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Čeprav je tudi v ukrajinskem kotlu, podobo kot v
balkanskem, še posebej bosanskem, ves čas po malem
vrelo, tako rekoč nihče ni verjel, ne svetovna javnost ne
Ukrajinci, da bi se lahko ruska agresĳa zares zgodila. A se
je, 24. februarja je Rusĳa dejansko napadla svojo nekdaj
bratsko sosedo Ukrajino.
Vojna je v beg pognala milĳone ljudi, begunci so preplavili
Evropo, zlasti Poljsko, Romunĳo in Moldavĳo, vse več jih
prihaja tudi v Slovenĳo. Vse večja je stiska tistih, ki so v
Ukrajini ostali, pred napadi se skrivajo po kleteh, izgubljajo
življenja v obstreljevanjih in bombnih napadih, zmanjkuje
jih vsega najnujnejšega. Priče smo grozljivi humanitarni
katastrofi.
Ves svet zbira pomoč, tudi Slovenci jo. Pri zbiranju pomoči
so se združile tudi občine, med njimi tudi Občina Lenart, ki
imajo v Ukrajini svoje partnerske občine.

Foto: Slovenska zastava na ukrajinskih tleh. V ozadju eden
od mnogih plakatov po napadeni državi: Slava Ukrajini,
herojem slava.
Vsi, ki želite pomagati Ukrajini lahko pokličete
koordinatorja vzpostavljenega sodelovanja v
okviru
projekta
Mostovi
zaupanja,
Saša
Radovanoviča na telefonsko številko: 041 759 317.
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Mostovi zaupanja – od
sodelovanja do pomoči Ukrajini

Foto: Sašo Radovanovič

Več o akcĳi preberite na strani 16.
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Podpisali sporazum o gradnji
doma starejših za do 40 oseb

Sporazum o sofinanciranju izgradnje
novih bivalnih enot v Lenartu

V ponedeljek, 21. marca 2022, je občino
Sveta Ana obiskal minister za delo,
družino, socialne zadeve in enake možnosti
Janez Cigler Kralj, ki je z županom Silvom
Slačekom
podpisal
sporazum
o
sofinanciranju izgradnje doma za starejše.
Občina Sveta Ana bo v sodelovanju z
Domom Danice Vogrinec Maribor zgradila
dom za starejše in s tem zagotovila
kakovostne pogoje za vse starostne skupine
v občini, posledično pa bo tudi zmanjšala
odseljevanje.
Predvidena je nova gradnja objekta s
štirimi bivalnimi enotami, kjer bi se nudile
oskrbovalne storitve za starostnike. Do 35
varovancev bi bilo nameščenih v treh
negovalnih oddelkih in oddelku dnevnega
centra, kjer bi bilo organizirano dnevno
varstvo za do 5 oseb, ki bi imele možnost

Ob obisku Slovenskih goric je minister za
delo, družino, socialne zadeve in enake
možnosti Janez Cigler Kralj obiskal tudi
Socialno varstveni zavod (SVZ) Hrastovec,
kjer sta z direktorjem zavoda Aleksandrom
Gunglom ob prisotnosti župana Občine
Lenart
mag.
Janeza
Krambergerja
podpisala sporazum o sofinanciranju
izgradnje zunanje bivalne enote v Lenartu.
SVZ Hrastovec do leta 2023 načrtuje
izgradnjo sedmih dislociranih bivalnih enot
na 1.818,3 m2 neto tlorisne površine v
Lenartu. Namen je vzpostaviti 70 postelj v
enoin
dvoposteljnih
sobah,
z
vzpostavljenimi sivimi in rdečimi conami
ter ločenimi čistimi in nečistimi potmi, ki so
se izkazale kot nujne med epidemĳo
nalezljivih bolezni. Investicĳska vrednost
projekta je ocenjena na 4,1 milĳona evrov,
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preživljanja kakovostnega prostega časa v
svojem domačem okolju. Celotna vrednost
investicĳe znaša približno 5,1 milĳona
evrov. Po besedah župana Občine Sveta
Ana Silva Slačeka naj bi se dela začela še
letos.
Dom bo izgrajen v neposredni bližini šole
in vrtca, na zemljišču, ki je že v lasti Občine
Sveta Ana. Pripravljena je celotna
gradbeno-tehnična
dokumentacĳa,
pridobljena so vsa potrebna soglasja, prav
tako je že izdano gradbeno dovoljenje. Kot
nam je zaupal župan Občine Sveta Ana
Silvo Slaček, bodo tik ob domu na novo
urejene sprehajalne poti za starostnike,
prav tako bodo na zunanjih površinah
postavili nekaj telovadnih naprav za fizično
aktivnost.

od tega bo SVZ Hrastovec prispeval dobrih
200 tisoč evrov, preostanek pa bo z
integralnimi sredstvi krila država.
Objekti SVZ Hrastovec so načrtovani kot
sodobni objekti za izvajanje dejavnosti
institucionalnega varstva oseb s težavami v
duševnem razvoju, odraslih oseb s težko
motnjo v duševnem in telesnem razvoju ter
gibalno in senzorno oviranih odraslih oseb,
ki vključuje osnovno oskrbo, bivanje,
organizirano
prehrano,
zdravstveno
varstvo, socialno oskrbo in socialno varstvo.
»Vse naše investicĳe, ki jih letos ni malo,
peljejo po poti izpraznitve graščine, v kateri
stanovalci bivajo že dobrih 70 let. Skrajni
čas je, da se ljudje izselĳo iz teh prostorov
in zaživĳo med lokalnim prebivalstvom,« je
dejal direktor SVZ Hrastovec Aleksander
Gungl.
|1

Tomaž Kšela

Politično sprenevedanje ali
evropski brodolom

V devetih občinah skupna 24-urna
dežurna pogrebna služba

Pripadam generacĳi, ki je že toliko v
letih, da rada razmišlja in govori o
svoji preteklosti. Zato sem tudi sam
pred nekaj dnevi ob gledanju
informativne oddaje odprl predal, v
katerem imam shranjena razna
priznanja, med njimi tudi spominska
znaka »Enote za posebne namene
1990–1991« in »Tajna skladišča 1990–
1991«. Ob pogledu na te spominske
znake sem z mislimi odtaval nazaj v
čas slovenskega osamosvajanja in
začutil kar precej podobnosti z
dogajanjem v Ukrajini.
Tudi takrat sta bila prisotna močna tuja diplomatska dejavnost in veliko napihovanje
Amerike ter njenega predsednika Georga Busha in državnega sekretarja Jamesa
Bakerja, da Jugoslavĳa ostane, kar je po razglasitvi neodvisnosti tudi potrdila
takratna tiskovna predstavnica State Departmenta Margaret Tutwiler, ko je dejala, da
enostranski koraki Slovenĳe in Hrvaške ne bodo spremenili ameriške obravnave teh
republik kot sestavnih delov Jugoslavĳe.
Tudi OZN, ki ji nikoli ni bilo vseeno za trpeči narod in je »zelo pravična«, ni stala
križem rok, saj je njen takratni generalni sekretar Javier Pérez de Cuéllar glede
razmer v Slovenĳi dejal, da Združeni narodi nimajo kaj storiti, saj Slovenĳa ni država.
Če bi bile takrat že razvite sodobne video povezave, sem prepričan, da bi v ameriškem
kongresu zaploskali takratnemu premierju Markoviću, čez nekaj dni pa tudi
predsedniku takratne slovenske vlade, ampak šele takrat, ko so se prepričali, da od
Jugoslavĳe ne morejo imeti več nobene koristi.
V podrobnosti o osamosvojitveni vojni v Slovenĳi se ne bom spuščal, saj smo bili tisti,
ki smo bili takrat kot pripadniki slovenske vojske na južni meji, že zdavnaj preslišani
od tistih, ki so bili ob napadu jugoslovanske armade iz »božje previdnosti« na
avstrĳskem Koroškem.
Aktivnosti svetovne politike sem takrat dojemal zelo podobno in se zdaj ob napadu
Rusĳe na Ukrajino ponavljajo. Ne glede na to, kje je leta 1991 pristal Baker in kaj je
Bush povedal v telefonskem pogovoru nemškemu kanclerju Helmutu Kohlu, se za nas
na hrvaški meji ni nič spremenilo in kaj hitro smo spoznali, da se bomo morali v
primeru napada braniti sami, ker je ameriška diplomacĳa dvignila roke, saj naša
država nima nobenega naftnega vrelca.
Vse, ki zdaj trdĳo, da se je ob napadu Rusĳe na Ukrajino razblinil mit o nepremagljivi
ruski armadi, ki je druga najmočnejša armada na svetu, naj spomnim, da se je že lani
razblinil mit o ameriški vojski kot najmočnejši armadi na svetu, ko si je ta »grozna«
velesila za pobeg iz Afganistana izborila nekaj dni. Civilisti so ostali. To je potrdila
tudi Jen Psaki, tiskovna predstavnica Bele hiše, ko je dejala, da je Biden že dlje časa
menil, da se vojne v Afganistanu vojaško ne da dobiti, in nadaljevala z njegovimi
pravljicami o varnosti in humanitarni pomoči.
»Zaspani predsednik« Biden je moral zakuriti vojno nekje drugje, ker ta nekaterim le
prinaša dobiček, zato je začel hujskati Ukrajino in žugati Putinu. Seveda je nekaj dni
prej dejal, da je prepričan, da bo do napada prišlo, če bi bil iskren, pa bi dejal, da
komaj čaka, da Putin napade, ker se Putina boji, o bojni pripravljenosti in bojni moči
pa veliko pove njihov pobeg iz Afganistana.
Če se vrnem k občutkom, dragi politiki, ko ste predsedniku Ukrajine Volodimirju
Zelenskemu izkazali spoštovanje z aplavzom in stoječimi ovacĳami, in če je to vse,
kar lahko storĳo Evropska unĳa, NATO in OZN, potem res hvala za takšno pomoč. Kot
je dejal Zelenski, vas zanima samo denar in nič drugega. O namenih veliko pove tudi
ponudba Bidna Zelenskemu, ko mu je ponudil pomoč pri pobegu iz Ukrajine – to je
res herojska ponudba, ki bi se je vsak navadni Zemljan sramoval.
Dogodek z aplavzi in stoječimi ovacĳami v Evropskem parlamentu, nemškem
parlamentu in v obeh domovih ameriškega kongresa je zelo podoben, kot da se v reki
prevrne čoln in se ljudje utapljajo ter vedno, ko kateri utapljajoči pomoli glavo iz
vode, zaploskamo. Ko se nekdo spomni, da bi utapljajočim ponudil rešilno vejo, pa
Biden in Ursula von der Leyen rečeta, da je to pametno, a da naj grejo na drugi breg
reke, da ne bo Putin mislil, da sta tudi onadva pomagala. Ko sta sama, pa na svojih
kalkulatorjih takoj nadaljujeta z izračuni, koliko bosta zaslužila.
Dragi politiki, vaši aplavzi ukrajinskim vojakom ne pomenĳo nič, še vedno umirajo na
bojišču in civilisti trpĳo naprej. Vsak dan jih je več tarča napadov. Vi pa ploskate!
Enako so vaši aplavzi brezpredmetni ukrajinskim ženskam in njihovim otrokom, ki se
premraženi in lačni poslavljajo od možev, bratov in očetov ter čakajo prevoze v
begunske centre in bežĳo iz domovine pred smrtjo zaradi političnih neumnosti in
zatiskanjem oči evropskih in ameriških politikov.
Pred vrati so velikonočni prazniki in dragi politiki, z Bidnom na čelu, bojim se, da ob
praznikih ne boste imeli kaj barvati!
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Zmagoslav Šalamun

V Cerkvenjaku so župani devetih občin s
pogrebnim podjetjem Almaja, d. o. o., iz
Lenarta podpisali skupno koncesijsko
pogodbo za opravljanje obvezne lokalne
gospodarske javne službe – 24-urne javne
dežurne pogrebne službe. V skladu z njo bo
podjetje Almaja na območju občin
Benedikt, Cerkvenjak, Destrnik, Sveta Ana,
Sveti Andraž v Slov. goricah, Sveti Jurij v
Slov. goricah, Sveta Trojica in Trnovska vas
opravljalo prve prevoze pokojnikov od
kraja smrti do svojih hladilnih prostorov v
Lenartu, po potrebi zaradi obdukcije tudi
do zdravstvene ustanove in nazaj do
hladilnih prostorov.
Po besedah direktorja podjetja Almaja
Zlatka Glinška so se podpisniki koncesijske
pogodbe na osnovi elaborata, ki so ga
pripravili, dogovorili za enotno ceno
prvega prevoza pokojnika. Ta znaša 175,20
evra brez davka na dodano vrednost
oziroma 191,84 evra z davkom. Prevoz
pokojnika od kraja smrti do hladilnih
prostorov podjetja Almaja v Lenartu plača
naročnik, če pokojnika peljejo na
obdukcijo, pa država. Če pokojnik nima
svojcev, plača prvi prevoz občina. Ob tem
velja omeniti, da imajo občine svoje cenike
za uporabo mrliških vežic, pogrebno
moštvo, izkop in zasutje groba, prvo
ureditev groba, najemnino za grob in druge
pogrebne storitve.
Almaja sprejema naročila za prvi prevoz
pokojnika, ki je umrl na območju
omenjenih devetih občin, 24 ur na dan na
mobilni številki 031 689 561. Ta številka je
objavljena tudi na spletnih straneh vseh
občin, ki so podpisale koncesijsko pogodbo.
Po tem, ko Almaja prepelje pokojnika v
hladilne prostore, lahko svojci pokojnega
najamejo za izvedbo pogreba katerokoli
pogrebno podjetje. Sicer pa pogrebne
storitve izvaja tudi Almaja, ki na območju
omenjenih devetih občin v osrednjih

Slovenskih goricah izvaja pogrebno
dejavnost
že
petindvajset
let.
Občine so dolžne opravljanje 24-urne javne
dežurne pogrebne službe urediti po
Zakonu o pogrebni dejavnosti, ki je bil
sprejet leta 2016. Devet občin v osrednjih
Slovenskih goricah je lani jeseni objavilo
skupen javni razpis za podelitev koncesije
po postopku konkurenčnega dialoga.
Župani občin so za izvedbo postopka
konkurenčnega
dialoga
imenovali
strokovno komisijo, ki jo je vodil direktor
Občinske uprave Občine Cerkvenjak Vito
Kraner. Pri pripravi koncesijske pogodbe pa
je sodeloval Milan Železnik, univ. dipl.
prav., iz Evropskega pravnega centra.
Železnik je županom devetih občin čestital,
da so se odločili za to, da vse občine skupaj
podelijo koncesijo za 24-urno javno
dežurno pogrebno službo, saj bi bilo
nesmiselno, da vsaka občina to stori
posebej. Po njegovih besedah so lahko v
tem primeru občine v osrednjih Slovenskih
goricah mnogim drugim za vzor.
Ob podpisu pogodbe je zbrane župane
pozdravil cerkvenjaški župan Marjan
Žmavc. Izrazil je zadovoljstvo, da se je
občinam v osrednjih Slovenskih goricah, ki
uspešno sodelujejo pri izgradnji kolesarskih
stez, pri razvoju turizma in še pri nekaterih
projektih, uspelo povezati tudi pri podelitvi
koncesije za dežurno pogrebno službo. Po
njegovih besedah bo tako lažje tudi
koncesionarju.
Po besedah direktorja podjetja Almaja je na
območju devetih občin v osrednjih
Slovenskih goricah vsako leto od 250 do
300 pogrebov. Lani jih je bilo zaradi covida19 nekoliko več kot v preteklih letih.
Elaborat je pokazal, da je bilo doslej letno
na omenjenem območju opravljenih blizu
120 prvih prevozov pokojnikov, saj
marsikateri občan umre tudi v bolnišnici,
domu za ostarele ali kje drugje.

24-urna dežurna pogrebna služba
Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti v 1. odstavku 8. člena določa, da je:
"24-urna dežurna služba obsega vsak prevoz od kraja smrti do hladilnih prostorov
izvajalca javne službe ali zdravstvenega zavoda zaradi obdukcĳe pokojnika, odvzema
organov oziroma drugih postopkov na pokojniku in nato do hladilnih prostorov
izvajalca javne službe, vključno z uporabo le-teh, če ta zakon ne določa drugače."
Cena 24-urne dežurne službe znaša 175,20 € brez DDV, oziroma 191,84 € z DDV.
Almaja d.o.o. izvaja obvezno 24-urno dežurno pogrebno službo na območju občin
Lenart, Benedikt, Cerkvenjak, Sveta Ana, Sveti Jurĳ v Slovenskih goricah, Sveta Trojica
v Slovenskih goricah, Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Destrnik in Trnovska vas.
Dosegljivi so na dežurnih številkah 031 689 561 ali 02 720 76 73.
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Pogovor ob kavi
Vanja Čiček

Dr. Milojka Domajnko: »Moja največja vzornica in najbolj srčna ženska
je še vedno moja mama.«
Direktorica Razvojne agencije Slovenskih
goric, družinska ženska, sodelavka in
doktorica
agronomije,
ki
poudarja
pomembnost
razvoja
podeželja,
kmetovanja in samooskrbe.

Ženske, ki so v tistem času ostajale doma,
so si vseskozi pomagale pri delu. Znale so
se organizirati, stopiti skupaj, izpeljati
stvari na kmetiji. Kot otrok sem se na
traktorju vozila s svojo staro mamo. Ona je
opravljala vse traktorske prevoze na vasi.
Četudi so bile doma, so bile znotraj svojih
zmožnosti zelo podjetne in iznajdljive.

Ste doktorica s področja kmetĳstva,
sedaj pa direktorica Razvojne agencĳe
Slovenskih goric. Kaj vas je pripeljalo do
te funkcĳe? Kaj ste delali v vmesnem
času?
Po skoraj sedmih letih dela na fakulteti sem
se prek Razvojne agencije Slovenskih goric
(RASG) zaposlila v tedaj na novo
nastajajočem
Turistično-informacijskem
centru (TIC) v Cerkvenjaku, pri razvoju
turističnih vsebin.
Hkrati sem bila v tistih letih vpeta še v
programe vzpostavitve projekta Evropska
prestolnica kulture Maribor 2012. Na
povabilo raziskovalne skupine »Urbanih
brazd« sem se intenzivno vključila v
programe Trajnostne lokalne preskrbe,
Semenske knjižnice in vzpostavitve
Urbanih eko vrtov, ki so bili pozneje
vzpostavljeni v Mariboru, blizu centra RTV.

Eden
najuspešnejših
projektov, ki se
dobro razvija in
raste še danes, je
Zadruga Dobrina.
Eden najuspešnejših projektov, ki se dobro
razvija in raste še danes, je Zadruga
Dobrina.
Kot agronomka ste zelo spodbujali
(prehrambno) samooskrbnost, o čemer
priča tudi Zadruga Dobrina. Kakšna je
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Vse to je dr. Milojka Domajnko, ki je z nami
spregovorila o svojem življenjskem delu in
njeni vlogi v Slovenskih goricah. Doktorica
s področja agronomije je novembra 2020
prevzela
vajeti
Razvojne
agencije
Slovenske gorice s sedežem v Lenartu.

Pri delu se prav tako srečujemo z vedno
večjim zalogajem birokracije.
izvedli blizu dvesto razvojnih projektov.

njena zgodba?
Male kmetije je skrbela konkurenca velikih
korporacij. Zato smo jih spodbujali, da se
povezujejo z drugimi kmetijami, ker lahko
skupaj več naredimo.

Kaj so največji izzivi ali »kamni spotike«
v vašem poslu?
Seveda pri delu naletimo tudi na ovire, na
vseh razpisih namreč ne moremo prijavljati
vsebin, za katere zaznamo potrebe v
okolju, saj vsebinsko ne ustrezajo
razpisnim pogojem. Pri delu se prav tako
srečujemo z vedno večjim zalogajem
birokracije pri pripravi dokumentacije za
projekte.

Ustanovljena je bila Zadruga Dobrina, s
trgovino v centru Maribora, zdaj na
Gosposki. Te manjše kmetije prej niso imele
možnosti trženja, zdaj pa pride nekdo do
njih domov, pobere pridelek in ga še
svežega dostavi na vaš dom v Lenartu ali
Mariboru.

Če pustimo delo ob strani in se
osredotočimo na prosti čas ... Kaj najraje
počnete, kaj vas najbolj osrečuje?
Odraščala sem na kmetiji in s kmetijstvom
sem še vedno močno povezana. Kolikor
nam dopušča čas, ga z družino namenimo
za pomoč na kmetiji staršev in na moževi
domačiji. Ta stik z domačimi in z zemljo me
pomiri in mi napolni baterije.

Kako sicer poteka vaše delo?
Na Razvojni agencĳi sem zaposlena že
enajsto leto. Delo je zahtevno – precejšnjo
odgovornost
predstavlja
priprava
razvojnega programa območja ORP
Slovenske gorice in LAS Ovtar. Sodelujemo
pri pripravi regionalnega razvojnega
programa za vse podravske občine in
skrbimo za črpanje evropskih sredstev. Delo
je dinamično, monotonosti zagotovo ni.
Toda roki nam narekujejo hiter tempo in
pritisk. Projekt je treba izvesti, ne glede na
to, če si ali te ni. V preteklem in sedanjem
programskem obdobju smo na RASG

Prav tako z družino radi pogledamo kak
dober film, v zimskih mesecih je več časa za
branje, rada tudi kuham, pečem in slikam.
Kar se športa tiče, veliko prehodim, želja je,
da bi malo več kolesarila.
Kaj menite, da so največji izzivi žensk v
podjetniškem svetu?
Pri ženskah bi izpostavila usklajevanje dela
z družino, še zlasti, ko so otroci manjši.
Družina naj bi bila še vedno na prvem
mestu, saj te potrebuje.
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Iz lastnih izkušenj sem spoznala, da vse
teče dobro takrat, ko se organiziraš tako,
da ko si z družino, si 100-odstotno z njo, v
službi pa 100-odstotno pri delu.
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Ko sva že pri ženskah, ali bi radi
izpostavili kakšne vzornice?
Moja največja vzornica in najbolj srčna
ženska je še vedno moja mama. Nikdar
nisem iskala vzornic nekje zunaj, pač pa so
to vedno bile ženske, ki so me obkrožale že
iz otroških let, od babice, tet, pozneje
sodelavk itd. Imela sem to srečo, da sem
odraščala na kmetiji, kjer sem bila prisotna
pri vseh opravilih, mama me je veliko
naučila in mi vedno stoji ob strani.

Ženske so nekoč
ostajale doma in
so si vseskozi
pomagale pri delu.
Se vam zdi, da je tovrstnih skupnosti,
kjer bi ženska pomagala ženski, vse
manj? Zdi se, da živimo v času, kjer je
ena ženska sama za vse, je gospodinja in
podjetnica.
Da, tega je absolutno vse manj. Glede na
naš sistem služb in odraščanja otrok v
vrtcih je to nekako jasna posledica. Ne vem,
ali je to ravno najboljše za starše in otroke.
Zagotovo otrokom tudi v vrtcih nudijo vse,
kar je v njihovi moči, se mi pa zdi, da je
povezanost s starši, da z njimi odraščaš in
jih spremljaš pri delu, nekaj več. Če imaš
neke zdrave družinske temelje, je to nad
vsem.
Kot je navedeno na vaši spletni strani, je
namen ustanovitve RASG pospeševati
razvoj območja občin Slovenskih goric.
Kako se vaše ideje o potrebnem razvoju
razlikujejo od realizacĳe? Kje imate
recimo zavezane roke in kaj si nadvse
želite uresničiti ali spremeniti na
področju razvoja?
Slovenske gorice so odmaknjene od
osrednjega razvojnega dogajanja, zato je še
toliko pomembneje, da prepoznamo
potrebe in potenciale območja. Želimo si še
več podpore na področju malega
gospodarstva, zagotavljanja deficitarnega
kadra, zmanjševanja bega možganov in
izboljšanja pogojev za zaposlovanje v regiji.
Turizem je na primer ena od dejavnosti, ki
na našem območju potrebuje precej
razvojne podpore. S temi izzivi se na
celotnem območju LAS Ovtar ukvarjamo že
dlje časa – iščejo se investitorji za
vzpostavitev turističnih nočitev v Lenartu
in tudi v drugih občinah, v Benediktu je
velik potencial za črpanje geotermalne
vode itd.
Imamo jezera, ki so še neizkoriščena in tudi
tam vidimo možnost za razvoj turističnih
vsebin.
Pa se na tem področju vendarle že kaj
premika?
Da, posebej bi izpostavila aktualen projekt
Incoming agencije, kjer gre za povezovanje
celotnega območja Slovenskih goric kot
turistične destinacije in za vzpostavitev
nove pravne osebe – organizacije, ki bo
skrbela za trženje lokalne turistične
ponudbe.
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Občina Lenart
Zmago Šalamun

V marcu so v Domu Lenart skupaj s
konzorcijskimi
partnerji,
visokotehnološkimi in socialno naprednimi
podjetji, zaključili projektne aktivnosti v
sklopu projekta Blockchain energetsko
trgovanje z umetno inteligenco (BETAi).
V sklopu projekta so dobili sončno
elektrarno, toplotni črpalki in električno
polnilnico, s presežkom proizvedene
elektrike pa bodo trgovali na energetski
tržnici. Na ta način bodo izboljšali
energetsko
samozadostnost,
povečali
porabo obnovljivih virov energije, nižji
bodo stroški upravljanja. Na ta način so v
Domu Lenart postali še bolj trajnostno
naravnani in so poskrbeli za povečano
lokalno samooskrbo.
Cilj projekta je bil za Dom Lenart razviti
skupno platformo, ki omogoča neposredno
avtomatsko trgovanje z električno energijo
po sistemu peer to peer (P2P). Upravljavec
platforme je podjetje SONCE energija,
ključno logiko in metode umetne
inteligence je razvilo podjetje Comcom, za
kibernetsko varnost je poskrbelo podjetje
Viris, razvoj krmiljenja naprav pa je
prevzelo podjetje Eudom. Projekt je
vključeval razvoj več izdelkov oziroma
rešitev in storitev ter prenos tehnologij
povezanih v celoto tehnoloških, socialnih
in ekoloških inovativnih rešitev.
Objekt doma starostnikov vodilnega
partnerja Doma Lenart je v času projekta
postal testno okolje za razvoj inovativnih
rešitev.
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“Domu sv. Lenart je s projektom BETAi
omogočeno pametno upravljanje. Slednje
pomeni, da avtomatizirano in učinkovitejše
izkoriščamo obstoječe in nove vire energije,
tudi s pomočjo umetne inteligence. Vsi
sodelujoči partnerji so iskali in našli
pametne rešitve, da oskrbovancem doma
zagotovimo najboljše bivanjsko ugodje, kar
smo dosegli tudi z vzpostavitvijo
ustreznega prezračevanja v objektu. Z
povečano uporabo obnovljivih virov
energije je dom tudi bistveno prijaznejši do
okolja,” je o projektu povedal direktor
doma Zlatko Gričnik.
V. d. direktor Javne agencije RS SPIRIT Rok
Capl je dejal: “Projekt BETAi predstavlja
prebojni mejnik na globalno povezanem
energetskem področju.”
Projekt predstavlja novost na področju
povečane energetske učinkovitosti in
samozadostnosti ter povečanega deleža
obnovljivih virov energije, prispeva k
znižanju cene električne energije končnih
odjemalcev, pripomore k decentralizaciji
sistema, trajnostni naravnanosti in lokalni
samooskrbi.
Državni sekretar na Ministrsvo za delo,
družino, socialne zadeve in enake možnosti
Cveto Uršič pa dodaja: “Projekt je primer
zelo dobre prakse zmanjševanja stroškov in
pametnega upravljanja v objektih domov
za ostarele, zato upam da bo za vašo idejo
slišal še kakšen podoben zavod.”
Partnerji so v sklopu projekta izmenjali
mnogo znanj in primerov dobrih praks. S

Foto: arhiv Dom Lenart

V Domu Lenart s konzorcijem podjetij do energetskega trgovanja s pomočjo
umetne inteligence

komplementarnim znanjem in razvito
tehnologijo lahko objekte, kot je Dom
Lenart, nadgradijo do te mere, da
izkoristijo
lastne
potenciale
samooskrbnosti, se povežejo
z drugimi
proizvajalci čiste električne energije preko
P2P tržnice, optimizirajo porabo električne
in toplotne energije ter ustvarijo dodatne
prihranke. Prihranki
imajo pozitiven
ekonomski učinek za uporabnike objekta in
stranke v bilančni skupini, zmanjšana
poraba energije pa pomembno prispeva k
čistejšemu okolju.
Tudi državni sekretar na Ministrstvo za
gospodarski razvoj in tehnologijo Andrej
Čuš glede na projekt optimistično in
dodaja: „Projekt neposredno rešuje izzive

digitalne transformacije, vsaj na treh
nivojih. Z uvedbo strojnega učenja
energetskega
Sistema
prispeva
k
zniževanju stroškov in učinkovitemu
ravnanju z energentom. Tehnologija
veriženja blokov v trgovanje uvaja
sledljivost in preglednost poslovanja.
Ureditev
poslovanja
s
pametnimi
pogodbami pa olajša dostopnost in varnost
pri oskrbi z električno energijo.”
Naložbo sta delno sofinancirala Evropska
unija iz Evropskega sklada za regionalni
razvoj in Ministrstvo za gospodarski razvoj
in tehnologijo RS.
Več informacij o projektu najdete na spletni
strani https://www.betai.si
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Občina Lenart
Vanja Čiček

Družina s kmetije Pukšič z združenim znanjem do prvovrstnih izdelkov

Za živali je na kmetiji
odlično poskrbljeno
Govedo se pase od začetka maja do konca
oktobra na skupinskem pašniku. Prašiče
krmĳo z doma pridelanimi suhimi žiti.
Dokupĳo
samo
vitaminsko-mineralne
mešanice. O tem, da se prašiči na njihovi
kmetĳi počutĳo odlično, priča njihova
vključenost v program »Dobrobit živali«,
kar pomeni, da so živali na izpustu, v hlevu
pa imajo na voljo večjo površino za gibanje.

Foto: Nina Zorman

S slastnimi breskvicami
osvojila znak kakovosti
Valerĳa Pukšič je tudi odlična pekinja: »Za
»breskvice« sem prejela znak kakovosti, kar
je najvišje možno priznanje ocenjevanja na
Dobrotah slovenskih kmetĳ, prireditvi, ki jo
organizator KGZ Ptuj vsako leto organizira
na Ptuju,« se rada pohvali, ob čemer
poudarja, da ključne sestavine vseh
njihovih izdelkov izvirajo iz lokalnih
kmetĳ.
Prav njihov »kiblflajš« je bil pika na i na
slavni »tro-tici« pod okriljem Janeza
Bračiča, zmagovalni sladici, ki so jo junĳa
2021 v Sveti Trojici na natečaju za izbor
krajevne sladice izbrali med devetnajstimi
prĳavljenimi sladicami. Na vrhu tro-tice, ki
je blestela zaradi domačih sestavin, kot so
jurkina marmelada, orehi in hruškova
viljamovka,
je
namreč
presenetil
dehidriran domači kiblflajš Kmetĳe Pukšič.

Stojnica v mariborskem
Mercator centru Tabor

Foto: Nina Zorman

Z njihovimi okusnimi izdelki so dodobra
seznanjeni tudi Mariborčani, saj kmetĳa
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Na 12 hektarjev veliki kmetĳi Pukšič, kjer
bivajo in pri delu pomagajo Valerĳa, njen
mož Jože, hči Valentina in Valerĳin oče
Franc, se ukvarjajo s pridelavo in predelavo
mesa ter s peko kruha in peciva na
tradicionalen način. Redĳo 130 prašičjih in
20 govejih pitancev, nekaj svežega
svinjskega in govejega mesa prodajo v
paketih po 5, 10 ali tudi več kilogramov.
Pretežni del svinjskega mesa predelajo v
izdelke, kot so suhe bunke, suha vratovina,
klobase za kuhanje, meso iz tunke, zaseka,
ocvirki, mast, prekajeno meso, rebra in
kosti, v zimski sezoni pa po predhodnem
naročilu ponujajo krvavice, kašnice in
pečenice. Vsi izdelki so narejeni na
tradicionalen način. Prekajene izdelke
dimĳo v klasičnih dimnicah, kurjenih na
bukova drva. Valerĳa pripravi narezke
različnih oblik in velikosti, glede na želje in
potrebe strank.
Ogromno znanja o suhomesnatih izdelkih
je Jože trudoma pridobival v času svoje
zaposlitve pri eni od znanih mesarĳ v
Slovenĳi in od svojega dedka. Na kmetĳi je
redno zaposlen vse od leta 2020, Valerĳa
pa je kmetĳo prevzela leta 2013.

Ker se nezadržno bliža velika noč, bodo na
kmetĳi Pukšič za stranke tudi letos
pripravili velikonočni paket, kjer je možno
izbirati med rženim ali mlečnim kruhom z
ali brez rozin, prekajeno šunko, vratovino
in ribico, prekajenimi klobasami za
kuhanje, potratno in ne nazadnje tudi
orehovo potico. Naročila sprejemajo vse do
10. aprila. Stranke po predhodnem
naročilu po izdelke hodĳo tudi na njihov
dom.

Obnova oltarjev sv. Sebastjana in
Marije v kapelah v cerkvi sv.
Lenarta v Slovenskih goricah
Cerkev sv. Lenarta v Slovenskih goricah je
edem od najlepših arhitekturnih primerkov
slovenjegoriške pozne gotike. Za kvalitetno
arhitekturo ne zaostaja niti cerkvena
oprema. Poleg že obnovljenega glavnega in
dve stranskih oltarjev pa cerkev še skriva
dva bogata a velikokrat prezrta oltarja v
severni in južni kapeli, ki ju želimo v
obdobju naslednjih treh let obnoviti.
Pred samo obnovo Marĳinega in
Sebastjanovega
oltarja
je
potrebno
pripraviti ustrezno dokumentacĳo, ki bo
osnova za nadaljnja restavratorska dela. V
sklopu priprave dokumentacĳe se popiše
stanje oltarjev, izvede sondiranje in
odvzamejo vzorci, saj želimo najti
originalne barvne plasti in tako povrniti
oltarjema prvotni videz.
Pripravljalna dela na oltarjih so že stekla,
ko se je oltar sv. Sebastjana vzpostavil v
prvotno obliko in s fotografiranjem obeh
oltarjev. Prav tako pa se po arhivih in
literaturi iščejo zapisi in slike Marĳinega in
Sebastjanovega oltarja.
Glede na skopo literaturo lahko oltar v
severni kapeli z osrednjo podobo svete
Marĳe postavimo v drugo polovic 18.
stoletja. Medtem ko oltar v južni kapeli, z
osrednjo podobo svetega Sebastjana, pa
verjetno v prvo polovico 19. stoletja. Videti
je, da sta bila oltarja kljub svoji veličini
manj pomembna in v podrejenem položaju
glede na ostale oltarje. To se nam potrjuje
tudi pri iskanju stare dokumentacĳe in
fotografij, kjer najdemo samo zapise in
fotografije prezbiterĳa z glavnim oltarjem.
Na žalost, do sedaj nismo našli nobene

starejše fotografije stranskih kapel z
oltarjema. Zato vas prosimo za pomoč, da
bi s skupnimi močmi poiskali najstarejšo
obstoječo
fotografijo
Marĳinega
in
Sebastjanovega oltarja v stranskih kapelah.
V kolikor imate doma kako staro fotografijo
na kateri sta ta dva oltarja Vas prosimo, če
jo prinesete pokazat.
Starejše fotografije nam pridejo v poštev,
ko je potrebno preveriti ali je bil oltar v
preteklosti že predelan oz. je potrebno
manjkajoče dele nadomestiti z novimi. V
našem primeru, če pogledamo Marĳin
oltar, imamo opravka s predelavo niše in
verjetno manjkajočo zaveso.
Zahvaljujemo se možem za vzpostavitev
oltarja v prvotno obliko in g. Maksimilĳanu
Krautiču in Foto Askari za fotografiranje
obeh oltarjev.

Foto: Avguštin Stegenšek

Zakonca z združenimi
močmi uspešno vodita
kmetijo

svoje izdelke vsako soboto od 9. do 15. ure
ponuja na stojnici v mariborskem Mercator
centru Tabor. Vsako soboto se tako v krušni
peči spečejo sveži kruh in gibanice, na voljo
je
tudi
ocvirkova
pogača.
V
predprazničnem času bodo na stojnici
prisotni od srede, 13. aprila.

Foto: osebni arhiv

Valerĳa
Pukšič,
nosilka
dopolnilne
dejavnosti na kmetĳi Pukšič iz Šetarove, je
za nas spregovorila o svoji vpletenosti v
kmečka opravila in o storitvah, ki jih
ponujajo. Za bralce bo njihova ponudba
aktualna zlasti v času pred veliko nočjo, saj
za
stranke
ponuja
slasten
paket
velikonočnih jedi.

Kot primer vam pokažemo fotografijo
glavnega oltarja posneto pred letom 1953
oziroma pred obnovo notranjosti.
dr. Andreja Padovnik in
Marjan Pučko
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Občina Benedikt
Damjan Veršič

Na kmetiji lahko preživiš le s
trdim in lastnim delom

Foto: Damjan Veršič

Hlev je zgrajen po zadnjih standardih in
je prĳazen do živali
Ko je še živel Domnov dedek, torej Darkov
oče, je imela kmetija med 60 in 70 glav
goveje živine, nakar so njihovo število
počasi povečevali. Leta 2012 so zgradili
nov, moderen hlev, ki je bil primeren za 120
živali. Ker to število ni zadostovalo, so
obnovili še obstoječe hleve, kjer so prav
tako zapolnili vse kapacitete.
»Hlev, ki je za nas predstavljal veliko
investicijo, je zgrajen po zadnjih standardih
Evropske unije o dobrobiti živali. To
pomeni, da ima urejeno zračenje ter dovolj
svetlobe in prostora za živali, ki niso
privezane, temveč se po hlevu prosto
gibajo. V poletnih mesecih živalim 24 ur na
dan omogočamo izpust,« povedo Kolerjevi.
V hlevu je urejeno molzišče, ki omogoča
hkratno molžo desetih krav. Večino dela
opravijo s pomočjo strojev, ki jih redno

osnovne šole, nekateri so tudi mlajši in
starejši, ki z delom na terenu spoznavajo
osnove raznolikosti življenja, biosistema,
naravovarstva.«
Projekt je podprla tudi Občina Benedikt.
Župan mag. Milan Repič je delovanje
skupine mladih raziskovalcev ocenil kot
nekaj pozitivnega: »Znanje, ki ga pridobĳo,
prenašajo naprej med svoje prĳatelje in na
ta način pripomorejo k ohranitvi narave.
Odrasli se namreč velikokrat ne zavedamo
njenega pomena, čeprav smo neposredno
odvisni od okolja, v katerem živimo.
Ponosni smo lahko, da nam ti mladi dajejo
vzgled in skrbĳo, da bomo naravo ohranili
tudi za naše zanamce.«

posodabljajo. »Imamo vso potrebno
kmetijsko mehanizacijo, razen žitnega
kombajna. Če je to potrebno in kolikor nam
dopušča čas, za druge kmete opravljamo
tudi strojne usluge.«
Delavnik na kmetĳi lahko tudi do 16 ur
Domen pravi, da se je za prevzem kmetije
odločil, ker ga je kmetovanje že od nekdaj
veselilo. »Že takrat, ko je kmetoval dedek,
sem bil pri kmetijskih opravilih ves čas
zraven. Po poklicu sem veterinarski tehnik
in že v času srednje šole sem načrtoval, da
ostanem doma na kmetiji, kjer je sicer tudi
moje dekle Samanta.«
Dnevno opravijo 8-urni delavnik v hlevu.
»Zjutraj ob 6.00 se vsi trije, torej oče, mama
in jaz, odpravimo v hlev in v dobrih štirih
urah pomolzemo živino, jo nahranimo in
poskrbimo za nastil. Približno toliko časa,
morda nekaj manj, v hlevu preživimo tudi
zvečer. Čez dan pa napravimo več obhodov,
preverjamo potek telitev in podobno. Ne
smemo pozabiti na redno čiščenje hlevov, v
času sezone sta aktualna košnja in spravilo
krme, pa tudi žetev in podobno, tako da
lahko takrat naš delovnik obsega tudi do 16
ur,« pojasnjuje Domen.
Kako pa je z morebitnim dopustom?
»Če se dobro organiziramo, si ga seveda
lahko privoščimo. Moja starša recimo sploh
ne hodita na dopust.«
»V glavnem vsa dela opravimo sami ...«
Kolerjevi se preživljajo le s kmetijsko
dejavnostjo. Na vprašanje, ali je to mogoče,
Darko odgovori: »Je mogoče, ampak le s
trdim in lastnim delom. V glavnem vsa dela
opravimo sami, kakšna večja, na primer
zidarska, tudi s pomočjo prijateljev in
znancev.« V dveh dneh namolzejo od 1.500
do 1.700 litrov mleka, ki ga prodajo
Kmetijski zadrugi Ptuj. S trenutnimi
odkupnimi cenami so zadovoljni: »Lahko
rečem, da smo, čeprav se bo zdaj kdo
obregnil ob to. Če ne bi bilo drugih
podražitev, bi bile cene kar primerne. Tako
pa so se izjemno povišale cene
repromateriala, gnojil, nafte, folij za
pokrivanje silosov itd. Korona
nas ni posebej prizadela,
zgodilo se je celo, da smo morali
koronski dodatek vračati. Sicer
pa je tako, da nikoli nismo z
ničimer povsem zadovoljni.«
V prihodnje, dodaja mladi
gospodar, bodo, če bo to
potrebno, kmetijo še širili, ni pa
to eden izmed kratkoročnih
načrtov.

Foto: Damjan Veršič

Kmetĳa je usmerjena v živinorejo
Kmetija obsega 60 hektarjev obdelovalne
površine – pašnikov, travnikov, njiv, nekaj
zemlje imajo Kolerjevi tudi v sosednji
občini Sveta Trojica. Usmerjeni so v tako
imenovani zaključeni krog živinoreje, kar
pomeni, da vzrejajo živali v vseh stopnjah
razvoja, to je od teličkov, telic za obnovo
črede, krav, ki jih koristijo za mleko, do
bikov, ki jih prodajo klavnici. Število živali
na kmetiji, vse so lisaste pasme, se giblje
med 160 in 170, med njimi je približno 50
krav molznic.

Na gregorjevo, 12. marca, je Pomurska
sekcija Društva za opazovanje in
proučevanje ptic Slovenije (DOPPS) na
prostoru pred OŠ Benedikt predstavljala
društveno delo, zanimivosti, povezane s
pticami in naravovarstvom, obiskovalcem
so razdeljevali brošure, društvene revije in
ostali izobraževalni material, otroci pa so
ustvarjali na temo gregorjevega.
Hkrati so svoje delo predstavljali člani
skupine
Mladi
raziskovalci
narave
Slovenskih goric Benedikt, katerih mentor
je Robert Šiško, znan ljubiteljski ornitolog,
član DOPPS-ja in Civilne iniciative narava
Slovenskih goric.
»Večinoma gre za učence četrtega razreda

Damjan Veršič

Likovna razstava treh ljubiteljskih
ustvarjalk iz Benedikta
Do konca marca je v razstavišču Osnovne
šole Benedikt na ogled tematska likovna
razstava Moja krajina 2021 z naslovom
Moja veduta. Območna izpostava Javnega
sklada za kulturne dejavnosti Lenart je
javni natečaj za likovnike, ki so upodabljali
kmečke in ostale objekte ter bogate vedute
naših krajev, objavila že v lanskem letu.
Strokovna komisĳa v sestavi Mario Berdič,
likovni kritik in kustos, Konrad Krajnc,
slikar, in Nina Šulin, profesorica likovne
umetnosti in mag. scenskega oblikovanja,
je med desetimi likovnimi deli nagradila
slike Barbare Borlovan, Romea Štrakla in
Slavka Toplaka, Benedičanka Valerĳa
Kuhar, sicer profesorica likovne umetnosti
na osnovnih šolah v Benediktu in Lenartu,
pa je za panoramsko sliko Moj Benedikt
prejela pohvalo. Kot pravi, najraje riše
realistične portrete s svinčnikom in ogljem.
Z benediške občine na razstavi sodelujeta

tudi Anica Janžič z deloma Cerkev Svete
Marĳe in Orhideja v cvetu ter Marĳa Lutar
s slikama Poletje v naravi in Na vasi. Vse tri
domače avtorice letos na razstavi
sodelujejo prvič.
Vodja Območne izpostave Javnega sklada
za kulturne dejavnosti Lenart Breda
Slavinec je ob odprtju razstave, po kateri je
obiskovalce strokovno vodil Mario Berdič,
izrazila zadovoljstvo, da so se letos razstavi
priključili
novi
ljubiteljski
likovni
ustvarjalci. Za sodelovanje se je posebej
zahvalila županu Občine Benedikt mag.
Milanu Repiču in ravnatelju Osnovne šole
Benedikt Aljoši Bradaču.
Lanskega septembra je bila omenjena
razstava najprej na ogled v Galeriji
Konrada Krajnca v Lenartu, pred
Benediktom pa je gostovala na osnovni šoli
v Jurovskem Dolu. Aprila se seli na Sveto
Ano, nato pa še v Sveto Trojico.

Foto: Damjan Veršič

Potem ko se v Sloveniji število kmetij, zlasti
manjših, iz leta v leto zmanjšuje, pa imamo
na drugi strani večje družinske kmetije, ki
preživijo le s trdim delom vseh družinskih
članov. Tak primer je kmetija Koler v
Benediktu v osrednjih Slovenskih goricah,
na kateri skupaj kmetujeta dve generaciji.
Od lanskega leta naprej eno večjih kmetij v
benediški občini vodi mladi prevzemnik
Domen Koler, njegova starša Darko in
Brigita pa mu vsakodnevno pomagata pri
opravilih. Del družine je tudi Domnova
sestra Amadeja, ki pa je zaposlena v
Mariboru.

Foto: Damjan Veršič

Ozaveščali o pomembnosti narave

Damjan Veršič
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Občina Benedikt

Petnajstletna Patricĳa Kuronja Križnik iz
Benedikta je vedno bolj uveljavljena na
področju narodnozabavne glasbe.
Patricĳina
ljubezen
do
diatonične
harmonike traja že od njenega šestega leta.
A si takrat, kot nam je povedala, z mamo
nista mogli privoščiti učnih ur in tako je
bilo vse do Patricĳinega enajstega leta.
»Potem pa smo leta 2017 izvedeli za
Glasbeno šolo Rošer, ki mi je stopila
naproti. Pri njih glasbene ure obiskujem še
danes. Sicer ne prihajam ravno iz glasbene
družine, je pa res, da me glasba že od
nekdaj spremlja vsak dan, ker brez glasbe
na televizĳi pri nas enostavno ni šlo.«
Učitelj je že na prvi uri videl, da ima talent
Na začetku jo je skrbelo, da ne bo mogla

hoditi na vaje harmonike, ampak mentor
Marko Belšak in direktor Glasbene šole
Rošer Klemen Rošer sta bila zelo
razumevajoča. Učne ure ima v kulturnem
domu v Benediktu, harmoniko pa je
izbrala, kot pravi, ker ji je njena melodĳa
res »vav«. »Učitelj je že na prvi uri videl,
kako me veseli harmonika, da imam talent
in da z mene še nekaj bo. Seveda je bilo na
začetku nekaj težav, ampak strast do
igranja je bila tako močna, da se nisem
dala. Učitelj pa je razumevajoč, tako da z
veseljem hodim na učne ure.«
Na vprašanje, koliko vaje je potrebne,
Patricija odgovarja: »Če bi bila v življenju
samo glasba, bi lahko harmoniko
preigravala cele dneve. A so še druge stvari.

»Vedela sem, da bo na tem tekmovanju
nekaj, česar še nisem doživela.«
Patricija je doslej nastopila že na več
tekmovanjih. Prvo je bilo Slakovo
tekmovanje, kjer je dosegla bronasto
priznanje. »Takrat sem bila nad svojim
dosežkom zelo presenečena, sploh ne
morem povedati, kako. Šlo je za prvo
tekmovanje, na katerem sem že dosegla
priznanje. Noro!« še pove naša sogovornica
in doda, da je sodelovala tudi na
mednarodnem Avsenikovem tekmovanju,
na katerem je dosegla srebrno priznanje,
nedolgo nazaj pa še zlato.
»Moj veliki preskok je predstavljalo
tekmovanje za naj harmonikarja na Golici
TV, kjer sem dosegla tretje mesto. Tam so
me prvič v življenju spremljale kamere.
Tekmovala sem tudi na Štajerski
frajtonarici, kjer sem dosegla tretje mesto,
in se uvrstila na Zlato harmoniko Ljubečne
2022.«
Mlada glasbenica je še posebej ponosna na
nastop na 15. Mednarodnem tekmovanju
harmonikarjev za nagrado Avsenik, na
katerem je osvojila zlato priznanje.
»Moram priznati, da sva za ta nastop z
učiteljem
v
zadnjih
dneh
pred
tekmovanjem vadila ves čas, tudi do
štirikrat dnevno. Ne vem, kako naj povem,

ampak vedela sem, da bo na tem
tekmovanju nekaj, česar še nisem
doživela.«
Vsem se zahvaljuje za podporo
Patricija avtorskih skladb še nima, a
dopušča možnost, da bo kdaj kaj sama
napisala. Je pa v Lenartu v sodelovanju s
TV Golica posnela svoj prvi samostojni
videospot za skladbo Kam le čas beži. Ob
tem se zahvaljuje županu Janezu
Krambergerju, ki ji je omogočil snemanje.
Sicer pa pravi, da je narodnozabavna
glasba zakon. »Všeč so mi tudi druge
glasbene zvrsti, ki jih tudi poslušam, jih
seveda zaigram in zapojem. Na moji
glasbeni poti me podpirajo res vsi: družina,
sosedje, prijatelji, sošolci, učitelji itd.
Moram povedati, da imam na šoli
prekrasen razred, ki me podpira na polno.
Sošolci radi poslušajo mojo glasbo, pojejo z
menoj, se smejejo. Res sem ponosna, da
sem v družbi takšnih ljudi. Hvala vsem za
podporo.«
V življenju bi rada postala reševalka
In kaj želi postati v življenju? »Moja
strastna želja je postati reševalka. Ker sem
sama velikokrat potrebovala pomoč, saj
sem v otroštvu veliko časa preživela v
bolnišnicah, želim pomagati drugim.
Glasba pa bo seveda ostala v mojem
življenju za vedno. Moja največja želja je,
da si ustvarim ansambel in da z njim
razveseljujem ljudi.«
Damjan Veršič

Ludvik Kramberger

Damjan Veršič

Župnik in dekan Marjan Rola
praznoval šestdesetletnico

Obrezali Čolnikovo trto

večjih praznikih in druženjih faranov. Ob
tem skrbi tudi za vzdrževanje podružnične
cerkve sv. Treh kraljev.
Življenjski jubilej je počastil 27. februarja z
darovanjem nedeljske sv. maše, najprej v
Negovi in nato v Benediktu.
V Benediktu so z njim somaševali p. Beno
Lavrih, zlatomašnik Ivan Zanjkovič, mag.
Janez Sraka in stalni diakon Vlado Orgolič.
Rola je čestitke prejel od župana Občine
Benedikt mag. Milana Repiča, Marka Leve
(v imenu župnĳskega gospodarskega
sveta), Milice Perko (v imenu Karitasa) in
Antona Krambergerja (v imenu župnĳe
Negova). Slovesne maše se je udeležil tudi
Rolov oče Štefan, mama je že pokojna.
Bogoslužje je s petjem popestril župnĳski
pevski zbor, ki ga je na orglah spremljala
Majda Fras Leva. Po maši so za udeležence
maše pripravili pogostitev.

Foto: Ludvik Kramberger

Župnik in dekan Marjan Rola, ki vodi
župnĳo sv. Benedikta in soupravlja župnĳo
Negova, letos praznuje šestdesetletnico
življenja. Rodil se je 26. februarja 1962 v
Zgornji Koreni, v župnĳi sv. Barbara.
Čeprav so starši pričakovali, da bo prevzel
kmetĳo, se to ni zgodilo, saj se je odločil,
da bo postal duhovnik. Negova prva
duhovniška služba kaplana je bila v župnĳi
Ljutomer, nato pa je sedemnajst let vodil
župnĳo Razkrižje. Zdaj že trinajst let vodi
župnĳo sv. Benedikta, ob tem pa skrbi tudi
za župnĳo Negova. Kot dober organizator
in gospodar skrbi za urejenost cerkve v
Benediktu in tudi v Negovi. V času
njegovega vodenja benediške župnĳe so v
cerkvi uredili talno gretje, obnovili
notranje prostore in zunanjost cerkve. V
tem času so bili nabavljeni trĳe novi
zvonovi. Ob obnovljenem župnišču je
urejen prostor za darovanje svetih maš ob
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V nedeljo, 6. marca, so pri Svetih Treh
Kraljih, ob rojstni hiši Dominika Čolnika,
opravili tradicionalno, že sedemnajsto rez
Čolnikove trte, potomke stare trte z
mariborskega Lenta. Ob številnih občanih
so se dogodka med drugim udeležili župan
Občine Benedikt in skrbnik trte mag. Milan
Repič,
predsednik
Turističnovinogradniškega društva Benedikt in
občinski viničar Marjan Farasin, častni
predsednik društva Zlatko Borak, občinski
ovtar Čolnikove trte Janez Žižek, kletar
Janez Huber, prvi župan Milan Gumzar,
župnik Marjan Rola in ravnatelj Osnovne
šole Benedikt Aljoša Bradač. Za kulturni
program je poskrbel Cerkveni mešani
pevski zbor sv. Benedikt.
Čolnikovo trto, ki je poimenovana po
velikem
narodnjaku,
domoljubu,
veterinarju in vinogradniku, ki naj bi
pridelal prvo ledeno vino na svetu, so
posadili leta 2005. Ob njej od leta 2006
rasteta avtohtona sorta radgonskokapelskih
goric,
radgonska ranina, in
dobrih osemdeset let star
domači kvinton.
Ob trtah se nahajata
obnovljeni vinska klet in
mežnarija.
Marjan Farasin je povedal,
da so trte v dobri
kondiciji, čeprav so jih
morali zaradi lanskoletne
pozebe in suše nekoliko
okrepiti.
Turističnovinogradniško
društvo
ima sicer pri Svetih Treh
Kraljih
v
najemu
vinograd,
ki
pripada

družini Šijanec, ta je tudi lastnica
obnovljenega platoja pred trtami, ki ga
uporabljajo za različne prireditve. »Ob
trtah je obnovljena vinska klet, katere
lastnik je mariborska nadškofija. Naslednje
leto se nam izteče 10-letna najemna
pogodba, za katero upamo, da jo bomo
lahko obnovili. Nad kletjo pa je obnovljena
mežnarija.«
Mag. Milan Repič je poudaril, da je rez ena
od prireditev v občini, ki jo organizirajo
skupaj
s
Turistično-vinogradniškim
društvom Benedikt. »Dogodek povezuje ne
samo vinogradnike in vinogradnice, ampak
tudi širši krog občanov. Zahvaljujem se
vsem, ki skrbijo za te trte in bližnji
vinograd, ki so za občino pomembni v
promocijskem smislu. Z rezjo pa se
začnemo pripravljati na novo sezono v
vinogradništvu, seveda v upanju, da bomo
jeseni prišli do dobre slovenjegoriške
kapljice.«

Foto: Damjan Veršič

Že pri petnajstih letih prejela
zlato Avsenikovo priznanje

Foto: Damjan Veršič

Z mentorjem imam vajo pol ure na teden,
doma pa vsak dan do ene ure in več, včasih
tudi po dve uri skupaj. Rada pa zaigram še
na kitaro, ukulele in sintesajzer. Seveda je
harmonika na prvem mestu, o tem ni
dvoma.«
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Franc Bratkovič

Knjižnica z blizu 10.000 knjigami

Že oseminsedemdeset let od
strmoglavljenja ameriškega bombnika

Knjige prispevajo tudi
donatorji
»Na naši OŠ Cerkvenjak – Vitomarci imamo
vsega spoštovanja vredno knjižnico, v
kateri je skupno blizu 10.000 knjig. V
knjižnici na matični šoli v Cerkvenjaku jih
je natanko 6.255, na podružnični šoli v
Vitomarcih pa 3.948,« pravi profesorica
slovenščine in sociologĳe na tej šoli Suzana
Logar. Po njenih besedah sama vodi
knjižnico v Cerkvenjaku, medtem ko za
knjižnico v Vitomarcih skrbi profesorica
slovenščine Jožica Vršič Novoselnik.
Knjižnica v Cerkvenjaku je od jeseni 2012
tudi enota splošne Knjižnice v Lenartu, ki je
dostopna vsem članom te knjižnice, tudi
odraslim. Za to enoto skrbi Ana Zorman iz
matične knjižnice v Lenartu. Odprta je
dvakrat na teden: ob torkih od 14. do 16.
ure in ob četrtkih od 16. do 18. ure. Za
učenke in učence poteka izposoja knjig
vsako dopoldne po posebnem razporedu, ki
velja za posamezne razrede.
V prostorih knjižnice so shranjene tudi
knjige Učbeniškega sklada Osnovne šole
Cerkvenjak - Vitomarci, ki pa so med
šolskim letom v izposoji pri učenkah in učencih.
Sredstva za nabavo knjig za šolsko
knjižnico zagotavlja osnovna šola, nekaj pa
primakneta tudi občini. Sicer pa knjižnici
sredstva, še zlasti knjige, donirajo tudi
posamezniki. Pisatelj Tone Partljič, ki je
imel pred časom literarna nastopa v
Cerkvenjaku in Vitomarcih, pa je skupaj z
Valom 202 Radia Slovenĳe sprožil
dobrodelno akcĳo za zbiranje knjig za
knjižnico v Vitomarcih, ki je bila zelo uspešna.

Knjige za vse generacije
»V šolski knjižnici imamo knjige za
cicibane, pionirje in mladino – najmlajši si
lahko izposojajo slikanice, za učence nižjih
razredov osnovne šole imamo na voljo
zanje primerne knjige, za učence in učenke
višjih razredov osnovne šole pa imamo
mladinsko literaturo. V šolski knjižnici
imamo
tudi
strokovno
in
poljudnoznanstveno literaturo, ki jo učitelji
potrebujejo za svojo strokovno rast. Del te
literature hranimo v zbornici in pri
učiteljih, ki jo uporabljajo,« pojasnjuje
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Suzana Logar. »Posebej hranimo tudi knjige
za domače branje učenk in učencev. Vsakdo
med njimi do prvega do devetega razreda
mora na leto prebrati vsaj tri knjige.«
Po njenih besedah najraje segajo po knjigah
najmlajši, torej učenci od prvega do
tretjega razreda, potem pa se začne med
učenci in učenkami interes za branje
postopno zmanjševati, seveda pa so tudi
izjeme.
»Čeprav si pedagogi v šoli prizadevamo, da
bi učenke in učenci čim več brali, se bralna
kultura med mladimi nasploh zmanjšuje,«
opozarja profesorica Logar. »Mladi raje kot
po knjigah brskajo po računalnikih in
posegajo po pametnih telefonih, prek
katerih komunicirajo s kratkimi sporočili,
ki so običajno napisana v njihovem žargonu
oziroma slengu. Zato imajo nekateri mladi
tudi več težav z ubesedovanjem svojih misli
in nasploh s pisanjem spisov in drugih
besedil. Ker niso navajeni, se nekateri
izmikajo tudi šolskemu branju. Seveda pa
so med učenkami in učenci tudi takšni, ki
radi berejo in posledično tudi dobro pišejo.
Ti pišejo za šolski časopis Koraki.«

Bralna pismenost prinaša
srečo v življenju
Za izboljšanje bralne pismenosti se učenke
in učenci vključujejo tudi v različna
gibanja, projekte in kampanje za povečanje
bralne kulture, vse od projekta »Rastem s
knjigo« in slovenskega kulturnega gibanja,
imenovanega
»Bralna
značka«,
do
kampanje »Beremo skupaj« v okviru akcĳe
»Evropa bere« in drugih bralnih akcĳ. V
Slovenĳi imamo celo Nacionalni mesec
skupnega branja.

Vsak lahko najde svojo
Poleg osnovne šole je prav knjižnica tista, ki
mlade iz Cerkvenjaka spodbuja in vabi k
branju. Izposoja knjig v njej je za mlade
brezplačna. V enoti knjižnice v Lenartu so
obiskovalcem na voljo tudi revĳe, in sicer
od Cicibana in Pila za najmlajše in mlade
do Lovca, Slovenskega čebelarja in drugih,
po katerih radi posegajo tudi odrasli bralci.
Skratka, v knjižnici lahko vsak bralec najde
kaj zanimivega zase. Obisk knjižnice je tudi
s tehničnega vidika nezahteven, saj je vhod
za odrasle z zunanje strani, pred vhodom
pa je parkirišče. Če k temu dodamo še
dejstvo, da enkrat na mesec Vitomarce
obišče tudi potujoča knjižnica s Ptuja,
lahko vsak domačin najde knjigo, ki jo išče.
Po potrebi knjigo v knjižnici tudi naročĳo in
jo za bralca pripeljejo iz Lenarta. Tako, kot
pravi profesorica Suzana Logar, lahko res
vsakdo pride do knjige, ki jo želi prebrati.

Minulo soboto, na Jožefovo, je minilo
natanko oseminsedemdeset let, odkar je
med drugo svetovno vojno na Vanetini pri
Cerkvenjaku
strmoglavil
zavezniški
ameriški štirimotorni bombnik B-24. Šest
članov posadke je v razbitinah letala umrlo,
štirje so se s padali rešili.
Preživele letalce so Nemci ujeli in odpeljali
v ptujske zapore ter pozneje v nemško
ujetništvo. Po končani vojni so se vsi štirje
vrnili v ZDA.
Leta 2006 je na Vanetini pri domačĳi
Alojzĳe Kurnik, na zemljišče katere je padlo
letalo, Združenje Slovenskogoriški forum
Cerkvenjak postavilo obeležje. Vanetino,
kraj žalostnega dogodka, so tako obiskali
že tudi predstavniki ameriške ambasade v
Slovenĳi in pripadniki ameriške vojske.
Leta 2006 pa tudi hčerka Donalda S.

Morrisona, podporočnika in kopilota
sestreljenega letala, katerega življenje se je
tukaj končalo. Morrisova hčerka Donita, ki
je bila takrat stara osem mesecev, je resnico
o usodi svojega očeta izvedela v starosti
dvainpetdeset let. Tako je začela
raziskovati zadnji očetov bojni polet. Z
Morrisonovo hčerko, zdaj je pokojna tudi
že ona, je Vanetino in Cerkvenjak takrat
obiskal tudi nečak preživelega bojnega
letalca Homerja F. Rolanda, Roland
Dobbins iz Kalifornĳe.
Dogodek na Vanetini in nesrečni ameriški
letalci niso ostali pozabljeni. Minulo soboto
so se jih med drugimi spomnili tudi
predstavniki Združenja borcev za vrednote
NOB Cerkvenjak in Društva general
Maister Cerkvenjak.

Franc Bratkovič

Pristopili k projektu Prostofer
Temu projektu se je kot dvainosemdeseta
občina v državi pred dnevi pridružila tudi
Občina Cerkvenjak kot prva občina na
območju Upravne enote Lenart, saj so
zanimanje oziroma potrebe po prevozih
starejših pokazali v Društvu upokojencev
Cerkvenjak. Tako so z zavodom Zlata
mreža in Javno agencĳo RS za varnost
prometa v avli Vlada Tušaka organizirali
izobraževanje za voznike prostoferje, ki
izhajajo iz vrst članov domačega društva
upokojencev. Za prevoze bo ob teh
potrebah na voljo občinsko vozilo.
Prostovoljni šofer je lahko vsak, ki ima
veljavno vozniško dovoljenje in je v svojem
prostem času pripravljen pomagati tistim,
ki prevoze potrebujejo. V Cerkvenjaku se je
za prostovoljnega voznika prostoferja
odločilo osem voznikov in voznic. Vendar
so prostoferji v resnici veliko več kot zgolj
prostovoljni vozniki, pove Bogataj. Svojim
sopotnikom morajo nesebično pomagati pri
vstopu in izstopu iz avta, jim nesti vrečke iz
trgovine, jih k zdravniku pospremiti do
čakalnice, skratka pomagati morajo na
vsakem koraku.

Kako do prostoferja?
Uporabnik, ki potrebuje prevoz, pokliče na
brezplačno številko 080 10 10. Po najavi
prevoza
klicni
center
obvesti
prostovoljnega voznika prostoferja o
prevozu in to sporoči uporabniku. Še prej
se vse uskladi z občino, da bo vozilo
zagotovljeno. Rezervacĳo prevoza pa mora
uporabnik najaviti vsaj tri dni pred potrebo
po prevozu. Klicni center je za rezervacĳe
prevozov na voljo vsak delovnik med 8. in
18. uro. Prevozi se opravljajo od
ponedeljka do petka med 8. in 16. uro.
Izjemoma se lahko dnevi in ure prilagodĳo
potrebam.
Glede prevozov so tudi omejitve. Radĳ in
relacĳo brezplačnih prevozov v okviru
projekta Prostofer v vseh primerih določa
občina. Običajno so to lokalni zdravstveni
dom ali bolnišnica, lekarna, pošta in
podobno. Prevozi zunaj lokalnega območja
in zunaj ustaljenih urnikov prevozov se
opravĳo samo na podlagi posebne
odobritve s strani občine. Prevoze lahko
koristĳo tudi gibalno ovirane osebe –
invalidi, ki uporabljajo bergle ali hojico.

Foto: Franc Bratkovič

Da živi, mora človek jesti – hrano ima
spravljeno v shrambi. Da duhovno živi in
raste, mora brati – knjige so spravljene v
knjižnici.
Čeprav Cerkvenjak ni velika občina, je v
središču kraja knjižnica, ki je hkrati šolska
in splošna. To priča o tem, da se v
Cerkvenjaku zavedajo, kako je za kakovost
življenja v kraju in za njegov razvoj
dragocena in pomembna bralna kultura.

Foto: osebni arhiv

Suzana Logar: »Prizadevamo si za dvig bralne pismenosti med mladimi in za to,
da nova tehnologĳa ne bi izpodrinila knjige.«

Foto: Franc Bratkovič

Tomaž Kšela
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Občina Cerkvenjak
Tomaž Kšela

Cevi so položili že ob
drugih investicijah
Po navedbah Katarine Prešeren Telekom pri
posodobitvah optičnega omrežja v največji
možni meri sodeluje z občinami in drugimi
investitorji, na primer ob rekonstrukcĳi ali
izgradnji
vodovodov,
kanalizacĳe,
elektrovodov itd. S sinergĳo sočasnih
gradenj se optimizirajo stroški vlaganj in
zagotovi zgolj enkraten poseg v prostor
(npr. večkratna prekopavanja zemljišč, cest
in pločnikov). Tako je Telekom tudi v občini
Cerkvenjak v preteklih letih sodeloval s
sopolaganjem svojih cevi ob rekonstrukcĳi
ceste, izgradnji vodovoda in rekonstrukcĳi
električnih linĳ.
»Trenutno na območju občine Cerkvenjak
optično omrežje gradimo v naseljih ob
glavni cesti, ki poteka od Lenarta v smeri
Sv. Jurĳa ob Ščavnici. S tem bomo
zagotovili optične priključke za 250
naročnikov v naseljih Brengova, Kadrenci,
Andrenci in Peščeni Vrh ter v delih naselĳ
Vanetina, Cerkvenjak in Cogetinci. Dela
bomo predvidoma zaključili še to pomlad,«
pojasnjuje Katarina Prešern. »V prihodnje
načrtujemo, da bomo optične priključke
zagotovili še za preostali del naselja
Vanetina, ob tem pa bomo omrežje širili v
smeri naselĳ Stanetinci in Osek.«

Priključek je brezplačen
V Telekomu Slovenĳe bodo na območjih
gradnje optičnega omrežja priključke

brezplačno zgradili vsem, ki bodo v času
gradnje omrežja izkazali interes in oddali
vlogo za izgradnjo. »Za samo izgradnjo
hišnih priključkov ni treba pripraviti
ničesar. Kje bo potekal izkop do hiš, se bodo
lastniki lahko dogovorili z našimi izvajalci
gradnje in montaže na terenu pred
začetkom del. Izvedba interne inštalacĳe
znotraj objekta je sicer odvisna od
zahtevnosti posameznega objekta in glede
na obseg za to potrebnih del, običajno pa je
to urejeno v uri, morda dveh, le izjemoma
traja dlje. V Telekomu Slovenĳe za razliko
od nekaterih drugih operaterjev ne
zaračunamo stroška vzpostavitve optičnega
priključka, tako da je za uporabnika priklop
na optično omrežje brezplačen. Ko je
optični priključek v omrežju Telekoma
Slovenĳe vzpostavljen, pa lahko uporabnik
prosto izbere ponudnika komunikacĳskih
storitev,« poudarja Katarina Prešeren. »Če
želĳo krajani preveriti, ali je na njihovem
naslovu že možno oddati vlogo za
izgradnjo optičnega priključka, lahko to
storĳo na spletnih straneh Telekoma
Slovenĳe: http://ts.si/gradnja-optike. Za
dodatne informacĳe in pomoč smo na voljo
tudi na e-naslovu info@telekom.si ali na
brezplačni številki 080 8000.«

Slovenĳe' predstavljamo celoten proces od
naročila do vklopa storitev. Sicer pa lahko
vse potrebno za priklop in nemoteno
uporabo
komunikacĳskih
storitev
uporabnikom, ki bodo izbrali Telekom
Slovenĳe, uredi naš tehnik. Ta namesti

opremo v dogovoru z uporabnikom in mu
predstavi njeno uporabo,« pojasnjuje
Katarina Prešeren in dodaja, da so jih v
Cerkvenjaku zares prĳazno sprejeli, tako
občani kot predstavniki občinske uprave, ki
se jim za to iskreno zahvaljuje.

Vanja Čiček

Nov salon SI-ZA, zdravje in lepota

Kako urediti notranje
priključke?
Kako pa nato občani na »optiko« priključĳo
svoje televizorje, računalnike in druge
naprave? »Da si občani lažje predstavljajo,
kako se uredi interna inštalacĳa, smo v ta
namen pripravili kratek video z naslovom
'Interna inštalacĳa - Pomoč in podpora Telekom Slovenĳe'. Prav tako na kanalu
YouTube v videu 'Kako v 4 korakih do
najboljših fiksnih storitev Telekoma

Foto: Vanja ČIček

V teh dneh Telekom v Cerkvenjaku
intenzivno gradi optično omrežje ob glavni
cesti skozi občino. Da bi o tem izvedeli kaj
več, smo nekaj vprašanj naslovili na
direktorico korporativnega komuniciranja
Telekoma Katarino Prešeren.

Foto: Tomaž Kšela

Telekom gradi 250 priključkov na optiko

Tomaž Kšela

Solidarnost med vinogradniki v
osrednjih Slovenskih goricah
Dobro se z dobrim vrača. To je letos konec
zime izkusil tudi vinogradnik in vinar Ivan
Janez Pučko iz Stanetincev v občini
Cerkvenjak, ki so mu prijatelji vinogradniki
in vinarji iz osrednjih Slovenskih goric
obrezali več kot 6200 trsov v vinogradu,
ker letos zaradi operacije kolka rezi ni
mogel opraviti sam.
Rez v Pučkovem vinogradu sta organizirala
predsednik Društva vinogradnikov in
ljubiteljev vina Cerkvenjak Franci Zorko in
Damjan
Breznik.
Poleg
številnih
vinogradnikov in vinarjev iz občine

Cerkvenjak so se na njuno vabilo odzvali
tudi predstavniki sosednjih vinogradniških
društev: Stanko Kramberger iz Lenarta,
Stanko Iljaš s Kapele, Zlatko Borak iz
Benedikta in mnogi drugi. Samo rez v
vinogradu pa je po strokovni plati vodil
magister vinogradništva Marko Breznik iz
Kmetijskega zavoda v Mariboru.
»Pomoč prijateljev mi pomeni zelo veliko,
saj so s svojo gesto pokazali, da solidarnost
še živi,« pravi Pučko in dodaja, da človek
prijatelje spozna, ko se znajde v težavah.

V poslovni-obrtni coni Cerkvenjak se je 14.
marca odprl nov salon SI-ZA, zdravje in
lepota. Lastnica Simona Zakelšek v svojem
salonu ponuja storitve solne terapije,
urejanja nohtov in personaliziranih izdelkov.

Solne terapije za otroke in
odrasle
Opremljena solna soba je namenjena tako
otrokom kot odraslim. Gre za tako
imenovano haloterapijo, ki posnema
blagodejno atmosfero slane jame oz.
morske klime, z izrednim učinkom na
imunski sistem, dihala, sluznico dihalnih
poti, suho ali vneto kožo, vnetju ušes in
kašelj. Aerosol z dihanjem prodira v
zgornje in spodnje dihalne poti ter se
absorbira skozi kožo. Otroci imajo v
»solnem peskovniku« na razpolago igrače.
Terapija za otroke traja 20 minut, za
odrasle pa 40.

Vinogradniki in vinarji iz osrednjih Slovenskih goric, ki so pomagali Ivanu Janezu
Pučku pri rezu trte.
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Njena storitev urejanja
nohtov iskana že od
študentskih let
Simona Zakelšek pa je tudi mojstrica
urejanja nohtov, o čemer pričajo številni
opravljeni tečaji in zveste stranke. Na voljo
je permanentno lakiranje in gel lak. Kot
nam zaupa, se z urejanjem nohtov ukvarja
že od študentskih let.

Po izobrazbi magistra ekonomskih in
poslovnih ved se je že nekaj časa
spogledovala z idejo o lastni podjetniški
poti, saj je želela delati bliže domu in imeti
več stika s svojo družino. Zaposlena je bila
na Las Haloze v Cirkulanah, po drugem
porodniškem staležu pa je zbrala pogum za
ureditev novega kozmetično-terapevtskega
salona.
»Nohte sem delala že kot študentka in stare
stranke so me vseskozi spraševale, kdaj
imam čas zanje. To je bila zame potrditev,
da delam dobro. Sicer pa to ni le služba, je
moj način življenja,« nam je zaupala.

V njeni ponudbi tudi druge
storitve
V njeni ponudbi je tudi parafinska kopel,
namenjena tistim, ki imajo zaradi narave
dela močno izsušeno kožo. Parafin namreč
služi kot okluziv oziroma zaščita kožne
povrhnjice, kar vodi, vetru, kemikalijam ali
drugim dražečim snovem preprečuje
prehajanje skoznjo.
Izdeluje tudi personalizirane izdelke, od
mehkih žogic za dojenčke, do lično
okrašenih personaliziranih kozarcev za
posebne priložnosti.
Stranke se lahko za termin naročijo po
predhodnem naročilu v dopoldanskem ali
popoldanskem času.
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Občina Sveta Ana
Tomaž Kšela

»Moj dedek, ki je življenje posvetil
sadjarstvu, se je že pred več kot petdesetimi
leti ukvarjal s pridelavo in odkupom sadja
oziroma jabolčnika za potrebe tedanjega
mariborskega Talisa. V sedemdesetih in
osemdesetih letih prejšnjega stoletja je bil
eden od njegovih največjih dobaviteljev
surovin za proizvodnjo kisa,« pojasnjuje
Simonič, ki se je v mladih letih od dedka
veliko naučil o sadjarstvu. Zato ni čudno,
da je po osnovni šoli nadaljeval šolanje na
srednji kmetijski šoli. Ko jo je uspešno
končal, ga je dedek navdušil za ureditev
kisarne in proizvodnjo kisa na domači
kmetiji, saj je Talis na začetku devetdesetih
let prejšnjega stoletja kisarno prodal
Kolinski iz Ljubljane.

Brez znanja kakovostnih
bakterij ne gre
»Ko sem se loteval proizvodnje kisa, je bil
moj mentor dedkov prijatelj Ivan Pukšič, ki
je bil svoj čas zaposlen v kisarni
mariborskega Talisa in je veliko vedel o
proizvodnji kisa,« pravi Simonič. »Za to, da
je postal moj mentor, pa mi je postavil
pogoj – čez zimo sem moral prebrati in
preštudirati knjigo dr. Ferda Fišerja
»Tehnologija alkoholnega in vinskega
kisa«, ki je prav zajetna.«
Dr. Ferdo Fišer, ki se je rodil leta 1908 v
Kopru ter se izšolal v Mariboru in Ljubljani,
je bil vrhunski strokovnjak za proizvodnjo
kisa. Od leta 1930 do leta 1976 je bil
ugledni profesor na Agronomski fakulteti v
Zagrebu, kjer je predaval predmet
Tehnologija predelave zelenjave in sadja.
Napisal je dve pomembni knjigi:
»Tehnologija alkoholnega in vinskega kisa«
ter »Kmetijska tehnologija etilnega
alkohola«. Evgen Simonič se je iz teh knjig
učil proizvodnje kisa pod mentorstvom
Ivana Pukšiča, ki je imel poleg širokega
znanja tudi bogate praktične izkušnje iz
nekdanjega Talisa. Zelo pomembno pa je
tudi, da je Pukšič Simoniču pomagal
vzgojiti lastne kakovostne ocetne bakterije,
ki so za proizvodnjo kisa izjemnega
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Foto: Tomaž Kšela

»Za proizvodnjo dobrega in kakovostnega
kisa
človek
ne
potrebuje
samo
kakovostnega domačega sadja, temveč tudi
sodobno tehnologijo, kakovostne ocetne
bakterije in predvsem veliko znanja,« pravi
Evgen Simonič z družinske kmetije in
kisarne v Zgornji Ščavnici, ki je že več kot
dve desetletji velik in uveljavljen
proizvajalec kisa.

pomena. »Ravno zahvaljujoč kakovostnim
ocetnim bakterijam v naših kisih zadržimo
poleg
ocetne
kisline
še
različne
aminokisline,
vitamine
skupine
B,
rudninske snovi in druge za naše zdravje
nenadomestljive sestavine, ki dajejo kisu
tudi specifičen in polnovreden okus. Zato
naš jabolčni kis ni samo začimba, temveč
ima tudi dietetične in zdravilne učinke,«
poudarja Simonič.
Preden se je lotil proizvodnje kisa, se je
Evgen Simonič po nasvetu mentorja pol
leta izobraževal in usposabljal na
Nizozemskem, kjer je pridobil tudi
specifična znanja, ki jih kisarne pred svojo
konkurenco običajno skrivajo kot poslovno
skrivnost.

Stalna kakovost
Preden je Simonič leta 2000 začel z redno
proizvodnjo kisa, je večkrat kis proizvedel
poskusno, da je preizkusil tehnologijo in
dosegel želeno kakovost. Zavedal se je
namreč, da mora biti kis z njegovo
blagovno znamko na trgu ves čas enake
barve, enakega okusa in enake kakovosti,
saj potrošniki ne kupujejo radi »mačka v
žaklju«, ki se iz dneva v dan spreminja.
V kisarni Simonič proizvajajo jabolčni in
vinski kis iz kakovostnih surovin. Na
domači kmetiji, ki se razteza na 12
hektarjih kmetijskih zemljišč, pridelujejo
jabolka
v
velikem
sadovnjaku
visokostebelnih jablan, poleg tega pa
jabolka odkupujejo po vsej Štajerski, v
Prekmurju in na Koroškem. »Jabolčni kis
pridobivamo po naravnem biotehnološkem
postopku iz izbranih sort kmečkih jabolk
brez vseh dodatkov,« poudarja Simonič. »Iz
izbranih rdečih vin pa proizvajamo
kakovosten vinski kis, ki ima intenzivno
rdečo barvo in izrazit okus. Uporaben je
zlasti za kisanje vseh vrst solat ter pripravo
kislih juh, prelivov, kečapov in drugih jedi.«
Kot pravi Simonič, obseg proizvodnje kisa
prilagajajo količini kakovostnih surovin, ki
jih pridelajo sami in odkupijo. »Vztrajamo
pri proizvodnji kisa samo iz kakovostnega
domačega jabolčnika in vina,« poudarja
Simonič.

Za dober kis je potrebno
kakovostno sadje
V času epidemije covida-19 so sprva uspeli
odkupiti nekaj več jabolčnika in vina kot v
preteklosti. Ko se je država odločila, da bo
v kriznih časih subvencionirala destilacijo
vina, pa se je količina vina za kis v
severovzhodni Sloveniji zmanjšala. V
zadnjem času se je tudi cena sadja oziroma
jabolčnika in vina za kis nekoliko zvišala.
»V povprečju pa si vsako leto uspemo
zagotoviti toliko domačih surovin, da
proizvedemo od 500 do 600 tisoč litrov
kisa letno,« pravi Simonič.
V kisarni Simonič proizvajajo široko paleto
kisov, od običajnih do tistih, ki so
pripravljeni po posebnih recepturah in za
katere je treba malce globlje seči v žep.
Tako poleg naravnega jabolčnega in
vinskega kisa proizvajajo tudi kis s česnom,
ki je proizveden v Sloveniji. Pripravljajo
tudi kis z rožmarinom, ki ga nabavijo v
Dalmaciji, da je čim bolj aromatičen.
Pripravljajo tudi staran vinski kis, ki ga
starajo v barikih, sodčkih iz francoskega
hrasta. S sadja iz lastnega ekološkega

Na Kmetiji Simonič živijo in delajo skupaj tri generacije.
sadovnjaka pa proizvajajo tudi ekološki
jabolčni kis.

Skupaj živijo in delajo tri
generacije
»Na naši kmetĳi živimo in delamo tri
generacĳe. Čeprav je proizvodnja kisa
naporna in terja veliko dela in natančnosti,
vsa dela opravljamo z veseljem, saj gre tudi
za svojevrsten izziv,« pojasnjuje Simonič.
Posebno vesel je, kadar z družinskimi člani
dela v sadovnjaku ali v sodobni kisarni ob
domačĳi. Verjetno so prav zaradi veselja in
ljubezni, s katero se vsakokrat znova
lotevajo dela, kisi s Kmetĳe Simonič tako
kakovostni. Zanje so si Simoničevi prislužili
že številna priznanja doma in v tujini. Med
drugim so na Ptuju na festivalu »Dobrote
slovenskih kmetĳ« že večkrat prejeli zlata,
srebrna in bronasta priznanja za jabolčni in
vinski kis. Pred nedavnim je kisarna prejela

tudi ekološki certifikat.
Kot pravi Simonič, 90 odstotkov
proizvodnje kisa prodajo na domačem trgu,
zlasti prek velikih trgovskih sistemov. Poleg
tega pa redno zalagajo tudi majhne
trgovine in trgovinice, ki na svojih policah
kupcem ponujajo njihove proizvode.
Kmetĳa Simonič s svojo dejavnostjo
omogoča tudi drugim sadjarjem v občini
Sveta Ana in nasploh v osrednjih
Slovenskih goricah in širše, da prodajo
svoja domača jabolka, ki bi sicer
marsikomu zgnila kar v sadovnjaku. Razvoj
Kmetĳe Simonič oziroma njene kisarne
tako prispeva tudi k razvoju sadjarstva v
Slovenskih goricah in na Štajerskem, kjer
ima večstoletno tradicĳo. Slovenskogoriški
sadjarji so že v času avstro-ogrske
monarhĳe z jabolki in vinom zalagali
cesarski Dunaj.

Tomaž Kšela

Zbirali so pomoč za Ukrajino
Tako kot po vsej Slovenĳi, je po začetku vojne v Ukrajini tudi na območju občine Sveta Ana
stekla akcĳa za zbiranje pomoči Ukrajini. Organizirala jo je Olga Simonič iz Zgornje
Ščavnice, ki je po rodu Ukrajinka iz okolice Lvova, ki je z blizu 800 tisoč prebivalci središče
vzhodne Ukrajine.
Ker velja, da največ da, kdor hitro da, so Ančanke in Ančani pohiteli in veliko pomoči zbrali
že v prvih desetih dneh vojne v Ukrajini ter jo prepeljali v Maribor in predali Škofijskemu
Karitasu.
Simoničevi je poleg tega v tem času uspelo v Zgornjo Ščavnico iz okolice Lvova pripeljati
tudi starša, ki sta zdaj na varnem. Ob tem se je na lastne oči prepričala o grozotah, ki jih v
teh dneh preživljajo njeni rojaki.
Olga Simonič se tudi po tej poti zahvaljuje vsem družinskim prĳateljem, znancem in vsem
drugim Ančankam in Ančanom ter ljudem od drugod, ki so darovali za trpeče Ukrajinke in
Ukrajince v vojni. »Od srca hvala vsakemu posebej in vsem skupaj,« pravi.

Foto: arhiv družine Simonič

Evgen Simonič si je moral za zagon
kisarne in proizvodnjo kisa pridobiti
veliko znanja in izkušenj.

Foto: Tomaž Kšela

Kmetija in kisarna Simonič spodbuja razvoj sadjarstva

Za Ukrajino so v kratkem času zbrali veliko pomoči
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Turistično destinacĳo Sveta Ana številni turisti in drugi obiščejo tudi zaradi čudovitih razgledov

Občina Sveta Ana, ki se ponaša z uglednim
certifikatom Slovenia Green Destination
Silver, si prizadeva ta certifikat tudi
ohraniti. Tako so člani Občinskega sveta
Občine Sveta Ana pred kratkim sprejeli
»Strategijo razvoja trajnostnega turizma
občine Sveta Ana 2022-2025«, ki so jo
pripravili na občini v sodelovanju z zunanjo
sodelavko mag. Saro Berglez Zajec.
Omenjena strategĳa je prvi samostojni
strateški dokument za področje turizma v
občini Sveta Ana, ki bo omogočil umestitev
turizma med vodilne gospodarske panoge v
občini. Osrednji cilj strategĳe je v občini
ustvariti odlično podporno okolje za razvoj
turizma tako na poslovni kot na družbeni
ravni. Na poslovni ravni bo strategĳa
prispevala k izboljšanju poslovnega in
naložbenega okolja, v katerem bodo lahko
ponudniki turističnih storitev v občini
razvĳali svoje dejavnosti tako, da bo Sveta
Ana postala ena od butičnih zelenih
destinacĳ v Slovenĳi.
Cilji strategĳe so zastavljeni konkretno in
realno ter z namenom, da zapisana
strategĳa postane realnost do leta 2025.

Zibelka enološke dediščine
S strategijo so opredelili vizijo turističnega
razvoja v občini: »Občina Sveta Ana je v
svetu prepoznavna kot zibelka enološke
dediščine in Postičeva dežela. Je butična,
zelena in svojo 100-odstotno avtentičnost
in tradicionalnost izraža v vsakem kotičku
destinacije. Prepoznavna je po svoji izjemni
vinski tradiciji, vinu Postič in butičnih
peninah.
Avtohtoni
razgledi
in

gostoljubnost goste sproščajo. Doživljajska
turistična ponudba pa goste spodbuja k
odkrivanju duhovne kulture in k naravi
prijaznemu življenjskemu slogu.«
Pri pripravi strategije so izhajali iz krovnih
razvojnih dokumentov, vse od Strategije
trajnostne rasti slovenskega turizma in
Zelene sheme slovenskega turizma do
strategij lokalnega razvoja za LAS Ovtar
Slovenskih goric, strateških razvojnih
dokumentov občine Sveta Ana in
občinskega prostorskega načrta.
»S strategijo smo trasirali pot takšnemu
razvoju turizma v Sveti Ani, ki bo dajal
prednost kakovosti pred množičnim
turizmom, ki bo zgrajen na celostni
vinogradniški zgodbi, ki bo krepil obstoječe
akterje in smiselno dopolnjeval obstoječo
turistično ponudbo, ki se bo navezoval na
sosednje destinacije in na vzpostavitev
skupne kolesarsko-pohodniške zgodbe in ki
bo hkrati krepil turistično infrastrukturo,
primerno tudi za lokalno prebivalstvo
oziroma za občanke in občane občine Sveta
Ana.« Za razvoj takšnega turizma pa je
nujno vzpostaviti močan destinacijski
management z javnim in učinkovitim
pristopom k upravljanju, promociji in
trženju. Prav tako je treba ustvariti ugodno
okolje za povezovanje ponudbe in
ponudnikov ter vseh deležnikov v razvoju
turizma. Zagotoviti je treba tudi dobro
informiranje in kontinuirano komunikacijo
z vsemi deležniki, ustvariti celostno
atraktivno ponudbo in vzpostaviti trženje z
receptivnimi agencijami.

Destinacija Sveta Ana skozi oči
obiskovalcev, prebivalcev in ponudnikov
Občina Sveta Ana je konec leta pripravila ankete za obiskovalce destinacĳe, prebivalce
in ponudnike. Raziskava, izvedena med ponudniki, je obsegala ponudnike
prenočitvenih kapacitet in turističnih programov ter gostince.
V anketi so vsi ponudniki navedli, da izvajajo ukrepe za zmanjševanje obremenjevanja
okolja, kot so spremljanje porabe energĳe, varčevanje z uporabo varčnih strojev in
varčnih sĳalk, ločevanje odpadkov itd.
Za obiskovalce je bil pripravljen trojezični anketni vprašalnik. Večina anketirancev je
izrazila visoko zadovoljstvo s ponudbo nastanitev, dobro so bili ocenjeni tudi urejenost
okolice, občutek varnosti, prĳaznost domačinov in vrednost za denar. Slabše od
pričakovanega so obiskovalci prepoznali priložnosti za pohodništvo in kolesarjenje.
Velika večina obiskovalcev je dnevnih gostov, tisti, ki prespĳo, pa ostanejo po več dni.
Po večini obiskovalci v destinacĳo pripotujejo z avtomobilom.
Z anketnim vprašalnikom za lokalno prebivalstvo smo želeli pridobiti osnovne
informacĳe in mnenja. S tem smo želeli pripraviti izhodišča za izboljšanje kakovosti
trajnostnega poslovanja in razvoja destinacĳe. Analiza anket je pokazala, da prebivalci
zaradi turizma ne zaznajo slabše kakovosti bivanja, da pozitivne plati turizma
pretehtajo nad negativnimi, da turizem prinaša boljše možnosti za preživetje prostega
časa in rekreacĳo prebivalcev in da ima lokalna skupnost koristi od turizma in turistov,
ki destinacĳo obiskujejo.
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30-odstotno povečanje
prenočitvenih kapacitet

Bogata kulinarična in
vinska ponudba

S strategijo so si v občini Sveta Ana
zastavili tudi kvantitativne cilje. Do leta
2025 načrtujejo 100-odstotno povečanje
števila prihodov turistov v občino in 30odstotno povečanje števila turističnih
nočitev (lani so jih zabeležili 4.134).
Ob pripravi strategije razvoja turizma so v
občini Sveta Ana temeljito analizirali
trenutno turistično ponudbo v destinaciji.
Največje »bogastvo« v občini Sveta Ana, ki
se razteza na 37,2 kvadratnega kilometra,
so gostoljubni domačini in neokrnjeno
naravno okolje. Na območju občine je blizu
300 kmečkih gospodarstev, v kmetijstvu pa
poleg
živinoreje
prevladuje
tudi
vinogradništvo. Pomembno je tudi, da ima
občina več čistilnih naprav in javno
kanalizacijo
ter
nasploh
urejeno
komunalno infrastrukturo, zato je lepo
urejena, snažna in čista. V preteklosti je
občina veliko pozornosti posvetila tudi
modernizaciji
cestnega
omrežja
in
kolesarskih stez, ki jih intenzivno gradi še
naprej.
Turisti in drugi obiskovalci si lahko na
območju občine Sveta Ana ogledajo
številne naravne in kulturne znamenitosti,
ki so predstavljene na spletni strani občine.

Kulinarične specialitete, vse od mesa iz
kible in domačih kolin do gibanice in
viničarske prehrane, ki je v starih časih
zaznamovala anovski vsakdan, si lahko
vsak privošči pri lokalnih ponudnikih. Na
območju občine so tudi številne odlične
vinske kleti, ki ponujajo izvrstno domačo
kapljico. V preteklosti je bila Sveta Ana
predvsem dnevna turistična destinacija, v
zadnjem času pa se povečuje tudi število nočitev.
Na Občini Sveta Ana so opravili tudi tako
imenovano SWOT-analizo prednosti in
slabosti na področju turističnega razvoja, ki
je podlaga za opredelitev prioritet razvoja
zelenega turizma. Ta bo, kot so zapisali v
strategiji, slonel na treh stebrih: na
zelenem
upravljanju,
trženju
in
povezovanju,
na
opolnomočenem
turističnem sektorju in na razvijanju
turistične infrastrukture.

Več deset konkretnih
ukrepov in aktivnosti
Do leta 2025 bodo občina in drugi
deležniki izvedli še več deset drugih
ukrepov in aktivnosti, ki bodo omogočili,
da bo strategija razvoja turizma v Sveti Ani
zaživela v praksi.

Tomaž Kšela

Postavili jim bodo učni čebelnjak
Čebelarsko društvo Sveta Ana se je na letošnjem razpisu v okviru projekta PRVE Osebne
zavarovalnice, d. d., in Čebelarske zveze Slovenĳe, poimenovanem »PRVAčebela«, uvrstilo
med štiri čebelarska društva iz Slovenĳe, ki jim bodo v okviru projekta postavili učni
čebelnjak.
Med vsemi čebelarskimi društvi, ki so se na razpisu potegovala za učni čebelnjak, je ožji
izbor osmih naredila strokovna komisĳa. O zmagovalcih so odločali z javnim glasovanjem
na spletni strani www.prva.si.
Kot pravi predsednik Čebelarskega društva Sveta Ana Jože Kolarič, so v društvu, ki letos
praznuje 65-letnico svojega delovanja, zelo ponosni, da so bili na razpisu za učni čebelnjak
uspešni, saj že 38 let neprekinjeno prenašajo čebelarsko znanje in strast na učence in
učenke OŠ Sveta Ana. Na šoli deluje tudi čebelarski krožek, v katerem trenutno deluje 12
članov, njihov mentor pa je Aleš Vanek. Po Kolaričevih besedah so učenke in učenci že kar
zavzeti čebelarji, zdaj, ko bodo dobili še učni čebelnjak, pa bodo zagotovo še bolj. Kolarič
se zahvaljuje tudi Občini Sveta Ana, ki je odstopila zemljišče za učni čebelnjak.
Učni čebelnjak bodo v Sveti Ani postavili na zemljišče levo od Miniaturne Svete Ane. V
njem bodo imeli osem družin, čebelarska zveza pa jih bo, kot pravi Kolarič, »častila« s
tremi, ostale bodo nabavili sami. Učni čebelnjak bodo postavili in otvorili najkasneje do 20.
maja svetovnega dneva čebel.
Čebelarsko društvo Sveta Ana ima po Kolaričevih navedbah trenutno 29 članov.
Čebelarska tradicĳa na območju občine je že zelo dolga. Med drugim se čebelarji ponašajo
z lepo ohranjenim čebelnjakom z dunajskimi panji iz 19. stoletja na Grafonževi domačĳi.
Čebelarskim društvom, ki bodo dobila učne čebelnjake, je čestital tudi predsednik
Čebelarske zveze Slovenĳe Boštjan Noč. Po njegovih besedah čebelarska društva s tem
dokazujejo, da jim je mar za vzgojo čebelarskega podmladka in da se zavedajo, da samo s
teoretičnim znanjem preprosto ne gre. »Ključni del usposabljanj mladih čebelarjev je zato
prenos teorĳe v prakso, učni čebelnjaki pa so namenjeni prav temu,« je zapisal Noč in se
za sodelovanje pri opremljanju čebelarskih društev z učnimi čebelnjaki zahvalil PRVI
Pokojninski družbi, d. d.

Foto: arhiv Čebelarskega društva Sveta Ana

Strategija trajnostnega razvoja
zelenega turizma

Foto: Tomaž Kšela

Občina Sveta Ana
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Občina Sveti Jurij v Slovenskih goricah
Nina Zorman

Pogovor z županom ob 16. občinskem prazniku - Majhna občina, ki ima
skoraj vse, kar imajo veliki

Kako ocenjujete županovanje zadnjih treh mandatov,
predvsem na področju investicĳ?
Prva velika investicĳa sta bila nov vrtec, ki smo ga zgradili
pri šoli, in razširitev šole s tremi oddelki (prva triada).
Prvotni projekt je vseboval prostore za prvo triado in dva
oddelka vrtca, za kar smo ocenili, da je to absolutno
premalo, če želimo mlade obdržati v kraju in privabiti
druge. Zato je bila predlagana sprememba projekta, kar se
je izkazalo za dobro potezo. Potem smo se lotili še nakupa
in obnove našega kulturnega doma, ureditve trga,
izgradnje centralne čistilne naprave v našem občinskem
središču, veliko smo vložili v cestno infrastrukturo
(asfaltiranje, saniranje in gramoziranje cest). Če malce
pogledamo po območju občine, ugotovimo, da je danes že
toliko asfaltiranih cest, da se gramoz uporablja le še za
urejanje bankin in manjših slepih ulic. Čeprav se zdi cestna
infrastruktura kot neka nedokončana zgodba. Bilo še je
veliko manjših projektov, od urejanja športnega igrišča pri
osnovni šoli, energetske sanacĳe starega dela osnovne šole
in telovadnice do urejanja nogometnega igrišča, popravili
smo obzidje na starem pokopališču in veliko sredstev
vložili v obnovo in dograditev mrliške vežice. Veliko truda
in dogovarjanj smo vložili tudi v gradnjo optičnega
omrežja, čeprav električnega in telefonskega omrežja ne
gradi občina, ampak drugi izvajalci. Zaradi razpršenosti in
posledično večjih stroškov izvedbe optičnega omrežja
interesa za gradnjo s strani podjetĳ ni bilo. Podobna
zgodba je s podjetjem Elektro Maribor, kjer bi želeli
električne vode prestaviti v zemljo, a je investicĳa zaradi
prevelikih razdalj običajno predraga. Počasi in z našo
vztrajnostjo so nam prisluhnili in napredek je že viden, saj
so v svoje terminske plane vnesli naše potrebe in želje.
Pristopili smo tudi k projektu RUNE in tako bomo v
kratkem pokrili preostala gospodinjstva (z območji tako
imenovanih belih lis), ki bi se želela priključiti na optično
omrežje. Veliko ljudi je pred leti imelo lastna zajetja vode,
a so se tekom let odločili za priključitev na javno
vodovodno omrežje. Več ali manj imamo namreč primarne
vode speljane tako, da se ima vsak možnost priključiti na
javni vodovod.
Koliko sredstev je bilo porabljenih za investicĳe v času
vašega županovanja? Kako uspešni ste bili pri
koriščenju sredstev EU?
Za investicĳe letno porabimo 1,2–1,5 milĳona evrov,
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seveda je govora o lastnih sredstvih in tistih, ki jih
pridobimo na razpisih. Kot sem omenil na začetku, smo šli
v samostojno občino osem let kasneje in tako rekoč izgubili
okoli 9 milĳonov evrov, ki bi jih lahko porabili za razvoj
naše občine. Investicĳska sredstva smo uspešno pridobili
za šolo, vrtec, kulturni dom, trg, čistilno napravo in
kanalizacĳsko omrežje, cesto od centra Jurovskega Dola do
meje z občino Pesnica v Partinju, energetsko sanacĳo
telovadnice, igrišče pri šoli, je pa bilo še nekaj manjših
projektov, ki so bili prav tako sofinancirani.
Ali menite, da boste lahko lokalne skupnosti v novi
perspektivi EU izvajale konkretne investicĳe ali gre le
za tako imenovane mehke projekte?
Vse strategĳe EU, ki so na novo prihajale, so bile manj
nagnjene k perspektivam razvoja podeželja (obnova cest,
čistilnih naprav itd.). Vse prejšnje vlade so zatrjevale, da
pri nas to ni možno. A če pogledamo samo sosednjo
Avstrĳo, ki je bolj razvita, so lahko sredstva še vedno črpali
tudi za te namene. Sklepamo lahko, da s strani vlade ni bilo
pravih pogajalcev.
Trenutno aktualen projekt je izgradnja kolesarskih poti po
širših Slovenskih goricah. Naletel sem na očitke, kaj nam
bodo te poti, saj nimamo toliko kolesarjev. Osebno
podpiram to investicĳo, saj menim, da gre za varno pot
tudi za pešce, invalidske vozičke in mamice z otroškimi
vozički ter ne samo za kolesarje. Upam, da bodo v novi
finančni perspektivi sofinancirani tudi projekti, ki jih
potrebujemo za razvoj občine, predvsem v smeri urejanja
komunalne infrastrukture in razvoja turizma.

Zemljišče velikosti 60 arov, ki je v samem centru, naj bi bilo
prodano in na tem območju naj bi se zgradil stanovanjskoposlovni objekt. Tu naj bi svoje prostore našli večja
prehrambena trgovina, mogoče zobozdravnik, pošta,
občinski prostori in druge manjše poslovne dejavnosti. V
sklopu investicĳe je načrtovanih tudi 26 stanovanj.
Želimo si pridobiti tudi zemljišče, ki bi ga namenili za
prireditveni prostor. V centru Jurovskega Dola so še
stavbna zemljišča, namenjena za stanovanjsko gradnjo,
zato se načrtuje, da bo v nadaljevanju naloga občine tudi
izgradnja ceste in komunalne opreme. Tudi če pogledamo
zemljišča za parcelo, kjer je nedavno stala Plataisovina, je
lastnik izkazal interes za prodajo zemljišč. Če se bodo vse
načrtovane gradnje v naslednjih letih dejansko uresničile,
so tako večji prostori za namen vzgoje in izobraževanja kot
tudi večja trgovina nujni.
Odločitev, da bomo k obstoječemu vrtcu gradili prizidek, je
bila sprejeta že v letu 2020, ko smo opravili prve pogovore
na to temo. Ob objavi razpisa za sofinanciranje v vrtcih in
osnovnih šolah v lanskem letu je bila dokumentacĳa za
dozidavo vrtca pripravljena do te mere, da smo se lahko
prĳavili. Tako imamo danes s pristojnim ministrstvom
sklenjeno pogodbo za sofinanciranje dozidave vrtca v višini
703.000 EUR. Novi prostori bodo delovali kot samostojni
vrtec, ki bo tudi povezan z obstoječim objektom. Projekt je
zastavljen tako, da je mogoča tudi nadgradnja z dodatnimi
oddelki vrtca. Ob skrbi za naše najmlajše pa ne smemo
pozabiti tudi na starejše občane naše občine.
Kako boste nagovorili občane na občinskem prazniku?
Nagovora še nimam pripravljenega, a že zbiram misli. Ne
bom govoril o tem, kaj je bilo narejenega, saj menim, da se
to vidi in da ljudje to vedo. Povedal pa bom, v katero smer
bo občina šla v prihodnje. Še zmeraj mora veljati dejstvo,
da je občina tukaj za občane, da dela za ljudi in jim
pomaga, če je to v njeni pristojnosti oziroma moči. Ob tem
so seveda pričakovane neke realne zahteve.
Ali boste letos zadnjič na občinskem prazniku občane
nagovorili kot župan?
Na to vprašanje še nimam odgovora. Res je, da je težje biti
župan manjše občine kot neke večje. Če si župan male
občine, se ljudje obračajo po pomoč ali nasvet k tebi, v
večjih občinah je to bolj opredeljeno po službah, ki so
zadolžene za določeno področje. V vseh svojih županskih
mandatih sem dal od sebe vso energĳo, vse znanje in vso
moč, kar pa je skozi leta vplivalo na moje zdravje, ker sem
človek, ki je v vsem tem času, kolikor se je le dalo, poskušal
ugoditi slehernemu občanu. Temeljito bom premislil, je pa
vse odvisno tudi od drugih županskih kandidatov, saj
želim, da na mesto župana stopi nekdo, ki bo stremel k
povezovanju ljudi in ne k razdruževanju, da se bo občina
še naprej razvĳala in ne stagnirala, da bo ostala v dobri
kondicĳi. Vse možnosti so še odprte.

Bi lahko dejali, da je »zaostalost« občine v tem primeru
prednost?
Naključni obiskovalci, ki pridejo v naše kraje, pa četudi
prihajajo iz znanih slovenskih turističnih destinacĳ,
opevajo lepote naše krajine. Dobro bi bilo, da bi tudi sami
znali bolj ceniti naravne danosti, ki jih imamo in se nam
zdĳo samoumevne. Dejstvo je, da je vedno večje zanimanje
pri ljudeh, ki si želĳo na podeželje, da vidĳo, kakšno je bilo
življenje nekoč. V naših krajih je tu še veliko možnosti na
področju razvoja turizma.
Kakšna je vizĳa razvoja občine?
Trenutno smo v fazi priprav kar nekaj projektnih
dokumentacĳ, na primer izdeluje se projekt za dograditev
vrtca, izdelan je tudi projekt za ureditev komunalne
opreme za območje sprejetega občinskega podrobnega
prostorskega načrta. Projektantska vrednost za komunalno
opremljenost naselja s 25 hišami je 600.000 EUR, za kar pa
se bomo prĳavili na razpise za sofinanciranje. Precej časa
in razgovorov je bilo opravljenih na temo nujnosti
pridobitve večje prehrambne trgovine v Jurovskem Dolu.

Peter Škrlec je leta 2007 še kot podžupan nagovoril
občanke in občane ob 1. občinskem prazniku
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Foto: arhiv občine

Občinski praznik je čas, da pogledamo rezultate za
nazaj in cilje za naprej. Kakšni so bili vaši začetki?
Referendum o izločitvi iz skupne občine Lenart je bil leta
1998, ko so se za samostojno pot odločile občine Benedikt,
Cerkvenjak in Sveta Ana. Po osmih letih je bil ponovno
referendum v takratni krajevni skupnosti Jurovski Dol, ki je
bil z veliko večino izglasovan za samostojno občino.
Ugotavljamo, da nam tistih osem let nekako manjka, če se
primerjamo s temi občinami, ki so šle samostojno pot osem
let prej. Menim, da je bila odločitev o samostojni poti in
ustanovitvah manjših občin prava, saj je vplivala na
enakomernejši razvoj podeželja oziroma celotnega
območja naše države. Začetki niso bili enostavni, prihajal
sem iz gospodarstva, brez izkušenj na področju javne
oziroma lokalne uprave, in kot tak najprej nastopil kot
podžupan, nato kot župan. V času novonastale občine je
občinska uprava imela zgolj enega zaposlenega, v
nadaljevanju se je popolnila in zagrizli smo v delo. Ljudje
so v novo občino verjeli in pričakovali spremembe.

Foto: Franc Bele

Občina Sv. Jurĳ v Slovenskih goricah je postala samostojna
občina pred šestnajstimi leti. Čeprav so se nekatere občine
prej izločile iz skupne Občine Lenart, župan Peter Škrlec
meni, da jim teh osem let, ko predolg o izključitvi ni bil
izglasovan, manjka. Župan, ki je svoj mandat nastopil malo
po samostojnosti jurovške občine, priznava, da je za
napredek in razvoj občine dal od sebe vso energĳo, vse
znanje in vso moč. Vesel je, da so lahko v tem letu ponovno
pripravili prireditve ob 16. občinskem prazniku, ki ljudi
združujejo, povezujejo in navdihujejo, kar v preteklih dveh
letih zaradi epidemioloških razmer ni bilo mogoče.

Občina Sveti Jurij v Slovenskih goricah
Vanja Čiček

»Na drugi strani meje dajejo slovenskemu lesu dodano vrednost …«

Nam lahko opišete Slowoodlife? Kaj
pravzaprav počnete in za kaj si
prizadevate?
Slowoodlife deluje kot multimedijska
platforma in središče informacij o rabi lesa.
Je informativno-izobraževalni portal, ki
združuje zgodbe, znanje in prikaze dobre
prakse trajnostnega bivanja.
Kako z rabo lesa ohraniti trajnost, ne da
bi izčrpavali naše gozdove?
Raba lesa je med drugim pomembna zato,
ker je v les vezana velika količina
ogljikovega dioksida. Šele ko les skurimo
ali ko razpade v gozdu, se CO2 iz lesa vrne
v ozračje. Kadar se le da, mora biti zato

ogrevanje z lesom zadnja stopnja uporabe
lesa.
Če tega lesa ne skurimo oziroma ne
pustimo, da propade, ampak iz njega nekaj
naredimo, v bistvu ohranimo ta CO2, vezan
v lesnem izdelku.
Kako pa trajnost ohranjamo v Slovenĳi?
Gozdovi so naše nacionalno bogastvo, ki
smo mu vrednost začeli vse bolj priznavati.
V preteklosti je bila naša raba lesa zelo
mačehovska, takrat smo ga uporabljali
skoraj izključno za kurjenje. Pustili smo, da
propade pohištvena industrija, ki je bila
paradni konj slovenskega gospodarstva.
Poslovilo se je na desetine vrhunskih
podjetij: Liko Vrhnika, Lipa, Meblo, Javor,
Stol itd.
Zakaj?
Tudi odnos države je pomagal, saj te
priložnosti nismo videli kot neko
gospodarsko prednost. Nismo znali razviti
celotne lesnopredelovalne verige, in ko je
več nismo imeli, smo začeli kupovati
drugje, kar narekuje višje cene. Ob vsem
tem pa smo tretja najbolj gozdnata država

Nina Zorman

Šalčkin pohod po jurovski občini

Posebnost Šalčkinih pohodov je sprejem pohodnikov pri županu, saj
predstavĳo zanimivosti, razvoj, življenje in vizĳo v občini, pohodnike pa
na pot pospremĳo s pĳačo dobrodošlice.

Foto: arhiv društva

Planinsko društvo HAKL Sveta Trojica je letošnji pohod organiziralo po poteh občine Sveti
Jurij v Slovenskih goricah. Pohod je zajel jugozahodni del jurovske občine, ki je razgiban
in na najvišji točki ponudi čudovit pogled na Mariborsko Pohorje. Od tod dobite občutek,
kot da bi Pohorje imeli pred seboj, na dlani. Celotna pot je merila blizu 17 kilometrov in je
trajala šest ur, kar pomeni tudi prav toliko druženja, prijetnih klepetov in nadvse čudovitih
razgledov. Pohodniki so na prvem postanku pomalicali buhtelj, saj je bila pustna sobota,
nato je sledil postanek v Okrepčevalnici pri Ančki v Zg. Partinju, kjer so pokusili domačo
juho. Pohod so zaključili na terasi gospodinje Jelke in načrtovalca današnje poti,
podžupana občine in predsednika KD Ivan Cankar Jurovski Dol Miroslava Breznika, kjer
jih je pričakala obložena miza.
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Nedavno ste obiskali tudi Expo sejem v
Dubaju. Kakšni so vaši vtisi tega

Celoten intervju si
lahko
preberete
s
skeniranjem QR kode.

Foto: osebni arhiv

Dušan Waldhütter iz Jurovskega Dola je, na
kratko rečeno, navdušenec nad lesom in
dobrimi zgodbami. Svojo strast kot
odgovorni urednik izliva na portalu in v
profesionalni reviji Bivanje z lesom, kjer
skupaj s soustanoviteljico gibanja Liljano
Vogrinec zbirata primere dobre prakse ter
popularizirata gradnjo z lesom in njegovo
širšo uporabo. Z njim smo se pogovarjali o
njegovem delu in o vlogi lesa v naši družbi.

Je lesne gradnje vendarle vse več, ni vse
le cigel oziroma opeka?
Lesena montažna gradnja zaradi številnih
prednosti zelo pridobiva pomen. Dandanes
običajno niti ne vemo, katere hiše vse so
dejansko lesene, saj so na zunaj videti
enako kot vse ostale. Vendar pa lahko
najkakovostnejše med njimi, denimo tiste,
zgrajene v sistemu križno lepljenih lesenih
plošč, v svoji življenjski dobi vežejo 25–60
ton CO2, kar je res ogromno.

peščenega kraja, kamor se steka vso
bogastvo sveta?
Dubaj je nori kraj, res je za obiskati! Vendar
tam ne bi živel, pa ne le zato, ker tam
nimajo dreves. Marsičesa nimajo, niti psov,
niti mačk – obojega verjetno zaradi velike
vročine – in še česa, kar smo navajeni,
čeprav se kopajo v presežkih in obračajo
bogastvo. Vse, kar tam ustvarĳo, naredĳo z
namenom, da bo presežek. Tudi priprave
samega Expa so se lotili tako. Fajn je
potovati tja na obisk in videti kaj novega.
Res pa je, da če hodiš po svetu z odprtimi
očmi, se lahko kaj
naučiš na vsakem
koraku, pa če si v
Dubaju ali Lenartu.

Občinska uprava

Devetdeset let Frančiške Kranar
Devetdeseti rojstni dan je 4. 3. 2022
praznovala Frančiška Kranar z Malne, po
domače Fanika. Rodila se je leta 1932 v
družini Fras na Malni. Otroštvo je
preživljala s sestro Roziko in bratom
Jožefom. Leta 1950 se je poročila z Mirkom
Kranarjem. V zakonu so se jima rodili
hčerka Anka ter sinova Mirko in Ivan. Na
njihovi domačĳi je do osnovne šole živel
tudi nečak Jože. Mož Mirko je bil zaposlen
v Metalni, Frančiška pa je gospodinjila in
delala na kmetĳi. Prav tako je poprĳela za
delo na očetovi domačĳi, na pomoč pa je
priskočila tudi sosedom. Zelo rada je pletla
in pekla, še danes pa dela presne krofe. Po
moževi smrti jesen življenja preživlja na
domačĳi na Malni, skupaj s sinom Ivanom.
Frančiška ima štiri vnuke in tri pravnuke, ki

jih ima zelo rada in je ponosna nanje.
Ob osemdesetem rojstnem dnevu je nečak
Jože Jagodnik o Frančiški zapisal: »Po hiši
toplo, čisto, po svežem kruhu diši, na mizi
brajda, klobasa pa štrudl, za ta malega.
Zame je Slovenka leta, desetletja, ta naša
Fanika iz Slovenskih goric.«
Še vedno čila in vedra postori marsikatero
opravilo. Vsako jutro si skuha žgance z belo
kavo, za kosilo pa ne sme manjkati
juha. Za rojstni dan jo je obiskala številna
družina, najbolj pa se je razveselila obiska
vnuka Bojana, ki ji je zaigral na
frajtonarico. Ob častitljivem jubileju jo je
obiskal tudi župan Peter Škrlec in ji ob
izročitvi simboličnega darila čestital ter
zaželel še veliko zdravih in zadovoljnih let.

Foto: arhiv občine

Foto: osebni arhiv

v Evropi. A kljub temu našo hlodovino še
vedno prodajamo prek meje in les potem
kupujemo nazaj v obliki izdelkov oziroma
polizdelkov. Na drugi strani meje dajejo
našemu lesu dodano vrednost, ki je očitno
sami nismo zmožni dodati.
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Občina Sveta Trojica v Slovenskih goricah

Kot smo že poročali, so se na Občini Sveta
Trojica v Slov. goricah že dlje časa zavedali
problematike prostorske stiske obstoječega
vrtca, zato si je ekipa župana Davida Klobase
zamislila nov vrtec. Meseca aprila 2021 je
občina s strani Ministrstva za izobraževanje,
znanost in šport pridobila potrjen sklep
projekta skoraj ničenergĳskega vrtca v
občini Sveta Trojica. S tem so bili izbrani na
Razpisu za sofinanciranje investicĳ v vrtcih
in osnovnem šolstvu v RS za proračunsko
obdobje 2021–2024. Na novo zgrajen vrtec
z neto površino 1.502 m2 bo umeščen v
okolje južno od Trojiškega jezera in naj bi
zaživel do leta 2024.
V mesecu januarju 2022 je Občina Sveta
Trojica od Ministrstva za izobraževanje,
znanost in šport prejela sklep o dodelitvi
sofinancerskih sredstev v znesku 1.172.667
evrov, pogodbo o sofinanciranju pa so
podpisali na začetku februarja. Projekt v
vrednosti 862.332 evrov bo sofinancirala
tudi občina.

Ob vrtcu bo tudi
pumptrack
Ob vrtcu bo umeščen tudi nov pumptrack, za
katerega so na Občini Sveta Trojica prejeli
sklep o sofinanciranju v vrednosti 50.000
evrov. Pumptrack je športna infrastruktura
na prostem, ki sestoji iz športnih stez z
grbinami in zavoji ter je primerna za kolesa,
skiroje, rolerje in druge športne rekvizite na
kolesih. Trenutno s strani upravne enote
čakajo na dokumentacĳo o spremembi
namembnosti zemljišča za vrtec – gre
namreč za parcelo, ki je prvenstveno
namenjena športu, turizmu in rekreacĳi ter
ne vzgojno-izobraževalnim objektom –
potem je na vrsti še gradbeno dovoljenje. »Z
gradnjo bomo začeli konec tega ali na
začetku naslednjega leta, vrtec pa bo končan
do leta 2024,« je za Ovtarjeve novica
povedal župan David Klobasa.

Vrtec, ki sobiva z naravo

Foto: arhiv občine

Sveta Trojica podpisala
pogodbo o sofinanciranju
skoraj ničenergijskega vrtca

Davida Klobase leži v tem, da nov vrtec ne
bo zakrival pogleda na jezero, hkrati pa bo
zaradi travnate strehe deloval kot
nadaljevanje naravnega okolja. »Ta objekt s
sprehajalno streho bo potenciral lep razgled
na jezero, po drugi strani pa ne gre za še en
pisan vrtec, ampak za zelo moderen objekt,
ki vizualno sovpada z naravnim okoljem
tudi glede na letni čas (streha bo spomladi
zelena, jeseni bo osivela, pozimi bo bela
itd.),« nam je zaupal.
Pred
igralnicami
pritličja
bo
pod
nadstreškom otrokom na razpolago osem
teras, vsaka v velikosti 24 m2. Zagotovljenih
bo 3.344 m2 zunanjih zelenih in tlakovanih
igralnih površin, ki bodo ograjene.
»Gre za zelo drugačen koncept, zelen
projekt, ki bo zagotovil nadpovprečen
standard vrtčevskega varstva. Najmlajši
bodo v prihodnje lahko svoje otroške dni v
vrtcu preživljali v lepem zelenem okolju s
pogledom na jezero in na vedute Svete
Trojice. Vrtec bo stoodstotno v občinski
lasti,« dodaja župan Občine Sveta Trojica.

Do 220 otrok in 16
parkirnih mest
Vrtec bo lahko sprejel do 220 otrok. Ob
vrtcu bo na voljo 16 parkirnih mest.
Orientacĳa vrtca je določena zaradi
optimalne osvetljenosti igralnic, ki bodo v
uporabi predvsem dopoldne in zgodaj
popoldne. Objekt bo pritličen, z 8 + 2
igralnicama v treh manjših sklopih (delitev
po starostnih obdobjih).
V novem vrtcu bodo zagotovljeni notranji
prostori za igralne površine, ki bodo
vključevale
osem
igralnic,
športno
igralnico, večnamenski osrednji prostor,
sanitarĳe in garderobe, ločene za prvo in
drugo starostno obdobje, shrambe za igrala
in ostalo opremo, gospodarske prostore,
kjer bodo lastna kuhinja, centralna pralnica
za vse oddelke, prostori za strokovne
delavce itd.

Razlog za oblikovno in konceptualno
nadvse zanimiv vrtec po besedah župana

Vanja Čiček

Stela,
čestitamo!
Foto: Adrian Pregelj

Obetajoči mladi pevki Steli Sofiji
čestitamo za odličen nastop v finalu
slovenskega izbora pesmi za Evrovizĳo
EMA 2022. Hkrati ji želimo še obilico
prihodnjih uspehov na glasbenem in tudi
akademskem področju ter se nadejamo
njenih nadaljnjih umetniških dogodivščin.
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Občina Sveta Trojica v Slovenskih goricah

15. marca je v ljubljanskem hotelu Mons
potekala podelitev nagrade za Zlati kamen,
kjer so med 12 uvrščenimi izbrali razvojno
najbolj prodorno občino. Občina Sveta
Trojica je prejela srebrni isso certifikat, ki
izkazuje izjemno kakovost življenja v
občini.
»Ponosen sem, da nam je v zadnjem
mandatu uspelo Sveto Trojico postaviti na
mesto kamor spada, v vrh! Razvoj kraja ni
odvisen le od župana, ampak od vseh, ki v
občini sobivamo, zato se na tem mestu
zahvaljujem vsem, ki zaupate in podpirate
razvojno strategĳo investicĳ,« je ob tem
dejal župan David Klobasa.
Kot so zapisali organizatorji podelitve
Zlatega kamna, so v občini Sveta Trojica v
času zadnjega mandata opazili izrazito
razvojno dinamiko in ambicioznost.
»V slikovitem kraju so začeli počasi, a z
zanesljivimi koraki razvĳati turizem. Prvi
trĳe koraki na tem področju so skrb za
osnovno infrastrukturo, ureditev okolice
jezera in izjemno bogato dogajanje z vrsto

turističnih in zabavnih prireditev (lahko bi
rekli, da je Sveta Trojica postala slovenski
prvak podeželskega showbusinessa), s
katero so močno povečali prepoznavnost
kraja,« so zapisali.
Kot nadaljujejo, drugi preboj v občini
pripravljajo na področju kakovosti življenja
in privlačnosti kraja za priseljevanje, zlasti
za mlade družine. V naselju Trojica Jug
namreč gradĳo 65 stanovanjskih hiš in
najmodernejši vrtec v Slovenĳi.
»Vse te aktivnosti so pripomogle do
znatnega preboja pri demografskih
kazalnikih in indeksu kakovosti življenja,«
sklenejo.
Po indeksu ISSO je Sveta Trojica tako med
bolje uvrščenimi občinami v Slovenskih
goricah in širši okolici. »Morda še ni
»najperspektivnejša občina v Slovenĳi«
(kot bi si želel župan): štiriletni mandat je
za tak preskok bržkone prekratek: a zdi se,
da je kraj na dobri poti,« sklene
organizator.
Vanja Čiček

Občina Sveta Trojica

Občani praznujejo
V ponedeljek, zadnji dan februarja 2022, je devetdeseti jubilej slavila gospa Marĳa Hozjan
iz občine Sveta Trojica. Gospa Marĳa je bila še pred nekaj leti iz občine Apače, zdaj pa
jesen svojega življenja preživlja pri hčerki Danici z družino. Gospo Marĳo so obiskali
predstavniki Občinske organizacĳe Rdečega križa Sveta Trojica in župan Občine Sveta
Trojica v Slovenskih goricah David Klobasa. Gospe Marĳi so ob pozornosti zaželeli še
mnogo zdravih let.

Zaradi potrebe po večji varnosti so na Občini Sveta Trojica prepoznali potrebo po
semaforizacĳi problematičnih odsekov na avtocestnih izvozih. Dela se začnejo 14. marca
2022 in bodo predvidoma trajala mesec dni. Ob začetku del bo v tem obdobju med 7. in
19. uro na cestah R1-229 (Rogoznica–Senarska) in R2-439 (Cerkvenjak–Senarska)
postavljena delna zapora.
»Po vseh študĳah, elaboratih in predvsem prošnjah po povečanju prometne varnosti v
nevarnih in nepreglednih križiščih na izvozih z avtoceste Sveta Trojica smo bili pravkar
seznanjeni, da nam je uspelo,« je 1. marca 2022 na družbenem omrežju Facebook
obelodanil župan David Klobasa. Ob tem se zahvaljuje vsem pristojnim v družbi DARS in
na Ministrstvu za infrastrukturo za posluh glede nujnosti investicĳe. »Še vedno pa bo v
rokah voznikov, da bomo spoštovali prometne predpise in na cesti odgovorno ravnali do
sebe in drugih udeležencev v prometu,« opozarja župan David Klobasa.

Festival mlade literature Urška
privabil nadebudne literate

Foto: JSKD Lenart

Sveta Trojica prejemnica ISSO
certifikata

Foto: arhiv občine

Pričenja se semaforiziranje
križišč na avtocestnih izvozih

Breda Slavinec, vodja OI JSKD Lenart, Nino Flisar, regijski
selektor in Barbara Rigler producentka za literarno
dejavnost pri Republiškem skladu za kulturne dejavnosti.
4. marca 2022 se je v Frančiškanskem
samostanu Sveta Trojica v okviru Festivala
mlade literature Urška začelo regijsko
srečanje za severovzhodno Slovenijo.
Udeleženki festivala sta tudi Agnes Kojc iz
Jurovskega Dola in Karin Petko iz Selc.
Zbrane je najprej pozdravil župan David
Klobasa, nato pa jih je pater Bernard
popeljal na ogled samostanske knjižnice.
Sledil je pogovor o prispelih besedilih in
literarnem ustvarjanju udeležencev z
regijskim selektorjem.
Po ogledu dokumentarnega filma o
dvajsetletnici Festivala Urška je pred
kulturnim domom sledilo javno branje
besedil.
Organizatorja dogodka sta bila Javni sklad
RS za kulturne dejavnosti (Območna
izpostava Lenart) in Občina Sveta Trojica.
Prvega področnega srečanja se je udeležil

tudi Drago Lipič iz Svete Trojice, eden
izmed treh ustanoviteljev prvotnega
srečanja mladih pesnikov in pisateljev
Slovenĳe, ki se je kasneje preimenovalo v
Festival mlade literature Urška.
Javni sklad za kulturne dejavnosti sicer
prireja šest področnih prireditev po vsej
Slovenĳi. Na koncu izberejo šest finalistov,
ki jih izpostavĳo na Trojica festu. Finalna
prireditev poteka vsakega oktobra v
Slovenj Gradcu.
Na Prešernov dan, 8. februarja, obeležujejo
v Sveti Trojici 50-letnico obstoja prvega
srečanja mladih pesnikov in pisateljev. V
Trojici so leta 2018 skupaj s Knjižnico
Lenart pripravili t. i. kulturno pot, ki
simbolizira vse uveljavljene pesnike in
pisatelje iz matičnega okolja. Gre za že 26.
kulturno pot v Sloveniji.
Vanja Čiček

Foto: arhiv občine

Iz zaprašenih arhivov ...
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Mobilizacija v avstro-ogrsko vojsko leta 1914 je bila v Slovenskih goricah obsežna.
Večja skupina mobilizirancev iz Svete Trojice se je zbrala 26. julija 1914 v Lenartu. Na
čelu kolone, ki jo je spremljala pihalna godba, je bil Ferdinand Golob iz Svete Trojice.
Na veliko so prepevali in vriskali, godba pa je večkrat zaigrala tudi cesarsko himno. In
takrat se nekateri navzoči niso odkrili (niso dvignili klobukov, ker niso bili naklonjeni
Nemcem), kar je pri nemških tržanih povzročalo jezo in ogorčenje.
Piše: dr. Marjan Toš
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Humanitarna pomoč
Zmago Šalamun

Mostovi zaupanja – od sodelovanja do pomoči Ukrajini

»Še lani septembra smo se skupaj z delegacijami enajstih
slovenskih občin sprehajali po Kijevu in občudovali njegove
lepote, poglabljali prijateljske vezi z ukrajinskimi
partnericami, jim predstavili naše primere dobrih praks iz
lokalne samouprave, za konec pa se celo odpravili še na
ogled Černobila. Niti v sanjah si nismo mislili, da bo tam,
kjer smo se takrat brezskrbno sprehajali, že čez nekaj
mesecev divjala vojna,« se spominja zgodovinar Sašo
Radovanovič, eden od koordinatorjev vzpostavljenega
sodelovanja.
To se je začelo leta 2017 s študijskimi obiski delegacij
ukrajinskih občin v Sloveniji, ki jih je organiziralo nemško
združenje za mednarodno sodelovanje GIZ v okviru
programa U-LEAD v Ukrajini. Osnovni namen je bil
Ukrajince seznaniti z vsebinami in tehnično pomočjo, ki
pripada državam z evropsko perspektivo za uspešen
spopad z zahtevami integracijskega procesa. »Ker ni bil
namen samo predavati in predajati teorije, je bilo nujno, da
se ukrajinske »občinarje« pripelje na teren, torej v
slovenske občine. Ko me je Andrej Horvat, eden od vodilnih
v GIZ-u v Ukrajini, vprašal za mnenje, po kakšnem ključu
bi izbrali te občine, sem mu predlagal, da bi poiskali
slovenske občine, katerih možje so se v prvi svetovni vojni
borili na vzhodni fronti, torej tudi na ozemlju današnje
Ukrajine.«

Skupna zgodovina prve svetovne vojne
In tako se je partnerstvo med slovenskimi in ukrajinskimi
občinami začelo na osnovi skupne zgodovine, o tem pa je
nastala celo dvojezična knjižica. Današnja Slovenĳa je bila
namreč med prvo svetovno morĳo del Avstro-Ogrske,
današnja Ukrajina pa je bila razdeljena na dve nasprotni
strani: zahodni del je pripadal Avstro-Ogrski, preostali del
Ukrajine pa Ruskemu cesarstvu. Po napadu Avstro-Ogrske
na Srbĳo poleti 1914 so se vojni pridružile zaveznice obeh
držav – Rusko cesarstvo je pomagalo Kraljevini Srbĳe.
V letih 1914 in 1915 so se avstro-ogrske enote borile na
vzhodni fronti, predvsem na bojiščih v nekdanji Galicĳi,
današnji zahodni Ukrajini, v Karpatih in nekdanji Bukovini,
ki danes leži delno v zahodni Ukrajini, delno pa v
Moldavĳi. Ko se je Italĳa leta 1915 pridružila vojni na
strani Antante in je bila na zahodu odprta soška fronta, so
bile tja premeščene avstro-ogrske enote s slovenskimi
vojaki, prav tako so se na soški fronti borili tudi ukrajinski

pripadniki galiških in bukovinskih avstro-ogrskih enot. V
prvi svetovni vojni so Slovenci torej umirali tako na
vzhodni kot soški fronti, kako usodna je bila slednja za
ukrajinske vojake, pa dokazuje trinajst ohranjenih vojaških
pokopališč.

»Človek bi si mislil, da ima humanitarna pomoč prednost
pred drugimi tovori, a ni tako, saj mora na mejah prav tako
skozi vse ustaljene postopke. Me je pa neprĳetno presenetil
odnos do beguncev, in to zlasti na madžarski strani.
Razumem, da pregledajo njihove dokumente, nikakor pa
mi ni jasno, čemu je treba na glavo obrniti njihove
avtomobile. V enem od vozil je Ukrajino zapustila mlada
mamica z dojenčkom v lupinici na sopotnikovem sedežu.
Po več urah čakanja je končno prišla do madžarskih
carinikov in policistov. Štirje so se lotili pregleda njenega
avtomobila, vsa vrata so bila odprta, da je pihalo po otroku,
pregledovali so vsak centimeter notranjosti, eden od njih je
s pomočjo baterĳe gledal malčku celo pod odejico. Prav nič
prĳazno ni delovalo. A ti, ki domovino zapuščajo z
avtomobili, imajo še tako srečo v primerjavi z reveži, ki iz
Ukrajine bežĳo peš, le z nekaj vrečkami osebnih stvari v
rokah. Če na drugi strani že obmejni uradniki ne pokažejo
človeškega usmiljenja do njih, pa jih prĳazno sprejmejo
vsaj prostovoljci, ki jim takoj ponudĳo čaj in hrano ter tudi
zavetje v bližnjih šotorih.«

Na dveh od njih so pokopani večinoma Ukrajinci, in sicer v
Zaloščah v občini Nova Gorica in Bukovici v občini Renče Vogrsko. Na vzhodni fronti so se borili številni možje in
fantje iz severovzhodne Slovenĳe, tudi iz Slovenskih goric;
o tem, da so v daljni Ukrajini našli svoj grob, pričajo
številna spominska obeležja, ki stojĳo v mnogih občinah.

Raztovarjanje humanitarne pomoči v mestu Khust.

V tednu dni napolnili kamion
Predstavniki lokalnih skupnosti iz Ukrajine so leta 2019
obiskali tudi občine Lenart, Juršinci in Hajdina ter z
njihovimi župani podpisali pisma o partnerstvu.
»Epidemĳa novega koronavirusa je nato povratni obisk
slovenskih županov nekoliko zamaknila, slednjič nam ga je
uspelo izpeljati, kot že rečeno, v lanskem septembru.
Horvat je takoj po začetku ruske invazĳe sklical vse, ki smo
bili doslej kakorkoli povezani s slovensko-ukrajinskim
sodelovanjem, da se dogovorimo, kako bomo pomagali
napadeni državi, natančneje partnerskim občinam v
Ukrajini. Pobudo smo poimenovali Bridges of Trust
oziroma Mostovi zaupanja in pridobili sezname stvari, ki
jih v občinah najbolj potrebujejo, nato pa slovenske župane
pozvali, da jih zberejo in dostavĳo v lenarško skladišče
podjetja Prevent-Halog.
Odziv je bil neverjeten in v zgolj tednu dni smo napolnili
velik kamion s hrano, vodo, oblačili, sanitetnimi in
higienskimi potrebščinami, zložljivimi posteljami, odejami,
generatorji, gasilnimi aparati itd. To prvo pomoč so
prispevale občine Kočevje, Lenart, Logatec, Trbovlje,
Hrastnik, Murska Sobota, Odranci, Puconci in Velika
Polana, a še prihaja, tudi od drugih občin in podjetnikov,
zato bo v kratkem krenil na pot že drugi transport.«

Vojska je prisotna na vsakem koraku.

Tvegana dostava v oblegana mesta
Pri vstopu v Ukrajino ni bilo nobenih težav, ne za osebno
vozilo ne za kamion pomoči, ki sta ga bosanska voznika
Aldin in Ramo okrasila s slovensko zastavo ter prelepila z
znaki Rdečega križa in napisi Humanitarna pomoč. »Da se
nekaj dogaja, je bilo opaziti le zaradi bodeče žice in vojske
na meji. Tudi v Khustu ni bilo nič drugače, povsod je
patruljirala vojska, vojaki so bili v vseh križiščih in tudi
marsikje ob cesti, sicer pa je bilo videti, kot da je v mestu
normalna sobota, ko se ljudje odpravijo po nakupih.«
Ker večina partnerskih mest leži na zahodu Ukrajine, kjer
je vsaj za zdaj še relativno mirno, so se slovenske občine
dogovorile, da bodo za začetek pomagale dvema, ki sta
najbolj ogroženi: Buchi in Trostianetsu. »Dostava blaga v
Khust je bila pravzaprav še najenostavnejši del poti, kajti
nevaren del, torej pomoč spraviti v obe oblegani mesti, se
je šele začel. V obeh potekajo hudi boji in v nekem trenutku
je bilo denimo v Buchi samo deset odstotkov poti, ki jih je
še obvladovala ukrajinska vojska. Večino pomoči so zato
prostovoljci, ki s tem pogumno tvegajo svoja življenja,
dostavili z osebnimi avtomobili pa tudi peš z nahrbtniki.
Pretresla me je novica, da so Rusi streljali na tamkajšnjega
župana, a je napad na srečo preživel.
Gre za človeka, s katerim smo se septembra lani veliko
družili in ki je le v nekaj urah celotni slovenski delegaciji,
ki je štela dvaindvajset oseb, uredil brezplačne vstopnice za
nogometno tekmo v okviru Lige prvakov med domačim
Dinamom in portugalsko Benfico.«
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Foto: Sašo Radovanovič

Madžarski odnos do beguncev

Kamion Mostovi zaupanja vstopa v Ukrajino.

Foto: Sašo Radovanovič

Še lani občudovali lepote Kijeva

Mnogi iz Ukrajine bežĳo peš, le z nekaj vrečkami
osebnih stvari v rokah.

Foto: Sašo Radovanovič

Vojna je v beg pognala na milĳone ljudi, begunci so
preplavili Evropo, zlasti Poljsko, Romunĳo in Moldavĳo,
vse več jih prihaja tudi v Slovenĳo. Vse večja je stiska tistih,
ki so v Ukrajini ostali, pred napadi se skrivajo po kleteh,
izgubljajo življenja v obstreljevanjih in bombnih napadih,
zmanjkuje jih vsega najnujnejšega. Priča smo grozljivi
humanitarni katastrofi. Ves svet zbira pomoč, tudi Slovenci
jo. Pri zbiranju pomoči so se združile tudi občine, ki imajo
v Ukrajini svoje partnerske občine.

Foto: Sašo Radovanovič

Čeprav je tudi v ukrajinskem kotlu, podobo kot v
balkanskem, še posebej bosanskem, ves čas po malem
vrelo, tako rekoč nihče ni verjel, ne svetovna javnost ne
Ukrajinci, da bi se lahko ruska agresĳa zares zgodila. A se
je, saj je 24. marca Rusĳa dejansko napadla svojo nekdaj
bratsko sosedo Ukrajino.

Kamion se je lahko proti Ukrajini napotil šele takrat, ko so
bili za prevoz humanitarne pomoči zbrani vsa potrebna
dovoljenja, deklaracĳe, spremna pisma in natančni
seznami stvari na paletah v angleškem in ukrajinskem
jeziku. »S kolegico sva sklenila spremljati to našo prvo
pošiljko, da jo osebno predava našemu prĳatelju Iyevgenu,
po domače Ženji, ki je v mestu Khust, kakšnih 50
kilometrov od romunsko-ukrajinske meje, našel primerno
skladišče za slovensko pomoč,« razlaga Radovanovič.
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Oglasno sporočilo

V Sloveniji uspešno posluje že 160 pogodbenih pošt Pošte Slovenije
Visoka kakovost opravljanja poštnih
storitev

Pestra ponudba na enem mestu, prihranek časa in daljši
odpiralni/delovni čas. Vse to in še več so prednosti, ki jih
Pošta Slovenĳe in njeni pogodbeni sodelavci zagotavljajo
svojim strankam. Pogodbena pošta Pošte Slovenĳe je
namreč enakovredna ostalim oblikam poštnih poslovalnic,
saj zagotavlja pestro ponudbo storitev na enak način
kot ostale pošte.

Zaposleni na pogodbeni pošti se pred začetkom opravljanja
poštne dejavnosti udeležĳo izobraževanja in praktičnega
usposabljanja na učnih poštah, kasneje pa so jim za
morebitno pomoč vedno na voljo tudi zaposleni v Pošti
Slovenĳe. Po zadnji anketi iz leta 2021 je več kot 80
odstotkov pogodbenih pošt zadovoljnih s pomočjo, ki jo pri
izvajanju storitev na pogodbenih poštah dobĳo od
zaposlenih v Pošti Slovenĳe.

Pogodbena pošta je
enakovredna ostalim
oblikam poštnih
poslovalnic.

Zadovoljstvo strank
Strankam so na pogodbenih poštah na voljo enako
kakovostne storitve kot na ostalih poštah, zato
zadovoljstvo, ki ga izražajo obiskovalci pogodbenih pošt,
ne preseneča. S pogodbeno pošto v svojem kraju so zelo
zadovoljni tudi prebivalci Mestne četrti Radvanje, ki sodi
pod Mestno občino Maribor. Pogodbena pošta na Pohorski
ulici v Mariboru je bila odprta leta 2019, upravlja jo
podjetje Bruc. Kot poudarja predsednik Mestne četrti
Radvanje g. Rajko Kotnik, so prebivalci Radvanja
pogodbeno pošto zelo dobro sprejeli:

V nekaterih evropskih državah delež pogodbenih pošt že
presega 90 odstotkov, v Slovenĳi pa je zaenkrat 30odstoten. Tudi v Slovenĳi se je že kar nekaj podjetnikov
odločilo za prevzem pogodbene pošte, samo v
severovzhodnem delu Slovenĳe tako trenutno posluje
več kot 40 pogodbenih pošt.
Kot poudarja ga. Mateja Kralj iz podjetja Sferaplastik
d.o.o. iz Ormoža, ki poštno dejavnost opravlja kar na treh
lokacĳah – v Miklavžu pri Ormožu, Dornavi, od 1. aprila
pa tudi v Križevcih pri Ljutomeru, je zelo pomembno, da
svojo osnovno dejavnost oz. ponudbo, ki jo imaš poleg
poštnih storitev, prilagodiš potrebam strank in ponudiš
tisto, česar v kraju primanjkuje. Osnovno dejavnost
podjetja, čistilni servis in računovodstvo, so tako v
njihovem primeru dopolnili s ponudbo sveč, sezonskega
cvetja za zasaditev grobov, na poštah pa prodajajo tudi
pisarniški in šolski program. Pravi, da je pomembno, da
strankam prilagodiš tudi delovni čas pošte.

V severovzhodnem delu
Slovenije tako trenutno
posluje več kot 40
pogodbenih pošt.
Tudi g. Benjamin Janžek iz podjetja Compis d.o.o.
poudarja, da lahko pogodbeniki z razširitvĳo svoje

ponudbe s poštnimi storitvami strankam prihranĳo
marsikatero pot in čas, ki so ga stranke prej porabile samo
za obisk pošte. Sami tako med drugim pisarniški material,
kartuše za tiskalnike in šolske potrebščine prodajajo tako v
prostorih pogodbene pošte 2214 Sladki Vrh kot prek
spleta na www.compis.si.

Od oddaje in prevzema pošiljk do
plačila položnic
Enako kot na ostalih poštah lahko na pogodbeni pošti
oddate in prevzamete poštno pošiljko, plačate položnico,
dvignete gotovino, kupite znamko, kuverto, paketno
embalažo itd. Na nekaterih pa prodajajo tudi srečke in
sprejemajo stavne listke za loto.

Več ponudbe na enem mestu
Pogodbene pošte praviloma delujejo v središču naselja, v
pritličju stavbe, imajo urejen dostop za invalide ter
parkirne prostore za stranke pogodbene pošte. Pogodbena
pošta je za delo s strankami odprta vseh pet delovnih dni v
tednu (od ponedeljka do petka), lahko pa je odprta tudi v
soboto. Minimalni tedenski delovni čas je 22 ur.

»Pogodbena pošta v našem kraju je primer dobre prakse.
Zelo smo veseli, da je pošto prevzel pogodbenik, s katerim
smo v naši mestni četrti res zadovoljni. Pogodbenik, ki ima
v najemu prostore nekdanje pošte, je zelo angažiran.
Ustrezna je tudi ponudba storitev na pogodbeni pošti, prav
tako daljši delovni čas.«

Možnost razvoja lokalnega
gospodarstva
Ta organizacĳska oblika predstavlja tudi podporo
lokalnemu gospodarstvu, saj podjetjem omogoča
opravljanje poštne dejavnosti kot dodatno storitev.
V zadnji raziskavi iz leta 2021 je kar 42 odstotkov
pogodbenikov odgovorilo, da se je s širitvĳo njihove
ponudbe s poštnimi storitvami povečalo tudi število
strank v osnovni dejavnosti. Poleg tega dodatnega
zaslužka ter konkurenčne prednosti pred tekmeci pa samo
izvajanje poštne dejavnosti mesečno zagotavlja tudi stalno
plačilo za upravljanje pogodbene pošte.

Kar nekaj pogodbenih pošt posluje v prostorih Pošte
Slovenĳe, ki jih pogodbeniki lahko najamejo ali odkupĳo.
V najetih poštnih prostorih
poleg poštnih storitev
opravljajo tudi svojo osnovno dejavnost (trgovina,
bencinski servis, trafika, cvetličarna, občina, kmetĳska
zadruga, turistično-informacĳska pisarna …), saj je bistvo
pogodbene pošte vzporedno izvajanje poštne in osnovne
dejavnosti. Decembra lani je v obstoječih poštnih prostorih
zaživela tudi pogodbena pošta 2383 Šmartno pri Slovenj
Gradcu. Pogodbenik g. Tomaž Konečnik, ki se ukvarja z
zavarovalnim zastopanjem, je povedal, da so se za
pogodbeno pošto odločili zaradi širitve svoje dejavnosti in
dobre lege najemnih prostorov pošte.

Iščemo poslovne partnerje za odprtje pogodbene pošte
Če želite tudi vi postati del uspešne poštne zgodbe in bi želeli odpreti pogodbeno pošto, nam pišite na
e-naslov PGP.mnenje@posta.si.
Iščemo poslovne partnerje za pošte:

Zelo uspešno so ponudbo poštnih storitev s svojo osnovno
dejavnostjo povezali tudi na pogodbeni pošti 9253 Apače,
ki posluje v Hiši dobrot Semler v Apačah. Tukaj je mogoče
poleg poštnih storitev na enem mestu dobiti številne lokalne
in domače izdelke: domač kruh, gibanice, domače piškote,
bučno olje, med in druge pridelke in izdelke ponudnikov iz
bližnje in daljne okolice.
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•
•
•

2233 Sv. Ana v Slovenskih goricah,
2234 Benedikt in
2235 Sv. Trojica v Slovenskih goricah.

V Pošti Slovenije vam bomo svetovali, kako organizirati delo pogodbene pošte, da bi dosegla
optimalne rezultate.
Seznam vseh pošt, za katere iščemo poslovne partnerje, je objavljen na spletni strani www.posta.si.
Pošta Slovenije. Zanesljivo z vami!
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Od tod in tam
Tomaž Kšela

MOČVIRSKI OSLAD (2. del)

Predstavitev knjige Ksenije Trs

V zadnji številki sem obljubila nekaj
receptov za čajne mešanice, v katerih je
močvirski oslad sestavni del.
ČAJ, KI GA PĲEMO PRI GRIPI: v enakih
delih zmešamo oslad, lipo, bezeg in
kamilico. Iz 1,5 čajne žličke mešanice in 2
dl vrele vode pripravimo poparek, ki naj
pokrit stoji 10 minut, nato ga precedimo in
lahko osladimo z medom. Dnevno
popĳemo tri skodelice čaja po požirkih.
ČAJ ZA SPODBUJANJE POTENJA, ki
vpliva na presnovo kože in pomaga tudi pri
kožnih obolenjih: zmešamo 40 g oslada, 20
g lipe, 20 g bezga, 10 g kamilice in 10 g
cvetja črnega trna. Iz dveh čajnih žličk
mešanice pripravimo poparek, ki naj stoji
15 minut. Dnevno spĳemo dve skodelici
čaja po požirkih.
ČAJ PRI GASTRITISU: v enakih delih
zmešamo oslad, ožepek, rman in ognjič. Iz
1,5 čajne žličke mešanice pripravimo
poparek, ki stoji 10 minut. Popĳemo dve
skodelici čaja dnevno po požirkih.
ČAJ PRI REVMI: 30 g oslada, 20 g ognjiča,
20 g korenine jegliča in 30 g dišeče vĳolice.
Dve čajni žlički mešanice damo v 2,5 dl
hladne vode. Pustimo stati 6–8 ur, potem
segrejemo do vretja. Po eno skodelico čaja
pĳemo trikrat na dan po jedi.
POMOČ PRI KATARJU NOŽNICE (beli
tok): 40 g oslada, 20 g plahtice, 20 g
korenine baldrĳana in 20 g melise. Dve
čajni žlički mešanice damo v 2,5 dl hladne
vode, premešamo, segrejemo do vretja,
odstavimo in pustimo pokrito 10 minut.
Pĳemo zjutraj in zvečer po eno skodelico.
PRI GRIPI, PREHLADU IN REVMI lahko
namesto čaja zaužĳemo tinkturo oslada, in
sicer trikrat na dan po 20 kapljic s
kozarcem vode. Tinkturo naredimo tako,
da v dobro domače žganje namočimo na
drobno narezane sveže liste in cvetove
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oslada v razmerju 1 : 5. Pustimo v kuhinji
na neosončenem mestu tri tedne in vsak
dan pretresemo. Precedimo in hranimo v
temnih stekleničkah. S tinkturo lahko
masiramo tudi boleče sklepe, po masaži
kožo namažemo z ognjičevim mazilom. Ko
povonjamo oslad, zaznamo tudi vonj ajde,
mandljev in drugih oreščkov, zato ga v
kuhinji tudi kombiniramo s temi živili.
Predlagam vam recepta iz knjige Katje
Rebolj Narava vedno zmaga.
NADEV ZA POTICO: 20 g olupljenih
mandljev, 50 g cvetov in listov oslada, 1 dl
sladke smetane, 150 g sladkorja, 3 jajca in
2 žlici piškotnih drobtin. Sladko smetano
segrejemo in vanjo namočimo na drobno
sesekljane cvetove in liste oslada ter
pustimo, da se masa ohladi. Mandlje na
suho prepražimo, ohladimo in zmeljemo.
Dodamo jim smetano z osladom, sladkor in
rumenjake ter dobro premešamo. Na koncu
k nadevu dodamo sneg iz beljakov in
piškotne drobtine. Z nadevom enakomerno
namažemo testo za potico.
PANAKOTA
PO
RECEPTU
BINETA
VOLČIČA: 1 l sladke smetane, 5 cvetov
močvirskega oslada, 14 g ali 7 lističev
želatine, 200 g sladkorja, 10 marelic
(svežih ali zamrznjenih), 30 g sladkorja za
karamelo in pol limone. Sladko smetano in
sladkor zavremo, odstavimo, dodamo
cvetove oslada in pokrĳemo. Ko se smetana
ohladi na 40 stopinj Celzĳa, jo precedimo
in ji dodamo namočeno želatino. Dobro
premešamo, nalĳemo v steklene kozarčke
ali modelčke za panakoto. Za nekaj ur
damo v hladilnik. Izkoščičene marelice
narežemo na štiri dele. V ponvi počasi
segrevamo sladkor, da dobimo temnejšo
karamelo, ki ji dodamo narezane marelice,
počakamo, da se dobro segrejejo, in
premešamo. Dodamo še limonin sok in
ponovno mešamo, odstavimo in ohladimo.
Strjeno panakoto obložimo s karameliziranimi
marelicami, ki jim za dodatno aromo dodamo
malo mladih listov oslada.
Ne pozabite, nabirate lahko že: cvetove
drena, lapuha, čemaž, trobentice (jeglič),
dišeče vĳolice, cvetove črnega trna,
marjetice, bršljanasto grenkuljico, pljučnik
itd. Seveda le, če jih dobro poznate. V
naravi pa vas že čaka tudi veliko užitnih
divjih rastlin.

Etnografska skupina Turističnega društva
Sveta Ana je pripravila predstavitev knjige
pisateljice Ksenĳe Trs »Kdo se boji črnega
moža«. V njej v humornem tonu opisuje
svojo življenjsko zgodbo od časa, ko se je
po materini kratkotrajni ljubezni rodila kot
nezakonska hči, prek brezskrbnega
otroštva v prleškem Humu do odrinjenosti
iz lastne družine in navezanosti na stare
starše ter srečanja s »črnim možem«, ki je v
imenu ljubezni gospodaril z njo. Na koncu
je iz zapletenega labirinta življenja
vendarle našla izhod, ki ga je dolgo iskala.

Na predstavitvi knjige je uvodoma
spregovoril Franc Ruhitel, vešče pa jo je
povezoval novinar Radia Maribor Stane
Kocutar. Po njegovih besedah je za to, da
greš nazaj v davno minule čase, ki bi jih
najraje popolnoma pozabil, z macolo in
pinceto, potrebnega veliko pisateljskega
poguma, ki daje knjigi poseben pečat. In
prav pogum, optimizem in neizmerna
življenjska energĳa so prvine, ki jih knjiga
izžareva.

Stane Kocutar (prvi z leve), Ksenĳa Trs in Franc Ruhitel na predstavitvi knjige.
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Foto: ahriv Občine Sveta Ana

Foto: Marija Čuček

Marija Čuček

Naročnik oglasa: DeSUS

Naročnik oglasa: Gibanje Svoboda

Naročnik oglasa: SDS

Oglasna sporočila
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Naročnik oglasa: Konkretno

Oglasna sporočila
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Naročnik oglasa: N.Si

Oglasna sporočila

Župnija Lenart in Aritours vas vabita na romanje v
FRANCIJO, na grob zavetnika sv. Lenarta
Sv. Lenart se je rodil v plemiški družini na dvoru in postal kraljevi svetovalec, potem pa
se je odločil za duhovniški poklic. Zapustil je slavo in bogastvo ter se naselil v skromni
koči, kjer je živel kot puščavnik. Kmalu je ob njegovi celici zrasel samostan St. Léonardde-Noblat. Opat Lenart se je posebej zavzemal za jetnike, jih spreobračal in reševal.
Umrl je leta 559, pokopan je v tamkajšnji cerkvi. Sv. Lenarta častĳo kot zavetnika
ujetnikov, kmetov, živinorejcev, ... poznamo ga tudi kot priprošnjika v sili.
1. dan, ponedeljek 2. maj: Lenart – Tübingen/Derendingen – Strasbourg
2. dan, torek 3. maj: Strasbourg – Villefranche-sur-Saone
3. dan, sreda 4. maj: Villefranche-sur-Saone – Saint-Léonard-de-Noblat – ClermontFerrand
4. dan, četrtek 5. maj: Clermont-Ferrand – Ars-Sur-Formans – Annecy
5. dan, petek 6.maj: Milano – Lenart
Cena: 499 EUR (45 potnikov), 549 EUR (35 udeležencev) sklic: 22052
Cena je izračunana februarja 2022.

Posladkajmo se z verzi!
Knjižnica Lenart bo junĳa letos dopolnila 60 let od ustanovitve, zato smo od začetka
leta nanizali že nekaj posebnih dejavnosti, ki smo jih povezali s praznovanjem. Če želite
z nami praznovati tudi Vi, napišite nekaj verzov in jih skupaj z izjavo o avtorstvu pošljite
preko pošte, na e-naslov aleksandra.papez@knjiznica-lenart.si ali jih oddajte pri
izposojevalnem pultu Knjižnice Lenart ali njenih enot. Tako boste sodelovali v
pesniškem natečaju Posladkajmo se z verzi!, ki smo ga ob svojem praznovanju
namenili še slovenskemu pesniku Karlu Destovniku Kajuhu, katerega se letos posebej
spominjamo ob 100. obletnici rojstva. Pesem je lahko poljubne pesniške oblike in
dolžine, prav tako ni določena tema, le na vsaj enem mestu naj bo omenjena knjižnica,
knjige ali s tem povezana beseda. Starostne omejitve ni! Prav vse sodelujoče bomo
nagradili. Več o natečaju preberite na spletni strani Knjižnice Lenart. Pomlad je pravi čas
za pisanje pesmi – navsezadnje ima prav v tem času, 21. marca, svoj dan tudi poezĳa!
Knjižnica Lenart

V ceno je vključeno: avtobusni prevoz po programu, cestnine, parkirnine in
predornine, 4 polpenzioni v hotelu 3* (dvoposteljne sobe), vstopnine v Trubarjevo hišo,
muzej v Ars-sur-Formans in stolnico v Milanu, zunanji ogledi po programu, duhovno in
strokovno vodstvo, organizacĳa in izvedba romanja, nezgodno zavarovanje in DDV.
Možna doplačila: enoposteljna soba 30 EUR, zdravstveno zavarovanje z asistenco v
tujini: 6,55 EUR (za osebe starejše nad 75 let 9,82 EUR).
Način plačila: 50 EUR ob prĳavi, možnost odplačevanja na obroke brez obresti.
Odstopnina: 23 EUR (v primeru dokumentirane višje sile).
Splošni pogoji so sestavni del programa in so objavljeni na spletni strani
www.aritours.si. Prĳave se zbirajo na župnišču (031 349 805) in agencĳi Aritours (02/
252 16 19) do zasedbe prostih mest.
V času obstoja nevarnosti širjenja virusa Covid-19, bo program izveden v skladu s
priporočili NĲZ in veljavnimi ukrepi v tej zvezi na celotni poti.
Dovoljujemo si možnost manjših sprememb programa, vendar ne v škodo njegove
vsebine. Pridržujemo si pravico do zvišanja cene, če pride do spremembe v cenah
prevozov ali hotelsko gostinskih storitev ali romanje odpovedati v primeru višje sile ali
premajhnega števila prĳavljenih.
Obilo prĳetnih romarskih doživetĳ!
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Izobraževalno središče
Alenka Špes in Damjana Vizjak

Jasmina Venta

Novice izobraževalnega centra

Nakit iz kristalov in orgoniti

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

RAZSTAVA ROČNIH DEL
V Knjižnici Lenart bomo organizirali
RAZSTAVO ROČNIH DEL, na kateri si od
ponedeljka, 4. 4. 2022, do sobote, 9. 4.
2022, lahko ogledate čudovite izdelke
udeleženk skupine ročnih del.
ŠTUDĲSKI KROŽKI
Lahkih nog naokrog
Prvi petek v mesecu, 1.
4. 2022, vas vabimo,
da se nam pridružite
na
spomladanskem
pohodu. Zberemo se
ob 9. uri pred stavbo
Izobraževalnega centra, Nikova 9, Lenart.
Zdravje z vrta
Znanje pri tem krožku se iz meseca v mesec
nadgrajuje. Seznanili smo se z različnimi
tipi
vrtov
(angleškimi,
vzhodnimi,
sodobnimi), si ogledali primere izbranih
vrst vrtov iz Slovenĳe in sveta, se naučili
brati tlorise in narisati obstoječe stanje
lastnega
vrta,
na
katerem
lahko
upoštevamo
načela
in
elemente
permakulturnega
vrtnarjenja
ter
biodinamični setveni koledar Marĳe Thun.
V petek, 8. 4. 2022, vas vabimo, da se nam
pridružite na naslednji delavnici na temo
Velikonočne dekoracĳe.

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 (4/2022) bo izšla v četrtek,
28. 4. 2022. Rok za rezervacijo oglasnega
prostora in oddajo člankov je 14. 4. 2022.

Cenik oglasnega prostora

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

1/16 strani

124x40 mm

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

124x173 mm

180,00€

1/2 strani

253x173 mm

280,00€

čela stran

253x350 mm

480,00€

ustreznega

pisnega

dovoljenja

oziroma

Nakit CRYSTALCHI by Jasmin je namenjen
vsem, ki želĳo napredek na fizičnem,
čustvenem in duhovnem področju ali pa
jim je moj nakit preprosto všeč. Gre za
nakit z globljim pomenom, nakit, s katerim
se boste dvignili v višja stanja zavesti,
občutili edinstvene vibracĳe zdravljenja,
ravnovesja in zaščite. Nakit, kot so
zapestnice, ogrlice in uhani, izdelujem iz
kristalov.

K navedenim cenam se prišteva DDV.

Foto: osebni arhiv

Vabilo na delavnico v sklopu projekta
ZELENE
SLOVENSKE
GORICE
–
TRAJNOSTNA SOSESKA
Namen predavanja je na osnovi v tujini
obstoječih trajnostnih sosesk razviti model
tovrstne soseske v Slovenskih goricah.
Trajnostna soseska je ekološka soseska, ki
temelji na varčni in odgovorni rabi
naravnih virov, ponovni uporabi, krožnem
gospodarjenju in razvoju zelenih delovnih
mest. Za blažitev temperaturnih ekstremov
se vse bolj vključujejo v urejanje okolja
zeleni sistemi, kot so zelene strehe, deževni
vrtovi, blažilni pasovi in biodiverzitetne
površine.
Osnovno izhodišče je prepoznavanje potreb
lokalno-regionalne
skupnosti,
ki
v
trajnostnih
soseskah
sobivajo
in
zadovoljujejo svoje dnevne potrebe znotraj
lastne soseske. Zato obstajajo potrebe po
pridelavi hrane in njeni predelavi v končne
zdrave izdelke, po trženju in razvoju
storitev, vezanih na potrebe različnih
generacĳ (varstvo otrok, izobraževanje,
skrb za starostnike, medgeneracĳsko

povezovanje, digitalna tehnologĳa), ter po
duhovni oskrbi ljudi (izobraževanja za
duhovno rast).
Čas: torek, 19. 4. 2022, od 11.00 do 15.00
sreda, 20. 4. 2022, od 11.00 do 15.00
Kraj: Center Slovenskih goric (CSG), Mala
dvorana, Trg osvoboditve 9, 2230 Lenart v
Slovenskih goricah.
Udeležba je brezplačna, zaradi lažje
organizacĳe pa je obvezna predhodna
prĳava.

Sem Jasmina, ljubiteljica kristalov, in
delujem
pod
blagovno
znamko
CRYSTALCHI by Jasmin, za katero se
skrivajo energĳski izdelki, natančneje nakit
iz kristalov in orgoniti.
Trenutno razvĳam svojo poslovno idejo
pod okriljem Razvojne agencĳe Slovenske
gorice, kjer sem vključena v projekt PONI
PODRAVJE (Podjetno nad izzive). Že nekaj
let izdelujem nakit in orgonitne izdelke, in
ker povpraševanje po mojih izdelkih raste,
se je porodila ideja o ustanovitvi lastnega
podjetja.

Kristalom so že stare kulture pripisovale
različne magične moči, kot so sposobnost
zdravljenja, zaščita pred negativnimi
energĳami in uroki ter spodbujanje
plemenitih lastnosti pri človeku. Nakit so
uporabljali v duhovne, okrasne in obredne
namene.
Kot sem že omenila, izdelujem tudi
orgonite. Orgonit je naprava, ki oddaja
pozitivno življenjsko energĳo, ki jo
poznamo tudi pod imenom chi, prana,
reiki, ki, bioenergĳa. Orgonitni izdelki s
pomočjo kristalov harmonizirajo negativno
energĳo, odstranjujejo sevanja vseh vrst,
oddajajo zdravilno energĳo, zvišujejo
duhovno raven osebe, čistĳo čakre in
odstranjujejo energĳske blokade.
Več o mojih izdelkih lahko izveste na
Facebookovi strani CRYSTALCHI by Jasmin
ali na Instagramovem profilu Jasmina
Venta.

Manuela Kokol

S pomočo dotika do boljšega
zdravja in počutja

Foto: osebni arhiv

ZELENE SLOVENSKE GORICE
V aprilu 2022 začenjamo z novim
projektom Zelene Slovenske gorice.
Prebivalce občin LAS Ovtar Slovenskih
goric bomo s pomočjo predavanj,
izobraževalnih
filmov
in
delavnic
ozaveščali o pomembnosti varovanja
okolja, s postavitvĳo pametnih, energetsko
popolnoma neodvisnih solarnih klopi pa
investirali v sodobno, okolju prĳazno
rešitev. Za osnovnošolce smo pripravili
podjetniški krožek, na katerem se seznanĳo
z osnovami podjetništva in načrtujejo
zelena delovna mesta, za ponudnike LAS
OVTAR pa se bomo naučili z uspešno
zgodbo prodati izdelke prek družbenih
omrežĳ in spletne trgovine.

Moje ime je Manuela. Delujem pod
blagovno znamko Skrivnosti dotika. V
okviru Razvojne agencĳe Slovenske gorice
sem vključena v projekt PONI (Podjetno
nad izzive), kjer razvĳam svojo podjetniško
idejo. Pri svojem delu uporabljam znanja,
preizkušena v lastni praksi. To so
sproščujoče terapevtske metode, ki
dokazano izboljšujejo zdravje in počutje.
Ponujam storitve obrazne refleksoterapĳe,
Access Bars tretmaje, Access energĳski
lifting in drugo. Tovrstni tretmaji prinašajo
več jasnosti in harmonĳe v vaše življenje
ter odklepajo prostor neskončnih možnosti.

hiter, ljudje pa se srečujemo z vedno večjim
številom zdravstvenih težav. Pomagam vam
lahko pri naslednjih težavah: stres,
kronična utrujenost, preobremenjenost
misli, nespečnost, glavoboli, čustvena in
hormonalna neravnovesja, težave z
živčnim in limfnim sistemom, vnetja,
težave z želodcem ali drugimi organi,
hitrejša regeneracĳa po poškodbah,
operacĳah in drugo.
Pri svojem delu uporabljam zavestno,
usmerjeno pozornost in vam nudim
individualno obravnavo. Tretmaje izvajam
na Ptuju in trajajo približno 1 uro. Primerni
so za vsakogar. Med tem časom se le
prepustite in uživajte.
Več o mojih storitvah lahko izveste na
Facebookovi strani Manuela Kokol,
Skrivnosti dotika in Instagramovem profilu
Skrivnosti dotika.
Vabim vas, da odkrĳete čarobno moč
dotika.
Srčno dobrodošli!

Zavedam se pomena skrbi za psihofizično
počutje, saj je danes tempo življenja zelo
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LAS Ovtar Slovenskih goric

Danijel Zorko

V turizmu smo povezali lokalne skupnosti
skupnosti. Pod okriljem RASG tako
izvajamo dva projekta, ki sta prednostno
osredotočena na turistične vsebine, poleg
tega pa smo predstavnike lokalnih
skupnosti povabili tudi k sodelovanju v
posebni delovni skupini, ki se bo ukvarjala
z razvojem turizma v Slovenskih goricah.
Naše prvo srečanje je potekalo 10. 3. 2022
v Centru Slovenskih goric, kjer smo
predstavili načrtovane aktivnosti, se o njih
pogovorili in si izmenjali nekaj že dolgo
časa tlečih idej. Predstavniki lokalnih
skupnosti so se zelo pozitivno odzvali na to
pobudo, kar se je evidentno odrazilo tudi
na samem srečanju, saj je njihova aktivna
participacĳa spodbujala kreativnost in
potrdila skupne poglede na razvoj turizma
v regĳi.
Ker že dlje časa ugotavljamo, da Slovenske
gorice v smislu turizma ne dobĳo prave

Poziv lokalnim ponudnikom

Foto: osebni arhiv

Povabilo k sodelovanju na
velikonočnem sejmu v Lenartu

info@lasovtar.si.
omejeno!

Število

stojnic

je

Prisrčno vabljeni, da predstavite svojo
ponudbo!

ponudniki na terenu, za katere nam
velikokrat zmanjkuje časa in kadra.
V prihodnjih mesecih načrtujemo bolj tesno
sodelovanje s ponudniki na terenu, saj
bomo potrebovali ažurne informacĳe za
skupne kataloge (lokalna Ovtarjeva
ponudba in turizem), zato pričakujemo
tudi samoiniciativnost s strani ponudnikov,
ki bi nam prihranila nekaj časa. Idejni
predlogi so bili že deležni pozitivnega
odziva, vsi navedeni materiali in spletne
predstavitve bodo predvidoma zaključeni v
poletnem času.

Dr. Milojka Domajnko

Posvet LAS in Zbor članov Društva
za razvoj slovenskega podeželja
17. redni zbor članov DRSP in Posvet LAS
sta potekala v sredo, 9. 3. 2022, v dvorani
Kulturnega centra Kočevje. Član DRSP je
tudi LAS Ovtar Slovenskih goric, katerega
predstavnika sta se udeležila celodnevnega
programa v Kočevju. Pregledano je bilo
delo preteklega leta in izvoljeno novo
vodstvo s predsednikom Romanom
Medvedom. Predstavljeni so bili načrti z
aktivno vlogo usmerjanja razvoja podeželja
v sodelovanju z LAS s celotnega območja
Slovenĳe in pristojnimi ministrstvi,
odgovornimi za izvajanje programa
LEADER/CLLD.
V popoldanskem delu srečanja je potekal
posvet LAS v treh delih. Prvi del je bil
namenjen razpravi o aktualni problematiki
CLLD, kjer so se nam pridružili člani
Medresorske delovne skupine CLLD
2021–2027. LAS smo prejele pomembne
informacĳe za vzpostavljanje pogojev in

Razvojna agencĳa Slovenske gorice pripravlja nove (tiskane in spletne) kataloge
lokalne in turistične ponudbe. K sodelovanju ste vabljeni vsi ponudniki z območja LAS
Ovtar oziroma iz 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.
Vključitev v kataloge in zemljevide je za ponudnike Slovenskih goric brezplačna. Za vse
informacĳe lahko pokličete na 041 371 682 ali pišete na danĳel@rasg.si.
Zbiranje podatkov bo potekalo v aprilu in maju, dodatne informacĳe pa bodo objavljene
na spletni strani www.rasg.si in na spletnih straneh občin.

Društvo Ovtar Slovenskih goric in Razvojna
agencĳa Slovenske gorice vas prĳazno
vabita k sodelovanju na tradicionalnem
VELIKONOČNEM SEJMU, ki bo potekal na
obnovljeni tržnici v Lenartu. Sejem, na
katerem se lahko predstavite, prodajate in
nakupujete, bo potekal v naslednjih
terminih:
– petek, 8. 4. 2022, od 13. do 16. ure,
– sobota, 9. 4. 2022, od 9. do 13. ure,
– petek, 15. 4. 2022, od 13. do 16. ure.
Priporočamo udeležbo z izdelki domače in
umetnostne
obrti,
kulinaričnimi
dobrotami, velikonočnimi voščili, izdelki za
krasitev velikonočnega časa in drugimi
primernimi izdelki. Prosimo, da stojnico
rezervirate do srede, 6. 4. 2022, na
telefonskih številkah 059 128 773 ali 051
660 865 ali na elektronskem naslovu

prepoznavnosti in veljave na nacionalni
ravni, bomo skupaj pripravili različne
tiskane materiale (katalogi, zemljevidi),
skupno spletno predstavitveno stran in
prepoznavno grafično podobo, pri čemer
želimo navzven nastopati enotno in
povezano. Člane delovne skupine smo med
drugim seznanili tudi z aktivnostmi pri
vzpostavljanju sprejemnega organizatorja
potovanj (incoming agencĳe), ki bo zaživel
proti koncu leta 2022. Veliko dodano
vrednost takšne oblike sodelovanja
predstavlja bolj neposredna komunikacĳa z
lokalnimi skupnostmi, predvsem pa s

delovanje LAS v novem programskem
obdobju, predvidena višina sredstev,
namenjenih izvajanju programov ESRR in
EKSRP, bo po prvih informacĳah nižja od
dosedanje. V drugi polovici letošnjega leta
Ministrstvo za kmetĳstvo, gozdarstvo in
prehrano predvideva objavo vseh treh
uredb, potrebnih za izvajanje programov
LEADER/CLLD, ki bodo tudi osnova za
pripravo in potrditev novih strategĳ
lokalnega razvoja LAS. Po objavljenih
uredbah bomo LAS lahko pristopile k
pripravi strategĳ lokalnega razvoja za novo
programsko obdobje.
Sledila je predstavitev delovanja LAS po
poteh dediščine od Turjaka do Kolpe, nato
pa smo si na terenu ogledali nekaj
projektov v Kočevju z mestno tržnico in
lokalno trgovinico Zakladi Kočevske z
degustacĳo. Dan se je zaključil z ogledom
bunkerja Škrilj.

Foto: osebni arhiv

Turizem velja za gospodarsko panogo, ki je
bila v zadnjih dveh letih med najbolj
prizadetimi ne samo v naši regĳi, temveč
tudi globalno. Kljub trenutno ne preveč
sproščenemu ozračju pa se zdi, da smo se
znova znali povezati in prilagoditi na
razburkane razmere, pri čemer ne velja
zanemariti različnih oblik pomoči, ki so se
in se še izvajajo.
Tudi na Razvojni agencĳi Slovenske gorice
(RASG) smo se pri razvoju naše regĳe in pri
spodbujanju turističnih vsebin konstantno
soočali s številnimi izzivi, ki so sicer pustili
številne posledice, vseeno pa nam je uspelo
izpeljati vse naloge in projekte v skladu s
pričakovanji lokalnih skupnosti in naših
partnerjev. Tudi mi smo si že pred časom
zadali nalogo, da naše kompetence še bolj
usmerimo v razvoj turizma in da v tem
smislu še bolj povežemo naše lokalne

Najava občnega zbora
Društvo za razvoj podeželja Ovtar Slovenskih goric vabi člane in članice na redni občni
zbor, ki bo v sredo, 6. aprila 2022, ob 16. uri v Centru Slovenskih goric (Trg osvoboditve
9, Lenart).
Vljudno vabljeni!
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Vabimo vas
Franc Lovrenčič

Sejem KOS letos bo
Letos bo po dveh letih premora zaradi
znanih razlogov jubilejni deseti 10. KOS na
Poleni v Lenartu.
Zadnji sejem v letu 2019 nam je odlično
uspel in vsi smo se že veselili naslednjega v
letu 2020, ki bi bil jubilejni – deseti. A
covid-19 nam je porušil vsa takratna
pričakovanja in tako smo šele zdaj pred
organizacĳo tega jubileja.
Priprave so stekle takoj, ko so se sprostili
omejitveni predpisi glede množičnih
prireditev. Sejem bo tako kot vsako leto
zadnji vikend v maju, 27.–29. maja 2022,
na Poleni.
S pomembnejšimi akterji na sejmu smo že
v polnem zagonu in stvari za zdaj tečejo po
ustaljenem ritmu. Sejem bo po konceptu
podoben kot dosedanji, s tem, da bomo
zaradi jubileja poskušali pripraviti tudi
kakšna presenečenja.
Dveletna odsotnost sicer zahteva nekaj več
energĳe za zagon vseh aktivnosti, ampak
partnerji, ki sodelujejo na sejmu, vsi že
komaj čakajo na sejem.

Kot vedno ugotavljamo, da je sejem zelo
lepo sprejet tako pri lokalnih razstavljavcih
kot pri obiskovalcih, kar nas kot
organizatorje še posebej veseli.
Naša velika želja je, da sejem ostane v
obliki, kot je bil zasnovan na začetku, torej
s ponudbo dopolnilnih dejavnosti na
kmetĳah, kmetĳsko mehanizacĳo, obrtjo,
vezano na kmetĳstvo, živalskim in
živinskim delom, zabavo za otroke in
zabavo za vse.
Takšen koncept sejma, ki nas spominja na
sejemska dogajanja iz preteklosti, se je
pokazal kot najprimernejši. Velikim sejmom
ne želimo in ne moremo konkurirati.
Posebne pozornosti so deležni tudi
obiskovalci, saj je sejem bil in bo brez
vstopnine in brez parkirnine.
Vabimo vas, da si že zdaj zadnji vikend v
maju rezervirate za obisk sejma KOS v
Lenartu!

Ponudniki dopolnilne dejavnosti na kmetĳah vabljeni, da svojo ponudbo v okviru
Ovtarjeve ponudbe predstavite na letošnjem jubilejnem 10. Kmetĳsko-obrtniškem
sejmu Lenart.
Ponudba iz Slovenskih goric se bo predstavljala v pokritem prireditvenem prostoru.
Cena najema stojnice je 50 EUR + DDV. Za rokodelce - prikaz domače obrti (osebno
dopolnilno delo) je najem prostora brezplačen. Prĳavni obrazec najdete na spletni
strani sejma. Sejem bo potekal od petka, 27. do nedelje, 29. maja 2022, od 9. do 19.
ure.
Svojo pripravljenost sporočite do 13. maja 2022 na info@lasovtar.si ali 059 128 773.
Več informacĳ o sejmu lahko najdete na spletni strani: www.sejem-lenart.si in na novi
telefonski številki: 069 986 894.
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