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Evropske volitve 2019
Z volitvami v Evropski parlament prebivalci držav članic Evropske unije izberemo 751 predstavnikov, ki bodo v naslednjem petletnem mandatu zastopali naše
interese v Evropskem parlamentu. Volitve
v Evropski parlament v vseh članicah EU
potekajo med 23. in 26. majem 2019, v
Sloveniji bomo volili v nedeljo, 26. maja.

IZ VSEBINE
PP
PP
PP

PP

PP

PP

PP

PP

Povorka konj na Jurjevo nedeljo – sodelovalo je čez 70 konjenikov. Foto: Uroš Brumen
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Več kot 1500 pohodnikov 1. maja na Zavrhu. Foto: D. O.
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Cepljenje je pravica, biti cepljen je privilegij

Videnje ljudi in dogodkov

Človeške oči na poglavnikovi mizi

Z

a uvod o prepovedi maše Koroške katoliške cerkve na Koroškem, ki naj bi
bila kot vsa povojna leta tudi letos 15.
maja na Libuškem polju v spomin na ustaške žrtve, naj najprej zapišem iz moje knjige
Nasilje, žrtve, upor ta stavek: »S Paveličem se
je pogovarjal italijanski novinar, diplomat in
književnik Curzio Malaparte. V svoji knjigi
Kaputt je svoje srečanje med drugim takole opisal: »Med pogovorom sem opazoval
okroglo pleteno košaro iz šibja, ki je bila na
mizi poglavnika. Videti je bilo, da je košara polna morskih sadežev. »So te ostrige iz
Dalmacije?« sem vprašal poglavnika. Ante
Pavelič je dvignil pokrov košare in pokazal
tiste morske sadeže in s svojim značilnim
nasmehom rekel: »To je darilo mojih dragih
ustašev: dvajset kilogramov človeških oči.«
Ta grozljiv dogodek zgovorno priča o
ustaškem režimu, ki je bil eden najhujših
med 2. svetovno vojno. Zato je omenjena
prepoved povsem razumljiva. Hrvaška katoliška cerkev in celo politiki so bili zaradi tega
dejanja presenečeni in celo užaljeni, kar za
Hrvaško ni nič čudnega, saj ustaški duh še
vedno straši na Hrvaškem. Zato tudi debate o ponovni uvedbi ustaškega pozdrava: Za

dom spremni.
Avstrijska koroška katoliška cerkev je
prepoved maše utemeljila s temi besedami:
»Maša je del prireditve, ki politično instrumentalizira in je del politično nacionalnega
rituala, ki služi za selektivno percepcijo in
razlago zgodovine.« Menijo, da prireditev
na Libuškem polju škodi ugledu katoliške
cerkve, ki bi ji, če bi mašo dovolili, lahko očitali »pomanjkanje distance do fašističnega
svetovnega nazora«. Kako je mogel prejšnji
papež razglasiti medvojnega hrvaškega škofa
Alojza Stepinca za blaženega, saj je znano, da
je sodeloval z ustaškim režimom in mirno
opazoval, kako so hrvaški katoliški duhovniki na silo pravoslavne Srbe prekrščevali v
katoliško vero?
Znano je, da so ustaši pomorili največ Srbov, Judov, hrvaških upornikov in Romov.
Še vedno ni znano, koliko ljudi so pobili v 25
taboriščih in drugje, tudi z železnimi palicami, sekirami, noži in kladivi, otroke pa so do
smrti poteptali.
Najhujše taborišče je bilo v Jasenovcu, kjer
je umrlo tudi okoli 1200 Slovencev.
Tone Štefanec

Gospodarska rast – priložnost za brezposelne

V

vseh slovenskih regijah, tudi v Podravju, se brezposelnost še naprej zmanjšuje. Konec aprila je bilo v državi registriranih 73.965 brezposelnih oseb, kar je
za 3,4 odstotka manj kot konec marca in 5,8
odstotka manj kot konec aprila lani. Stopnja
registrirane brezposelnosti je bila februarja 8,4
odstotna.
Razveseljivo je, da se je v zadnjem letu
močno zmanjšala brezposelnost tistih, ki so v
preteklosti najtežje našli delo. Tako se je število dolgotrajno brezposelnih zmanjšalo za

7,4 odstotka, število brezposelnih žensk za 6,2
odstotka, število brezposelnih, starejših od 50
let, za 6 odstotkov, število prvih iskalcev zaposlitve za 9,7 odstotka in število brezposelnih
iz naslova trajno presežnih delavcev za 11,7
odstotka. Zelo se je zmanjšalo tudi število
brezposelnih z višjo in visokošolsko izobrazbo
(za 7,5 odstotka) in število brezposelnih s srednješolsko izobrazbo (za 7,2 odstotka). Očitno
predstavlja trenutna gospodarska rast priložnost za brezposelne, da si najdejo zaposlitev.
T. K.

Višji regres za letni dopust

P

oslej delavkam in delavcem za regres za
letni dopust do višini povprečne plače ne
bo več treba zanj plačati dohodnine in
prispevkov, zato bodo dobili izplačan celoten
znesek regresa. Poslanci v državnem zboru so
pred mednarodnim praznikom dela namreč
sprejeli spremembe Zakona o pokojninskem
in invalidskem zavarovanju ter spremembe
zakona o dohodnini, s katerimi so regres do
višine povprečne plače razbremenili plačila

davkov in prispevkov. Ker od regresa za letni
dopust prejemnikom ne bodo več odtrgali dohodnine za državno blagajno in prispevka za
pokojninsko blagajno, bodo v žep prejeli višji
regres.
Spremembe obeh zakonov bodo veljale že
za leto 2019. Tisti, ki so regres že dobili in od
njega plačali dohodnino in prispevke, jim jih
bodo povrnili.
T. K.

Dodatek za veliko družino

V

elike družine s tremi, štirimi ali več
otroki so aprila prejele dodatek za veliko družino, ki je letos zopet univerzalen za vse velike družine, ne glede na socialni
status. Družine s tremi otroki so prejele 395
evrov, družine s štirimi in več otroki pa 480
evrov. Pravico do dodatka, ki se izplačuje v enkratnem znesku, ima eden od staršev, če imajo
otroci in vsaj eden od staršev skupno stalno

prebivališče v Sloveniji.
Letos je dodatek za veliko družino prejelo
26.566 družin. Skupno so prejele blizu 11 milijonov evrov. Tiste družine, ki se jim bo do
konca leta rodil še tretji ali četrti otrok, bodo
dodatek za veliko družino ali razliko dobili izplačano takrat.
T. K.

Aktivnosti SocioLab

V

aprilu je bilo v okviru operacije Sociolab izvedenih kar nekaj aktivnosti.
Hkrati z Bazarjem semen in sadik
smo v sodelovanju s socialnim podjetjem
Libona izvajali aktivnosti aktiviranja in motiviranja prebivalstva, pripravili pa smo tudi
predavanje o zmotah in resnicah o konoplji,
ki je bilo odlično obiskano.
V času pisanja prispevka bomo v sodelovanju s Študentskim klubom Slovenskih goric
izvedli tudi delavnico opolnomočenja, kjer
bomo študentom in drugi zainteresirani javnosti predstavili socialno podjetništvo in zadružništvo kot obliki drugačne vrste podjetništva.
Dogodek bo imel tudi aplikativno noto, saj se
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v našem okolju predvsem sistem zadružništva
odpira kot primeren odgovor za rešitev nekaterih družbenih situacij, kar bomo podkrepili
tudi s primeri. S tem želimo doseči, da bi tudi
mlajši s kreativnimi idejami pripomogli k trajnim rešitvam družbenih problemov.
Nemoteno potekajo tudi usposabljanja za
iniciative in obstoječa vključena podjetja,
kjer se kažejo tudi že nekateri delni rezultati
v pozitivni smeri. V jeseni se bo znova začel
nov cikel usposabljanj, za vse informacije pa
se lahko oglasite na stični točki v prostorih
Izobraževalnega centra Slovenske gorice.
Danijel Zorko

C

epljenje je po svetu rešilo že milijone
življenj in preprečilo marsikatero trajno invalidnost. Je dobrina, ki je danes
dostopna vsem slovenskim prebivalcem, je ob
Evropskem in svetovnem tednu cepljenja konec aprila dejal novi minister za zdravje Aleš
Šabeder, ki je naše gore list, saj je rojen na
Ptuju. Povedal je, da na ministrstvu podpirajo prizadevanja strokovnjakov za dvig deleža
cepljenih. Prebivalke in prebivalce Slovenije

je pozval, naj zaupajo stroki in našim zdravnikom, ki ponujajo verodostojne in predvsem
na dokazih temelječe informacije o cepljenju.
Žal je pri nas še vedno nekaj takšnih, ki ne
zaupajo strokovnim informacijam ter svojih
otrok in sebe ne dajo cepiti, s čimer ogrožajo
svoje zdravje, zdravje svojih otrok in zdravje
vseh drugih.
T. K.

Slovenija, starajoča se družba
Pogovorni večer je potekal 5. aprila v organizaciji OO SDS Sv. Jurij v Kulturnem
domu v Jurovskem Dolu. Gostje večera so
bili: evropska poslanka Romana Tomc, poslanec Franc Breznik ter župnik in dekan dr.
Janko Görgner. Pogovor je povezovala Hermina Križovnik, predsednica OO SDS Sv.
Jurij in predsednica DU Sv. Jurij.
ljub vse več težavam v okviru slabe demografije v Sloveniji, vse nižji rodnosti
(v letu 2018 5,4 % manj rojstev kot v
2017), negativnemu vplivu na naš pokojninski
sistem in vse slabšemu položaju starejših politika caplja na mestu in ne naredi dovolj. Pričakovati bi bilo večje zakonodajne spremembe,
Zakon o dolgotrajni oskrbi se sprejema že 10
let. Razlog za oklevanje so višji javnofinančni stroški. Skoraj vsak dan poslušamo o težavah v slovenskem zdravstvu. Trend potreb
po zdravstveni oskrbi raste tudi s staranjem
prebivalstva. Demografska slika se slabša še
z odhodom mladih v tujino. Po končanem
šolanju iščejo priložnosti drugje. To je velika
izguba za Slovenijo. Smo uspešni ali neuspešni pri črpanju evropskih sredstev? Z več EU
sredstvi bi lahko bistveno močneje vplivali na
rast razvojnih potencialov Slovenije.
Evropska poslanka Romana Tomc je poudarila, da so naši ljudje v tujini med najbolj
cenjenimi. Ni jim težko dobiti zaposlitve.
Odhajajo, ker tam za enako delo dobijo veliko višjo plačo. Predvsem zato, ker v Sloveniji
še vedno preveč denarja kar nekam ponikne
in ga zato zmanjka za najbolj pomembne
stvari. Za ljudi. Za mlade in za stare. Bomo
pa v Sloveniji uspešni šele takrat, ko bo vlada, katerakoli že, uspela preprečiti nesprejemljivo odtekanje denarja v skrite kanale.
Jurovski župnik in dekan dr. Janko Görgner
je govoril o potrebni večji motivaciji mladih
za delo doma. V mnogih državah so plače
manj obdavčene, prejemki pa zato bistveno
višji kot v Sloveniji. Še tiste mlade, ki bi želeli ostati doma, si želijo doma ustvariti svoje
podjetje, država potem tako privije z davki, da
morda obupajo, končajo svojo dejavnost ali
jo preselijo v tujino. Razlika med socialnim
transferjem za nedelo in med slabo plačanimi
delavci je danes lahko tudi samo 100 EUR. To
je pogosto razlog, da ljudje izgubijo motivacijo za delo, se na takšen sistem navadijo in jih
je potem zelo težko ponovno vključiti v delo.
Uvesti kaže vsaj 3-urno delo v splošno korist.
Veliko je različnih del, ki bi jih bil skoraj vsak
brezposelni zmožen opraviti. Pokojnina, ki bi
morala biti pravica iz dela, je tudi le še socialni
transfer. Včasih je za enega upokojenca delalo
5 ljudi, razmerje bo kmalu obratno.
Ljudje še vedno mislijo, da so pokojnine rezultat vplačanih prispevkov, pa žal ni
tako.V tej državi smo vse pomešali in ljudje
kot da so se sprijaznili, da so nemočni. Pristali smo celo na to, da nam oblastniki rečejo, samo toliko vam damo. In smo veseli, da
vsaj nekaj dobimo. Ljudje bi se morali temu
upreti, meni Romana Tomc.

K

Dr. Görgner se je v svoji doktorski disertaciji ukvarjal s kvaliteto življenja v tretjem
življenjskem obdobju. Najpomembnejše je,
da ljudje ostajajo aktivni, dokler le lahko. To
jim daje moč in smisel življenja. Po odhodu
v pokoj naj ljudje čim dalje ostanejo aktivni. V našem podeželskem okolju večinoma
tako tudi je, v mestih veliko manj. Država bi
morala čimbolj vzpodbujati aktivnost starejših, da bi delali tudi po upokojitvi. »Ali EU
namenja sredstva za medgeneracijsko sodelovanje?« je vprašal. Zelo veliko, odgovarja
Tomčeva. V Sloveniji pa je problem koriščenja EU sredstev tudi v tem, da si država
najprej odreže svoj del v 7-letni perspektivi.
V mnogih drugih državah gre veliko večji
delež pridobljenih sredstev direktno uporabnikom. Tudi zato žal ostaja veliko priložnosti
za Slovenijo neizkoriščenih. Tudi za starejše.
Poslanec Franc Breznik, tudi predsednik
Odbora za kmetijstvo v DZ, je opozoril na
položaj mnogih starejših kmetov, ki za svojih
45, 50, 60 in več let garanja na kmetiji prejemajo mizerne pokojnine, od katerih se ne da
preživeti. Ta mizerija je tudi žaljiva in v veliki
meri še vedno odraz nekdanjega zatiranja slovenskega kmeta. Potrebna je nujna generacijska prenova kmetijstva, predvsem pa o nova
zemljiška politika, ki mora omogočiti manjšim aktivnim kmetijah, da pridejo prednostno do ravninske zemlje. To so pomembne
teme, ki jih odpirajo v Odboru za kmetijstvo.
Še nekaj poudarkov: Z dodatno vrtino bi v
Benediktu lahko šli v geotermalno proizvodnjo elektrike in v kaskadnem načinu to vodo
peljali skozi tople grede (izvensezonska zelenjava) do morebitnega termalnega kopališča.
Naša država v zadnjih letih počrpa le 18 %
možnih evropskih sredstev. Slišimo sicer, da so
pogodbe podpisane, a podpis pogodbe še ni črpanje. Sposobne vlade bi iz EU morale počrpati 5-krat več denarja. Romana Tomc je navedla
gradnjo mostu na Pelješac, največji gradbeni
projekt Hrvaške, za katerega je 80 % vrednosti
počrpala sredstva iz EU. Mi pa niti za izgradnjo
2. tira nismo znali počrpati prav nič.
Kakšno EU potrebujemo? Ljudje se včasih
premalo zavedajo pomena stabilne EU, zlasti
še za malo državo, kot je Slovenija. Potrebujemo gospodarsko močno, varno Evropo z
evropskimi vrednotami, v kakršno smo pred
15 leti vstopili tudi Slovenci. Ob tem nam EU
nudi vsaj majhen nadzor tudi nad ravnanji
doma, kar je za SLO koristno in celo nujno,
meni evropska poslanka.
Pogovorni večeri v Jurovskem Dolu vedno
omogočijo izmenjavo mnenj med gosti in
publiko. Tako je bilo tudi tokrat. V njej so
sodelovali Peter Škrlec, župan Občine Sv. Jurij v Slov. gor., dr. Jožef Kramberger, direktor
ZD Lenart, Stanko Kranvogel, predsednik
ZDU Slov. gorice, in drugi udeleženci večera.
Dogodek so organizatorji popestrili s sodelovanjem izvrstne mlade Vokalne skupine Iskrice iz Jurovskega Dola. Uradnemu delu je sledilo prijetno druženje v Avli Fredija Neuvirta.
H. K.

Piknik Ptujske regijske koordinacije SDS

V

soboto, 13. 4. 2019, je v ŠRC Polena v
Lenartu potekal piknik Ptujske regijske
koordinacije SDS v sodelovanju z občinskimi odbori iz Slovenskih goric. Osrednja
gosta sta bila dr. Milan Zver in Alja Domjan.
Prisotni so bili tudi nekateri poslanci DZ RS:
Franc Breznik, Suzana Lep Šimenko, Marjan
Pojbič in Jožef Lenart. Za prijetno vzdušje je v
uvodu poskrbela Anita Kralj Pavkovič. Po uvo-

dnem nagovoru predsednika OO SDS Lenart
Damirja Jelenka in pozdravu župana Občine
Lenart mag. Janeza Krambergerja so se zvrstili
govori poslancev. Evropski poslanec, vodja delegacije Evropske ljudske stranke v Evropskem
parlamentu, podpredsednik SDS, dr. Milan
Zver je govoril o družbeno-političnem stanju,
v katerem Slovenci trenutno živimo, in kaj nas
čaka v prihodnosti. Svoje nazore je predstavil
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tudi poslanec v DZ Franc Breznik. Vokalna
skupina Iskrice iz Jurovskega Dola je prav tako
prispevala svoj melodični delež in nas popeljala v zavedanje lepot
Slovenskih goric. Ob
pestrem kulturnem programu so se udeleženci
srečanja tudi športno
udejstvovali. Zaključek
uradnega dela srečanja je voditeljica Nadja
Ferk Rodeš obogatila z
razmišljanjem dr. Jožeta
Pučnika, očeta slovenske države. Prisotne so
nato zabavali Srčni muzikanti. Srečanje je pote-

kalo v prijetnem vzdušju ob okusni hrani, vrhunskem vinu in slovenskogoriških gibanicah.
Nadja Ferk Rodeš

Brez žegnanja ni občinskega praznika

Ž

upnijski praznik, ko praznuje župnija
Lenart, obhajajo blizu dneva župnijskega zavetnika. Žegnanje s slovesno nedeljsko sveto
god svojega nebeškega zavetnika, katemašo in nagovorom je del kulturne dediščiremu je posvečena župnijska cerkev, vene in tudi uradnega občinskega praznovanja,
likokrat pa tudi kraj, občina in druge ustanove
kulturno-zgodovinsko gledano pa je prav ženosijo ime po njem, se iz latinske besede patrocinium poslovenjeno imenuje tudi patrocignanje tisto, ki je bilo povod za kasnejši pranij, od koder izhaja beseda patron – zavetnik.
znik občin, ki ga danes spremljajo še številni
V slovenski jezikovni rabi so na voljo še drudrugi dogodki. Kot se župan v okviru takega
ge različice tega poimenovanja, kot recimo:
praznovanja udeležuje npr. nogometnega turnirja, čeprav ni nogometaš, se seveda udeleži
žegnanje, proščenje, cerkvánje, opasílo, lepa
tudi slovesne svete maše v župnijski cerkvi, čenedelja in šágra. Za vsako župnijo in kraj ter
prav ni redni nedeljnik ali pa vernik sploh. To
občino je to eden najpomembnejših, če ne kar
pač spada k njegovi županski funkciji (maše
najpomembnejši dan v letu.
za domovino se v ljubljanski stolnici udeležijo
Če pogledamo po slovenskih krajih in vaseh, vidimo, da so pravzaprav povsod navzoče
najvišji predstavniki države). S svojo navzočnostjo na prireditvah v organizaciji različnih
cerkve ali kapelice. V vsakem kraju so ljudje
želeli postaviti svetišče, želeli so imeti kraj, kadruštev pokaže na spoštovanje njihovega dela,
mor bi se lahko zatekali, kjer bi lahko častili in
podobno kot na žegnanjsko nedeljo v cerkvi
molili Boga. Opažamo, s kakšno skrbjo in popočasti župnijskega in v več primerih tudi zavetnika občine, ki ji načeljuje. Pet občin UE
zornostjo ljudje še danes skrbijo za božji hram.
Lenart nosi ime po zavetnikih župnij, CerkveNajvečkrat je prav cerkev ponos nekega kraja.
Ko nekdo išče središče kulturnega dogajanja
njaku pa so nekoč in tudi še danes tako ali tako
v kraju, bo najprej zagledal cerkev in kmalu bo
rekli kar Sv. Anton. Naj nad našimi kraji bdi
spoznal, da se vsi pomembnejši dogodki odvimilostna priprošnja svetnikov, da bi bili obvajajo v njeni bližini. Zato so župljani in krajani
rovani vsega zla in hudega.
za cerkev že v preteklosti posebej skrbeli, saj
Mag. Sebastijan Valentan,
se niso želeli osramotiti pred drugimi. Skoraj
foto: Toni Konrad
zagotovo moremo trditi, da je v večini krajev cerkev najstarejši
še ohranjeni kulturni
spomenik, ki je v funkciji. Kot takšen si zasluži
posebno pozornost ne
samo župljanov oziroma tistih, ki vsako nedeljo zahajajo vanj, ampak
tudi drugih krajanov in
civilne lokalne oblasti.
Žegnanja so obstajala že takrat, ko občin
ali krajevnih skupnosti
sploh še ni bilo, danes
pa občinski praznik v
šestih občinah, ki spadajo v Upravno enoto Slovesna sveta maša na Jurjevo nedeljo
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Občina Benedikt

Dobra osnovna šola in vrtec – magnet za mlade
družine

V

aše delo je učenje in priprava na kasnejtisto, kar je v njem najboljšega, ustvarjalnega
ši študij ter delo. Imate vso pravico, da
in izjemnega. »Skrb za učečo se mladino naj
uživate otroštvo. A zavedajte se, da boste
bo naša skupna skrb tudi v prihodnje - tako
z več znanja imeli tudi več svobode, več izbire
vzgojiteljev, učiteljev in staršev kot lokalne
in več priložnosti, da v življenju dosežete to, kar
skupnosti. Naši otroci morajo imeti pravico,
si želite, je učenkam in učencem Osnovne šole
da sanjajo svoje sanje, zato je nujno, da naredimo vse, kar je v naši moči, da si bodo ti otroci
Benedikt na proslavi ob desetem dnevu šole
zgradili svet po svojih pričakovanjih, ob negodejal župan Občine Benedikt mag. Milan Repič. Hkrati jim je položil na srce, naj bodo ravanju tradicionalnih vrednot, ki so jih ustvaridovedni in zvedavi, saj bodo tako imeli še več
le prejšnje generacije,« je dejal.
možnosti, da izsanjajo svoje sanje in dosežejo
Učenke in učenci so ob pomoči mentorjev
zastavljene cilje.
ter celotnega vzgojiteljskega, učiteljskega in
Na Osnovni šoli Benedikt so letos spomladi
tehničnega kolektiva Osnovne šole Benedikt
pripravili že deseti dan šole. Ob tej priložnopripravili bogat in raznolik kulturni program,
sti so v nabito polni športni dvorani za starše,
v katerem ni manjkalo glasbenih in plesnih
občanke in občane občine Benedikt in drunastopov ter skečev in drugih točk. Starši ter
ge goste pripravili bogat kulturni in zabavni
drugi obiskovalci so jih nagradili z bučnim
program, v katerem so sodelovali domala vsi
aplavzom.
učenci in učenke. Uvodoma je zbrane pozPrireditev so na osnovni šoli izkoristili tudi
dravil ravnatelj Osnovne šole Benedikt Aljoša
za zbiranje prostovoljnih prispevkov za šolski
Bradač, ki je predstavil vlogo šole v lokalni
sklad, iz katerega se financirajo številne dejavnosti za otroke iz vrtca ter učenke in učence
skupnosti. Šola kot mesto združevanja in učenja omogoča mladim, da se oborožijo z znaiz osnovne šole. Starši in drugi obiskovalci so
njem in uresničijo svoje sanje, vsem v skupnoza sklad prispevali 2.723,67 evra, kar kaže na
sti pa, da skupaj ustvarjajo prihodnost.
tesno povezanost šole z občankami in občani,
Osrednji govornik na Dnevu šole 2019 je bil
ki jo imajo za svojo.
benediški župan mag. Milan Repič. Opozoril
Sicer pa po besedah Bradača Osnovno šolo
je, da je svoboda vsakogar omejena samo z
Benedikt obiskuje v letošnjem šolskem letu
enako svobodo drugih, zato je pomembno, da
286 otrok. Na šoli imajo 17 oddelkov, poleg
šola izobražuje in vzgaja svobodno in kritično
tega pa ima 8 oddelkov še vrtec. Otroci prihajajo iz naselij Benedikt, Drvanja, Ihova, Ločki
misleče ustvarjalne ljudi, ki bodo tudi v širnem
Vrh, Negovski Vrh, Obrat, Spodnja Bačkova,
svetu kos preizkušnjam življenja. Šola mora
Spodnja Ročica, Sveti Trije Kralji, Stara Gora,
mlade pripraviti, da bodo lahko enakovredno
Štajngrova, Trotkova, Trstenik in Ženjak.
tekmovali z ljudmi iz drugih krajev sveta in z
Osnovno šolo Benedikt obiskuje tudi nekaj
njimi tudi enakopravno sodelovali ter da bodo
otrok iz drugih občin.
postali slovenski Evropejci in svetovljani.
Osnovna šola Benedikt, ki se razprostira
»Dobre šole niso samo zgradbe in igrišča ob
na skoraj 6.400 kvadratnih metrih površine,
njih. Niso pomembni samo zidovi, nagrade,
se lahko postavi s sodobno zgradbo, v kateri
ampak ljudje, ki sestavljajo to šolo. Ljudje, ki
imajo na voljo dvajset učilnic, enajst kabinedelajo z ljubeznijo, ljudje, ki ne pridejo v službo, ampak pridejo otrokom podajat znanje,
tov, knjižnico, zbornico, kuhinjo, jedilnico,
imajo voljo do dela in interes vzgajati prihoupravne prostore in dve veliki avli, da o veliki
dnje rodove. Dobre šole so najprej vzgojitelji
športni dvorani in športnem igrišču ob šoli
in učitelji, ki odgovorno opravljajo svoj poklic
niti ne govorimo. Pod okrilje šole sodi tudi
v dobro prihodnjih rodov, učitelji, ki svoje žinov in sodoben vrtec. Ta s svojo barvito fasado obiskovalce opominja, da so prišli v občino,
vljenje posvetijo šolarjem in jim je učiteljevaki po povprečni starosti prebivalstva sodi med
nje več kot poklic,« je dejal Repič. »Vem, da
občine z najmlajšim prebivalstvom v Sloveniso taki vzgojitelji in učitelji tudi na naši šoli.«
ji, kar pomeni, da je med prebivalstvom zelo
Repič je opozoril tudi, da se je k sreči šolstvo
velik odstotek mladih. Občina Benedikt, v kav Sloveniji kljub določenim slabostim razvilo
teri je povprečna starost prebivalcev 38,7 leta
do te mere, da danes ni več bistveno, kje si
(v Sloveniji 42,9 leta), je ena redkih v državi,
doma, oziroma od kod prihajaš, da bi bil dobro šolan. »Tudi za našo šolo lahko ponosno
v kateri je število mlajših prebivalcev od 14
rečem, da imamo dobro šolo in vrtec. S ponolet višje od števila prebivalcev, starejših od 65
som lahko povem tudi, da se občina kot ustalet. To je tudi posledica priseljevanja mladih
noviteljica javnega vzgojno-izobraževalnega
družin v Občino Benedikt, pri čemer sta poleg
zavoda trudi, da bi šolstvo pri Benediktu imerazvojno naravnanega prostorskega načrtovanja občine najmočnejši magnet ravno dobra
lo vse, kar potrebuje. Šola, športna dvorana in
osnovna šola in vrtec.
vrtec so zgrajeni. Potrebno jih je vzdrževati in
skrbeti za to, da se bodo v teh prostorih dobro
Tomaž Kšela
počutili otroci, učenke in učenci ter zaposleni. In to občina tudi dela.
Na letni ravni za šolstvo iz
občinskega proračuna namenimo preko 735 tisoč
evrov. Največ, skoraj 615
tisoč evrov, damo za varstvo
in vzgojo predšolskih otrok,
blizu 60 tisoč evrov namenimo za primarno šolstvo
v osnovni šoli, okoli 60 tisoč evrov pa namenimo za
regresiranje prevoza otrok.
Skupaj ta sredstva predstavljajo dobrih 30 odstotkov
letnega proračuna občine,«
je pojasnil župan. Pri tem je
poudaril, da ta sredstva niso
zgubljena, temveč so naložba v prihodnost. Otroci in
mladi, ki obiskujejo vrtec in
osnovno šolo v Benediktu,
so garancija, da bo občina
živela in se razvijala tudi v
prihodnje.
Župan Repič se je na
koncu zahvalil vsem šolnikom, ki so se v minulih letih vestno, predano in tenkočutno trudili v vsakem Najmlajši Benedičanke in Benedičani so pokazali, kaj znajo in zmorejo.
mladem človeku spodbujati Foto: arhiv OŠ Benedikt (Suzana Zelko)
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Občina Cerkvenjak

Uspešno črpajo sredstva iz bruseljske blagajne

V

Občini Cerkvenjak, ki sodi po uspešnosti črpanja sredstev iz strukturnih
skladov Evropske unije med najbolj
uspešne, se že pripravljajo na novo finančno
perspektivo za obdobje od leta 2021 do 2027.
»Evropska komisija za naslednji dolgoročni
proračun unije predlaga posodobitve kohezijske politike, ki je glavna naložbena politika
Evropske unije, s katero najbolj konkretno
izraža svojo solidarnost,« pravi direktor občinske uprave Občine Cerkvenjak mag. Vito
Kraner, mag. jav. upr.
Po njegovih besedah v Občini Cerkvenjak
že proučujejo glavne cilje naložbene politike
unije do leta 2027. Naložbe v regionalni razvoj
bodo osredotočene predvsem na prvi in drugi
cilj. Za pametnejšo Evropo bo naložbena politika unije spodbujala inovacije, digitalizacijo,
gospodarske preobrazbe in podporo malim
in srednje velikim podjetjem. Za okolju bolj
prijazno Evropo bo unija spodbujala izvajanje
Pariškega sporazuma ter vlaganja v energetski
prehod in obnovljive vire. Za bolj povezano
Evropo bo unija vlagala v strateška prometna
in digitalna omrežja. Za bolj socialno Evropo
bo unija podpirala uveljavljanje evropskega
socialnega stebra socialnih pravic in ustvarjanje kakovostnih zaposlitev. Podpirala bo
tudi razvoj izobraževanja in usposabljanja,
prizadevanja za socialno vključenost in enakopraven dostop do zdravstvenega varstva. Za
Evropo, ki bo bližje državljanom, pa bo unija
podpirala lokalno vodene strategije za trajnostni razvoj mest. Pri naložbeni politiki bo
unija še vedno upoštevala tri kategorije regij:
manj razvite, regije v prehodu in razvite.
Oblikovanje skupne kohezijske in naložbene politike je v Evropski uniji, kot vemo vsi,
zelo zapleteno, največji vpliv nanjo pa imajo
velike in vplivne članice unije. Zato je tudi od
naših pogajalcev v Bruslju odvisno, kakšna
bo ta politika. Kot poudarja Kraner, pa morajo občine in regije doseči, da bodo v procesu
oblikovanja te politike pogajalci upoštevali
tudi njihove potrebe in cilje.
V Občini Cerkvenjak so že zelo konkretno
oblikovali cilje svoje naložbene politike do leta
2027, za uresničitev katerih pričakujejo tudi
določena sredstva iz bruseljske blagajne. Omenimo le nekatere. Glede na potrebe, zahteve in
želje občank in občanov načrtujejo prizidavo in
rekonstrukcijo osnovne šole, izgradnjo športne
dvorane, ureditev medgeneracijskega Vitalin
parka, dograditev vodovodnega omrežja, izgradnjo doma za starostnike, ureditev eko tržnice
in parkirišča, ureditev razglednega stolpa in še
nekatere projekte. Za vse omenjene projekte bi
potrebovali od leta 2021 do leta 2027 okoli 8,7
milijona evrov, od tega nekaj manj kot polovico iz bruseljske blagajne. Ali in v kolikšni meri
bodo lahko te cilje tudi uresničili, je odvisno
tudi od uspešnosti naših pogajalcev v Bruslju
in od naložbene politike Evropske unije.
Kako pa so v Občini Cerkvenjak doslej črpali sredstva iz Evropske unije? »V Cerkvenjaku smo že od vsega začetka možnosti koriščenja nepovratnih sredstev Evropske unije
izkoristili vse možnosti, ki so nam bile dane,«
pravi mag. Kraner. Po njegovih besedah je Občina Cerkvenjak do leta 2007 za različne manjše projekte v skupni vrednosti blizu 490 tisoč
evrov iz bruseljske blagajne uspela pridobiti
nekaj več kot 187 tisoč evrov.
V prejšnji finančni perspektivi od leta 2007
do 2013, ki je bila manjšim občinam bolj naklonjena od sedanje, so bili v cerkvenjaški občini
po besedah mag. Kranerja še bolj uspešni. V

Mag. Vito Kraner: V Občini Cerkvenjak smo
bili doslej pri črpanju evropskih sredstev uspešni. Sedaj že načrtujemo projekte za naslednjo
finančno perspektivo 2021–2027.

tem obdobju jim je iz bruseljske blagajne uspelo počrpati do zadnjega centa vsa nepovratna
sredstva, ki so jim bila na razpolago. Za več projektov v skupni vrednosti nekaj čez 4,9 milijona
evrov jim je uspelo pridobiti blizu 1,7 milijona
evrov evropskih sredstev. Tako so za izgradnjo
komunalne opreme v poslovno-obrtni coni v
Brengovi iz evropskih strukturnih skladov pridobili blizu 470 tisoč evrov (vrednost investicije
je presegla 1,3 milijona evrov), za modernizacijo navezovalnih cest na avtocesto 108 tisoč
evrov (vrednost investicije je znašala nekaj več
kot 350 tisoč evrov), za dograditev čistilne naprave in kanalizacije 462 tisoč evrov (vrednost
investicije je znašala 982 tisoč evrov), za ureditev arheološkega parka 46 tisoč evrov (vrednost investicije je znašala 188 tisoč evrov), za
izgradnjo vrtca 231 tisoč evrov (vrednost investicije je presegla 1,6 milijona evrov), za projekt
turistične signalizacije 3 tisoč evrov (vrednost
projekta je znašala 13 tisoč evrov), za agromelioracije v Andrencih 175 tisoč evrov (vrednost
celotnega projekta je znašala 212 tisoč evrov) in
za komasacije v Andrencih 192 tisoč evrov (vrednost projekta je znašala 234 tisoč evrov).
Kot pravi mag. Kraner, sedanja finančna
perspektiva 2014-2020 občinam, predvsem
manjšim, in njihovim potrebam po izgradnji
še nedograjene komunalne in druge infrastrukture ni naklonjena. »Slovenija na komunalnem in infrastrukturnem področju še ni
na ravni razvitih zahodnih držav – denimo na
ravni Avstrije, po kateri se pri nas radi zgledujemo. V regijah in občinah smo pri delitvi
sredstev kljub številnim prizadevanjem in aktivnostim lahko na koncu kratko-malo samo
opazovali, kako nespretno ali pa celo načrtno
slabo (v interesu in za potrebe večjih mest in
lokalnih skupnosti) se je Slovenija pri Evropski komisiji pogajala za prepotrebna sredstva
na področju infrastrukture, ki bi jih v manjših
občinah potrebovali,« pravi.
Kljub temu, da slovenski pogajalci v Bruslju
niso uspeli izpogajati za male občine dobre
naložbene politike, so v Občini Cerkvenjak v
sedanji finančni perspektivi uspeli iz evropske
blagajne počrpati že kar veliko sredstev. Tako
trenutno v Cerkvenjaku investirajo v kolesarske povezave na območju Slovenskih goric, v
rekonstrukcijo vodovoda Košaki–Počehova, v
projekt Z električni kolesom po Slovenskih goricah, v postajališče in parkirišče za avtodome
ter v prvo fazo izgradnje medgeneracijskega
Vitalin parka.
Tomaž Kšela

Občina Lenart

Salomon lahko v Lenartu znova obdeluje odpadke
Lenarčani vznemirjeni in mnenja, da bi
sortirnica odpadkov morala na drugo lokacijo; gašenje obeh požarov stalo več kot 83 tisočakov in terjalo poškodbe gasilcev. Pristojni
v državi ugotavljajo, da so papirji podjetja v
redu, v Lenartu precej dvomov o tem …
o dveh požarih (14. in 19. 4.) so inšpektorji konec aprila Salomonovi sortirnici
odpadkov v Lenartu prepovedali pre-
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vzemanje novih odpadkov, zdaj jih tovornjaki znova dovažajo in odvažajo, saj to podjetje
lahko v Lenartu znova izvaja dejavnost. Inšpektorica Inšpektorata RS za okolje in prostor
je podjetju to dovolila, potem ko je Salomon
iz skladišča z nadstrešnico odstranil vse odpadke, ki so nastali kot ostanek pri požaru. To
skladišče ne izpolnjuje pogojev za nadaljnje
skladiščenje, podjetje pa lahko po mehan-

ski obdelavi skladišči
odpadke v drugem zaprtem objektu v količinah do 55 ton, kot je
to opredeljeno v okoljevarstvenem dovoljenju.
Ta inšpekcija je podjetju
dovolila nadaljnje obratovanje dveh naprav,
tudi požarna inšpekcija
ni ugotovila neskladij.
Oba zadnja požara s
svojimi posledicami sta
sprožila veliko vznemirjenje med občani,
dvome v verodostojnost
dovoljenj za obratovanje in zahteve za preselitev. Potem ko si je 19.
aprila pogorišče ogledal
okoljski minister Simon
Zajc in obljubil preverbo dokumentov in ko
je po njegovem odhodu
znova zagorelo, je na
pobudo civilne iniciative Narava Slovenskih
goric 23. aprila nekaj
desetin
protestnikov
zahtevalo revizijo vseh
dovoljenj in ureditev
poslovanja podjetja z
zakonodajo. Pristojni
organi morajo preveriti
okoljevarstveno dovoljenje, saj nekatere zahteve iz njega niso izpolnjene - podjetje naj bi
industrijske vode odvajalo v čistilno napravo,
ki pa je Lenart nima. Nenevarni odpadki so
postali nevarni, v mestu in okolici se širi neznosen smrad. »Nismo proti napredku in absolutno ne želimo, da invalidi izgubijo delovna
mesta. Vendar za takšno količino obdelovanja
odpadkov in ob dosedanjih pogojih lokacija,
ki je v bistvu v centru mesta, nikakor ni primerna,« so poudarili v civilni iniciativi.

25. aprila so na izredni seji lenarškega občinskega sveta pristojni iz gasilskih služb navedli, da je pri gašenju obeh požarov sodelovalo 230 gasilcev iz sedmih gasilskih društev.
Hidrantno omrežje je bistveno premalo za
aktivno požarno zaščito, pa še to bi naj bilo ob
prvem požaru založeno. V intervenciji sta se
poškodovala dva gasilca. Stroški obeh intervencij znašajo dobrih 83.000 evrov. V intervencijah je bilo porabljeni 1507 kubikov vode
in 1980 litrov penila, kar pomeni, da je šlo za
dve obsežni intervenciji.
Svetniki so v razpravi izpostavili, da ta obrat
ne sodi v Lenart, predelujejo se bistveno prevelike količine odpadkov in v podjetju ni poskrbljeno za aktivno požarno varnost. Obsodili
so tudi izjave direktorja
Gregorja Repiča o zaposlovanju invalidov
v njihovem podjetju.
Prepričani so, da ti invalidni delavci delajo v
nemogočih pogojih za
500 evrov mesečno in v
podjetju nimajo nobene
zaščite. Svetniki so sprejeli zahteve za takojšnjo
odstranitev vseh deponiranih predelanih
in neobdelanih frakcij;
temeljit pregled vpliva
požarov na okolje, prebivalce in zaposlene;

revizijo postopka okoljevarstvenega dovoljenja in vključitev lokalne skupnosti vanj ter
spremembo pristojne zakonodaje po hitrem
postopku; pregled pogojev za delo zaposlenih
in ustavitev delovanja družbe na tej lokaciji. Z
zahtevami so seznanili tudi predsednika vlade
in pristojnega ministra.
Župan Občine Lenart mag. Janez Kramberger je ob novici o ponovnem obratovanju
z zmanjšanimi kapacitetami poudaril, da lokalna skupnost od svojih zahtev ne odstopa,
pričakuje odgovore na vprašanja in natančen pregled okoljevarstvenega
dovoljenja.
»Vemo, da obrata ne
moremo zapreti čez
noč, dolgoročno pa na
tem mestu nima prihodnosti,« je dejal. Direktor proizvodnje in logistike v Salomonu Janez
Pavčnik mu je obljubil
spoštovanje okoljevarstvenega
dovoljenja,
pozornost
posebno
protipožarni zaščiti in
da si bodo lahko občani ogledali prostore.
Zgolj kak dan odprtih vrat se županu ne zdi
dovolj, želi si, da bi lahko v podjetju krajane
kadarkoli popeljali po objektu. »Če bo javnost
imela vpogled, bo stanje gotovo drugačno,« je
poudaril. Prepričan je, da podjetje Salomon v
objektu ne razpolaga z najboljšo razpoložljivo tehnologijo za preprečevanje požarov in
smradu. Opozoril je na delovanje »redoljubnejšega« Saubermacherja, ki deluje v bližini
na primernem območju. Podjetje Salomon pa
je kupilo obrat nekdanjega Kristala, začelo z
zbiranjem in obdelavo papirja, nato prešlo na
mešane komunalne odpadke, sedaj pa na odpadno embalažo. Vprašal se je, ali se v objektu
res znajdejo samo ti odpadki.
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V občini pri nadaljnjih korakih računajo
na pomoč države, saj sami ne razpolagajo z
ustreznimi znanji in niso stranka v postopkih
pridobivanja dovoljenj. Prav tako ne morejo
izvajati nadzora. Zgovoren je Krambergerjev
dvom, ali bodo tisti, ki so podpisali ustrezna
dovoljenja, sedaj res lahko ugotovili, da ta dovoljenja niso ustrezna.
Medtem Civilna iniciativa Narava Slovenskih goric, ki se ji pridružuje vse več ne-

jevoljnih Lenarčanov, nadaljuje s protesti in
zahtevami za spoštovanje zakonitosti in upoštevanje dejanskega stanja. Ker v Lenartu osrednja čistilna naprava ne deluje, praktično je ni,
je okoljevarstveno dovoljenje nično, zahtevajo
pa čimprejšnjo izgradnjo ustrezne čistilne naprave. V Četrtek, 16. maja, se je drugega protestnega shoda ob velikem zanimanju medijev
udeležilo okrog 100 Lenarčanov.
Edvard Pukšič

Civilna iniciativa Narava Slovenskih goric
vabi na okroglo mizo

Okolje, varstvena problematika Slovenskih goric,
ki bo v četrtek, 30. 5. 2019, ob 17. uri v Centru Slovenskih goric.
Osrednji gost pogovora bo dr. Mihael Toman.

O

namakalnega sistema. Namen namakalnega
sistema je namakanje kmetijskih površin (intenzivni sadovnjaki, njive, travniki), izgradnja
bo omogočila vzpostavitev boljših pridelovalnih razmer za kmetijstvo na tem področju. Z
izgradnjo se bo povečala pridelava hrane in
izboljšala lokalna samooskrba, dodatno pa se
bodo odpirale razvojne možnosti posameznih
kmetij, da postanejo konkurenčnejše, ekonomsko učinkovitejše ter uspešnejše.
Franci Ornik

Etnotour pohod po Katrčini poti Lenart–Zavrh
(Prvomajski pohod)
Prvega maja je Zavrh zaživel, zanimivo dogajanje, več kot 1500
pohodnikov

P

rvomajskega Etnotour pohoda po Katrčini poti iz Lenarta v Zavrh se je udeležila
množica udeležencev. Iz Lenarta, mimo
jezera Radehova, proti Zavrhu se je vila dolga
»kolona« pohodnikov. Obiskovalcev ni pozdravilo le sončno vreme, pač pa tudi obnovljena
vila z urejeno ploščadjo,
ki je pravi prireditveni
prostor. Dogajanje v Zavrhu je bilo pestro, saj je
ponujalo vrsto dejavnosti. Vrata je odprla Štupičeva vila (spominska
hiša Zavrh 42), kjer si
je muzejsko postavitev
»Maister po Maistru«
ogledalo veliko obiskovalcev, vodnik Stanko
Kranvogel je povedal
marsikatero zanimivo
anekdoto iz življenja
Maistra in ogled zbirke
spremenil v pravo učno
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drugimi znamenitostmi in izjemnimi razgledi
je kraj pozitivne energije, postal je mesto za prijetna doživetja, ki privablja vedno več obiskovalcev. Organizatorja prireditve, Občina Lenart
in Društvo vinogradnikov Lenart, sta izjemno
zadovoljna s prireditvijo, ki se je je udeležilo
toliko ljudi kot še nikoli doslej.
D. O.

Občina Sveta Ana

Novo priznanje za urejenost in doseženo stopnjo
razvoja

T

Namakalni sistem Selce
bčina Lenart je pridobila
pozitivno
odločbo o financiranju izgradnje namakalnega sistema Slece v višini
706.454,49 EUR. Projekt
bo financiran s strani EU in
Ministrstva za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano RS
na podlagi javnega razpisa
Programa razvoja podeželja, podukrep 4.3: Podpora
za naložbe v infrastrukturo,
povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva,
operacija: Gradnja namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom.
Projekt predvideva izgradnjo namakalnega sistema Selce za namakanje kmetijskih površin na 8 kmetijskih gospodarstvih, predvidena velikost namakalnega
območja je 81,96 ha. Naložba zajema obnovo
oz. čiščenje obstoječega - v letu 2002 zgrajenega zajetja vode, ki je povsem zaraščeno in
zamuljeno. V letu 2017 je bila narejena 48 m
globoka vrtina, ki bo zagotavljala dodatni vir
vode za namakanje kmetijskih površin, Naložba predvideva ureditev črpališča ter izgradnjo
namakalnega sistema (primarni, sekundarni vodi) do kmetijskih površin uporabnikov

portreti generala Maistra, ki
so jih na Etnotour likovni
delavnici o generalu Maistru
in završki Katrci z veliko
domišljije in ustvarjalnosti
narisali učenci 3. razreda
OŠ Voličina. Za prvomajski
pozdrav je poskrbel Slovenskogoriški pihalni orkester
MOL Lenart, pohodnike je
nagovoril tudi župan mag.
Janez Kramberger. Ob sončnem vremenu je veselo razpoloženje in prijetno druženje ob zvokih Ansambla
Prisrčniki trajalo do poznih popoldanskih ur.
Poskrbljeno je bilo tudi za kulinarične užitke
vseh vrst, od slovenskogoriških gibanic, ocvirkovk, domačega kruha, domačih mesnin, golaža do izvrstnih vin za poživitev čutov in gasitev
žeje. Zavrh s Štupičevo vilo, Maistrovo muzejsko zbirko, Maistrovim razglednim stolpom,

uro za mlade in starejše. Zeliščarice Kulturnega društva Rojs Srečko Niko Voličina so pripravile delavnico izdelovanja mazil iz ognjiča, ki je
pritegnila številne udeležence, ki so pridobili
nova znanja. V prijetnem druženju ob pripravi
mazil je čas prehitro minil. Na ogled so bili tudi

uristična destinacija Sveta Ana je po
certifikacijski shemi znamke Slovenia
Green (v okviru orodja »Zelena shema
slovenskega turizma« jo razvija in z njo upravlja Slovenska turistična organizacija) izpolnila vse kriterije za pridobitev znaka Slovenia
Green Destination Silver. Ta prestižni znak, ki
turistično destinacijo Sveta Ana uvršča med
najbolj uveljavljene turistične destinacije v
»zeleni« Sloveniji, bo v naslednjih letih pomembno prispeval k hitrejšemu turističnemu
razvoju Občine Sveta Ana, saj v okviru repozicioniranja slovenskega turizma naša država
spodbuja razvoj zelenega turizma, ki je konkurenčna prednost Slovenije. Med drugim za
sistematično promocijo »zelenih« destinacij in
ponudnikov še posebej skrbi Slovenska turistična organizacija (STO).
Znaka Slovenia Green Destination ni lahko pridobiti, saj mora destinacija po uspešni
prijavi izpolniti več kriterijev in narediti več
korakov. Tako mora imenovati zelenega koordinatorja, oblikovati zeleno ekipo, poskrbeti
za povečanje ozaveščenosti, podpisati zeleno
politiko slovenskega turizma, zbrati ustrezne
podatke, izpeljati določene ankete, oddati
poročila in zahtevek za presojo, pripraviti akcijski načrt ukrepov, opredeliti lokalni značaj
svojega zelenega programa, oddati zahtevek za
terenski obisk, uresničevati načrtovane ukrepe
ter po največ treh letih poskrbeti za ponovno
presojo v postopku certificiranja. Skratka, gre
za obilico zahtevnih in z razvojem občine pogojenih kriterijev, ki jih do letos razen Maribora, Ptuja in Ljutomera ni uspelo izpolniti še
nobeni občini v severovzhodni Sloveniji. Letos
pa sta prestižni znak Slovenia Green Destination Silver prejeli kar dve občini kot turistični
destinaciji iz osrednjih Slovenskih goric – Sveta Ana in Lenart. Znak so županoma obeh
občin podelili na Zelenem dnevu Slovenskega turizma, ki so ga letos pripravili v Rogaški
Slatini.
Izpolnitev kriterijev za pridobitev znaka, ki
Občino Sveta Ana uvršča med 48 »zelenih«
destinacij v Sloveniji, je v kratkem že drugi
pomemben uspeh te občine na področju turizma. Spomnimo, da je lani Občina Sveta
Ana prejela priznanje Slovenske turistične organizacije za najbolj urejen trg v Sloveniji, saj
je občini za ureditev javnih površin v občini
uspelo v zadnjih letih pridobiti iz bruseljskih
strukturnih skladov okoli 600 tisoč evrov, 200
tisoč evrov pa je k temu primaknila še iz lastnega proračuna.
K temu, da je območje Občine Sveta Ana
snažno in čisto ter za obiskovalce prijazno, pa
prispevajo tudi investicije v komunalno infrastrukturo. Naj je kraj še tako urejen in slikovit,
se bodo obiskovalci vanj težko vračali, če jih
bodo ob sprehodu po njem spremljale neprijetne vonjave. Komunalna urejenost kraja pa
seveda ni pomembna samo za razvoj turizma,
temveč v prvi vrsti za kakovost življenja domačinov, saj v sodobnem svetu postajata pravici
do pitne vode in komunalno urejenega okolja

Silvo Slaček: K urejenosti kraja in občine veliko
prispeva tudi kanalizacijsko omrežje s čistilnimi napravami, ki smo ga intenzivno gradili
zadnje desetletje.

temeljni človekovi pravici. Pred dobrimi petimi leti so civilnodružbene organizacije iz vse
Evrope zbrale celo več kot milijon podpisov
za državljansko pobudo »Voda in komunalna
ureditev sta človekovi pravici!«, ki so jo naslovili na Evropski parlament.
Očitno so se tega že prej zavedali v Občini
Sveta Ana, saj so že pred nepolnim desetletjem
začeli investicijo v izgradnjo javnega kanalizacijskega omrežja in čistilnih naprav.
Najprej so kanalizacijo in čistilno napravo
zgradili v naselju Lokavec, kjer so vzpostavili
sistem odvajanja in čiščenja odpadnih voda za
36 gospodinjstev s 150 prebivalci ter za podružnično osnovno šolo. Zato so zgradili preko
2.800 metrov cevovodov fekalne kanalizacije, blizu 1.300 metrov meteorne kanalizacije
ter čistilno napravo za 420 PE (populacijskih
enot) z dovozno cesto v dolžini preko 100 metrov. Za to so v letih od 2010 do 2012 porabili
skupaj blizu 676 tisoč evrov oziroma 8,3 tisoč
manj, kot so načrtovali, kar kaže na gospodaren pristop k investiciji. Preko 70 odstotkov sredstev za to investicijo je občini uspelo
pridobiti iz bruseljske blagajne iz Evropskega
sklada za regionalni razvoj, preostanek sredstev pa je zagotovila iz svojega proračuna.
V letih 2013 in 2014 je Občina Sveta Ana
zgradila kanalizacijski sistem in čistilno napravo za 300 PE (populacijskih enot) v naseljih
Ledinek in Dražen vrh. Vrednost te investicije je znašala okoli 920 tisoč evrov, k temu pa
je treba prišteti še stroške nakupa zemljišč za
čistilno napravo, izdelave projektne dokumentacije in nadzora, za kar je občina namenila še
okoli 65 tisoč evrov. Skupaj s čistilno napravo
so zgradili še šest kilometrov kanalizacijskega
omrežja. Za to investicijo je občina okoli polovico sredstev zagotovila iz evropskih strukturnih skladov, polovico pa je zagotovila sama.
Pred dobrimi tremi leti je Občina Sveta Ana
začela graditi kanalizacijsko omrežje s centralno čistilno napravo za 1300 PE (populacijskih
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enot) v središču občine, torej v Sveti Ani. Skupaj s čistilno napravo bodo prebivalci pridobili
tudi 15 kilometrov kanalizacijskega omrežja –
okoli 12 kilometrov so ga že zgradili, preostale
tri kilometre pa še gradijo. Na novo kanalizacijo se bo lahko priključil tudi del gospodinjstev iz naselij Froleh, Zgornja Ročica, Krivi
Vrh in Zgornja Ščavnica. Po besedah župana
Občine Sveta Ana Silva Slačka bo izgradnja
kanalizacijskega omrežja in druge faze centralne čistilne naprave (to bodo zaradi enakih
stroškov izvedli celo v nekoliko večji obliki in
bo zadoščala za 1600 PE) končana do konca
poletja. »Jeseni nas čakajo že tehnični pregledi. Pričakujem, da bo uporabno dovoljenje
izdano do konca leta,« pravi Slaček. S tem bo
dejansko končana izgradnja javnega komunalnega omrežja v Občini Sveta Ana. Že študija,
imenovana »Operativni program odvajanja in
čiščenja komunalne odpadne vode v občini
Sveta Ana«, ki jo je leta 2012 za občino izdelala družba Aeiforia, je namreč pokazala, da v
Občini Sveta Ana zaradi konfiguracije terena
in razpršene poselitve ni mogoče zgraditi javnega komunalnega omrežja za prav vsa gospodinjstva na območju občine.
Zato občina, kot poudarja župan Slaček,
že desetletje posameznim gospodinjstvom
subvencionira izgradnjo malih individualnih
čistilnih naprav. Doslej je občina h gradnji

individualne čistilne naprave primaknila 50
odstotkov potrebnih sredstev že blizu štiridesetim investitorjem, zavrnili pa niso nobene
vloge za subvencijo.
Po tem, ko bo do konca zgrajeno tudi kanalizacijsko omrežje s čistilno napravo v Sveti Ani,
bo imelo okoli 65 odstotkov gospodinjstev v občini problem kanalizacije rešen na najsodobnejši
način. Preostala gospodinjstva, ki bodo problem
kanalizacije še naprej reševala individualno z
greznicami, pa bodo lahko usedline iz njih vozila na centralno čistilno napravo v Sveti Ani, kar
jim bo precej zmanjšalo stroške. Konec leta samo
še okoli 200 gospodinjstev v Občini Sveta Ana
ne bo imelo problema kanalizacije rešenega po
najvišjih evropskih standardih, ki naj bi jim po
evropski direktivi vsi zadostili do leta 2022. Sliši
se skoraj neverjetno, pa je vendarle res, da Občina Sveta Ana, ki je pred ustanovitvijo samostojne
občine sodila med najmanj razvita območja v že
tako in tako manj razvitih osrednjih Slovenskih
goricah, sodi danes med komunalno najbolj razvita in urejena območja v državi ter na državni
ravni za to dobiva priznanja neodvisnih strokovnjakov iz Slovenske turistične organizacije.
Glede na to, da imajo v Občini Sveta Ana stoodstotno vsa gospodinjstva dostop do zdrave
pitne vode, da občina skupaj z državo pospešeno modernizira ceste, pločnike in druge javne
površine ter da so naselja čedalje bolj urejena,
postajajo pogoji za življenje in bivanje v Občini Sveta Ana vse bolj primerljivi s pogoji življenja v urbanih
okoljih. K temu veliko prispevajo
tudi prebivalci te občine sami, saj
čedalje bolj vzorno skrbijo tako za
urejenost svojih hiš in ohišnic kot za
čistočo na javnih površinah.
Ne glede na doseženo pa imajo,
kot pravi župan Silvo Slaček, v Občini Sveta Ana še veliko razvojnih
načrtov, zato so tudi v letošnjem občinskem proračunu skoraj polovico
sredstev namenili za investicije.
Destinacija Sveta Ana se bo poslej ponašala s prestižnim znakom
Tomaž Kšela
Slovenia Green Destination Silver.

Prvomajski pohod po Anini poti

T

uristično društvo Sveta Ana je 1. maja
že 19. leto zapored pripravilo tradicionalni Pohod po Anini poti v dolžini 20
km. Na štartu se je zbralo 95 pohodnikov, ki so
ob 9.30skupaj krenili na pot. Občani ob Anini
poti so se spet potrudili in pripravili dobrote
za okrepčilo pohodnikov. Pri Kaplovih so pokazali tudi lepo urejeno staro hišo, v kateri se

bodo ljudje imeli možnost vrniti v preteklost.
Pri Šenvetrovih je bilo poskrbljeno za dobro
malico – kislo juho s koruznimi žganci. Na
željo župana so pripravili tudi krajšo pot, ki
se vrača na Sveto Ano po novi kolesarski cesti. Nekaj pohodnikov je po tej cesti tudi zaključilo pohod, ostali pa so se odpravili preko
Rožengrunta po dolini Ščavnice in premagali
dolgo pot. Na koncu poti je
bilo v Gostilni Eder Kramberger poskrbljeno za dober golaž in druženje. Letos
so imeli tudi najmlajšega
pohodnika do zdaj, starega
6 mesecev. Vsak pohodnik
je prejel nahrbtnik in vodo
za na pot. Prihodnje leto bo
tradicionalni pohod že 20.
zapored.
Feliks Berič,
foto: Viktor Kapl

Občina Sveta Trojica v Slovenskih goricah

Oživljanje spomina na Cankarja za turistično
promocijo kraja

V

Sveti Trojici je bilo v preteklosti mogoče marsikdaj slišati, da bi veljalo pri
predstavitvi in promociji kraja bolj
poudarjati, da je v njem od jeseni 1910 do
pomladi 1911 okoli šest mesecev preživel naš
najbolj znameniti pisatelj Ivan Cankar, ki se
je s svojimi deli trajno zapisal v dušo in srce
slovenskega človeka. Tako kot v domala vseh
slovenskih trgih in mestih imajo tudi v Sveti Trojici že Cankarjevo ulico in več drugih
obeležij, ki spominjajo na velikega umetnika,
na eni izmed hiš na Trojiškem trgu pa je tudi
spominska plošča, ki spominja na bivanje Ivana Cankarja pri zdravniku in pisatelju Alojzu
Kraigherju pred 109 leti.
Na zboru občanov, ki ga je sklical župan
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Občine Sveta Trojica David Klobasa na začetku letošnjega leta, pa je ljubiteljski kulturni delavec Slavko Štefanec uradno predlagal, da bi v
Sveti Trojici uredili muzej, ki bi spominjal na
bivanje Ivana Cankarja v trgu – in to natanko
v tisti hiši, kjer je živel in ustvaril Lepo Vido.
Predlagal je, naj občina to hišo, imenovano
Dreova hiša, ki naj bi bila menda naprodaj,
odkupi ter v njej predstavi življenje in delo
Cankarja v Sveti Trojici, hkrati pa tudi kulturni razvoj kraja.
Kot pravi Slavko Štefanec, se zaveda, da njegovega predloga ni mogoče uresničiti čez noč,
saj so proračunska sredstva za letošnje leto že
razdeljena. Naslednje leto, ko bo 110-obletnica bivanja Cankarja v Sveti Trojici, pa morda

občina za ta namen že lahko zagotovi določepokazal čas, ali bi ga bilo mogoče uresničiti na
na sredstva. Investicija v ureditev Cankarjekakšni drugi lokaciji in podobno. Vendar pa že
vega muzeja po besedah Slavka Štefaneca ne
stari slovenski pregovor uči, da je tam, kjer je
bi spodbudila samo razvoja kulture v občini,
volja, tudi pot.
Ob tem, ko v Sveti Trojici proučujejo motemveč bi veliko prispevala tudi k promociji
žnosti za ureditev Cankarjevega muzeja, pa
kraja in razvoju turizma. Poleg Cankarjevega
so se po besedah župana Davida Klobasa na
muzeja bi v hiši lahko predstavili tudi znamenite osebnosti iz zgodovine Svete Trojice in
občini v sodelovanju s Kulturnim društvom
različne vidike razvoja kraja. Na podstrešju
Ernest Golob – Peter Sveta Trojica, ki ga vodi
hiše pa bi bilo mogoče urediti čudovit prirediDrago Lipič, že odločili za postavitev Cankarjevega spomenika pred hišo, v kateri je pol leta
tveni prostor. Ob tem predlagatelj spominja na
bival in ustvarjal. Kot pravi župan, bo kipar
besede pisatelja Toneta Partljiča, ki je na eni od
nedavnih prireditev v Cankarjevo čast v Sveti
podobo Cankarja in Lepe Vide, ki jo je Cankar
Trojici domačine okaral, da doslej bivanja venapisal v Sveti Trojici, klesal tako, da bodo to
likega umetnika v svojem kraju še niso dovolj
lahko na licu mesta gledali tudi domačini in
izkoristili za njegov kulturni razvoj.
drugi obiskovalci. Na ta način se bo zanimanje
Bratov predlog je podprl tudi znani javni
za Cankarjevo delo in njegov spomenik, ki ga
in kulturni delavec ter publicist Tone Štefabodo odkrili v času letošnjega trojiškega festivala TrojicaFest, ki bo od 7. do 16. junija, še
nec, ki je že sam konec lanskega leta novemu
povečalo. V okviru festivala se bo na trinajstih
trojiškemu županu predlagal ureditev Doma
kulturnih ustvarjalcev. Po njegovem mnenju
prireditvenih prostorih zvrstilo več kot 50 prireditev.
bi veljalo Dreovo hišo, v kateri je pol leta živel
Sicer pa, kot pravi župan Klobasa, v Sveti
in ustvarjal Ivan Cankar, razglasiti za kulturni
Trojici načrtujejo celovito prenovo starega trspomenik lokalnega pomena. V njej bi poleg
škega jedra. Pri tem bodo sodelovali z UniverCankarja lahko predstavili tudi vse znane in
zo v Mariboru in z arhitekturnimi biroji, da bi
manj znane ter zgodovinsko pomembne kulturne ustvarjalce iz območja občine, slovenprišli do najširšega nabora idej. Zelo verjetno
se bodo za to, da bi našli najboljšo, odločili za
sko literarno gibanje Urška, pa tudi zgodovino
razpis natečaja za celovito prenovo starega trDreove hiše in njenih stanovalcev, od katerih
škega jedra.
so nekateri veliko prispevali k razvoju kraja.
Kot pravi Klobasa, pa je zelo pomembno, da
Meni, da bi muzej ali dom ustvarjalcev spodso člani Občinskega sveta Občine Sveta Trojibudil tudi razvoj turizma v Sveti Trojici, ki je
ca na seji konec aprila sprejeli njegov predlog
bil od nekdaj pomemben romarski kraj. Ob
tem Tone Štefanec opozarja, da gre za laičen
o ustanovitvi novega Zavoda za turizem Sveta
Trojica. Sam vanj polaga velike upe, saj bo skrpredlog, o katerem bi morali svoje reči še strobel za hitrejši razvoj turizma v občini na številkovnjaki za umetnostno zgodovino ter najti
nih področjih, lažje pa bodo prihajali tudi do
najboljše strokovne rešitve za predstavitev kulturne dediščine Svete Trojice. Nasploh meni,
sredstev za razvoj turističnih destinacij.
Člani občinskega sveta so na nedavni seji
da bi novi trojiški župan storil najbolje, če bi
sprejeli tudi rebalans občinskega proračuna
sklical vse, ki so že in še razmišljajo o ureditvi
za leto 2019, s katerim so, kot pravi Klobasa,
»muzejske zbirke« v kraju, od kulturnikov do
zmanjšali in na bolj realne osnove postavili
učiteljev in predstavnikov društev ter strokovnjake s področja umetnostne zgodovine. Na
prihodke, še bolj pa so zmanjšali stroške. »Po
takšnem pogovoru bi se lahko izkristalizirale
rebalansu je proračun naše občine bolj razvojno naravnan,« poudarja Klobasa.
najboljše ideje o tem, kako in kje urediti zbirko.
Župan Občine Sveta Trojica David Klobasa,
Tomaž Kšela
ki se je v predvolilni kampanji
že sam zavzemal za to, da bi v
Sveti Trojici bolj opazno obeležili bivanje in delovanje Ivana
Cankarja v kraju, je, kot nam
je povedal, v osnovi naklonjen
predlogu, vidi pa kar nekaj težav
in odprtih vprašanj, na katera
bo treba v nadaljevanju odgovoriti.
V resnici se v zvezi s predlogom postavlja kar nekaj vprašanj. Eno od njih je, kako uskladiti interese z lastniki objekta,
kakšen del objekta bi bil za njegovo izvedbo potreben, ali bi
ga bilo mogoče uresničiti z na- Hiša, v kateri je od jeseni 1910 do pomladi 1911 pri Alojzu
Kraigherju živel in ustvarjal Ivan Cankar.
jemom dela objekta, da bi svoje

Občina Sveta Trojica v Slovenskih goricah obvešča, da so objavljeni
naslednji javni razpisi/pozivi za leto 2019:
Javni razpis/poziv

Objava

Vloge do

Javni poziv za oddajo vlog za dodelitev nagrad Občine Sveta Trojica
v Slovenskih goricah za leto 2019

13. 5. 2019

7. 6. 2019

Javni razpis za sofinanciranje športnih programov v Občini Sveta
Trojica v Slovenskih goricah za leto 2019

13. 5. 2019

7. 6. 2019

Javni razpis o dodeljevanju sredstev za prireditve in akcije, ki
pospešujejo turistični in kulturni razvoj ter promocijo Občine
Sveta Trojica v Slovenskih goricah v letu 2019

13.5.2019

7.6.2019

Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov, ki niso
predmet drugih razpisov v Občini sveta Trojica v Slovenskih
goricah za leto 2019

3. 6. 2019

26. 7. 2019

Javni razpis za subvencioniranje nakupa in gradnje malih
komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Sveta Trojica v
Slovenskih goricah za leto 2019

27. 6. 2019

30. 8. 2019

Celotna besedila javnih razpisov/pozivov vključno s pripadajočimi vlogami so objavljena
na oglasni deski in spletni strani Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah: www.sv-trojica.
si ali jih lahko osebno dvignete v sprejemni pisarni Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah
vse delovne dni v tednu, v času uradnih ur. Za podrobne informacije o posameznem javnem
razpisu/pozivu smo na voljo na telefonski številki: 02/729 50 20 ali elektronskem naslovu:
obcina@svetatrojica.si.
David Klobasa, župan
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TrojicaFest

T

rinajsti občinski praznik Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah letos
poteka pod imenom TrojicaFest, saj je
podoba celotnega praznika festivalske narave.
Dogodki in prireditve se bodo vrstili na različnih prizoriščih in odrih v samem trgu Svete
Trojice in okolici. Pričenjamo z otvoritvijo festivala z osrednjo prireditvijo – občinsko proslavo na glavnem odru v trgu Svete Trojice v
petek, 7. 6. 2019, ob 19. uri. Vse do nedelje,
16. 6. 2019, se bo odvijalo preko 50 različnih
dogodkov in prireditev. Izpostavljamo le nekaj dogodkov v sklopu TrojicaFesta, med drugim snemanje oddaje Ujemi sanje v petek, 7.
6. 2019, ob 21. uri, tekmovanje v spretnostih
kmečkih opravil na Kmečkem prazniku v soboto, 8. 6. 2019, od 10. ure naprej, osrednja
zabava s predskupino Instaband in z glavnim
gostom, ki je še zaenkrat skrivnost, bo prav
tako v isto soboto od 19. ure naprej. Ta dan,
8. 6. 2019, od 10. ure naprej bo na mladinskem odru odmevni Trinity Tuning Avtoshow no.12 z različnimi DJ-i čez dan in v noč
z zaključno zabavo, katere glavni gost je DJ
Mike Vale. Prav tako bodo potekale različne
kulturne vsebine, od odkritja skulpture Ivana
Cankarja v trgu Svete Trojice, predstavitve

zbornika do nastopov različnih kulturnikov
in umetnikov, predstavitev umetniških del,
družabnih predstav, razstav, predavanj …
veliko dogodkov za naše najmlajše v okviru
projekta Pomlad na jasi in različnih tekmovanj in delavnic ročnih spretnosti. Stand up s
Tinom Vodopivcem, koncerti in muzikali raznoraznih gostov, retro kino, kino na prostem
… Prav tako bo znotraj festivala potekal Kiblflajšfest, festival mesa iz tunke, ki jo bo spremljala Vinska galerija v petek, 14. 6. 2019, od
15. ure naprej, ki se bo prelevila v noč s koncertom skupine Mama Rekla. Vsemu temu
se pridružujejo še športni dogodki, od pohodov do kolesarjenja, najrazličnejših turnirjev,
otvoritve plezalne stene, tradicionalnega 35.
teka ob jezeru … Sam TrojicaFest pa zaključimo z nedeljskih žegnanjem - kvaternico, 16.
6. 2019, z osrednjimi gosti Poskočnimi muzikanti in nato z elegantno, umirjeno prireditvijo Večer zveneče poezije z gosti ob 19. uri.
Sledite nam na socialnih omrežjih Občina
Sveta Trojica v Slovenskih goricah in Visit
Trojica ter na spletni strani občine, kjer bodo
objavljeni vsi dogodki in podrobnosti glede
TrojicaFesta.
Občina Sveta Trojica

Nedelje ob Trojiškem jezeru

S

veto Trojico, ki je bila nekoč znano romarsko središče, sedaj ob nedeljah poleg
domačinov obiščejo številni obiskovalci
od blizu in daleč, da bi uživali v sproščenem
nedeljskem vzdušju ob jezeru in se okrepčali s
hrano, pijačo in sladicami različnih t. i. Street
food ponudnikov.
Pred dobrima dvema mesecema se je občina odločila popestriti ponudbo ob Trojiškem
jezeru in je k sodelovanju povabila nekaj
ponudnikov, ki hrano
pripravljajo v svojih
premičnih vozilih oz.
kuhinjah na kolesih. Za
postavitev njihovih vozil je na voljo odsek ob
jezeru, ki ga obiskovalci
imenujejo kar »trojiška
riva«, ki se nahaja tik ob
leseni brunarici s pokrito teraso, ki očara s pogledom na jezero.
Nedelje ob jezeru so
postale že tako odmevne, da se v Sveto Trojico

zgrinjajo ljudje iz celotne Slovenije in tudi vse
več tujcev. Domačinom pa tovrstni koncept
promocije turizma ponuja nove možnosti, da
se vključijo v turistično ponudbo. Občina želi
s tem vzpodbujati tudi lokalne ponudnike, ki
v tem prepoznajo potencial za trženje svojih
izdelkov in pridelkov ter večjo prepoznavnost.
Maja Fridau

Občina Sveti Jurij v Slovenskih goricah

Občinski praznik pri Svetem Juriju v Slovenskih
goricah

K

ot se vrti življenja krog, se je zavrtelo
leto in Jurovčani ponovno praznujemo v objemu pomladi. Morda nam
razmišljanje o obdobju življenja, v katerem se
trenutno nahajamo, ni preveč blizu, vendar v
nasprotju s telesom, ki ga leta življenja preoblikujejo, človekova duša ostaja sijoča, iskriva,
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večno mladostna. In kdo je lahko v svojem bistvu bolj iskriv, ljubezniv in sijoč kot naši mladi občani, ki obiskujejo vrtec in Osnovno šolo
Jožeta Hudalesa v Jurovskem Dolu. Prav njim
smo v petek, 26. 4. 2019, prepustili oder, da
so nam popestrili slovesnost ob 13. prazniku
Občine Sveti Jurij v Slovenskih goricah. Otroci

iz skupin Zvezdice in Sončki z vzgojiteljicami,
mladinski pevski zbor, vokalna skupina in
šolski ansambel ter Tijana Škrlec z mentorico
Metko Caf so se trudili, da so v prazničnem
večeru prebudili otroka v nas. Prireditev sta
obogatili tudi skupini, ki že vrsto let dajeta
kulturni utrip našemu kraju, Jurovski oktet in
mladinska folklorna skupina Jurovčan.
Našemu praznovanju so se pridružili tudi gostje. Z nami so praznovali: poslanec DZ Franc
Breznik, župan Občine Benedikt mag. Milan
Repič, župan Občine Sv. Trojica David Klobasa, župan Občine Cerkvenjak Marjan Žmavc,
podžupan Občine Sv. Ana Drago Ruhitel, podžupanja Občine Lenart Urška Možina, podžupanja Občine Šentilj Lidija Šarić, ravnatelj OŠ
J. Hudalesa Jurovski Dol Stanislav Senekovič,
župnik in dekan dr. Janko Görgner, duhovni
pomočnik v župniji dr. Boštjan Lenart.
Ob občinskem prazniku je osrednja pozornost namenjena prejemnikom priznanj.
Med nami je namreč veliko posameznikov,
ki gradijo našo skupnost in so bili prepoznani
kot tisti, ki soustvarjajo društva in družbo, so
ostalim v oporo, pomoč in vzor ter so nosilci
pozitivnega, srčnega, boljšega. Zaslužijo si, da
jim povemo: opazili smo vas, cenimo vas, hvaležni smo vam.
Priznanja so prejeli: Saša Urbanič iz Jurovskega Dola za 30-letno športno udejstvovanje v kraju, delo z mladimi športniki in širjenje
prepoznavnosti društva, Uroš Črnčec iz Zg.
Partinja za dolgoletno zavzeto delo v športnem in gasilskem društvu ter širjenje prepoznavnosti obeh društev, Olga Grabušnik iz
Jurovskega Dola za več kot 20-letno delo v
društvu kmečkih gospodinj ter širjenje prepoznavnosti društva, Jelka Breznik iz Jurovskega Dola za vlogo garderoberke pri folklorni
skupini Jurovčan ter
dolgoletno prostovoljno delo v kulturnem
društvu na vseh nivojih
prireditev.
Jurijev srebrnik sta
prejela: Franc Divjak z
Varde za več kot 45-letno umetniško vodenje
različnih glasbenih zasedb ter dolgoletno predanost ljubiteljskemu
kulturnemu ustvarjanju, Robert Kukovec iz
Zg. Partinja za več kot

30-letno predano delo v gasilstvu na različnih
nivojih ter vse prostovoljno opravljene ure,
prežete s humanitarno noto in zavzetostjo za
društveno delo.
Najvišje priznanje Občine Sveti Jurij v
Slovenskih goricah, Jurijev zlatnik, je prejel
Franc Fekonja iz Lenarta za več kot 70-letno
delo na gasilskem področju na vseh nivojih, za
postavitev temeljev današnjega društva ter delovno in moralno podporo članom PGD Sveti
Jurij.
Slovesni prireditvi je v avli Fredija Neuvirta
sledila še otvoritev razstave, ki so jo pripravili
člani likovne skupine Kulturnega društva Ivan
Cankar Jurovski Dol. Na ogled so postavili
dela, ki so nastala na 6. ex temporu na temo
Jurjevanje 2019. Svoja dela razstavljajo: Jožica
Andrejč, Bojana Komperšak, Jasna Šosterič,
Andreja Zrnec, Tanja Škrlec, Rudi Tetičkovič,
Andreja Tusulin, Liljana Cafnik, Sabina Erman, Nika Gamser in Andrej Velikonja.
Po otvoritvi razstave smo se zadržali v avli,
kjer smo z domačo kapljico nazdravili z nagrajenci, gosti in seveda s svojimi bližnjimi.
V naših mislih smo bili ta večer predvsem
pomladno razpoloženi. Žal pa je tako, da se
kolo življenja prehitro zavrti do jeseni. Za
nami prihajajo naši otroci in vnuki. Kakšen
kraj jim bomo zapustili? Trudimo se uresničevati geslo, ki ga prevečkrat pozabljamo: ne
desno, ne levo, ampak naprej, na bolje. Le tako
bomo zmogli ohraniti naše korenine, tradicijo, našo kulturo, upe in vero ter grobove tistih,
ki so nam izročili ključe življenja in možnost
ustvarjanja na najlepšem koščku sveta pod
soncem.
Vida Ornik, Foto Tone

Tradicionalni Jurijev pohod

S

edemindvajsetega aprila 2019 ob 8. uri
Organizatorja pohoda sta bila Društvo mlasmo se zbrali udeleženci tradicionalnega
dih Jurovski Dol in Občina Sv. Jurij v SlovenJurjevega pohoda na osrednjem trgu v
skih goricah.
Jurovskem Dolu, kjer nas je prijazno pozdraMiroslav Breznik
vil župan Občine Sv. Jurij
v Slovenskih goricah Peter
Škrlec. Bilo nas je 112 iz
vseh generacij, od tega 19
otrok planinskega krožka
OŠ Jožeta Hudalesa, ki ga
vodi Silvija Špindler.
Po obveznih navodilih
vodje pohoda Miroslava Breznika smo odšli po
Hajnčevi poti v dolino do
potoka Globovnica, ob kateri smo hodili vse do Lučeve
kapele ter se nato povzpeli
na Malno. Tam nas je sprejel
mladi vinogradnik Klemen
Konrad in nam samoinici- Na kmetiji Gragar
ativno pripravil degustacijo
njegovih vrhunskih vin. Pot
smo nadaljevali po Zg. Gasteraju do kmetije Kamenšak – Reisman ter se nato
vračali po dolini ob potoku
Velka do Srednjega Gasteraja do kmetije Gragar. Na
navedenih kmetijah so nas
tudi prijazno sprejeli in dodali svoje dobrote k malicam, ki so jih za pohodnike
pripravili organizatorji. Pohod smo zaključili v Gostilni Špindler s tradicionalno
Na kmetiji Kamenšak – Reisman
malico in druženjem.
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Jurjeva nedelja 2019

DOLB Lenart
skrbi za
zanesljivo
ogrevanje

E

den izmed osrednjih
dogodkov jurovskega
praznika
občinskega
je poleg svečane slovesnosti in občinske
proslave tradicionalna
Jurjeva nedelja, ki je letos potekala 28. aprila.
Jurjevanje se je simbolično pričelo z budnico
Slovenskogoriškega pihalnega orkestra MOL
iz Lenarta. Za pestro
in živahno ponudbo v
centru Jurovskega Dola
so poskrbeli tako domači ponudniki iz vrst
Društva vinogradnikov Sv. Jurij v Slov. goricah
in Društva kmečkih gospodinj Sv. Jurij v Slov.
goricah. Za dodatno ponudbo so seveda poskrbeli kramarji iz vseh koncev Slovenije. Tudi
letošnje Jurjevanje ni minilo brez tradicionalnega blagoslova konj, ki je po drugi sveti maši
in povorki, v kateri je sodelovalo nekaj čez 70
konjenikov, potekalo na bližnjem travniku.
Blagoslov sta opravila domači župnik in dekan

dr. Janko Görgner ter župnik pater Marjan
Kokalj. Zbrano množico sta nagovorila tudi
župan Občine Sv. Jurij v Slov. goricah, Peter
Škrlec in poslanec Franc Breznik. Občina Sv.
Jurij se ob tej priložnosti zahvaljuje vsem, ki so
pripomogli k uspehu prireditve, še posebej pa
Benjaminu Črnčecu in ostalim članom Konjeniškega kluba Podivjani žrebci.
D. K., foto: Uroš Brumen

Gasilska vaja PGD Sv. Jurij v Slov. goricah

P

GD Sv. Jurij v Slov. goricah je v okviru
praznika Občine Sv. Jurij v Slov. goricah
organiziralo taktično gasilsko vajo, ki
je potekala 13. aprila na Malni (kmetija Žugman).
Predpostavka vaje je bila tehnično reševanje
in požar na gospodarskem objektu. Na vaji so
poleg domačega društva sodelovala še sosednja gasilska društva:
PGD Sv. Ana, Lenart,
Benedikt, Jakobski Dol,
Pernica, Šentilj in Velka.
Na vaji so prikazali
različne taktične postopke reševanja in
gašenja: spust ponesrečenca s silosa s pomočjo
vrvne tehnike, reševanja ponesrečenca izpod
bremen s pomočjo dvižnih blazin, preprečevanje iztekanja nevarne
snovi ter različni načini
in postopki gašenja. Na
vaji je sodelovalo 56 ga-

silcev, ki so uspešno izeljali vse zahtevne postopke reševanja in gašenja.
Vajo sta si ogledala župan Občine Sv. Jurij
v Slov. goricah in poveljnik GZ Lenart, ki sta
ocenila vajo kot dobro načrtovano in izpeljano.
PGD Sv. Jurij v Slov. goricah

V
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Ogrevalna sezona se zaključuje in tudi letošnjo zimo je
sistem daljinskega ogrevanja
na lesno biomaso (DOLB) Lenart poskrbel, da je več kot 400
gospodinjstev imelo zanesljivo Objekt sistema DOLB Lenart.
in okolju prijazno ogrevanje. Z
rišč nadomešča ena kotlovnica, ki je bistveno
Blažem Šterkom, direktorjem družbe Eko
bolj čista in učinkovita,« pove Šterk.
toplota energetika, d. o. o., smo se pogoCena lesne biomase je manj občutljivarjali o prednostih sistema DOLB.
istem DOLB v Občini Lenart deluje od
va na nihanje tržnih cen energentov, kar
leta 2011, v okolje se ga je umestilo zaodjemalcem zagotavlja stabilno ceno za
radi želje po izkoriščanju obnovljivega
porabljeno toploto. »Daljinski sistemi so za
vira energije ter prepoznane okoljske preduporabnike eden najbolj brezskrbnih in zanesljivih načinov ogrevanja, zato ne presenosti skupnih nadzorovanih kurišč pred
neča dejstvo, da jih uvaja vse več evropskih
individualnimi kurišči. Izvedbo projekta je
prevzelo podjetje Eko toplota energetika, d.
držav in slovenskih naselij,« še dodaja Šterk.
V skrbi za zanesljivo delovanje sistema Eko
o. o., ki ga je od avstrijskega KELAG-a leta
toplota izvaja redni monitoring vplivov izpu2018 prevzel slovenski Interenergo.
Sistem v Lenartu kot energent uporablja lestov na okolje. »Konec letošnjega leta se bodo
sno biomaso, ki jo pridobivajo od okoliških
poleg rednih izvedle še dodatne meritve izpudobaviteljev. »S tem posledično skrbimo tudi
stov. Tako kot vedno v preteklosti tudi tokrat
ne pričakujemo drugega kot pozitivne rezultate
za čiščenje gozdov v občini in pospešujemo
za okolje ter prebivalce,« odgovarja direktor.
lokalno gospodarstvo,« pojasnjuje Blaž Šterk,
O načrtih za prihodnost pa dodaja: »Želimo
direktor družbe Eko toplota. Sistem z inštalirano močjo 7 MW letno proizvede več kot
si, da bi še več občanov prepoznalo prednosti
7.000 MWh toplotne energije za ogrevanje. »S
sistema DOLB, ki je zaradi najnižjih investicijskih stroškov in konkurenčne cene energije
skrbno nadzorovano in regulirano proizvodnjo
zagotovo najboljša izbira za vse občane in potopote v kotlovnici sistema DOLB Lenart je
slovne odjemalce.«
okolje znatno manj obremenjeno z izpusti CO2
in drugimi izpusti, saj večje število manjših kuK. M., Interenergo, d. o. o.

S

Poračun premalo zaračunanih storitev zaradi več
zbranih količin odpadkov v letu 2018

U

V ponovljenem razpisu izbran izvajalec projekta
telovadnice na prostem

preteklem mesecu je občina Sv. Jurij v
Slov. gor. končala s ponovljenim postopkom izbire izvajalca projekta Medgeneracijski center - »Telovadnica na prostem z rekreacijsko potjo. Do ponovitve razpisa je prišlo zaradi
pomanjkljive, nepopolne tehnične dokumentacije in zagotavljanja zakonitosti, zaradi česar je bilo
potrebno zavrniti vse prispele ponudbe in pričeti
nov postopek javnega naročila. Na ponovljen
razpis, ki se je z odpiranjem ponudb zaključil
11. aprila 2019, so se prijavila enaka tri podjetja
kot v prvem razpisu. V ponovljenem postopku
je bilo za najugodnejše podjetje spoznano podjetje Lesnina MG oprema, d. d., iz Ljubljane, ki bo
dela opravilo za 79.319 € z DDV. Poleg izbranega
podjetja sta se na razpis prijavili še podjetji Asfalti
Ptuj, d. o. o., in Komunala Slovenske gorice, d. o.
o. Slednje podjetje je le za nekaj sto Evrov preseglo ponudbo izbranega podjetja. Finančna konstrukcija tega projekta je sicer sestavljena iz nepovratnih sredstev Agencije RS za kmetijske
trge in razvoj podeželja ter proračuna Občine Sv. Jurij. »V sklopu tega projekta se
bo poleg novih fitnes naprav na prostem
uredila prenova ceste ob športnem parku
v Jurovskem Dolu v dolžini cca 230 m,
pločnik ob cesti, parkirišče ob športnem
parku in razsvetljava,« razlaga Franc Bele
iz občinske uprave Sv. Jurij v Slov. gor.
Dela, s katerimi naj bi izbrano podjetje
pričelo v tem mesecu, bodo predvidoma

GOSPODARSTVO

končana najkasneje do 30. 9. 2019. Z omenjenim projektom bo občina poleg omenjene infrastrukture ob športnem parku pridobila tudi
novo rekreacijsko ponudbo za občane vseh generacij.

Končano asfaltiranje cestnega
odseka v Zg. Partinju in pričetek del
na drugem odseku

S tem ko je cestno podjetje Asfalti Ptuj končalo z asfaltiranjem cestnega odseka Najdenik
v zg. Partinju, so se pričela tudi prva dela rekonstrukcije 3. sklopa cestnega odseka Široko
v Zg. Partinju v sklopu rekonstrukcije občinskih cest – faza III. Vozno cestišče tega cestnega odseka se bo iz sedanjih 2,5 m razširilo na
3 metre voznega pasu. Vrednost rekonstrukcije
približno 1,5 km dolgega cestnega odseka znaša 186.635 € z DDV.
Dejan Kramberger

porabnikom storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb
zbiranja, obdelave in odlaganja odpadkov ter storitev zbiranja biološko razgradljivih odpadkov v šestih občinah iz Upravne enote Lenart smo na računu za ravnanje z
odpadki za mesec april 2019 obračunali dodatne postavke. Obračunane postavke predstavljajo 1/3 poračuna vseh več zbranih količin odpadkov v letu 2018 od planiranih, ki
v preteklem letu niso bile obračunane. Z več
zbranimi količinami je namreč nastalo tudi
več stroškov, ki vam jih zaradi akontativnega pavšalnega obračuna storitev v preteklem
letu nismo obračunali, na podlagi določil državnih predpisov pa smo vam jih dolžni in
upravičeni zaračunati.
V letu 2018 se je tako pri javni službi zbiranja zbralo 205.601 kg več odpadkov, v javni
službi obdelave smo obdelali 329.240 kg več
odpadkov, odložilo pa se je 98.772 kg več odpadkov, kot je bilo načrtovano. Zbrali pa smo
tudi 48.099 kg več bioloških odpadkov.
Naveden presežek količin bomo vsem navedenim uporabnikom zaračunali na način,
da bomo presežek količin razdelili na celotni
volumen posod za zbiranje mešanih komunalnih odpadkov (zbiranje, obdelava in odlaganje) in zbiranje bioloških odpadkov (zbiranje bioloških odpadkov) ter na podlagi tega
sodila (v kg/l) posameznemu uporabniku zaračunali delež količin glede na volumen posamezne posode za zbiranje, ki jo uporabljate.

Pojasniti želimo, da se količina zbranih
odpadkov ugotavlja na ravni vseh uporabnikov in ne na individualni ravni (neposredno
tehtanje pri posameznem uporabniku), celotna več zbrana količina pri vseh uporabnikih
(v kg) pa se je porazdelila na celotni volumen
posod za zbiranje mešanih komunalnih odpadkov in bioloških odpadkov vseh uporabnikov (v litrih). Posamezni uporabnik tako
plača zgolj delež te razdelitve (kg/l) glede na
volumen posode, ki jo uporablja.
Pri tem velja še enkrat opozoriti, da pri
izvedbi poračuna ne gre za dvig cene, ki so
jo potrdili občinski sveti občin (v EUR/kg),
ampak zgolj za obračun neplačanih a opravljenih storitev.
Ker se zavedamo, da poračun pomeni dodatno obremenitev uporabnikov, ga bomo
izvedli v treh zaporednih mesecih (april, maj,
junij), da bo s tem dodatna mesečna obremenitev uporabnikov čim manjša.
Za morebitna dodatna pojasnila smo vam
z veseljem na voljo.
Vaš Saubermacher Slovenija, d. o. o.

8. odprto meddruštveno ocenjevanje vin KOS
2019 v Lenartu

K

ot uvod v 9. Kmetijsko obrtniški sejem
KOS 2019 na Poleni pri Lenartu je v
četrtek, 11. aprila 2019, v Centru Slovenskih goric v Lenartu potekalo že 8. odprto
meddruštveno ocenjevanje vin. Ob pomoči
sosednjih vinogradniških društev ga je organiziralo Društvo vinogradnikov Lenart. Strokovno komisijo pod vodstvom Andreja Reberniška so sestavljali Božo Čeh, Sebastijan Rojs,
Urška Rizman in Anja Hohler. Na ocenjevanju
so sodelovali člani 11 vinogradniških društev
s 100 vzorci vin. Tudi letos je bila temelj za razvrščanje osnovna analiza vin (sladkor, alkohol,
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kislina) v izvedbi enološkega laboratorija Fabijan iz Voska pri Pernici.
Vzorce vin so prinesli
člani vinogradniških
društev Trta – Korena,
Lenart, Cerkvenjak, Sv.
Ana, Sv. Jurij, Benedikt,
Sv. Trojica, LjutomerskoOrmoških
goric,
Jakobski Dol, Vitomarci in vinarji iz sosednje
Hrvaške – Zveze vinarjev Vinea iz Vinice.
Presenetljivo so v
letošnjem letu bili najštevilčnejši vzorci sauvignona, rumenega
muškata in zvrsti, ki so
predstavljali kar 50 % ocenjenih vzorcev.
Prvaki: zvrst 17,80 - Marjana, Janez Senekovič, Dražen vrh; laški rizling dva enakovredna
vzorca 18,13 - oba Stanislav Kurnik, Žikarce;
šipon 18,13 - Anka in Miroslav Majhen, Cestica, Vinica - Hrvaška; beli pinot 17,87 - Marjan
Senekovič, Zg. Partinje; chardonnay 18,13 Marjan Senekovič, Zg. Partinje; kerner 18,17 Vina Senekovič, Sp. Jakobski dol, renski rizling
18,27 - Stanislav Kurnik, Žikarce; muškat otonel 18,17 - Marjana, Janez Senekovič, Dražen
vrh; rumeni muškat 18,33 - Marjan Polič, Zg.
Ščavnica; sauvignon 18,30 - Stanislav Kurnik,
Žikarce; sivi pinot 18,13 - Simon Druzovič,
Drbetinci; traminec 18,30 - Vinogradništvo
Šenveter, Dražen vrh; penine 18,03 - Izletniška kmetija Breznik, Komarnica; rose Postič
18,10 - Društvo vinogradnikov Sv. Ana; modri
pinot 18,30 - Dragica Mašič, Vidovec, Vinica –
Hrvaška; traminec izbor 18,73 - Marjan Polič,
Zg. Ščavnica.

OVTARJEVE NOVICE
turizem v Radencih 25. aprila in 16. maja 2019.
Učenci so najprej pridobili osnove o turistični
ponudbi regij, o vodilnih produktih, potem pa
vodilne produkte doživeli tudi v kulinaričnem
smislu, s pripravo jedi iz žit, jabolk, mleka, buč.
Učenje skozi doživetje priprave jedi in degustacije vodilnih produktov je bilo učencem zelo všeč.

Mlaj in spominsko obeležje PGD Sv. Jurij v
Slovenskih goricah

Č
Višek ocenjevanja vin KOS predstavlja izbor
Šampionov v kategorijah suhih in polsuhih
vin. Te zveneče nazive sta prejela v kategoriji
suhih vin Marjana, Janez Senekovič, Dražen
vrh 61, Sv Ana, člana Društva vinogradnikov
Sv. Ana za traminec 2018, in v kategoriji polsuhih vin Vinogradništvo Šenveter, Dražen
vrh 35, Sv Ana, člani Društva vinogradnikov
Sv. Ana za traminec 2018.
Ocenjevanje je kulturno popestril Janez
Perko s slovenskimi vinogradniškimi in vinskimi pesmimi.
Podelitev priznanj bo na dan vinogradnikov v
sklopu Sejma KOS 2019 v nedeljo, 26.maja 2019,
ob 10. uri, tedaj bo potekal tudi izbor za županovo vino 2019 – protokolarno vino Občine Lenart. Na dan otvoritve sejma, v petek, 24. maja
2019, bo potekal izbor vina sejma, torej najboljšega vina, ki ga tržijo naši ponudniki na sejmu.
Marko Šebart

Yes, honey! Sva v Slovenskih goricah
Izvedene delavnice za razvoj turistične ponudbe in delavnica za
prepoznavnost vodilnih produktov v osnovnih šolah

R

azvojna agencija Slovenske gorice v sodelovanju s partnerji izvaja turistični
čezmejni projekt Interreg SI-AT: Flagship products. S partnerji se v tem času intenzivno ukvarjajo z razvojem in povezovanjem
turistične ponudbe regij Podravja in s tem
Slovenskih goric ter Pomurja. V nastajanju so
čezmejne brošure s turistično ponudbo, kjer
je poudarek ali pridih
na vodilnih produktov
medu, kruha/žit, jabolk,
buč, mleka in mineralne ter termalne vode.
Na terenu pri ponudnikih se je pokazala potreba po izvedbi delavnic za razvoj turistične
ponudbe, temelječe na
vodilnih produktih. V
sklopu projekta so bile
v sredo, 17. aprila 2019,
na Domačiji Firbas izvedene 4 delavnice. Na delavnicah, ki sta jih
vodili Tanja Arih Korošec iz turistične agencije Aritours in Mihaela Škrlj Brglez iz Visoke
šole za gostinstvo in turizem Maribor, je delo
s ponudniki potekalo zelo intenzivno skozi ves
dan. Proučila se je ponudba območja in možnost vključevanja vodilnih produktov v turizem, predstavljeni so bili primeri dobre prakse,
iskali smo potenciale in prednosti ponudbe za
pripravo integralnih turističnih produktov
(ITP), identificirale so
se ključne ciljne skupine
turistov, pripravile so se
osnove za oblikovanje
ITP-jev. Najbolj je pritegnil osnutek programa
za pare Yes, honey! V
prvih dveh delavnicah
je bila izpostavljena
ponudba v povezavi z
medom, v drugih dveh
v povezavi s kruhom in
žiti. Med delavnicami
je bil tudi čas za ogled
primera dobre prakse
na Domačiji Firbas z
okrepčilom na temo
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Projekt bomo v petek, 24. maja 2019, ob 14.
uri predstavili tudi na sejmu KOS v Lenaru,
kjer bo v sodelovanju s Srednjo šolo za gostinstvo in turizem Radenci potekal atraktivni
show cooking. Vabljeni!
M. F. in M. G.

ani PGD Sv. Jurij v Slov. goricah so zadnji aprilski dan, kot veleva tradicija, pri
gasilskem domu v Jurovskem Dolu postavili majsko drevo. Kljub
deževnemu vremenu je pri
postavitvi sodelovalo precej domačinov, ki so ročno
pomagali pri postavitvi.
Zbrane občane in člane gasilskega društva sta ob navzočnosti predsednika PGD
Sv. Jurij v Slov. Gor. Jerneja
Siniča pozdravila tudi župan Peter Škrlec in jurovski
župnik dr. Janko Görgner.
Ponovno slovesno je bilo v
Jurovskem Dolu v nedeljo,
5. maja, ko je obred v jurovski cerkvi potekal v čast
zavetnika gasilcev sv. Florjanu. Po opravljenem obredu
so na novem pokopališču
v Jurovskem Dolu slovesno
odkrili spominsko obeležje,
ki je posvečeno vsem gasilcem od ustanovitve društva
(1934). Spominsko obeležje,
ki predstavlja motiv goreče
hiše, je avtorsko delo umetnika Leopolda Methansa.
Kratke svečanosti so se poleg domačih gasilcev udeležili še župan Peter Škrlec,
župnik in dekan dr. Janko

Görgner, župnik Boštjan Lenart ter avtor spominskega obeležja Lepold Methans.
D. K.

Otok Mljet je »naš« - planinski
V naslovu sem dal
»naš« v narekovaja, da
ne bi Hrvati tega vzeli
za provokacijo ali še bolj
zares …
laninci Planinskega društva Lenart
smo letos, ne boste verjeli, organizirali
že 14. pohod na jadransko obalo in njene vrhove. Po dolgem in počez
smo prehodili otoke
Mali Lošinj, Cres, Krk,
Brač, Lastovo, Hvar, Vis
in letos Mljet. Povzpeli
smo se tudi na obalne
vrhove. V Kvarnerju: Na vrhu Montokuca
Učka, Snježnik, Guslica,
Bjelolasica; na Velebitu: Crni vrh, Malo in Veliko Paklenico; na Biokovem: Vošac, Šibenik; v
Makedoniji: Galičnik, Lako Signoj. Letos je bil
na vrsti otok Mljet, dolg 37 km in širok od 3-5
km, zadnji večji najjužnejši otok v Jadranskem
morju. Južneje od njega so še otoki Šipan, Lopud, Koločep, vendar so manjši in bliže celini
in Dubrovniku.
V sredo, 24. aprila, smo se že ob eni uri
zjutraj odpeljali z avtobusom TA LE-ZE iz Sv.
Trojice v smeri: Zagreb, Zadar, Split, Ston, ki
je na začetku polotoka Pelješac. Iz pristanišča
Prapratno pa smo bili v pol ure na jugu Mljeta
v pristanišču Sobra. Sledila je vožnja po vsej
dolžini otoka do mesta Pomena, kjer smo v
hotelu Odisej 4-krat prenočili.
Zanimanje za pohod je bilo nad povprečjem, planince bolj vlečejo zanimivi, daljni
pohodi, čeprav stanejo parkrat več. Je pa res,
da je glavni organizator in vodnik Jože Spevan
postavil ceno, ki ji ni bila kos nobena agencija. Planinski vodniki pač delamo zastonj, smo
nori prostovoljci. Za dva polpenziona in dva
polna penziona s prevozom vred smo plačali
185 Eur na osebo. Bravo Joža, s teboj bomo še

P
vodilnih produktov kruha, medu, mleka in
jabolk ter predstavitev kmetije s ponudbo doživetja vodilnih produktov.
O pomembnosti vodilnih produktov regije so
se učili tudi osnovnošolci iz OŠ Cerkvenjak–Vitomarci, OŠ Jožeta Hudalesa Jurovski Dol in OŠ
Benedikt. Delavnica o poznavanju vodilnih produktov medu, kruha, jabolk, mleka in mineralne
vode skozi kulinariko in turizem je bila izvedena v sodelovanju s Srednjo šolo za gostinstvo in

šli, če si boš le vzel čas in če boš imel voljo!
Vsak dan smo bili v pogonu. Obhodili smo
Malo in Veliko jezero, se povzpeli na Veliki Gradac, Montokuc ter najvišji vrh otoka, 514 m visoki Veliki grad. Uživali smo v pogledih na prostrano morje, na vasi Babino polje, Goveđare,
Polače, Sobra, Blato, na Veliko in Malo jezero.
Z ladjico smo se popeljali na otok Sv. Marija na
Velikem jezeru ter si ogledali sakralne objekte iz
12. stoletja. Zanimive so bile doline, v katerih se
je v jezercih zadrževala sladka voda. Vsa imena
jezerc se gibljejo okrog besed, Blatina, Blatsko
polje. Obiskali smo svetovno zveneče ime: Odisejeva špilja, res impozantno votlino z vhodom
z morja. Po delnem podoru stropa pa ni več
tako lepa. V vasi Polače smo si ogledali ruševine rimske trdnjave iz 4. stoletja. Hodili smo po
najstarejši cestni povezavi med vasmi na otoku,
tako imenovanem Avstrijskem putu. Ne bi bilo
pošteno, če ne bi obiskali najjužnejšega dela
otoka in vasi Saplunara. V bližini sta bili tudi
dve »peščeni« plaži. Verjetno smo bili na njih
in v morju prvi letošnji kopalci. Tradicija naših
pohodov v tem letnem času je tudi kopanje.
Franc Meke
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Nov rekreacijski objekt pri Trojiškem jezeru

P

laninsko društvo Hakl iz Svete Trojice je
v letošnjem programu zapisalo, da bodo
uresničili že leto poprej načrtovano postavitev umetne plezalne stene v naravi ob
Trojiškem jezeru. V aprilu so tako nadaljevali
z deli pri montaži kovinske konstrukcije, na
katero bodo nato pritrdili in uredili imitacijo
umetne skale in namestili oprimke za različne
težavnostne stopnje plezalnih smeri.
Balvansko plezanje na umetnih stenah je
ta čas izredno priljubljeno, predvsem zaradi

Montaža kovinske konstrukcije

izjemnih uspehov naših športnih plezalcev,
še posebej naše svetovne prvakinje Janje Garnbret. Predvsem pri mladih je povpraševanje
po takšnih športnih objektih izjemno, zato bo
ta trojiška pridobitev še kako zanimiva. Sedaj
lahko ljubitelji plezanja to počno le na Ptuju in
v Mariboru, kar pa je povezano z večjimi stroški, saj so umetne stene večinoma postavljene
v telovadnicah, za kar pa je potrebno poravnati uporabnino prostora. Tudi zaradi tega v
Planinskem društvu Hakl že sedaj dobivajo
povpraševanja za uporabo
stene iz vseh koncev. Svečano otvoritev in predajo
umetne stene v uporabo
načrtujejo v petek, 14. junija, ob 16. uri v okviru 13.
občinskega praznika Svete
Trojice. Na otvoritev stene
bodo povabili tudi predstavnike PZ Slovenije, člane
slovenske reprezentance v
balvanskem plezanju. Po
možnosti tudi Garnbretovo,
če ji bo to dovoljeval njen
termin tekmovanj. Še posebej pa bodo veseli, če se
jim boste ta dan za kakšno
urico pridružili.
Drago Lipič

Z velikostjo presmeca presenetili tudi letos

Č

lani društva Presmec so tudi letos lepo
in skrbno pripravili dogajanje na cvetno
nedeljo pri Sv. Rupertu v Voličini. 20
metrov dolg presmec so pripravljali ves mesec
in ga nato s pomočjo konj (konjarja Igor Rapoc in Letonja Tone z vnukom) odpeljali pred
farno cerkev v Voličini. Že 23. leto zapored se
člani mesec dni pred cvetno nedeljo odpravijo
iskat primerno deblo, ki predstavlja osnovo za
spletanje ogromnega presmeca. V letošnjega
so vpletli »črenco«, metriko, evo, pušpan, lesko, dren in bršljan. »Najmanj 7 različnih vrst
lesa mora biti v vsakem pravem presmecu.
Letos smo ga spletali 3 dni.« je povedal predsednik društva, Igor Vogrin. Obenem so člani
društva izdelali še 350 majhnih presmecev ter
delili oljčne vejice. Društvo šteje okoli 43 članov. Leta 1999 so si z najdaljšim presmecem
(303,8 m) zagotovili vpis v Guinessovo knjigo
rekordov, leta 2013 pa z adventnim vencem
s premerom 101 meter. Decembra lani so v
Piranu postavili pomanjšano izvedbo tega rekordnega adventnega venca s premerom 10
metrov. Društvo stremi k ohranjanju tradicije,
ki je na vasi v veljavi, odkar pomnijo.
Aleksandra Papež, foto: Venčeslav Zrim

A

ndragoški zavod Maribor – skupaj s
partnerskima organizacijama Ljudsko
univerzo Slovenska Bistrica in Zavodom Antona Martina Slomška – izvaja svetovanje o možnostih izobraževanja in učenja
odraslih. Izobraževalno svetovanje je namenjeno zaposlenim, predvsem manj izobraženim, ki potrebujejo dodatna usposabljanja,
kvalifikacije ali prekvalifikacije zaradi potreb na trgu dela.
Svetovanje je brezplačno. Izvedemo ga lahko v prostorih delodajalca ali na naslovu Andragoškega zavoda Maribor-Ljudske univerze
na Maistrovi ulici 5 v Mariboru. Cilj svetovalnega pogovora je, da se posameznik vključi v
izobraževanje. S to informacijo vabimo tudi
delodajalce (javne službe, mala in srednje velika podjetja, velika podjetja), da lahko koristijo
storitve brezplačnega svetovanja o izobraževalnih možnostih za zaposlene. Svetovanje
se lahko izvede tudi v prostorih podjetja kot
oblika svetovanja na delovnem mestu (na
primer več zaporednih obiskov v prostorih vašega podjetja) ali zgolj kot oblika skupinskega svetovanja (na primer kot delavnica, kjer
zaposlenim predstavimo brezplačne možnosti
izobraževanja, svetovalne podpore ipd.). Svetovalne storitve izvajamo tudi za prebivalce
Lenarta in ostalih občin Zgornjega Podravja.
V zaupnem okolju se lahko zaposleni pogovorijo s svetovalko o možnostih izobraževanja in učenja. Zaposlenim lahko pomagamo
opisati neformalno pridobljeno znanje, zbrati
dokazila o izobraževanju, pomagamo urediti
življenjepis. Ponudimo lahko tudi postopke
ugotavljanja in vrednotenja neformalno pri-

dobljenega znanja ter zaposlene podpiramo
na poti do vključitve v izobraževanje.
Dodatne informacije lahko dobite na Andragoškem zavodu Maribor-LU, in sicer na
telefonskih številkah 02 / 234 11 34, 041 / 372
273 ali preko elektronske pošte: svetovanje@
azm-lu.si
Projekt svetovanja zaposlenim sofinancirata Republika Slovenije in Evropska unija iz
Evropskega socialnega sklada. Spletna stran:
http://www.azm-lu.si/podporna-dejavnost/
svetovanje-za-razvoj-kariere-in-nacrt-izobrazevanja-maribor/
Poleg svetovanja zaposlenim izvajamo v
sklopu projekta Svetovalno središče Maribor
tudi izobraževalno svetovanje brezposelnim,
ki si želijo nov poklic; študentom, ki iščejo dopolnilna znanja ob svojem študiju; starejšim
odraslim, ki se želijo izobraževati v programih
za osebni razvoj; migrantom, priseljencem in
tujcem, ki se želijo naučiti slovenskega jezika.
Svetovalni pogovori se nanašajo na možnosti
prekvalifikacije, prehoda iz nižje na višjo stopnjo izobraževanja, na informacije o izpitih
iz tujih jezikov, svetujemo tudi o nacionalnih
poklicnih kvalifikacijah, povezanosti izobraževanja in dela ipd. Izvajamo tako individualne kot tudi skupinske oblike svetovanja. Tudi
ta dejavnost je financirana iz sredstev Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, zato so
storitve za uporabnike brezplačne. Več informacij lahko dobite na Andragoškem zavodu
Maribor-LU: 02 / 234 11 34.
Tim Andragoškega zavoda Maribor-Ljudske
univerze

RASG, d. o. o., Trg osvoboditve 9, 2230 Lenart v Slovenskih goricah
Izobraževalni center Slovenske gorice, Nikova 9, 2230 Lenart
TEL 02 720 78 88 e-mail: izobrazevalnicenter.slogor@gmail.com

Novice Izobraževalnega centra
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S svetovalno podporo o izobraževalnih možnostih
do novega znanja

Razvojna agencija Slovenske gorice

17. društveno ocenjevanje vin benediških
vinogradnikov
Turistično vinogradniškem
društvu Benedikt so tudi letos pripravili društveno ocenjevanje vin - prerez
letnika 2018. Skupina
priznanih
enologov
pod vodstvom Tadeje
Vodovnik - Plevnik,
zraven nje pa še: mag.
Anton Vodovnik, Cvetka Bunderla, Matej Rebernišek in Miran Reberc je v lovskem domu
v Benediktu poskusila
31 vzorcev 11 različnih
sort. Po ocenah strokovnjakov so benediški
vinogradniku lani pridelali odlično vino. Kar
22 vinskih vzorcev je bilo ocenjeno kot vrhunsko vino z oceno več kot 18 točk in s tem
dobilo zlata priznanja, 5 vzorcev je prejelo srebrna priznanja, 4 vzorci pa so bili zaradi napak
zavrnjeni. Povprečna ocena letnika je 18,12,
kar je odlično. Šampionski naslov je letos pripadel vinu traminec, ki ga je pridelal Marjan
Kralj iz Ihove in je bil ocenjen z 18,43 točk. Kot

ZNANJE ZA RAZVOJ
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V sredo, 8. maja, smo se
s člani UTŽO in Turistično
agencijo Lešnik Zemljič iz
Lenarta odpravili na ekskurzijo v Zagreb. Na prijetni vožnji do Zagreba smo dobili
od turistične vodičke Zdenke veliko novih informacij o
glavnem mestu naše južne
sosede in se okrepčali z rogljički in kavico. Naš prvi
postanek je bil na pokopališču Mirogoj, ki so ga, po načrtih avstrijskega arhitekta
Hermanna Bolléja, uredili
v pravi muzej na prostem.
Občudovali smo arhitekturo
arkad, paviljonov in čudovitih nagrobnih spomenikov
znanih ljudi. Sledil je ogled
botaničnega vrta in arboretuma, na katerem so nam strokovni sodelavci botaničnega vrta povedali in razkazali mnogo zanimivosti. Po ogledu vrta smo se dobro razpoloženi sprehodili po
mestu in si ogledali razne mestne znamenitosti: narodno gledališče, Ilico, Trg bana Jelačića …
Z vzpenjačo smo se povzpeli na Lotrščak in pot nadaljevali mimo Banskih dvorov, cerkve sv.
Marka, katedrale in preko tržnice Dolac do trga Bana Jelačiča. Ostalo nam je še nekaj prostega
časa za samostojne oglede, nato pa smo se polni novih vtisov napotili proti domu.

Študijski krožek Lahkih nog naokrog

V petek, 7. junija, vas vabimo na 9. pohod. Zberemo se ob 9. uri pred stavbo Izobraževalnega centra Nikova 9, Lenart. Oblačila in obutev naj bodo primerni vremenu. Za podrobnejše informacije in prijave smo vam na voljo po elektronski pošti: izobrazevalnicenter.slogor@gmail.
com ali na tel. št. 02 720 78 88.
Izobraževalni center, Alenka Špes

Na obisku v Domu sv. Lenarta

zanimivost naj omenimo, da so tokrat dali na
ocenjevanje tudi društveni vini, ki so ju člani
društva pridelali v vinogradu, ki ga imajo v
najemu od družine Šijanec iz Svetih treh Kraljev. Tako je vino rumeni muškat dobilo oceno
18,20 in vino zvrst 17,93 točk.
Milan Hlevnjak

N

aša šola letos praznuje zavidljivih 260
let. Kar lepa številka, mar ne? Ob takšnih obletnicah se radi spominjamo
dogodkov in ljudi, ki so na naši šoli pustili posebne sledi. Učenci prostovoljci naše šole so ob
tej priložnosti obiskali Dom sv. Lenarta, kjer
so stopili v stik z občani, ki so nekoč obiskovali našo šolo. Da srečanje ne bi potekalo čisto
običajno, smo z domom organizirali čajanko.
Učenci so sproščeno ob čaju poklepetali in

povprašali stanovalce, kakšne spomine imajo
na svoja osnovnošolska leta. Z nami so podelili svoje zanimive zgodbe, polne dogodivščin,
ki so v njih pustile tako lepe kot grenke spomine. Zahvaljujemo se Marjeti Banič, Zlatki
Vovk, Eriki Budji, upokojenemu mariborskemu nadškofu msgr. dr. Francu Krambergerju
ter Domu sv. Lenarta za prijetno sodelovanje
in nepozabno druženje.
Leonida Rokavec
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ZNANJE ZA RAZVOJ

Na obisku pri poslancu Francu Brezniku

U

čitelji spremljevalci in sedmošolci smo se 27.
marca odpravili v Ljubljano na naravoslovni
dan, kar smo načrtovali
že v začetku šolskega
leta. Obiskali smo Narodni muzej, se sprehodili skozi stari del mesta
in obiskali zanimivo
Hišo
eksperimentov.
Nismo pa pozabili na
to, da se lahko v glavnem mestu srečamo in
poklepetamo tudi z našim poslancem v Državnem zboru, saj je bil Franc Breznik nekoč
učenec Osnovne šole Lenart, in priložnosti, da
bi se srečali z njim, nismo želeli izpustiti. V šoli
smo se na ta obisk seveda resno pripravili. O
njem nas je zanimalo marsikaj, predvsem pa
to, kakšne spomine ima na osnovnošolske dni
v Lenartu. Vprašanja so bila skrbno pripravljena, v njih pa ni manjkalo igrive radovednosti
in drznosti. V Državnem zboru so nas sprejeli
na minuto natančno in v tišini smo opravili
pregled nahrbtnikov, nato pa nas je prijazna
gospa popeljala po prostorih stavbe. Povedala nam je, kako poteka delo Državnega zbora,
z zastekljenega balkona smo lahko spremljali
delček seje, nato pa smo se ponosno posedli
v velik in udoben salon, kjer se nam je pri-

družil poslanec Breznik. Na naša radovedna
vprašanja je odgovarjal brez dlake na jeziku,
spontano in nasmejano. Iz njegovih odgovorov smo izvedeli, da ima na osnovnošolske
čase lepe spomine, prav tako tudi na učitelje.
Brez obotavljanja nam je priznal, da je bil včasih živahen in hitrega jezika, kljub temu pa je
osnovno šolo uspešno zaključil in mu je pridobljeno znanje služilo za nadaljnje šolanje.
Na vprašanje, kaj bi učencem svetoval glede
učenja in šolanja, je namreč odgovoril, da naj
sledijo svojim željam in ciljem, pri tem pa naj
ne pozabijo, da sta pridnost in delavnost vrlini,
ki sta velikokrat pomembnejši od sposobnosti
in visokih ocen.
Andreja Kramberger

Sadili smo drevesa, opazovali ptice in iskali bobra

V

soboto, 13. aprila, smo učenci OŠ
in vrtca Sv. Trojica imeli ekodan na
temo Posadimo sadovnjak. Darja Šuta,
predsednica TD Sv. Trojica, je naše učence
povabila k zanimivemu projektu, sajenju avtohtonih vrst jablan na pobočju ob Trojiškem
jezeru. Vabilu smo se odzvali in tako nam je s
skupnimi močmi uspelo posaditi 27 jablan oz.
22 različnih sort.
Učenci so z zanimanjem prisluhnili navodilom Cvetke Bunderla, univ. dipl. inž. agronomije. Poučila jih je, kako posadimo jablano
(pravilni izkop sadilne jame, namestitev sadike,
namestitev mreže proti voluharju, gnojenje in
poravnava zemlje). Učenci so se hitro lotili dela
in tako je po štirih urah nastal lep nasad jablan.
Na pomoč so priskočili prav vsi – učitelji skupaj z ravnateljem, prostovoljci iz TD Sv. Trojica,
hišnik in še kdo. Nekaj učencev pa je v šoli pod
budnim očesom Metke Beber na glineno ploščo označevalo sorte jablan. Te ploščice bomo
pritrdili na količek pred vsako jablano.
Prav vsi smo ponosni na opravljeno delo –
na naš sadovnjak. Zanj
bo treba lepo skrbeti
skozi vse leto, le tako
nas bo tudi bogato obdaril. Posebna zahvala
gre vsem, ki so kakorkoli pomagali pri izvedbi tega projekta, še posebej Darji Šuta, Cvetki
Bunderla in Mateju
Emeršiču.
Učenci 1. triade pa so
ta dan preživeli skupaj z
Jožetom Sedonjo (ZRSVN), ki je pripravil
zanimivo predstavitev o
bobrih. Izvedeli smo, da

so se po dolgem času spet naselili v naše vode,
naučili smo se veliko o njihovem izgledu, prehranjevanju, bivališču... Nato smo se odpravili
do Trojiškega jezera in našli dokaze, da tudi
tukaj živi bober.
Učenci 4. in 5. razreda pa so se veliko naučili
o pticah, saj jim je Robert Šiško (ornitolog –
DOPPS) pripravil zanimivo predavanje o pticah pri nas, jih poučil o njihovem oglašanju in
o prepoznavanju ptic. Pomerili so se v kvizu
in zmagovalka si je prislužila gnezdilnico za
ptice. Na koncu so se še sprehodili do jezera.
Pozorno so prisluhnili pticam.
Naši najmlajši sicer vedo, da so jabolka
rdeča, zelena, rumena in sladka, zagotovo pa
bodo čez 3 do 5 let vedeli, da so pojedli domačo avtohtono sorto jabolka, kot je npr. ananasova reneta, bobovec ali mošancelj.
Cilj projekta je, da smo odgovorni do narave,
do rastlin in da se zavedamo, da je doma pridelano sadje bolj zdravo kot kupljeno. Ekokoordinatorici: Marta Jemenšek in Anka Leopold.
Marta Jemenšek

Učenci OŠ Sveta Ana in »tehnika za prihodnost«

K

onec februarja smo na OŠ Sv. Ana izvedli šolsko tekmovanje v konstruiranju z lego gradniki za učence od 1. do
6. razreda. Sodelovalo je 26 učencev, 12 jih je
prejelo priznanja šole za prva mesta in so se
uvrstili na področno srečanje: 1. razred: Metod Šijanec, Jakob Breznik; 2. razred: Gašper
Zemljič; 3. razred: Jurij Breznik, Brin Peček; 4.
razred: Klemen Lorber, Žiga Lončarič (zaradi
odsotnosti sta se regijskega tekmovanja udeležila Rene Slaček in Staš Hrovat); 5. razred: Saša
Vučetič, Pavel Šijanec; 6.razred: Vita Peček,
Maja Holer, Julija Zemljič.
Regijsko srečanje, je bilo v petek, 5. aprila,
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v Veliki Nedelji pri Ormožu. Na tekmovanju
smo sodelovali v kategoriji konstruiranja z
lego gradniki (K1 in K2), učenci so sestavljali
skakalnico Planica in stroj za transport gramoza ter v tehnologiji obdelav T1- oblikovanje iz papirja, kjer so izdelovali modni klobuček. Vsi sodelujoči so nas dobro zastopali,
nekateri pa so se uvrstili na prva tri mesta v
posamezni kategoriji: K1 (lego konstruiranje
od prvega do tretjega razreda): 2. razred: Gašper Zemljič (1. mesto), 3. razred: Brin Peček
(2. mesto); K2 (lego konstruiranje od četrtega
do šestega razreda): 4. razred: Staš Hrovat (2.
mesto), Rene Slaček (3. mesto), 6. razred: Vita

Peček (3. mesto); T 1 : Julija Zemljič in Maja
Holer (Tehnologija obdelav - izdelava izdelka).
Državno srečanje je potekalo v soboto, 18.
5. 2019, v Ljubljani na Pedagoški fakulteti.

Svoje znanje je preizkusil Gašper Zemljič v
sestavljanju iz lego gradnikov K 1 za drugi razred.
Mentorica: Irena Rola-Bek

Poezija malo drugače – bralni večer OŠ in vrtca
Sveta Trojica

V

torek, 23. aprila,
na svetovni dan
knjige smo se
pridružili projektu Noč
knjige z bralnim večerom Poezija malo drugače, na katerem smo
brali in poslušali različne pesmi, nato pa jih
poustvarjali s plesom,
glasbo, dramsko igro,
zgodbami in likovnimi
podobami.
Srečanje se je začelo
v poznih popoldanskih
urah, ko se je dan že
začel prevešati v večer.
Otroci so se skupaj z
učiteljicami zbrali v šoli in se razporedili po razredih, v katerih je potekalo pet delavnic. Učiteljem v delavnicah so pomagali starejši učenci
moderatorji, ki so na ustvarjalen način pripravili recitacije pesmi. Delo je bilo načrtovano
tako, da so učenci krožili po skupinah, kjer
so na začetku poslušali pesem, nato pa so jo
skušali preoblikovati v ples, pesem, gledališko
predstavo, pripoved in risbo. Spoznali so pesmi Maček Muri Kajetana Koviča, Marmelada
in Mjav, mjav, mjav Anje Štefan, Angina Saše

Vegri, Župančičevo Lenko ter pesem Zmaj
Sonje Čarni Bertalanič, nato pa se preizkusili
kot mojstri ustvarjanja na različnih umetniških področjih. Po končanih delavnicah so se
v jedilnici predstavile vse delavnice s svojim
ustvarjalnim dosežkom.
Tudi v vrtcu so se otroci predajali pisani besedi skupaj z vzgojiteljicami. Večer, ki so ga ob
pesmicah in zgodbicah preživeli v vrtcu, se je
otrokom zdel nadvse imeniten.
Estera Jurša in Natalija Novak

Miška in sir

V

šolskem
letu
2018/2019 sta se
skupini prvega
in drugega starostnega
obdobja v vrtcu Lenart
odločili za celoletno sodelovanje. Gre za otroke
Rdeče in Pisane igralnice 1 iz Rdečega vrtca.
Prijavili smo se v projekt
– Odpadki, ki nas je še
dodatno zbližal. Otroci
so se v začetku leta preko igre spoznavali, pomagali drug drugemu
pri skrbi zase in iskali
rešitve o okoljski problematiki. V času raziskovanja smo veliko poudarka namenili ekološkim otokom, jih iskali v bližnji okolici vrtca
ter si enega uredili v sami igralnici. Medtem,
ko smo iskali rešitve kako poskrbeti za naše
okolje, smo se naučili novo ekološko pesem, ki
je bila rdeča nit našega sodelovanja. V mesecu decembru so otroci skupaj s starši prinašali
odpadni material, iz katerega smo poskušali
narediti nekaj novega. Največji izziv je bila reciklaža starega odpadnega papirja, iz katerega
smo v decembru naredili voščilnice. Ker smo
papirja zbrali več, kot smo pričakovali, smo ga
uporabili tudi za slavnostne pogrinjke. Med iskanjem primerne literature na to tematiko smo
zasledili slikanico O miški, ki je iskala sir avtorice Mojce Košmrlj. Miška in njeni prijatelji so
postali del naše zgodbe in iz sodelovanja je nastala plesno-glasbena dramska igra. Pri izdelavi

kostumov in scene so nam na pomoč priskočili
starši otrok, babice in tete ter prijatelji iz Doma
sv. Lenarta. Premiera naše dramske igre je bila
v marcu, ko smo v vrtec povabili svoje družine. Ker so otroci v igro vložili vse predhodno
znanje o odpadkih, se nam je zdelo prav, da to
predstavimo tudi drugim otrokom. Izbrali smo
dan Zemlje in plesno-glasbeno igro predstavili
tudi vsem otrokom našega vrtca ter prijateljem
iz Doma sv. Lenarta. Igra je bila hvalnica naši
Zemlji, ki nam sporoča, da čim več otrok ozavestimo o tej problematiki. Naši otroci so skozi
sam proces sodelovanja prišli do spoznanja, da
narava okrog nas ni takšna, kot bi lahko bila. In
prav je, da se vsak izmed nas potrudi in nekaj
prispeva k boljšemu jutri.
Barbara Ciglar, Mateja Kovačec
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Umno čebelarjenje zahteva usposabljanje
čebelarjev

Č

lani ČD Sveta Ana se zavedamo, kako
pomembno je ohraniti našo kranjsko
čebelo za ves eko-sistem. Kot dobra
opraševalka rastlin nam ne daje samo medu
kot nekoč, ampak pridobivamo še propolis,
cvetni prah, matični mleček, deviško satje,
izvajajo se apiterapije, inhalacije, proizvajajo
se bio-čebelji izdelki v prehrani, kozmetiki
itd. V spomladanskem času smo se udeležili
treh usposabljanj v naši občimi. Vsa predavanja izvaja NVI Veterinarske fakultete skupaj s ministrstvom za
zdravje. Usposabljanja
s področja čebelarjenja so izvajali priznani
strokovnjaki: dr. Stanko
Kapun, Tanja Magdič
in Tomaž Sivec. Vsa
tri predavanja so bila
dobro obiskana. Domačim čebelarjem so
se pridružili čebelarji iz
sosednjih društev. Ob
takšnih dnevih člani
izmenjujemo svoja opažanja, delimo znanje in

nasvete čebelarjem začetnikom. S svojim znanjem in zgledom ozaveščamo celotno lokalno
skupnost, da skupaj s kmetovalci in obrtniki
poskrbimo za čim bolj čisto okolje in zdravo
pridelavo hrane. Na naše vrtove, njive in pred
čebelnjake pa zasadimo čim več medovitih rastlin. Čebele nam bodo zelo hvaležne.
Čebelarka Majda Vrbnjak

Lastnik mora drugim dopustiti hojo
po neobdelovalnih zemljiščih

Hoja v naravnem okolju je dovoljena. 5.
člen Zakona o kmetijskih zemljiščih določa,
da mora lastnik, zakupnik ali drugi uporabnik
kmetijskega zemljišča dopustiti prosto gibanje
drugim osebam po neobdelovalnih kmetijskih
zemljiščih, če s tem ne povzročajo škode. Prav
tako mora lastnik ali zakupnik drugim osebam dopustiti na neobdelovalnih kmetijskih
zemljiščih čebelarjenje, lov in rekreativno nabiranje plodov prostorastočih rastlin, zelnatih
prostorastočih rastlin, gob in prostoživečih živali v skladu s predpisi.

Prepovedano je naseljevanje rastlin
tujerodnih vrst

Po Zakonu o ohranjanju narave je prepovedano naseljevanje rastlin ali živali tujerodnih
vrst. Samo ministrstvo za kmetijstvo lahko izjemoma dovoli naselitev rastlin ali živali tujerodnih vrst, če se v postopku presoje tveganja
za naravo ugotovi, da poseg v naravo ne bo

ogrozil naravnega ravnovesja ali sestavin biotske raznovrstnosti.

Čedalje bolj učinkovit nadzor

Nadzor nad vožnjo z motorji v naravnem
okolju je bil in je še vedno precej neučinkovit.
Vendar pa se zadeve spreminjajo. Lani se je
na varuha človekovih pravic obrnila obupana
pobudnica, ki se je pritoževala nad pogostim
objestnim divjanjem s kros motorji po njenih
gozdovih in travnikih. Varuh je več opozoril o
divjanju z motorji in štirikolesniki po gozdovih
dobil tudi s Koroške. Zato je okaral vse, ki so
pristojni za nadzor, od gozdarskih, ribiških, lovskih, in kmetijskih inšpektorjev do policistov
in naravovarstvenih nadzornikov. Verjetno
tudi zato pristojni v zadnjem času izvajajo v naprej planirane akcije, s katerimi bolj učinkovito
nadzirajo vožnjo z vozili na motorni pogon v
naravnem okolju. Nekateri, ki tega očitno niso
pričakovali ali zaznali ter še naprej veselo kršijo
zakon, so že morali seči v žep.
T. Kšela

Trije mušketirji iz Dobrave

P

ri lovskem domu
v Dobravi v Slovenskih goricah
je bilo tradicionalno
družinsko tekmovanje
v streljanju z lovskimi
risanicami. Vodil ga
je strelski referent LD
Dobrava Srečko Hojnik
s pomočniki Petrom
Rajnišem, Danijelom
Hojnikom,
Juretom
Tošem in Fredijem Kolednikom. Prireditev je
potekala v skladu s pripravljenim elaboratom
in vsemi varnostnimi
ukrepi, ki veljajo na »Trije mušketirji« (Dominik, Vlado in Franc) iz Dobrave s pokali,
strelišču. Letos so vsi foto: Jure Toš
udeleženci dosegli zelo
dobre rezultate. Najostrejše oko in najbolj mirno roko je znova imel
Slekovec in tretjeuvrščeni Franc Slekovec, sin
in oče, ki sta tudi običajno med najboljšimi
Vlado Steifelser, ki je brez težav osvojil letni
pokal Lovske družine Dobrava. Vlado velja za
strelci tega 36-članskega kolektiva zelene bratovščine.
nepremagljivega strelca in sta mu letos s pokali družbo delala še drugouvrščeni Dominik
M. T.

Vožnja z motorji v naravnem okolju je
prepovedana

V

zadnjem času so policisti in inšpektorji
v Sloveniji izrekli kar nekaj kazni motoristom, ki so divjali po gozdovih in
travnikih in nasploh v naravnem okolju. Marsikdo niti ne ve, da je po Zakonu o ohranjanju
narave vožnja z motorji in motornimi kolesi v
naravnem okolju prepovedana (zakon govori
o vozilih na motorni ali drugi lasten pogon).
Zakon o ohranjanju narave v 28. b členu določa, da je z vozili na motorni pogon prepovedano v naravnem okolju voziti, ustaviti, parkirati ali organizirati vožnjo z več vozili. Zakon
tudi razlaga, kaj je naravno okolje: to obsega
živo in neživo naravo nekega območja, ki ga ni
ustvaril človek, nanj pa vpliva, ga oblikuje in
uporablja. Po zakonu so to vsa območja izven
naselij, javnih in nekategoriziranih cest, ki se
uporabljajo za javni cestni promet, gozdnih
cest, površin za rekreacijo in šport, omrežij
gospodarske javne infrastrukture in območij
rudarskih operacij.
Z vozili na motorni pogon je dovoljeno
ustavljanje in parkiranje v pasu petih metrov
izven vozišča le v primeru javnih shodov in
prireditev, organiziranih v skladu z zakonom,
če temu ne nasprotuje lastnik.
Zakon pa izrecno dovoljuje vožnjo z vozili na
motorni pogon v naravi za opravljanje kmetijskih del in za gospodarjenje v gozdovih ter za
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opravljanje čebelarskih, geodetskih, geoloških,
znanstveno raziskovalnih in drugih del v naravi. V naravnem okolju lahko vozila na motorni pogon na službenih vožnjah uporabljajo
tudi občinski redarji, policisti, gorski reševalci,
zdravstvene, veterinarske ter lovsko in ribiško
nadzorne službe, gasilci, tožilci, preiskovalni sodniki in še nekatere druge uradne osebe.
Prav tako lahko v naravnem okolju pri izvajanju svojih nalog uporabljajo vozila na motorni
pogon pripadniki Slovenske vojske, vzdrževalci
smučišč, urejevalci hudournikov, vzdrževalci
infrastrukturnih objektov in še nekatere službe. Vsi omenjeni pa lahko vozijo v naravnem
okolju le, če lokacija, kamor so namenjeni, v
primerljivem času ni dosegljiva po javnih in
nekategoriziranih cestah.

Vožnja s kolesi je dopustna samo po
utrjenih poteh

Tudi s kolesi je v naravnem okolju dovoljena
vožnja le po utrjenih poteh, če temu ne nasprotuje lastnik ali upravljavec poti. Za utrjeno pot
pa šteje pas zemljišča, ki se uporablja za hojo
ali vožnjo in je bil za ta namen utrjen. Vožnja s
kolesi je dovoljena tudi v območjih, ki so s prostorskimi akti določena kot površine za šport in
rekreacijo in namenjena tudi vožnji s kolesi. Ta
območja niso del naravnega okolja.

S

Navadni jagodnjak (Fragaria vesca)

pomnim se, kako
smo otroci na
sončnih mestih
ob gozdu nabirali rdeče jagode, jih nizali na
travne bilke in iz njih
naredili ogrlico, ki smo
jo nazadnje z veseljem
pozobali. Tudi košarice iz listov kostanja so
bile pravšnje za slastne
plodove. Če smo hoteli
koga razveseliti, smo iz
jagod s peclji naredili dišeči užitni šopek. Še
posebej pa smo se veselili jagod, ki so zorele
ob času košnje in smo jih pobirali iz plasti
pokošene trave. Imenovali smo jih troškeči,
ti so bili posebej sladki in veliki. No, danes
tega veselja ob jagodah ni več, saj nam jih
trgovina ponuja že skoraj vse leto.
Domača imena za jagodnjak so: rdeče
jagode, rudeče jagode, rudeča smokvica,
troskva... Je trajnica z nadzemnimi živicami, ki se ukoreninijo. Listi so sestavljeni iz
treh lističev jajčaste oblike, nazobčanega
roba in so dlakavi. Cvetovi so beli in rastejo na peclju. Rastišča jagodnjaka so gozdni
in travniški robovi, ki so dobro osončeni in
so v nižinskih kot tudi gorskih predelih. V
zdravilne namene pomladi nabiramo liste,
ki jih sušimo v senci. Iz njih pripravljamo
poparek. Uporabljamo ga pri težavah s slabokrvnostjo, za čiščenje krvi, proti revmi in
putiki, pri težavah z jetri, za boljše odvajanje
seča. Čaj za čiščenje krvi: iz posušenih listov
jagodnjaka, maline, cvetov marjetice, pljučnika in listov robide naredimo mešanico v
enakih delih in pripravimo poparek, ki stoji
10 minut, pijemo 3 skodelice dnevno pred
jedjo. Čaj pri revmi: liste jagodnjaka, robide
in črnega ribeza posušimo, zmešamo v enakih delih, naredimo poparek, ki naj stoji 15
minut, pijemo 2 skodelici dnevno po obrokih. Čaj pri vnetju žolčnika: posušene liste
jagodnjaka, cvet rmana, cvet tavžentrože,

list poprove mete zmešamo v enakih delih,
pripravimo poparek,
ki stoji 10 minut, pijemo 2-krat dnevno po
jedi, nesladkanega. Čaj
pri jetrnih težavah:
dva dela posušenih listov jagodnjaka in en
del pelina zmešamo,
naredimo poparek, ki
stoji 10 minut, pijemo
zjutraj in zvečer grenkega. Ašič za prebolevnike, tako starejše kot
tudi otroke, predlaga poparek iz 3/4 suhih
listov jagodnjaka in 1/4 dišeče perle. Pijemo
tri skodelice dnevno. Liste jagodnjaka lahko
namočimo tudi v alkohol, še posebej v obdobju okrog 21. 6., ko ima največ zdravilnih
snovi. Tinkturo, ki jo dobimo, razredčeno
uporabimo za splakovanje ustne votline pri
vnetjih, krvavečih dlesnih in slabem zadahu.
Obkladki iz sveže zmečkanih listov hladijo
vnetja, zapirajo manjše rane in pospešujejo celjenje. Še posebej zdravilen je plod, saj
vsebuje mnogo C-vitamina. Jagode uživamo
pri izčrpanosti, slabokrvnosti, lenem črevesju, ledvičnih obolenjih, protinu in bolnih
jetrih. Naberemo jih na območjih, kjer je
veliko sonca in so dnevne temperature visoke, nočne pa nizke, kajti te vsebujejo največ
C-vitamina. Carl von Linne je hude napade
putike pri sebi zdravil z jagodnimi kurami.
Po izdatnem uživanju so bolečine popustile.
Polovico sladkorja, ki ga jagode vsebujejo,
je sadnega, zato jih lahko vključite v diete
za sladkorne bolnike. Seveda ni jagoda le
za v usta, ampak tudi za na kožo. Hranilno
in osvežilno masko si pripravite iz pretlačenih jagod in jogurta. Žal pa uživanje plodov
jagod pri nekaterih povzroči alergijo, ki se
kaže v obliki koprivnice. Vrtne jagode niso
namenjene za zdravilne namene, zato pot
pod noge in po nje v naravo!
Marija Čuček
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ZA OHRANJANJE SPOMINOV

Iz dejavnosti ZB za vrednote NOB

K

omemoracija v Črmlješaku – 17. aprila smo se
zbrali in počastili spomin
na brata Muršec ki sta plačala
krutost vojne z življenjem. Ko sta
bila že obešena, so dobili sporočilo, da nista nič kriva. To je bila
morija, ki se ne bi smela zgoditi.
Slavnostni govornik na prireditvi
je bil Alojz Bezjak iz ZB Lenart,
ki je poudaril, da fašizem v Evropi in pri nas spet dviguje glavo.
Italijani bi spet segali po našem
ozemlju na Primorskem, Madžari po Pomurju. Notranji sovražnik bi spet razprodajal naše imetje. Evropski poslanci z desnice pomagajo pri sprejemanju zakonodaje,
da bi zopet bili sužnji kapitala … Osnovna šola

Voličina je pripravila krajši kulturni program.
Hvala ravnatelju mag. Antonu Gozdniku in
mentorici Mojci Pivljakovič.

Počastitev spomina na OF pri Sveti Ani tudi letos smo se poklonili ustanovitvi Osvobodilne fronte slovenskega naroda. Vladimir
Koren je v govoru orisal vse pomembnejše akcije in postojanke v Slovenskih goricah. Podelili smo tudi srebrno plaketo Zveze združenj za
vrednote NOB Slovenije, ki jo je prejel Darko
Perko za odlično delo in doprinos v društvu.
Prav tako je bila podeljena zlata plaketa zveze
za vrednote NOB Slovenije za odlično opravljene naloge. Zahvalne listine pa sta prejela
Silvo Slaček in Marija Šauperl. Prireditev je vodila Darinka Čobec, zahvala tudi županu Silvu
Slačku, osnovni šoli, ravnatelju in mentorici
ter učencem za kulturni program.
Strokovna ekskurzija - 4. maja smo si na
strokovni ekskurziji v
Ljubljani najprej med
panoramsko
vožnjo
ogledali mesto in znamenitosti. Nato smo se
podali na 3-urno vožnjo po Ljubljanici. Po
veselem druženju smo
se izkrcali pri tržnici.
Vredno si jo je bilo ogledati, saj tam prodajajo
tudi naši ljudje. Nato
smo se s tirno vzpenjačo odpravili na Ljubljanski grad, zatem pa v
muzej novejše zgodovine, kjer smo si ogledali
stalne razstave. Na poti domov smo se založili

OVTARJEVE NOVICE

MED LJUDMI

91 let Stanislava Ketiša

Š

tiriindvajsetega aprila je 91. rojstni dan praznoval Stanislav Ketiš
iz Trotkove. Predstavniki Društva
upokojencev Benedikt smo našega dolgoletnega člana ob njegovem prazniku obiskali, mu čestitali in mu izročili
skromno darilo. Našemu obisku se je
pridružil tudi župan Občine Benedikt
mag. Milan Repič. Gospod Ketiš in njegova soproga Sonja sta se našega obiska razveselila in nam povedala, da ju
najbolj veseli to, da ju nismo pozabili.
V družbi njunih treh od skupaj šestih
otrok smo v klepetu preživeli lep popoldan. Ob koncu obiska smo mu zaželeli še naprej dobro zdravje in obljubili, da se ob letu ponovno vidimo.
Tekst in foto: Milan Hlevnjak

Krvodajalske akcije v juniju in začetku julija 2019
Petek
21. 6. OO RK Cerkvenjak OŠ Cerkvenjak
Sreda
26. 6. Tovarna TBP
Tovarna TBP
Sreda
03. 7. OO RK Benedikt
OŠ Benedikt

7.30-12.00
7.30-10.30
7.30-12.00

Vabilo

Območni odbor Maribor

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

Glasba in žalovanje

bo v torek, 4. junija 2019, ob 17. uri na sedežu odbora v Mariboru, Partizanska c. 12/II.
Z nami bo Jasna Čerič, profesorica na Konservatoriju za glasbo in balet Maribor
Glasba je že v zgodovini imela velik pomen in je bila odraz neke kulture. Predavateljica bo
spregovorila o povezavi med glasbo in žalovanjem ob izgubi bližnje osebe ter skozi zgodovino s posnetki prikazala, kako so z glasbo umrle pospremili k zadnjemu počitku, kaj je glasba
pomenila žalujočim ter kakšna je glasba na pogrebih danes.

Prijazno vabljeni!

s trojanskimi krofi. Šofer Marjan iz Prevozništva TENI nas je varno pripeljal domov.
Alojz Bezjak

TELEVIZIJA, INTERNET
IN TELEFONIJA ŽE ZA

Vabilo na srečanje pri Bolnišnici Cafa
Vabljeni na komemoracijo in druženje pri Bolnišnici Cafa 25. 6. 2019 ob 12. uri (kmetija
Kocbek, Zg. Voličina 28).
Ob tradicionalni obeležitvi spomina na vse, povezano s Cafo in osvobodilnimi aktivnostmi v Slovenskih goricah, bomo obeležili tudi začetek osamosvojitvene vojne za Slovenijo.
Slavnostni govornik bo Andrej Kocbek, predsednik vojnih veteranov Lenart. Srečanje je
tudi družabnega pomena, popestreno s srečelovom. Participacija je 6 evrov.
ZB Lenart

Eco Telegram naravni izdelki in storitve
za razvajanje mamice in njenega
novorojenčka.

Telegrame pošljemo
neposredno v
porodnišnico ali
na domač naslov.

DARILNI PAKETI

DARILNI BONI
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Naročite jih lahko:
t.: 051 615 022
m.: info@alibeco.com
osebno v poslovnicah Foto Tone:
- Trg osvoboditve 1, Lenart,
- Cesta na stadion 1a, Gornja Radgona
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OVTARJEVE NOVICE

IZ KULTURE

Poletje ob zvokih in v ritmu LEN-ARTA

LEN-ART VABI V LENART

»Ni res, da je eno samo sonce
in da samo ono greje.
Sonc je na Zemlji in nebu,
da jih nihče ne prešteje.«

Z verzi Toneta Pavčka pozdravljamo prireditve LEN-ART in vabimo v mesto Lenart, ki bo zaživelo ob zvokih in ritmih številnih dogodkov. LEN-ART bo zabaven, živahen, poživljajoč in sproščujoč z namenom oživljanja našega mesta. Družila nas bosta pozitivna energija in dobra volja,
uživali bomo ob različnih dogodkih, glasbi, plesu in na predstavah. Ob zvokih in v ritmu LEN-ART-a se bomo imeli lepo. Pridite v mesto Lenart!

Lenart, v maju 2019 mag. Janez Kramberger, dr. vet. med., župan

PROGRAM
TOREK, 11. JUNIJ
DOM KULTURE LENART, OB 18.30
ZAKLJUČNA PRODUKCIJA ZASEBNE GLASBENE ŠOLE MUZIKLUB
Organizator: Muziklub in Občina Lenart

NEDELJA, 16. JUNIJ
DOM KULTURE LENART, OB 20.00
KATASTROFALNA VEČERJA, komedija

Gledališka skupina KD Ivan Kaučič Ljutomer
Komedija o ljubčkih in ljubicah, o lažnih identitetah, o ljubezni, o varanju, o podkupovanju, o
prijateljstvu, o slačenju in preoblačenju … ter garancija za smeha poln večer!
Katastrofalna večerja je situacijska komedija, ki govori o pristnih, namišljenih, zlaganih, željenih,
prikritih in še kakšnih odnosih med poročenim parom, ki ima vsak svojega ljubimca oziroma ljubico. En
sam telefonski klic, ki ga pomotoma prevzame Jacqueline, podre vse načrte in cel vikend obrne na glavo
njenemu možu Bernardu, ki je pričakoval, da bo žena pri mami, sam pa bo ta čas na vikendu praznoval z
ljubico Suzanne njen rojstni dan. Še sreča, da si je priskrbel alibi - družinskega prijatelja Roberta, ki pa je
obenem tudi Jacquelinin ljubimec. Vsi skrbno načrtujejo situacije v svoj prid. Tako pristane nič hudega
sluteča kuharica Suzette iz cateringa »Dober dan«, v različnih vlogah, ki jim ne sledi niti njen mož
George. Splet okoliščin povzroči »igro družin«, kdo je s kom - resnično, začasno, zares?

Organizator: Občina Lenart

TOREK, 18. JUNIJ
DOM KULTURE LENART, OB 19.00
SLOVENSKOGORIŠKI PIHALNI ORKESTER MOL LENART IN PIHALNI
ORKESTER KONSERVATORIJA ZA GLASBO IN BALET MARIBORPODRUŽNIČNA ŠOLA LENART, koncert

Omamno dišeč glasbeni večer, preplet čudovitih melodij, sozvočje glasbenih svetov … pridite na koncert,
ki vam bo dal sveže energije.
Organizator: Konservatorij za glasbo in balet Maribor, Podružnična šola Lenart, Slovenskogoriški pihalni
orkester MOL Lenart in Občina Lenart

PETEK, 28. JUNIJ

ŠPORTNA DVORANA LENART, OB 21.00
FOLKART V LENARTU

Pisane barve sveta, folklorni ritmi in tradicija, doživite
delček tujih kultur kot na dlani! Za ljudi odprtega srca
in veselega duha.

Organizator: Občina Lenart

SOBOTA, 29. JUNIJ
MESTNI PARK DR. JOŽETA PUČNIKA V LENARTU, OB 9.00
IGRARIJE IN VRAGOLIJE Z BRATOMA MALEK

Če bo slabo vreme, bo prireditev v Domu kulture Lenart.
Rekreacijsko-ustvarjalno društvo Eleja

Organizator: Občina Lenart

SOBOTA, 13. IN 27. JULIJA
MESTNI PARK DR. JOŽETA PUČNIKA V LENARTU, OB 10.00
KNJIŽNICA POD KOSTANJI, za otroke in starše
Organizator: Knjižnica Lenart

ČETRTEK, 18. JULIJ
DOM KULTURE LENART, OB 18.00
MUCA MACA IN MAČEK MURI, predstava za otroke

Zavod Enostavno Prijatelji

Organizator: Občina Lenart

PETEK, 19. JULIJ
DOM KULTURE LENART, OB 21.00
KONCERT ZA DUŠO, IL DIVJI IN ANSAMBEL SEKSTSAKORD

IL Divji so vokalna skupina petih fantov, ki skupaj že osem leto razveseljujejo ljudi širom Slovenije.
Pojejo slovenske, hrvaške in angleške pesmi. Obožujejo petje na porokah, rojstnodnevnih presenečenjih,
zaključkih, skratka vseh dogodkih, kjer dobra energična in romantična glasba ne sme manjkati. Skupino
sestavljajo Florjan Rajšp (prvi tenor), Aleš Perko (drugi tenor), Žiga Šraml (drugi tenor in kitarist), Lojzi
Bobnar (bariton) in Matija Kramberger (bas).
V mesecu aprilu so v Mariboru pripravili že 5. tradicionalni koncert Divji večer, ki je tako kot vsako leto
tudi letos postregel s polno mero odlične raznovrstne glasbe, polne smeha, nore energije in romantike.
Skupaj s skupino Sekstakord vas vabijo, da se jim v petek, 19. julija, pridružite in uživate ob odlični glasbi
in sproščenem vzdušju.

Organizator: Občina Lenart

PETEK, 26. JULIJ
DOM KULTURE LENART, OB 21.00
TADEJ TOŠ &THE BAND: PROSTO PO PREŠERNU, koncert

Tadej Toš nam bo s svojim kvartetom predstavil 14 Prešernovih pesmi. Nekoč je razmišljal, zakaj
poezija ni več tako popularna, in domislil se je, da bi jo uglasbil ter jo tako približal ljudem. Namesto za
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šansonjerski se je raje odločil za rokerski in baladni slog.
Takole je razmišljal: Prešeren je ljubezen. Ljubezen je
svoboda. Svoboda je rokenrol!
Na izrazito koncertnem večeru ne bo manjkalo tudi nekaj
zabavnih Tadejevih komentarjev.

Organizator: Občina Lenart

PETEK, 2. AVGUST
DOM KULTURE LENART, OB 21.00
APELA (ŠPELA BRUMEN,vokal &
ALEKSANDER ŽIVKO, klavir), koncert

Špela,vokal, in Aleksander, klavir, sta se lotila akustičnih priredb znanih pop in rock skladb. Svoje
ideje črpata iz pop, klasične in jazz glasbe ter tako skladbe predstavita na nov, svež način. S svojim
obvladanjem instrumenta in vokala se izvrstno dopolnjujeta. Uživali boste lahko v glasbi Bruna Marsa,
Eda Sheerana, poletnih latino ritmov, ne bo pa manjkalo niti nežnih in čutnih balad.

Organizator: Občina Lenart

TOREK, 6. AVGUST
DOM KULTURE LENART, OB 19.00
MARTIN KRPAN, opera za otroke

Organizator: Občina Lenart

SOBOTA, 10. IN 24. AVGUST
MESTNI PARK DR. JOŽETA PUČNIKA V LENARTU, OB 10.00
KNJIŽNICA POD KOSTANJI, za otroke in starše
Organizator: Knjižnica Lenart

NEDELJA, 11. AVGUST
DOM KULTURE LENART, OB 20.00
PEVSKI ZBOR SANKOFA, koncert afriške
glasbe

Pevski zbor Sankofa deluje od leta 2009 pod
vodstvom Dalande Diallo - neodvisne plesalke in
soustanoviteljice kulturno umetniškega društva
Baobab. Združuje Afričane, njihove potomce in
prijatelje. Nastal je kot del celoletnega projekta
»Izrazni svet afriške kulture«, ki spodbuja razvoj in
širjenje afriške kulture ter zavesti po celotni Sloveniji.
Ime Sankofa izvira iz ganskega simbola, ki pomeni vzeti nekaj dobrega iz preteklosti in uporabiti v
prihodnosti. Na ta način tudi pevski zbor izbira tradicionalne afriške pesmi in jih predstavi v novi, sveži
preobleki. Živa glasba in ritmična afriška glasba, ki vas osvoji.

Organizator: Občina Lenart

PONEDELJEK, 19. AVGUST
ZBIRALIŠČE PRED PROSTORI DRUŠTVA PRIJATELJEV MLADINE SLOVENSKE
GORICE - »STARA POLICIJA«, TRG OSVOBODITVE 6 V LENARTU, OB 9.00
ŠPORTNE IGRE V MESTNEM PARKU DR. JOŽETA PUČNIKA V LENARTU, za otroke
Organizator: Društvo prijateljev mladine Slovenske gorice

TOREK, 20. AVGUST
ZBIRALIŠČE PRED PROSTORI DRUŠTVA PRIJATELJEV MLADINE SLOVENSKE
GORICE - »STARA POLICIJA«, TRG OSVOBODITVE 6 V LENARTU, OB 9.00
POHOD OKOLI KOMARNIKA, za otroke
Organizator: Društvo prijateljev mladine Slovenske gorice

DOM KULTURE LENART, OB 20.00
VOKALNA SKUPINA BASSLESS, koncert

Bassless je mednarodno priznana in nagrajena
slovenska a cappella skupina, ki deluje od leta
2013. Po tem, ko so se širši publiki predstavili kot
polfinalisti četrte sezone šova Slovenija ima talent,
so bili nominirani za prestižno mednarodno a
cappella nagrado Cara in osvojili drugo nagrado
AVA. Skupina redno koncertira doma in v tujini in
izvaja priredbe širokega spektra žanrov ter avtorsko
glasbo, slovensko in tujo. Prepoznaven glasbeni
izraz peterice je mešanica elementov popularne in
ritmične elektronske glasbe na eni strani ter klasičnih
a cappella jazz aranžmajev na drugi. Na koncertu vse zvočne učinke ustvarjajo le s svojimi glasovi.
Glasba brez instrumentov, ki jo slišite, čutite, ki navduši! Glasba, kot je še niste doživeli.

Organizator: Občina Lenart

SREDA, 21. AVGUST
ZBIRALIŠČE PRED PROSTORI DRUŠTVA PRIJATELJEV MLADINE SLOVENSKE
GORICE - »STARA POLICIJA«, TRG OSVOBODITVE 6 V LENARTU, OB 9.00
FOTOGRAFIRANJE LENARTA, ustvarjalne delavnice za otroke
Organizator: Društvo prijateljev mladine Slovenske gorice
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Dragi Maister, na te mi bo spomin

ČETRTEK, 22. AVGUST
ZBIRALIŠČE PRED PROSTORI DRUŠTVA PRIJATELJEV MLADINE SLOVENSKE
GORICE - »STARA POLICIJA«, TRG OSVOBODITVE 6 V LENARTU, OB 9.00
IZLET V LJUBLJANO, za otroke
Organizator: Društvo prijateljev mladine Slovenske gorice

PETEK, 23. AVGUST
PROSTORI DRUŠTVA PRIJATELJEV SLOVENSKE GORICE »STARA POLICIJA«,
TRG OSVOBODITVE 6, OB 9.00
PRIPRAVA RAZSTAVE IN SLOVO OD POČITNIC, za otroke

Organizator: Društvo prijateljev mladine Slovenske gorice

MESTNI PARK DR. JOŽETA PUČNIKA V LENARTU, OB 18.00
POČITNIŠKE VRAGOLIJE ČEBELE POČASNELE, animacijska predstava za otroke

Gledališče Pravljičarna
Če bo slabo vreme, bo prireditev v Domu kulture Lenart.

Organizator: Občina Lenart

PETEK, 30. AVGUST
DOM KULTURE LENART, OB 20.00
CVETJE V JESENI, izvirni slovenski muzikal

Skladatelj - Matjaž Vlašič, aranžma - Anže Rozman, libreto - Janez Usenik, režiser - Vojko Anzeljc,
izvršni producent - Gorazd Slak, v naslovnih vlogah - Matjaž Robavs/Domen Križaj, Nina Pušlar, Jure
Ivanušič, Alenka Kozolc Gregurić.
Prvi izvirni slovenski muzikal Cvetje v jeseni
je bil premierno izveden leta 2014 po motivih
istoimenske povesti Ivana Tavčarja. Zgodba, ki
je nastala med prvo svetovno vojno, je bila leta
1917 objavljena v osrednji slovenski literarni
reviji Ljubljanski zvon. Bolj kot knjige se verjetno
spominjamo prizorov iz filma, ki ga je na podlagi
izvirne zgodbe leta 1973 posnel režiser Matjaž
Klopčič. Osrednji osebi povesti sta zaživeli v
interpretaciji priznanih igralcev Milene Zupančič
in Poldeta Bibiča. Scenarij muzikala prav tako
zvesto sledi izvirniku, čeprav se v besedilo igrivo
vpletajo tudi elementi, ki odsevajo današnji
čas. Zgodba postavlja v ospredje nasprotje med meščanskim in kmečkim življenjem. Cvetje v jeseni
simbolizira iskreno ljubezen ljubljanskega odvetnika Janeza do kmečkega dekleta Mete, a zaradi njene
nenadne smrti ne obrodi sadu, kakor ga ne rodi jesenski cvet. Glasovi znanih slovenskih pevcev, ki smo
jih sicer vajeni v povsem drugačnih vlogah, nikogar ne bodo pustili ravnodušnega. Muzikal je od svoje
premiere doživel že več kot 160 ponovitev, a k ogledu še vedno prepriča nove gledalce in navdušuje tiste,
ki si ga znova in znova ogledajo. Vstopnice: Eventim, bencinski servisi Petrol in Kavarna Askari, so že
v prodaji.

SOBOTA, 31. AVGUST

DOM KULTURE LENART, OB 20.00
POBEG V ZGODOVINO ČAROVNIŠTVA, gledališka predstava AGATA

V mesecu aprilu smo v Knjižnici Lenart
nimi sodelavci in simpatizerji Maistrovega
gostili Domovinsko društvo Rudolfa Maistra,
gibanja v Slovenskih goricah.
ki je ob 100-letnici bojev za severno mejo in
Predstavitev publikacije in srečanje s slovenskogoriškimi prijatelji so vodili Aleš Arih,
slovenski Maribor izdalo publikacijo z enakim
Barbara Arih in dr. Marjan Toš.
naslovom, v kateri številni znani Slovenci odstirajo pogled na Maistra skozi svojo osebno
Marija Šauperl
in poklicno perspektivo.
V Lenartu, kjer imamo na
Zavrhu že zgodovinsko povezavo z Maistrom in tudi,
upamo si trditi, skozi Maistrove prireditve in druge
aktivnosti na Zavrhu ter
Lenartu enega izmed najdaljših stažev spominjanja
na velikega generala (spomnimo tudi na domicil Maistrovih borcev pri nekdanji
Skupščini Občine Lenart. S
tem so bila povezana nekatera velika praznovanja in
dogodki pri Lenartu.
Tako je tudi predstavitev te publikacije pozitivno
odmevala med privrženci Dr. Marjan Toš, Barbara in Aleš Arih na predstavitvi publikacije v
tovrstnih aktivnosti, lokal- Knjižnici Lenart

Literarni natečaj: Šah mat ali Kralj je mrtev!
Kulturno-gledališko društvo Reciklaža vas vljudno vabi k sodelovanju na literarnem natečaju za najboljšo kratko zgodbo oziroma pesnitev in na zaključno festivalno prireditev Zlet literarnih zavetnikov, katerih razpisna tematika je letos Šah mat ali Kralj je mrtev! A to še zdaleč
ne pomeni, da ste k pisanju vabljeni samo ljubitelji in poznavalci šahovske igre. Z izvirnim, še
neobjavljenim prispevkom lahko sodelujete vsi, ki bijete vsakodnevne boje z bolj ali manj črno-belimi življenjskimi pravili in ste marsikdaj primorani zadati oziroma priznati poraz. A tokrat
ne: z ubeseditvijo črno-bele metafore življenja lahko kvečjemu kaj pridobite in si priigrate celo
laskav naziv literarni zavetnik/zavetnica!
Strokovno žirijo sestavljajo novinar in pisatelj Bojan Tomažič, pesnik Novica Novaković in
pobudnica številnih kulturnih prireditev ter ambasadorka branja Zora A. Jurič.
Sodelujete lahko z največ dvema, vendar v tem primeru žanrsko različnima izvirnima prispevkoma: z 1 kratko zgodbo in 1 pesnitvijo. Črno-beli tovor lahko oddate po elektronski ali
navadni pošti, rok za oddajo pa je 28. junij. Vse podrobnosti o oddaji prispevkov in razpisu
najdete na spletni strani https://www.zavetnik.si/

Kulturno društvo Delavec Lenart in Občina Lenart

NEDELJA, 1. SEPTEMBER

KNjigolAndiJa

PLOŠČAD NA TRGU OSVOBODITVE V LENARTU, OB 11.00
NASTOP TWIRLING, PLESNEGA IN MAŽORETNEGA KLUBA LENART
Organizator: Twirling, plesni in mažoretni klub Lenart

PETEK, 6. SEPTEMBER
DOM KULTURE LENART, OB 20.00
PETELINJI ZAJTRK, komedija

Šentjakobsko gledališče Ljubljana
Petelinji zajtrk je hudo prepričljiva, sočna, zabavna, romantična, očarljiva, napeta, socialna, navihana igra,
mešanica melodrame in romantične komedije. Režiral jo je Gojmir Lešnjak Gojc.
Mlad fant, med prijatelji znan po vzdevku Djuro, se zaposli kot vajenec pri mojstru Lojzu, lastniku
avtomehanične delavnice. Nekoč se je Lojzu klanjala cela juga in v Sarajevu davnega leta 1975 mu je s
poljubom na čelo “pjevačica” Jelena osmislila življenje. Poljub, ki ga ne bo pozabil do smrti!
Kvartopirsko klapo, ki se dobiva pri Lojzu na taroku in praznjenju steklenic žganja, spremljajo sočni, iskreni,
zabavni in predvsem nesmiselni dialogi. Skoraj vsi po vrsti. Malačič odkrije Lojzu hrvaško zvezdnico Severino
in začne se novo poglavje v mojstrovem življenju. Djuro se speča z Bronjo, poročeno z lokalnim kriminalcem,
mafijcem, trgovcem z belim blagom in največjim frajerjem daleč naokoli, Lepcem. Medtem pa Lojze sanja o
najbolj seksi “pjevačici” Severini, ki se na svoji glasbeni turneji po Sloveniji ustavi tudi na Belc pod Kepo...
Lepec Lojzu omogoči, da jo spozna tudi osebno in zgodi se!
Zgodi se petelinji zajtrk, o katerem bodo govorile še generacije!

Organizator: Občina Lenart

NEDELJA, 8. SEPTEMBER
DOM KULTURE LENART, OB 20.00
NORCI, komedija

Koroški deželni teater Slovenj Gradec
Norci je mozaična predstava v predstavi, predvolilna komedija ali politična satira. Hudomušni gledališki
prikaz današnjega kaotičnega časa, ko nihče ne ve več, kdo pije, kdo plača; ko levica postaja desnica in
obratno, in ko je v zadnji fazi čisto vseeno, kdo si ležerno podaja oblast: kralj, norec ali minister. Kako
narediti iz napake prednost, iz gnoja zlato in, žal, tudi obratno. Vse to so Norci. Ko politiki pravijo »So
what!«, ugotovimo, da države in politike ne velja jemati vedno (pre)resno. Komedija, ob kateri se boste
zabavali in nasmejali, podobnost z domačo politično sceno pa je »zgolj naključna«.

Organizator: Občina Lenart

LEN–ART so podprli

Adriatic Slovenica. d. d., Mariborske lekarne Maribor, TBP Tovarna bovdenov in plastike, d. d., Antela,
d. o. o., Jože Druzovič, s. p., Turistično-gostinska dejavnost Nataša Cotar, s. p., Vzajemna zdravstvena
zavarovalnica, d. v. z., AGJ, arhitekturno projektiranje in ravnanje z odplakami, d. o. o., AC – Lenart, d.
o. o., Gimas, d. o. o., Tvoj dom, d. o. o., Skala Drago Kerec, s. p., Porsche Inter Auto, d. o. o., Veterinarska
bolnica Lenart, Elektro Maribor, d. d., Ribič Vinko, s. p., OBD Global Sebastijan Žižek, s. p., Saubermacher
Slovenija, d. o. o., Moneta, d. o. o., Roman Muršec, s. p., ,Dekor Gorazd Haložan, s. p., Prleški avto dom,
d. o. o., KGS Krajnc, d. o. o., Lešnik&Zemljič, d. o. o., Avto Kaiser, d. o. o., Žipo, d. o. o., Vino vitis, d. o. o.,
Norka GT, d. o. o., THS, d. o. o., Propoint, d. o. o., Stildom, d. o. o., medijski sponzor: Radio Maribor in
Radio Slovenske gorice, d. o. o.

D. O.
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Ovtarjeve novice so v mesecu aprilu spet
odmevale med bralci, kar zadeva knjigolandijo, seveda. Objavili smo fotografijo nekdanjega
direktorja Klemosa iz Lenarta, gospoda Avgusta Seničarja. Prvi dan po prejemu mesečnika
je završalo po Porčiču in Žerjavcih in Kraigherjevi ulici. Objavljamo nekaj odmevov:
Marija Cafnik iz Zg. Žerjavcev je povedala, da točno vidi to pisarno in direktorja Seničarja, potem ko so se preselili v nove prostore,
tam nekje 1987 do 1989 morda, spominja se
TAM-ove proizvodnje avtomobilskih delov, ki
so jo prevzeli;
Frida Čuček iz Zg. Porčiča, varnostnica
v TBP, 39 let že vztraja v lenarškem podjetju,
učila se je za strugarko in jo na gospoda Seničarja tako vežejo vajeniški spomini iz 1977 in
naprej, spomini delavke-strugarke, poklica, ki
je danes spet iskan, lepi spomini in dragocene izkušnje. »Bil je človek, ki ga ne bom nikoli
pozabila; ko je šel po hali z rokami na hrbtu,
smo vedeli, da mu nič ne bo ušlo, a za delavce
je imel vedno razumevanje.«
Milica Rajšp iz Zg. Porčiča, 9 let je že upokojena. Spominja se Alme, kako je gospod
Seničar prevzel podjetje in nato ga je sledil
gospod Šavli.
Stanko Kolar : »Na fotografiji v Ovtarjevih

novicah, št. 4, je prepoznaven direktor podjetja Klemos, g. Avgust Seničar, v devetdesetih
letih prejšnjega stoletja. Lep pozdrav!«
Darko Vukovič: »Oseba na sliki ja Avgust
Seničar, bivši direktor IMI Klemos Lenart. Pa
lep pozdrav, Darko.«
Slavko Štefanec: »Ni mi bilo težko prepoznati direktorja Klemosa Avgusta Seničarja.
Spominjam se ga še iz Atmosa v Mariboru, kamor smo se šli pogovarjat o združevanju. Imel
sem priložnost biti predsednik kadrovske komisije, ki je sprejela gospoda Seničarja v Klemosu in ni nas razočaral, to je bilo razvidno
iz razvoja podjetja. Dolga desetletja sva delala
skupaj.«
Slavica Lipič: »Prepoznavam sodelavca iz
Klemosa in pa za Trojico pomembnega financerja srečanj pesnikov in pisateljev začetnikov,
spoštovanega direktorja Avgusta Seničarja.
Ne moremo zapisati vseh imen, vseh pogovorov, a je po odzivu videti, da se ga ljudje
še vedno dobro spominjajo in bi se z veseljem
srečali z njim.
To bomo tudi omogočili, saj bo 30. maja
gospod Seničar skupaj z gospo Terezijo Petrič gost klepeta Zgodbe nas učijo v Knjižnici Lenart.

Nova naloga posega
na zanimivo področje.
Sprašujemo: kje se nahajajo ti lepi fantje (seveda upamo, da se kateri prepozna), ob kakšni
priložnosti (opišite običaj), in kako so prišli do
okraskov na klobukih.
Kot vedno, odgovore
pričakujemo na: marija.
sauperl@gmail.com ali
na 051 338 144.
Marija Šauperl
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OI JSKD Lenart
(H)Amlet v Slovenskih goricah
V okviru regijskega Linhartovega srečanja
odraslih gledaliških skupin, ki ga organizira OI JSKD Lenart v sodelovanju z Občino
Cerkvenjak, bo v petek, 24. maja 2019, ob
19. uri v Domu kulture Cerkvenjak odigrana
predstava I. Brešana (H)Amlet v Slovenskih
goricah v izvedbi gledališke skupine KUD
Vitomarci v režiji Milana Černela.
Regijski selektor Rajko Stupar je v program regijskega Linhartovega srečanja uvrstil še predstavo gledališke skupine Bistriški
Teater - T. Partljič: Ščuke pa ni, ki pa zaradi

Izbrane lutkovne
skupine iz OŠ Benedikt in OŠ Sveta
Ana za uvrstitev na
regijsko srečanje v
Ormožu

opravičljivih razlogov ne bo nastopila na srečanju v Lenartu.
Selektor je po končanih ogledih vseh
predstav regije nominiral pet dobitnikov priznanj regijskega selektorja v naslednjih kategorijah: najboljša glavna moška vloga, najboljša glavna ženska vloga, najboljša stranska
moška vloga, najboljša stranska ženska vloga,
posebno priznanje selektorja. Podelitev priznanj bo po končani predstavi (H)Amlet v
Slovenskih goricah v Cerkvenjaku. Vstopnine ne bo.

Strokovna selektorica lutkovnih srečanj območja izpostav JSKD Lenart, Ormož, Ptuj
in Slovenska Bistrica Mojca
Redjko je za uvrstitev na regijsko srečanje iz našega območja izbrala lutkovni skupini iz
OŠ Benedikt in OŠ Sveta Ana, Lutkovna skupina OŠ Benedikt
ki sta nastopili v aprilu v Ormožu.
Lutkovna skupina iz OŠ
Benedikt je odigrala predstavo bratov Grimm: Bremenski
mestni godci v režiji Viktorije Kukovec-Potrč in Jožice
Kovačič. Lutkovna skupina iz
OŠ Sveta Ana pa je odigrala
predstavo Svetlane Makarovič:
Pekarna miš maš v režiji Teje
Lončarič.
Lutkovna skupina OŠ Sveta Ana

Izbrana gledališka skupina iz OŠ Sveta Ana za uvrstitev na
regijsko srečanje na Ptuju
Strokovna selektorica
otroških gledaliških srečanj območja izpostav
JSKD Lenart, Ormož,
Ptuj in Slovenska Bistrica
Mateja Kokol je za uvrstitev na regijsko srečanje iz
našega območja izbrala
gledališko skupino OŠ
Sveta Ana, ki je nastopila
v aprilu na Ptuju.
Dramska skupina iz
OŠ Sveta Ana je odigrala
predstavo Barbare Dvoršak: Helda in Grizelda,
sestri Coprnik v režiji
Mateje Kop.
Dramska skupina OŠ Sveta Ana

Otroški in mladinski pevski zbori iz OŠ so nastopili letos v
Jurovskem Dolu

V aprilu sta se v kulturnem domu v Jurovskem Dolu odvili območni reviji otroških
in mladinskih pevskih
zborov Čričkov in
Slavčkov gaj. Nastopili
so otroški in mladinski pevski zbori iz OŠ
Voličina, Lenart, Cerkvenjak-Vitomarci,
Sveta Ana, J. Hudalesa Jurovski Dol, Sv.
Trojica in Benedikt.
Strokovna spremljevalka obeh revij je bila
Manja Gošnik Vovk.
Dogodka je pripravil
Javni sklad Republike Otroški pevski zbor OŠ J. H. Jurovski Dol
Slovenije za kulturJurij v Slovenskih goricah. Priznanja nastone dejavnosti, Območna izpostava Lenart v
pajočim zborom sta na Slavčkovem gaju
sodelovanju z osnovno šolo in Občino Sveti
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podelila župan Peter
Škrlec in Breda Slavinec, vodja JDSKD
Lenart.

Slavčkov gaj 2019 –
podelitev priznanj
nastopajočim

Za Dneve knjige v Viteški dvorani gradu Hrastovec
JSKD OI Lenart,
Socialno varstveni
zavod
Hrastovec,
Radio
Slovenske
gorice so v sodelovanju z Društvom
slovenskih pisateljev
in MKC Maribor
konec aprila v viteški dvorani gradu
izvedli
Hrastovec
Literarni dopoldan
za Dneve knjige.
Svoja dela so predstavili stanovalci Socialno varstvenega zavoda Hrastovec, uporabniki VDC Polž Maribor, Rajko Brglez,
Emil Duh, Breda Slavinec in Alenka Sovinc
Brglez. Glasbeni program je prispeval kantavtor Darko Horvat. Zbrane je v uvodnem

nagovoru pozdravila direktorica Socialno
varstvenega zavoda Hrastovec mag. Andreja
Raduha, ki je spregovorila tudi o pomenu letošnje osrednje teme vseslovenskega literarnega festivala o prostorih, ki jih zapuščamo.

Ringaraja – regijsko srečanje otroških folklornih skupin potekalo pri Lenartu
Konec aprila je
v Domu kulture v
Lenartu
potekalo
regijsko
srečanje
otroških folklornih
skupin, ki so ga poimenovali Ringaraja,
ko je nastopilo osem
otroških folklornih
skupin. Program regijskega srečanja je
sestavil selektor območnih srečanj dr.
Bojan Knific. V programu sta nastopili OFS Knofeki
tudi izbrani domači
skupini: mlajša otroška folklorna skupina Knofeki in starejša otroška folklorna
skupina Šleka pac
iz OŠ J. Hudalesa iz
Jurovskega Dola, ki
ju vodi prizadevna
Barbara Waldhütter.

Folklorna skupina Šleka pac

Odrasla folklora na Sveti Ani

V sredini aprila so v športni dvorani na
Sveti Ani nastopile odrasle folklorne skupine na Maroltovem srečanju. Nastopili
so folklorna skupina Mravlja iz VDC Polž
Maribor, enota Lenart, mladinska folklorna
skupina Jurovčan in odrasla folklorna skupina Jurovčan iz KD Ivan Cankar Jurovski Dol

in folklorna skupina iz KD Sveta Ana. Strokovni selektor je bil dr. Tomaž Simetinger,
srečanje je pripravil OI JSKD Lenart v sodelovanju z občino in kulturnim društvom iz
Svete Ane.
Breda Slavinec, foto: arhiv sklada

Podelitev priznanj nastopajočim skupinam na Maroltovem srečanju
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Odlični mladi lenarški glasbeniki

Religijski pojmovnik za mlade

Izvrstni rezultati učencev Konserva-torija za glasbo in balet Maribor –
Podružnične glasbene šole Lenart

9. maja je v Knjižnici Lenart potekala predstavitev zanimive poljudno-znastvene publikacije z gornjim naslovom. Avtor knjige je znani filozof,
fizik, teolog, raziskovalec različnih
religij, docent na Filozofski fakulteti
v Mariboru, višji raziskovalec na Inštitutu za filozofske študije v Znanstvenoraziskovalnem središču Koper,
znanstveni sodelavec St Edmund's
College in pridruženi predavatelj na
Inštitutu Woolf, dr. Gorazd Andrejč
Gorazd Andrejč med pogovorom z Marijo Šauperl v Knjižnici Lenart
iz Jurovskega Dola, kjer trenutno tudi
živi z družino. Dokler ga raziskovalna,
plinarnost med zgodovino, sociologijo, antroštudijska in predavateljska pot, delo v kakšnem
pologijo, politologijo, filozofijo, teologijo daje
projektu ne bo odnesla kam po svetu.
poseben čar delu. Posrečilo se mu je pokazati raOb predstavitvi zahtevne publikacije, ki prinaša zanimivo predstavitev vsebine; tukaj mislimo
znolikost sorodnih pojavov v različnih kulturah
tudi na ilustracije Izarja Lunačka, smo ugotopo svetu.
vili, da je knjiga mirno lahko namenjena tudi
Predstavitev knjige je vedno dogodek, ki ga
odstiranju pogledov na različnosti in vprašanja
popestri tudi kaka zanimivost. Tokrat so prijatelji izbrskali članek iz Večera, 19. avgusta 2003, in
odraslih. Avtor namreč razloži pojem religija,
ga tudi prebrali (Sonja Kraner); slišali smo tudi
predstavi svetovne religije, podrobneje obdela
posnetek Gorazdove glasbene točke iz leta 1999
judovstvo, krščanstvo, islam, dotakne se indijskih religij, vzhodnoazijskih in jugovzhodnoazij(kot sam pove, je bil na posnetku tudi danes znaskih religij, razgrne pogled na vero in razum ter
ni Marko Grobler). Na koncu ga je prijatelj Vlareligijo in politiko.
do Plateis presenetil s posebno kitaro (grablje in
Založba Aristej in urednica Emica Antončič
strune) ter zaigral nanjo.
Sam je skromen in srečen v svojem delu, ki
sta stkala zanimiv pristop do določenih tem; izdajanje pojmovnikov – religijski je že 10. – pripa ga pogosto kombinira tudi z glasbo. Le-to je
speva k boljšemu vedenju ljudi o različnih temah
spoznaval v času mladosti v lenarški glasbeni šoli
človekovega bivanja. Za Gorazda je to posebno
ob Alojzu Peserlu, nato pa s prijatelji ustvarjal
delo, saj sicer večinoma sodeluje na znanstvenih
džezovski stil, kasneje tudi kaj bolj umirjenega
konferencah in piše tovrstne članke, večinoma
za dušo in ustvarjalni navdih. A vedno nastane
tudi v angleškem jeziku.
kakšna zanimiva zgodba in posnetek ali nastop.
Religijski pojmovnik, prva tovrstna publikaciOb kombinaciji s fiziko se nam dozdeva, da je res
ja pri nas, je napisal pravi človek, ki že vse življenekaj posebnega; a po preprostem in jasnem pogledu ugotoviš, da je vse kar dobro v ravnovesju.
nje neguje odprt, svoboden pogled na človekovo
življenje, duhovni odnos do sveta, okolice in
Marija Šauperl, foto: Petra Kranvogel Korošec
sočloveka. Prav ta širina, odprtost ter interdisci-

V mesecu marcu je v Beogradu potekalo
Mednarodno internetno glasbeno tekmovanje
v disciplini flavta. Tekmovalo je 69 tekmovalk
in tekmovalcev iz Avstrije, Dominikanske republike, Poljske, Latvije, Ukrajine, Uzbekistana,
Slovenije, Rusije in Romunije.Posnetki tekmovalcev so se predvajali na internetnih straneh
po vsem svetu. Tekmovanja se je udeležila tudi
naša učenka Zala Damiš, ki je pod mentorstvom
profesorice Manje Kos v svoji disciplini za svoje igranje prejela 89,33 točk in drugo nagrado.
Klavirsko spremljavo je izvedla Slavica Kurbus.
6. in 7. aprila so se učenci kitarskega oddelka udeležili tekmovanja kitaristov Dnevi
kitare Krško 2019. V 3. solo kategoriji sta
tekmovala Živa Jemenšek in Žiga Žižek in oba
prejela zlato priznanje, v 4. solo kategoriji je v
1. etapi igrala Tijana Škrlec. V komorni zasedbi so se v 2. kategoriji pomerili Živa Jemenšek,

Maj Tušek, Žiga Žižek in Tijana Škrlec. Prejeli
so zlato priznanje in 2. nagrado. Mentor mladih kitaristov je Bogdan Štabuc.
Od 8. do 17. marca 2019 je v Varaždinu potekalo mednarodno tekmovanje pihalcev in
trobilcev Woodwind & Brass. V disciplini
trobenta v B kategoriji so pod mentorstvom
profesorja Simona Štelcerja tekmovali Aljaž
Valentan, Gašper Marđetko, Izak Lorenc in
Eva Ožinger. Aljaž je dosegel 97 točk od 100
možnih in prejel I. nagrado. Gašper in Izak
sta prejela 94 točk, Eva pa 92. Vsi trije so bili
nagrajeni z II. nagrado.Tudi flavtistka Zala
Damiš, ki svoje znanje nadgrajuje pod mentorstvom profesorice Manje Kos, se je odlično izkazala. V B kategoriji je za svoje igranje prejela
93, 33 točk in osvojila II. nagrado. Pri klavirju
je vse tekmovalce podprla Slavica Kurbus.
Irena Košmerl Leš

Zaključek bralne značke za odrasle
23. aprila je v povezavi z vseslovensko
akcijo Noč knjige potekala svečana podelitev
priznanj bralkam in
bralcu, ki so sodelovali
v sezoni bralne značke
za odrasle 2018/2019 v
Knjižnici Lenart. Brali
so knjige pod naslovom
Srebrne niti. O preteklosti in prihodnosti. O
danes. O nas. O generacijah, ki jih prepletajo
nevidne niti. Srebrne Ob zaključku bralne značke se je zgodilo tudi medgeneracijsko srečanje literaniti, kot jih tke življenje. tov, ki prav tako posegajo na področje bralne kulture in literarnega ustvarjanja.
Dogodek ob podeliČestitamo vsem! In hkrati že vabimo k sodelotvi sta popestrila Ljubica Ribić in Milan Novak
vanju v naslednji sezoni, ki se bo pričela jeseni.
s svojim branjem poezije iz zbirk Neskončno
in Globina strahu. Preko 30 bralcev se je odMarija Šauperl
ločilo sodelovati v projektu. Vsako leto več!

Klobčič pri Sveti Ani
Dramska sekcija Kulturnega društva Sveta Ana pripravlja veseloigro v treh dejanjih Klobčič avtorja Pera Budaka. Igralci: Angelca Berič, Matija Šenveter, Anja Tlakar, Drago Ruhitel,
Bernarda Potočnik, Špela Vuzem Ruhitel, Alej Kop, Miran Rola, Lidija Bračko, Denis Liner,
Lojzka Kurnik, Klemen Ruhitel, harmonikaš; šepetalka: Darinka Šnajder; tehnično delo: Boris
Mlakar; scena: Drago Ruhitel. Režija in priredba: Marija Šauperl.
Kratka vsebina: Mož vaške gostilničarke Rože odide v Ameriko in za njim se izgubi vsaka
sled. Roža ima več ljubimcev, med njimi pride do izredno komičnih situacij.
Premiera bo v začetku junija v Kulturnem domu Sveta Ana.

19. koncert otroškega pevskega zbora Kamenčki
V četrtek, 18. aprila, so
nas ponovno navdušili mladi pevci iz vrtca Lenart pod
vodstvom dipl. vzgojiteljice
Helene Klobasa. Prireditev
je bila skrbno ter strokovno
pripravljena in izvedena., za
kar so poskrbeli celoten tim
iz vrtca v Lenartu ter zunanji gosti. Video predstavitev
otrok nas je popeljala v svet
igre, sproščenosti in sprostitve, značilnih za življenje v
vrtcu, pogled na pisano in
števično druščino veselih in
nasmejanih otrok pevskega
zbora Kamenčki z venčki na glavah deklic pa je
dodal pridih pomladi in mladosti.
Slovenija - moja dežela je bila tema celotnega koncerta. Otroci so peli ljudske pesmi iz
vseh pokrajin, hkrati so prikazali, kako se ob
igri lahko učimo, pridobivamo znanje in se zabavamo. Petje je bilo zelo doživeto, sproščeno,
igrivo in poučno. Izžarevali so energijo, glasovno ubranost, glasnost, pa tudi umirjenost.
Koncert je spretno povezovala vzgojiteljica
Vesna Sernec, ki je vklučevala mlade pevce z
njihovim poznavanjem domovine, pokrajin,
šeg in navad. Otroci so sodelovali sproščeno
in pokazali veliko znanja, veliko sposobnosti
nastopanja, organizacije, discipline in vztrajnosti. Zelo pohvalna je bila izbira zunanjih gostov, ki so poskrbeli, da so si mladi pevci malo
oddahnili. Maik Ferk Keršič je spremljal Vito
Majcenovič. Prav tako smo vsi zelo uživali ob
petju vokalne skupine Amista, ki je zapela tri
ljudske pesmi. Program pa je popestrila tudi
folklorna skupina iz roza igralnice, ki je zaplesala ob petju zbora. Ob spoznavanju prekmurske pokrajine sta se predstavila tudi Peter
Šenekar in Ivan Fleisinger. Petje naših Kamenčkov so spremljali tudi različni glasbeniki.
Iskrene čestitke pevcem zbora Kamenčki. Bili
so krasni, naredili so močan vtis, nepozaben
spomin. Koncert je bil bogat, poučen, sproščen
in domov smo odšli bogatejši in polni toplih čustev. Hvala vzgojiteljici Heleni za trud, za delo z
otroki, za njeno predanost in strokovnost. Čestitke tudi celotnemu timu vrtca Lenart!
Zinka Zemljič
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TPMK Lenart odlično na državnem prvenstvu
v twirlingu
Za dekleti twirling, plesnega in mažoretnega kluba Lenart je uspešno 19. državno prvenstvo v twirlingu v Kranju 13. in 14. aprila.
Spremljali smo najboljše slovenske twirlerice
od najmlajših do najstarejših kategorij. V soboto se v višjih kategorijah dekleta niso borila
zgolj za uvrstitve na državnem tekmovanju,
temveč tudi za oceno za uvrstitev na svetovni pokal. Tjaša Gamser si je v kategoriji solo B
senior priplesala srebrno medaljo in možnost
nadaljevanja tekmovanja, prav tako Špela Kovačič v kategoriji artistic twirl B junior, ki se
je na svetovni pokal uvrstila tudi v kategoriji
solo B junior. Še eno srebrno medaljo sta priplesali Nika in Hana Vauda Lorenčič v paru
artistic twirl A junior, prav tako pa sta si tudi
v posameznih nastopih priborili uvrstitev na
svetovni pokal. Nika v kategoriji artistic twirl
B, Hana pa v kategoriji artistic twirl A. Kaja
Rajter je uspešno opravila tri nastope v kategorijah solo B junior – delo z eno, dvema in 3
palicami. Je edina tekmovalka, ki bo Slovenijo
zastopala na svetovnem pokalu v kategoriji
solo 3 palice junior.
Nedeljski nastopi so
bili namenjeni plesnim
kategorijam in skupinam. Naše tekmovalke
so osvajale medalje in
ostale odlične uvrstitve.
Med starejšimi dekleti sta si tokrat srebrno
medaljo v paru freestyle
a+elite junior priplesali
Špela Kovačič in Hana
Vauda Lorenčič, Manca
Čuješ in Nika Gamser
sta domov prinesli zlato
medaljo v kategoriji par
junior B. Pri juniorkah
smo navijali še za par
sestri Alino in Aliso Peklar, ki sta prvi nastop

v kategoriji parov kronali z bronasto medaljo. Naš najmlajši kadetski par Zala Verbošt
in Nika Vezovnik sta medaljo zgrešili za slabe
4 odstotke točk. Na parketu smo videli tudi
Lano Žvajker, ki ji je v freestyle B kategoriji do
medalje zmanjkal le ščepec sreče.
Mlajša dekleta Brina Bezjak, Lučka Mlakar,
Alina Peklar, Ema Ploj, Tjaša Poš, Katja Rodošek, Zala Verbošt, Nika Vezovnik in zlata
rezerva Alisa Peklar so zaplesala v skupini kadetinj in osvojile bronasto medaljo, ki jim je
prinesla veliko volje za delo naprej.
Zadovoljna so se iz Kranja vrnila starejša
dekleta Manca Čuješ, Nika in Tjaša Gamser,
Špela Kovačič, Zarja Mlakar, Kaja Rajter, Lara
Štraus, Hana in Nika Vauda Lorenčič, Lana
Žvajker. Prejela so dovolj visoko oceno za uvrstitev na svetovni pokal, vendar jih je žal za tovrstno tekmovanje v skupini premalo.
Čestitke in hvala dekletom in trenerkama
Taji Magajna Pečuh in Teji Zavasnik ter staršem, ki dekletom omogočajo športno pot.
TPMK Lenart

FUTSAL
Igralke Slovenskih goric 3. zapored državne prvakinje
Igralke KMN Slovenske gorice so na 5. tekmi
finala državnega prvenstva v futsalu za ženske
prišle do tretje zaporedne zmage in s tem tretjega zaporednega naslova državnih prvakinj.
Pričetek finalne serije se sicer ni izšel po načrtih in željah - uvodni tekmi sta pripadli igralkam ŽNK Celje, ki so na prvi finalni tekmi v
Benediktu slavile z rezultatom 2:6, na drugi v
Celju pa z 1:4. A igralke Slovenskih goric se
niso predale, z vztrajnostjo in zaupanjem vase
so priredile preobrat. Tretjo finalno tekmo, ki
je ponovno potekala v Benediktu, so z zadetkom Vanje Tanšek dobile z minimalno zmago
1:0, a igra, ki so jo prikazale na tej tekmi, je
dajala upanje. To se je potrdilo na 4. tekmi,
v gosteh v Celju, kjer so imele Celjanke sicer
glasnejšo vzpodbudo, a z gladko zmago 5:0
so naša dekleta (s štirimi zadetki je še posebej
blestela Tanja Vrabel) poskrbela, za izenačenje
zmag (2:2). Odločala je 5. finalna tekma, ki je
bila zaradi 1. mesta ob koncu rednega dela prvenstva odigrana v zdaj že domači dvorani v
Benediktu. Igralke Slovenskih goric so tekmo
pričele odločno in z zadetkom kapetanke Rebeke Šnofl že v prvi minuti srečanja povedle z
1:0. Za novo navdušenje v polni dvorani, kjer
se je zbralo več kot 350
gledalcev, je v 7. minuti
srečanja poskrbela Tanja Vrabel, ki je zadela
za 2:0. Podjetnejše celjske igralke so po dveh
strelih in zadetkih iz
razdalje rezultat izenačile na 2:2. V 10. minuti
je zadela Tjaša Alegro,
v 18. Sergeja Kos. Po
izenačenem začetku v
2. polčasu je za novo
vodstvo domačih v 26.
minuti ob igri z igralko več (v 24. minuti je
bila izključena Mateja

Vojsk) zadela Tanja Vrabel, a minuto kasneje
je s pravim evrogolom Anja Ložar rezultat izenačila na 3:3. Dve minuti kasneje je s svojim
tretjim zadetkom na tekmi in 63-im v sezoni
za vodstvo (4:3) domačih zadela letos neustavljiva Tanja Vrabel. Celjanke so v nadaljevanju
poskusile tudi z igro z vratarjem v polju, a jim
domače vratarke Valentine Tuš ni uspelo premagati. Ta je s preciznim strelom iz svojega
kazenskega prostora in zadetkom v 39. minuti potrdila zmago (5:3) za KMN Slovenske
gorice in s tem se je slavje ob tretji zaporedni
zmagi in tretjem osvojenem naslovu državnih
prvakinj lahko pričelo.
V klubu se zahvaljujemo vsem, ki so pomagali pri organizaciji tekme, še posebej vsem
rediteljem, ki so kljub polni dvorani in rekordnem obisku v zgodovini ženskih futsal tekem
poskrbeli za varnost obiskovalcev. Prav tako
hvala benediški dvorani za vse gostoljubje, ki
smo ga bili deležni v Benediktu, ter seveda
našim zvestim navijačem za podporo na vseh
tekmah v sezoni.
Dejan Kramberger

Dan Košarke
Foto: OKK Lenart dan 2019.
pdf
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Obvestilo dopisnikom in sodelavcem Ovtarjevih novic!

16. prvomajski turnir Sv. Trojica 2019

V organizaciji KMN Sveta Trojica je na 16. malo-nogometnem
turnirju v noči s 3. na 4. maj nastopilo 16 ekip iz širšega območja
severovzhodne Slovenije. Na turnirju, kjer se je igralo praktično
vso deževno noč, je bilo odigranih
kar 32 tekem.
Končni vrstni red: 1. Mladi gamsi
(Benedikt), 2. FC Trojica (Sveta
Trojica v Slovenskih goricah), 3.
Agrolist (Jurovski Dol), 4. BOOM
Shaka Laka (Sveta Trojica v Slovenskih goricah itd.
O. B. Mladi gamsi: stojijo - Luka Maurič, Tilen Rajter, Klemen
Banič, spodaj - Rok Klingcbischl, Jakob Petelin in Matija
Zavasnik

ROKOBORBA

Vsebino Ovtarjevih novic soustvarja vse več občanov (dopisnikov). Uredništvo nenapovedane in nenaročene prispevke uporabi v celoti ali skrajšane (s prilagojenim naslovom) ali jih ne
uporabi.
Zaradi velikega števila prejetih sporočil o dogodkih je potrebno njihov obseg omejiti. Ta je
do15 vrstic in ena fotografija, če bistveno dopolnjuje prispevek. Pri pomembnejših dogodkih
so možna vnaprej dogovorjena odstopanja. Prispevki lokalne skupnosti lahko obsegajo do 40,
društev (občni zbori, večji dogodki) pa do 20 vrstic. Prispevki naj bodo v Wordu (Times New
Roman, velikost 12, razmik 1,5), fotografije morajo biti najmanj 1 MB, poslane v posebni datoteki. Izbor fotografij opravi uredništvo. Objavljeni prispevki izražajo stališča avtorjev. Prispevkov
z elementi sovražnega govora in nepodpisanih prispevkov ne objavljamo.
Naslednja številka izide v petek, 5. julija 2019. Zadnji rok za oddajo prispevkov ali nujne
rezervacije prostora je 21. junij 2019.
Uredništvo
Piše: Tomaž Kšela

HUMORESKA

Red mora biti
»Peter, zakaj si danes tako čemeren,« je šivilja Marica pred dnevi pri malici v okrepčevalnici Ančka povprašala rezkarja Petra.
»Kako ne bi bil, če pa sem plačal globo za
prekršek,« je odvrnil Peter.
»Si vozil prehitro?« je zanimalo Marico.
»Ne, pač pa sem se z mopedom zapeljal čez
gozd, da sem si skrajšal pot,« je pojasnil Peter.
»Doslej sploh nisem vedel, da se je z motorji
in mopedi ter drugimi vozili na motorni pogon prepovedano voziti v naravi.«
»Tudi jaz sem prejšnji teden v gozdu plačal
kazen,« se je v pogovor vključil mizar Tone.
»Si nabral preveč gob,« je dejala Marica.
»Nisem jih nabral več kot dva kilograma.
Problem je v tem, da sem našel tri lisičke in
jih spravil v polivinilasto vrečko,« je pojasnil
Tone.
»In kaj si s tem naredil narobe,« sta presenečeno povprašala Marica in Peter hkrati.
»Lisičke so zaščitene in jih je prepovedano nabirati,« je pojasnil Tone. »Poleg tega pa
je gobe dovoljeno nabirati v košarice in ne v
polivinilaste vrečke.«
»Ne bosta verjela, tudi moj mož je pred
časom naredil prekršek, za katerega sploh ni

Žan peti v Zagrebu

Lenarški rokoborec Žan
Perko je 27. aprila nastopil
na močnem mednarodnem
turnirju Zagreb open v kategoriji 71 kg. Z eno zmago
in enim porazom med desetimi tekmovalci je bil odličen peti. Na turnirju so bile
reprezentance iz Češke, Slovaške, Srbije, Romunije, Hrvaške in Slovenije. Turnir je
bil zelo močan in kvaliteten.
T. Jagarinec

vedel, da ga je storil,« se je zasmejala Marica.
»Kaj strašnega pa je naredil,« sta radovedno povprašala Tone in Peter.
»Z avtomobilom je svojemu stricu peljal
dva flaškona vina, skupaj trideset litrov. Po
naših predpisih, ki so harmonizirani z regulativo Evropske unije, pa je dovoljeno prevažati samo do 20 litrov odprtega vina,« je
odvrnila Marica.
»Moja teta pa je naredila prekršek, ker je
na vrt posadila rožico tujerodne vrste brez
dovoljenja ministrstva za kmetijstvo,« je dejal Tone.
»Hm, hm, red je red,« se je popraskal za
ušesom Peter. »Lepo je, da so pri nas stvari urejene in da je prepovedano početi vse,
kar škoduje naravnemu okolju in skupnosti.
Človek se samo vpraša, kaj v tej deželi še
sploh lahko počne, da ne stori kaj narobe.«
»Po mili volji lahko ukradeš kakšno banko ali tovarno, preslepiš davkarijo, namlatiš
ženo, kršiš delovno pravno zakonodajo in
delavcem ne izplačuješ plač in prispevkov ali
kaj podobnega. Teh malih prekrškov nihče ne
opazi,« je kot iz topa ustrelila Marica.

Smeh je pol zdravja
Dober gostitelj

Petra so obiskali gosti. Ko so se lepo
namestili okoli mize, je dejal: »Sedaj pa
bi vam verjetno pasalo malo osvežitve,
ali ne?«
»Seveda, to pa res ne bi bilo slabo …« so
odgovorili eden za drugim.
»Žena, odpri okno,« je zakričal Peter.

Četverčki

»Strašno, soseda je rodila četverčke,« je
ena soseda dejala drugi.
»Kaj je pri tem strašnega? Je kaj narobe
z njimi?«
»To ne, zdravniki se borijo samo za
življenje njenega moža,«

Radodarnež
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»Bi mi dal en avto, če bi imel štiri,« je
dekle vprašalo fanta.
»Seveda bi ti ga dal.«
»Ali bi mi dal eno zlato uro, če bi imel tri?«
»Seveda.«
»Ali bi mi dal liter šnopsa, če bi ga imel
dva litra?«
»To pa ne!«
»Zakaj ne?«
»Ker dva litra šnopsa imam!«

Gorenjka in Gorenjec

»Ko bosta ata in mama zaspala, bom
vrgla skozi okno evro. Potem lahko prideš
skozi okno k meni,« je mlada Gorenjka
dejala svojemu fantu.
Pozno ponoči je Gorenjka skozi okno vrgla evrski kovanec, fanta pa k njej ni bilo.
»Zakaj nisi prišel k meni,« ga je vprašala
zjutraj.
»Celo noč sem iskal evro, pa ga nisem našel.«
»Seveda ne, saj sem ga privezala na sukanec in povlekla nazaj skozi okno.«

Pripravlja T. K.

Dolg

»Prijatelj, upam da nisi pozabil, koliko si
mi dolžan,« je sosed rekel sosedu.
»Seveda nisem. Obljubim ti, da tega ne
bom pozabil do smrti.«

Jabolka

»Pepček, predstavljaj si, da imaš deset
jabolk in daš polovico bratu. Koliko ti jih
ostane,« je učiteljica vprašala Pepčka.
»Devet in pol,« je kot iz topa ustrelil
Pepček.

Tapete

Gorenjec je z zida odstranjeval tapete.
»Boste prebarvali stanovanje,« ga je
povprašal sosed.
»Ne, preselili se bomo!«

Darilo

»Ženi sem za rojstnim dan kupil knjigo
»Umetnost varčevanja«,« se je njen mož
pohvalil sodelavcu v službi.
»In kakšni so rezultati?«
»Nič več ne kadim in ne pijem.«

Gripa

»Kje je človek najbolj varen pred gripo?«
»Na Gorenjskem!«
»Zakaj?«
»Tam ne more nič dobiti, niti gripe.«

Na tržnici

»Gospa, po čem imate paprike?«
»Po pet evrov.«
»Oprostite, ali so že polnjene?«

Daljnovidnež

»Ata, mi kupiš čips,« je Pepček vprašal
očeta.
»Ne!«
»Zakaj ne?«
»Ker boš potem žejen in boš hotel še sok!«
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Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje

Oprli novo postajališče za avtodome v Brengovi
in prvo v osrednjih Slovenskih goricah

S

25. aprilom smo
v osrednjih Slovenskih goricah v
Brengovi pri Cerkvenjaku postali bogatejši
za prvo urejeno parkirišče in postajališče za avtodome. Nosilec oziroma investitor projekta
Trgovina in gostinstvo
Ploj in partnerja Občina
Cerkvenjak ter Društvo
Kardebač Cerkvenjak s
sodelovanjem LAS Ovtar Slovenskih goric so
se s tem postajališčem
za avtodome v Brengovi
vpisali tudi na evropski Otvoritveni trak so prerezali Marjan Žmavc, Roman in Irena Ploj in s
zemljevid postajališč tem dejanjem postajališče svečano predali svojemu namenu.
za avtodome. Lokacija
je izredno ugodna, saj
tega področja turistične ponudbe v Občini
se nahaja neposredno ob izvozu avtoceste A5
Cerkvenjak, ki je v Evropi in že tudi v Sloveniji
Maribor–Lendava in tako omogoča lahko dostopnost tistim, ki so le v tranzitu, ali tistim,
precej razširjena.
ki se želijo ustaviti za več dni. Prav slednjih
Investicija, v sklopu katere so nastali 6 postajališč za avtodome in tri polnilne enote,
bi si v Cerkvenjaku najbolj želeli, smo slišali
kjer se lahko avtodomarji oskrbijo z elektriko,
iz ust župana Marjana Žmavca na otvoritvi.
pitno vodo, izpraznijo fekalije ter ločeno odImajo jim namreč kaj ponuditi - od bogate
ložijo komunalne odpadke, sploh ni bila poslovenskogoriške kulinarike, kakovostnih vin,
ceni, stala je 55.000 evrov. Več kot polovico,
kulturne in naravne znamenitosti, kolesarjenja z električnimi kolesi, pohodništva do ne
68 odstotkov, bo delež iz sredstev Evropskega
nazadnje tudi izdelkov domače in umetnostne
kmetijskega sklada za razvoj podeželja.
obrti. Žmavc pa se je zahvalil tudi glavnemu
Otvoritvenega dogodka, ki so ga popestrili
nosilcu investicije Trgovini in gostinstvu Ploj
s kulturnim programom godbeniki Slovenskogoriškega pihalnega orkestra in učenci
za pogumno in smelo odločitev za razvoj tudi
Osnovne šole Cerkvenjak–
Vitomarci, so se udeležili
številni gostje. Med njimi
Dušan Skerbiš, župan Občine Mirna, ki je nosilec
projekta mreže postajališč
za avtodome po Sloveniji,
Drago Bulc, predsednik turističnih novinarjev Slovenije, in Ivan Tušek iz Društva za rimsko zgodovino in
kulturo Ptuj, ki se aktivno
povezuje s partnerjem projekta, društvom Krdebač.
Franc Bratkovič
Novo postajališče za avtodome v Brengovi

Povabilo k sodelovanju in aktivnosti Glamur

P

red poletjem imamo v okviru vzpostavljanja skupne blagovne znamke Glamur v načrtu še kar nekaj aktivnosti. Nekateri ponudniki ste po elektronski in navadni
pošti že prejeli pristopne izjave, ki so nekatere
bile že vrnjene, nekateri pa ste poklicali za dodatna pojasnila, kar je seveda prav. V začetku
bi radi vzpostavili čim večjo bazo ponudnikov,
saj v tem trenutku poteka vnos vseh podatkov
v mobilno aplikacijo, ki si jo bo mogoče v kratkem prenesti na telefon in tako brez truda najti
vsakega ponudnika v bazi. Avstrijski partner
oblikuje tudi spletno stran z vsemi vključenimi ponudniki, za promocijo teh aktivnosti pa
bomo aktivirali tudi več spletnih kanalov. Poleg same lokalne ponudbe bo po teh kanalih
moč najti tudi različne znamenitosti, nastanitve in doživetja.
Baza ponudnikov s ključnimi podatki se bo
kasneje še seveda lahko posodabljala, ker pa
imamo v stroške vzpostavitve mobilne aplikacije (imenovala se bo Klopotec) in spletne strani vključeno tudi polnjenje te baze, je smiselno,
da ponudniki (več o tem si lahko preberete na
spletni strani www.rasg.si/Glamur) čim prej
vrnete te pristopne izjave. Namen teh aktivnosti je, da celotno območje postane bolj vidno
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in prepoznavno pod
skupnim imenom in da
lahko vsakdo, ki bi želel
iti na kosilo ali prespati,
kupiti vino, kis, zelenjavo, ekološke izdelke, si
morda ogledati znamenitosti v posameznem
kraju ali preprosto kaj doživeti …, to najde na
enem mestu. Hkrati želimo bolj povezati ponudnike in povečati samooskrbo v našem okolju, da bi s povečanjem medsebojnih poslovnih
aktivnosti denar ostajal tukaj.
Še enkrat je potrebno poudariti, da je vključitev za ponudnike popolnoma brezplačna, saj
operacijo sofinancira Evropski kmetijski sklad
za razvoj podeželja.
Že vključeni ponudniki so se v aprilu udeležili strokovne ekskurzije v Vulkanland, kjer
so lahko pri predstavitvah avstrijskih ponudnikov dobili veliko informacij o njihovih
produktih in trženjskih pristopih. Skupaj smo
ugotovili, da imate ponudniki v Slovenskih
goricah odlične produkte, nekoliko pa manjka pri promociji in trženju, zato je vključitev v
Glamur smiselna.
Že vključeni ponudniki se bodo predstavljali tudi na sejmu KOS v Lenartu, ki bo orga-

niziran tudi kot dogodek Glamur z uporabo
logotipa na stojnicah in drugem materialu.
Dogodkov Glamur, kjer se boste lahko predstavljali ponudniki v okviru te blagovne znam-

ke, bo v skladu z željami ponudnikov v prihodnosti še več. Vabljeni k vključitvi v skupnost
Glamur!
Danijel Zorko

Potrjena sprememba Strategije lokalnega razvoja

L

AS Ovtar Slovenskih goric je bil januarja
s strani organa upravljanja Programa razvoja podeželja za obdobje 2014-2020 pozvan k spremembi Strategije lokalnega razvoja
2014-2020 (SLR) pred objavo novih javnih pozivov. Druga sprememba SLR je bila soglasno
potrjena na korespondenčnih sejah upravnega

odbora in skupščine LAS ter v začetku februarja poslana v potrditev pristojnemu državnemu
organu. Sredi maja smo končno prejeli odločbo
o potrditvi spremenjene SLR. Novi javni poziv
LAS Ovtar Slovenskih goric bo objavljen predvidoma do konca maja. Spremljajte spletno
stran www.lasovtar.si.

Najava spomladanske ekskurzije v Zgornjo
Savinjsko dolino

D

ruštvo za razvoj podeželja Ovtar Slovenskih goric v sodelovanju s Turistično agencijo LEZE vabi člane društva na
strokovno ekskurzijo in oglede dobrih praks
v Zgornjo Savinjsko dolino, ki bo v torek, 4.
junija 2019. Zgornja Savinjska dolina je z Logarsko dolino in zeleno reko Savinjo ohranila
prvobitnost alpskega življenja. Okušali bomo
tradicionalno kulinariko, uživali v biserih narave in kulturne dediščine ter začutili pristnost
odnosov. Ogledali si bomo novo zgrajen energetsko varčen TIC v Mozirju, Bohačev toplar v
Mozirju in pokusili zgornjesavinjski želodec.
Pot bomo nadaljevali do Gornjega Grada, kjer

si bomo ogledali mogočno cerkev sv. Mohorja
in Fortunanta ter zeliščni vrt, prisluhnili zeliščnim zgodbam in okušali Baba čaj. Ko bomo
lačni, si bomo v restavraciji Šport centra Prodnik privoščili pozno kosilo in se okrepčali z
domačimi dobrotami. Naš zadnji postanek bo
ob reki Savinji, kjer bomo preko interpretacijskih zgodb vode spoznali žagarje, flosarje,
vlcerje, doživeli vožnjo s kajakom, raftom …
Vabilo s podrobnim programom boste člani
prejeli po pošti. Prijave sprejemamo do petka,
31. 5. 2019, oz. do zasedbe mest osebno na sedežu društva in po telefonu: 059 128 773 ali 051
660 865. Lepo vabljeni, da se nam pridružite!

Ovtarjeva ponudba na sejmu KOS
Člane in simpatizerje Društva za razvoj podeželja Ovtar Slovenskih goric vljudno vabimo na Kmetijsko-obrtniški sejem KOS 2019, kjer boste
deležni okusnih dobrot Ovtarjeve ponudbe iz dopolnilnih dejavnosti.

V Lenartu posvet LAS

V

petek, 24. 5. 2019, bo v Centru Slovenskih goric v Lenartu v Slovenskih goricah
potekal posvet lokalnih akcijskih skupin,
ki ga organizirata Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in LAS Ovtar Slovenskih
goric. Dogodek je namenjen predstavitvi zakonodajnih predlogov za prihodnje programsko
obdobje s poudarkom na LEADER/CLLD pristopu ter izvedbi delavnic na to temo. Udeleženci posveta se bodo odpravili na otvoritev sejma

CENIK oglasnega prostora v
Ovtarjevih novicah
1/16 strani

124 x 40 mm

80,00 €

1/8 strani

124 x 84 mm

100,00 €

1/4 strani

124 x 173 mm

180,00 €

1/2 strani

253 x 173 mm

280,00 €

Cela stran

253 x 350 mm

480,00 €

K navedenim cenam se prišteva DDV.

KOS na ŠRC Polena. V popoldanskem času pa
nas bosta nagovorila tudi ministrica dr. Aleksandra Pivec in župan Občine Lenart mag. Janez
Kramberger. Sledili bosta predstavitev zaključkov
delavnic in razprava glede korakov za naprej. Ob
koncu posveta si bomo na Dražen Vrhu ogledali
primer dobre prakse - Ureditev Domačije Kapl
(operacija sofinancirana iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja).
M. G.

Program SIP TV se v sistemu KKS LENART nahaja
na kanalu 152, - frekvenca
626,000 MHz, v programski shemi SIOL TV na kanalu 143, T2 TV na programu 24, AMIS TV na programu 94.
Programski termini za občino
Lenart:
petek ob 18.00
sobota ob 10.00 in ob 12.00
nedelja ob 18.30
Informacije na spletni strani:
www.siptv.si
Kontakt: info@siptv.si
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