesijo za opravljanje lekarniške
dejavnosti. »Tako bodo vse zdravstvene in
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zobozdravstvene storitve na primarni ravni
in lekarniške storitve vsem na območju
občine Cerkvenjak dostopne v domačem
kraju, kar bo prispevalo k še boljšemu
zdravstvenemu varstvu,« pravi Žmavc.
»Podjetje Amigdala, d. o. o., je koncesijo za
izvajanje zdravstvene dejavnosti na
področju
družinske
medicine
v
Cerkvenjaku prvič dobilo že pred desetimi
leti, torej leta 2012,« pravi direktorica
Ksenija Ljubojevič Džaferović. »Koncesijo
za dejavnost družinske medicine v občini
Lenart pa smo prejeli že leta 1997. Poleg
tega ima podjetje Amigdala tudi koncesijo
za izvajanje zdravstvene dejavnosti
družinske medicine na Sveti Trojici, ki ji jo
je občina podelila leta 2020.«
Ambulanta
družinske
medicine
v
Cerkvenjaku je v minulem desetletju
izjemno napredovala, saj v njenem sklopu
delujeta še referenčna ambulanta za
preventivne preglede in dejavnosti ter
laboratorij. V zadnjem času v zdravstveni
ambulanti v Cerkvenjaku izvajajo tudi teste
za covid-19. Tako ambulanta dejansko
izvaja vse dejavnosti družinske medicine na
primarni ravni, od preventivnih do
kurativnih. V ambulanti dela zdravnik
Miha Lukač, dr. med., specialist družinske
medicine, ki ima že več kot dva tisoč
pacientov, ki so si ga izbrali za svojega
osebnega
zdravnika.
Pomaga
mu
diplomirana medicinska sestra Metka Polič.
Sicer pa je v podjetju Amigdala, d. o. o.,
zaposlenih sedem zdravnikov, od tega štiri
zdravnice specializantke, ki specializirajo
družinsko medicino, in štiri medicinske
sestre. V ambulantah v Lenartu,
Cerkvenjaku in Trojici pa se usposabljajo
tudi študentke in študenti medicinskih
fakultet ter višje in visoke zdravstvene šole.
Mimogrede: dr. Miha Lukača so njegovi
kolegi izvolili za predsednika Strokovnega
združenja
zasebnih
zdravnikov
in
zobozdravnikov Slovenije.

Pacienti so zadovoljni
Očitno so pacienti z delom ambulante
družinske
medicine
v
Cerkvenjaku
zadovoljni, zato je prezasedena. Novih
pacientov, ki iščejo osebnega zdravnika, ne
sprejemajo več, razen v izjemnih primerih,
temveč jih napotijo v ambulanto na Sveto
Trojico. Ta ima trenutno 0,5 programa,
vendar se kaže potreba, da bi pridobila še
0,5 programa. Kot pravi Ksenija Ljubojevič
Džaferović, so vse tri ambulante podjetja
Amigdala, d. o. o., ki imajo trenutno skupaj

2,5 programa družinske medicine na
primarni ravni, zelo obremenjene, zato
upa, da bo ambulanta na Sveti Trojici
pridobila celoten program.
Zaradi katerih bolezni pa se pacienti v
Cerkvenjaku najpogosteje zatečejo v
ambulanto? »Tako kot nasploh v Sloveniji
ima tudi v osrednjih Slovenskih goricah
veliko pacientov težave zaradi sladkorne
bolezni,
zvišanega
krvnega
tlaka,
prekomerne teže, rakastih obolenj in
različnih kroničnih bolezni. V zadnjem času
ima vse več pacientov psihične težave, ki so
pogosto povezane s stresom zaradi
socialnih problemov, izgube zaposlitve,
težav v kmetijski proizvodnji in neurejenih
družinskih odnosov. V času epidemije
covida-19 je pacientov, ki imajo psihične
težave, še več kot jih je bilo pred njo,«
pojasnjuje direktorica podjetja Amigdala,
d. o. o. Sicer pa je po njenih besedah
ambulanta v Cerkvenjaku v času epidemije
ves čas delala, razen nekaj tednov spomladi
leta 2020, ko je vlada z ukrepi za
preprečevanje širjenja novega koronavirusa
»zaprla« celotno družbo. V tistem času pa
so imeli pacienti ves čas dostop do
zdravnika na daljavo. Seveda pa ambulanta
v času covida-19 dela po posebnih
predpisih, ki veljajo med epidemijo.

V času epidemije nasveti
tudi po telefonu
»Zelo dobro je, da nam je v Sloveniji že
pred epidemijo uspelo razviti e-zdravje,
tako da lahko sedaj recepte za zdravila,
napotnice za specialiste in druge
administrativne zadeve urejamo po e-pošti
oziroma po telefonu,« pravi Ksenija
Ljubojevič Džaferović. »Brez tega bi imeli
sedaj neprimerno več problemov.«
Podjetje Amigdala, d. o. o., je po besedah
direktorice vključeno tudi v centralni
register e-kartonov pacientov, kjer so
zabeležene vse zdravstvene storitve, ki so
jih prejeli. Administrativni postopki so

zaradi
vključenosti
v
elektronsko
poslovanje bolj ažurni, racionalni in
pregledni, delo zdravnikov pa je zato, kot
kažejo raziskave, bolj učinkovito.

Ambulanta v Cerkvenjaku
je del javnega
zdravstvenega sistema
Sicer pa je Ksenija Ljubojevič Džaferović
dokaj kritična do našega zdravstvenega
sistema na primarni ravni, ki zasebnim
koncesionarjem postavlja preveč omejitev,
čeprav so tudi oni sestavni del javnega
zdravstvenega sistema: »Pri naših severnih
sosedih, v Avstriji, izvajajo javno
zdravstveno dejavnost na področju splošne
oziroma družinske medicine na primarni
ravni tako rekoč 100-odstotno zasebni
zdravniki koncesionarji, pri naših južnih
sosedih, na Hrvaškem, pa 85-odstotno. Pri
nas pa nam država ne zaupa, za kar ne
obstaja noben racionalen razlog. Zakaj tisti
zdravniki splošne medicine, ki za to
izpolnjujejo vse pogoje, ne bi delali kot
zasebniki, če se za to odločijo? Naj potem
pacienti odločijo, koga si bodo izbrali za
osebnega
zdravnika.
Občankam
in
občanom je vseeno, kakšen formalni status
ima njihov osebni zdravnik – ali dela kot
zasebni koncesionar ali je zaposlen v
zavodu. Zanje je pomembno samo to, kako
dela in koliko se jim zares posveti.« Meni
tudi, da bi morali v Sloveniji imeti več
zdravstvenih zavarovalnic, ker bi jih potem
konkurenca silila k čim bolj kakovostnemu
in racionalnemu delovanju v korist
zavarovancev. Ob vsem tem pa opozarja, da
je družinskih zdravnikov premalo, pa tudi
njihova starostna struktura je dokaj
neugodna. »Ko se bo upokojila naša
generacija
zdravnikov
specialistov
družinske medicine, bo pomanjkanje
zdravnikov na primarni ravni še mnogo
večje. Zato je neustrezen odnos do
zdravnikov koncesionarjev še toliko bolj
nerazumljiv,« poudarja.

Franc Bratkovič

Občinski grb Slovenija kvačka bo
dobil vidno mesto
Projekt Slovenĳa kvačka je finančno
podprla
tudi
Občina
Cerkvenjak.
Cerkvenjaški grb je nakvačkala Irena
Gabrovec iz Benedikta, sicer rojena
Cerkvenjačanka – Irena Topolovec iz
Brengove. Kot je povedala, se s kvačkanjem
in pletenjem ukvarja že nekje
25 let.

Zato so vse kvačkarice nakvačkale še po
nekaj drugih izdelkov, s katerimi so
vključno z grbi prišle do 1200 končnih
izdelkov. Upajo, da bo s tem Guinnessov
rekord dosežen. Postopek, ki je dokaj
zahteven, je v teku.

Za kvačkanje cerkvenjaškega
grba je porabila dobrih 100 ur
dela. Kot je še povedala, svoj
prosti čas v celoti nameni
svojemu hobĳu, ki ga je pred
enim letom tudi registrirala
kot
osebno
dopolnilno
dejavnost – pletenje in
kvačkanje. Drugače pa jo
zadnjih šest let srečujemo na
slovenskogoriških cestah kot
voznico avtobusa.
Projekt Slovenĳa kvačka ne
zajema le občinskih grbov, saj
se z njim želĳo vpisati v Za kvačkarico Ireno Gabrovec je župan Marjan Žmavc
Guinnessovo knjigo rekordov. pripravil sprejem in ji izročil simbolično darilce.

Foto: Franc Bratkovič

Župan Občine Cerkvenjak Marjan Žmavc in direktorica podjetja Amigdala, d. o. o.,
Ksenija Ljubojevič Džaferović, dr. med., specialistka splošne in družinske medicine, sta
podpisala koncesijsko pogodbo za ambulanto v Cerkvenjaku za naslednjih petnajst let.

Foto: Tomaž Kšela

Ambulanta v Cerkvenjaku ima koncesijo do leta 2037
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Občina Cerkvenjak

Investicija v energetsko sanacijo
osnovne šole se je obrestovala

Najdlje se zadržali pri točki, ki so jo
na dnevni red uvrstili šele na seji

Mag. Mirko Žmavc: »Investicija v energetsko sanacijo snovne šole nam dobro služi.«
V Osnovni šoli Cerkvenjak - Vitomarci so v
letošnjem šolskem letu boljši delovni
pogoji, kot so bili v minulih šolskih letih, saj
je Občina Cerkvenjak zgradbo matične šole
lani energetsko sanirala.
»Čeprav smo letos pozimi doslej potrošili
manj energije, je v šoli prijetno toplo, pa
tudi problemov z vlago nimamo več. Bolj
urejen in lepši je tudi izgled šole in njene
okolice,« pravi ravnatelj mag. Mirko
Žmavc. Po njegovih besedah so v okviru
energetske prenove šolskega poslopja
zamenjali vsa okna in vrata, namestili nove
žaluzije, naredili novo fasado, na novo
uredili strelovode, okoli stavbe izvedli
hidroizolacijo ter uredili okolico šole in
dohode. Podstreho pa so dodatno izolirali
in primerno uredili, tako da bodo v
naslednjih letih lahko na njej uredili
učilnice za potrebe konservatorija za
glasbo, prostore za potrebe šolske in
krajevne knjižnice in prostore za
administrativno in tehnično osebje.
»Energetsko prenovljena stavba osnovne
šole učenkam in učencem ter zaposlenim
zelo dobro služi,« pravi ravnatelj.
Šolo v Cerkvenjaku, ki je bila zgrajena leta
1967, so doslej po besedah ravnatelja
prenovili trikrat – prvič leta 1987, drugič

leta 1999 in tretjič leta 2021. V tem času se
je spreminjalo tudi število otrok. Trenutno
je v šoli 213 učenk in učencev, v vrtcu pa
111 otrok, medtem ko je v podružnični šoli
v Vitomarcih 71 učenk in učencev, v vrtcu
pa 59 otrok.
Kot pravi mag. Mirko Žmavc, je bilo v vrtcu
v Cerkvenjaku pred desetimi leti še pol
manj otrok, zadnja leta pa se število otrok
na območju občine in v vrtcu povečuje. Še
zdaleč pa otrok ni toliko, kot jih je bilo pred
desetletji. Pred tremi desetletji je bilo v šoli
še enkrat toliko otrok, kot jih je danes, pred
drugo svetovno vojno leta 1941 pa jih je
bilo 499.
Kako pa poteka pouk v teh dneh, ko še
vedno živimo v pogojih epidemĳe
covida-19?
Kot pravi ravnatelj, samotestiranje učenk in
učencev poteka brez večjih težav. Tako
zaposleni kot učenke in učenci so se
življenja in dela v pogojih epidemije
nekako že navadili in spoštujejo priporočila
Nacionalnega zavoda za javno zdravje in
ukrepe vlade. Nekaj težav imajo pri
izvajanju pouka zaradi tega, ker je veliko
zaposlenih v bolniškem staležu. Nasploh je
kolektiv osnovne šole in vrtca v času
epidemije bil in ostaja zelo obremenjen.

Seja Občinskega sveta Občine Cerkvenjak, kot je za ta covidni čas že običajno, je tudi
tokrat potekala v dvorani Doma kulture.
Na prvi letošnji, sicer pa 20. redni seji
Občinskega sveta Občine Cerkvenjak so se
v sredo, 16. februarja, sestali svetniki in
svetnici tamkajšnjega občinskega sveta.
Obravnavali so osem točk dnevnega reda in
se največ časa zadržali pri točki pri kateri je
bila podana informacija o izgradnji
optičnega omrežja v Občini Cerkvenjak. Ta
točka je bila na dnevni red seje uvrščena na
pobudo svetnikov. Občina pri gradnji le
tega nima velikega vpliva. Pomaga lahko le
s polaganjem potrebnih cevi v zemljo ob
modernizaciji in preplastitvah dotrajanih
asfaltnih cestnih odsekov.
Z gradnjo optičnega omrežja je Telekom
Slovenije pričel v lanskem letu in z gradnjo
v tem času nadaljuje ter je že ob regionalni
republiški cesti Brengova – Cerkvenjak –
Cogetinci do vključno Peščenega Vrha ter
tudi v drugih naseljih priključil kar nekaj
gospodinjstev na optično omrežje.
Kot je povedal župan Marjan Žmavc pa
bodo ob modernizacĳi cest v zemljo
polagali komunikacĳsko kanalizacĳo.
Računajo, da bo Telekom Slovenĳe na
območju občine Cerkvenjak do konca leta z
izgradnjo optičnega omrežja omogočil 80
odstotkom gospodinjstvom priklop na
optično omrežje.
Svetniki so opozarjali, da je še vedno velik

Foto: Franc Bratkovič

Franc Bratkovič

Foto: Tomaž Kšela

Tomaž Kšela

problem izgradnje optičnega omrežja na
območjih razpršene gradnje.
Na seji so svetniki sprejeli Sklep o potrditvi
elaborata o oblikovanju cene 24-urne
dežurne pogrebne službe v Občini
Cerkvenjak, kar je namreč novost.
Pogrebno podjetje Almaja d.o.o. iz Lenarta
je to službo opravljalo že doslej, vendar se
to opravilo ni imenovalo dežurna služba.
Sprejeli so tudi Sklep o potrditvi cen
storitev pogrebne in pokopališke dejavnosti
v Občini Cerkvenjak. Nasploh se nič ne
spremeni in tudi cene ostajajo enake, le
zadostiti je treba predpisom, je povedal
Zlatko Glinšek, direktor Pogrebnega
podjetja Almaja d.o.o.
Med ostalim so cerkvenjaški svetniki
potrdili še Letni program športa v Občini
Cerkvenjak za leto 2022 in se seznanili z
Letnim poročilom o izvedenih ukrepih iz
akcijskega načrta lokalnega energetskega
koncepta Občine Cerkvenjak in njihovih
učinkih za leto 2021.
Župan Marjan Žmavc je pri pobudah in
vprašanjih svetnike seznanil, da je končan
odkup, kot tudi izplačana kupnina za hišo
in zemljišče Dokl – Bradač v soseščini
osnovne šole in vrtca.

Tomaž Kšela

Uredili so tudi okolico osnovne šole in naredili novo fasado.
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Zgradili bodo pumptrack
Na
Občini
Cerkvenjak
pripravljajo
investicijo v drugo fazo izgradnje Vitalin
parka, ki bo lociran za parkirnim
prostorom pred Športno rekreacijskim
centrom Cerkvenjak v Kadrencih.
V osrednjem delu Vitalin parka, v katerem
je že balinišče s pripadajočim poslopjem,
bodo uredili motorični park za vse
generacije, od najmlajših do starejših. Na
eni strani motoričnega parka bo igrišče na
mivki za odbojko, na drugi pa pumptrack.
V Sloveniji je trenutno 54 pumptrackov v
39 občinah, ki niso samo vadbeni poligoni
za kolesarje, temveč tudi igrišča in
zbirališča za mlade in starejše. Pumptrack
poligoni so asfaltirani poligoni za kolesarje,
sestavljeni iz zavojev in grbin, ki

kolesarjem omogočajo različne akrobacije,
s katerimi razvijajo svoje motorične
sposobnosti. Kot ugotavljajo strokovnjaki,
razvijanje motoričnih sposobnosti pri
otrocih in mladih prispeva k razvijanju
inteligence, starejšim pa pomaga ohranjati
telesno in miselno vitalnost. Sicer pa si ni
težko predstavljati, kako pri otroku, ki dela
s kolesom akrobacije, intenzivno delajo
njegovi možgani oziroma »računalnik« v
glavi.
Na občini razmišljajo tudi o nakupu
zemljišča nad Vitalin parkom, kjer bi nekoč
v prihodnosti lahko zgradili bazen. V
preteklosti sta namreč na tistem pobočju že
bila dva bazena, vendar so kasneje oba
podrli oziroma zasipali.
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Občina Sveta Ana
Tomaž Kšela

Pred Gostilno Eder gradijo novo teraso

Pred Gostilno Eder v središču Svete Ane, ki ima že 70-letno tradicĳo, v teh dneh
potekajo gradbena dela. Kot sta nam povedala nosilka dejavnosti Natalĳa Eder
Kramberger in njen mož Marjan Kramberger, trenutno gradĳo novo teraso.
»Gostilna je v lasti naše družine že 50 let,
ko sta jo leta 1972 kupila tast in tašča.
Doslej je bila že večkrat prenovljena. Prvič
so jo obnovili leta 1974, drugič pa v letih
od 1993 do 1998, ko so dozidali veliko

večnamensko dvorano in obnovili teraso.
Ob tokratni prenovi bomo prizidali del
kuhinje. Porušili smo tudi staro teraso pred
gostilno in gradimo novo z namenom, da
bo gostilna imela teraso tudi v prvem

Tomaž Kšela

Kulturo so prinesli v domove
krajanov

Foto: arhiv društva

Ker zaradi epidemioloških razmer letos ob slovenskem kulturnem prazniku ni bilo mogoče
pripraviti tradicionalne proslave, sta Osnovna šola Sveta Ana in Kulturno društvo Sveta
Ana s skupnimi močmi pripravila spletno prireditev, imenovano »Rastem s kulturo«, ki so
si jo na spletu lahko ogledali vsi Ančani in Ančanke ter drugi zainteresirani.
Na spletni prireditvi je vsem, ki so jo spremljali prek računalnikov ali pametnih telefonov,
ob kulturnem prazniku čestital ravnatelj Osnovne šole Sveta Ana Aleksander Šijanec. Dejal
je, da želijo v časih, ki niso ravno naklonjeni kulturnemu udejstvovanju, nekaj kulture v
najširšem smislu besede prinesti v domove prebivalcev Sveta Ane, ki imajo ljubezen do
kulture zapisno že v DNK-ju. Vsem je zaželel čim več kulture na vseh poteh življenja.
V bogatem kulturnem programu, ki so ga pripravili prireditelji, so sodelovali Izak Lorenčič,
Jakob Breznik, Zala Zemljič, Jurij Breznik, Simon in Matej ter Urban Rajter, skupina otrok
iz vrtca, Pavel Šijanec, Gal Bauman, Suzana Rejak Breznik, Mojca Simonič, Neža Zorec in
Loti Bauman, Folklorna skupina Sveta Ana, Otroški pevski zbor Sveta Ana, Ela Jančar in
Cerkveno-prosvetni pevski zbor Sveta Ana, medtem ko je pisateljica Barbara Pristovnik
povedala, kako doživlja kulturo in kaj ji pomeni. Njena pripoved je bila kot žlahten esej.
Program je lepo povezala učenka Julija Zemljič, ki je med drugim poudarila, kako
pomembno je, da je kultura del našega življenja.

Osnovna šola Sveta Ana in Kulturno društvo Sveta Ana sta s spletno kulturno
prireditvijo, ki sta jo pripravila ob slovenskem kulturnem prazniku, kulturo
ponesla v vse domove na območju občine, pa tudi širše.
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Iz spletne strani Gostilne Eder in iz
spletnega seznama projektov evropskih
strukturnih skladov lahko izvemo tudi, da
poleg že omenjenega izvajajo tudi
operacijo energetske obnove gostilne. V
okviru tega projekta bodo izvedli vrsto
posodobitev in drugih ukrepov, s katerimi
bodo povečali energetsko učinkovitost
objekta, posledično pa bo gostilna
pritegnila tudi več zahtevnih gostov, saj se
bo povišala raven njenih storitev. Projekt bo
prispeval k manjši rabi energije, pa tudi k
manjši količini odpadkov in manjši porabi
vode. S tem se projekt energetske obnove
Gostilne Eder lepo vključuje v prizadevanja
Občine Sveta Ana za ohranitev certifikata
Slovenia Green Destination Silver, ki ga je
za razvoj trajnostnega zelenega turizma na
svojem območju prejela pred časom.
Naložbo v energetsko obnovo gostilne
sofinancirata Republika Slovenija in
Evropska unija iz Evropskega sklada za
regionalni razvoj.
Kot pravi Marjan Kramberger, lahko
trenutno gostilna sprejme okoli 200 gostov,
na terasi pa bo dovolj prostora še za sto
gostov. Po njegovih besedah je bilo med
gosti pred epidemijo covida-19 okoli 50
odstotkov Avstrijcev, ki so se v Sveto Ano
pripeljali s kolesi, avtomobili in avtobusi.
Marsikaterega tujega in domačega gosta je
v Sveto Ano privabil tudi že omenjeni
certifikat, s katerim se ponaša občina. »Tuji
turisti pred izbiro turistične destinacije, v
katero se podajo, skrbno pregledajo,

kakšne certifikate oziroma prednosti ima in
kaj lahko tam pričakujejo,« pravi
Kramberger.
Tako kot vse gostince v Sloveniji je
epidemija covida-19 prizadela tudi
Gostilno Eder, saj je bila zaradi ukrepov za
zajezitev širjenja novega koronavirusa
večkrat zaprta ali pa je delala pod strogimi
omejitvami. Vendar pa bo, kot je prepričan
Kramberger, tudi epidemije enkrat konec in
takrat bodo gostinci in turistični delavci
ponovno lahko delali s »polno paro«.
Prepričan je, da bo njihova nova terasa, iz
katere je bil in bo še vedno čudovit razgled
na Pohorje in Štajersko, pritegnila številne
domače in tuje goste.
Sicer pa Gostilna Eder, ki dela vse dni v
tednu razen ponedeljka in torka, že od
nekdaj slovi po izvrstnih vinih iz domačega
vinograda. Gostom jih ponujajo šest do
sedem vrst, še posebej pa slovijo po
odličnem tramincu. V zadnji letih na
klasičen šampanjski način proizvajajo tudi
tri vrste domačih penin, ki so jih
poimenovali kar po domačem kraju.
Gostom nudijo tudi divjačino iz domače
obore.
Kot pravi Marjan Kramberger, je za vse
gostinsko-turistične ponudnike na območju
občine Sveta Ana pomemben tudi razvoj
turistične infrastrukture v občini. Vsaka
nova turistična pot ali druga pridobitev in
vsaka prireditev namreč privabita v kraj
nove goste ter domače in tuje turiste. Med
takšne pridobitve sodijo tudi kolesarske
steze na območju ORP Slovenske gorice, ki
jih bodo na območju občine Sveta Ana
začeli graditi spomladi.

Tomaž Kšela

Širitev in prenova pokopališča se
nadaljujeta

Foto: Tomaž Kšela

Natalija Eder Kramberger in Marijan Kramberger na gradbišču pred gostilno Eder, kjer
gradijo novo teraso.

Foto: Tomaž Kšela

nadstropju za bodoče sobe,« pojasnjuje
Marjan Kramberger. Po njegovih besedah
nameravajo enkrat v prihodnosti v prvem
nadstropju
urediti
deset
sob
za
prenočevanje gostov, ki bodo imele izhod
na teraso.

V občini Sveta Ana je že stekla druga faza širitve in urejanja pokopališča. V okviru te faze
na vzhodni strani pokopališča urejajo površino za raztros pepela, ki bo obsegala 145
kvadratnih metrov, in dvajset parkirnih prostorov, na severni strani pa bodo zgradili
paviljon za pogrebne slovesnosti.
V okviru prve faze širitve in prenove pokopališča so lani na južni strani postavili žarni zid
s 96 žarnimi nišami, uredili pa so tudi 48 novih družinskih grobov in 17 enojnih grobov.
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Občina Sveta Ana
Tomaž Kšela

Dediščina vzgojiteljice Bernarde Potočnik,
ki jo bo zapustila svojemu rojstnemu kraju,
Sveti Ani, ne bo samo več kot 1100 lepo
vzgojenih otrok, od katerih jih je danes
večina že odraslih, in na stotine ur
prostovoljnega dela v društvenem življenju
kraja, temveč tudi čudovit kvačkan grb
Občine Sveta Ana, ki bo še desetletja in
morda celo stoletja krasil njene prostore ter
spominjal na 211 kvačkaric in enega
kvačkarja iz vse Slovenije, ki so se odločili,
da se bodo s kvačkanjem grbov vseh
slovenskih občin vpisali v Guinnessovo
knjigo svetovnih rekordov.
Pobudo za kvačkanje grbov slovenskih
občin je dala Jadranka Smiljić iz Slovenj
Gradca, ki je že vpisana v Guinnessovo
knjigo kot svetovna rekorderka v
kvačkanju. »Na ta vseslovenski projekt me
je opozorila Darinka Kapl in mi
posredovala kontakt od Vanje Pelc, ki je bila
koordinatorka za podravsko regijo. Po
tehtnem premisleku sem se odločila, da se
pridružim
najboljšim
slovenskim
kvačkaricam. Povezala sem se z Jadranko,
ki mi je sredi avgusta poslala slikovna in
pisna navodila za izdelavo grba,«
pojasnjuje Potočnikova. Nato se je s kvačko
številka štiri in volno primerne debeline
lotila izdelave 1,5 metra x 1,68 metra
velikega grba Občine Sveta Ana. Ker je
sestavljen iz volne različnih barv, je morala
na hrbtni strani vanj všiti še vse konce, tako
da je ličen z obeh strani. Izdelan je, tako
kot vsi drugi grbi, v tehniki, imenovani
»corner to corner (c2c)«. Izdelovala ga je
od 130 do 150 ur. »Kvačkanje grba sem
doživljala kot izziv in sprostitev. Kvačkala
sem z veseljem, včasih tudi do dveh ali treh
zjutraj,« pravi.

Sprejem pri predsedniku
Republike Slovenije
Pokroviteljstvo nad kvačkanjem grbov vseh
slovenskih občin je prevzel predsednik
države Borut Pahor, ki je kvačkarice in
kvačkarja pred začetkom dela tudi sprejel.
Ob tej priložnosti mu je Smiljićeva
poklonila kvačkan grb Republike Slovenije,
ki ga je izdelala sama. Projekt je z donacijo,
podobno kot številne slovenske občine,
podprla tudi Občina Sveta Ana.
Bernardina ljubezen do ročnega dela ima
korenine že v njenem otroštvu, ko je rada
pomagala pri delu očetu, ki je bil mizar. Po
končani osnovni šoli je končala petletno
srednjo vzgojiteljsko šolo v Mariboru, kjer

ŠT. 2 | 24. FEBRUAR 2022

se je naučila tudi mnogih drugih
rokodelskih veščin, od pletenja in
kvačkanja do šivanja in likovnega
oblikovanja.
Po končanem izobraževanju leta 1978 je
kot vzgojiteljica delala najprej v Ljutomeru,
nato pa na Razkrižju, Teznem in Pobrežju v
Mariboru ter končno v enoti vrtca v Lenartu
v svojem domačem kraju, v Sveti Ani. Po
osamosvojitvi občine Sveta Ana je ta enota,
v kateri Potočnikova dela še danes, prišla
pod okrilje Osnovne šole Sveta Ana.
Čeprav je Bernarda Potočnik tako dobra
kvačkarica, da bo skupaj z 211
kvačkaricami in enim kvačkarjem iz
Slovenije s tem projektom vpisana v
Guinnessovo knjigo rekordov (poleg grba
je moral vsak udeleženec v projektu
nakvačkati še pet drugih izdelkov), je z
dušo
in
srcem
vendarle
najprej
vzgojiteljica. V vzgoji in izobraževanju dela
že več kot 40 let, saj je v osemdesetih letih
prejšnjega stoletja, ko je bilo vzgojiteljic
preveč, bila nekaj let prisiljena delati samo
štiri ure na dan. Čeprav je pogoje za
upokojitev izpolnila že lani jeseni, še vedno
dela, saj jo delo z otroki, kot pravi,
osrečuje. »Nikoli ne bi menjala svojega
poklica.«

Otroci so »zlati«
Kot pravi Potočnikova, so otroci »zlati«,
disciplina v igralnici pa ni odvisna od njih,
temveč od vzgojitelja oziroma vzgojiteljice.
Ob tem Potočnikova poudarja, da imajo pri
vzgoji otrok odločilno vlogo starši in
družina. »Družina in odnosi v družini so
tisti, ki najbolj vplivajo na to, kako bo
vzgojen otrok, ko odraste,« pravi.
So se otroci v desetletjih, ko opravlja delo
vzgojiteljice, kaj spremenili? »V zadnjih
letih opažam, da otroci vse več prostega
časa preživljajo ob računalniških igricah in
s pametnimi telefoni v rokah, kar zanje ni
dobro. Za zdrav psihofizični razvoj otrok in
za razvoj njihove inteligence je v otroštvu
najbolj pomembno, da se gibljejo in igrajo
v naravi ter razvijajo svoje motorične
sposobnosti in da se čim več pogovarjajo in
učijo oblikovati svoje misli,« pojasnjuje.
»Zaradi tega, ker doma preveč uporabljajo
sodobne tehnologije in ker se starši in drugi
družinski
člani
z
njimi
premalo
pogovarjajo, so danes mnogi otroci na
govornem področju slabši, kot bi lahko bili.
Zato tudi v skupni niso dovolj samozavestni
in samostojni.«

Potočnikova opaža tudi, da so nekateri
starši preveč ustrežljivi do otrok, saj delajo
zanje reči, ki bi se jih morali otroci naučiti
delati sami zase. Hkrati pa so nekateri, kot
pravi, do otrok tudi preveč popustljivi in
jim ne postavljajo jasnih mej, kaj smejo in
česa ne. Otroci morajo spoznati in si tudi
želijo spoznati, kaj je v skupnosti dovoljeno
in kaj ne. »Starši so tisti, ki morajo otrokom
včasih reči ne in jim s tem pokazati, kaj ni
dopustno in česa ne smejo početi, pri čemer
morajo biti vztrajni. Če popuščajo, otroke
samo begajo, ker potem ne vedo več, kaj je
prav in kaj ne. Predvsem pa se morajo starši
kljub
pomanjkanju
časa
čim
več
pogovarjati z otroki in nanje prenašati
vrednote, izkušnje in znanje,« pojasnjuje
Potočnikova. Kot pravi, se zato tudi sama
veliko pogovarja z otroki. »Če jim
prisluhneš in se vključiš v pogovor o temi,
ki jo že sami obravnavajo, se lahko o njej z
njimi pogovarjaš ves dan, tako so
vedoželjni. Pred dnevi jih je denimo
vznemirilo, ko so enega od dedkov
odpeljali v bolnišnico. Ves dan smo se
pogovarjali o odnosu do starejših, o skrbi
za zdravje, o delu v bolnišnicah, o različnih
boleznih in podobno. Ko so izvedeli, da se
je dedek iz bolnišnice vrnil domov, pa so
bili vsi zelo veseli.«
V življenju Bernarde Potočnik so bili, kot
pravi, v ospredju družina in otroci v vrtcu.
V minulih desetletjih jih je vzgajala več kot
1100. Med njimi sta bila tudi dva njena. O
tem, da jih je lepo vzgajala, priča tudi
dejstvo, da sta se tako njen sin kot hči
izšolala za policista.
Takoj za družino in delom v vrtcu pa so bila
njena ljubezen ročna dela. Zato se je ob
delu izobraževala za mizarja, vendar je
morala šolo po smrti očeta opustiti. Kasneje
pa je ob delu končala šolo za vrtnarje in
cvetličarje, že v srednji vzgojiteljski šoli pa
se je usposobila za gospodinjska dela. Po
tragični smrti moža ji izdelovanje ročnih
del še toliko več pomeni, ker zapolnjuje
njen prosti čas, saj po tem, ko sta otroka
odšla na svoje, živi v svoji hiši, nedaleč od
vrtca, sama.

Požrtvovalna krajanka
Zaradi ljubezni do ročnega dela je
Potočnikova na šoli predsednica šolskega
sklada, ki ga s peko peciva in ročnim
izdelovanjem okrasnih izdelkov za trg
polnijo otroci ter učenke in učenci. Izdelke
so do epidemije covida-19 prodajali pred
božičem in novim letom na stojnici, ki jim
jo vsako leto ljubeznivo in brezplačno da na

Foto: Tomaž Kšela

Foto: Tomaž Kšela

Nakvačkala je grb, ki bo krasil občino

razpolago Europark v Mariboru. Njihovi
izdelki so med kupci v Europarku že
zasloveli. Z zbranimi sredstvi sofinancirajo
šolo v naravi, vstopnice za plavalne in
smučarske tečaje otrok, prevoze za
ekskurzije otrok in podobno.
Poleg tega je Potočnikova aktivna tudi v
društvenem življenju v Sveti Ani. Že več kot
trideset let igra v dramski skupini
Kulturnega društva Sveta Ana, četrt stoletja
je tajnica Prostovoljnega gasilskega društva
Sveta Ana, od ustanovitve je blagajničarka
Turističnega društva Sveta Ana, poleg tega
pa je tudi turistična vodnica za Štajersko.
Ob vsem tem – ali pa ravno zaradi tega – so
jo občanke in občani izvolili tudi v občinski
svet. »Kadar lahko, rada pomagam, vendar
pa, kadar kaj obljubim, prej vedno dobro
premislim, ali bom obljubljeno lahko
storila. Ne vidim rada, da kdo nekaj
obljubi, nato pa tistega ne stori,« pravi.
»Otroke učim odgovornosti tako, da se tudi
sama trudim ravnati odgovorno.«
Kot pravi Potočnikova, se za kvačkanje grba
ni odločila zaradi tega, da bi prišla v
Guinnessovo knjigo rekordov, temveč zato,
ker ima rada svoj kraj in rada kvačka ter se
ukvarja z ročnimi deli. Zato tudi s
prostovoljnim delom v društvih rada
prispeva k njegovemu razvoju. »Če bi vse
gledali samo skozi denar, bi razvoj takšnih
krajev, kot je Sveta Ana, zastal,« je
prepričana. Ob tem pa kar ne more skriti
ponosa, da bo odslej njen kvačkani grb
krasil prostore Občine Svete Ana, podvig,
pri katerem je sodelovala, pa bo trajno
zapisan v knjigo največjih dosežkov
oziroma zanimivosti na svetu.
Kvačkan grb občine Sveta Ana ne bo krasil
samo kraja, temveč bo še dolgo ohranjal
spomin tudi na požrtvovalno krajanko, ki
ga je izdelala.

Tomaž Kšela

Strokovne podlage za Občinski
prostorski načrt (OPN) pripravil
ZUM iz Maribora
V prejšnji številki Ovtarjevih novic smo pisali, da so občanke in občani na razgrnjen
dopolnjen osnutek OPN-ja dali malo pripomb. V članku je omenjeno, da je strokovne
podlage za dokument pripravilo podjetje GMW iz Radencev, kar ni točno, saj jih je v
resnici pripravilo podjetje ZUM urbanizem, planiranje, projektiranje, d. o. o., iz
Maribora. Obema podjetjema in bralcem se za napačno navedbo opravičujemo. V
nadaljevanju je bilo pravilno navedeno, da se mora do pripomb v javni razpravi
opredeliti Zavod za urbanizem Maribor.
Sicer pa trenutno teče postopek za pripravo usklajenega predloga OPN-ja za obravnavo
na Občinskem svetu Občine Sveta Ana. Po sprejemu bo objavljen v Medobčinskem
uradnem vestniku.
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Občina Sveti Jurij v Slovenskih goricah
Nina Zorman

Staro pokopališče bi radi preoblikovali v Park spominov
delo in življenje teh ljudi, ki bi jih med
drugim objavili tudi na spletni strani, ki bi
bila dostopna preko QR-kod, ki bi se
namestile na obeležja.

uspešni, načrtujejo, da bodo dela stekla
med julijem in novembrom letos. Projekt je
zasnovan tako, da ga je možno vseskozi

nadgrajevati in bogateti z vsebinami iz
preteklosti, ki jih v Jurovskem Dolu ne
manjka.

Foto: Nina Zorman

Vodstvo želi, da bi staro pokopališče, ki ga
nameravajo postopoma preoblikovati v
Park spominov Jurovski Dol, pripovedovalo
zgodbe o samem kraju, občini in
pomembnih ljudeh, ki so v njem živeli in se
udejstvovali ter ustvarjali kulturno in
družbeno podobo, pa ne samo kraja,
ampak tudi območja Slovenskih goric.
Skupna vrednost celotnega projekta znaša
dobrih 57.000 EUR z DDV-jem, od tega
računajo na evropska sredstva v vrednosti
dobrih 23.000 EUR. Če bodo na razpisu

Povišanje cen pokopališke in
pogrebne dejavnosti
Občinski svet Občine Sveti Jurij v
Slovenskih goricah je sredi februarja
zasedal na svoji 21. redni seji. Člani
Občinskega sveta so sprejeli nove cene
pokopališke in pogrebne dejavnosti na
območju Občine Sveti Jurij v Slovenskih
goricah. Trenutno veljavne cene za najem
grobov, uporabo mrliške veže in ureditev
grobnega mesta so bile namreč sprejete v
letu 2007 in se odtlej niso spreminjale.
Nove cene za letni najem grobov se
zvišujejo za nekaj več kot 2 EUR in bodo v
prihodnje znašale:
Letni najema groba
Cena z DDV-jem
– enojni grob
23,18 EUR
– družinski grob
28,06 EUR
– žarni grob
19,52 EUR
– grobnica
32,94 EUR
Uporaba mrliške vežice bo v nadaljevanju
znašala 54,90 EUR, nekoliko pa se zvišuje
tudi cena za pokritje stroškov ureditve
grobnega prostora, ki je bila predlagana in
sprejeta v višini 109,80 EUR za žarno
grobno mesto, 219,60 EUR za enojno

grobno mesto in 244,00 EUR za družinsko
grobno mesto.
Občinski svet je potrdil Elaborat o
oblikovanju
cene
24-urne
dežurne
pogrebne službe v Občini Sveti Jurij v
Slovenskih goricah, ki jo bo po sklenitvi
koncesijske pogodbe opravljalo podjetje
Almaja, d. o. o., iz Lenarta.
Člani Občinskega sveta so se strinjali tudi s
predloženima lokacijskima preveritvama
za določitev obsega stavbnega zemljišča pri
posamični poselitvi za lastnika zemljišča v
Sp. Gasteraju in Jurovskem Dolu ter
sprejeli Odlok o ustanovitvi Javnega
podjetja Nigrad, d. o. o., s katerim se
dosedanja družba Nigrad, komunalno
podjetje, d. o. o., preoblikuje v javno
podjetje. Občina Sveti Jurij v Slovenskih
goricah
je
v
osnovnem
kapitalu
omenjenega podjetja zastopana z 0,3931odstotnim deležem. Svetniki pa so tudi
soglašali s ponovnim imenovanjem za
direktorja ZD Lenart Jožefa Krambergerja.
Občinska uprava Občine Sv. Jurij v Slov. gor.

Nina Zorman

Kmečke gospodinje pekle pecivo

Foto: arhiv društva

Zaradi epidemioloških ukrepov je bilo tudi društveno življenje malce v mirovanju. Pa
daljšem zatišju so se članice Društva kmečkih gospodinj Sv. Jurij v Slovenskih goricah
odločile, da izpeljejo tečaj na temo peke peciva. Tako so se konec januarja zbrale in si
izmenjale ideje, namige in nasvete, kako speči najbolj okusno, posebno in tudi na oko lepo
pecivo. Na tečaju so spekle različne vrste peciva, od čokoladnih rožic, domačega prijatelja
z orehi, huzarskih poljubčkov, brizganega čajnega peciva do skutine pite. Najbolj
simpatično pecivo so zagotovo bile rožice na palčki. S končnim izdelkom se bile zadovoljne
in se že veselijo ponovnega srečanja, saj je v teh časi tega bistveno premalo.
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3D-vizualizacija ureditve južnega vstopnega območja. Idejna ureditev je delo doktorice
krajinske arhitekture Tanje Simonič Korošak.

Nina Zorman

Plateisovina odhaja
V želji po ureditvi centra v Jurovskem Dolu je Občina Sveti Jurĳ v Slovenskih goricah v
lanskem letu odkupila še drugo polovico nepremičnin v centru Jurovskega Dola, na katerih
stojita mogočna, a danes propadajoča objekta tako imenovane Plateisovine. Še v
Roškerjevih časih je poslopje služilo gostilni, mesnici, trgovini, prenočiščem, uporabljali so
ga tudi kot prostor za poroke, šlo je za center družbenega dogajanja, a ga je močno načel
zob časa. V sredini februarja so zabrneli gradbeni stroji in začeli z rušitvĳo objektov. Vizĳa
je, da bi se zgradil nov objekt, ki bi ustrezal karakteristikam sedanjih objektov. Vanj bi
vnesli življenje za odvĳanje mirnih dejavnosti v kraju, ki bi dvignile kakovost bivanja v
občini. Sedaj še čakajo na investitorja, ki se bo vneto lotil projekta ter bo z novimi in
dodatnimi lokalnimi vsebinami na istem mestu ponovno vzpostavil nekdanji center
družbenega dogajanja.

Foto: arhiv občine

Občina Sv. Jurij v Slovenskih goricah je
konec januarja oddala vlogo za pridobitev
sredstev Evropske unije za ureditev vhoda
na staro pokopališče v centru Jurovskega
Dola. S to investicijo bi izboljšali
dostopnost za obiskovalce pokopališča in
druge obiskovalce, načrtuje pa se ureditev
okoli 90 m2 površin vstopnega prostora z
ograjo in zelenjem ter ločitvijo prostora za
odlaganje odpadkov. Ohranili bi vodno
fontano, ki bi služila potrebam za zalivanje
ali kot pitnik. Ker so na tem pokopališču
pokopani znani, v preteklosti izjemno
delovni Jurovčani (Ivan Roškar, Gregor
Einspiler – letos mineva 100 let od
njegovega nastopa v fari Sv. Jurij itd.), bi v
sklopu projekta tudi podrobneje raziskali

ŠT. 2 | 24. FEBRUAR 2022

Občina Sveti Jurij v Slovenskih goricah
Vanja Čiček

Več kot 80 ur in več kot 2 kg preje
za izdelavo jurovskega grba

Diamantni maturant iz Zg.
Partinja: »Brez pridnega dela
težko kaj dosežeš v življenju.«

Na začetku februarja je na Občini Sveti
Jurij v Slovenskih goricah potekala uradna
predaja težko pričakovanega grba, ki ga je
za občino skvačkala domačinka Lilijana
Dvoršak v sklopu projekta Slovenija
kvačka. Za velikost več kot 1,2 metra x 1,3
metra je gospa Dvoršak potrebovala dobrih
80 ur dela in porabila dobra 2,3 kilograma
preje iz Majšperka. Večjih težav pri izdelavi
ni imela: »Delo je teklo gladko in lepo. Če
bi ga ponovno kvačkala, bi mi šlo lažje, saj
vaja dela mojstra. Sem pa županu
obljubila, da se bom do Jurjevega
potrudila, da izdelam še en občinski grb,
saj mi je delo zelo priraslo k srcu. Naj bo
naslednji za presenečenje!« S kvačkanjem
se je Dvoršakova srečala že v osnovni šoli,
kjer je znanje dobila prek svoje mame,
resno pa se ga je ponovno lotila pred
približno 22 leti. Župan je pohvalil izjemno

delo in se zahvalil gospe Dvoršak za
pripravljenost pomagati, čas in trud, ki ga
je vložila v izdelavo.
Lilijana Dvoršak je vesela in ponosna, da že
13 let preživlja v teh čudovitih krajih, v
Zgornjem Partinju. Dvoršakova se je
županu Škrlecu iskreno zahvalila, da ji je v
času projekta stal ob strani, da je brez težav
nemudoma podprl projekt in da je videl v
njem potencial. »Zaradi koronskih časov
smo se kvačkarice srečevale prek Zooma in
si izmenjale nasvete in ideje, nekatere so
tudi povedale, da so imele kar nekaj težav
s podporo s strani občine in tako tudi vse
občine ne sodelujejo. Seveda poznam kar
nekaj občinskih grbov, ampak zdaj sem
spoznala, kako lepe grbe imamo v naši
Sloveniji, tako da smo lahko zelo ponosni
nanje. Jaz pravim, da so božanski!« je
navdušeno povedala Dvoršakova.

Foto: osebni arhiv

Nina Zorman

Foto: Nina Zorman

Elias Pascal Bračko iz Zg. Partinja, občina
Sveti Jurij v Slovenskih goricah, je 20-letni
diamantni maturant, ki se je svojo
izobraževalno pot odločil nadaljevati s
študijem dentalne medicine na Medicinski
fakulteti Univerze v Mariboru. Za nas je
spregovoril o svojih učnih uspehih in
prihodnjih načrtih.

Nina Zorman

Dobrodošli novorojenčki!
epidemiološke razmere še vedno resne, so
pa jih zato osebno dostavili malim
kratkohlačnikom in njihovim staršem na
dom. Podatki izpred prejšnjih let kažejo
naslednje podatke: v letu 2020 se je rodilo
13, leto prej 21 in v letu 2018 17 otrok.

Foto: arhiv občine

Občina Sveti Jurĳ v Slovenskih goricah se
je v letu 2021 povečala za kar 17 občanov
– od tega 7 dečkov in 10 deklic. Vodstvo
občine se vsakega novega občana
razveselili
in
mu
pripravi
paket
dobrodošlice. Tudi letos ga žal niso mogli
pokloniti osebno, saj so trenutne
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Obiskoval je Drugo gimnazijo v Mariboru,
kjer je s pridnim delom dosegel zavidljiv
uspeh vseh možnih točk na maturi. »Brez
trdega dela, tudi če si genij, ne gre. Brez
tega težko kaj dosežeš v življenju,« je
prepričan Bračko. Meni, da je zelo
pomembna tudi podpora družine, kakršno
ima sam. »Nekdo, ki ima doma recimo
kmetijo in starši od njega zahtevajo delo po
osem ur na dan, v šoli verjetno ne more
blesteti,« je prepričan in dodaja, da »ima
prevelika obremenitev tudi negativen
vpliv«. Sam ima srečo, da ga starša veliko
spodbujata in ga doma vsak dan čaka topel
obrok. Tako ima čas za učenje in tudi za
osebni prosti čas.

Spogleduje se tudi z delom
v nemško govorečem
okolju
Za svoj učni uspeh na maturi, ki jo je
zaključil lani, med drugim »krivi« srečo.
Navsezadnje pozna kar nekaj ljudi, ki jim je
do statusa diamantnega maturanta
manjkalo le nekaj točk. Trenutno obiskuje
prvi letnik dentalne medicine, a večjih
načrtov za prihodnost, vsaj kar se tiče
specializacije, še nima. Pa vendar prizna,
da se počasi že spogleduje s karierno potjo
pri naših severnih sosedih. Navsezadnje se
lahko pohvali tudi z odličnim znanjem
nemškega jezika; lani je namreč dosegel
zlato priznanje na državnem tekmovanju s
področja nemškega jezika. »Če se pojavi
kakšna priložnost v smeri dela v tujini,
zakaj pa ne ... Tvoj poklic in delo sta tam
bolje plačana, delovni pogoji so boljši,«
meni.

Strokovnjakov dentalne
medicine veliko premalo
Da bo študiral medicino, je vedel že kot
otrok, razmišljal je tudi o strojništvu. Je pa
zaskrbljen nad dejstvom, da je tovrstnega

kadra v Sloveniji absolutno premalo, sploh
glede na evropsko povprečje.
Strokovnjakov
dentalne
medicine
primanjkuje še bolj kot zdravnikov, zato je
nov program dentalne medicine v
Mariboru velika pridobitev. »Zdaj nas je
vpisanih 20, a v prihodnje se pričakuje še
več vpisnih mest. Tudi v Ljubljani so dodali
10 dodatnih vpisnih mest za študente,«
nam zaupa.

Tempo je hiter, snov
obsežna
Študij je kakovosten, a zahteven. »Med
izpitnim obdobjem se učim ves dan, z
manjšimi presledki. Sicer pa bi izpostavil
problem, da je na tej fakulteti precej več
pouka kot na drugih fakultetah. Vmes
nikdar ni prostega dne, ki bi ga sicer
porabil za učenje. Zato se učim v vmesnem
času. Slednje je nujno potrebno, da te snov
ne prehiti,« je jasen. Za razliko od učnih
zahtev iz obdobja srednje šola je bila
sprememba
tempa
ter
umeščanja
kolokvijev in izpitov na fakulteti kar
presenečenje. »V srednji šoli si imel teste
vsak mesec in to je omogočalo sprotno
učenje. Tukaj pa sprotnih izpitov ni.
Kolokvije smo imeli dva tedna pred izpiti,
četudi lahko gre vsebinsko za povsem
različen material od izpitnega. Tako ne
ostane veliko časa za pripravo na izpite,«
ugotavlja Bračko.

Čepenje za knjigami ni vse,
nujno je ohranjanje
socialnega življenja
Za tako mladega človeka je nadvse
pomemben tudi prosti čas. Kot priznava,
obdobje študija ne pomeni zgolj
konstantnega učenja, pač pa je nujno
ohranjati socialne stike z ljudmi. »Največ
mi pomeni šport, pa če gre za tek,
kolesarjenje ali le sprehod. Zelo veliko mi
pomenita tudi poslušanje glasbe in
druženje.« Pred izpitnim časom je našel čas
tudi za nočno življenje. »Za to in za dekleta
se že najde čas,« ugotavlja v smehu in
dodaja, da neprestano čepenje za knjigami
ni zdravo za človeka. In njegov življenjski
moto? »Treba je ostati pozitiven – pa pri
tem ne ciljam na omikron (smeh) – in
nikoli ne obupati.«
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Občina Sveta Trojica v Slovenskih goricah

Vanja Čiček

Sveta Trojica najprodornejša
občina 2022?

Foto: Vanja Čiček

Nadaljujejo s prenovo
baročnih stopnic
Četudi se je prenova baročnih stopnic ob vznožju Župnije Sveta Trojica začela že poleti
2021, so dela zaradi nizkih temperatur čez zimo začasno obstala. Sedaj na gradbišču
ponovno brnijo stroji.
Trenutno poteka temeljenje, da ne bi celotna škarpa zdrsnila v grapo. Prenova baročnih
stopnic je bila potrebna zaradi nevarnosti zdrsa terena, saj na več sto let starem območju
ni bilo urejeno odvodnjavanje. Kot veleva spomeniško varstvo, so nekatere stopnice iz
ptujskogorskega peščenjaka, če so bile v dobrem stanju, morali ohraniti, drugod so jih
nadomestili z novimi. Dela bodo končana predvidoma v sredini maja.
Maja 2021 je Občina Sveta Trojica v Slovenskih goricah s strani Ministrstva za kulturo RS
dobila
zeleno
luč
za
sofinanciranje obnove baročnih
stopnic. Polovico predvidene
investicije, in sicer 93.000 evrov,
bo tako financiralo ministrstvo,
druga polovica pa se tretjinsko
razdeli med samostan z Župnijo
Sveta Trojica v Slovenskih
goricah, Občino Sveta Trojica in
Slovensko
frančiškansko
provinco.
Vanja Čiček

Foto: Vanja Čiček

Z uvrstitvijo med dvanajst razvojno najprodornejših
občin v Sloveniji se Občina Sveta Trojica poteguje za
Zlati kamen 2022.
Če je lani nagrada romala v roke Novi Gorici, se kaj hitro lahko zgodi, da jo letos usvoji
Sveta Trojica v Slovenskih goricah. Župan Svete Trojice David Klobasa je prepričan, da
so se za pridobitev nagrade maksimalno potrudili. »Tema letošnje podelitve je tudi
preboj v trajnostnem razvoju. Ker je letos v ospredju izbor razvojno najprodornejših
občin v zadnjem mandatu, mislim, da je na koncu tudi velik poklon, da smo sploh med
dvanajstimi najboljšimi,« nam je zaupal.
Poleg Trojice se letos za Zlati kamen poteguje še enajst drugih občin, in sicer Lovrenc
na Pohorju in Dobrovnik (vzhodna Slovenija), Ajdovščina, Bled in Bovec (zahodna
Slovenija), Loški Potok, Medvode in Vodice (osrednja in jugovzhodna Slovenija z
Notranjsko), Dravograd, Laško in Solčava (Koroška do Posavja).
Na podelitvi nagrade Zlati kamen, ki bo potekala 15. marca v ljubljanskem hotelu Mons,
bodo med dvanajstimi finalistkami izbrali štiri regionalne zmagovalke in končnega
zmagovalca, ki bo prejel končno nagrado. Kot zatrjujejo na spletni strani organizatorja,
bo letos poudarek na ocenjevanju mandatnega obdobja, pri čemer bodo zlasti pozorni
na trajnostni razvoj, prilagajanje občin glede na klimatske spremembe in vključevanje
prebivalcev v soodločanje. V prihajajočem predvolilnem obdobju so najpomembnejše
izpolnitve obljub preteklih predvolilnih kampanj, zato bodo organizatorji preverjali,
koliko teh je bilo kasneje uresničenih.
»Jaz mislim, da smo mi predvolilne obljube udejanjili v veliki meri, saj smo skoraj vse
projekte tudi v celoti izpeljali,« ob tem komentira župan Svete Trojice.
Projekt Zlati kamen vodita in organizirata dve podjetji: podjetje SBR, d. o. o., skrbi za
vsebinski del, Planet GV pa za organizacijski in poslovni razvoj. V soodločanje o
razvojno najprodornejših nominirancih so vključeni tudi razni strokovnjaki s področja
družboslovja in geografije s treh slovenskih univerz. Nagrado so prvič podelili leta
2012. Subjektivno presojo o zmagovalcu na koncu opravi petnajst strokovnjakov.

Vanja Čiček

Foto: arhiv občine

Nedavno se je začela izgradnja kolesarske povezave, ki bo Sveto Trojico povezala z
Lenartom, Cerkvenjakom, Svetim Andražem v Slovenskih goricah in Trnovsko vasjo. Dela
so razporejena na štiri sklope, v okviru katerih bo Direkcĳa RS za infrastrukturo izvedla še
sanacĳo plazu in izgradnjo krožišča s kolesarsko potjo v neposredni bližini gostilne Na
griču. Skupaj bo vzpostavljenih 18 kilometrov kolesarskih povezav, ki bodo v glavnem
ločene od glavnih cest.
»Prva faza, ki poteka od Lenarta čez Zg. Porčič, Zg. Verjane in Osek do Cerkvenjaka, bo
zaključena do konca oktobra, s tem pa bodo omenjena naselja na novo opremljena tudi z
javno razsvetljavo, urejenimi avtobusnimi postajami, opornimi zidovi in optiko, kjer ta še
ni urejena. Trasa prve faze je
dolga več kot 8 kilometrov,« ob
tem pojasnjuje župan Svete
Trojice David Klobasa.
Dela v vrednosti 3,9 milĳona
evrov se bodo izvajala vse do
konca leta 2022. Gre za prvega
izmed
štirih
projektov
kolesarskih
povezav
na
območju Slovenskih goric, ki
bodo na skupno 82,5 kilometra
kolesarskih poti povezovale
občine
Lenart,
Benedikt,
Cerkvenjak, Pesnico, Sveto
Ano, Sveto Trojico v Slovenskih
goricah, Sveti Andraž v
Slovenskih goricah, Sveti Jurĳ
v Slovenskih goricah, Šentilj in
Trnovsko
vas.
Naložbo
sofinancirata
Republika
Slovenĳa in Evropska unĳa iz
Evropskega
sklada
za
regionalni razvoj.

14 |

Foto: Marko Pigac

Začela se je gradnja kolesarskih
poti skozi Sveto Trojico

Tanja Arih Korošec

Zavod za turizem s smelimi načrti
v 2022
19. 1. 2022 so člani Sveta Zavoda za turizem Sveta Trojica na 3. redni seji soglasno potrdili
načrt dela in finančni načrt za leto 2022. Direktorica Zavoda za turizem Tanja Arih Korošec
je v uvodu predstavila poročilo o izvedbi aktivnosti zavoda v letu 2021. Kljub izjemno
težavnemu in nepredvidljivem letu za turizem je zavod v sodelovanju z občino uspešno
izvedel tradicionalni TrojicaFest, ki ga je v štirih dneh obiskalo več kot 10.000
obiskovalcev. Žal so omejitve, povezane s covidom-19, preprečile izvedbo večine ostalih
načrtovanih dogodkov, kot so Trilogija, Martinovanje, Zimska pravljica itd. Direktorica je
prav tako predstavila prispele programe dela in pobude društev in zainteresirane javnosti,
ki so se odzvali na javni poziv Zavoda za turizem za sodelovanje v letu 2022.
V programu dela za leto 2022 je izvedba vseh tradicionalnih dogodkov in prireditev, velik
poudarek je na vključevanju občanov in društev v izvedbo zastavljenih projektov,
povezovanju s sosednjimi občinami, regionalnimi razvojnimi agencijami, vzpostavljanju
skupne turistične destinacije in izobraževanju.
Na Zavoda za turizem gledajo na leto 2022 smelo, verjamejo, da bo turizem v letošnjem
letu ponovno zacvetel, čeprav se zavedajo še zmeraj trajajočih ukrepov in omejitev, ki v
tem trenutku onemogočajo konkretnejše načrtovanje prvih projektov in dogodkov.
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Občina Sveta Trojica v Slovenskih goricah
Vanja Čiček

Vanja Čiček

Foto: osebni arhiv

Mlada trojiška podjetnica z uspešno Sveta Trojica z najvišjo investicijo v
zgodovini občine
zgodbo v welness centru Diligitis
18. januarja je Občina Sveta Trojica z Ministrstvom za infrastrukturo podpisala sporazum
za investicijo sanacije plazu in izgradnjo krožišča Grič v višini dobrih 2,3 milijona evrov.
Začetek del se načrtuje za maj 2022 in naj bi bil končan v letu dni.
»Gre za najvišjo investicijo v zgodovini naše občine, ki smo jo uspeli pridobiti iz države. V
načrtu sporazuma je ureditev plazovitega območja pod gostilno Grič. Ta predel se bo v
celoti fiksiral in znižal, tako da bo primeren dostop tudi s strani proti Oseku. Hkrati se
bosta urejala občinska cesta v smeri Škrgetovih in balkon, na katerega se bo postavilo
krožišče,« nam je zaupal župan občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah David Klobasa.
Investicija zajema številne druge gradbene posege. Ob izgradnji krožišča in sanaciji plazu
so predvidene še rekonstrukcija državnih in lokalnih cest, prestavitev transformatorske
postaje in nova cestna razsvetljava. V sporazum o financiranju sicer spadajo še nadzor nad
izvedbo gradbenih del, aktivnosti za pridobivanje zemljišč in pridobitev dokazil o
razpolaganju z zemljiščem ter ne nazadnje pridobitev projektne in investicijske
dokumentacije tako za sanacijo plazu in ureditev krožišča kot za prestavitev
transformatorske postaje za potrebe sanacije plazu.

»En sam obisk sobe je primerljiv s štirimi
dnevi, ki jih oseba preživi na morju«

»Naše stranke so sicer večinoma iz drugih
občin,« prizna Katja, ki nam v pritličju svoje
rojstne
hiše
razkaže
popolnoma
prenovljene prostore z raznimi terapevtskimi
pripomočki.

Otroci se med masažo
povsem pomirijo
Človek le redkokje naleti na kraj, ki zajema
vse, kar na področju welnessa človek
potrebuje: masažno sobo, welness sobo s
savno in jacuzzijem, sobo za presoterapijo
in najbolj obiskano solno sobo. »Najraje
imam masažo otrok in nosečnic,« priznava
Katja, ki pojasnjuje, da so mamice na koncu
presenečene, kako zelo se otroci ob masaži
pomirijo, tudi če gre za otroke z adhd.
Precej jo obiskujejo tudi nosečnice, v prvi
vrsti zaradi bolečin, v drugi za odklop.

Zaradi velikega zanimanja
se obeta dodatna solna
soba
Solne sobe ne pomagajo le pri zdravljenju
dihal, pač pa izredno pomagajo tudi pri
zdravljenju kožnih bolezni. »Še sama nisem
mogla verjeti, kakšen terapevstki potencial
imajo solne sobe, dokler si je nisem tudi
sama omislila. K meni je pred časom prišlo
dekle s hudim primerom luskavice. Po
nekaj srečanjih v solni sobi se ji je stanje
izboljšalo za vsaj polovico,« pojasnjuje.
Tudi sama zaradi rednih obiskov solne sobe
ni bila bolna že dve leti, celo covid-19 je
noseča
prebolela
brez
simptomov.
Zanimanje za haloterapijo v solni sobi je
celo tako veliko, da bo v sklopu centra v

ŠT. 2 | 24. FEBRUAR 2022

kratkem vzpostavila dodatno solno sobo,
dodala pa bo tudi sobo za otroško
motoriko. »En sam obisk sobe je primerljiv
s štirimi dnevi, ki jih oseba preživi na
morju,« kot zanimivost izpostavi mlada
podjetnica.

Pustila študij in sledila
sanjam
Zanimivo je, da se je nekdanja športnica,
več let je namreč trenirala gimnastiko,
sprva nameravala podati na študij za
poslovnega sekretarja.
A kmalu je ugotovila, da se v tem poklicu
ne bi našla. V Ljubljani je opravila tečaj
klasične masaže, kjer je poleg prakse
usvojila tudi veliko teoretičnega znanja.
Sčasoma je pridobila številne certifikate:
certifikat za športno-terapevtsko masažo,
limfno, anticelulitno in refleksno masažo
stopal, masažo za nosečnice in dojenčke,
masažo obraza, maderoterapijo in kinesio
taping.
»Trenutno razmišljam o Akademiji za
manualno terapijo v Ljubljani in sem se že
pričela učiti, kolikor mi to pač dopušča čas
poleg otroka in podjetja,« o prihodnjih
načrtih spregovori Katja.

Vse več degenerativnih
sprememb hrbtenice med
otroci
Mlada podjetnica pri nas opaža porast
potrebe po sprostitvi, zlasti pri ljudeh v
pretežno stoječih ali sedečih poklicih. Pri
otrocih pa opaža vse več primerov ploskega
stopala in degenerativnih sprememb
hrbtenice, od skolioze, lordoze in kifoze.
»Tega je res ogromno. Saj nič čudnega,
najprej 8 ur sedijo v šoli, potem doma
delajo nalogo ali gledajo v telefon. Premalo
smo zunaj, nihče več ne hodi bos.«
24-letnica je prepričana, da bi zato že v
osnovni šoli kot obvezen predmet morali
poučevati predmet, ki otrokom nudi znanje
o tem, kako fizično in psihično poskrbeti za
svoje zdravje. Dokler pa slednjega ni, bo
ponudba welnessa v Sloveniji še naprej
cvetela.

Foto: Vanja Čiček

Komaj 24-letna Katja Škerget iz Svete
Trojice v Slovenskih goricah je pred tremi
leti, v bližini gostišča Grič, odprla izjemen
Welness&Spa center Diligitis. Za te kraje
gre nedvomno za prijetno novost, saj
okoliškim prebivalcem omogoča številne
terapevtske ugodnosti, za katere bi se sicer
morali voziti v oddaljen Maribor, celo dlje.
Domačini so bili sprva do novosti v
njihovem kraju nekoliko skeptični, sedaj pa
so jo že lepo sprejeli. Kot priznava Katja, je
otvoritev prostorov organiziral kar sam
župan David Klobasa.

Bilo je nekoč v Trojici
Prvi učitelj v Sveti Trojici je bil neki Senekovič, ki je poučeval 22 učencev. Za donacijo
je dobival en »papirnati goldinar, to je 24 krajcarjev šolnine za vsakega učenca na leto,
in prostovoljno žitno zbirco« (iz gradiva Slovenskega šolskega muzeja). Ko je bila leta
1812 župnija po ukinitvi avguštinskega samostana v okviru jožefinskih reform (Jožef
II. Habsburško-Lotarinški, 1741–1790) izročena svetnim duhovnikom, je dobila šola
učno sobo v samostanskem poslopju, v katerem je stanoval učitelj. Šola je bila
enorazrednica vse do leta 1828, ko je bila pod šolskim nadzornikom, župnikom
Francem Murkom, razširjena v dvorazrednico.

...
Zdi se, da je v Sveti Trojici nekoliko preveč
pozabljeno, da je zdravnik dr. Bruno Weixl
takoj po razpadu monarhije in prevratu
novembra 1918 v Sv. Trojici ustanovil
Narodni svet (NS) in po odstranitvi
nemškutarskega župana postal slovenski
župan. 29. decembra 1918 je organiziral
veliko proslavo v počastitev nastanka prve
jugoslovanske države, ki so se je udeležili tudi
gostje iz sosednjega Lenarta. Bil je nadvse
aktiven član in funkcionar lenarškega
Sokolskega društva in pobudnik za
ustanovitev njegove čete v Sveti Trojici. Tesno
je sodeloval z lenarškim narodnjakom in
starosto Sokola dr. Milanom Goriškom. Kot
četni starosta Sokola je 19. junija 1938 v Sveti
Trojici organiziral veliko sokolsko srečanje, na
katerem so ob večtisočglavi množici
Odkritje spomenika v spomin ubitemu obiskovalcev odkrili spomenik v spomin
jugoslovanskemu kralju Aleksandru I. ubitemu jugoslovanskemu kralju Aleksandru I.
(arhiv dr. Elka Borka)
Piše: dr. Marjan Toš
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Po Slovenskih goricah
Zmago Šalamun

Nina Zorman

Veterani zbirajo gradivo o dogodkih V Vitomarcih kmalu bogatejši za
pred in med osamosvojitveno vojno prenovljeno nogometno igrišče,
dvojno progo za tek in skok v daljino!
za Slovenijo

Nina Zorman

Brezplačni prevozi za starostnike
tudi v Pesnici!
nesebično pomagajo tudi, ko ti izstopĳo iz
avta: pri zdravniku jih pospremĳo do
čakalnice in počakajo nanje med
pregledom, pomagajo nesti vrečke iz
trgovine in jim priskočĳo na pomoč pri
vzpenjanju po stopnicah. To so ljudje z
velikim srcem, ki jemljejo svojo humanost
za samoumevno in častno dejanje.

Kako deluje Prostofer?
Uporabnik, ki potrebuje prevoz, pokliče na
brezplačno številko 080 10 10. Po najavi
prevoza
klicni
center
obvesti
prostovoljnega voznika o prevozu. Vozilo je
zagotovljeno s strani občine, prav tako je
poskrbljeno za zavarovanje tako voznika
kot sopotnikov. Klicni center je na voljo za
rezervacĳe prevozov vsak
delovnik med 8.00 in
18.00, rezervacĳo prevoza
pa je treba najaviti vsaj tri
dni pred izvedbo storitve.
Vozniki prostovoljci bodo
prevoze opravljali od
ponedeljka do petka med
8.00 in 16.00, izjemoma
pa se lahko dnevi in ure
tudi prilagodĳo potrebam.
Kandidati za voznike
lahko
svoj
interes
sporočĳo Moniki Buser na
telefonsko številko 02 654
23 10 ali prek e-pošte:
monika.buser@pesnica.si.

Recept mladih kuharic in kuharjev

Bučni namaz z ajdovo kašo

Foto: arhiv SŠGT

Foto: arhiv Zlata mreža

Letos so v občini Pesnica bogatejši za
storitev, ki je bodo najbolj veseli starejši
občani. Zaživel je namreč nov projekt za
mobilnost starejših – PROSTOFER.
Namenjen je vsem starejšim, ki ne vozĳo
sami, nimajo sorodnikov in imajo nizke
mesečne dohodke, pa tudi slabše povezave
z javnimi prevoznimi sredstvi. Prostofer jim
omogoča lažjo dostopnost do zdravniške
oskrbe, brezplačne prevoze do javnih
ustanov, trgovinskih centrov itd. Za
prostovoljnega šoferja se lahko javi vsak, ki
ima veljavno vozniško dovoljenje in je v
svojem prostem času pripravljen pomagati
tistim, ki prevoze potrebujejo. Vendar pa so
prostoferji v resnici veliko več kot zgolj
prostovoljni vozniki – svojim sopotnikom

Športni navdušenci so se v teh dneh razveselili prenove športnega igrišča v Vitomarcih, ki
naj bi na novo zaživelo že spomladi. Na občini so dejali, da so v preteklih dveh letih v
okviru projekta Športni park Vitomarci že postavili novo zaščitno ograjo za igrišče, tribune
za obiskovalce, nove nogometne gole, klopi za rezervne igralce, kontejner za garderobe,
omare za shranjevanje športnih pripomočkov in košarkarske koše za ulično košarko.
Ob osnovni šoli smo pridobili še rusko kegljišče, »street workout« opremo in nova igrala za
najmlajše. Igrišče je v lanskem letu dobilo tudi nove reflektorje. Izvedenih je bilo več
dogodkov, med njimi tekmovanje v ulični košarki, predstavitveni treningi »street workout«
opreme in deset vadb »Šole zdrave drže« in nogometni turnirji. V letošnjem letu bo igrišče
dobilo končno podobo z razširitvĳo, rekonstrukcĳo in preplastitvĳo nogometnega igrišča,
ob katerem bo tudi dvojna proga za tek in skok v daljino. Kar nekaj časa smo s športniki in
širšo javnostjo premlevali, ali naj igrišče oblečemo v umetno maso ali ga ponovno
asfaltiramo, na koncu smo se odločili za asfalt. Gre namreč za edino igrišče v občini, ki je
namenjeno širšemu krogu prebivalcev, od športnikov, šolskih in vrtčevskih otrok do
rekreativcev. Na igrišču se prirejajo tudi kulturni dogodki, koncerti, kino na prostem in
podobno.
Za asfalt namesto umetne mase so se odločili tudi zaradi dejstva, ker v primeru umetne
mase odpadejo vsakršna vožnja s kolesi, skiroji, rolerji, postavitev stolov ipd., vemo pa, da
veliko otrok uporablja igrišče prav v ta namen in tudi učenje za kolesarske izpite poteka
prav na tem igrišču. Za mnenje so povprašali tudi nogometaše, ki so potrdili, da je asfalt
za njihovo igrišče primernejši, saj se da tudi v slabšem vremenu igrati na igrišču, medtem
ko na umetni masi že ob najmanjši rosi zelo drsi in je nemogoče igrati. Prednost je tudi ta,
da je življenjska doba asfaltiranega igrišča bistveno daljša.si deležniki smo tako izjemno
zadovoljni, da bomo s to investicĳo uspeli dokončati Športni park Vitomarci, z upanjem,
da ga bodo vse generacĳe s pridom uporabljale tudi v prihodnje. Že v poletnih mesecih pa
si lahko tukaj obetamo marsikateri športni in kulturni dogodek, so za Ovtarjeve novice
zapisali na Občini Sveti Andraž v Slovenskih goricah.

Foto: arhiv občine

Območno združenje veteranov vojne za Slovenĳo občin Kungota, Pesnica in Šentilj
pripravlja zbornik o dogodkih pred in med osamosvojitveno vojno za Slovenĳo. Ker
verjamejo, da prebivalci omenjenih občin hranĳo material iz tistih časov, so jih pozvali, če
bi jim bili pripravljeni odstopiti skenirane slike in dokumente, ki so nastali v tistem
obdobju. Če hranite doma kaj izmed naštetega, jih lahko kontaktirate prek e-naslova
mahervladimir1@gmail.com ali srecko.cehnar@gmail.com ali prek telefona: 031 330
966 (Vladimir Maher) ali 040 815 311 (Srečko Cehnar). Prav tako so dobrodošla
pričevanja o dogodkih iz tega obdobja, ki bi jih vključili v zbornik. Ponudila se je
priložnost, da lahko svoj kamenček v mozaik slovenske zgodovine dodate tudi vi!

Sestavine
• 50 g ajdove kaše
• 50 g prepraženih bučnih semen
• strok česna
• sol, poper, limonin sok
• bučno olje
• navadni jogurt
• 1 manjši korenček in
peteršiljev koren
• sveži kalčki
• kruh
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Na maščobi prepražimo sekljan česen in
oprano ajdovo kašo, solimo, zalĳemo z
vodo in zdušimo, nato ohladimo. V
sekljalniku zmeljemo bučna semena,
dodamo ajdovo kašo in začimbe ter
zmešamo. Dodamo toliko bučnega olja in
navadnega jogurta, da dobimo mazavo
kremo. Bogato namažemo na kruh in
obložimo s sveže opečeno zelenjavo.

Srednja šola za gostinstvo
in turizem Radenci
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Kultura
Knjižnica Lenart

Romana Drumlič

Ste za kapučino in krof iz besed?

Prešerno s Prešernom in
domačimi kulturniki na Radiu
Slovenske gorice

Ste se začudili, zakaj vas vaše knjižničarke
vabimo na kapučino in krof, poleg tega pa
vas še vprašamo, kateri okusi so vam pri
srcu? V Knjižnici Lenart smo prve dni
najbolj kulturno obarvanega meseca v letu
res namenili iskanju receptov za odlične
krofe, ki jih najdete v številnih kuharskih
knjigah pri nas. Gre za preizkušene
sezname sestavin in postopkov, ki jih te dni
preizkušamo tudi sami. Hkrati pa smo na
odraslem oddelku izpostavili zbirko
Kapučino, ki izhaja pri založbi Mladinska
knjiga in vključuje svetovne uspešnice
različnih žanrov. Leposlovje v zbirki z
lahkotnim pristopom ponuja svež pogled
na vsakdanje življenje in ne služi le
trenutni sprostitvi, temveč tudi razmisleku
o sebi in svetu.
Ti si življenja moj'ga magistrale,
glasil se 'z njega, ko ne bo več mene,
ran mojih bo spomin in tvoje hvale.
(F. Prešeren, Sonetni venec)
Medse smo v mislih povabili Franceta
Prešerna, v zahvalo in spomin na
največjega slovenskega pesnika pripravili
manjšo razstavo, gostovali v radijski
kulturni oddaji Prešerno s Prešernom na
Radiu Slovenske gorice v sodelovanju z
JSKD, OI Lenart in kulturnemu prazniku
posvetili torkovo rubriko Razkrito med

Če pa se namesto besed
med nas prikrade tišina
in rdečica na lica,
je tudi okej.
Zelo okej.
Ker ljubezen najbolj žari,
kadar molči.
(V. Möderndorfer)
Skozi pripravo na februarske dejavnosti
nas je navdihnila nova pesniška zbirka
Vinka Möderndorferja Romeo in Julija iz
sosednje ulice, ki jo je na zelo zabaven
način ilustriral Jure Engelsberger. Rdeča nit
je dejansko rdeča (barva), pesmi pa seveda
ljubezenske, malo nesrečne, malo srečne, s
hollywoodskim koncem, kot se je izrazil
avtor sam. Namenjena je mladim bralcem,
a zbirko moramo za zabavo v roke vzeti
tudi odrasli – morda bomo še zardeli!
Naš mladinski oddelek se je odel v že čisto
pomladne barve z likovnimi izdelki prve
triade Osnovne šole Sveta Trojica na temo
Knjižnica se zrcali v očeh otrok. Do konca
februarja k ogledu vabijo tudi rokopisi, ki
smo jih zbrali v sklopu Tedna pisanja z
roko, knjižničarke pa smo dodale še prepise
Prešernovih verzov. Morda nas rokopisi
spomnijo, da lahko ob prihajajočem
prazniku nežnejšega spola v marcu verz ali
misel zapišemo z roko. Tudi to je lepa
pozornost!
Torej vabljeni na krof, kapučino in po
knjigo. Vse troje je imeniten posladek – s
kančkom domišljije, ščepom nasmeha in
obilo lepe slovenske besede. Naj živi
kultura! In knjige! In ljubezen!
Knjižnica Lenart

Vabilo k oblikovanju unikatnih velikonočnih pisanic
Kulturno društvo Babičina skrinja Lenart vabi vse
ustvarjalce in društva k oblikovanju unikatnih
velikonočnih pisanic.
Unikatni izdelki bodo na ogled v podhodu RSG
centra Lenart, in sicer 9. 4. 2022 od 9.00 do
13.00. Izdelke bomo ponudili v zameno za
dobrodelne prispevke. Vsa tako zbrana sredstva
bodo namenjena društvu Up-ornik iz Maribora za pomoč dijakom, ki so se s svojimi
družinami znašli pod pragom revščine.
Vsak udeleženec dobi jajce iz s stiropora, ki ga bo s šifro dvignil v Knjižnici Lenart. Vsak
bo lahko uporabil poljubno slikarsko, risarsko ali drugo tehniko in različne materiale:
barve, vosek, tekstil, usnje, bleščice, perlice, fimo maso, cvetove, zrnje, plodove,
okrasne trave, pesek itd.
Omejitev glede velikosti končnega izdelka bo vnaprej pripravljena plastična vrečka, v
kateri bodo udeleženci izdelek oddali v Knjižnici Lenart. Vsak udeleženec lahko
prevzame več jajc in jih več tudi odda.
Strokovna komisija bo pregledala in ocenila vse izdelke in na otvoritvi razstave, 9. 4.
2022 ob 9.00, razglasila najboljše avtorje po idejni in izvedbeni plati.
Udeležence prosimo, da izdelkov ne podpisujejo, saj bodo označeni s šiframi. Izdelke
pričakujemo najkasneje do 31. 3. 2022.
Vabljeni!
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Foto: Romana Drumlič

Foto: Knjižnica Lenart

platnicami, v sklopu katere smo predstavili
knjigo Resnica o Prešernu Ivana Sivca, ki
na lahkoten način oriše življenje in delo
Franceta Prešerna. Na spletni strani smo
pisali o kulturi in pripravili posebno
pravljično srečanje, ki smo ga obarvali s
Prešernovimi verzi in ljubeznijo.
Včasih je preveč besed.
Včasih je dovolj pogled
naravnost v oči.
…

Prešerno je pridevnik, ki označuje
veselo, sproščeno razpoloženje. Tako
smo v Slovenskih goricah praznovali
tudi Prešernov dan – slovenski kulturni
praznik.
Na pobudo območne izpostave Javnega
sklada RS za kulturne dejavnosti smo k
sodelovanju ob kulturnih ustvarjalcih
povabili tukajšnje župane, izvedeli pa smo
tudi, kako s kulturo sobiva poslanec Franc
Breznik. V dve uri trajajoči oddaji na Radiu
Slovenske gorice so se predstavili pesniki,
gledališčniki, pevci in drugi iz vseh šestih
tukajšnjih občin. Med njimi tudi pesnica in
interpretka Nataša Bauman, pesnici Agnes
Kojc in Danica Arnuš, učenci Osnovne šole
Benedikt, več zborov in pevcev ljudskih
pesmi, pa mladi iz gledališke skupine KTD
Selce z akrostihom Francetu Prešernu in
člani KD Delavec z odlomkom njihove nove
predstave Mišelovka Agathe Christie.
Župan občine Lenart mag. Janez
Kramberger je v oddaji izpostavil skrb za
vse štiri hrame kulture in druge stavbe, ki
pričajo o zgodovinski in kulturni dediščini
v naših krajih. Tudi s pomočjo evropskih
sredstev pa v osrčju Slovenskih goric že
nastajajo zanimivi projekti, ki bogatijo tudi
področje kulture. Enega takih so v lanskem
letu izvedli v občini Benedikt, ko so
obnovili mežnarijo pri Svetih Treh Kraljih,
ki velja za eno najstarejših zidanih stavb v
Sloveniji. Kultura je zagotovo vpisana v
DNK Trojičanov. O tem pričajo cerkev Svete
Trojice, ki velja za simbol teh krajev,
samostanska klet, kjer se odvijajo številni
dogodki, historična knjižnica v samostanu
itd. Letos pa mineva tudi 50 let od prvega
srečanja pesnikov in pisateljev, ki je
potekalo pod okriljem KD Ernest Golob –
Peter v takratnem Gradišču in je bilo

podstat Festivala mlade literature Urška.
Nekaj posebnega v našem prostoru je
zagotovo Sveta Ana, kjer ima kulturno
udejstvovanje daljšo tradicijo kot gasilstvo.
Lani so ob praznovanju 130-letnice
izpostavili tudi uspehe, ki jih dosegajo
njihovi kulturniki. V Cerkvenjaku se
veselijo obnove odra in zaodrja v
kulturnem domu ter upajo na izvedbo
tradicionalnega festivala Slovenskogoriški
klopotec, festivala narodnozabavne glasbe.
Peter Škrlec, župan Občine Sv. Jurij v
Slovenskih goricah, je izpostavil pomen
kulture in umetnosti v življenju vsakega od
nas in dodal, da kulturno bogastvo tvori
dušo slovenskega naroda.
Poslanec v Državnem zboru RS Franc
Breznik je v oddaji ob slovenskem
kulturnem prazniku izpostavil pomen
ohranjanja kulture na podeželju med
preprostimi ljudmi, ki gradijo identiteto
slovenskega naroda. Ponosen je na odlične
folklornike, pevce, ljubiteljske gledališčnike
in likovnike, ki izhajajo iz Slovenskih goric.
Tudi sam s ponosom ob posebnih
priložnostih obleče štajersko narodno nošo
in
z
veseljem
prisluhne
mladim
narodnozabavnim ansamblom. Še naprej
se bo zavzemal, da bodo državna sredstva
prek Javnega sklada RS za kulturne
dejavnosti prišla do pravih ljudi, ki kulturo
nosijo v svojih srcih.
Vsi sodelujoči v oddaji Prešerno s
Prešernom in domačimi kulturniki so na
koncu sklenili, da je kulturo treba živeti
prav vsak dan. Za to se z različnimi
vsebinami trudimo tudi na valovih Radia
Slovenske gorice, kjer je tudi letos na
pobudo Brede Slavinec in ob podpori
Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti
nastala oddaja ob kulturnem prazniku.
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Od tod in tam
Zmagoslav Šalamun

“Ob nakupu motorja je treba poskrbeti tudi za varnost!”
To so besede Danila Lukavečkega,
predsednika Avto moto društva Lenart in
lastnika podjetja DSL, d. o. o., iz Lenarta,
kjer prodajajo avtodele, kolesa in kolesa z
motorjem. Nadalje pravi: »Ker se zima
počasi poslavlja in se bliža toplo in lepo
vreme, je dobro obnoviti nekaj navodil
oziroma priporočil za začetek motoristične
sezone. Po letošnji kratki zimi in kratkem
počitku naših jeklenih konjičkov in tudi nas

samih kot motoristov vam podjetje DSL, d.
o. o., iz Kraigherjeve ulice v Lenartu daje
nekaj krajših napotkov za začetek sezone.«
Podjetje DSL, d. o. o., kot prodajalec in
pooblaščeni serviser motornih koles znamk
Piagio, Peugeot, Longija in še nekaj drugih
tesno sodeluje z Avto moto društvom
Lenart in AMZS, s katerima že več let
organizirajo tečaj varne vožnje.
Ob začetku sezone je treba preveriti pritisk

v pnevmatikah, delovanje svetlobnih teles,
po potrebi narediti servis na motorju ali
vsaj preveriti olje in vodo. Ko se boste
odpravili na vožnjo, naj bo vsaj prvih 500
km hitrost po predpisih ali še nižja, saj
nimate dovolj fizične kondicije in tudi še
niste dovolj pazljivi na ostali promet, saj je
vožnja z motorjem nekaj čisto drugega kot
sedenje v avtomobilu. Prav tako bodite
pozorni na oznake na cesti, saj je njihova
barva običajno še spolzka, pa tudi na

senčne dele ceste, kjer je asfaltna površina
še prav tako spolzka. Preglejte tudi svojo
opremo, da bo brezhibna, če ni, se oglasite
v našem podjetju DSL, d. o. o., kjer vam
bodo pomagali z nasveti in popravilom ali
svetovali pri nakupu nove opreme v njihovi
trgovini.
Zraven trgovine z motorji, kolesi,
električnimi kolesi in dodatno opremo
imajo tudi mehanično delavnico za kolesa,
skuterje, avtomobile in vulkanizerstvo.

Nasveti za večjo varnost motoristov:
• Pred vsako vožnjo preverite brezhibnost motorja ter pnevmatik;
• nikoli ne vozite pod vplivom alkohola ali drugih drog;
• vedno uporabljajte zaščitno čelado in ostalo opremo kot so ščitniki, jakna, rokavice
(tudi pri vožnji z mopedom ali kolesom s pomožim motorjem do 25 km/h);
• ne vozite prehitro, saj hitrost povečuje verjetnost padca, podaljšuje zavorno pot,
ostale voznike pa presenetite;
• vedno vozite s prižganimi lučmi ter si nadenite odsevni telovnik, da boste bolje vidni
in prej opazni, saj je vidnost ključni element varnosti v prometu;
• posebej bodite pozorni na vozila, ki zavĳajo, da vas ne spregledajo, ter na tovorna
vozila, da se jim ne zapeljete v mrtvi kot;
• pri zavĳanju in vožnji skozi ovinke bodite pozorni na to, da s celotnim telesom ne
prečkate vmesne črte (polovice vozišča);
• raje kot sami se odpravite v družbi večih motoristov, da boste bolje opazni, ter da
skrbite drug za drugega, nikakor pa ne tekmujte med seboj;
• bodite pozorni na razne neravnine, pesek, ali mokro spolzko cestišče in absolutno
znižajte hitrost;
• preizkušanje motorja, polaganja ovinkov, ter lastnih sposobnosti izvajajte raje na
kakšnem varnem poligonu, nikakor pa ne na cesti, kjer so situacĳe težko predvidljive.

Teja Vogrinec

Študentski klub Slovenskih goric –
na poti na Krvavec

Franc Bratkovič

Rozina Topolovec je kri darovala že
devetdesetkrat

Javljamo se vam z avtobusa, ki je v
jutranjih urah krenil z Avtobusne postaje
Lenart proti Krvavcu, kjer že drvimo po
zasneženih strminah: CIK-CAK, CIK-CAK,
nobeden nam ni enak. Vračamo se v
nedeljo in do takrat vsem zaskrbljenim
staršem sporočamo: »IMAMO SE ENKRATNO!«
Leto 2021 smo zaključili v stilu: najprej
Predbožični izlet v Zagreb, kjer so si
ogledali mesto, se pogreli s kuhanim vinom
in zvečer uživali v osvetljenem Zagrebu,
nato pa Zaključek ŠKSG, kjer sta po
formalnem
občnem
zboru
sledila
»neformalno« druženje in ustvarjanje
dodatnih spominov.
Leto 2022 smo začeli z zdaj že
tradicionalnim
projektom:
Bowling.
Nadaljevali smo z enodnevnim smučanjem
na Voglu, sedaj pa zimo zaključujemo na
Krvavcu in v marcu začnemo z vrsto
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pomladnih
projektov:
neformalna
izobraževanja, izleti, zabave, športni
dogodki itd. Uf, le kaj nas čaka poleti in kaj
šele jeseni (namig: zvoki rock glasbe na
Poleni). Ne bomo vam izdali vsega, naj vas
malo muči radovednost ;).
Ej, zakaj bi bil zdaj doma? Samo enkrat si
mlad, samo enkrat si dijak/študent!
Pridruži se nam na naših dogodkih, spoznaj
nove prijatelje in si ustvari nepozabne
izkušnje.
Več si lahko prebereš na naši spletni strani
(sksg.org), na naših socialnih omrežjih (FB,
IG) ali pa se oglasiš v času uradnih ur, to
je vsako sredo od 17.00 do 20.00 in
vsako soboto od 10.00 do 13.00, v naši
pisarni (Trg Osvoboditve 9, 2000 Lenart).

Foto: Franc Bratkovič

Foto: arhiv SKSG

V ponedeljek, 14. februarja, je v Cerkvenjaku potekala letošnja prva krvodajalska akcĳa od
predvidenih treh v letošnjem letu. Udeležilo se je je 70 krvodajalk in krvodajalcev. Med
njimi je bila tudi domačinka, 61-letna Rozina Topolovec, ki je to dragoceno življenjsko
tekočino na tokratni krvodajalski akcĳi darovala že devetdesetič. Ker je žensk nasploh
malo, ki bi kri darovale tolikokrat, in ker je to humanitarno dejanje gotovo
najplemenitejše, ki ga lahko človek stori, je Rozina bila deležna pozornosti tako s strani
Marjana Žmavca, župana Občine Cerkvenjak, kot Marjana Zorka, predsednika
cerkvenjaških krvodajalcev, in tudi Klavdĳe Drašak, sekretarke Območnega združenja RK
Lenart. 55-letni Marjan Paurič, ki se je lani vpisal med krvodajalske viteze, saj je kri daroval
že stokrat, pa je na tokratni akcĳi kri daroval že stodvakrat.

ŠKSG te čaka, da se včlaniš in postaneš del
družine.
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Od tod in tam
Viktor Zemljič

Druženja članov Društva
diabetikov Lenart

Pevke ljudskih pesmi DU Lenart
praznujejo 20. obletnico delovanja

Foto: arhiv društva

Ingrid Belšak, predsednica Društva diabetikov Lenart

Tako kot vsako leto smo tudi letos začeli s
pohodi. Prvi ponedeljek v mesecu, 3.
januarja, smo se zbrali pri trgovini Klasek,
se pozdravili in si voščili novo leto ter si
zaželeli veliko zdravja in sreče. Zbralo se
nas je 27 članov in pot nas je nato vodila do
Jurovske ceste, skozi gozd do kmetije
Muršec in vse do trgovskega centra Tuš,
kjer smo si privoščili zasluženo kavico.

predlagal in tudi uredil srečanje.
Pot nas je vodila do vodnega zajetja in
namakalnega sistema, kjer nam je
podžupan Franci Ornik razložil, čemu
služita in kako delujeta. Z veseljem smo ga
poslušali, pri tem pa ugotovili, da če bi
želeli izkoristiti celoten potencial zajetja in
namakalnega sistema, bi morali z vodo
zaliti še več zemlje in urediti več nasadov.

7. februarja smo se sestali pri ŠC Polena.
Tudi tokrat se nas je zbralo 25 članov
društva. Odpeljali smo se v Selce k našemu
slikarju Konradu Krajncu, ki nam je z
veseljem predstavil svoje umetnine in
razkazal atelje, v katerem ustvarja zelo lepe
slike. Prav tako nas je pogostil z domačimi
dobrotami. Ker je bil ravno 7. februar, dan
pred slovenskim kulturnim praznikom,
smo bili veseli, da smo se spomnili na
našega velikega pesnika Franceta Prešerna.
Za srečanje z gospodom Krajncem je bil
zaslužen gospod Slavko Jančič, ki nam je

Lep dan, kakršen je bil, smo maksimalno
izkoristili. Pri Alenki Škamlec v Voličini
smo si privoščili malico in si dobre volje
obljubili, da naslednji mesec ponovimo
srečanje.

Naša pevska skupina poje ponarodele
ljudske pesmi z željo, da ohranja
zakladnico zgodovine petja in jo prenaša
na mlajši rod.
Organiziranje ljubiteljev petja v DU Lenart
prvič beležimo v letu 2002 z ustanovitvijo
mešane šestčlanske pevske skupine, ki pa
dolgoročno ni vzdržala. Nato smo še kar
neko
obdobje
spremljali
delovanje
ženskega kvinteta v različni kadrovski
zasedbi. Po letu 2015 se je sestava skupine
ustalila in jo sestavljajo pevke: Anica Zorec,
Marta Žižek, Ivanka Žerjav in vodilna
članica Milka Cartl. Nastopajo kot kvartet z
imenom Pevke ljudskih pesmi DU Lenart in
jim je troglasno petje domačih ponarodelih
pesmi v največje veselje.
Številna priznanja, prejeta za sodelovanje
na regijskih revijah JSKD Slovenije in na
festivalu za tretje življenjsko obdobje v
Cankarjevem domu v Ljubljani, potrjujejo
kakovost in marljivost dela skupine.
Nikakor pa ne gre prezreti izdaje treh
zgoščenk, na katerih so posnetki njihovega
petja z naslovi Sinoči je pela, Prešmentani
Lenart in Pšenička na polju že zori, ki so jih
izdale v letih 2007, 2010 in 2012. Z
izvedbo samostojnega koncerta in izdajo
tretje zgoščenke so pevke DU Lenart
obeležile
10.
obletnico
njihovega
uspešnega delovanja.
Glas njihovega petja naših ponarodelih
ljudskih pesmi se je slišal tudi zunaj naših
meja, saj so na povabilo naših zdomcev in
rojakov gostovale v Stuttgartu, Pliberku,

Šmihelu in Porabju.
Če sledimo statistiki njihovih letnih
nastopov, ki zajemajo nastope za fonoteko
v studiu TV Maribor, Radio Slovenske
gorice, Radio Maribor, Radio Murski val,
Radio Ptuj in Radio Ormož ter seveda
gostovanja na proslavah pri sorodnih
društvih v domačem okolju in domovih za
starejše občane ter sodelovanje na
dobrodelnem koncertu pri Svetem Juriju,
jih beležijo povprečno petdeset na leto.
Nepogrešljive pa so naše pevke predvsem
na vseh naših društvenih dogodkih, pa naj
so to občni zbor društva upokojencev ali
razni športni dogodki, razstave ročnih del
ali le praznovanje jubilejnih dogodkov
posameznih članov.
V DU Lenart smo srčno upali, da bodo ob
letošnjem dnevu žena že zagotovljeni
pogoji za organizacijo tradicionalnega
koncerta naših pevk, s katerim bi proslavili
20. obletnico delovanja naše pevske
skupine, dan žena in materinski dan ter na
primeren način obeležili tudi 70. obletnico
ustanovitve DU Lenart, ki je lansko jesen
zaradi epidemioloških razmer žal odpadla.
Naj veljata znani frazi »upanje umre zadnje
in za zimo bo vsekakor tudi spet pomlad«.
Takrat se nadejamo vedrejših dni za vse in
predvsem za našo upokojensko družbo.
Spet se bomo veselili ob ubranem petju
naših članic na javnih prireditvah ali ob
društvenih dogodkih, kjer nas posebej rade
razveseljujejo z različnimi priredbami
posameznih besedil za določen dogodek.

Foto: arhiv društva

Želela bi si, da se nam pridružijo tudi drugi
člani društva, pa tudi tisti, ki še niso člani,
a se spopadajo s to zahrbtno boleznijo. Le
tako si najlažje pomagamo in eden drugega
spodbujamo, saj je pri nas vedno veselo.
Vidimo in srečamo se 7. marca v ŠC
Polena ob 10. uri.

Javni razpis za vpis predšolskih
otrok za vrtec v Lenartu za šolsko
leto 2022/23
Osnovna šola Lenart – enota Vrtec obvešča starše predšolskih otrok, da lahko za šolsko
leto 2022/23 vpišejo svoje otroke v času 1. 3.–31. 3. 2022, in sicer vsak dan od 8. do
15. ure, v sredo do 16. ure in v petek do 14. ure.
Vpisujemo otroke od 11. meseca starosti do vstopa v šolo. Otroke lahko vpišete v
celodnevni in poldnevni program.
Vlogo za vpis otroka dobite v enoti vrtca (Gubčeva ul. 3, v tajništvu) ali na njegovi
spletni strani: www.vrteclenart.si.
Vlogo lahko oddate v tajništvu ali jo pošljete prek e-pošte: oslenart.vrtec@siol.net.
Pričakujemo vas!
Osnovna šola Lenart – enota Vrtec
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Na podlagi 20. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno
besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 –
ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 55/17) Osnovna šola Benedikt, enota Vrtec Benedikt
objavlja

Javni vpis novincev v vrtec
Benedikt za šolsko leto 2022/23
Osnovna šola Benedikt, enota Vrtec Benedikt, Šolska ulica 2, 2234 Benedikt, vabi k
vpisu otrok v Vrtec Benedikt za šolsko leto 2022/23. Vpis bo potekal od 1. 3. 2022 do
25. 3. 2022.
Obrazec Vloga za vpis otroka v vrtec lahko dvignete pri glavnem vhodu Osnovne šole
Benedikt, in sicer vsak dan od ponedeljka do petka od 7.00 do 8.30, v Vrtcu Benedikt
od 7.00 do 14.00 ali pa si jo natisnete na spletni strani Vrtca Benedikt.
Aljoša Bradač, mag. posl. ved, ravnatelj
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Od tod in tam

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 je Uredniški
odbor časopisa Ovtarjeve novice 2. februarja 2022 na svojem 2. sestanku sprejel

Pravila o izrabi časopisnega prostora v
predvolilni številki časopisa Ovtarjeve
novice za predstavitev kandidatov,
političnih strank in njihovih programov v
času volilne kampanje za volitve v državni
zbor, ki bodo 24. aprila 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, političnih strank in njihovih programov v času volilne
kampanje za volitve v državni zbor.
Uredniški odbor časopisa Ovtarjeve novice obvešča vse politične stranke in liste
kandidatov za volitve v državni zbor, da organizatorjem volilne kampanje zagotavlja
enakopravnost pri predstavitvi kandidatov in njihovih programov ter volilnih
propagandnih sporočil v času volilne kampanje za volitve v državni zbor 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_Ovtarjeve_novice_marec2021.pdf)
zakupiti do ½ časopisne strani v časopisu Ovtarjeve novice za predstavitev programa
in kandidatov.
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).

Marija Čuček

Močvirski ali brestovolistni oslad
(Filipendula ulmaria)
Ste že slišali za travniški aspirin? To je
močvirski ali brestovolistni oslad, ki uspeva
na bogatih močvirskih travnikih, ob
potokih in jarkih po vsej Sloveniji. Je trajna
zelika, ki spomladi odžene iz plezajoče
korenike in zraste v višino od 50 do 150
cm. Steblo je oglato, votlo in rdečkasto
obarvano ter se na vrhu razveja. Listi so
nazobčani, na spodnji strani dlakavi, po
obliki podobni brestovim – po vsej
verjetnosti od tod tudi ime rastline. Na
vrhu so socvetja smetanovo bele barve,
dišijo po medu in mandljih. Cvetijo od
šestega do osmega meseca. V Sloveniji na
suhih kamnitih travnikih raste tudi navadni
oslad, sama sem ga veliko videla na Krasu.
Oslad lahko vzgajamo tudi v vrtu na
ustreznih vlažnih tleh. Ljudska imena zanj
so: divje latje, kaška sv. Ivana, medvedovo
latje, medvejka, oslad, sračica itd. Zaradi
prijetnega vonja cvetov so z njim dišavili
vino, pivo in sladke jedi. V Angliji to še
vedno delajo, tam je tudi zelo priljubljena
rastlina, imenovana kraljica travnikov, in je
bila najljubša roža kraljice Elizabete prve.
Ob porokah so cvetove potresali po tleh v
cerkvi, neveste pa so si jih vpletle v venček,
tako da se ga je prijelo ime poročna zel. V
nekaterih predelih Rusije uporabljajo čaj iz
oslada za napajanje čebel, v čebelnjak pa
obesijo šopek njegovega cvetja. V zdravilne
namene nabiramo največ socvetja in listje,
redkeje korenine. Najboljši čas za nabiranje
je takrat, ko so cvetovi napol odprti in se
plodovi še ne tvorijo. Na hitro jih posušimo
v prepišni senci ali umetno do 40 stopinj C.
Posušene hranimo v steklenih kozarcih na
temnem. Korenine kopljemo pozno jeseni,

jih temeljito speremo pod tekočo vodo,
nanizamo na nitke in posušimo v senci na
prepihu. Oslad vsebuje naslednje zdravilne
snovi: eterično olje, spojine salicilne
kisline, flavonoide, med katerimi je tudi
rutin, kafri podobne spojine in nekaj sluzi.
S pripravki iz oslada si pomagamo pri gripi
in prehladu ter glavobolu, ki ju ta spremlja.
Če se s čajem iz lipe in bezga ne spotimo,
mu dodamo tudi oslad. S tem znižamo
povišano telesno temperaturo in iz telesa
odstranimo strupe ter čistimo kri. Ker
deluje protivnetno, si z njim lajšamo težave
pri revmi in putiki ter vseh vročinskih
infekcijskih boleznih. Blago tudi odvaja
vodo iz telesa, zato se uporablja pri
boleznih mehurja in ledvic. Primeren je za
zdravljenje želodčnih in črevesnih težav, ki
izvirajo iz slabe prebave. Uravnava
izločanje kisline v želodcu in tako vpliva na
gastritis, čire na želodcu in refluks. Dobro
ga prenašajo tudi tisti z občutljivim
želodcem. Najpogosteje si pripravimo čaj
kot poparek iz žličke in pol cvetov in listov
na 3 dl vrele vode. Pustimo, da stoji vsaj 10
minut. Pijemo topel čaj, pri gripi in
prehladu mu dodamo med. Priporočljivo je
spiti 2 do 3 skodelice dnevno po požirkih.
Uporabljamo ga tudi v čajnih mešanicah, a
ti recepti sledijo v prihodnji številki. Seveda
se o uporabi oslada posvetujte s svojim
zdravnikom tisti, ki redno uživate aspirin,
ste nanj alergični ali ste astmatiki ter
nosečnice in doječe mamice. Kot pri vseh
rastlinah tudi pri osladu velja zmernost.
Filozof Kant še dodaja: kot protiutež za
vse muke življenja nam je nebo darovalo
troje zdravil – upanje, spanec in smeh.

Vsi organizatorji bodo po oddaji materiala prejeli predračun, ki mora biti poravnan do
22. marca 2022. Oglas, za katerega ne bo do roka poravnan predračun, ne bo
objavljen.

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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Foto: Marija Čuček

Zadnji rok za oddajo volilnih oglasov za marčevsko številko časopisa Ovtarjeve novice
je v četrtek, 17. marca 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 v državni zbor 2022«.
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Oglasna sporočila
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Izobraževalno središče

Novice Izobraževalnega centra

Mitja Mesarič

Lahkih nog naokrog
Prvi petek v mesecu marcu, 4. 3. 2022, vas z veseljem pričakujemo,
da se nam pridružite na pohodu po okoliški pokrajini. To bo za letos
še zadnji zimski pohod, na katerem nas mogoče čaka še kaj snega ali
pa bomo na poti že videli kakšne znanilce pomladi. Zelo bomo veseli,
če se boste pohoda v naši družbi ponovno udeležili v tako velikem
številu. Zberemo se ob 9. uri pred stavbo Izobraževalnega centra,
Nikova 9, Lenart. Lepo vabljeni!

Premium vrtne hiše Modules prostor neskončnih možnosti
V sklopu projekta PONI PODRAVJE (Podjetno nad izzive) in v sodelovanju z Razvojno
agencijo Slovenske gorice se v Lenartu rojeva novo proizvodno podjetje MODULES.
Ustanovitelja podjetja sva domačina Mitja in Matic Mesarič, ki v nadaljevanju
predstavljava svojo podjetniško idejo – vrtne hiše in lope, ki bodo služile za namene vrtne
dnevne sobe, letne kuhinje, zunanje pisarne, zunanje savne, mobilne hiške, glasbene sobe,
fitnesa ipd.

Univerza za
tretje življenjsko
obdobje

Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc (TPK)
Ker se projekt letos zaključuje, vas vabimo, da izkoristite priložnost in se udeležite
brezplačnih tečajev NEMŠČINE, ANGLEŠČINE in RAČUNALNIŠTVA, ki so namenjeni
delovno aktivnemu prebivalstvu.
Kakršne koli že imate načrte za prihodnost, z znanjem nemščine in angleščine si ustvarjate
neskončne možnosti. Učiti se enega od teh najpogosteje uporabljenih jezikov pomeni
pridobivati znanja, s katerimi lahko izboljšate kakovost poklicnega in zasebnega življenja.
Pri tečaju računalništva lahko v majhni skupini in v prijetnem vzdušju hitro pridobite
praktična računalniška znanja, ki jih dejansko potrebujete.
Alenka Špes in Damjana Vizjak

Foto: osebni arhiv

Foto: arhiv RASG

Če želite v majhnih
prijateljskih
skupinah
razvijati
in
utrjevati
računalniške spretnosti, vas
vljudno vabimo, da se nam
pridružite pri novi skupini
tečaja RAČUNALNIŠTVA, ki
se bo kmalu začel.
Prva tako vas vabimo, da
spoznate ITALIJANŠČINO,
enega najbolj romantičnih
jezikov. Angleški pesnik
Byron je nekoč zapisal:
»Italijanščina se v ustih topi kot dekliški poljubi in zveni tako mehko, kot bi bila pisana na
saten.«
Tudi NEMŠČINA ni tako suhoparna, kot se mnogim zdi. Je jezik pisateljev in mislecev.
Veliki Johann Wolfgang von Goethe, avtor epskega Fausta, se na primer šteje za enega
največjih nemških narodnih zakladov. Vabljeni, da na prijeten in zabaven način spoznate
lepote nemškega jezika. Pri obeh skupinah tujih jezikov je še nekaj prostih mest.

Kakšna je hiša Modules?
Naše vrtne hiše so preproste, a razkošne lesene konstrukcije z ravno streho in modernim
videzom. Običajno so večje in bolj dovršene ter zasnovane kot zunanji večnamenski
prostor z elektriko in izolacijo, kar zagotavlja uporabnost skozi vse leto.
Lepota vrtnih hiš Modules je v tem, da se odlično obnesejo kot udoben in učinkovit prostor
ter hkrati zaradi modernega dizajna ponazarjajo dodatno vrednost vašemu domu. Izbrani
materiali in posebna pozornost do detajlov nudijo prednost primarne zaščite pred
zunanjimi elementi in izžarevajo premium dizajn, ki ga tvori kombinacija sibirskega
macesna s široko paleto barvnih odtenkov kompaktnih plošč.

Razmišljate o razširitvi vaše hiše?
Za večino ljudi je prostor bivanja precej omejen. Verjamemo, da si nas večina želi preživeti
več časa na domačem vrtu v objemu narave. Obstaja veliko razlogov, da se namesto
dograjevanja in klasičnih prizidkov odločite za vrtno hišo, ki je eden najhitrejših in hkrati
ekoloških načinov za razširitev družinskega prostora ter zagotavlja dodano vrednost vašim
bivalnim prostorom. Prednost modularnih objektov je v primerjavi s klasično dozidavo tudi
ta, da se ga lahko po potrebi ali čez čas prestavi na novo lokacijo.

Vrtna hiša ali lopa za vse okuse!

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 (3/2022) bo izšla v četrtek,
31. 3. 2022. Rok za rezervacijo oglasnega
prostora in oddajo člankov je 17. 3. 2022.

Cenik oglasnega prostora

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

1/8 strani

124x84 mm

100,00€

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

1/4 strani
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180,00€

1/2 strani

253x173 mm

280,00€

čela stran

253x350 mm

480,00€

ustreznega

pisnega

dovoljenja

oziroma

K navedenim cenam se prišteva DDV.

Foto: osebni arhiv

Navodila in pravila

Uporabnost vrtne hiše se ujema z vizijo podjetja MODULES, da oblikujemo in izdelamo
prostor, ki je prilagojen željam in potrebam kupcev. Ne glede na to, ali vrtno hišo
uporabljate za delo, igro, sprostitev oziroma vadbo, postane ta prostor, kamor boste radi
zahajali vsakodnevno. Modularna enota je v celoti sestavljena v našem podjetju in kot
končni izdelek prepeljana na naslov kupca. Čas montaže na terenu je tako zaključen v
enem dnevu. Spletna stran: www.modules.si

OVTARJEVE NOVICE (ISSN C506-614X) – časopis osrednjih Slovenskih goric izhaja od 23. decembra 2009 v Lenartu. Izdaja ga Razvojna agencija Slovenske gorice. Direktorica: dr.
Milojka Domajnko. Časopis je vpisan v razvid medijev pri Ministrstvu za kulturo RS pod zaporedno številko 1501.
Odgovorni urednik: Zmagoslav Šalamun. E-naslov: urednik@ovtar24.si. Telefon: 070 670 740. · Uredniški odbor: Zmagoslav Šalamun, Tanja Arih Korošec, Damjan Veršič, Jasna
Senekovič, Petra Golob, Mojca Guzej in dr. Milojka Domajnko. · Naslov uredništva: Ovtarjeve novice, Trg osvoboditve 9, 2230 Lenart v Slov. goricah. E-naslov za marketing:
ovtarjeve.novice@rasg.si · Lektoriranje: Jasmina Vajda Vrhunec, s. p. · Oblikovanje časopisa in grafična priprava za tisk: Kreativna Pika, d. o. o., Jurovska cesta 21, Lenart v Slov.
goricah. · Tisk: Evrografis, d. o. o., Puhova ulica 18, 2000 Maribor. · Naklada: 6.830 izvodov. · Ovtarjeve novice lahko prelistate tudi na spletni strani: www.rasg.si.
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LAS Ovtar Slovenskih goric

Milena Grabušnik

Tanja Kosec

Upravni odbor LAS Ovtar potrdil
štiri operacije sodelovanja LAS

Na dva javna poziva prejeli pet
vlog

Ministrstvo za kmetĳstvo, gozdarstvo in prehrano je 26. 11. 2021 objavilo 6. javni razpis
za podukrep 19.3 Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcĳske skupine.
Razpisanih je 4.188.000,00 EUR iz Evropskega kmetĳskega sklada za razvoj podeželja.
Rok za prĳavo se je iztekel 14. 2. 2022.

Na 4. Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na
območjih občin: Benedikt, Cerkvenjak, Duplek, Lenart, Pesnica, Sveta Ana, Sveta Trojica v
Slovenskih goricah, Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Sveti Jurij v Slovenskih goricah in
Šentilj, ki so povezane v lokalno akcijsko skupino – LAS Ovtar Slovenskih goric,
sofinanciranih iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR), so do izteka drugega (in
hkrati zadnjega) roka za oddajo vlog (31. 1. 2022) prispele štiri vloge za prijavo operacije.
Na 1. Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja za
lokalno akcijsko skupino − LAS Ovtar Slovenskih goric na problemskem območju,
sofinanciranih iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR), je do izteka prvega (in
hkrati zadnjega) roka za oddajo vlog (31. 1. 2022) prispela ena vloga za prijavo operacije.
Vloge bo pregledala Ocenjevalna komisija, ki bo preverila njihovo administrativno
popolnost ter jih ocenila skladno s kriteriji in lokalno razvojno strategijo.

Na razpis se lahko prĳavĳo LAS, ki se za namen izvajanja operacĳe med seboj pogodbeno
povežejo. Kot upravičenci v operacĳah pa lahko znotraj posameznih LAS nastopajo
partnerji projektnega partnerstva LAS. LAS Ovtar Slovenskih goric je prejel več pobud za
vključitev v projektna sodelovanja in se odločil pristopiti k štirim, pri katerih so bile
vsebine skladne z našo Strategĳo lokalnega razvoja 2014–2020. Poudarek je na prispevku
k doseganju strategĳe »Od vil do vilic« za pravičen, zdrav in okolju prĳazen prehranski
sistem.
Upravni odbor LAS Ovtar Slovenskih goric je na svoji 14. korespondenčni seji 11. 2. 2022
potrdil štiri operacĳe sodelovanja LAS:

a. EKO-EDINSTVENO
Povezalo se je sedem LAS iz Slovenĳe, v okviru LAS Ovtar pa z aktivnostmi sodelujeta
partnerja Zadruga Dobrina in EKO kmetĳa Lenič Irena. Cilji operacĳe so: večja
prepoznavnost lokalne ponudbe ekološke hrane – Zadruga Dobrina pridobi nov prostor za
pakiranje in trženje v centru Lenarta; ohranjanje, pridelava, shranjevanje in uporaba
semen avtohtonih sort za pridelavo; organizacĳa in izvedba promocĳskih dogodkov in
sejmov. Nabavila se bosta embalaža iz recikliranega materiala za proizvode znotraj
Ovtarjeve mreže in avtomobil s hibridnim sistemom, ki znižuje raven emisĳ CO2 in porabi
manj goriva.

Renata Peras

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

Povezalo se je pet LAS iz Slovenĳe in en LAG iz Irske. V okviru LAS Ovtar z aktivnostmi
sodelujejo še: KGZS ZAVOD PTUJ, Žipo, d. o. o., Zadruga Dobrina, z. o. o., so. p., in
Ekološka kmetĳa Renato Kocbek. Operacĳa naslavlja več nivojev skrbi za okolje, varovanje
okolja, zmanjševanje in ponovno rabo plastičnih odpadkov, prilagoditev kmetĳstva
podnebnim spremembam, zagotavljanje trajnostne proizvodnje hrane, prehranske
varnosti, trajnostne predelave hrane in trajnostne porabe hrane ter zmanjšanje količine
zavržene hrane. Predvideva neposredne vplive na zmanjšanje odpadkov, njihovo reciklažo,
zmanjšanje odpadne hrane in ostankov hrane, izboljšanje strukture tal ter prenos znanja
na območju partnerstva in aktivnega vključevanja ranljivih skupin. Nabavili se bodo
oprema za ekološko kmetovanje (česalo) in avtomatski vzorčevalnik tal ter povratna
embalaža za kratke dobavne verige.

c. E & EKO Z ROKO V ROKI
V partnerstvo je povezanih osem LAS iz Slovenĳe in en LAG iz Srbĳe. Poleg LAS Ovtar kot
partnerja sodelujeta še Domačĳa Firbas in Občina Duplek. Operacĳa nagovarja
vključevanje ekološke lokalne ponudbe v obliki eko cule v športno-rekreativno ponudbo
in ponudbo na javnih prireditvah. Namen operacĳe je raziskati in razviti ustrezen paket
eko cule, s poudarkom na prehranski vrednosti in kakovosti izbranih sestavin eko cule.
Sestavine bodo izključno iz bogate lokalne ponudbe območja. V operacĳi dopolnjujemo in
nadgrajujemo tudi obstoječo infrastrukturo za še boljši razvoj rekreacĳskega turizma z
bogato lokalno ponudbo (kolesarnica, električna kolesa, oprema za okrepčilno postajo za
kolesarje). Prav tako se bosta nadgradila aplikacĳa in rezervacĳski sistem, ki omogoča
brezosebni prevzem koles in njihovo vračilo, ter izvedla študĳska tura z ogledom primerov
dobrih praks v Srbĳi.

d. VINO ŠEPETA HRANI
Povezalo se je šest LAS iz Slovenĳe in en LAG iz Bolgarĳe. V okviru LAS Ovtar z
aktivnostmi sodelujejo še: EKO Kmetĳa Šumenjak, EKO Kmetĳa Gumze, Občina Lenart in
KGZS Zavod Ptuj. Rdeča nit operacĳe je krepitev povezav med vinogradniki in vinarji ter
krepitev zavedanja o pomenu vina v gastronomĳi med potrošniki – povezovanje v
proizvodno-potrošniško verigo. Nabavila se bo različna oprema za izvedbo dogodkov za
društva na območju LAS: hladilna omara, ledomat, parilec za sterilizacĳo vinogradniške
opreme, sodi itd. Za vinogradnike bodo izvedena različna izobraževanja: sommelier
ljubitelj – kvalificirane osebe za izvedbo degustacĳ na višjem nivoju, predstavitev vina in
izvedba degustacĳe v nemškem jeziku ter priprava degustacĳskega menĳa za ponudnike.
Prav tako bodo izvedeni številni vinsko-kulinarični dogodki na območju LAS (festivali vin,
dnevi odprtih vrat itd.) in nov skupni dogodek v regĳi – Festival štajerskih okusov in
doživetĳ.
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b. MANJ JE VEČ

V obdobju med 10. januarjem in 15.
februarjem 2022 je bilo prek spleta
izvedenih 6 izobraževalnih delavnic,
namenjenih
pridelovalcem
zelenjave,
tistim, ki to želĳo postati, tistim, ki že
pridelujejo zelenjavo, in tistim, ki bi želeli
konvencionalno pridelavo nadgraditi z
ekološko pridelavo ter se usposobiti za
pridelavo in trženje. Odziv na delavnice
nas je vse močno presenetil – kar 142
prĳavljenih slušateljev iz širne Slovenĳe!
Kmetje in mali samooskrbni pridelovalci, ki
si prizadevajo voditi zdrave kmetĳske
sisteme, se močno zavedajo, da ne
prispevajo le k zdravju človeka z
visokokakovostnimi proizvodi, temveč da
zagotavljajo tudi zelo dragocene rezultate
v okolju, kulturni krajini in zlasti v
kakovosti hrane. Z dviganjem zavesti o
pomenu lokalne pridelave in samooskrbe,
ohranjanju biotske raznovrstnosti in
pomenu (avtohtonih) sort ter tudi zaradi
interesa za vrtnarjenje in kmetĳstvo se
pomen lastne pridelave veča.
Delavnice je izvajala Miša Pušenjak,
priznana svetovalka, specialistka za
zelenjadarstvo in okrasne rastline iz KGZ
Maribor, v zadnji delavnici je temo
izvajanja dopolnilne dejavnosti predstavila
Martina Gomzi, terenska kmetijska
svetovalka za dopolnilne dejavnosti in
kmečko družino.

Vsebine izvedenih delavnic so pokrile
večino znanja, ki se zahteva v katalogu
znanj za pridobitev nacionalne poklicne
kvalifikacije (NPK) zelenjadar/-ica:
1. delavnica: Osnovni pogoji za pridelavo
zelenjave in krompirja;
2. delavnica: Pridelava krompirja in
možnosti ekološke pridelave krompirja;
3. delavnica: Pomen pridelave stročnice,
tehnologĳa pridelave in ekološka pridelava
stročnic. Pridelava plodovk in ekološka
pridelava plodovk;
4. delavnica: Pridelava kapusnic in
ekološka pridelava kapusnic;
5. delavnica: Možnosti in priložnosti
pridelave ostalih, manj znanih vrtnin, ki so
zanimive tržne vrtnine, z ekološko
pridelavo;
6. delavnica: Predelava – kisanje zelja in
kisle repe; možnosti predelave krompirja,
priprava za trg.
Registracija in pogoji za dopolnilne
dejavnosti na poljedelski ali zelenjadarski
kmetiji.
Hvaležnost za izvedbo, pridobljeno znanje
kot pomoč pri pridelavi in trženju ter
interes slušateljev nas spodbujajo, da s
tovrstnimi aktivnostmi izobraževanja in
ozaveščanja nadaljujemo – skupno k
stabilni
samooskrbi,
zmanjševanju
podnebnih sprememb, za zdravje ljudi in
ohranjeno naravo.
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O slovenskogoriških dobrotah
Vanja Čiček

Mlada kmeta z Voličine s krškopoljskim prašičem osvajata elitne restavracije
kmetijo. Mitja je samostojno pot začel pred
petimi leti, kot mladi prevzemnik kmetije,
kmalu zatem pa se mu je pridružil še brat
Matjan z ženo Janjo. Zgradili so nov hlev za
kunce in prašiče, nekaj s pomočjo državnih
sredstev (Mitja kot mladi prevzemnik),
večinoma pa z lastnimi sredstvi. Kot
pripoveduje Janja, je bila pot do zdaj dolga
in težka, pa tudi vsakodnevna borba z
birokracijo ni zanemarljiva.

Foto: Vanja Čiček

Sodelujejo z vrhunskimi
restavracijami

Brata Mitja in Matjan Žgajner sta leta 2021
z rejo krškopoljskih prašičev in kuncev
zmagala na Agrobiznisovem natečaju za
najboljšega podjetnika v kmetijstvu. Njuna
želja po rasti in razširitvi ponudbe ju je
pripeljala do ideje o kmečkem turizmu, ki
pa sta jo uresničila že novembra 2021. V
Zamarkovi so v prenovljeni podobi odprli
kmečki turizem Pri babici Marici.

reja kuncev zelo specifična, saj je znanja o
reji zelo malo, večino znanja so dobili med
delom.

Domača hrana
Največji navdih sta Matjan in Mitja dobila
po svoji pokojni babici Marici, po kateri je
Mitja tudi podedoval manjšo samooskrbno

Mladi podjetniki pojasnjujejo, da imajo
večino trga od Ljubljane proti Primorski.
Njihova glavna specialiteta in posebnost je
suhozorjeni hrbet krškopoljca, s katerim so
prodrli tudi v ljubljanske restavracije.
Sodelujejo z vrhunskimi kuharji, dobitniki
Michelinovih zvezdic, kot so: Luka Košir
(Grič), Jorg Zupan (Atelje in Breg), Jakob
Pintar (TaBar), sodelovali pa so tudi z Ano
Roš. Pravĳo, da je komunikacĳa med
kmetom in kuharjem zelo pomembna
zaradi količin in kosov mesa. Kljub številu
živine se še stalno počutĳo kot butična
kmetĳa, povpraševanja imajo mnogo več,
kot so ga zmožni sprejeti.

Izvrstno suho meso,
domač kruh z drožmi
Žgajnerjevi se ukvarjajo tudi z lastno
predelavo mesa. Delajo suhe salame,
klobase, bunke, kiblflajš, slanino itd. To
postrežejo v kmečkem turizmu kot
uverturo pred jedmi, v kombinacĳi z
domačim kruhom, možno pa je naročiti
tudi posamezni narezek.
Pri babici Marici na jedilniku najdemo
samo domačo kulinariko, vse od pečenke,
kolin, krače, suhozorjenega kotleta,
pečenega piščanca, ocvrtega kunca do
potice, buhtljev itd. Sestavine, ki jih doma
ne pridelajo, se trudĳo kupovati od
lokalnih pridelovalcev. Jedilnik se sezonsko
prilagaja, večina zelenjave se pridela doma.
Poleg tega imajo v kmečkem turizmu
izjemno vinsko karto štajerskih vinarjev,
lokalna piva in domače brezalkoholne
napitke.
Velikopoteznih načrtov za prihodnost sicer
nimajo, navsezadnje je poleg kmetije, kjer
so na novo zaposlili štiri osebe, veliko dela
tudi z gostilno.

Foto: Vanja Čiček

Na kmetĳi v Voličini redĳo okoli 4500
kuncev in 450 prašičev. »Krškopoljski prašič
je slovenska avtohtona pasma, za katero je
značilna večja mastnost. To pomeni, da je v
samem mesu več maščobe, kar mu daje
sočnost,«, pojasnjuje Janja Žgajner,
Matjanova žena.
Njihova zgodba se je pravzaprav začela s
kunci, saj je bilo povpraševanje na trgu
veliko, ker večjih rejcev pri nas ni. Je pa

Foto: osebni arhiv

Skupno kar 5000 kuncev
in krškopoljskih prašičev

Vanja Čiček

Uspešna predelovalca mesnin iz Jurovskega Dola
in hladilna soba, kjer na prodajo čakajo že
spakirani končni izdelki po konkurenčni
ceni.
Poleg prodaje mesnih izdelkov ponujata
tudi
strojne
usluge
s
kmetijsko
mehanizacijo, pozimi pa pluženje in
zasipavanje.

Zdravko in Elizabeta Bohorč s Kmetije
Bohorč sta lokalna pridelovalca in
predelovalca mesnin iz Jurovskega Dola.
Kot nam zaupata, imata prijavljeno
dopolnilno dejavnost vse od leta 2015,
njuni pridelki pa so dovolj iskani, da ni
potrebe po prodaji na stojnicah. Na kmetiji
redita med 25 in 30 plemenskih svinj,
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govedino pa po potrebi dokupita.
Izdelujeta vse, kar se iz mesa sploh da
narediti: poltrajne do trajne salame,
dimljeno meso, meso v zaseki, klobase za
kuhanje, poltrajne šunkarice ipd.
»Uporabljamo čisto osnovni recept. Sol,
poper, česen in nekatere druge začimbe,«

Foto: Vanja Čiček
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poudari nosilec dopolnilne dejavnosti
Zdravko Bohorč, ki nam zaupa, da 90
odstotkov strank po klobase pride na njihov
dom, ostalo pa dostavi po naročilu. V lično
urejenih in popolnoma očiščenih prostorih,
kjer omamno diši po sušenih mesninah, se
razprostira osrednji prostor za pridelavo
mesa, zraven pa sta še zorilnica (sušilnica)
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