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V ponedeljek, 8. oktobra 2018, je Turistična zveza Slovenije na slavnostni prireditvi v Portorožu podelila priznanje Občini Sveta Ana za doseženo  
1. mesto v kategoriji trška jedra v okviru projekta Moja dežela – lepa in gostoljubna 2018, ki se je odvijala pod pokroviteljstvom predsednika  
RS Boruta Pahorja.

Dogovor o povprečnini še ta teden? Lokalne volitve 2018
Združenja občin in vlada še brez dogovora o višini povprečnine 

Tudi sestanek predstavnikov ob-
činskih združenj z ministroma za 
finance in javno upravo Andrejem 

Bertoncljem in Rudijem Medvedom, ki 
je bil v Ljubljani 19. oktobra, ni prinesel 
dogovora o višini povprečnine za občine 
za prihodnje leto. Pogovori se nadaljujejo.

Ministrstvo za finance vztraja pri svoji 
zadnji ponudbi, in sicer da bi višino pov-
prečnine na prebivalca zvišali na 570 evrov, 
pri čemer naj bi šlo za zgornji znesek, na 
katerega lahko pristanejo. Zadnji predlog 
Skupnosti občin Slovenije (SOS), Združe-
nja občin Slovenije (ZOS) in Združenja me-
stnih občin Slovenije (ZMOS) pa je, da bi 
povprečnino določili pri 575,44 evra.

Ne glede na višino povprečnine, ki bo do-
ločena, pa občine pričakujejo, da jim bodo 
zagotovljena dodatna sredstva za pokriva-
nje višjih plač, ki bi jih vlada dogovorila s 
sindikati javnega sektorja.

Sestanek na ministrstvu za finance dogo-
vora ni prinesel, je pa bil po navedbah mi-
nistrstva za finance konstruktiven. Kot so 
zapisali v sporočilu za javnost, sta obe strani 
predstavili argumente in stališča ter jih ne-
koliko zbližali. Dogovorili so se, da bodo v 
prihodnje naredili dodatne napore v smeri 
zniževanja stroškov občin, pogovori pa se 
bodo še nadaljevali v prizadevanju za uskla-
jeno rešitev, ki bo sprejemljiva za obe strani 
in vzdržna z vidika javnih financ.

Pogovori naj bi se nadaljevali v tem te-
dnu (v času, ko so bile Ovtarjeve novice že 
v tisku, op. ur.), v občinskih združenjih pa 
pričakujejo, da bo vladna stran preverila, 
kakšne so še možnosti za usklajeno rešitev. 
Vladna ponudba povprečnine v višini 570 
evrov namreč zanje ni ustrezna, je pojasnila 

Jasmina Vidmar iz SOS. Tudi predsednik 
ZPS Robert Smrdelj je opozoril, da s strani 
občin večji kompromis, kot je povprečnina 
v višini 575,44 evra, ni možen. »Precej ne-
logično, da se pogovarjamo o par milijonih 
evrov na državni ravni in ni možno priti do 
dogovora,« je dejal.

Poleg tega v občinah vztrajajo, da vlada 
zagotovi dodatna sredstva za pokrivanje 
višjih plač v javnem sektorju, na kar mini-
ster za finance tokrat še ni pristal, saj da za 
to nima pristojnosti, je pojasnila Vidmar-
jeva. Če vlada te zahteve ne bo upoštevala, 
tudi dogovor ne bo možen, saj občine »pod 
ta limit« niso pripravljene iti, je dodal Smr-
delj.

Posledice morebitnega dogovora s sin-
dikati javnega sektorja bolj kot sama višina 
povprečnine skrbijo predsednika ZMOS 
Mateja Arčona. »Evro, dva ne pomeni toliko 
kot tisto, kar se bodo dogovorili s sindikati,« 
je prepričan. Arčon je sicer glede sklenitve 
dogovora z vlado precej optimističen, saj 
meni, da niso tako daleč od dokončnega do-
govora.

Tudi po mnenju občinskih združenj je 
namreč sestanek minil v konstruktivnem 
vzdušju. Po besedah Vidmarjeve so drug 
drugega razumeli, da ne eni ne drugi strani 
ni lahko pri sprejemanju teh odločitev. Tako 
so predstavniki občin vladni strani povedali, 
kakšne stroške in obveznosti imajo, ter opo-
zorili, da jim primanjkuje sredstev že za iz-
vajanje obstoječih nalog. Minister za finance 
pa je opozoril, da je tudi pri načrtovanju 
financiranja občin treba upoštevati javnofi-
nančne omejitve, kot jih nalaga spoštovanje 
fiskalnega pravila.

E. P. po STA

V nedeljo, 18. novembra 2018, bodo 
redne lokalne volitve, na katerih 
bodo v vseh občinah izvolili člane 

občinskih svetov, župane in člane svetov 
ožjih delov občin. V občinah, kjer prebivajo 
pripadniki italijanske in madžarske naro-
dne skupnosti ter romske skupnosti, bodo 
volili tudi predstavnike teh skupnosti v ob-
činski svet

V petek, 19. oktobra, se je tudi uradno 
začela volilna kampanja. Mesec dni bodo 
tako zaznamovali številni dogodki, na ka-
terih bodo poskušali županski in svetniški 
kandidati pridobiti naklonjenost volivcev. 
Kampanja se bo sklenila 16. novembra ob 
polnoči, ko bo nastopil volilni molk.

Kdo vse se poteguje za županske položaje 
in mesta v občinskih svetih, bo dokončno 
znano 28. oktobra, ko je zadnji rok za izdajo 
odločb o potrditvi oz. zavrnitvi kandidatur. 
Sezname potrjenih kandidatur in list kandi-
datov bodo občinske volilne komisije javno 

objavile najpozneje 2. novembra.
Iz rokovnika za izvedbo volilnih 
opravil

Do 18. 10. do 19. ure je bilo potrebno 
vložiti kandidature oziroma liste kandida-
tov.

19. 10. začetek uradne predvolilne  
kampanje.

Od 19. do 28. 10. postopek preizkusa za-
konitosti kandidatur in list kandidatov ter 
izdaja odločb o potrditvi oziroma zavrnitvi 
kandidature oziroma liste kandidatov, pri 
čemer je treba najpozneje v roku treh dni 
odpraviti morebitne formalne pomanjklji-
vosti liste kandidatov oziroma kandidature.

2. 11. občinske volilne komisije objavi-
jo sezname potrjenih kandidatur ter list 
kandidatov.

13., 14. in/ali 15. 11. poteka predčasno 
glasovanje.

18. 11. Splošno glasovanje.

Pristojnosti občin

Pristojnosti občin določa prek 160 za-
konov, občinska uprava izdaja prek 
1200 splošnih in posamičnih aktov ter 

aktov poslovanja.
Občine med drugim upravljajo občinsko 

premoženje in načrtujejo prostorski razvoj 
občine. Urejajo in vzdržujejo vodovodne in 
energetske komunalne objekte ter skrbijo za 
lokalne javne ceste, javne poti, rekreacijske 
in druge javne površine. Skrbijo za varstvo 
zraka, tal, vodnih virov, za zbiranje in od-
laganje odpadkov in ki organizirajo pomoč 

ter reševanje za primere elementarnih in 
drugih nesreč. V okviru svojih pristojnosti 
urejajo, upravljajo in skrbijo za lokalne jav-
ne službe, za vrtce, osnovne šole, zdravstve-
ne domove ...

Občine so ustanoviteljice na primer 1083 
javnih zavodov, v katerih je zaposlenih pre-
ko 60.000 javnih uslužbencev.

Vsaka občina ima tri medsebojno soodvi-
sne, toda samostojne organe občine: občin-
ski svet, župana in nadzorni odbor. 

Povzeto po B. Brezovnik in MJU 



Socialna pomoč bo v letu 2019 ostala enaka

Vlada je na seji v četrtek, 11. oktobra, 
potrdila predlog novele zakona o so-
cialnovarstvenih prejemkih, ki ohra-

nja denarno socialno pomoč in varstveni 
dodatek na enaki višini kot doslej tudi po 1. 
januarju 2019. Polna denarna socialna po-

moč bo tako znašala 392,75 evra, varstveni 
dodatek pa 577,34 evra. Posledično bo treba v 
državnem proračunu za leto 2019 za transfere 
socialno ogroženim zagotoviti dodatnih 39,2 
milijona evrov.

T. K.

Z Eko skladom do učinkovite rabe energije

Slovenski okoljski javni sklad – Eko sklad je 
na začetku oktobra na svoji spletni strani 
in v uradnem listu objavil nov javni poziv 

za dodeljevanje spodbud podjetjem za naložbe 
v obnovljive vire in učinkovito rabo energije. 
Višina nepovratnih sredstev, ki jih lahko do-
bijo gospodarske družbe in samostojni podje-
tniki ter zadruge, znaša do 20 odstotkov, višina 
kredita pa do 80 odstotkov upravičenih stro-
škov naložbe (brez DDV in po letni obrestni 
meri trimesečni Euribor + 0 odstotkov).

Spodbude v obliki nepovratnih sredstev 
in kredita s subvencionirano obrestno mero 
bo sklad dodeljeval po pravilu »de minimis« 
pomoči. Gre za pomoči, ki zaradi svoje višine 
ne izkrivljajo ali ogrožajo konkurence in ne 
predstavljajo državne pomoči. Pred izvaja-
njem je potrebno na osnovi 7. člena zakona 
o spremljanju državnih pomoči gradivo po-
sredovati Sektorju za spremljanje državnih 

pomoči na ministrstvu za finance. 
In za kakšne ukrepe so podjetjem, samo-

stojnim podjetnikom in zadrugam na voljo 
spodbude? Gre za toplotno izolacijo zunanjih 
sten in sten proti neogrevanim prostorom, 
toplotno izolacijo tal, toplotno izolacijo stro-
pa, zamenjavo oken z energijsko učinkoviti-
mi, vgradnjo toplotne črpalke za centralno 
ogrevanje stavbe, vgradnjo kurilne naprave 
na lesno biomaso za centralno ogrevanje, za-
menjavo toplotne postaje ali vgradnjo toplo-
tne postaje za priklop na sistem daljinskega 
ogrevanja, vgradnjo sprejemnikov sončne 
energije, vgradnjo prezračevanja z vračanjem 
toplote odpadnega zraka v stavbah, vgradnjo 
energijsko učinkovitega sistema razsvetljave, 
optimizacijo sistema ogrevanja in za še neka-
tere ukrepe, ki so našteti v javnem pozivu.

T. K.

Občina Benedikt

Nov AED defibrilator v Benediktu na 
razpolago 24 ur

Nov AED defibrilator 
je od junija letos na-
meščen na Gasilskem 

domu v središču Benedikta, 
Čolnikov trg 17. AED defibri-
lator je naprava, ki v primeru 
zastoja srca ob hitri in učinko-
viti pomoči lahko reši življenje. 
Naprava je 24 ur namenjena 
prebivalcem naselja, okolice 
in obiskovalcem. Prvo pomoč 
lahko nudi vsak. Naprava ima 
preprosta navodila, deluje po-
polnima avtomatsko in napaka 
ni možna.

Nakup naprave je organizi-
ralo PGD Benedikt, ki ga vodi 
predsednik Franc Lakner. Nakup defibrila-
torja sta omogočila domača podjetnika Bran-
ko Sraka, krovstvo, kleparstvo in tesarstvo, 
s. p., in Jožef Greifoner, avtodeli, s. p., ki sta 
podarila 1.600 evrov, 300 evrov pa je dodalo 
Prostovoljno gasilsko društvo Benedikt.

Že nekaj časa pa je prvi defibrilator name-

ščen tudi v večnamenski dvorani Benedikt 
in je dostopen v času, ko je dvorana odpr-
ta. Nabavo tega defibrilatorja je omogočil  
Klub krvodajalcev Benedikt pod vodstvom 
Mirka Šijanca.

Janez Ferlinc

Dovoljenja za prodajo tobačnih izdelkov

Po zakonu o omejevanju uporabe to-
bačnih in povezanih izdelkov, ki so ga 
poslanci v državnem zboru sprejeli lani, 

bo od 11. novembra letos možno tobačne 
izdelke prodajati le na podlagi izdanega do-
voljenja. Na ministrstvu za zdravje in mini-
strstvu za javno upravo so na portalu e-VEM 
vzpostavili elektronsko vlogo za pridobitev 
omenjenega dovoljenja.

Poslovni subjekti, ki nameravajo prodajati to-
bačne izdelke tudi po 11. novembru, lahko vlogo 
za to oddajo samo prek portala e-VEM. Vloge 
lahko oddajo od 27. septembra do 11. novembra. 
Podrobnejše informacije o pogojih za pridobitev 
dovoljenja so objavljene na portalu e-VEM.

Po 11. novembru bo prodaja tobačnih iz-
delkov možna samo v prostorih, za katere ima 
poslovni subjekt dovoljenje. Dovoljenje bo iz-
dano za posamezen poslovni prostor. Veljalo 
bo pet let z možnostjo podaljšanja, moralo pa 
bo biti razstavljeno v poslovnem prostoru.

Če bo podjetnik ali drugi poslovni subjekt 
kršil zakonodajo na področju prodaje toba-
ka (prodaja mladoletnim, kršenje prepovedi 
oglaševanja, razstavljanje tobačnih izdelkov), 
mu bodo dovoljenje lahko odvzeli za določen 
čas ali trajno. Za prodajo tobačnih izdelkov 
brez dovoljenja pa zakon določa visoke globe 
in druge sankcije.

T. K.

Prenehanje nekaterih varčevalnih ukrepov?

V času krize je državni zbor na predlog 
tedanje vlade noveliral zakon o starše-
vskem varstvu in družinskih prejem-

kih ter zakon o uveljavljanju pravic iz javnih 
sredstev ter vanju vnesel varčevalne ukrepe. 
Hkrati oba zakona določata, da varčevalni 
ukrepi veljajo do vključno leta, ki sledi letu, v 
katerem gospodarska rast preseže 2,5 odstot-
ka bruto domačega proizvoda in hkrati rast 
delovne aktivnosti v starostni skupini od 20 
do 64 let preseže 1,3 odstotne točke.

Konec septembra je vlada sprejela sklep o 
ugotovitvi 4,9 odstotne gospodarske rasti in ra-
sti stopnje delovne aktivnosti v starostni skupini 
od 20 do 64 let za 3,3 odstotne točke v letu 2017. 

Hkrati je ministrstvu za delo, družino, socialne 
zadeve in enake možnosti naložila, naj pripravi 
oceno finančnih učinkov sproščenih ukrepov, 
saj so izpolnjeni pogoji za prenehanje veljavno-
sti nekaterih varčevalnih ukrepov. To bodo v že-
pih občutili nekateri, ki prejemajo določena na-
domestila in druga sredstva iz javnih sredstev, 
nekateri, ki zaradi varčevalnih ukrepov pravice 
do tega niso imeli, pa jo bodo pridobili.

Skratka, povedano po domače, če je vlada 
prejemnikom javnih sredstev v času krize zate-
gnila pas za par lukenj, so sedaj izpolnjeni pogo-
ji, da jim pas za kakšno luknjo odtegne oziroma 
popusti, da bomo lahko lažje in bolje živeli.

T. K.
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Videnje ljudi in dogodkov

Protestantski »papež« Martin Luther

Novembra se je v Nemčiji rodil za 
krščansko cerkev velik mož, pro-
testantski »papež« Martin Luther 

(1483–1546, op. ur.), ki mu je zvesto sledil 
tudi slovenski Primož Trubar (1508–1586, 
op. ur.).

Zanimiva je primerjava med katoliškim 
papežem Frančiškom in nekdanjim prote-
stantskim »papežem« Luthrom, ki je bil, kar 
se verskih naukov tiče, vsaj tako primeren 
za današnji čas, kot je papež Frančišek, v 
marsičem pa bi ga prekašal.

Gre za dva velikana v krščanski cerkvi in 
v svetovni politiki. Papež Frančišek je velik 
borec za človekove pravice, za odpravo re-
vščine, proti izkoriščanju, zlasti ženske de-
lovne sile in otrok, za enakopravnost vseh 
ljudi, ne glede na njihovo premoženjsko 
stanje, politično in versko pripadnost in za 
pravičnejšo delitev svetovnega bogastva. 
Opozarja na potrebo po večji skromnosti v 
cerkvi in med ljudmi. Bori se proti vojnam, 
za odpravo smrtne kazni in nasploh za člo-
veka vredno življenje.

V teologiji ni tudi zaradi nekaterih kon-
zervativnih »rdečih« kardinalov in škofov 
naredil zgodovinsko pomembnih spre-
memb, čeprav mnogi verniki ravnajo v 
vsakdanjem življenju tako, kot se jim zdi 
prav, in se ne ozirajo na to, kaj zapoveduje 
katoliška cerkev. Žal se mora vedno znova 
soočati tudi s posilstvi otrok, ki so jih za-
grešili katoliški škofje in duhovniki, pa celo 
nekateri kardinali, na primer v ZDA in 
Nemčiji. Morda je ena od zgodovinsko naj-
bolj pomembnih papeževih pobud odprava 
smrtne kazni.

Kot papež in pošten človek je obsodil po-
gosto nečloveško ravnanje klera v preteklo-
sti. Prizadeva pa si tudi za tesnejše sodelo-
vanje med katoliškimi cerkvami in drugimi 
verstvi.

Kljub temu na Irskem, kjer je bil papež 
Frančišek nedavno na obisku, katoličani v 
državi, ki je ena najbolj katoliških, čedalje 
man j upoštevajo verske nauke. Tako je Ir-
ska kot prva država na svetu leta 2015 izgla-
sovala možnost istospolnega zakona, letos 
maja pa je na referendumu izglasovala lega-
lizacijo splava. Zanjo je glasovalo 72 odstot-
kov žensk, ki so glasovale na referendumu.

V Delu smo lahko prebrali, da je Cerkev 
v zadnjih letih, predvsem po svoji krivdi, iz-
gubila vpliv v velikem delu Evrope.

Katoliška cerkev v teologiji zaostaja za 
zahtevami in ravnanjem ljudi, seveda tudi 

vernikov.
Protestant Martin Luther se je v svojem 

času v skladu s Svetim pismom zoperstavil 
nekaterim dogmam v katoliški cerkvi. Od-
ločno je bil proti prodajanju odpustkov, ki 
jih je obsodil v svojih 95 tezah. V poznem 
srednjem veku so finančne koristi od pro-
daje odpustkov postale čedalje privlačnejše. 
Prodaja odpustkov je postala grobo izkori-
ščanje preprostih ljudi, ki so si želeli odreše-
nja. Duhovna oskrba cerkve se je sprevrgla 
v pridobivanje posvetnih in materialnih 
koristi. Odpustki so bili samo eno od zna-
menj krize v Cerkvi. Papeštvo je imelo, kot 
piše v knjigi več avtorjev Kdaj, kje …, po-
leg duhovne oblasti več stoletij tudi velik 
posvetni vpliv. Na široko so ga obtoževali 
nemoralnosti in korupcije. Luther je zato 
sklenil sprožiti razpravo o vodenju cerkve-
nih zadev. Ugotavljal je, da papeštvo s svoji-
mi veleposestvi in razkošnimi uradi, s svo-
jimi obredi in dogmami ni nujno potrebno, 
da bi vodilo človeka do resnice in s tem do 
odrešenja. Po njegovem prepričanju je bila 
prav tako nepotrebna hierarhija kardinalov, 
nadškofov in škofov. Kot se je izrazil Luther, 
»je vsak človek svoj duhovnik in razlagalec 
Svetega pisma.«

Luthrove teze so postale temelj prote-
stantske cerkve in povzročile ločitev prote-
stantske od katoliške cerkve.

Za svoje prepričanje se je odločno boril. 
Mnogi so mu sledili in tako je protestanti-
zem v različnih oblikah postal večinska vera 
v več državah, tudi zato, ker je bolj življenj-
ski kot katoliška cerkev.

Protestantizem uči, da je verovanje stvar 
posameznika in da je vernik neposredno 
povezan z Bogom, brez posredništva.

Nekatere dogme katoliške cerkve so izra-
zito zastarele, vendar tudi papež Frančišek 
pri njih vztraja. Ni dovoljen splav, razen 
redkih izjem, prepovedane so istospolne 
poroke, duhovniki so prisiljeni živeti v ce-
libatu, kar je tudi eden temeljnih razlogov 
za posilstva in skrivno »zakonsko« življenje.

Prepovedane so poroke duhovnikov, kar 
je v izrazitem nasprotju s protestantizmom, 
kjer se lahko duhovniki poročajo in imajo 
svoje družine. Protestantske ženske so lah-
ko tudi duhovnice, kar pomeni, da so v ka-
toliški cerkvi tudi glede tega zapostavljene.

Žal marsikaj od tega, kar je obsojal 
Luther, v katoliški cerkvi velja še danes, tudi 
na Slovenskem.

Tone Štefanec
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Benedikt bogatejši za nove turistične sobe 
in apartmaje

Gostinstvo Trsek, 
ki ga uspešno 
vodi Franjo 

Kraner, je junija letos 
odprlo v celoti obno-
vljeno hišo na Rad-
gonski cesti 10 v Bene-
diktu. Urejena je tudi 
okolica s parkiriščem. 
Polepšana in moderni-
zirana hiša je namenje-
na oddajanju turistič-
nih sob in apartmajev. 

Informacije mobi 
041 533 – 640 in  
www.pizzeria-trsek.si

Obnovo je odlično 
opravil glavni izvajalec 
gradbenih del domači podjetnik Miran Rola, 
s p., iz Ihove (fasaderstvo, izdelava in barvanje 
fasade, izolacije fasade, suhomontaža, izdelava 
predelnih sten, stenske obloge, strojni ometi).

Znano benediško stavbo iz druge polovi-
ce 19. stoletja je zamenjalo več lastnikov in v 
njej je bila trgovina, gostilna, ljudska milica 

(policija), urad krajevne skupnosti in drugo. 
Tu je mladost preživela priznana akademska 
kiparka Vlasta Zorko. Njena starša, trgovca 
in lastnika hiše med leti 1930 in 1947,sta bila 
Vinko in Ivanka Zorko.

Janez Ferlinc

Obvezno praznjenje greznic - pojasnilo za 
občane Benedikta

Četrta točka 15. člena Uredbe o odva-
janju in čiščenju komunalne odpa-
dne vode (Uradni list RS, št. 98/2015 

in 76/2017) določa, da je prevzem in odvoz 
blata iz malih komunalnih čistilnih naprav 
obvezna naloga izvajalca javne službe. V 17. 
členu je določeno, da je prevzem blata obve-
zen najmanj 1 x na 3 leta. Na podlagi 21. člena 
velja enako za greznico, ki se pod določenimi 

pogoji enači z malo komunalno čistilno na-
pravo, in določa, da je njena koristna prostor-
nina, v kateri se zadržuje blato, najmanj 6 m3.

Na podlagi 21. člena Uredbe o metodo-
logiji za oblikovanje cen storitev obveznih 
občinskih gospodarskih javnih služb varstva 
okolja (Uradni list RS.št. 87/2012, 109/2012 
in 76/2017) se količine storitve prevzema vse-
bine in ravnanja z vsebino iz greznic in malih 

komunalnih čistilnih naprav obračunajo v m3 
opravljene storitve, za katero se šteje količina 
dobavljene pitne vode, iz česar izhaja, da se 
storitev mora mesečno obračunavati glede na 
vašo porabljeno vodo.

Na osnovi prej zapisane zakonske podlage 
podjetje AGJ, d. o. o., ki je s 1. 7. 2018 konce-
sionar za odvajanje in čiščenje komunalne in 
padavinske odpadne vode v Občini Benedikt 
(prej je bilo to podjetje Nigrad, d. d.), izvaja in 
spoštuje obvezne zakonsko predpisane naloge. 

Vsi tisti zavezanci, ki niso priključeni na 
javno kanalizacijsko omrežje, ki je zaklju-
čeno s čistilno napravo, morajo obvezno naj-
manj 1 x na 3 leta izvesti čiščenje greznice 
in odvoz blata iz malih komunalnih čistilnih 
naprav. Preden se bo storitev izvedla, bo za-
vezanec najmanj 1 mesec pred izvedbo o tem 
pisno obveščen. Zavezanci plačujejo storitev 
mesečno, glede na količino dobavljene vode. 
Iz tega vzroka vsi zavezanci, ki niso priključe-
ni na javno kanalizacijsko omrežje, zaključe-
no s čistilno napravo, v skladu z obstoječo za-
konodajo, prejmejo na položnici ob postavki 
Okoljske dajatve še novo postavko Odvoz mu-
lja 1 x na 3 leta.

Prejšnji izvajalec Nigrad, d. d., je na polo-
žnicah za zavezance, ki niso priključeni na 

javno kanalizacijsko omrežje, obračunaval le 
okoljsko dajatev. Storitev čiščenja greznic in 
malih komunalnih čistilnih naprav pa v na-
sprotju z zakonodajo ni obračunaval meseč-
no na položnici, vendar je storitev (čiščenje 
greznic in malih komunalnih čistilnih na-
prav) zaračunaval na mestu samem. 

Stara cena za izvedbo storitve čiščenja gre-
znice je znašala 43,90 €/m3, nova cena pa znaša 
35,64 €/m3, preračunano v skladu z Uredbe o 
metodologiji za oblikovanje cen storitev obve-
znih občinskih gospodarskih javnih služb var-
stva okolja, kar je 0,33 €/m3 porabljene vode.

Zavezanci s statusom kmetijske dejavnosti 
so z oddajo vloge upravičeni do oprostitve 
storitve odvoza blata iz greznic in malih ko-
munalnih čistilnih naprav.

V kolikor bo zavezanec potreboval interven-
tno čiščenje greznice, se bo le-to izvedlo in se 
obračunalo v sklopu rednega čiščenja, vendar 
bo izvzeto iz predvidenega termina čiščenja.

Zakonske obveznosti čiščenja greznic in 
malih komunalnih čistilnih naprav že izvaja-
mo tudi v sosednjih občinah ( Apače, Rad-
gona, Destrnik...). V drugih občinah bomo 
redno čiščenje pričeli izvajati v letu 2019.

AGJ, d. o. o., Sektor komunala, 
direktor Goran Rebernik

Občina Cerkvenjak

Odprli modernizirana cestna odseka

V Cerkvenjaku je bilo prvi petek v ok-
tobru slovesno in veselo, saj so name-
nu predali dva modernizirana cestna 

odseka. Gre za odsek ceste, ki povezuje Sta-
netince od Žižka do Benka v Andrencih, ter 
za cestni odsek, ki povezuje Brengovo z Va-
netino od podvoza pod avtocesto do Pučka. 
Na otvoritvi obeh cestnih odsekov so se poleg 
občank in občanov, ki prebivajo ob cestah 
in jima bosta modernizirana odseka olajšala 

in polepšala življenje ter jih rešila prahu, so 
bili tudi župan Občine Cerkvenjak Marjan 
Žmavc, podžupan Andrej Kocbek, direktor 
občinske uprave Vito Kraner, direktor izva-
jalskega podjetja Komunala Slovenske gorice 
iz Lenarta Janez Belna in župnik Janko Babič, 
ki je oba cestna odseka tudi blagoslovil.

Na obeh otvoritvah je spregovoril župan 
Občine Cerkvenjak Marjan Žmavc. Zahva-
lil se je izvajalcem za dobro opravljeno delo 
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NOVE 
ZAPOSLITVENE 
PRILOŽNOSTI 
ZA VAS!

Postani del motivirane, timsko naravnane in številčne 
družine ter se pridruži naši ekipi. Več informacij, 
pogojev zaposlovanja in oddaja prijave na:

www.saubermacher.si/sl/kadri

Delavec 
na sortirni 

liniji 
(Lenart)

Delavec pri 
pobiranju 
odpadkov

(Lenart, Ptuj)

Ko
ga zaposlujemo?

Delavec v 
skladišču

(Kidričevo)

Voznik 
tovornega 

vozila 
(Lenart, Ptuj, 

Kidričevo)



se vsi svetniki trudili 
za dobrobit občanov. 
Meni, da je bil mandat 
uspešen in dober.

Svetnik Maksimi-
ljan Šuman je v imenu 
svetniške skupine Nova 
Slovenija-krščanska 
ljudska stranka pove-
dal, da ni pomembno, 
koliko časa so vložili 
v delo, ampak da so 
razumeli, kar so žele-
li povedati. Da so pri 
vseh zadevah, o kate-
rih so odločali, preve-
rili vse, kar se je dalo, 
in tako vzpostavili večje zaupanje in za temi 
odločitvami tudi stojijo. Upa, da so vsi kolegi 
svetniki in župan razumeli njihov namen kot 
dobronameren, usmerjen v dobre odločitve 
za občino, ne glede na politično pripadnost 
ljudi. Strinja se z gospodom Malekom, da je 
bil mandat dober. Morda ravno zato, ker so 
v svetu zastopane različne politične skupine, 
kar je prav, ker se potem lahko sprejemajo 
tudi dobre, soglasne odločitve. Rezultati tega 
dela se vidijo v razvoju Lenarta.

V imenu Neodvisne alternative Slovenije je 
svetnik Denis Poštrak povedal, da misli, da so 
vsi v svetu dobro sodelovali, da se je občina 
razvijala na vseh področjih enako in da so vsi 
delali v dobro ljudi in občine.

Svetnik Igor Jurančič je v imenu Liste za 
Slovenske gorice, ki se je v tem mandatu prvič 
pojavila v sestavi sveta, je povedal, da misli, 
da so se kot stranka dobro vključili v občinski 
svet in da so s svojimi predlogi, predvsem za 
pridobitve na področju športa, prepričali ko-
lege svetnike, da so jih podprli, za kar se jim 
zahvaljuje. Hkrati se je za dobro sodelovanje 
zahvalil tudi občinski upravi.

V imenu poslanske skupine SMC je sve-
tnik Tilen Štefanec potrdil, da so bili s kolegi 
svetniki pri delu zelo uspešni. Vsi se lahko 
strinjajo, da so bili ob začetku mandata v 

veliko težji situaciji. Misli, da so v teh štirih 
letih uspeli, da je Občina Lenart prešla v ra-
zvojno naravnano občino. Prepričan je, da se 
je kvaliteta bivanja v Lenartu v zadnjih štirih 
letih dvignila. To pripisuje strpnemu, kon-
struktivnemu in dobremu sodelovanju sveta 
s skupnim namenom, dati nekaj Lenartu in 
izboljšati okolje, v katerem živimo. Srčno upa, 
da bo v enakem ritmu politično življenje šlo 
naprej tudi v prihodnje.

V imenu poslanske skupine SLS se je sve-
tnik David Maguša strinjal s povedanim. 
Zahvalil se je kolegom svetnikom in svetni-
cam za pozitivno, konstruktivno in dobro 
sodelovanje, kljub nekaterim različnim po-
gledom. Vesel je, da so izkazali nekaj, kar v 
slovenskem političnem prostoru manjka, to 
je medsebojno spoštovanje, brez medseboj-
nih obračunavanj ob razpravah. To je razvi-
dno tudi iz odločitev, ki so bile vse sprejete 
z veliko zagotovljeno večino. Hkrati se je 
zahvalil občinski upravi, županu in vsem, ki 
so kakorkoli prispevali k udejanjanju s strani 
občinskega sveta sprejetih odločitev. Vsem 
bodočim svetnikom in svetnicam naslednje-
ga mandata želi vsaj približno tolikšno mero 
složnosti in razumevanja predlogov, kot so ga 
imeli sedanji svetniki.

V. J.

»Maistrove in Katrčine igre«

Prireditev Tam gori za našo vasjo – Katrčin 
praznik pesmi, plesa in  glasbe, s podnaslo-
vom Najlepše zveneče Maistrove pesmi je bila 

v kulturnem domu v Voličini 21. septembra 2018.
Rudolf Maister Vojanov ni bil le vojak, general in 

borec za severno slovensko mejo, bil je velik intelek-
tualec, humanist, slikar, ljubitelj knjig in pesnik. Pri-
reditev Tam gori za našo vasjo - Katrčin praznik pesmi, 
plesa in glasbe, je bila posvečena Maistru kot pesni-
ku, zlasti številnim njegovim uglasbenim pesmim. 
Naslov prireditve je vzet iz   prvega verza Maistrove 
pesmi Kazen, ki se začne »Tam gori za našo vasjo tri 
lipe zelene cveto.« Rudolf Maister je pisal ljubezenske, 
fantovske pesmi, sonete, balade, v kasnejšem obdobju 

Občina Lenart

Zadnja seja Občinskega sveta Občine 
Lenart v mandatu 2014-2018

Župan Občine Lenart, mag. Janez 
Kramberger, je na zadnji redni seji 
11. oktobra pohvalil delo Občinskega 

sveta in občinske uprave Občine Lenart. Ob-
činski svet je v tem mandatu zasedal na 22 
rednih, 5 izrednih in 10 dopisnih sejah, na 
katerih je sprejel 170 aktov. Ponosen je, da so 
se na sejah ukvarjali predvsem s stvarmi, ki 
so jih medsebojno povezovale. Usklajevali so 
se tako dolgo, da je bila večina aktov sprejeta 
skoraj soglasno. Povprečna udeležba na vseh 
sejah skupaj je bila več kot 83 %. Podal je tudi 
finančne podatke o investicijah tega manda-
ta. Občinski svet je v letih od 2014 do 2018 
sprejel štiri občinske proračune v skupni vre-
dnosti 28.605.000 EUR. Ponosen je, da je od 
tega 2.130.000 EUR sredstev občina pridobila 
sama, poleg zagotovljene porabe iz državne-
ga proračuna. V zadnjih štirih letih je občina 
namenila za sofinanciranje društev 207.000 
EUR, za gospodarske dejavnosti, cestni pro-
met in turizem približno 5.700.000 EUR, za 
stanovanjske dejavnosti in prostorski razvoj 

2.000.640 EUR, za rekreacijo, kulturo in de-
javnosti neprofitnih organizacij in društev 
1.800.000 EUR, za izobraževanje (za predšol-
sko in šolsko vzgojo in za obe osnovni šoli) 
7.000.000 EUR in za socialno varnost nekaj 
manj kot 2.600.000 EUR proračunskih sred-
stev. 

V tem mandatu je bilo uspešno izvedenih 
več za Občino Lenart pomembnih investicij, 
na katere so vsi skupaj lahko ponosni. Ob 
koncu seje je predstavnike svetniških skupin 
povabil, da tudi sami podajo kratko misel o 
delu občinskega sveta v tem mandatu. Prvi je 
spregovoril svetnik in podžupan Marjan Ba-
nič, ki se je v imenu svetniške skupine SDS 
skupaj z gospodom Slaničem zahvalil ostalim 
svetnikom in svetnicam za strpno in uspešno 
delo. Zahvalil se je tudi občinski upravi, z di-
rektorjem na čelu, za res ažurno in uspešno 
izvrševanje nalog.

 Svetnik Srečko Malek se je v imenu stran-
ke Desus zahvalil vsem svetnikom za dobro 
sodelovanje in poudaril, da je vidno, da so 

Širitev poslovno-industrijske cone v 
Lenartu končana

Občina Lenart je na podlagi uspešne 
prijave na javni razpis podpisala po-
godbo o sofinanciranju operacije Ši-

ritve poslovno-industrijske cone v Lenartu, 
s katero ji je bilo odobreno sofinanciranje 
izgradnje komunalne opreme v naslednji fazi 
širitve NPIC, in sicer iz evropskih skladov 
173.984,25 EUR in iz proračuna RS v znesku 
57.994,75 EUR. Občina je ob tem projektu 
primaknila še 82.481,42 EUR. Investicija v 

NPIC je bila uspešno izvedena, izgrajena je 
bila cestna infrastruktura s pločniki, urejena 
meteorna in fekalna kanalizacija ter položene 
zaščitne cevi za TK in širitev NN kablovodov 
do posameznih parcel. V tem z infrastruktu-
ro na novo urejenem območju je večina par-
cel že prodanih, tako da se nadejamo nadalj-
njih investicij.

M. B.

Pri otvoritvi moderniziranega cestnega odseka Brengova–Vanetina 
so pomagali tudi najmlajši, ki se bodo tega zanje pomembnega 
dogodka še dolgo spominjali.

Tako so prerezali trak ob otvoritvi moderniziranega odseka ceste od 
Stanetincev (Žižek) do Andrencev (Benko).

ter občankam in občanom ob obeh cestah za 
potrpljenje in sodelovanje v času gradnje. Po 
njegovih besedah imajo v Občini Cerkvenjak 
80 kilometrov lokalnih cest, ki so zelo obre-
menjene. Za to, da promet poteka nemoteno 
in varno, jih morajo redno vzdrževati. Letos 
je Občina Cerkvenjak za njihovo vzdrževanje 
namenila že 99 tisoč evrov.

Na obeh slovesnostih ob otvoritvi cestnih 

odsekov je govoril tudi direktor 
Komunale Slovenske gorice Ja-
nez Belna. Povedal je, da je pod-
jetji dela na obeh odsekih prido-
bilo na javnem razpisu, saj so bili 
najbolj ugoden ponudnik. Prebi-
valcem ob cesti pa se je zahvalil 
za razumevanje v času gradnje.

Odsek ceste od Stanetincev 
(Žižek) do Andrencev (Benko), 
ki je bil doslej makadamski, je 
dolg 500 metrov. Polovica odseka 
je speljana po klancu. Ob moder-
nizaciji so cesto razširili, tako da 
jo sedaj lahko uporabljajo tudi 
težki traktorji in kamioni. Na 
moderniziranem cestnem odseku 
sta urejeni tudi dve izogibališči. 
Na klancu so uredili tudi mulde 
za odvodnjavanje hudourniških 
voda, ki so doslej vsako leto pov-
zročile veliko škode na cestišču. 
Za izgradnjo odseka je morala 
občina odšteti okoli 80.000 evrov. 

Lokalno cesto Brengova–Va-
netina pa je občina modernizira-
la dve leti. Lani je v okviru prve 
faze modernizirala odsek, dolg 
400 metrov, letos pa odsek, dolg 
600 metrov. Tudi ta cesta, ki se 
vzpenja v breg, je bila doslej ma-
kadamska. Za drugo fazo moder-
nizacije omenjene ceste je občina 
namenila okoli 60.000 evrov.

Oba modernizirana cestna 
odseka bosta povečala varnost v 
cestnem prometu, poleg tega pa 
bosta občini zmanjšala tudi stro-

ške za vzdrževanje občinskih cest.
Po otvoritvi obeh cestnih odsekov so se 

domačini in gosti zadržali na dveh krajših 
družabnih srečanjih – Stanetinčani in An-
drenčani so ga pripravili pri domačiji Žižek, 
v Brengovi pa je bilo na domačiji Vogrinovih.

T. K.
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»Naložbo sofinancirata Republika  
Slovenija in Evropska unija iz Evropskega 

sklada za regionalni razvoj.«

Maistrove in Katrčine igre so sklop treh 
Etnotour dogodkov, ki so potekale v okviru 

čezmejnega projekta DETOX.

Obvestilo dopisnikom in sodelavcem Ovtarjevih novic! 
Vsebino Ovtarjevih novic soustvarja vse več občanov (dopisnikov). Uredništvo nenapove-

dane in nenaročene prispevke uporabi v celoti ali skrajšane (s prilagojenim naslovom) ali jih 
ne uporabi. Zadnji rok za oddajo prispevkov je 14 dni pred izidom. 

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. Pri-
spevkov z elementi sovražnega govora in nepodpisanih prispevkov ne objavljamo. 

Naslednja številka izide v petek, 30. novembra 2018.
Uredništvo



pa domovinske in domoljubne pesmi. 
Doživeli smo Maistra kot pesnika, 

v glasbi in poeziji, ob folklornih ple-
sih, ki so del izročila Slovenskih goric.

V kulturnem programu so nasto-
pili Slovenskogoriški pihalni orkester 
MOL, Mladinska dramska skupina 
Kulturno turističnega   društva Selce,   
Mladinski pevski zbor OŠ Voličina, 
Eva Kurnik, Dominik Petko, Fol-
klorna skupina OŠ Voličina, Vokalna 
skupina Amista, Aleksandra Papež in 
Alex Fekonja. Nastopajoči so številne  
obiskovalce navdušili.

Na Katrčini literarni čajanki, ki 
je potekala 25. septembra 2018 na Čučkovi 
domačiji v Sp. Voličini, smo gostili pisatelja 
Toneta Partljiča. Dogodek je potekal pod 
motom Zgodbe iz Maistrove bogate knjižnice. 
Pisatelj je predstavil Rudolfa Maistra kot lju-
bitelja in zbiratelja knjig. Maistrova ljubezen 
do zbiranja knjig je zrasla v veliko zasebno 
knjižnico s skorajda 6000 knjigami. 

Prireditev so popestrile pevke Vokalne 
skupina Amista, Matic 
Druzovič in Alex Fe-
konja. 

Dogodka v prijetnem 
okolju Čučkove doma-
čije se je udeležilo veliko 
ljudi,   ki so z zanima-
njem poslušali pripo-
vedi pisatelja Partljiča. 
Prijetno druženje se je 
nadaljevalo ob čaju in 
domačih dobrotah, ki so 
jih pripravile zeliščarice 
Kulturnega društva Rojs 
Srečko Niko Voličina.

Maister je v pesmih opeval vinorodno 
pokrajino Slovenskih goric, ki so mu bile še 
posebno pri srcu, saj je tukaj, v Zavrhu, pre-
življal oddih.

Zavrh, sredi vinorodnih Slovenskih goric, 
kraj vina, doživetje trgatve iz časov, ko je ži-
vela Katrca. Zavrh, kraj prijetnih doživetij, 
preplet preteklosti, dediščine, starih običajev, 
obogaten z novimi doživljaji za vse generacije.

Završka trgatev iz časov Katrce - doživite 
košček preteklosti se je zgodila v soboto, 29. 
septembra 2018, na ploščadi pred Štupičevo 
vilo v Zavrhu (spominska hiša Zavrh 42).

Ta dan je bilo v Zavrhu živahno. Posebna 
pozornost je bila namenjena otrokom. Učen-

ci OŠ Voličina so doživeli košček preteklosti, 
saj so jim člani Sadjarskega društva Sloven-
ske gorice Lenart prikazali prešanje jabolk na 
tradicionalen način, tako da so lahko otroci 
sami »prešali« in spoznali, kako so nekoč 
pridobivali jabolčnik, »kuklo« po domače.  

Tekmovali so v zabav-
nih igrah. Skrivnosti 
življenja v preteklosti 
so doživeli v Viničar-
skem muzeju Kranvo-
gel, kjer so videli veliko 
starih predmetov iz 
vsakdanjega življenja, 
črno kuhinjo, stare 
kmetijske stroje in še 
marsikaj zanimivega. 
Najbolj pa so jih nav-
dušili starodobniki. S 
turističnim vlakcem so 
se peljali na kratek izlet 
po Zavrhu, mahali mimoidočim, dobre volje 
ni manjkalo. Prijetna doživetja so zaključili v 
Lovskem domu v Voličini, kjer so si ogledali 
lovsko razstavo, ki je bila prava paša za oči.

Tudi odraslim je Zavrh ta dan ponujal mar-
sikaj zanimivega. Bogata ponudba domačih 
dobrot, mošta in vin na stojnicah. Trgatev 
potomke najstarejše vinske trte na svetu pri 
Maistrovem razglednem stolu je bila osrednji 
del prireditve.

Pravo vzdušje, kot je bilo na trgatvi nekoč, 
so ustvarili člani Folklorne skupine KD Vrisk 
iz Apač, ki so zaplesali prekmurske plese. An-
sambel S. O. S kvintet je zabaval do poznih 
večernih ur. Zavrh je ta dan ponujal veliko 
brezplačnih doživetij, vožnjo s turističnim 

vlakcem, ki je razveselil tudi odrasle, vrata je 
prijazno odprl tudi Viničarski muzej Kranvo-
gel z bogato zbirko etnološke dediščine. Lovci 
LD Voličina so ponudili lovski golaž. Lovska 
razstava je prikazala naravno bogastvo divja-
di in lov kot del naše dediščine.

Sončno vreme, pestro dogajanje sta na Za-
vrško trgatev iz časov Katrce privabila veliko 
ljudi.

Dogodki se izvajajo v okviru projekta »DE-
TOX«, ki je podprt s strani Evropske unije 
in sofinanciran s strani Evropskega sklada 
za regionalni razvoj v okviru Programa so-
delovanja Interreg V-A Slovenija–Hrvaška 
2014–2020.

Darja Ornik

AVLA JOŽETA HUDALESA, OBČINA LENART
RAZSTAVA FOTOGRAFIJ: ŽIVLJENJE
Razstava fotografij stanovalcev Socialno varstvenega zavoda Hrastovec avtorja Zdravka Kuhta, ob 
70-letnici delovanja SVZ Hrastovec. Na ogled do 15. 11. 2018.
Organizator: SVZ Hrastovec

ČETRTEK, 25. OKTOBER
18.00, GALERIJA KONRADA KRAJNCA

OTVORITEV RAZSTAVE OB 20. OBLETNICI SLIKARSKE KOLONIJE NA OTOKU KRKU
Ustvarjalna domišljija mladih umetnikov, ujeta v barvah in motivih poletnega Krka, v senci oljk.
Na otvoritvi bo nastopil Adi Smolar.
Organizator: Galerija Konrada Krajnca Lenart

18.00, DOM KULTURE LENART
JESENSKI KONCERT GLASBENE ŠOLE LENART 
Organizator: Konservatorij za glasbo in balet Maribor, Podružnična šola Lenart

19.00, ŠPORTNA DVORANA LENART
BADMINTON, TURNIR ZA MEŠANE DVOJICE
Organizator: ŠD Lenart in ŠZ Lenart

PETEK, 26. OKTOBER
OB 19.00, KULTURNI DOM SELCE

VEČER SKEČEV IN SMEHA, ob 10-letnici delovanja dramske skupine KTD Selce
Organizator: KTD Selce

SOBOTA, 27. OKTOBER
OB 9.00, TRG OSVOBODITVE V LENARTU

POHOD PO POTEH OBČINE LENART
Organizator: Planinsko društvo Lenart in Občina Lenart

TOREK, 30. OKTOBER
OB 17.30, ŠPORTNA DVORANA LENART

ODBOJKA,TURNIR ZA KADETINJE
Organizator: ZOJA Lenart, OŠZ Lenart

PETEK, 2. NOVEMBER
16.00, CENTER SLOVENSKIH GORIC V LENARTU

SADJARSKA RAZSTAVA IN RAZSTAVA PEKOVSKIH IZDELKOV
Razstava bo na ogled: v petek popoldne in zvečer, v soboto, 3. novembra, od 11. do 16. ure, v 
nedeljo, 4. novembra, od 8. do 14. ure in v ponedeljek, 5. novembra, dopoldne.
Organizatorji: Sadjarsko društvo Slovenske gorice Lenart, Društvo kmečkih žena in deklet Lenart, 
Kmetijska svetovalna služba Lenart

18.00, DOM KULTURE LENART
PROSLAVA OB OBČINSKEM PRAZNIKU, 20. OBLETNICI VDC POLŽ MARIBOR 
- ENOTA LENART IN PODELITEV PRIZNANJ
V kulturnem programu nastopajo: Pevski zbor Mravlja Lenart, Folklorna skupina Mravlja Lenart, 
Pevci ljudskih pesmi KUD Gabrijel Kolbič, Zgornja Velka, Eva Kurnik in Dominik Petko, Kiara 
Katan, Nika Ornik (Glasbena šola Lenart), učenci OŠ Lenart, člani Lutkovnega gledališča PIKA in 
Mladinska dramska sekcija KTD Selce.
Organizatorja: Občina Lenart in VDC Polž Maribor - enota Lenart
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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.

Program SIP TV se v siste-
mu KKS LENART nahaja 
na kanalu 152, - frekvenca 
626,000 MHz, v program-
ski shemi SIOL TV na ka-
nalu 143, T2 TV na progra-

mu 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

Spoštovani!
»Vse poti so samo sledi, ki jih srečanja ljudi puste«, je zapisal Frane Milčinski Ježek. 
Vsi pustimo  sledi s svojim delom in  ustvarjalnostjo. Delo z ljudmi in za ljudi  pusti 
dobre sledi, ki so popotnica in kažipot  v dejanjih in pri odločitvah  za prihodnost.   S 
pozitivnimi koraki, pa čeprav drobnimi, spreminjamo svet na bolje, širimo obzorja in 
pritegnemo dobronamerne ljudi.   Dogodke ob občinskem prazniku smo pripravili z 
dobrim namenom, za ljudi, za lepa doživetja, zato vsakega in vse vabimo na  kulturne 
prireditve, športna tekmovanja in prijetna druženja.
Želim vam srečanj in druženj z ljudmi, ki bodo v vas pustili dobre sledi! 
Lenart, oktober 2018

 mag. Janez Kramberger, dr. vet. med., župan občine Lenart

Vokalna skupina Amista, foto: Tomaž Ornik

Tone Partljič, gost Katrčine literarne čajanke, foto: Žiga Strmšek

KD Vrisk iz Apač, foto: Žiga Strmšek

Foto: Marko Katan

Program

Prireditve ob prazniku Občine Lenart



Občina Sveta Ana

Sveti Ani 1. mesto med trškimi jedri!
Občina Sveta Ana je prejela priznanje za 1. mesto v kategoriji trška 
jedra v okviru projekta Moja dežela - lepa in gostoljubna

Urejeno in gostoljub-
no okolje je pogoj 
za uspešen razvoj 

turizma. To je temeljni smi-
sel in dolgoročno sporočilo 
projekta Moja dežela - lepa 
in gostoljubna. Zato turi-
stična društva in zveze z vse 
bolj zavzetim sodelovanjem 
občin, podjetij in mnogih 
organizacij in strokovnih 
institucij uresničujejo vr-
sto programov na tem po-
dročju. Osnova projekta 
je tekmovanje slovenskih 
mest in krajev na področju 
urejanja prostora, okolja 
in gostoljubnosti. Projekt 
prerašča v vseslovensko gi-
banje za urejeno okolje in 
gostoljubnost. Slednja pa 
na svoj način odkriva širi-
no in vsebinski smisel slo-
gana Turizem smo ljudje. 
V ponedeljek, 8. oktobra 
2018, je Turistična zveza 
Slovenije na slavnostni pri-
reditvi v Portorožu podelila 
priznanje  Občini Sveta Ana za doseženo 1. 
mesto v kategoriji trška jedra v okviru pro-
jekta Moja dežela – lepa in gostoljubna 2018, 

ki se je odvijala pod pokroviteljstvom predse-
dnika RS Boruta Pahorja. Na slovesni priredi-
tvi, ki je bila v Dnevih slovenskega turizma, so 

podeljevali priznanja najbolj ure-
jenim in gostoljubnim krajem. Na 
državno tekmovanje se je uvrstilo 
105 mest in krajev, 20 kampov in 
glampingov, 6 mladinskih preno-
čišč, 21 tematskih poti in Petrolovi 
bencinski servisi. Najboljši trije v 
posamezni kategoriji so prejeli pri-
znanja na zaključni prireditvi.

Občina Sveta Ana se veseli do-
bljenega priznanja, ki je dobra 
popotnica in vzpodbuda za naprej 
vsem občanom, turističnim delav-
cem in drugim službam v občini.

Anita Rojko, foto: arhiv občine

S pesmijo in umetnostjo v jesenske dni

Pablo Picasso je 
zapisal: »Vsak 
otrok je ume-

tnik. Težava je le, kako 
ostati umetnik, ko od-
rastemo.« Umetniški 
navdih otrok v skladu 
s pedagoško-didaktič-
nimi načeli spodbujajo 
tudi na Osnovni šoli 
Sveta Ana. Pod men-
torstvom učiteljice in 
vsestranske ustvarjalke 
Metke Beber so učen-
ci od 6. do 9. razreda  
pripravili razstavo  

SOBOTA, 3. NOVEMBER
11.00, TRG OSVOBODITVE V LENARTU

MARTINOVANJE V LENARTU
Mošt, krst mošta, vino, dobrote, vesela družba, ljudski praznik. »Vino ni rado samo,« pravi 
slovenskih pregovor, zato pridite, da boste delali družbo rujni kapljici, prijateljem in »Martinovim 
družabnikom«. Zabava z ansamblom Srčni muzikanti in Izbor »princese lenarškega Martinovanja.«
Organizator: Občina Lenart in Društvo vinogradnikov Lenart

17.00, ŠPORTNA DVORANA LENART
NOGOMET, TURNIR ZA ČLANE
Organizator: ŠD Žerjavci OŠZ Lenart

NEDELJA, 4. NOVEMBER
LENARŠKA NEDELJA

9.00, TRG OSVOBODITVE V LENARTU 
Na stojnicah ponudba vin domačih vinogradnikov, domačih dobrot in izdelkov drugih lokalnih društev.
Organizator: Občina Lenart in društva

10.30, CERKEV SV. LENARTA
Slovesna sv. maša in žegnanje

PO MAŠI, OB 11.30, TRG OSVOBODITVE V LENARTU 
NASTOP PIHALNE GODBE MOL, FOLKLORNE SKUPINE KULTURNEGA DRUŠTVA 
SV. ANA, VOKALNE SKUPINE IL DIVJI, MLADINSKE FOLKLORNE SKUPINE 
JUROVČAN IN TWIRLING PLESNEGA IN MAŽORETNEGA KLUBA LENART
BLAGOSLOV NOVEGA GASILSKEGA VOZILA PGD LENART IN NOVIH 
REŠEVALNIH VOZIL ZD LENART
Organizator: Občina Lenart

PONEDELJEK, 5. NOVEMBER
OB 17.00, DOM KULTURE LENART

ČAROVNIK NIK, predstava za otroke
Produkcija: Bimbo teater, igrata: Juš Milčinski in Urška Mlakar
Organizator: Občina Lenart

TOREK, 6. NOVEMBER
17.30, ŠPORTNA DVORANA LENART

NAMIZNI TENIS, TURNIR ZA ČLANE
Organizator: ŠD Lenart in OŠZ Lenart

SREDA, 7. NOVEMBER
OB 17.00, ŠPORTNA DVORANA LENART

KOŠARKA –TROJKE, TURNIR U9, U11, U13, U15, U17
Organizator: OKK Lenart in OŠZ Lenart

PETEK, 9. NOVEMBER
OB 19.30 ŠPORTNA DVORANA LENART

ODBOJKA, TURNIR ZA ČLANE
Organizator: ŠD Lenart in OŠZ Lenart

SOBOTA, 10. NOVEMBER
10.00, DOM SV. LENARTA

Prireditev v počastitev občinskega praznika ZA STANOVALCE DOMA SV. LENARTA
Organizator: Dom Lenart d.o.o

19.00, DOM KULTURE LENART
Glasbena KOMEDIJA zmenek
Člani Mladinske dramske skupine Kulturno turističnega društva Selce so se lotili »zmenka« na svoj 
način, s svetovnimi pop in rock uspešnicami so ustvarili pravi muzikal, prelet igre, pesmi in plesa. 
Predstava je doživela izjemen uspeh, saj so jo v enem letu ponovili 17-krat.
Romantične zgodbe, živahni ritmi, svetovne uspešnice, ubrani glasovi, mladostna energija … 
Pustite se zapeljati in pridite na Zmenek, ki vas bo navdušil. 
Organizator: Mladinska dramska skupina KTD Selce in Občina Lenart

PETEK, 16. NOVEMBER
OB 18.00, KULTURNI DOM VOLIČINA

KONCERT ZA DOBER NAMEN
NASTOPA VOKALNA SKUPINA AMISTA Z GOSTI IN PRIJATELJI
Organizator: Vokalna skupina Amista

TOREK, 20. NOVEMBER
17.00, KNJIŽNICA LENART

Predavanje: Maistrovi slovenskogoriški sodelavci in podporniki Predavatelj: dr. Marjan Toš
Organizator: OZ ZVVS Lenart

SREDA, 21. NOVEMBER
 10.00, AVLA JOŽETA HUDALESA, OBČINA LENART

Otvoritev likovne razstave ob 20-letnici VDC POLŽ MARIBOR - ENOTA LENART 
IN 25. OBLETNICI DRUŠTVA SOŽITJE
Organizator: VDC POLŽ Maribor, enota Lenart

16.45, KNJIŽNICA LENART 
Predstavitev publikacije Helene Srnec: Martin Kojc, most k spoznanju

ČETRTEK, 22. NOVEMBER
18.00, KNJIŽNICA LENART

pravljični večer za odrasle
Organizator: Knjižnica Lenart

SOBOTA, 24. NOVEMBER
16.00, KULTURNI DOM VOLIČINA

33. MAISTROVE PRIREDITVE
Kulturni program: Pesnik v vojaški uniformi, sodelujejo: Jure Ivanušič, Silvo Safran in Zbor Srednje 
ekonomske šole Maribor.
Po proslavi se bo dogodek nadaljeval v Zavrhu z ogledom obnovljene Štupičeve vile, nove razstave 
o Rudolfu Maistru in s pogostitvijo.
Organizator: Občina Lenart

OB 19.00, ŠPORTNA DVORANA LENART
KONCERT MOČ GLASBE NAS ZDRUŽUJE
Nastopajo: Aleksander Jež, Beneški fantje, Manca Špik, Isaac Palma, hrvaška glasbenica Domenica, 
Alfi Nipič, za »klapsko« petje pa bodo poskrbeli odlični Il Divji in Tri tenora, Plesna šola Samba 
(hip-hop, standardni ter latinsko-ameriški plesi) ter drugi.
Organizator: Klub ljubiteljev glasbe »Moč glasbe nas združuje«

OVTARJEVE NOVICE
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Trško jedro Sv. Ane - priljubljen prireditveni prostor



Občina Sveta Trojica v Slovenskih goricah

Investicije za razvoj

Lepo jesensko vreme 
tudi Občini Sveta 
Trojica omogoča, da 

intenzivno izvaja načrto-
vane investicije. Trenutno 
je največje gradbišče v ob-
čini v Spodnji Senarski, 
kjer so v polnem teku dela 
pri modernizaciji ceste ter 
izgradnji pločnika in javne 
razsvetljave skozi naselje. 
Investicija je »težka« preko 
1,2 milijona evrov, sredstva 
pa sta zagotovili Direkci-
ja Republike Slovenije za 
infrastrukturo in Občina 
Sveta Trojica.

Medtem ko se investicija 
v Spodnji Senarski, ki je stekla pred mesecem 
dni, šele prav začenja, pa se investiciji v ener-
getsko sanacijo osnovne šole pri Sveti Trojici 
in poslovne stavbe v centru naselja že konču-
jeta.

V osnovni šoli so uredili novo kotlovnico, 
zamenjali svetila in objekt dodatno toplotno 
izolirali, kar je stalo okoli 322 tisoč evrov. 
Novo kotlovnico, ki so jo zgradili v javno za-
sebnem partnerstvu, so že zagnali. Po bese-
dah župana Darka Frasa pa jo bodo uradno 
predali namenu 15. novembra.

V najbolj eminentnem poslovnem objektu 
v središču Svete Trojice pa so poleg energet-
ske obnove izvedli tudi rekonstrukcijo celo-
tnega objekta. V njem so uredili ambulanto 
družinske medicine, prostore za zavarovalni-
co in prostore, v katere se bo preselila občin-
ska uprava. Na občini pričakujejo, da se bo 
občinska uprava v svoje nove prostore prese-
lila do konca leta.

V ambulanti družinske medicine pa bo 
od 1. 1. 2019 delal zdravnik specialist dru-
žinske medicine iz Zdravstvenega doma Le-
nart. Sprva bo ambulanta delala predvidoma 

dva dni v tednu. Če se bo zanjo odločilo dovolj 
pacientov, pa bo delala tudi več dni v tednu.

Občina Sveta Trojica je sodelovala na tudi 
razpisu za nabavo urgentnega vozila za potrebe 
Zdravstvenega doma Lenart. Urgentno vozilo, 
ki ga bodo začeli uporabljati v teh dneh, je sta-
lo 24.500 evrov. Pristojno ministrstvo je občini 
zagotovilo okoli 16.000 evrov za ta namen, pre-
ostanek pa je zagotovil Zdravstveni dom Lenart 
in svojih sredstev. Na podoben način je občina 
omenjenemu zavodu že pred časom uspela za-
gotoviti nov ultrazvok, radijske terminale, de-
fibrilatorje in še nekatero medicinsko opremo.

Trenutno potekajo v Občini Sveta Trojica 
tudi dela pri modernizaciji občinskih cest. 
V Zgornjem Porčiču modernizirajo odsek 
Dobaja–Postružnik in odsek Fras–Novak. V 
naselju Sveta Trojica asfaltirajo in komunal-
no opremljajo ulico Pot v Dobravo. Občina 
pa nadaljuje tudi komunalno opremljanje 
novega naselja Trojica Jug, kjer so začele rasti 
prve hiše tudi v južnem predelu načrtovanega 
novega naselja.

T. K.

Sprejem novorojenčkov pri trojiškem 
županu Darku Frasu

V času, ko praznujemo svetovni dan 
otroka, pripravi župan Sv. Trojice Dar-
ko Fras sprejem za otroke, ki so rojeni 

v preteklem letu; tokrat za 15 otrok, rojenih 
med 1. 9. 2017 in 1. 9. 2018. Letošnji, že 12. 
sprejem po vrsti, je potekal 3. oktobra v dvo-
rani kulturnega doma. Sprejem dojenčkov in 
njihovih staršev je povezovala Maja Fridau. 

Poudarila je, da je otrok eden največjih zakla-
dov tega sveta. Noben poljub, dan otroku, ni 
izgubljen, ne izraz veselja, ne dotik v pomi-
ritev, nobena pesem, zgodba … Otrok je kot 
ogledalo. Če ga obdaja ljubezen, jo odseva. 

Župan Darko Fras je med drugim dejal, 
da se veseli, ko lahko nagovori starše otrok, 
ki so veliko bogastvo za občino, še največje 

za starše, ki so osrečeni s 
starševstvom. Starši ima-
jo z otroki veliko skrbi, v 
občini pa so jim dolžni 
pomagati in poskrbeti za 
varstvo otrok v vrtcu. Za-
želel jim je veliko otroške-
ga smeha, radosti, veselja, 
sreče in ljubezni v družini. 
Po nagovoru je župan ob 
pomoči občinske svetnice 
Zdenke Polanec otrokom 
izročil igračo, mamicam 
pa rožico ter bon v vre-
dnosti 180 EUR.

Za nadvse prisrčen kulturni program je po-
skrbela skupina otrok Kapljice iz vrtca pri Sv. 
Trojici pod mentorstvom vzgojiteljic Tinke 
Markoli in Mišele Sinič.

Dodajamo imena otrok, ki so bili deležni 
sprejema pri županu: Mija, Lukas, Blaž, Nuša, 
Teo, Hana, Maša, Maša, Thiago, Klara, Žana, 
Iva, Nia, Anej in Sofia.

Ludvik Kramberger

z naslovom Likovni mozaik otrok. V razstavi-
šču Antona Fašinga v občinski stavbi na Sveti 
Ani so jo odprli v sredo, 3. oktobra, k ogledu 
pa je vabila ves oktober. 

Pevke pri etnografski 
skupini Turističnega 
društva Sveta Ana se 
sprašujejo: »Kje so tisti 
stari časi, ko so fantje 
še prepevali na vasi?« S 
svojim delovanjem skr-
bijo, da navade druženj 
z ljudsko pesmijo ob 
iz dneva v dan daljših 
in hladnejših jesenskih 
večerih ne bi zamrle. 
Ob 10. obletnici delo-
vanja so tako v petek, 5. 
oktobra, priredile večer 
ljudskih pesmi. Na odru so se jim pridružile 
ljudske pevke iz Apač, Pevska skupina DU 
Lenart, Pevke ljudskih pesmi Žitni klas iz Be-
nedikta, skupina ljudskih pevcev in godcev iz 
Velke in ljudski pevci iz Cerkvenjaka. Posebej 
pa so se pevke razveselile skupine pevk Šajke 
iz Vuhreda, ki so s seboj pripeljale kar poln 
avtobus obiskovalcev. Ob tej priložnosti so 
pevke izkoristile priložnost ter v svojo sredo 
povabile bivše članice skupine in se jim s po-
deljenimi plaketami zahvalile za njihov trud. 
Skupina pevk deluje pri etnografski skupini 

TD Sv. Ana, ki jo vodi Franček Ruhitel, skupi-
no pevk pa koordinira Betka Urbanič. Večer 
se je po prireditvi prelevil v prijetno srečanje 
ljubiteljev ljudskih pesmi ter dokazal, da bodo 

domače melodije še odmevale po vaseh.
Turistično društvo Sveta Ana je eno izmed 

16 društev v Občini Sveta Ana. Ustanovljeno 
je bilo leta 1996, sedaj pa okoli 110 članov 
deluje pod predsedstvom Feliksa Beriča. Vsa 
leta člani spodbujajo k urejenosti občine ter 
tudi sami pripomorejo k le-tej. Feliks Berič je 
ob tej priložnosti dejal: »Skupini pevk ob nji-
hovi obletnici čestitam in jim želim zdravja 
ter moči za nadaljnje delovanje.«

Aleksandra Papež 

Veličastno srečanje pihalnih orkestrov treh dežel

V Sveti Trojici je bilo 
zadnjo nedeljo v 
septembru rado-

stno in veselo, saj se je tam 
odvilo »Srečanje pihalnih 
orkestrov treh dežel«, na 
katerem je sodelovalo šest 
pihalnih orkestrov iz Av-
strije, Hrvaške in Slovenije. 
Na prireditvi, ki je pred-
stavljala nekakšen višek 
oziroma nadaljevanje tro-
jiške jesenske kvaternice, 
se je zbralo izjemno veliko 
domačinov, da o številnih 
obiskovalcih iz Lenarta in 
drugih krajev v osrednjih 
Slovenskih goricah niti ne 
govorimo. Med obiskoval-
ci sta bila tudi župan občine Lenart mag. Ja-
nez Kramberger in državnozborski poslanec 
Franc Breznik.

Na osrednjem trgu v središču Svete Trojice 
pod mogočno trojiško cerkvijo so se pihal-
ni orkestri začeli zbirati ob koncu kvater-
nice, točno opoldne. Eden za drugim so na 
trg prišli Slovenskogoriški pihalni orkester 
KD MOL iz Lenarta, Marktmusikkapelle 
St. Anna an Aigen iz Avstrije (blizu sloven-
ske meje, nedaleč od Kuzme na Goričkem), 
Godba veteranov Mengeš pri KD Mengeška 
godba, Puhački orkestar DVD Vrbovsko iz 
Hrvaške in Puhački orkestar KUD Sloga Rav-
na gora iz Hrvaške (Vrbovsko in Ravna gora 
sta v zaledju Reke ob cesti Karlovac–Reka). 
V središču Svete Trojice so orkestre pričakali 
obiskovalci, ki jim je vsak orkester po priho-
du zaigral skladbo ali dve. Nato pa so nekaj 
koračnic zaigrali še skupno, s čimer so nav-
dušili zbrane poslušalce.

Po pravem malem koncertu, ki so ga or-
kestri uprizorili v središču Svete Trojice, so 
eden za drugim krenili na prizorišče srečanja 
pihalnih orkestrov treh dežel, ki je bilo v šoto-
ru na športnem igrišču pri osnovni šoli. Tam 
je orkestre pričakala in navdušeno pozdravila 
množica obiskovalcev od blizu in daleč. Pred 
prireditvenim šotorom pa je tudi lepo dišalo, 
saj so prizadevni organizatorji že zjutraj zače-
li peči vola, s katerim so pogostili vse glasbe-
nike in obiskovalce.

Udeležence je že na začetku srečanja, ki sta 
ga organizirala KD MOL iz Lenarta in Obči-
na Sveta Trojica, pozdravil župan občine Sve-
ta Trojica Darko Fras. Dejal je, da je ponosen, 
da je srečanje pihalnih orkestrov treh dežel 
v Sveti Trojici, saj gre za vrhunsko glasbeno 
prireditev, ki predstavlja primerno nadalje-
vanje jesenske kvaternice, ki velja za praznik 
romarjev. Kot je dejal Fras, je bil oče tokra-
tnega srečanja pihalnih orkestrov treh dežel 
podžupan občine Sveta Trojica Branko No-
vak, ki je tudi uveljavljen glasbenik in član več 
orkestrov. Vsem zbranim, tako nastopajočim 
kot obiskovalcem, je zaželel prijetno glasbeno 
popoldne in prijetno druženje v Sveti Trojici.

Nato so na prireditvenem prostoru skupaj 
zaigrali vsi pihalni orkestri hkrati. Skladbe in 
koračnice, ki jih je skupaj igralo več kot 200 
glasbenikov, niso odmevale samo po priredi-
tvenem prostoru, temveč po vsej Sveti Trojici 

in še daleč v Slovenske gorice. Kaj takšnega 
človek zares ne sliši vsak dan.

Po skupnem nastopu, ki je navdušil zbrane, 
se je predstavil še vsak pihalni orkester pose-
bej. Vsi so poželi buren aplavz. Obiskovalce 
pa sta s svojimi duhovitimi in domiselnimi 
šalami navdušila tudi povezovalca programa 
na srečanju – Romana Drumlič in Vinko Ši-
mek oziroma Jaka Šraufciger.

Po tem, ko so se predstavili vsi pihalni or-
kestri, je na prireditveni oder prišel s svojimi 
Muzikanti še Alfi Nipič, legenda slovenske 
narodno zabavne glasbe. 
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V Spodnji Senarski že mesec dni modernizirajo cesto in gradijo ploč-
nik in javno razsvetljavo skozi naselje.

Šest pihalnih orkestrov iz Avstrije, Hrvaške in Slovenije je na osrednjem 
trgu v središču Svete Trojice pripravilo pravi mali koncert.

Parada pihalnih orkestrov skozi središče Svete 
Trojice je bila zelo slikovita. V ospredju »motor« 
srečanja Branko Novak.

Nastopajoče in obiskovalce srečanja je pozdravil žu-
pan Svete Trojice Darko Fras. Za njim povezovalca 
programa Romana Drumlič in Vinko Šimek.



Lajnar jih je pozdravil

Letos, na dan je-
senske kvaterni-
ce, v nedeljo, 30. 

9. 2018, je bil sončen 
in topel dan. Trojiški 
gasilci so tokrat stojni-
co pripravili ob svojem 
domu, tako so še bolj 
privabili mimoidoče. 
Prišel pa jih je pozdra-
vit mimoidoči lajnar 
Wilfried Gombocz, ki 
je zbudil pozornost. 
Gasilci pa so dosegli 
svoj namen.

S. Š.

Otvoritev gasterajskih cest

V soboto, 29. 9. 
2018, so v Sp. 
Gasteraju, v 

Občini Sv. Jurij v Slov. 
goricah priredili otvo-
ritev prenovljenih ga-
sterajskih cest, ki so bile 
sicer v promet predane 
že konec lanskega leta. 
Rekonstrukcija skoraj 
5 km dolgega cestnega 
odseka čez Gasteraj je 
potekala v dveh fazah, 
v letih 2016 in 2017. V 
prvi fazi je gradbeno 
podjetje Asfalti Ptuj,  
d. o. o., izvedlo rekonstrukcijo 2.600 m dol-
gega odseka od križišča pri Krivcu v Sp. Ga-
steraju pa do križišča pri gospodinjstvu Eder 
v Zg. Gasteraju. V letu 2017 je 2. fazo obnove 
gasterajskih cest v dolžini dobrih 2 km izva-
jalo podjetje Komunala Slovenske gorice. Z 
rekonstrukcijo Gasterajske ceste je Občina 
Sv. Jurij v Slov. gor. dobila tudi prvo kroži-
šče v občini. Vrednost celotnega projekta je 
znašala nekaj čez 600.000 €. Projekt pa je bil 
sofinanciran tudi iz naslova 23. člena zakona 
o sofinanciranju občin. 

Otvoritve so se poleg župan Petra Škrleca 
in direktorja občinske uprave Sama Kristla 
ter občinskih svetnikov udeležili še direk-
tor Komunale Slovenske gorice Janez Belna, 
vodja gradbišča Bogdan Vegan, nadzornik 
Franc Selinšek in krajani Gasteraja. Blagoslov 
ceste je opravil farni župnik, dekan dr. Janko 
Görgner, za kulturni program pa so poskrbeli 
člani Jurovskega okteta. Zbrane sta nagovori-
la župan Peter Škrlec in direktor podjeta Ko-
munala Slovenske gorice, d. o. o., Janez Belna

Dejan Kramberger, foto: Maksimiljan Krautič

Občina Sveti Jurij v Slovenskih goricah

Sprejet jurovski OPN, rekonstrukcije cest, 
vizija razvoja
Minuli teden, v četrtek, 18. 10. 2018, je v prostorih Občine Sv. Jurij v 
Slov. gor. potekala 27. redna seja občinskega sveta. 
Sprejet Občinski prostorski načrt Občine Sv. Jurij v Slov. gor.

Med najpomembnejšimi točkami je 
bilo sprejetje novega Občinskega 
prostorskega načrta. Z novim OPN 

je približno 10 hektarjev kmetijskih zemljišč 
spremenilo namembnost v stavbna zemljišča. 
Prav tako pa je na drugi strani cca 8 hektarjev 
zemljišč spremenilo namembnost iz stavbne 
v kmetijsko. Župan Peter Škrlec se glede na 
dejstvo, da je bilo veliko zahtevkov za spre-
membo namembnosti kmetijskih zemljišč v 
gradbena, nadeja, da se bo v jurovski občini 
v prihodnje povečalo število novogradenj. V 
prid temu priča tudi podatek, da so gradbene 
parcele v t. i. »Sončni« soseski in soseski »Za 
šolo« skoraj v celoti prodane. 

Nova gradbena zemljišča so odslej tudi 
med Mercatorjem in gasilskim domom v 
Jurovskem Dolu, kjer bo možna gradnja po-
slovnih objektov mirne dejavnosti. 

Nov OPN je po mnenju župana sestavljen 
razvojno in bo dolgoročno zagotovo vplival 
na pozitiven razvoj občine. Mladi bodo ime-
li namreč možnost gradnje stanovanjskih 
objektov in možnost ostati v domači občini. 

Občinski svetniki so na seji obravnavali v pr-
vem branju proračun za leto 2019 (več o proraču-
nu za 2019 v prihodnji številki) ter sprejeli sklep 
o soglasju k sistematizaciji delovnih mest za vr-
tec. Zaradi povečanega vpisa in številka otrok v 
vrtcu se bo s 1. 1. 2019 polovični kombinirani 
oddelek povečal v cel kombinirani oddelek. 

Občinski svetniki so v drugem branju spre-
jeli tudi odlok o pokopališkem redu in odlok 
o predmetu in pogojih za dodelitev koncesi-
je za opravljanje lokalne gospodarske javne 
službe 24-urne pogrebne službe v občini Sv. 
Jurij v Slov. gor.

Končuje se 1. del rekonstrukcije občinskih cest III. faza 
Gradbeno podjetje asfalti Ptuj, d. o. o., v teh 

dneh zaključuje 1. sklop rekonstrukcije ob-
činskih cest faza III, in sicer z obnovo cestne-
ga odseka Malna–Plodršnica (LC 203-321). 
Dolžina omenjenega odseka znaša 1.800 m, 
širina pa skupaj z muldo in bankino 5,3 m. 
Vrednost investicije znaša 236.463,25 €. 

Pričela pa so se že tudi dela 2. sklopa tega 
projekta, in sicer rekonstrukcija cestnega 
odseka v Zg. Partinju – odsek Najdenik (JP 

703-407) v dolžini 405 m, širina vozišča bo 
znašala 3 m, skupaj z muldo in bankino 4 m. 
Vrednost del na tem cestnem odseku znaša 
44.948,00 €.

Izvedba tretjega sklopa Zg. Partinje–Ši-
roko (JP 703-341) v dolžini 1500 m se bo 
pričela prihodnje leto. Skupna širina te ce-
ste bo znašala 4 m, vrednost investicije pa je 
177.303,70 €. Skupna vrednost tega projekta 
– rekonstrukcije občinskih cest III. faza znaša 

Ves čas prireditve je bil v 
ospredju tudi Branko Novak, pa 
ne samo kot glavni organizator 
srečanja, temveč tudi kot glasbe-
nik, saj je odlično igral na bariton 
in se domači publiki predstavil v 
najboljši luči.

Po srečanju je župan občine 
Sveta Trojica Darko Fras za medi-
je dejal, da je s prireditvijo več kot 
zadovoljen, saj je bil odziv ljudi v 
Občini Sveta Trojica in nasploh 
v osrednjih Slovenskih goricah 
zelo dober. »To srečanje je dokaz, 

da lahko tudi domača slovenska glasba ljudi 
pritegne in 'dvigne', če je le kakovostno iz-
vedena,« je dejal Fras in dodal, da je bilo na 
prireditvi veliko pozitivne energije, ki jo je 
bilo mogoče čutiti ob vsakem nastopu. Izrazil 
je upanje, da bo srečanje pihalnih orkestrov 
treh dežel v Sveti Trojici postala tradicional-
no, saj je letošnje srečanje pokazalo, da takšne 
prireditve sodijo v osrednje Slovenske gori-
ce. Po Frasovih besedah je bilo srečanje tudi 
spodbuda številnim glasbenim ustvarjalcem 
in organizatorjem glasbenega življenja, ki za 
glasbo in za to, da nas razveseljujejo z njo, na-
menijo veliko prostovoljnega dela in žrtvuje-
jo veliko prostega časa.

Tomaž Kšela

458.714,95 €. Občina bo 
del sredstev za izvedbo 
tega projekta dobila iz 
naslova 23. člena zakona 
o financiranju občin. Za 
leto 2018 bo Jurovska ob-
čina tako prejela 85.192 € 
nepovratnih sredstev in 
85.192 € povratnih sred-
stev (brezobrestni kredit). 
V letu 2019 pa bo občina 
prejela 86.973 € nepovra-
tnih sredstev in 86.973 € 
brezobrestnega kredita, ki 
ga država nudi občinam. 
Razvojni poudarki

Tudi v prihodnje bo dan velik poudarek in-
vesticijam v cestno infrastrukturo. Med krat-
koročnimi projekti že v letu 2019 so ureditev 
prometne varnosti v samem centru občine 
skupaj z direkcijo za infrastrukturo, ureditev 
športnega igrišča in fitnesa na prostem, oživi-
tev trškega jedra z vključeno nabavo stojnic, 
pomičnega odra, stolov, klopi in digitalnega 
spomenika, na katerem bodo predstavljeni 
preteklost in zanimivosti jurovske občine. Prav 
tako je v načrtu ureditev parkirnega prostora 

ob starem pokopališču. Novo urejeno parkiri-
šče bi hkrati služilo kot prireditveni prostor ob 
večjih prireditvah v Jurovskem Dolu. 

Občina bo po sprejemu novega OPN še na-
prej vzpodbujala in pospeševala individualno 
stanovanjsko gradnjo. Med kratkoročnimi ci-
lji je zagotovitev optične povezave po vsej ob-
čini kljub razpršeni gradnji. Med dolgoročne 
cilje pa med drugim sodi izgradnja manjšega 
trgovskega poslovnega prostora. 

Dejan Kramberger
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Obvestilo o objavljenem Javnem razpisu o 
finančni pomoči za pospeševanje razvoja 

malega gospodarstva in samozaposlovanja v 
Občini Sv. Jurij v Slov. goricah v letu 2018
Občina Sv. Jurij v Slov. goricah je dne 10. 10. 2018 objavila Javni razpis o finančni po-

moči za pospeševanje malega gospodarstva in samozaposlovanja v Občini Sv. Jurij v Slov. 
goricah v letu 2018.

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev fizičnim osebam za 
namen prehoda iz brezposelnosti v samozaposlitev v Občini Sv. Jurij v Slovenskih goricah.

Finančna sredstva so namenjena za sofnanciranje izvajanja posameznih ukrepov:
a. Subvencioniranje obrestne mere,
b. Pomoč za samozaposlitev.
Upravičenci po tem razpisu so fizične osebe, ki so bile pred realizacijo samozaposlitve 

prijavljene pri Zavodu za zaposlovanje RS in izpolnjujejo naslednje pogoje: 
 - stalno prebivališče na območju Občine Sv. Jurij v Slov. goricah,
 - sklenjena pogodba o samozaposlitvi ali vračilu prispevkov z Zavodom za zaposlovanje,
 - registracija dejavnosti na podlagi Zakona o gospodarskih družbah v obdobju od 1. 9. 

2017 do 30. 10. 2018,
 - dejavnost mora pomeniti edini in glavni poklic,
 - poslovni sedež poslovnega subjekta mora biti na območju Občine Sv. Jurij v Slov. goricah.

Besedilo Javnega razpisa in ostala razpisna dokumentacija sta objavljena na spletni stra-
ni občine: www.obcinajurij.si, dobite jo lahko tudi na sedežu Občine Sv. Jurij v Slov. gori-
cah v času uradnih ur.

Razpisni rok za oddajo vlog je najkasneje do ponedeljka, 12. 11. 2018, do 12. ure.
Občina Sv. Jurij v Slov. goricah, Peter Škrlec, župan

K prazničnemu razpoloženju je prispeval tudi vol 
na žaru, s katerim so organizatorji počastili vse 
nastopajoče in obiskovalce.

Ko je hkrati zaigralo preko 200 glasbenikov iz šestih pihalnih orke-
strov, so koračnice in druge skladbe odmevale daleč v Slovenske gorice.

Zadnja dela na cesti Malna-Plodršnica



70 let SVZ Hrastovec: razstava Življenje in 
odprtje DBE Apače

V sklopu prazno-
vanja 70. oble-
tnice delovanja 

SVZ Hrastovec so 15. 
oktobra v Avli Jožeta 
Hudalesa v Lenartu od-
prli razstavo fotografij 
stanovalcev Socialno 
varstvenega zavoda 
Hrastovec v dislocirani 
bivalni enoti v Mari-
boru. Avtor Zdravko 
Kuhta ji je dal naslov 
Življenje. »Vsebina za-
voda so ljudje, ne pa 
zidovi in inventar. Ko 
omeniš zavod Hrasto-
vec, je prva asociacija 
grad, arhitektura. Noben pa se ne spomni lju-
di, ker jih ne pozna. Zavod pa je namenjen lju-
dem, ki sami zunaj ne bi preživeli, ker rabijo 
podporo, ki jim je njihovi domači ne morejo 
nuditi zaradi takšnih ali drugačnih razlogov. 
Smo na stopnji civilizacije, da si država lahko 
privošči zavod, ki ga financiramo vsi …« je 
poudaril avtor. V kulturnem programu so na-
stopili učenci Glasbene šole Lenart, program 
pa je povezovala Petra Hameršak. Zbrane je 
nagovorila direktorica SVZ Hrastovec mag. 
Andreja Raduha, ki se je zahvalila Zdravku 
Kuhti, da s plemenitim delom na področju 
fotografije in z literarnimi deli odstira vrata v 
svet njihovih stanovalcev. Lenarški podžupan 
Franci Ornik pa je poudaril, da gre za ranljivo 
skupino ljudi, ki jim Občina Lenart zmerom 
poskuša stopiti naproti in jim pomagati po 
najboljših močeh. Razstava bo na ogled do 
19. novembra 2018.

16. oktobra pa je potekala uradna otvo-
ritev prenovljene dislocirane bivalne enote 
SVZ Hrastovec Apače. Slavnostna govornica, 
državna sekretarka na Ministrstvu za delo, 
družino, socialne zadeve in enake možnosti 
Breda Božnik, je poudarila, da v SVZ Hra-
stovec »v težnji k normalizaciji življenja usta-
navljajo dislocirane bivalne enote in se s tem 
vedno bolj odpirajo, kar pa ustvarja strpnejšo 
in odprto družbo do drugačnosti«. Kulturni 
program so pripravili učenke in učenci iz OŠ 

Apače, župnik Janez Ferencek pa je opravil 
blagoslov prostorov. DBE Apače so sicer na-
selili že vseptembru. V hiši, ki je zasnovana v 
modernem slogu z dvigalom in prostori, pri-
lagojenimi osebam na invalidskih vozičkih, 
biva 14 stanovalcev, ki potrebujejo 24-urno 
prisotnost delavca. 

Prireditve v sklopu 70. obletnice Socialno 
varstvenega zavoda Hrastovec potekajo pod 
sloganom Različnost nas bogati.

Iz sporočila za javnost SVZ Hrastovec

Dan odprtih vrat v ZD Lenart

Zdravstveni dom Le-
nart skrbi za zdra-
vstveno varstvo 

približno 20.000 ljudi iz 
UE Lenart. Tako so za 
uporabnice in uporabnike 
v petek, 12. oktobra 2018, 
organizirali dan odprtih 
vrat v organizaciji Centra 
za krepitev zdravja (CKZ). 
Z dnevom odprtih vrat so 
želeli predstaviti delovanje 
zavoda na malce drugačen 
način in predstaviti pomen 
preventivnih programov, 
ki se izvajajo pod okriljem 
CKZ. Izvajali so meritve 
krvnega tlaka in sladkorja, 
izvajali 6-minutni test hoje, 
predstavili preventivne 
programe, ki jih izvajajo v 
CKZ. Omogočili so ogled 
ambulante družinske me-
dicine, zobne ambulante, 
zobnega kabineta, zobne 
tehnike in reševalnega vozila, ki pa je naj-
več pozornosti pritegnil pri najmlajših. Pred 
vhodom v zdravstveni dom je potekala pro-
mocija programa Svit z napihljivim modelom 
debelega črevesja, kjer si je bilo možno med 
poučnim sprehodom skozi repliko črevesja 
ogledati bolezenske spremembe. Direktor 
Jožef Kramberger, dr. med, spec. je poudaril 
pomembnost preventive, saj je le-ta boljša kot 
kurativa. »Opažamo, da se ljudje v zadnjem 
času bolj zavedajo pomembnosti vlaganja v 
lastno zdravje in pomena preventive ter že 

opažamo pozitivne premike v tej smeri, kar 
nas zelo veseli,« je še dodal direktor ZD Le-
nart.

Maskota ZD Lenart - nosorog Rafko - je 
z veseljem razkazal zdravstvenim dom krat-
kohlačnikom iz Vrtca Lenart, ki so se mu na 
koncu za prijetno in zanimivo vodenje zahva-
lili z ročno izdelanim darilcem - sovico. Ra-
fko jim je v zahvalo za obisk poklonil jabolka 
in pobarvanke. 

Nina Zorman, foto: arhiv ZD Lenart

Trgatev Zavrh 2018

Letošnja trgatev v Zavrhu je bila 
vesela in živahna kot že dolgo ne. 
K temu je prispevalo tudi sončno 

vreme, ki je  privabilo mnogo obisko-
valcev vseh generacij od blizu in daleč.

 Prireditve so se udeležili tudi učenci 
OŠ Voličina, ki jim je Sadjarsko dru-
štvo Slovenske gorice Lenart prikazalo  
prešanje jabolk na staro prešo,  otroci 
so lahko sami poskusili, kako je bilo 
včasih na preši.   TD Rudolf Maister 
Vojanov Zavrh je za otroke pripravilo 
športne igre. Ogledali so si Viničarski 
muzej Kranvogel, lovsko razstavo v 
Lovskem domu LD Voličina,   s turi-
stičnim vlakcem so se peljali na kratek 
izlet po Zavrhu in Selcih.

V popoldanskem času je s »polno 
paro« po Zavrhu vozil vlakec, ki mu 
potnikov ni zmanjkalo do teme.   Kot 
je običaj, je bil   postanek pri lovskem 
domu, kjer so lovci LD Voličina po-
stregli z lovskim golažem, v lovskem 
domu pa  je bila na ogled zanimiva lo-
vska razstava. Vrata Viničarskega mu-
zeja Kranvogel so bila za obiskovalce 
prijazno odprta tudi v popoldanskem 
in večernem času.

Živahno je bilo na stojnicah pri stol-
pu, bogata ponudba mošta in vina, 
obiskovalci so se lahko okrepčali z   
domačimi dobrotami. V uradnem 
delu prireditve  je Aleksandra Papež k 
mikrofonu povabila podpredsednika 
Društva vinogradnikov Lenart Stanka 
Krambergerja, župana Janeza Kram-
bergerja, predstavnika Turističnega 
društva Rudolf Maister Vojanov Zavrh 
Jožeta Rožmarina in skrbnika potom-
ke najstarejše vinske trte na svetu Jo-
žeta Rojsa.

Marko Šebart je prejel listino za iz-
bor Županovega vina za leto 2018 za 
rumeni muškat, letnik 2017.  Potomka 
najstarejše vinske trte na svetu, modra 
kavčina, letos ni tako bogato obrodila 
kot v preteklih letih, vendar   bo vino 
toliko  slajše.

Zaplesala je Folklorna skupina KD 
Vrisk iz Apač, igral je S.O.S kvintet, za-
bava je trajala do nočnih ur.

D. O.

Dvignili penino iz samostanskega studenca

Društvo za razvoj in ši-
ritev vinske kulture 
Vincar, ki bo v petek, 

26. oktobra, organizator že 3. 
Festivala vin osrednjih Sloven-
skih goric, je 9. septembra pri-
pravilo zasebni dogodek v čast 
peninam. Po letu dni so namreč 
v samostanski kleti v Sveti Troji-
ci dvignili iz studenca 36 penim, 
ki so jih lani oktobra vanj na zo-
renje spustili vinogradniki (vsak 
po 12 steklenic) Robi Hafner iz 
Svete Ane, Marjan Klobasa iz 
Sv. Trojice in Damjan Breznik iz 
Cerkvenjaka. 

Zbrane na dogodku sta poz-
dravili bivša cerkvenjaška vin-
ska kraljica Martina Breznik in 
aktualna Monika Majer. Spre-
govorila sta tudi Darko Fras, 
župan Občine Svete Trojice, in 
Peter Leopold, predsednik Dru-
štva vinogradnikov Sv. Trojica. 
Osrednji govornik na dogodku 
v čast peninam je bil znan in iz-
vrsten poznavalec vin in penin, 
enolog ter vitez vina Alojz Fili-
pič. Premierno vlečenje penin 
iz studenca je ob asistenci Žana 
Krajnca, predsednika Društva 
Vincar, in Marka Breznika opra-
vil lenarški Ovtar Marko Šebart. Dogajanje so 
popestrili še Slovenskogoriški glasovi. Zbrani 
so ob kulinariki Izletniške kmetije Breznik 

tudi prvi poskusili penine, ki so slabo leto zo-
rele v studencu samostanske kleti.

Franc Bratkovič
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DOGODKI IN DOGAJANJA

DBE Apače sta uradno odprli državna sekretar-
ka Breda Božnik in direktorica SVZ Hrastovec 
mag. Andreja Raduha.
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aktivno sodelovali pri realizaciji projekta rekonstrukcije ceste skozi
Lenart in vzpodbudili ponovni zagon aktivnosti pri razvoju projekta
Severna obvoznica, 
s svojimi predlogi in amandmajem povečali občinska finančna sredstva
za sofinanciranju športnih in kulturnih društev,  
predlagali in realizirali nujna vzdrževalna dela v športni dvorani
Lenart,  
spodbujali razvoj turizma,  
zagovarjali realen in vzdržen občinski proračun,  
se zavzemali za razvoj parka v prostor, kjer bo posrbljeno za prijetno
preživljanje prostega časa, za vse generacije, 
podprli delno rekonstrukcijo ceste Voličina - Hrastovec.

Kot aktivni soustvarjalci lokalne politike v Občini Lenart smo v preteklih letih: 

V občinskem svetu si želimo še naprej delovati v dobrobit vseh
občank in občanov. Predlagali in podpirali bomo projekte, ki bodo
zviševali kakovost bivanja v naši občini, stremeli k razvoju
gospodarstva, kmetijstva, infrastrukture in turizma ter skrbeli, da bo
Lenart zeleno mesto, prijetno za bivanje vseh generacij. Zavzemali se
bomo za adaptacijo osnovne šole Lenart in selitev prve triade na
zgornjo šolo ter dokončanje ceste Voličina - Hrastovec.

Spoštovane občanke in občani Občine Lenart!

Ker si želimo napredka v Občini Lenart vam predstavljamo listo kandidatov:

VE 1: 
Jožica Krajner 
Tilen Štefanec 
Sabina Markoli 
Andrej Razboršek 
Breda Lukavečki Družovec 

VE 2: 
Marija Arnuš 

Mag. Milan Repič
za župana Občine Benedikt

Cenjene občanke in občani!
Odločitev o kandidaturi sem sprejel, ker:
 - so z menoj odlične kandidatke in 

kandidati za občinske svetnike, s ka-
terimi smo pripravili jasen in razvoj-
ni program in s katerimi se bomo 
trudili za blaginjo vseh,

 - imam znanje in 15-letne delovne iz-
kušnje z vodenjem in upravljanjem, 

 - imam znanje in več kot 20-letne iz-
kušnje za uspešno pripravo razpisov 
za nepovratna sredstva, z vodenjem 
projektov, kar lahko uporabim pri 
delu za občino,

 - sem v teh letih navezal pristne stike 
z gospodarstveniki in politiki v Slo-
veniji.

NAŠ PROGRAM ZAJEMA:
 - ENAKOMEREN razvoj občine (centra in vasi), ki bo vključil tudi vse zainteresirane 

občane k oblikovanju predlogov in izvedbi projektov,
 - INVESTICIJSKI projekti: izgradnja cest, optike in kanalizacije, komunalna oprema 

stavbnih parcel, novi prostori za gasilsko dejavnost, sprehajalno-rekreacijski prostor, 
medgeneracijsko središče ...

 - USTVARJANJE pogojev za delo in razvoj obrtništva in podjetništva v občini, kar je 
pogoj za pridobivanje novih delovnih mest,

 - RAZVOJ trajnostnega zelenega turizma, socialnega podjetništva in zelenih delovnih 
mest,

 - MOŽNOSTI za delovaje društev, kot so gasilsko, kulturna, športna, upokojensko ter 
vsa ostala, ki s svojim delovanjem bogatijo življenje v občini.

Vabim VAS, da se volitev udeležite, in obljubim, da VAS glas zame in svetnike iz SLS ne bo 
razočaral.

Mag. Milan Repič
Naročnik oglasa: Slovenska ljudska stranka

Naročnik oglasa: SMC
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LISTA KANDIDATOV LENART
VOLILNA ENOTA 1 – LENART
1. Maksimiljan Šuman, udgi., vodja investicij v gradbeništvu
2. mag. Jasmina Breznik, direktorica javnega zavoda,
3. Jožef Rajšp, upokojenec,
4. Marjana Tompa, diplomirana fizioterapevtka,
5. mag. Srečko Šalamun, vodja VDC,
6. Nataša Rodeš, diplomirana vzgojiteljica predšolskih otrok,
7.  Bogdan Rojs, udig., direktor projekta,
8. Jožefa Zarnec, admin. tehnik, gospodinja
9. Alojzija Grahornik, bolničarka negovalka.

KONCESIONAR

MISLI RESNO
NA NAŠE KRAJE

VOLILNA ENOTA 2 . VOLIČINA
1. Zdenko Šilec, diplomiran zdravstveni tehnik

LISTA KANDIDATOV SVETA TROJICA
VOLILNA ENOTA SVETA TROJICA
1. Marjan Klobasa
2. Nataša Bauman
3. Heliodor Cvetko

VOLILNA ENOTA OSEK:
1. Branko Družovec 
2. Zdenka Škerget

VOLILNA ENOTA ZGORNJI PORČIČ
1. Marko Gungl

VOLILNA ENOTA GOČOVA
1. Kristijan Duh

VOLILNA ENOTA SPODNJA SENARSKA
1. Aleksander Divjak

VOLILNA ENOTA ZGORNJA SENARSKA
1. Bojan Švarc

VOLILNA ENOTA VERJANE
1. Milan Anžel

LISTA KANDIDATOV BENEDIKT
1. Davorin Krmek
2. Uroš Neudauer 

LISTA KANDIDATOV CERKVENJAK
1. Tina Rajh 

LISTA KANDIDATOV SV. JURIJ
1. Dominik Rajšp

LISTA KANDIDATOV SV. ANA
VOLILNA ENOTA 1
1. Karina Lorenčič

VOLILNA ENOTA 2
2. Bernard Škamlet  

VOLILNA ENOTA 3
3. Robert Ornik 

DAVID
KLOBASA
ZA ŽUPANA
SVETE TROJICE

#aktiviraj
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Spoštovane Trojičanke in Trojičani,

po tehtnem razmisleku sem se odločil, da kandidiram ZA ŽUPANA naše Svete 
Trojice. Ker je pravi čas in verjamem, da skupaj zmoremo.
Star sem 30 let, zaposlen v Državnem zboru Republike Slovenije kot strokovni 
sodelavec poslanske skupine NSi. Kljub temu, da izhajam iz družinskega pod-
jetja, kjer sem vsega skupaj bil zaposlen skoraj 10 let, me je želja po pridobivanju 
izkušenj in radovednost v svoji mladosti pognala v različne smeri, med drugim 
tudi v tujino, kjer sem si kot vodja marketinga pridobival nova znanja in tkal 
nove poslovne in prijateljske vezi. Kot samostojni podjetnik sem se v zadnjih letih 
s svojim podjetjem za organizacijo dogodkov in marketing podpisal pod veliko 
odmevnih projektov, pri katerih bi izpostavil sodelovanje z Zavodom za turizem 
Maribor, Visoko šolo za gostinstvo in turizem Maribor, večje število kreativnih 
konceptov za različna podjeta …  Sveta Trojica je vedno bila in vedno bo moj 
dom. Tu je moja družina, moji prijatelji in del mojega srca. Kljub temu, da sem kar 
nekaj let preživel v Mariboru, sem se vsak dan vračal na delo v naše družinsko 
podjetje v Sveto Trojico ter nato prevzel vodenje poslovne enote v Mariboru.  Po 
sprejeti odločitvi, da grem “na svoje”, pa sem se v kraju še vedno udejstvoval 
v sklopu raznih projektov in društev; eden izmed vidnejših je zagotovo projekt 
“Pozdrav sosedu”, ki ga v sodelovanju s TD Sveta Trojica organiziramo zadnji 
vikend v letu. Moj kraj imam rad, rad imam Trojičane, zato se želim po svojih 
najboljših močeh truditi za razvoj naše občine, iskati  priložnosti za naše kra-
jane in vzpodbujati povezovanje in soustvarjanje zgodbe, ki jo bomo zapustili 
zanamcem. Čas je za spremembe in nove priložnosti. Čas je zate, zame, za nas, 
da obrnemo stvari na bolje. Da pokažemo in dokažemo, da je Sveta Trojica kraj 
prihodnosti, ki ga skupaj oblikujemo, gradimo in ustvarjamo v ljudem prijazno 
okolje. Pripravljen sem prisluhniti in skupaj z vami odločno razvijati naš čudoviti 
kraj, pokazati nove priložnosti in vzpodbujati skupnost pri razvoju in tako graditi 
lepši jutri. Verjamem, da naša prečudovita Sveta Trojica vendarle ni Trnjulčica 
Slovenskih goric, usojena na stoletno spanje. Zdaj je čas. Aktiviraj se! 

David KLOBASA



Veveričin piknik 2018 - zabavno druženje 
otrok in starejših pri Benediktu

Turistično društvo 
Atlantida je v or-
ganizaciji predse-

dnika društva Antona 
Mlaska pripravilo nepo-
zaben dogodek za otroke, 
starše, dedke in babice iz 
Benedikta in okolice. V 
soboto in nedeljo (13. in 
14. 10. 2018) se je oko-
li 400 otrok in njihovih 
najbližjih družilo na Ve-
veričinem pikniku pri 
lovskem domu Benedikt. 
Otroci so se igrali na 
treh napihljivih gradovih 
in jahali ponije in konje. 
Vsi pa so pokušali tradicionalno hrano in 
pijačo iz naših krajev. Na pokušino je bila 
sladka kukla oziroma sveži jabolčni sok iz 
Ženjaka in mlado vino od Sv. Treh Kraljev. 
Med drugimi dobrotami so pokušali buhtlje 
in obložene kruhke s kruhom iz krušne peči, 
mesom iz kible, zablom in ptujskim lukom. 

Med modernimi jedmi pa so otroci najbolj 
uživali ob čokoladni fontani s svežim sadjem. 
Medgeneracijsko srečanje je odlično uspelo. 
Ponosni pa smo, ker tudi otroci poznajo in 
cenijo stare jedi. Vsi udeleženci si želijo še več 
podobnih dogodkov.

Janez Ferlinc

Jesen na jasi

Letošnja jesen je zelo pri-
jazno barvala pokrajino 
in vabila še na zadnje 

radosti na toplem soncu in k 
druženju. Seveda je vse zaman, 
če njeno naročje ostaja prazno; 
brez ljudi, ki bi se radostili, si 
dovolili dobiti priložnost, da 
občutijo hvaležnost in veselje 
do bivanja, sobivanja, druženja 
in povezovanja. Vse je v naših 
rokah, le drzniti si je treba. To 
so 6. 10. 2018 dokazali posame-
zniki iz Občine Sv. Trojica, ko 
so pred lovskim domom v Do-
bravi poskrbeli za dogodek, kot 
ga še ni bilo. Z motoričnim poligonom in šte-
vilnimi kreativnimi igrami so poskrbeli za ak-
tivacijo vseh starostnih skupin – od najmlajših, 
še v pleničke zavitih, vse do babic in dedkov. 

Užitek je bilo opazovati vrvež otrok, ki so 
se trudili loviti ribice, podirati keglje, meta-
ti obročke na Minione, skakati preko pisanih 
ovir, plezati pod in čez barvno mrežo, hoditi s 
hoduljami, poslikati svoj obraz in se predajati 
magični predstavi čarodeja Nikija Kneževića. S 
pripravo dobrot, ki so bile brezplačne, so želeli 
dokazati, da lahko čisto vsak po svojih zmožno-
stih prispeva k skupnosti. »Naša« Eko kmetija 
in sirarstvo Kekec je najmlajše razveseljevala z 
navihano pripravo slastnih eko palačink. 

»Spodbodel in spodbudil nas je televizijski 
prispevek na Kanalu A s predstavitvijo Ob-
čine Sv. trojica in med drugimi podatek, da 
so trojiški otroci motorično pod slovenskim 
povprečjem. S tem se ne moremo sprijazniti; 
gibanje je življenje in je ključno v zgodnjem 
razvoju človeka. Zato smo dolžni našim otro-
kom dati priložnost, da svoj potencial razvi-
jajo do maksimuma,« pravi Lidija Lepoša, 
fizioterapevtka po poklicu, ki je v ta projekt 
poleg svojega širokega znanja in izkušenj ob 
pomoči Davida Klobasa in krajanov Trojice, 

ki si želijo bolj živahen kraj, vložila ogromno 
dela, truda in kreativnosti. 

To je bil dokaz, da se s pravim pristopom, 
sodelovanjem, povezovanjem in odprtostjo 
uspe aktivirati dogajanje z globljim pome-
nom; ne le površinskih zabav, pač pa dejav-
nosti, ki pomagajo uriti veščine za življenje!

mag. Nataša Bauman, prof.

Organiziranje Drobtinice in prostovoljstvo 
na Osnovni šoli Benedikt

»Užitek je srečati pogled tistega, kateremu si pred kratkim storil kaj dobrega.« Jean de La Bruyère
Vsako leto 16. oktobra zaznamujemo sve-

tovni dan hrane, ki ponuja priložnost za 
razmislek in izpostavitev stiske več milijo-
nov kronično podhranjenih ljudi na svetu, 
na drugi strani pa imamo več kot milijardo 
prekomerno hranjenih ljudi. Med temi je kar 
tretjina debelih z visokim rizikom srčnožil-
nih obolenj, diabetesa in ostalih zdravstve-
nih problemov. Pravica do hrane je osnovna 

človekova pravica. Zadovoljuje osnovne člo-
vekove potrebe in omogoča zdravo, kakovo-
stno in srečno življenje.   Zato v sklopu tega 
svetovnega dne Rdeči križ Slovenije zdaj že 
nekaj let zapovrstjo pripravlja humanitarno 
akcijo „Drobtinica“, na kateri zbirajo sred-
stva za potrebe šoloobveznih otrok, in sicer 
tako, da prodajajo kruh in druge pekovske 
izdelke. Akciji se že nekaj let pridružuje tudi 
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Rdeči križ Benedikt, 
ki ga zadnjih 12 let za-
vzeto in uspešno vodi 
mag. Milan Repič. 
Občinska organizacija 
Rdečega križa Bene-
dikt v sodelovanju z 
učenci OŠ Benedikt 
postavi stojnico pred 
trgovino Mercator, kjer 
prostovoljci prodajamo 
kruh, pecivo, sadje, ki 
ga podarijo Trgovina 
Mercator, Pekarna Šija-
nec, Kmetija Merčnik, 
Aktiv kmečkih žena in 
deklet Benedikt, kme-
tija Žinkovič in drugi. 
Denar, ki se zbere, je 
namenjen sofinancira-
nju določenih dejavno-
sti za socialno ogrože-
ne otroke naše šole.

Na Osnovni šoli Be-
nedikt že deseto leto 
izvajamo interesno de-
javnost Prostovoljstvo. 
V aktivnosti so vključe-
ni učenci 9. razredov, ki 
vedno radi sodelujejo. 
Učenci preko prosto-
voljskega dela razvijajo 
in krepijo vrednote al-
truizma, aktivno pre-
vzemajo odgovornost, 
se medgeneracijsko 
povezujejo ter krepijo 
občutljivost za posame-
znika in družbo kot ce-
loto. Pri urah interesne 
dejavnosti imajo mo-
žnost izraziti svoje ideje, 
kreativnost, pomisleke 
in dileme. Sodelujemo 
v različnih projektih 
oz. prostovoljskih akci-
jah; največ z Občinsko 
organizacijo Rdečega 
križa Benedikt (v na-
daljevanju OO RK) in 
Amnesty International 
Slovenija (v nadaljeva-
nju AIS). Z AIS sode-
lujemo v vsakoletnem 
projektu Noč knjige in 
Maratonu pisanja ape-
lov. Skozi slednjo akcijo 
učence spodbujamo, da 
so aktivni, prevzemajo pobude in se zavzema-
jo za spoštovanje človekovih pravic. Pišemo 
apele, torej pisma, ki jih pošljemo predstav-
nikom oblasti v državah, kjer kršijo pravice 
človeka ali določene skupnosti in zahtevamo 
zanje pravico. V projektu Noč knjige običajno 
organiziramo branje knjig mlajšim učencem z 
ustvarjalnimi delavnicami.

Prav tako tudi sami organiziramo različne 
akcije, kot npr. Podari objem, dramske igre za 
najmlajše, kino predstava za vrtčevske otroke, 
branje pravljic, delavnice na različne teme, 
zbiranje hrane za zavetišče za živali, učenje 
plesa mlajših učencev, organiziranje šolskega 
plesa kot podpora šolski zbiralni akciji stare-
ga papirja (vstopnica na ples je vsaj 2 kg sta-
rega papirja) ipd. 

V sodelovanju z OO RK Benedikt vsako leto 

v predbožičnem času naši mladi prostovoljci 
obiščejo naše najstarejše občane (nad 90 let). 
Tem obiskom se z veseljem pridruži tudi pred-
sednik OO RK Benedikt mag. Milan Repič. 
Vsakega od teh starejših občanov preseneti-
mo z darilcem, ki jih prispeva OO RK Bene-
dikt. Povprašamo jih o njihovem življenju ter 
za spomin naredimo nekaj fotografij. Učenci 
pomagajo tudi pri krvodajalskih akcijah, ki so 
organizirane na naši šoli. Verjameva, da s temi 
dejavnostmi vzgajamo mladino, ki bo pri-
pomogla k razvoju boljše družbe, pozitivnih 
vrednot in k večjemu spoštovanju človekovih 
pravic. Ko delimo dobro, se to množi!

Jesenja Slana, mentorica prostovoljcev 
Osnovne šole Benedikt

Tjaša Mlinarič, aktivistka in prostovoljka 
OORK Benedikt

Maša v Perkovi kapeli

Končala se je delna obnovitev spomeni-
ka kiparju in pozlatarju Leopoldu La-
voslavu Perku na trojiškem pokopali-

šču ob 100-letnici njegove smrti. Sodelovali 
so vnukinja iz drugega zakona Marija Kuko-
vec iz Malega Brebrovnika, Občina Ivanjkov-
ci, občina Sv. Trojica v Slov. goricah in Slavko 
Štefanec. Na fotografiji sta Ivan Arcet in Va-
lerija Brumec, ki izvajata obnovitvena dela. 
V nedeljo, 16. 9. 2018, pa je bila zdaj že tra-
dicionalna sv. maša v Perkovi kapeli, ne več 
Poličevi, na cesti Maksa Kavčiča v Sv. Trojici.

Slavko Štefanec

Požar na Bunderlovi domačiji v Oseku

Ni bilo tako, kot piše-
mo v naslovu, pač 
pa je na Buderlovi 

domačiji v Oseku v nedeljo, 
14. oktobra, potekala skupna 
gasilka vaja društev, ki de-
lujejo v Občini Sv. Trojica v 
Slovenskih goricah. Vaji, ki 
je potekala v tednu požar-
ne varnosti, so sledili tudi 
gostje: župan Darko Fras, 
predsednik PGD Osek Vlado 
Ploj, svetniki občine Jasmina 
Trojner Kraner, Srečko Po-
štrak, Drago Slanič in častni 
predsednik PGD Osek Franc 
Rojko. 

V vaji je sodelovalo 36 ga-
silcev iz PGD Osek, Gočova 
in Sv. Trojica, poveljeval ji je 
poveljnik PGD Osek, organi-
zatorja vaje, Slavko Šilak. Ob 
postrojenih gasilcih je o po-
teku poročal županu, ob tem 
pa se zahvali lastnici domači-
je Cvetki Bunderla ter vsem 
gasilcem, ki so sodelovali v 
uspešni izvedeni gasilki vaji. 
Župan je pohvalil izvedbo vaje 
in izjemno pomembno delo 
gasilskih društev, za katerih 
nemoteno delovanje si priza-
devajo občina in svetniki. 

Ludvik Kramberger

Akcija stanovalcev blokov ob Poleni 
prispevala k novi podobi Lenarta

V času, ko je mesto Lenart 
dobil novo podobo in ob-
novljeno infrastrukturo, 

je v nekaterih stanovalcih obeh 
blokov Ob Poleni tlela želja, da v 
bližini blokov obnovi že pred le-
tom narejeno pešpot in stopnišče. 
Pri obnovi glavne ceste proti Ma-
riboru je bager pred nekaj tedni 
stopnišče in z betonskimi plošča-
mi položeno pešpot močno uni-
čil. Ker je bila opravljena le delna 
sanacija povzročene škode, smo 
se stanovalci obeh blokov odločili, 
da stopnišče in vmesno pot s po-
močjo Občine Lenart in prostovoljnim delom 
opravimo sami.

Akcija se je pričela že s popravilom dveh 

stopnišč, nadaljevala s pomočjo Občine Le-
nart, ki je prispevala 46 betonskih plošč in 
končala s polaganjem betonskih plošč na 

Kanoniki iz Gradca in Maribora obiskali 
cerkev Sv. Treh Kraljev

V četrtek, 11. ok-
tobra, so podru-
žnično romarsko 

cerkev Sv. Treh Kraljev, ki 
sodi v župnijo Sv. Bene-
dikt v Slovenskih goricah, 
obiskali kanoniki iz mari-
borske nadškofije in ško-
fije iz avstrijskega Gradca. 
Sprejel jih je njihov gosti-
telj župnik in prodekan 
Marjan Rola, ki jim je ob 
ogledu cerkve podal nekaj 
zgodovinskih podatkov o 
gradnji in njeni cerkveni 
opravi. Obširna zgodovina 
načrtovanja in gradnje cer-
kve in drugi podatki so ob-
javljeni v zborniku Stopinje 
življenja – Zbornik občine 
Benedikt, ki je bil izdan 2004. leta. Trikralje-
vska cerkev, katere začetki gradnje datirajo v 
16. stoletje, je prava mojstrovina graditeljev 
cerkva. Začetki načrtovanja gradnje segajo 
v leto 1521, ko je salzburški nadškof Matej 
Lang pl. Wellenburg izdal listino za gradnjo 
cerkve Sv. Treh kraljev. Cerkev je romarski 
značaj izgubila z izgradnjo cerkve in samo-

stana bosonogih Avguštincev pri današnji Sv. 
Trojici v Slovenskih goricah. Razlago župnika 
Marjana Role je za goste iz Avstrije prevajal 
duhovnik, domačin, dr. Jožef Urbanič. Kano-
niki so si ogledali še župnijsko cerkev v Bene-
diktu, katere gradnja datira v leto 853. 

Ludvik Kramberger
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DOGODKI IN DOGAJANJA

Prva  z leve Tjaša Mlinarič, druga mentorica Jesenja Slana in nato 
učenci prostovoljci

Drobtinice so se udeležili tudi predsednik OZRK Lenart Matjaž Zimic, 
sekretarka OZRK Lenart Klavdija Drašak in ravnatelj OŠ Benedikt Aljo-
ša Bradač. Na fotografiji ob predsedniku OO RK Benedikt mag. Milanu 
Repiču še predsednik DU Benedikt Milan Hlevnjak.

Dogajanje ob stojnici

Vaja gasilskih društev v Občini Sveta Trojica pri domačiji Bunderla

Kanoniki ob obisku cerkve Sv. Treh Kraljev v Slovenskih goricah



travnato površino med stopnicami.
V soboto 6. 10. 2018, in po obvestilu v obeh 

blokih so v delovni akciji sodelovali Andrej, 
Rok, Jan, Robert, Primož, Maks, Tadej in Stanko.

Pešpot, ki bo stanovalcem stanovanjskih 
blokov Ob Poleni in krajanom Lenarta skraj-
šala pot v center in nazaj, je bila končana v 
pičlih treh urah. Da je delovna akcija poteka-
la bolj gladko, so za tekoče napitke poskrbeli 
Milka, Tomaž in drugi. Katica je vse udele-
žence v akciji še posladkala z zelo dobrim pe-

civom. Med udeleženci akcije je bila Izražena 
tudi želja po več podobnih druženjih in še 
več, da bi za vse stanovalce blokov Ob Poleni 
organizirali piknik.

V delovni akciji smo ugotovili, da se na tak 
način med sosedi bolje spoznamo, povežemo 
in dokažemo, da ograj med sosedi ni in da 
le skupaj lahko mnogo koristnega naredimo 
zase in širšo družbo.

Stanko Cartl

Koncert Klape Šufit v Trojici

V soboto, 22. 9. 2018, ob 19. uri se je 
koncert splitske Klape Šufit, predvi-
den na cerkvenem dvorišču v Sv. Tro-

jici, zaradi slabega vremena odvijal v trojiški 
cerkvi. Vzdušje je bilo že na samem začetku 
enkratno, saj je množica obiskovalcev vsto-

pila v modro osvetljeno notranjost. 
Koncert Klape Šufit, ki je trajal dve uri 
z izvajanjem dalmatinskih in ene slo-
venske pesmi -»Čebelar«, so navzoči 
z užitkom spremljali in pospremili z 
gromkim aplavtom. Po koncertu se je 
bilo tudi možno odžejati ob samostan-
ski lipi. Odgovornemu organizatorju 
prireditve, DKC ASABO, Davidu Klo-
basi, s. p., gre zahvala za zelo dobro iz-
vedbo prireditve.

Slavko Štefanec

Moč glasbe nas združuje v Lenartu

V soboto, 24. novembra, ob 19. uri se 
bo v športni dvorani Lenart ponovno 
odvijalo koncertno snemanje »Moč 

glasbe nas združuje«. Te prireditve so med 
najbolj obiskanimi prireditvami v Slovenskih 
goricah, kjer gostijo velika domača in tuja 
glasbena imena.

Z nami bo Alen Nižetić, ki velja za enega 
najbolj priljubljenih dalmatinskih glasbe-
nikov in je nekdanji pevec splitske skupine 
Tutti Frutti. Po mnogih letih bo samo za nas 
nastopil legendarni Aleksander Jež, vsak obi-
skovalec pa bo prejel zgoščenko z njegovimi 
največjimi uspešnicami, kot so Bele vrtnice 
kradel sem zate, Hvala Bogu, da sem Štajerc 
in druge. Nastopili bodo tudi Beneški fantje, 
ki veljajo za prvi ansambel v Sloveniji, saj de-
lujejo že od leta 1952. Večer bosta popestrila 
priljubljena Manca Špik in Isaac Palma, ne bo 
pa manjkala niti trenutno najbolj vroča hrva-
ška glasbenica Domenica iz Vele Luke. Svo-
je največje uspešnice bo zapel Alfi Nipič, za 
»klapsko« petje pa bodo poskrbeli odlični Il 
Divji in Tri tenora, ki so nedavno prejeli prvo 
nagrado na enem izmed hrvaških festivalov. 
Prvič bo v Lenartu nastopila igralka Tanja Ri-

bič, ki nas je leta 1997 s pesmijo Zbudi se, do-
bri princ zastopala na Evroviziji. Po mnogih 
letih bo stopil na oder nostalgični pevec Toni 
Šafarić iz Međimurja, ki nas bo razveselil s 
svojimi uspešnicami. Nastopili bodo še Mar-
jan Zgonc, finalist prve sezone Slovenija ima 
talent - Alen Vogrinec Vesel in Stela Tavželj. 

Glasbene nastope bodo popestrile plesne 
točke Plesne šole Samba (hip-hop, standardni 
ter latinsko-ameriški plesi), folklora Sv. Tro-
jica. Prireditev bo povezoval ter kakšno zna-
no zapel Vinko Šimek, pridružil pa se mu bo 
tudi humorist Jaka Šraufciger. Kot ponavadi 
bodo tudi letos namenili donacijo nekomu, ki 
je pomoči potreben.

Vabljeni v Lenart na največjo in najbolj 
veselo prireditev v pričakovanju veselega 
decembra, ki združuje judi medkulturno 
in medgeneracijsko s številnimi glasbeni-
mi gosti. Zabava je zagotovljena! Kot vedno 
bo tudi tokrat s humoristom poskrbljeno za 
dozo ali dve smeha. Producent, scenarist in 
idejni vodja projekta je Denis Poštrak, oddaje 
pa predvajajo številne televizijske postaje po 
Sloveniji. 

TV oddaja »Moč glasbe nas združuje«

PD Lenart na Kolovratu
V oktobru je Planinsko 

društvo Lenart organiziralo 
pohod na Kolovrat, predalp-
sko hribovje na desni strani 
Soče, zahodno od Tolmina, 
z najvišjim vrhom Kuk nad 
Livkom. Gorski hrbet je dolg 
približno 7 km, razprostira se 
na višini 800 do 1100 m n. v., 
med Soško dolino in Beneško 
Slovenijo, po njem poteka dr-
žavna meja med Slovenijo in 
Italijo.

Pot nas je od prelaza Solarij pri Tolminu, 
966 m n. v., vodila po jarku Soške fronte do 
muzeja na prostem, nato do Trinškega vrha, 

vrha Nagnoj in vrha Kuk. Vračali smo se po 
italijanski poti mimo bivaka Zanuso do koče 
Rifugo Solarie, kjer nas je čakal avtobus.

PD Lenart, Alenka Špes
TD Sv. Trojica v Zasavju

Člani TD Sv. Trojica v Slov. 
goricah smo se v soboto , 6. 
10., odpravili na izlet oziroma 
ekskurzijo v Zasavje. Spre-
hodili smo se v kraju Vače. 
Člana družinskega gledališča 
Koleno sta nam v stilu klepe-
tulj prikazala nekdanje slabo 
stanje v Vačah in njihov ra-
zvoj ter predstavila Geoss ob 
skodelici kave in kozarčku 
vina. Zraven vaške situle smo si ogledali tudi 
cerkev sv. Andreja v Vačah, kjer je posebnost 
božji grob iz leta 1865. V gradu Bogenšperk 
smo si ogledali muzej. Ogledali smo si tudi 
rudarski muzej Zagorje. Prijazno so nas spre-
jeli v Steklarni Hrastnik in nas popeljali na 
ogled proizvodnje steklenih izdelkov visoke 

kakovosti. Na toplo kosilo smo se podali v 
Hišo domačih okusov Pr Čop v Podkumu, 
kjer so nam članice njihovega TD zapele 
nekaj zasavskih pesmi v rudarskih oblekah. 
Predsednica našega TD Darja Šuta jih je po-
vabila na obisk k nam. 

Slavko Štefanec
KTD Selce v Savinjski in Logarski dolini

V KTD Selce si vse tri sek-
cije - mladinska, dramska in 
ljudski pevci - rade vzamejo 
čas za prijetna medsebojna 
druženja. Tako so v soboto, 
15. 9. 2018, izvedli tudi zani-
mivo strokovno ekskurzijo v 
Savinjsko in Logarsko dolino. 
Uživali so ob šumenju sla-
pa Rinka, spoznali vas Luče, 
obiskali in si ogledali kmetijo 
Selinšek ter poizkusili njihov zgornje-savinj-
ski želodec. Ogledali so si tudi zanimiv film 
o Logarski dolini. Nekaj časa so namenili 
spoznavanju Žalca, predvsem fontane piv. Ob 

petju, smehu so se polni novih doživetij vrnili 
v svoje lepe domače kraje. 

J. B., foto: Janez Belna

DU Lenart v Beli Krajini
9. oktobra 2018 je Društvo 

upokojencev Lenart s TA LE-
-ZE organiziralo izlet v Belo 
Krajino, ki se ga je udeležilo 
51 članic in članov. V Mari-
boru se nam je pridružila tu-
ristična vodnica, Nadaljevali 
smo do Celja, ob reki Savinji 
proti Zidanemu mostu do 
Metlike. Tu smo si ogledali 
staro mestno jedro, grad z grajskim dvori-
ščem in cerkev sv. Nikolaja. 

V Črnomlju, ob sotočju Lahinje in Dobliči-
ce, nam je lokalna turistična vodnica predsta-
vila bogato zgodovino mesta, njene znameni-
tosti in kulinarične posebnosti – belokranjska 
pogača, ajdova potica, polnjena s skuto, in 
njihove vrste vin, kar smo tudi poizkusili.

Sledila je vožnja do Nove Štifte, kjer nam je 
tamkajšnji pater predstavil cerkev Marijinega 
vnebovzetja. Zgrajena je bila v 17. stoletju, 

ima obliko osmerokotne ladje s kvadratnim 
prezbiterijem, ob levi strani so postavljene 
svete stopnice, ki vodijo do oltarja Jezusovega 
križanja. Ob cerkvi stoji frančiškanski samo-
stan, kjer stalno živita dva patra.

V Rokodelskem centru v Ribnici so nam 
predstavili izdelavo suhe robe in lončarskih 
izdelkov na tradicionalen način. Med vožnjo 
domov je bil v Trojanah zadnji postanek za 
nakup njihovih dobrot.

M. P.
Jurovski upokojenci na Goričkem

91 jurovskih upokojencev se nas je v soboto, 
22. septembra, na izletu na Goričkem srečalo 
s člani pobratenega DU Ledavski Dol iz ob-
čine Rogašovci. V Gasilskem domu v Serdici 
so nas nagovorili predsednik gostiteljev Karel 
Horvat, naš predsednik Jože Šinko, predse-
dnik PGD Serdica Marjan Benko in rogaše-
vski župan Edvard Mihalič. Med potjo smo se 
ustavili v trgovini Body EM v 
Cankovi, ki je v lasti sorodni-
kov naše članice Jožice An-
drejč, kjer so nas zelo prijazno 
sprejeli in tudi pogostili. Ne-
kateri so obiskali Čebelarstvo 
čebelji gradič v Serdici, drugi 
so se povzpeli na Serdiški oz. 
Rdeči breg, 416 m visok hrib 

v neposredni bližini meje z Avstrijo, ki je del 
Pomurske planinske poti. S travnatega vrha z 
nekaj klopmi in brunarico je lep razgled na 
Goričko, pa tudi na del Pohorja. Ogledali smo 
si tudi slatinski vrelec v Nuskovi in spomenik 
pomladi 1945 padlim borcem Rdeče armade.

Miroslav Breznik

Člani društev na izletih
MDI v Beogradu

Sredi septembra so se na izlet 
odpravili tudi člani Medobčin-
skega društva invalidov Lenart. 
Tokrat so se odločili za Beograd 
in bili nad beograjskimi zanimi-
vostmi, obiskali so tudi Hišo cve-
tja, navdušeni. Med udeleženci je 
bil tudi Vojko Majer iz Lenarta, ki 
mu je bil Tito kot otroku iz zelo 
številčne družine boter. Fotografi-
ja je nastala pred cerkvijo sv. Save.

F. B.
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Alen Nizetić, Aleksander Jež, Manca Špik



ZB Lenart
Spominska plošča Karlu Čižku

Odkritje spominske plošče na kulturnem 
domu v Jurovskem Dolu je bilo v torek, 9. okto-
bra, ob 11. uri. V programu so sodelovali učenci 
OŠ J. Hudalesa Jurovski Dol, pozdravni nagovor 
je imel župan Peter Škrlec, osrednji govornik s 
predstavitvijo usode 1909. leta rojenega Jurov-
čana Karla Čižka pa je bil Aleksander Purgaj. 
Čižek je bil skupaj s ženo Avguštino nasilno iz-
gnan z vlakom v Srbijo že 27. 6. 1941. Kot izgna-
nec se je zaposlil v delavnici državnih železnic v 
Kraljevu, kjer je oktobra tega leta postal ena od 
2190 žrtev nemškega streljanja talcev.

Po slavnostnem govoru so spominsko 
ploščo odkrili župan Peter Škrlec, Aleksader 
Purgaj in Esher Hađiselimovič. Sledilo je dru-
ženje z pogostitvijo.

Komemoracije
Enaintridesetega oktobra se bodo v sode-

lovanju z občinami Lenart, Sveta Trojica in 
Sveti Juri v Slovenskih goricah odvijale ko-
memoracije pri spominskih obeležjih.

V Voličini bo komemoracija ob 9. uri, sle-
dijo spomenik Krisl Ele Tanje, „Cafe“ Selce, 
Črmlješak, Nadbišec, Gočova, Trojica, Ra-
dehova, centralni spomenik Lenart, kulturni 
dom Lenart, pokopališče Lenart in Sveti Juri v 
Slovenskih goricah, dom kulture.

Vabljena vsa zainteresirana javnost.
V soboto, 20. 10., pa se je ZB Lenart ude-

ležilo komemoracije na osrednjem pokopali-
šču v Gradcu.

ŠKSG: aktivno v jesensko obdobje

Narava počasi spreminja podobo in se 
umirja, šolske klopi in študentske pre-
davalnice pa so polne in vedno bolj 

žive. To velja tudi za dejavnosti v Študentskem 
klubu Slovenskih goric. Po ponovno uspešno 
izvedenem Pütafestu, ki smo ga že četrtič iz-
peljali, smo se morali ponovno osredotočiti 
na študijske obveznosti. Na Pütafestu so nas 
letos zabavali Šolski bend OŠ Benedikt, Šank 
Rock, Zablujena Generacija in Koala Voice.  
Ob začetku študijskega leta pa smo v Ka-
varni Askari prirejali Hip-Hop Bruc Par-
ty, kjer sta svoje duhovite rime v odlič-
nih ritmih delila z nami Mito in Emkej.  
V oktobru bomo sodelovali tudi na 3. Festi-
valu vin osrednjih Slovenskih goric, ki bo 26. 
10. 2018 v Sveti Trojici, v začetku novembra 

pa se bomo odpravili na tradicionalni jesen-
ski izlet v Amsterdam. Sredi novembra si 
bomo v Dvorani Tabor v Mariboru ogledali 
muzikal Briljantina. Sledilo bo mnogo novih 
projektov, ki bodo popestrili jesenske dni.  
Z oktobrom smo sklenili sodelovanje 
s Fitnes centrom Dream Gym Lenart, 
kjer lahko naši člani obiskujejo skupin-
ske vadbe ali fitnes za polovično ceno.  
Ker ob omenjenem ponujamo še mnogo dru-
gih ugodnosti in popustov, vabimo vse štu-
dente in dijake iz vseh občin Upravne enote 
Lenart, da prinesejo svoja aktualna potrdila 
o vpisu ter postanejo naši člani. Vsak član ob 
vpisu prejme ekološko stekleno flaško. 

Klemen Leopold

S kodeksom za odgovornejši odnos do narave

Kar 27 organizacij je podpisalo kodeks z 
naslovom »Obisk v naravi«, ki je nastal 
na pobudo Zveze tabornikov Sloveni-

je. Kodeks prinaša številne koristne nasvete 
in načela o spoštovanju narave v odnosu do 
skupnosti in do slehernega posameznika. Ker 
se kodeks še dotika tudi slovenskih lovcev 
in lovske organizacije, ga je v imenu Lovske 
zveze Slovenije podpi-
sal njen podpredsednik 
Ivan Malešič. Lovci 
že dolgo izpostavljajo 
skrb za ohranitev na-
ravnega ravnovesja in 
načela o trajnostni rabi 
vseh naravnih virov. 
Ocenjujejo, da bodo 
z novim kodeksom in 
skupnim nastopanjem 
lahko v teh prizade-
vanjih še uspešnejši. S 
kodeksom naj bi pr-
venstveno osveščali 
vse obiskovalce narave 
in predvsem vse šte-
vilčnejše turiste o od-

govornem obnašanju v naravi in o trajnem 
varovanju vsega naravnega bogastva, med 
katerim so tudi divje živali. Ker število obi-
skovalcev narave nenehno narašča je treba 
ljudem vedno znova dopovedovati, da jo je 
treba varovati, ne pa uničevati. 

M. T.

Zloženka o Ferdinandu Potokarju
Ferdinad Potokar je bil kaplan pri Lenar-

tu in so ga nacisti ob mučenju ubili. Njemu 
v čast bomo izdali zloženko, ki jo bomo na 

Lenartovo nedeljo delili na stojnici.
Predsednik ZB Lenart Alojz Bezjak
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Slov. gor. v okupirani slovenski Štajerski
Občinsko združenje za vrednote NOB Lenart je 28. septembra v Knjižnici 
Lenart organiziralo zanimivo predavanje zgodovinarja in publicista dr. 
Marjana Toša v Knjižici Lenart.

Po šestoaprilskem napadu sil 
osi na Kraljevino Jugoslavi-
jo leta 1941 je bila Dravska 

banovina – torej jugoslovanska 
Slovenija – razdeljena med itali-
janske in nemške okupatorje. Sle-
dnji so za nekaj dni zasedli tudi 
Prekmurje in ga nato že 16. aprila 
1941 prepustili Madžarom. Na-
tančneje je Hitler razdelil in razmejil Slovenijo 
v posebnih navodilih o razkosanju Jugoslavije 
z dne 12. aprila 1941. Navodila so določala, da 
slovensko Štajersko, Koroško, Gorenjsko, Me-
žiško dolino, Obsotelje in Posavje ter štiri nem-
ške vasi v Prekmurju dobijo Nemci. Ta del oku-
pirane Slovenije so nemški okupatorju razdelili 
v dve upravni enoti: v spodnjo Štajersko s sede-
žem v Mariboru in kasneje v Gradcu ter zase-
dena območja Koroške in Kranjske s sedežem 
na Bledu in kasneje v Celovcu. V spodnjo Šta-
jersko so vključili tudi dele okrajev Dravograd, 
Kamnik, Litija in Krško. Po prvotnih načrtih 
naj bi okupirana območja 1. oktobra 1941 pri-
ključili k rajhu. Formalno pravno so načrtova-
no priključitev odlagali, najprej iz personalnih 
razlogov, kasneje pa zaradi narodno-osvobo-
dilnega gibanja. Formalno-pravne priključitve 
nato ni bilo nikoli, a v praksi so oblasti v obeh 
okupacijskih enotah delovale in ukrepale, kot 
da gre za del nemškega rajha, z uveljavitvijo 
rasne in ostale nacistične zakonodaje. Italijani 
so svoj okupirani del Slovenije poimenovali kot 
Ljubljanska provinca ali Ljubljanska pokrajina 
in jo priključili k Italiji. Madžari so Prekmurje 
formalno-pravno priključili k madžarski državi 
16. decembra 1941. Neodvisna hrvaška država 
(NDH) je od razkosane Slovenije dobila ob-
mejne vasi Jesenice na Dolenjskem, Pobrežje, 
Novo vas pri Mokricah, Slovensko vas in del 
vasi Čedem pri Kostanjevici. 

Vsi trije okupatorji so Slovence kot narod 
obsodili na smrt, torej na etnocid, je menil 
predavatelj dr. Marjan Toš in dodal, da je šlo 
v bistvu tudi za geocid.Na nemškem okupa-
cijskem območju so oblasti izvajale množične 
izgone slovenskega prebivalstva, množično 
kolonizacijo Nemcev, pospešeno ponemče-
vanje slovenskega prebivalstva, rasne preglede, 
ukinili so vse organizacije in društva, zaple-
nili premoženje, spremenili krajevna imena, 
uničili slovenske knjige, prepovedali tisk, izva-
jali obvezne tečaje nemščine, namestili svoje 
učitelje in vzgojitelje v nemške šole in vrtce, 
pripeljali svojo duhovščino, prepovedali tisk, 

že poleti 1941 so začeli streljati 
talce, spomladi 1942 pa so začeli 
s prisilno mobilizacijo v nemško 
vojsko. Slovenske gorice so kot 
del okupirane slovenske Štajerske 
delile usodo celotne pokrajine, v 
kateri so nacisti izvajali popolno 
raznarodovalno politiko in z njo 
povezane ukrepe. Julija 1941 so 
nacisti okupirano slovensko Šta-

jersko razdelili na pet podeželskih (Maribor, 
Celje, Ptuj, Brežice in Trbovlje) in mestno 
okrožje (Maribor), nekdanji ljutomerski okraj 
pa so v upravnem pogledu priključili okrožju 
Radgona na avstrijskem Štajerskem. V Ptujsko 
okrožje so spadale celotne osrednje Slovenske 
gorice, torej tudi občine Lenart v Slovenskih 
goricah, Cerkvenjak, Jurovski Dol, Benedikt, 
Sv. Trojica in Voličina. Iz ukinjene občine Sv. 
Ana v Slovenskih goricah so k občini Lenart 
priključili katastrske občine Kremberk, Ledi-
nek, Zgornja Ročica in Žice. Skupno je bilo 
junija 1941 v okrožju Ptuj 41 občin, je povedal 
predavatelj. 

Poleg prisilne mobilizacije v nemško vojsko 
(Wehrmacht) moramo omeniti še mobilizaci-
jo v Vermanšaft, ki so ga nacisti organizirali v 
okviru Štajerske domovinske zveze kot neka-
kšno različico strankine vojske, tako imenova-
ne Sturmabteilung NSDAP, v katero naj bi se 
po priključitvi slovenske štajerske k nemške-
mu rajhu tudi vključil. Štajerska domovinska 
zveza (Steirischer Heimatbund) je bila organi-
zacija, ki je v času nemške okupacije skrbela 
za ponemčevanje na zasedenem območju 
Spodnje Štajerske. V Slovenskih goricah je bil 
vpis v organizacijo izjemno velik, saj je znašal 
preko 95 % prebivalstva. Predavatelj je spre-
govoril tudi o odporu in organizaciji OF, o 
NOB v Slovenskih goricah, po predavanju pa 
so udeleženci načeli več zanimivih vprašanj o 
potvarjanju zgodovine, o izenačevanju žrtev 
in rabljev in o omalovaževanju partizanske 
vojske, ki je bila del zmagovitih zavezniških sil 
po koncu druge svetovne vojne. Spregovorili 
so še o žrtvah vojne in o povojnih pobojih, ki 
so bili posledica medvojne kolaboracije v delu 
okupirane Slovenije (Ljubljanska pokrajina) 
in del revolucionarnih komunističnih ukre-
pov, medtem ko na Štajerskem z izjemo četni-
ških oddelkov Jožeta Melaherja – Zmagoslava 
kolaboracije in državljanske vojne ni bilo.

Alojz Bezjak, predsednik OZ za vrednote 
NOB Lenart

ZA OHRANJANJE SPOMINA

Novice Izobraževalnega centra
Študijski krožek Lahkih nog na okrog

Vsakodnevna rekreacija je pomembna za zdravo življenje, zato smo se v sodelovanju s Pla-
ninskim društvom Lenart v tem šolskem letu odpravili na prvi pohod. Prehodili smo krožno 
pot v smeri Spodnjega Gasteraja, proti Jurovskemu Dolu in se nato po Jurovski cesti vračali 
proti Lenartu. Večino poti smo hodili po gozdu in poteh ob travnikih ter poljih. Ob zaključku 
smo bili prijetno utrujeni, vendar veseli, da smo bili v naravi in naredili nekaj zase, in nemalo 
presenečeni, da smo prehodili dobrih 10 km.

Vabimo vas na naslednji pohod, ki bo v petek, 2. 11. 2018. Zberemo se ob 9. uri pred stav-
bo Izobraževalnega centra, Nikova 9, Lenart. Oblačila in obutev naj bodo primerna vremenu.

Za več informacij smo dosegljivi na tel. št. 02 720 78 88, 051 368 118.
Lepo vabljeni.

Izobraževalni center, Alenka Špes

Razvojna agencija Slovenske gorice

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

ZNANJE ZA RAZVOJ

Odkritje spominske plošče Karlu Čižku v Jurovskem Dolu
Ne uničevati, temveč varovati naravo, poudarja novi kodeks  
(foto: Marjan Toš)



Našel jurčka velikana

O Srečku Poštraku iz Zavrha smo na 
straneh Ovtarja že pisali. In kako ne 
bi, saj nas vedno znova in znova pre-

seneča. Prvo največje presenečenje je gotovo 
bilo njegovo preživetje po padcu z strehe. Od 
takrat je sicer invalid, a se ni vdal v usodo. 
Njegovo življenje je od takrat povezano z na-
ravo in športom. Je ribič, strelec z zračno pu-
ško, gobar in še kaj. Tokrat nas je Srečko Po-
štrak presenetil z jurčkom velikanom, ki ga je 
v petek, 3. oktobra, našel v gozdovih v Oseku 
pri Sv. Trojici. Premer klobuka je meril kar 36 
cm, tehtal je dobra 2 kilograma.

F. B.

90 let Marije Ornik 

V ponedeljek, 1. 10. 2018, je župan Občine 
Sv. Jurij v Slov. gor. Peter Škrlec obiskal 
Marijo Ornik, ki je ta dan praznovala 

svoj 90. rojstni dan. Ob tej priložnosti ji je župan 
izročil simbolično darilo in ji zaželel zdravja in 
zadovoljnih trenutkov tudi v prihodnje.

Marija, rojena Šešerko, je v zgodnji mladosti 
odšla s trebuhom za kruhom in prišla v Sp. Ga-
steraj kot pastirica. Po smrti tedanje gospodinje 
se je poročila z lastnikom kmetije Francem. V 
zakonu so se jima rodili trije otroci. Po moževi 
smrti živi skupaj s sinom Jankom in njegovo 
družino. Prav tako pa jo pogosto obiščeta tudi 
sin Franc in hčerka Marija. Veselijo pa jo tudi 
obiski osmih vnukov in enajstih pravnukov. 
Kljub častitljivim letom še vedno skrbi za vrt in 
rože. Ob nedeljah pa se redno udeležuje obreda 
sv. maše v cerkvi sv. Jurija v Jurovskem Dolu.

D. K.

Zlata poroka zakoncev Rokavec in Gorjup

V soboto, 29. septembra 2018, smo v obči-
ni Lenart praznovali kar dve zlati poroki. 
Zlati jubilej skupnega življenja so pra-

znovali Matilda in Konrad Rokavec ter Marija in 
Marjan Gorjup. Svoje zaobljube drug drugemu 
so v krogu svojih najdražjih svečano obnovili v 
cerkvi sv. Lenarta v Lenartu, kjer je civilni del 
obreda opravil župan Občine Lenart mag. Janez 
Kramberger, cerkvenega ob zahvalni maši pa ča-
stni naddekan Martin Bezgovšek.

Zlatoporočenca Rokavec sta se poročila 28. 9. 
1968. leta v Lenartu. Po poroki sta vse do 1993. 
leta živela v Mariboru. V tem času sta si v Spo-
dnjem Porčiču zgradila hišo, njun sedanji dom. 
V zakonu sta se jima rodila sin Bogdan in hčerka 
Bernarda, ki sta ju razveselila z vnukinjo Špelo 
in vnuki Marcelom, Miko-Marijem in Anejem.

Zlatoporočenca Gorjup sta se civilno poročila 
21. 9. 1968. leta in teden kasneje tudi cerkveno v 
cerkvi sv. Lenarta. Po poroki sta najprej živela pri 
moževih starših in medtem zgradila hišo, topel 
dom za svojo družino. V zakonu so se jima rodili 
štirje otroci, hčerke Darja, Anka, Sabina in sin 
Janko, ki se vsi skupaj s svojimi družinami radi 
vračajo domov, da s skupnimi močmi pomagajo 
kaj postoriti ali se poveseliti. Zelo sta vesela, ka-
dar pridejo na obisk vnuki Silvester, Žan, Tomaž, 
Tine in Anže ter vnukinje Adrijana, Nika, Nuša, 
Lara in Sara. Najstarejši vnuk Silvester je dedka 
in babico razveselil s pravnukom Galom.

Zlatoporočencem iskreno čestitamo in jim že-
limo, da bo njihova ljubezen še naprej premago-
vala vse ovire, ki jim pridejo naproti.

Valerija Jelen

Ličkanje koruze – »turšice« 

Ljudske šege in navade so nekoč spre-
mljale predvsem kmete in jim blažile 
in razveseljevale vsakdanjost težkega 

dela in skrb za vsakdanji kruh. Vendar to 
težko delo ni bilo samo delo, ampak je po-
menilo tudi praznik družine, cele vasi. Le 
malo te kulturne dediščine se je ob moder-
ni tehniki ohranilo do današnjih dni.

Tako je tudi Društvo kmečkih gospodinj 
Sv. Jurij želelo obuditi spomin na stare dni 
in   povezati krajane, tako kot so se ljudje 
povezali nekoč. Zato so se članice društva 
odločile, da bodo v sklopu projekta Oži-
vitev trškega jedra organizirale prireditev 
Ličkanje koruze – turšice, ki je potekala v 
nedeljo, 30. 9. 2018, na trgu v Jurovskem 
Dolu. Da bo koruza pravočasno zličkana, 
so bili k sodelovanju povabljeni tudi obi-
skovalci. Za dobro vodenje sta poskrbela 
Janja  Roškarič in gospodar Nacek  (Bran-
ko Kukovec), ki pa je imel ličkarje pod bu-
dnim očesom, da bo delo dobro opravlje-
no. Koruzo je bilo treba tudi lepo zvezati in 
obesiti na kozolec. Med ličkanjem ni manj-
kalo veselega razpoloženja, petja in zvoka 
harmonike. Po opravljenem delu so sledili 
ples in šaljive igre, ki so jih poznali nekoč.

To je bil pravi dan koruze, saj so članice 
pripravile še razstavo   različnih   koruznih 
jedi in povabile k razstavi tudi Zadrugo za 
razvoj podeželja Pomelaj iz Velike Polane, 
kjer se ukvarjajo z izdelavo vseh vrst izdelkov 
iz ličja, ki so si jih obiskovalci lahko ogledali.

Kot vestne gospodinje so članice omenje-
nega društva pripravile še pogostitev vseh 
navzočih, ki so se nato zadržali vse do večera.

Cecilija Knezar, foto: Maksimiljan Krautič
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V spomin

Jožef Zaletinger - Pepek (1922– 2018)
Po sklepu jurovskega občinskega sveta je Jožef Zaletinger 
ob 12. občinskem prazniku postal 1. častni občan Občine 
Sv. Jurij v Slov. goricah.

Dne 26. 9. 2018 smo se na novem 
jurovskem pokopališču za vedno 
poslovili od plemenitega človeka, ki 

je dodatno zaznamoval svoj življenjski slog, 
pokojnega Jožeta Zaletingerja ali Pepeka, 
kot smo ga bili domačini vajeni klicati. 
Življenje pokojnega Jožeta je neprecenljiv 
mozaik, v katerega je bilo vstavljeno nešteto 
raznovrstnih kamenčkov, ki so oblikovali 
oziroma zaznamovali vse njegovo življenje.

Rodil se je 16. 3. 1922 na Malni v Občini Sv. 
Jurij mami Mariji in očetu Antonu. V družini 
so bili štirje otroci; dva sta umrla zelo mlada, 
sestra pa zaradi zastrupitve pri 14 letih. Tako 
je ostal sam. V Jurovskem Dolu je bila takrat 
6-razrednica, ki jo je tudi uspešno končal. Po 
16. letu se je družina preselila na Žitence 15. 
Po končani šoli se je pričel učiti za čevljarja, a 
mu je nenadoma umrl mojster in ostal je brez 
učitelja. Kmalu pa je ljudi presenetila tudi 2. 
svetovna vojna in nemška okupacija.

5. novembra 1940 je moral v Brežice preko 
Arbeitsdieinsta na območje izseljenih ljudi, 
preden naj bi naselili Kočevarje. Do leta 1943 
je bil tam, nato je pobegnil domov. Prav v ti-
stem pa je prispel tja poziv za vojsko, a ga ni 
dosegel. Poziv so nato poslali na dom, a med-
tem se je že odpravil od doma v Brežice, in 
tako ga poziv spet ni našel. Ko je uspel priti 
do žandarmerije, je transport za fronto ravno 
odpeljal. Nemški oficir je poziv raztrgal in ga 
za tri mesece poslal domov. Prispel je novi 
poziv. Javil se je na Ptuju. Od tam je moral v 
Avstrijo, na Tirolsko, nato v Italijo, od tam pa 
na obalo Atlantskega oceana – Normandijo, v 
bunkerje. Njegovo orožje je bil težki mitraljez, 
bunkerji so bili obdani z debelim betonom in 
polni nabojev. Imel je občutek nepremagljivo-
sti v tako močnem oklepu, a so zavezniki z vo-
jaškim napadom leta 1944 pokazali, da temu 
ni tako. Od takrat se je Pepek za vse življenje 
spominjal strahovitega bobnenja in hrupa za-
vezniških bombnikov. Po padalskem desantu 
se je 20.500 nemških vojakov znašlo v obroču, 
tudi Pepek. V tem ognjenem peklu je bil hudo 
ranjen. Kot nam je večkrat pripovedoval ,je 
kar nekaj hudo ranjenih rešila nizka tempe-
ratura (pod lediščem), ker se je ranjencem kri 
hitro strnjevala, tako da niso takoj izkrvaveli. 
Po čudežu se je znašel v bolnišnici, kjer je bil 

večkrat operiran in 
tudi večkrat pre-
meščen na druge 
oddelke. Nekako je 
okreval, vendar je ostal trajni invalid. Tako je 
v Metzu pričakal transport, da bi ga napotili 
domov. Vendar so ga najprej napotili do Pa-
riza, od tam v Marseille, nato pa po morju z 
ladjo okoli Korzike in Sicilije skozi Jonska vra-
ta in mimo italijanske obale do Splita. Tam je 
sledilo mučno zaslišanje, zakaj je bil v nemški 
vojski in zakaj je bil prostovoljec. Težko je bilo 
dopovedati, da ni bil prostovoljno, ampak, da 
se je moral odzvati pozivu.

Na poti domov je najprej prispel v Ljublja-
no. Spet zasliševanje z istimi vprašanji. Vedno 
je odgovarjal po pravici. V Maribor je prispel 
4. 8. 1946 ob 22.30. Naslednji večer je prispel 
domov med svoje najdražje. Nepopisno vese-
lje in hkrati solze v očeh. Po vrnitvi je spoznal 
svojo življenjsko družico Anico Breznik in 
leta 1951 sta se poročila na njen dom v Gaste-
raj. Leta 1954 sta povila sina Milana. Družina 
se je pretežno preživljala s kmetovanjem in z 
mnogimi rokodelskimi izdelki. Toda Pepek je 
med drugim bil tudi vsestranski rokodelec, še 
zlasti kmečkih pripomočkov.

Ni naključje, da se je l. 1988 vključil v Kul-
turno društvo – Dediščina Jurovski Dol, še 
posebej na prireditvah, kot so: žetev, mla-
čva, zimski večeri s prikazi luščenja bučnic, 
pletenja košar - korpcov, krpanja starih lon-
cev- piskrov in še bi lahko naštevali. Skratka, 
bil je nepogrešljiv na tovrstnih prireditvah. 
Omeniti tudi velja, da je bil Pepek izvrsten 
domači mesar. Sosedje in ostali znanci so ga 
radi naprosili za tako imenovane domače 
koline. Temu klicu se je vedno rad odzval.

Za izredno življenjsko plemenitost in na-
darjenost, ki je prav gotovo bila pokojnemu 
v zibko položena, je bil deležen mnogih 
priznanj. Še zlasti je bil ponosen na najvišje 
priznanje ZKD Slovenske gorice.

V družini Zaletinger sedaj vzorno domu-
jejo sin Milan z ženo Marijo in trije Pepe-
kovi vnuki: Silvo, Mateja in Jožek. Na vse tri 
vnuke je bil Pepek izredno ponosen. Vsi trije 
si ustvarjajo svoje družine. Neizmerno je bil 
vesel pravnukov: Lucije, Boštjana in Urške.

Rudi Tetičkovič

Z NARAVO IN ZA NARAVO / MED LJUDMI

Krvodajalske akcije OZ RKS Lenart v oktobru 2018
OKTOBER
Petek 26. 10. OO RK Cerkvenjak OŠ Cerkvenjak 7.30-12.00
NOVEMBER
Petek 9. 11. OO RK Benedikt  OŠ Benedikt  7.30-12.00
Sreda  21. 11. OO RK Sv. Ana  OŠ Sv. Ana  7.30-11.00
Petek  30. 11. KO RK Lenart OŠ Lenart  7.30-11.00



OI JSKD Lenart  Najaktualnejše
20-letnica Območne izpostave JSKD Lenart

V petek, 19. oktobra 2018, je bila v Domu kulture v Lenartu slovesnost ob 20-letnici Ob-
močne izpostave JSKD Lenart. Slavnostni govornik je bil mag. Marko Repnik, direktor Jav-
nega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti. V kulturnem programu so nastopili 
učenke in učenci Konservatorija za glasbo in balet Maribor – podružnične šole Lenart. Na 
prireditvi so posameznikom in kulturnim skupinam podelili priznanja in zahvale.
Petnajst let Jurovskega okteta

V nedeljo, 14. 10. 2018, so se v Jurovskem Dolu ljubitelji lepe slovenske pesmi družili  na 
prireditvi, s katero so obeležili petnajst uspešnih let delovanja moške vokalne skupine Juro-
vski oktet. Jubilej je bil priložnost, da so pevci prejeli tudi značke in priznanja za večletno 
aktivno udejstvovanje na glasbenem področju.

O slovesnosti in nagrajencih ob 20-letnici Območne izpostave JSKD Lenart ter o delovanju 
Jurovskega okteta in jubilejnem koncertu, na katerem je gostoval sloviti Slovenski oktet in tudi 
zapel skupaj z jubilanti, bomo podrobneje poročali v prihodnjih  Ovtarjevih novicah.

Uredništvo

Literarni večer

Nataša Kramberger: Primerljivi hektarji
V torek, 16. oktobra, ob 18. uri se je v Knjižnici Lenart 

odvil literarni večer s predstavitvijo knjige jurovske do-
mačinke, v svet razpete in uveljavljene pisateljice Nataše 
Kramberger Primerljivi hektarji. 

Povzemamo predstavitev, s katero sta bila pospremljena 
roman in literarni večer: 

Medtem ko se mladi v iskanju boljših priložnosti izseljujejo, se 
pripovedovalka Primerljivih hektarjev po več desetletjih bivanja 
v tujini vrača domov. Na vrat na nos se je odločila sprejeti prilo-
žnost in postati mlada prevzemnica kmetije, ki jo namerava rešiti 
po starih metodah. Razpeta med na videz svetovljansko veleme-
sto in na videz zaplankano podeželje začenja odkrivati, kako se 
oba svetova prepletata, in spoznavati zgrešenost svojih predstav.

Roman je izšel lani v knjižni zbirki Prišleki založbe LUD 
Litera.  Dogodek so pripravili 
v sodelovanju z založbo, z av-
torico se je pred več kot 20 obi-
skovalci pogovarjala literarna 
kritičarka in kulturna novi-
narka Maja Šučur, z glasbeno 
točko je v programu pomagala 
glasbena šola.

Knjižnica Lenart je pisatelji-
ci podelila Cekin za domačega 
avtorja ob dejstvu, da s svojim 
predstavljanjem domačih av-
torjev načrtno nadaljuje začeto  
literarno gibanje iz Gradišča v 
Slov. gor. 

E. P., foto: R. L.

Avtobus ob treh
Nič skupnega z voznim redom. Pač pa je to naslov knjige, 

ki v Knjižnici Lenart združuje sedmošolce v vseslovenskem 
projektu Rastem s knjigo. Sedmošolci že veselo prihajajo 
v knjižnico, kjer ta projekt vodi Zdenka Krautič, ki hkrati 
predstavlja knjigo; po knjižnici učence popelje Nina Polanec, 
Petra Kranvogel Korošec jim osveži ter nadgradi znanje o co-
bissu, e-virih in podobnem, Rosana Lorbek pa dokumentira 
in oblikuje promocijska gradiva. Tako učenci tudi rešujejo 
kviz, za katerega so sodelavke skupaj oblikovale vprašanja, 
ona pa ga je oblikovala. 

Marija Šauperl

KNjigolAndiJa
Prejeli smo izčrpno pisanje strokovnjaka, 

zgodovinarja, ki ga v celoti objavljamo, saj bo 
gotovo bralcem zanimivo prebirati zgodovin-
ska dejstva:
»Štupičeva vila na Zavrhu

V zelo berljivi rubriki  »Knjigolandija« je 
v septembrski  številki ON  Marija Šauperl 
zastavila zelo enostavno »slikovno« vpraša-
nje. Na fotografij je namreč Štupičeva vila na 
Zavrhu. Leta 1922 jo je zgradil notar Fran 
(Franjo) Štupica iz Lenarta. Lenarški notar in 
Maistrov prijatelj Franjo Štupica  je prišel v 
Lenart iz Tržiča leta 1905. Pri Lenartu je ta-
koj ustanovil Narodno–napredno stranko in 
bil podpornik Slovencev. V narodnostnem 
pogledu in skrbi za krepitev slovenstva je za-
govarjal radikalno smer. V začetku  narodno- 
političnega delovanja je sodeloval tudi pri 
lenarški Posojilnici, kjer pa ni dobil vodilne 
besede in se je zaradi tega z njenim vodstvom 
sprl. Nato je skupaj z nekaterimi vidnejšimi 
slovenskimi tržani (dr. Milan Gorišek in Janko 
Leščnik) ustanovil Glavno hranilno in poso-
jilno društvo Slovenskih goric. V tem zavodu 
je videl priložnost za hiter zaslužek in je svoja 
najeta posojila pri slovenskih denarnih zavo-
dih posojal naprej obubožanim kmetom za 
visoke in drage obresti. To početje je kmalu 
prišlo na dan, zato  so mu posojila odpovedali. 
Da bi rešil svoj materialni položaj, se je zatekel 
k ptujski Sparkasse in se hkrati odpovedal na-
rodno-političnemu udejstvovanju pri Lenartu. 
Že leta 1906 je bil  pobudnik za ustanovitev 
društva Sokol, vendar se je ustanovitev nekoli-
ko zavlekla. Ustanovni občni zbor Sokolskega 
društva Lenart je  bil sklican 9. avgusta 1908. 
leta v dvorani Posojilnice pri Sv. Lenartu v 
Slovenskih goricah. Prvemu upravnemu od-
boru Sokolskega društva Lenarta je predse-
doval notar Franjo Štupica, kasneje pa je vso 
pobudo in vodenje društva prevzel dr. Milan 
Gorišek. Notar Franjo  Štupica je bil Maistrov 
mladostni prijatelj in trikrat njegov gostitelj na 
Zavrhu, kjer je imel svojo vilo z bogato vinsko 
kletjo  in lepo urejene vinograde. Po prvi sve-
tovni vojni se Franjo Štupica s politiko ni več 
ukvarjal in se je v glavnem posvetil pridelavi 
grozdja in vina na Zavrhu.

Družini Maister in Štu-
pica  sta dolga leta prija-
teljevali, v dobrih osebnih 
odnosih sta bili tudi Mai-
strova in Štupičeva sopro-
ga. Franjo Štupica, ki se 
po končani prvi svetovni 
vojni ni več politično udej-
stvoval, pač pa skrbel za 
svojo notarsko pisarno in 
še zlasti za vinograde na 
Zavrhu, je  generala Mai-
stra po njegovi upokojitvi 
tudi povabil na oddih na 
Zavrh. Tam se je Maister 

mudil v letih 1924, 1925 in 1929. 
Fran (Franjo) Štupica se je rodil 14. avgusta 

1873 v Ribnici na Dolenjskem, umrl pa 24. 
marca 1937 v Lenartu, kjer je tudi pokopan. 
Pravo je študiral na Dunaju in je bil pred pri-
hodom v Lenart do leta 1905 notar v Tržiču na 
Gorenjskem. Notarsko službo je pri Lenartu 
opravljal vse do smrti leta 1937 in to v hiši na 
zdajšnji Jurovski cesti 3, ki jo je kupil leta 1906 
in kasneje dozidal. Zelo rad je zahajal v Zavrh, 
kjer je imel prostrane vinograde, v katerih je 
prideloval grozdje za kakovostno vino (prim. 
Marjan Toš, Fran Štupica – lenarški notar in 
Maistrov gostitelj na Zavrhu, v: ČZN 1-2/2005, 
Maribor 2005, 221–226.). V svoji vili je imel 
poznano vinsko klet in na vhodu nad porta-
lom  kletnih vrat je bil daleč naokoli poznani 
napis: »Kdor si  prijatelj, potrkaj, postoj, kupi-
co vinca izprazni z menoj«. Franjo Štupica je 
bil velik Maistrov prijatelj in general ga je ce-
nil tudi zaradi odličnega vina, ki ga je hranil v 
imenitni vinski kleti v mogočni zgradbi, katere 
se je  med domačini oprijelo ime Štupičeva 
vila. Ohranilo se je vse do danes. V Štupičevi 
vili, ki je letos deležna temeljite obnove Obči-
ne Lenart (ta je zgradbo leta 2016 odkupila), 
bo ob stoletnici bojev za severno mejo  letos, 
predvidoma 23. novembra, ob dnevu Rudol-
fa Maistra odprta stalna muzejska postavitev 
Maister po Maistru. Za njeno ureditev, po-
stavitev ter financiranje je poskrbela Občina 
Lenart. Strokovni del tega zahtevnega projekta  
pa vodi projektna skupina zgodovinarjev, na 
čelu z Alešem Arihom.  Hvalevredna poteza ob  
pomembni zgodovinski obletnici iz slovenske 
narodne zgodovine, ki ga  tudi lenarški zgodo-
vinski spomin očitno ne bo zaobšel.

Dr. Marjan Toš, muzejski svetovalec«

Nova naloga: V naših zgodbah so se ob po-
membnih osebnostih in krajih pojavile tudi 
hiše in njihova osebna izkaznica. Kaj bi rekli 
k tej hiši? Zanima nas, kdaj je bila zgrajena, 
kdo in kaj vse je »živelo« v njej? 

Odgovorite na marija.sauperl@lenart.sik.si 
ali pokličite na 051 338 144

Marija Šauperl
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V spomin

Angelca Fujs - Elica, rojena Kuntner
(3. 4. 1937, Zg. Velka – 12. 9, 2018, Maribor)
Umrli domači avtorici v spomin in lepe vtise na številna branja, literarne 
večere ter toplo človeško sodelovanje

S svojimi deli je tkala niti in vezi med 
ljudmi, ohranjala navade in jezik Sloven-
skih goric ter minevanja človeških usod. S 
svojim ravnanjem je bila vedno pozitivna, 
optimistična, življenjska. Prijateljica, sveto-
valka, velika ženska.

Svojo pisateljsko pot je začela v Maribor-
ski literarni družbi v Mariboru pod men-
torskim vodstvom Marjana Pungartnika; 
veliko ji je pomenila spodbuda brata Toneta 
Kuntnerja in tako je napisala veliko zgodb, 
pesmi, tudi haiku je bil med njenimi prilju-
bljenimi literarnimi oblikami.

Njena dela: 1. Šolska pot, 2001, 2002; 
2. Domačija, 2002; 3. Namalaj mi modro 
nebo, 2005; 4. Zrela pšenica, 2005; 5. Trije 
vzdihi ob svečah, 2008, 2017; 6. Panova pe-
sem, 2012.

Vse knjige, ki jih je izdala, je podarila 
Knjižnici Lenart, ker ji je domačijsko ali do-
moznansko najbližja.

Angelca je nazadnje živela v Domu Dani-
ce Vogrinec v Mariboru, kjer je imela svojo 
sobo, računalnik in po elektronski pošti smo 
v Knjižnico Lenart nazadnje dobili še njene 
pesmi, pripravljene za novo pesniško zbirko. 
S ponosom nam je pokazala bratovo pismo 

ob predstavi-
tvi njene prve 
knjige leta 
2001. Bratova 
spodbuda ji je 
veliko pome-
nila. 

Druga njena 
velika ljubezen 
so bile rože. 
Njena hčerka 
Angelina je 
d oku me nt i -
rala to njeno 
hortikulturno 
dejavnost tudi 
v TV oddaji 
Na vrtu. Rože 
so jo spremljale do smrti.

Prepričani smo, da bo tudi ta pesniška 
zbirka izšla pa zbirka haikujev, sicer po nje-
ni smrti, kakor bo tudi njeno ime za vedno 
vpisano med pomembne osebnosti Sloven-
skih goric med domačimi avtorji Domo-
znanskega oddelka Knjižnice Lenart.

Hvala, Angelca!
Marija Šauperl

Razstava 20. likovnega ex-tempora
Odprtje razstave 20. likovnega ex-tempora Sveta Trojica 2018 bo v četrtek, 15. novem-

bra 2018, ob 17. uri v jedilnici OŠ Sveta Trojica. Strokovno mnenje o delih bo podal slikar 
Konrad Krajnc, ki je pred dvajsetimi leti bil tudi pobudnik  in organizator ex-tempora. JSKD 
Lenart se je na njegovo povabilo k organizaciji priključil pri četrtem ex-temporu. Od takrat 
dalje se razstava seli po vseh občinah Upravne enote Lenart.

Razstavo bo pripravil JSKD Lenart v sodelovanju z Likovnim društvom Lajči Pandur iz 
Lenarta in  OŠ Sveta Trojica. 

B. S.

Angelca Fujs med branjem 
svojih del na prireditvi „Od-
krivamo literarne talente 
vseh generacij“ v Knjižnici 
Lenart 2017.



Prejeli smo

Kulturna pot literatov v Trojici
V prejšnji številki »Ovtarja« sem prebral 

zapis Marije Šauperl Kulturna pot: Knjižni-
ca–Sv. Trojica–Cankar–Literarno gibanje–Re-
ciklaža.

Pozdravljam zlasti kulturno pot ali Zlet li-
teratov, ki se mi zdi nekaj posebnega in za-
nimivega, ker spominja, kot je zapisala Šau-
perlova, na nekdanje čase, ko so se v Trojici 
zbirali literati začetniki, ki naj bi šele postali 
pravi pisatelji. Niso bili samo začetniki, ne 
glede na naslov srečanja. Zanimivo je, da je 
bil med njimi že tedaj zelo znani in uveljavlje-
ni pisatelj Tone Tomšič, ki je v reviji Mentor o 
svoji udeležbi zapisal: »Kako se počuti človek, 
ko se pri 59 letih udeleži tečaja za pesnike in 
pisatelje začetnike? Kaj bodo rekli v podjetju, 
je zaskrbelo sina. Naenkrat se odločiš in raz-
kriješ del sebe.«

V zapisu je govor o sedanjih udeležencih 
v Trojici, ki naj bi bili že znani in priznani. 
Kateri so znani in priznani? Tega iz zapisa ne 
izvemo. Tudi ne tega, kdo so bili člani žirij, 
ki so vseh osem let izbirali nagrajenca, ker je 
to za širšo javnost nekakšna skrivnost. Pred 
desetletji so bila za vsako srečanje javno ob-
javljena imena žirantov, ki so bili večinoma 
ugledni literati.

O tedanjih srečanjih so poročali mnogi 
mediji, o sedanjem pa komaj kaj izvemo.

Organizatorji so glede izbora tem morda 
pretirano ambiciozni, kar je deloma razumlji-
vo, ker pač živimo v novih, drugačnih časih. 
Letos je v naslovu natečaja govor o zavetnikih 
za 3. tisočletje. Kateri pisatelji pa to niso?

Na lepi lokaciji blizu šole in s pogledom 
na središče kraja stoji spominsko obeležje iz 
oseškega kamna. Sicer pa na kamnu piše, da 

so bili v posameznih letih izbrani za najboljše 
udeležence: 2012 Milena Miklavčič, ki je vsaj 
meni edina širše znana. 2013 Metka Lampret, 
2014  Majda Arhnauer Subašič, 2015 Klavdija 
Kia Zbičaj, 2016 Tanja Mastnak, 2017 Samo 
Petančič, 2018 Nina Kremžar.

Nepoznavalec ne ve, za kakšno prireditev 
gre, saj o tem na kamnu ni niti besede. Nera-
zumljivo in neodgovorno.

Za nekdanja trojiška srečanja, ki se še ve-
dno nadaljujejo v Slovenj Gradcu pod ime-
nom Urška, velja, da je iz njih izšlo več danes 
uglednih slovenskih literatov. Med njimi je bil 
tudi žal že pokojni Milan Vincetič.

Ko bo društvo Reciklaža javno razkrilo, 
kdo naj bi bili na njihovi prireditvi priznani 
literati, bom tudi sam predstavil nekatere, ki 
so večinoma ponosni, da so lahko bili del slo-
venskega literarnega gibanja, ki je zares pre-
raslo lokalno okolje.

Za to ima največ zaslug organizator literar-
nih srečanj začetnikov v Trojici Slavko Štefa-
nec, ki pa mu občina za to njegovo neumor-
no delovanje še vedno ni podelila nobenega 
priznanja.

Eden prvih, ki je spremljal in spodbujal 
trojiška srečanja, je bil pokojni Peter Božič, 
ki je ob 25-letnem jubileju med drugim de-
jal: »Kar pomenijo Vače za Slovenijo, pomeni 
Trojica za slovensko literaturo.«

Tone Štefanec
Pripomba uredništva
Uredniška zasnova in dosedanja praksa Ovtar-

jevih novic je, da na pisne izzive naslovljeni lah-
ko podajo pisni odgovor v sorazmernem obsegu. 
Uredništvo nadaljevanj polemike ne omogoča.

Večer napitnic in napevov v Selcih

Pod okriljem KTD Selce je v soboto, 22. 9.,  
v Kulturnem domu Selce potekala že tradici-
onalna prireditev Večer napitnic in napevov. 
Glavni organizator je bila sekcija ljudskih 
pevcev, ki so s svojim ubranim petjem pri-
reditev pričeli in tudi končali. Na njihovo 
povabilo, pa so se na odru zvrstili še mnogi 
zanimivi gosti.  Tako so se predstavili Pevci 
ljudskih pesmi Trta iz Zavrča, harmonikar 
Viktor Munda – Prerad, Mürski godci iz 
Tišine, Ljudske pevke Urbančanke, Društvo 
gospodinj Vitomarci in mladi harmonikar 
Alen Živko. Seveda pa niso manjkali otroci iz 
vrtca Selce, ki so na vsaki prireditvi njihovi 
redni gostje. Zelo pa je prireditev popestrila 
mladinska dramska skupina, ki je kot rdečo 

nit med glasbenimi točkami prikazala 
prijetno zgodbo, v katero so vključili 
tudi šolarja Zalo Druzovič in Matica 
Druzoviča. Ob igranih prizorih se je 
slišal prijeten glas Saške Kurnik, ki je 
zgodbo brala. V eni izmed točk pa so 
za pokušino prikazali delček njihove-
ga novega muzikala, ki je še v pripravi 
in ga pridno vadijo. Tekst in koncept 
prireditve je pripravila vodja mladin-
ske dramske skupine Karin Petko. Na-
povedovalka je bila Tina Perko, ki je 
prav tako članica mladinske dramske 

skupine. Predsednik  društva Janez Belna se 
je zahvalil občinstvu za prisotnost, aplavz in 
spodbude, ki so jih namenili nastopajočim. 
Vsem sodelujočim je izrekel zahvalo in jih 
povabil na prijateljsko druženje po prireditvi.

Člani KTD Selce pa s prireditvami letos še 
niso zaključili. Naslednjo prireditev napove-
dujejo že za petek, 26. 10. 2018, ko bo dram-
ska sekcija izvedla 2. Večer skečev in smeha. 
S prireditvijo bodo obeležili 10 let delovanja 
dramske skupine. Ta prireditev pa še ne bo 
zadnja v tem letu. 

Na vse prihajajoče prireditve prijazno va-
bijo vse, ki imajo radi smeh, petje, glasbo in 
prijetno druženje s člani KTD Selce.

J. B., foto: Venčeslav Zrim

Jurovski oktet nastopil na gradu Bogenšperk
Jurovski oktet Kulturnega dru-

štva Ivan Cankar Jurovski Dol  je 
30. septembra 2018 nastopil na 
gradu Bogenšperk na koncertu  
pri »Valvasorju«, ki sta ga organi-
zirala Javni zavod Bogenšperk in 
Oktet Valvasor. V programu sta 
ob omenjenih oktetih sodelovali 
še Ženski pevski zbor Biser in Ok-
tet Quercus. V prekrasnem graj-
skem ambientu in odlični akustiki 
so Jurovčani zapeli  ljudske pesmi 
Pod rožnato planino, Pod klanč-
kom sva se srečala ter Vasovalec.

Miroslav Breznik,  predsednik 
društva, foto: Grega Gorjup

FUTSAL 

1. SFL - Benedikt proti Ivančni gorici kljub dobremu začetku brez točk
Igralci KMN Benedikt so v 3. krogu 1. SFL 
klonili proti Ivančni gorici z rezultatom 5:7. 
Benedičani  so sicer uvodoma po dveh zadet-
kih Miha Čučka in enem Roka Buzetija pove-
dli 3:0, a so se borbeni igralci Ivančne gorice 
v 2. polčasu vrnili v igro ter v zadnji minuti z 

dvema zadetkoma iz 10 m iz Benedikta odnesli 
vse tri točke. Benedičani, ki igrajo v tej sezoni 
z močno pomlajeno ekipo, ostajajo po štirih 
krogi še naprej brez točke. V lov za prve toč-
ke se bodo Benedičani podali že nocoj (26. 10. 
2018) ob 20.uri v domači benediški dvorani. 

Fantje U17 in ženska ekipa Slovenskih goric v uvodnih dveh krogih do 
dveh zmag 
Ekipi Slovenskih goric v tekmovanju do 
17 let in v ženskem državnem prvenstvu 
v futsalu so v uvodnih dveh krogih prišli 
do dveh zmag. Fantje so sezono odprli z 
visokima zmagama, najprej nad Maribo-
rom (11:1), nato v derbiju še proti Me-
teorplastu iz Ljutomera (8:2). Najučin-
kovitejši strelec ekipe in uvodnih dveh 
krogov je z 9-imi zadetki Aljaž Goznik. 
Dekleta Slovenskih goric so sezono pri-
čela z lokalnim derbijem proti Cerkve-
njaku. Po zaostanku 1:3 so se igralke 
Cerkvenjaka vrnile v igro in rezultat iz-
enačile na 3:3. 14 sekund pred koncem 
je zmago (4:3) Slovenskim goricam pri-
nesla kapetanka slovenske ženske futsal 
reprezentance. Podobno se je razpletla 
tudi tekma v gosteh proti ŽNK Celje. Po vod-
stvu Slovenskih goric 3:1 so Celjanke izena-
čile na 3:3, za zmago igralk v »pinki« barvi je 
vnovič poskrbela Tanja Vrabel z zadetkom v 
37. minuti srečanja. Po reprezentančni akciji 
na Portugalskem se prvenstvo nadaljuje ta ko-

nec tedna. Slovenske gorice se bodo v domači 
dvorani v Voličini pomerile proti ekipi Siliko 
iz Vrhnike v soboto, 27. 10. 2018, ob 20. uri, 
ekipa ŽNK Cerkvenjak pa v nedeljo, 28. 10. 
2018, ob 16.uri v Benediktu proti ŽNK Celje. 

Dejan Kramberger

Odrasla FS Jurovčan je gostovala v Hrvaški
Odrasla folklorna skupina Jurov-

čan Kulturnega društva Ivan Can-
kar Jurovski Dol  je 29. septembra 
2018 nastopila na folklornem fe-
stivalu »Strmečka jesen«, ki ga je 
organiziralo Kulturno umetniško 
društvo »Strmec« iz Strmca, Sveta 
Nedelja pri Zagrebu. Nastopile so 
otroške in odrasle folklorne skupi-
ne iz Hrvaške.

Jurovčani smo se predstavili z 
odrsko postavitvijo »Jakec in čuk« 
avtoric Cilke Neuvirt in Darinke 
Kramberger. Šaljiva ljudska pesem 
Jakec je čuka klal je uvod v koreografijo Ja-
kec in čuk. Razigrane plesalke si ob petju te 
ljudske pesmi privoščijo nerodnega Jakca, saj 
le-ta naleti na veliko presenečenje. Preden se 
plesalci in plesalke skupaj zavrtijo in zapleše-
jo, so na preizkušnji še nekateri drugi plesalci. 
Zaplesali smo štajerske plese: spretnostni ples 
Miha Tunča polka, zibenšrit, šamarjanka, so-
tiš, polka, čindara, konjski ples in ples z metlo.

Z odlično izvedenim programom smo nav-

dušili številne obiskovalce in druge nastopa-
joče folklorne skupine. Stkana so bila  nova 
folklorna prijateljstva. Prejeli smo več povabil 
za nastope v naslednjem letu na folklornih 
prireditvah v Hrvaški.

Organizatorji so nas zelo  lepo sprejeli. Uživali 
smo v sproščenem, veselem in domačem vzduš-
ju ter odlični organizaciji prireditve v celoti.

Miroslav Breznik, organizacijski vodja 
folklorne skupine in  predsednik društva

KMN Slovenske gorice U17 uvodoma do dveh visokih zmag
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Natečaj za oblikovanje izvirnih 
novoletnih okraskov

Kulturno društvo Babičina skrinja Lenart vabi vse ustvarjalce in društva k oblikovanju 
unikatnih novoletnih kroglic. Vsi izdelki bodo najprej na ogled v Avli Jožeta Hudalesa 
v zgradbi Občine Lenart, nato pa bodo na voljo v zameno za dobrodelne prispevke na 
Adventnem sejmu/Adventmarkt na gradu Spielfeld v avstrijskem Spielfeldu (v neposredni 
bližini Občine Šentilj)  v petek, 7. decembra, in soboto, 8. decembra 2018. Vsa zbrana sred-
stva bomo namenili društvu UP-ornik in lokalnemu društvu za pomoč zavrženim živalim.

Vsak ustvarjalec dobi kroglico iz stiropora, premera 8 centimetrov, ki jo preoblikuje, 
poslika, poriše, oblepi, dekorira … in tako na izviren, samosvoj način izdela novoletni 
okrasek, ki bo visel na novoletni jelki.

Kroglice z zaporedno številko lahko prevzamete v Knjižnici Lenart (Nikova ulica 9) ob 
ponedeljih in torkih med 8. in 15. uro, ob sredah med 11. in 18. uro, ob četrkih med 8. 
in 18. uro, ob petkih med 8. in 13. uro in ob sobotah med 8. in 12. uro. Natečaja se lahko 
udeležijo ustvarjalci, starejši od 10 let. 

Strokovna komisija bo pregledala in ocenila vse okraske in razglasila idejno in izvedbeno 
najboljše izdelke. Vsaki kroglici bo priložena prijavnica, ki jo je ob prevzemu potrebno izpol-
niti, če želite sodelovati v ocenjevanju. Izpolnjeno prijavnico oddate ob prevzemu kroglice.

Prosimo, da izvirne novoletne okraske, ki morajo ostati nepodpisani, oddate na zgoraj 
navedeno lokacijo najkasneje do četrtka, 29. novembra 2018, do 18. ure. Kasneje oddaja 
ne bo mogoča.

Vsi tisti, ki si želite popestriti prednovoletno vzdušje in za sodelovanje na natečaju še 
iščete pogum, vas prijazno vabimo, da si izvirne novoletne okraske, s katerimi bo okrašena 
novoletna jelka, ogledate v Avli Jožeta Hudalesa na Občini Lenart in nas obiščete še na gradu 
Spielfeld v Avstriji ter dobrodelno obarvano ustvarjanje podprete z dobrodelnimi prispevki.

Veselo ustvarjanje! 



Kruh velikan iz Občine Sv. Jurij v Slov. gor.
Kruh je osnovno živilo, ki 

ga sicer v različnih oblikah 
poznajo domala po vsem 
svetu. Nepogrešljiv in tesno 
povezan je tudi s slovenskim 
jedilnikom. Tako so kruh še 
nekaj let po 2. svetovni vojni 
pekli pri večini gospodinj-
stev na slovenskem podeže-
lju. Sodobni trend življenja 
in svetovna globalizacija sta 
pripomogla k temu, da je 
pravi domači kruh postal 
prava redkost, saj ga ni moč 
dobiti na vsakem koraku. V 
duhu ohranjanja tradicije 
peke domačega kruha se je Branko Bračič 
iz Zg. Gasteraja odločil speči velikana med 
kruhi. V krušni peči, ki jo sam sezidal, je 
spekel metrski kruh, ki je tehtal dobrih 11 
kg. Zanj je porabil približno 10 kg moke. S 

peko domačega kruha in drugih domačih 
dobrot namerava nadaljevati tudi v priho-
dnje, tako da, če vam zadiši metrski sendvič, 
veste, kam po njega … 

D. K.

ROKOBORBA

Rokoborba na pesku
V soboto, 6 oktobra, je bilo držav-
no prvenstvo za člane v Poljčanah. 
Dobili smo državnega prvaka Me-
toda Dobaja v kat. 80 kg in podpr-
vaka Žana Perka v kat. 70 kg. Lepa 
in sončna sobota nam je prinesla 
srečo.

Tomo Jagarinec

KARATE

6 medalj Lenarčanov
Na mednarodni 

karate turnir v Špor-
tni dvorani Planina v 
Kranju, v soboto, 22. 
9. 2018, je krenila tudi 
štiričlanska tekmoval-
na ekipa iz Lenarta. V 
konkurenci 229 kara-
teistov iz 39 klubov in 
7 držav so Lenartčani 
osvojili 6 medalj. Re-
zultati:

1. mesto: Vid Zarič, 
borbe ml. kadeti -50kg;

2. mesto: Luka Štan-
deker, borbe malčki 
-35kg, in Vid Zarič, 
kata ml. kadeti;

3. mesto: Gal Ba-
uman, borbe dečki 
-35kg, Matija Sedonja, 
borbe malčki -30kg in 
Vid Zarič, borbe kadeti 
-52kg.

V soboto, 6. 10. 2018, 
pa je v športni dvora-
ni mesta Žalec Karate 
zveza Slovenije (KZS) 
organizirala 2. Pokal-
no tekmo KZS, ki so 
se je udeležili najboljši 
slovenski karateisti in 
karateistke do 18 let. 
Na tekmi je sodelovalo 
464 tekmovalcev iz 52 
slovenskih klubov, ki 
so skupaj opravili kar 
525 nastopov. Na tek-
movanju je nastopilo 7 
Lenartčanov: Gal Bauman (kata dečki in bor-
be dečki -35kg), Luka Lenart (kata dečki in 
borbe dečki +45kg), Nino Ornik (borbe mla-
dinci -76kg), Luka Rola (kata dečki in borbe 
dečki -40kg), Matija Sedonja (kata malčki in 
borbe malčki -30kg), Luka Štandeker (borbe 
malčki +30kg) in Vid Zarič (kata ml. kadeti 
in borbe ml. kadeti -50kg). Rezultati:

2. mesto: Luka Rola (borbe) in Vid Zarič 
(borbe);

3. mesto: Vid Zarič (kata);
5. mesto: Gal Bauman (borbe), Luka Le-

nart (borbe) in Luka Štandeker (borbe);
7. mesto: Luka Lenart (kata).

Borut Močnik
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Kronologija zakonskega stanu
Predno se poročita, on govori, ona 
posluša.
Po poroki govori ona, on posluša.
Po več letih zakonskega stanu govorita 
oba, poslušajo sosedi.
Na koncu kričita oba, sodnik pa si 
zatiska ušesa in se čudi.

Slušni aparat
»Babica, kako ti služi nov slušni 
aparat,« je vnuček vprašal babico.
»Eh, eh, ura je deset in trideset minut,« 
je odvrnila babica.

Športni copati
»Prijatelj, kako je mogoče, da si v 
zadnjih treh mesecih tako shujšal,« je 
prijatelj vprašal prijatelja.
»Kupil sem si najboljše športne copate 
na svetu za 3.500 evrov.«
»Koliko kilometrov si pretekel z njimi.«
»Skoraj nič. Samo že tri mesece nimam 
več denarja za hrano, zato ves čas 
stradam.«

Kinder jajček
»Dragi, ko greš v trgovino, mi kupi 
kinder jajček,« je žena zaprosila moža.
»Pa nisi za to že malo prevelika,« je 
povprašal mož.
»Ne, ne, saj ne bom šla v njega, temveč 
ga bom pojedla.«

Med sosedi
»Soseda, iskreno ti povem, da bi rad 
spal s tabo,« je sosed zašepetal na uho 
sosedi.
»Takšnega, ko spi z mano, imam že 
doma. Iščem nekoga, s katerim bi sek-
sala,« je odvrnila soseda.

Opozorila narave
»Babica, ali se spomniš, kako se je blis-
kalo in grmelo, ko sem prvič pripeljal 

k hiši svojo sedanjo ženo,« je vnuk v 
zrelih letih povprašal svojo babico.
»Seveda se spomnim, samo takrat ti 
nisi dal nič na opozorila narave,« je 
odvrnila babica.

Frizura
»Nočem imeti takšne frizure kot ata,« 
se je zadrl mali Pepček, ko mu je mama 
strigla lase.
»Moraš jo imeti,« je zavpila mama.
»Zakaj,« je zanimalo Pepčka.
»Vsi govorijo, da si podoben sosedu.«

Cvetje
»Dragi, zelo si se spremenil. Včasih 
si mi vsak dan prinesel čudovit šopek 
cvetja, sedaj pa mi ga ne prineseš nikoli 
več. Ali je kaj narobe med nama,« je 
dekle zaskrbljeno povprašalo svojega 
fanta.
»Ne, ne, samo na pogrebnem zavodu 
sem nehal delati,« je pojasnil fant.

Pohvala
»Oprosti, vendar ti moram povedati, da 
je tvoj mož navadna zguba. Je brez-
poseln, pije kot žolna, cele dneve nič ne 
dela, za nameček pa je še grob in nesra-
men,« je ena prijateljica dejala drugi.
»Ima pa eno čudovito prednost, ki 
odtehta vse druge,« je odvrnila pri-
jateljica.
»Katero?«
»Za ženo ima mene.«

Poroka
»Bi se poročil z mano,« je dekle 
vprašalo moškega, s katerim sta 
preživela nekaj prijetnih uric.
»Bi, vendar mi vera tega ne dovoli,« je 
odvrnil.
»Katera vera?«
»Moja žena Vera!«

»Peter, zakaj si danes tako židane volje,« 
je pred dnevi pri malici šivilja Marica pov-
prašala rezkarja Petra.

»Veselim se jeseni,« je radostno vzkliknil 
Peter. »Jesen je zame najlepše obdobje leta.«

»Saj je jesen res lepa, še posebej za tiste, 
ki so bili čez leto pridni,« se je v pogovor 
vključil mizar Tone. »Letos se v teh jesen-
skih dneh zares imamo česa veseliti. Žita in 
koruze je bilo dovolj, trava je vse leto lepo 
rasla, jabolka in slive so bogato obrodile, da 
o kakovosti grozdja niti ne govorim. Kruha, 
jabolk, šnopsa in vina nam pozimi ne bo 
manjkalo.«

»Meni pa so jeseni najbolj všeč naša sre-
čanja sorodnikov,« je dejal Peter. »Vsako 
jesen me obiščejo bratje, sestre, bratranci 
in sestrične ter drugi sorodniki, ki živijo v 
Mariboru, Celju in Ljubljani. Če leto ne bi 
imelo jeseni, se verjetno dolgo ne bi videli.« 

»Peter, kaj pa počnete na teh vaših jesen-
skih družinskih srečanjih,« je postal rado-
veden Tone.

»Saj veš, kako je to. Najprej malo prigri-
znemo in se pogovorimo, potem imamo 
družinsko kosilo, nato gredo mladi v gozd 
po gobe in kostanje, starejši pa spijemo 
kakšen kozarček moje rdečke. Na koncu 
vsakemu nekaj naložim v avto, predno se 
odpelje domov, kar tudi vzame nekaj časa,« 
je odvrnil Peter. »Res, prav lepo se imamo.«

»Potem pa ti tvoji sorodniki kar veliko 
odnesejo in odpeljejo s kmetije, ki tudi ni 

ravno velika,« se je zahihital Tone.
»Ah, kaj bi to. To je najmanjši problem,« 

je z roko zamahnil Peter. »Iz leta v leto sem 
po vsakem srečanju širše družine najbolj 
srečen jaz, da boš vedel.«

»Zakaj pa,« sta presenečeno povprašala 
Tone in Marica hkrati.

»Zato, ker vidim, da meščani iz leta v 
leto zopet bolj cenijo našo zdravo domačo 
hrano. Še pred desetletjem se za moja črvi-
va jabolka, obtolčene hruške, rdečko, zavite 
kumarice in od voluharjev obgrizeno zele-
njavo ni nihče zmenil, kaj šele da bi si jih ne-
sel domov. Vse se jim je bolj splačalo kupiti 
v trgovini. Sedaj, ko v medijih vse več pišejo 
o ekološko pridelani hrani, pa mi odnesejo 
vsa črviva in napol gnila jabolka, ki bi sicer 
tako in tako zgnila v sadovnjaku.«

»Peter ima prav,« je prikimal Tone. »Tudi 
moji sorodniki so nori na od polžev obje-
deno solato. 'Če jo imajo radi polži, je že 
zdrava,' pravijo.«

»Hm, hm, mogoče pa ni posredi samo 
ekologija, temveč tudi malo ekonomska kri-
za in vladni varčevalni ukrepi,« je zamišlje-
no dejala Marica.

»Kakorkoli že, meni po vsakem srečanju 
širše družine 'zrase špeh'. Vidim, da se vse 
leto ne matram zastonj po tej naši ilovnati 
zemlji. Še žena se čudi. 'Ne morem verjeti, 
da jemo tako dobro hrano, da nam jo še me-
ščani zavidajo,' pravi. 'In vso nam jo pridelaš 
ti. Zares si zlat, zlat kot jesen.'«

Zlata jesen
HUMORESKA Piše: Tomaž Kšela

Smeh je pol zdravja Pripravlja T. K.

Luka Rola (prvi z leve) v Žalcu

Zmagovalna ekipa v Kranju
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Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje

LAS OVTAR
SLOVENSKIH GORIC

Jesenska strokovna ekskurzija na Kozjansko

Člani Društva za razvoj po-
deželja Ovtar Slovenskih 
goric smo se v četrtek, 18. 

10. 2018, odpravili na strokovno 
ekskurzijo na Kozjansko. Naša prva 
točka je bila Rogaška Slatina, zna-
menit zdraviliški kraj, ki privablja 
turiste iz vsega sveta. Skupaj smo 
se podali na voden ogled Steklarne 
Rogaška. Turistična pot omogoča 
ogled vseh faz proizvodnje vrhun-
skega kristalnega stekla – od pri-
prave osnovnih surovin, pihanja 
stekla do brušenja in plemenitenja 
izdelkov. S ponosom so nam po-
kazali tudi njihov »Hall of Fame«, 
kjer smo si lahko pobližje ogledali 
vrhunske pokale in protokolarna 
darila. Ogled smo zaključili v pro-
dajalni z izdelki Steklarne Rogaška. 
Pot nas je nato vodila v Šentjur, kjer 
smo obiskali Razvojno agencijo 
Kozjansko. Predstavili so nam LAS Od Po-
horja do Bohorja, njihove projekte in prime-
re dobrih praks, vključno z mini degustacijo 
lokalnih produktov. Naš naslednji ogled je bil 
Muzej južne železnice Šentjur, ki se nahaja 
pri železniški postaji v centru mesta. Razde-
ljen je na posamezne enote: kretniška bločna 
postavljalnica (Stellwekerken), signalne in 
progovne naprave ter parna lokomotiva serije 
62 z vodnim napajalnikom in strojno lopo. Že 

rahlo utrujeni smo se odpravili na Bizeljsko, 
kjer smo si privoščili okusno kosilo na Turi-
stični kmetiji Pudvoi. Njihova posebnost so 
zanimive podzemne shrambe, ki se imenujejo 
repnice. Na koncu smo degustirali tudi odlič-
no vinsko kapljico in tradicionalno bizeljsko 
sladico. Preživeli smo lep dan, poln zanimivih 
spoznanj in novih doživetij.

Tanja Kosec

Navadni gabez (Symphytum officinale)
Gabez je trajnica, ki najbolje 

uspeva na vlažnih rastiščih, kjer se 
lahko tako razširi, da postane na-
dležni plevel. V času cvetenja do-
seže višino do enega metra. Steblo 
in listi so grobo dlakavi. Cvetovi v 
socvetju so rožnato vijolične barve, 
lahko tudi rumeno beli in jih rade obiskujejo 
čebele. Korenine so rjave ali črne, sredica je 
bela. Rade se lomijo. Domača imena za gabez: 
gavez, kostni celivec, črni koren. Že v antiki in 
srednjem veku so cenili njegovo zdravilno moč. 
Najbolj znana sorodnika gabeza sta pljučnik in 
boreč. V zdravilne namene največ uporabljamo 
korenine, ki jih kopljemo pozno jeseni ali rano 
pomladi. Uporabljamo tako sveže kot tudi po-
sušene. Čistimo jih vedno pod tekočo vodo, to-
rej ne namakamo, saj vsebujejo sluzi. Pred suše-
njem korenino po dolgem prerežemo na tanke 
rezine in sušimo pri temperaturi do 40 stopinj. 
Ker rade plesnijo, morajo biti res temeljito po-
sušene. Glavna zdravilna učinkovina je alan-
toin, ki pospešuje delitev celic in s tem hitrejše 
celjenje. Danes se priporoča le zunanja raba na 
nepoškodovani koži pri: topih poškodbah ko-
sti, mišic, vezi, pri zlomih, modricah, zmečka-
ninah, oteklinah, revmi in artrozi. Za brazgo-
tine takrat, ko je rana že zaceljena, pri zlomih 
pa po odstranitvi mavca. Najpogosteje se upo-
rablja v obliki mazila, ki ga sama pripravljam na 
tradicionalen način s svinjsko maščobo, tako 
da očiščene korenine čim bolj na drobno raz-
režem, rahlo popražim v maščobi, ohladim in 
drugi dan postopek ponovim in precedim. Ko 
se masa ohladi na 40 stopinj, lahko dodamo 
eterična olja: za izvine sivko, smilj in nemško 
kamilico, pri brazgotinah smilj, sivko in pelar-
gonijo. Mazilo vtiramo rahlo 10 minut dvakrat 
dnevno, lahko pa iz mazila pripravimo tudi 
oblogo. Tinktura: skodelico narezanih korenin 
zmešamo v dve skodelici domačega žganja, 
namakamo tri tedne na temnem, precedimo 
v temne stekleničke, uporabljamo razredčeno 
z vodo v razmerju 1:5. Gabezova obloga: sama 

jo pripravim na star način, tako da 
gabezovo korenino naribam in jo 
zmešam s snegom jajčnega beljaka. 
Oblogo dam na krpico iz naravne-
ga materiala in jo pustim čez noč na 
poškodbi. V oblogo lahko dodate 
tudi žlico gline. Posebno prav pride 

pri izvinih in športnih poškodbah. Pred oblogo 
je dobro narediti obkladek iz tinkture arnike v 
razmerju 1:10. Lahko pa se obloga naredi tudi 
iz posušene korenine, ki jo zmeljemo v prah, 
dodamo prekuhano vodo, toliko da dobimo go-
sto maso. Če ni pri roki drugega, pride prav tudi 
obloga iz listov gabeza, ki jih poparimo in sku-
hamo v mleku ter mlačne damo na poškodbo. 
Za enake namene kot pri ljudeh, uporabljamo 
gabez tudi pri živalih. Opozoriti vas moram, 
da gabezove pripravke uporabljamo le omejen 
čas, saj lahko pri predolgi uporabi pride do po-
škodb jeter. Nosečnice, doječe matere in majhni 
otroci gabeza ne smejo uporabljati. V kozme-
tiki se gabez uporablja za vlaženje, mehčanje 
ter obnovo kože še posebej po sončenju, kar s 
pridom uporablja kozmetična industrija. Sami 
pa si lahko pripravite pršilo iz 100 ml čaja, ki ga 
kot poparek pripravite iz narezanih listov gabe-
za, pustite, da stoji tako dolgo, da se ohladi. K 
precejenemu dodajte eno veliko žlico gela aloe 
vere (kupljenega), treh kapljic eteričnega olja 
sivke in dveh kapljic eteričnega olja rožmarina. 
Uporabite kot tonik pred nanosom kreme. Pred 
uporabo vedno pretresite. Obstojnost pršila je 
zaradi konzervansa v alojinem gelu en mesec. 
Če slučajno začne plesneti, ne uporabljajte. 
Gabezove liste uporabljamo tudi za pripravo 
gabezovega gnojila ali pa preprosto okoli rastlin 
naredite zastirko. Lahko ga uporabimo tudi kot 
okrasno rastlino, saj obstajajo gojene sorte, ki 
se lepo podajo k hostam in kresnicam. Izko-
ristite ta lep čas in si ob sprehodu v naravo, ki  
je odeta v jesenske barve, nakopljite še gabezo-
vih korenin.

Marija Čuček

Potrjenih osem operacij LAS

V začetku oktobra je LAS Ovtar Slovenskih goric s strani Agencije RS za kmetijske trge in 
razvoj podeželja prejel odobrenih osem operacij. Eno operacijo z nazivom Park aktivnih 
doživetij (nosilec Občina Pesnica) iz 1. Javnega poziva za izbor operacij za uresničevanje 

ciljev Strategije lokalnega razvoja za lokalno akcijsko skupino LAS Ovtar Slovenskih goric na 
problemskem območju, sofinanciranih iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja 
(EKSRP). Sedem operacij pa iz 2. Javnega poziva za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strate-
gije lokalnega razvoja na območjih občin, Benedikt, Cerkvenjak, Duplek, Lenart, Pesnica, Sveta 
Ana, Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Sveti Jurij v Sloven-
skih goricah in Šentilj, ki so povezane v lokalno akcijsko skupino LAS Ovtar Slovenskih goric, v 
letu 2017, sofinanciranih iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in sicer:

Naziv operacije/Akronim Nosilec Odobrena sredstva
(v EUR)

Ovtar pod kozolcem ŠIC Maribor, PE Slovenske gorice 23.680,46
Park generacij Sveta Ana Občina Sveta Ana 39.942,10
Zeleni biznis Razvojna agencija Slovenske gorice, d. o. o. 29.813,87
SMA Vinogradništvo Mulec Dušan Mulec 39.964,68
Telovadnica na prostem Občina Sveti Jurij v Slovenskih goricah 35.292,83
TUR – LAS - KONJ Zavod Vedoma 33.431,85
Center lokalne ponudbe VDC Polž, Maribor 39.997,64

Projekti sodelovanja LAS
Razvojna agencija Slovenske gorice - vodilni partner LAS Ovtar Slovenski goric - je na 4. javni 

razpis za Podukrep 19.3 Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalnih akcijskih skupin 
(LAS) prijavila 4 operacije:

• Aktivna Drava (7 slovenskih LAS in 3 hrvaške LAS)
• Kaj nas uči Mura (4 slovenske LAS)
• »Veronikina pot – navdih in priložnost« (5 slovenskih LAS in 1 hrvaška LAS)
• Klopotec (4 slovenske LAS in 1 hrvaška LAS)

Milena Grabušnik

Vabilo ponudnikom na območju LAS Ovtar 
k sodelovanju v promocijskem katalogu

Na Razvojni agenciji Slovenske go-
rice kot vodilnem partnerju LAS 
Ovtar Slovenskih goric se že dlje 

časa trudimo, da bi na območju LAS spod-
bujali razvoj podeželja, med drugim tudi 
na področju lokalne ponudbe, samooskrbe 
in turizma. V ta namen za naše ponudnike 
pripravljamo posodobljeno izdajo kataloga 
lokalne ponudbe - zbirke vseh ponudni-
kov pod skupnim prepoznavnim imenom 
Ovtarjeva ponudba. Podoben katalog, na 
katerega je bilo izjemno veliko pozitivnih 
odzivov, je izšel že leta 2012 (v elektron-
ski verziji ga najdete tudi na spletni strani 
www.rasg.si, zavihek 'Ovtarjeva ponudba'), 
zaradi vključitve novih štirih občin v LAS in 
aktualizacije podatkov pa bi želeli to prakso 
ponoviti s svežimi informacijami. Večino 
od vas je že obiskal naš sodelavec, kjer ste 
lahko izvedeli nekaj stvari o naših aktivno-
stih, hkrati pa ste izpolnili tudi vprašalnik o 
svoji dejavnosti. V katalog bi želeli vključiti 
tudi tiste, ki se zaradi neažurnosti informa-
cij (še) niste znašli na našem seznamu. 
Zakaj se vključiti v katalog 
Ovtarjeve ponudbe?

• Ker je to za ponudnike iz občin Be-
nedikt, Cerkvenjak, Destrnik, Lenart, 
Sveta Ana, Sveta Trojica v Slovenskih 
goricah in Sveti Jurij v Slovenskih go-
ricah, Sveti Andraž v Slovenskih gori-
cah, Duplek, Pesnica, Šentilj popol-
noma brezplačno;

• ker boste s tem dvignili obveščenost 
lokalnega okolja o vaši dejavnosti, ki 
vas bo lažje prepoznalo;

• ker na ta način aktivno prispevate k viš-
ji ravni samooskrbe na našem območju 
in k razvoju podeželja kot takega;

• ker tako pomagate krepiti zavedanje o 
pomenu lokalne ponudbe in spodbu-
janja nakupa lokalnih produktov;

• ker imamo v Slovenskih goricah ogro-
mno raznolikih in izjemnih produk-
tov – zakaj ne bi za to izvedeli tudi 
drugi?

Koga lahko uvrstimo v katalog?
Sodelujejo lahko ponudniki (vinogradni-

ki, rokodelci, turistične kmetije, ekološke 
kmetije, pridelovalci živalskih in rastlinskih 
produktov, pridelovalci medu, ponudniki 
pekovskih izdelkov, itd.), ki:

 - Imajo registrirano dejavnost (s. p., 
osebna dopolnilna dejavnost, osebno 
dopolnilno delo, osnovna kmetijska 
dejavnost);

 - svojo dejavnost opravljajo tržno (pro-
dajajo izdelke doma, na tržnici, na te-
renu …);

 - svojo dejavnost opravljajo na obmo-
čju LAS Ovtar Slovenskih goric.

Ponudnike, ki ste sodelovali že v prvem 
Ovtarjevem katalogu, prosimo samo za 
pregled podatkov iz prejšnjega kataloga in 
za posredovanje morebitnih aktualnih in-
formacij. 

Za vse informacije o sodelovanju smo na 
voljo na spletnem naslovu danijel@rasg.si 
ali na telefonu 041 346 593 (Dani). Prijav-
ni obrazec in aktualni seznam ponudnikov 
lahko prav tako najdete na spletni strani 
www.rasg.si (zavihek Ovtarjeva ponudba), 
kjer lahko preverite svoj status.

Zadnji rok za oddajo prijav za vpis v ka-
talog je 10. december 2018. Katalog naj bi 
bil v tiskani in v spletni različici pripravljen 
predvidoma spomladi 2019.

Danijel Zorko

Najava občnega zbora
Člane in članice Društva za razvoj podeželja Ovtar Slovenskih goric obveščamo, da bo 

12. občni zbor v sredo, 28. novembra 2018, ob 17. uri v Centru Slovenskih goric.


