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Ena redkih lenarških »belih razglednic« v tej zimi. Člani Študijskega krožka Lahkih nog naokrog Izobraževalnega centra Slov. gorice
so 4. 1. 2019 v okviru rednih pohodov opravili pohod okrog jezera Radehova. Foto: Alenka Špes

Volilne okraje določiti na novo ali ukiniti

U

stavno sodišče je na pobudo, ki jo je dal Državni svet RS, ugotovilo, da je 4. člen
zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor v neskladju
z ustavo. Državnemu zboru je naložilo, da mora neskladje odpraviti v dveh letih.
Omenjeni člen določa, katere občine spadajo v posamezno volilno enoto in katera območja obsegajo posamezni volilni okraji. V 26 letih, odkar je bil zakon sprejet, je prišlo do velikih sprememb, zato so okraji po številu volivcev postali zelo različni. Na volitvah leta 2011
je imel najmanjši volilni okraj okoli 8500 volivcev, največji pa preko 30.000. Na naslednjih
volitvah so bile razlike še večje. Volivke in volivci tako niso v enakopravnem položaju.
Vodje strank in predsednik republike Borut Pahor so na posvetu 17. januarja sklenili,
da bodo do počitnic skušali pripraviti predlog dveh sprememb volilne zakonodaje. S 46
glasovi lahko spremenijo volilne okraje in zgolj odpravijo neustavnost, vsaj 60 glasov pa je
nujnih za ukinitev okrajev in uvedbo prednostnega glasu. Noben predlog pa za zdaj nima
ustrezne podpore.
T. K., E. P.

Največ zaposlenih v zadnjih 23 letih

V

Sloveniji je bilo lani konec tretjega četrtletja zaposlenih 1.022.053 oseb, kar je največ
v zadnjih 23 letih. To je posledica visoke gospodarske rasti, ki jo je doseglo slovensko gospodarstvo v lanskem letu. Še posebej razveseljivo je, da se pri nas zopet vse
več gradi. Leta 2017 se je vrednost opravljenih del v gradbeništvu v Sloveniji povečala za
18 odstotkov, lani do konca septembra pa še za 22 odstotkov. Konec lanskega leta je tako
na trgu dela primanjkovalo 456 zidarjev. Konec lanskega in na začetku tega leta je bilo v
Sloveniji 78.534 brezposelnih oseb oziroma za 7,7 odstotka manj kot ob koncu leta 2017.
Čeprav je bilo na mariborskem območju zavoda za zaposlovanje konec leta 10.772 brezposelnih oseb, številni delodajalci zaman iščejo delavce. Zato iskalci zaposlitve v zadnjem
času mnogo lažje najdejo službo, kot so jo v preteklosti. Delodajalcem najbolj primanjkuje
delavcev za preprosta dela v predelovalni industriji, voznikov tovornjakov, čistilk, strežnikov, varilcev, natakarjev, prodajalcev, elektroinštalaterjev, delavcev v zdravstveni negi in
drugih delavcev za zdravstveno in socialno oskrbo.
Nekateri delodajalci pa sedaj ne morejo najti delavcev tudi zaradi tega, ker jim v preteklosti
niso redno plačevali plač in prispevkov oziroma so jim kršili druge pravice, ki delavcem pripadajo po zakonu o delovnih razmerjih in kolektivnih pogodbah. Za takšne kršitve se med
delavci hitro izve. Poleg tega pa lahko na spletni strani zavoda za zaposlovanje vsakdo preveri,
ali je delodajalec, ki mu ponuja zaposlitev oziroma pri katerem se želi zaposliti, vpisan na listo
delodajalcev z negativnimi referencami. Na listo »slabih« delodajalcev zavod za zaposlovanje
vpiše delodajalce, za katere so inšpektorji za delo pravnomočno ugotovili, da so kršili delovnopravno zakonodajo oziroma da so delavcem kršili njihove pravice (neredno izplačevanje plač,
neplačevanje prispevkov za delavce, neprijavljanje delavcev itd.). Po zakonu o urejanju trga dela
zavod za zaposlovanje takšnim delodajalcem ni dolžan posredovati kandidatov za zaposlitev.
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Ker na trgu dela že primanjkuje delavcev, predstavniki vlade napovedujejo sprejem nekaterih ukrepov, medtem ko je parlament zakon o povečanju minimalne plače že sprejel in velja
od 1. januarja naprej. Poleg tega naj bi upokojencem dovolili, da bi se ponovno zaposlili (lahko
samo za nekaj ur na dan) ter poleg svoje pokojnine prejemali še plačo (od nje bi morali seveda
plačati vse prispevke kot zaposleni delavci). Poostriti nameravajo tudi nadzor nad brezposelnimi osebami, ki se izmikajo delu in zaposlitvi, ne pa tudi ugodnostim, ki jih prinaša status
brezposelnosti. Ker v Sloveniji na trgu dela ni dovolj za delo voljnih delavcev, bodo pristojni
verjetno povečali tudi kvoto tujih delavcev, ki jih bodo lahko delodajalci pridobili iz tujine.
T. K.

Delovno srečanje ob 100. številki Ovtarjevih novic

P

red koncem lanskega leta je izšla že 100. številka Ovtarjevih novic, Razvojna agencija Slovenske gorice (RASG) pa je z Občinami Lenart, Sveta Trojica, Sveta Ana, Sveti
Jurij v Slovenskih goricah in Benedikt že podpisala dogovor o izhajanju Ovtarjevih
novic tudi v letošnjem letu. Ob tej priložnosti, ki sovpada z začetkom novega mandata
županov, je direktorica RASG Tanja Vintar sredi januarja povabila na delovno srečanje
župane omenjenih občin in člane uredništva Ovtarjevih novic na čelu z odgovornim urednikom Edvardom Pukšičem. Na srečanju so se pogovarjali o nadaljnjem izhajanju Ovtarjevih novic, po katerih bralci iz osrednjih Slovenskih goric, pa tudi od drugod, čedalje
raje segajo, saj se jim naklada povečuje.
»V času nezadržnega razvoja komunikacijske tehnologije so si tiskani mediji morali
(znova) poiskati svoje mesto v prostoru. Zadnji trendi kažejo, da so lahko najbolj uspešni
ravno na področju lokalno in regionalno zanimivih novic, kar pomeni, da je bil pred
skoraj desetletjem najden pravi recept za prenos najbolj pomembnih informacij med naše
občanke in občane. V času minule krize je bilo veliko gospodinjstev prisiljenih iz svojega
družinskega proračuna izločiti časopisne naročnine; Ovtarjeve novice so tako v mnogih
naših družinah edini tiskani medij in edino okno za dostop do informacij. V Razvojni
agenciji Slovenske gorice
smo tudi zato na našo
vlogo izdajatelja Ovtarjevih novic še posebej
ponosni,« je dejala Vintarjeva in poudarila, da
razvojni agenciji brez
izdatne podpore občin
v osrednjih Slovenskih
goricah in njihovih županov tega časnika ne bi
uspelo izdajati.
T. K.
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Minimalna plača poslej 667 evrov neto

Videnje ljudi in dogodkov

Merklova odhaja, Trump ostaja

V

letu 2018 se je zgodilo veliko zgodovinsko prelomnih dogodkov. V
marsičem je bil najbolj pomemben
dogodek začetek odhoda nemške kanclerke
Merklove iz nemške in mednarodne politike.
To bo imelo negativne posledice za ves svet,
posebej še zato, ker bo težko najti primernega politika njenega kova, ki bi služil s svojim
zgledom in praktičnim delovanjem za boljši svet in ki bi imel vsaj približno tak ugled
zlasti še v Evropski skupnosti. Žal odhaja,
prenapeti, nepredvidljivi in vase in v Ameriko zagledani Trump pa vsaj za zdaj ostaja
ameriški predsednik, ki pa mu je vendarle
treba priznati, da je navezal politične stike s
Severno Korejo, ki se počasi otresa togega in
nečloveškega ravnanja.
Papež Frančišek je rekel, da ga zelo vznemirjajo razmere v svetu in Evropi, ki po njegovem nima voditeljev, ki bi gledali v prihodnost.
Pogreša nekdanje povojne politike, kot so bili
francoski politik Robert Schumann, Alcide de
Gasperi in nemški Konrad Adenauer. Ti so po
papeževem mnenju veliko naredili za enotnost
Evrope, saj so v tem videli edini način, da ne bi
bilo več vojne. Papež vidi Evropo kot območje
miru, človekovih pravic in tolerance, ki naj dominirajo nad nasilnimi nacionalizmi.
Slovenski sociolog dr. Tomaž Mastnak pravi, da je za današnji čas značilno, da kar naprej
iščemo neke voditelje. Obsedenost z voditelji
ni le fašistična, ampak tudi liberalistična. Rešitev iz današnjega položaja vidi v kolektivnem
razmisleku. Teza je nerealistična. Svet potrebuje inteligentne, mlajše, široko razgledane,
svobodomiselne, ugledne voditelje, ki bodo
enako zavzeti za reševanje življenjskih problemov vseh ljudi, belih in temnopoltih, vernih in
nevernih, revnih in bogatih in za uveljavljenje
njihovih človekovih pravic. Ti ljudje naj namesto postavljanja ograj odprejo svoje države za
vse dobronamerne migrante in begunce.
Ne potrebujemo politikov Trumpovega
kova, ki vodi Ameriko kot dobičkonosno
podjetje in zapira meje in izganja nezaželene
temnopolte državljane in preklicuje vse mednarodne dogovore o razorožitvi, človekovih
pravicah in čistejšem podnebju. Obenem

uvaja nenormalne carine. Trumpa zanima
samo kapital, ljudje pa so mu postranska
zadeva, čeprav Američane »tolaži« z višjim
standardom, ki pa se lahko tudi zniža.
Angleži so se očitno prenagljeno in premalo informirani odločili za izstop iz Evropske
unije. Zdaj so eni za izstop, drugi pa proti njemu, pri čemer tehtajo koristi, ki bi jih imeli ob
taki ali drugačni rešitvi. V Evropi se »množijo« tudi drugi evroskeptiki in nacionalisti, ki
delujejo v nasprotju z evropskimi vrednotami.
Dalajlama je dejal, da Evropa pripada Evropejcem in da bi se morali begunci vrniti v svoje domovine in pomagati pri njihovi obnovi.
Hkrati pa je dejal, da je dolžnost Evrope, da
pomaga beguncem, ki so v resnični nevarnosti
za svoja življenja. Dejal je tudi: »Sprejmite jih,
pomagajte jim, izobrazite jih.« Naš znanstvenik
dr. Matjaž Gams pa je za obstoj Slovencev in
sveta postavil te nesprejemljive populistične
teze: »Teza 1: prevelika rast prebivalstva bo
uničila civilizacijo in preobremenila planet.
Teza 2: Slovenci, Evropejci, belci izumirajo in
Teza 3: Zahodna civilizacija, slovenski politiki,
mediji promovirajo zaton Slovencev.«
Letos bodo volitve v Evropski parlament, ki
naj bi bil po politični sestavi povsem drugačen
od sedanjega. Znana Delova komentatorka Saša
Vidmajer je med drugim zapisala: »Čeprav volitve v Evropski parlament potekajo že 40 let,
utegne to pot priti do radikalnega zasuka!« Pri
tem se sklicuje na nemško politologinjo Ulrike
Guerot, ki napoveduje počasen razpad Evropske unije. Vidmajerjeva pa pravi: »Vprašanje
je, ali je politični razred v Bruslju in evropskih
prestolnicah doumel, zakaj zgublja tla pod nogami. Treba se je boriti za Evropo, predvsem za
evropske vrednote, toda nesmiselno je zagovarjati Evropsko unijo takšno, kakršna je. Postala je
regresivna inštitucija brez vsakršne ideje. Želeti
si je nekaj, kar bi dišalo po evropski pomladi.«
V središču evropske pozornosti je morebitni novi predsednik Evropske komisije, prvak desnosredinske Evropske ljudske stranke Manfred Weber, ki verjame v nujnost bolj
demokratične Evrope.
Tone Štefanec

Odmev na članek »Zdravje v osrednjih
Slovenskih goricah«

V

uredništvo smo iz cerkvenjaške ambulante družinske medicine (Amigdala,
d. o. o., Ambulanta družinske medicine Miha Lukač, dr. med., spec. družinske
medicine) prejeli odziv na članek Zdravje v
osrednjih Slovenskih goricah, objavljen v 100.
številki Ovtarjevih novic. Članek navaja podatke Nacionalnega inštituta za javno zdravje,
prejeti odziv cerkvenjaškega zdravnika Mihe
Lukača, dr. med., spec. družinske medicine,
pa dopolnjuje podobo zdravstvenega stanja
cerkvenjaških občanov in ga aktualizira, zato
ga objavljamo v prejeti obliki.
»V decembrski številki Ovtarjevih novic sem
zasledil članek z naslovom Zdravje v osrednjih
Slovenskih goricah. Rad bi vas pohvalil za izčrpno in jasno predstavljeno problematiko preventive, obolevanja in smrtnosti prebivalcev
Slovenskih goric. Seveda se teh težav zavedamo
vsi, najbolj pa še zdravstveni delavci, ki vsak dan
skrbimo za zdravje naših občanov. Priznam, da
sem bil presenečen nad nekaterimi podatki,
predstavljenimi za Občino Cerkvenjak, v kateri delujem kot družinski zdravnik. Ni mi dalo
miru, zato sem na spletni strani NIJZ pobrskal
še za podatki Občine Cerkvenjak za leti 2016
in 2017. Z veseljem sem ugotovil, da se je napram 2016 zmanjšalo število odsotnosti iz dela,
zmanjšalo se je število zloma kolka pri starejših,
število bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi,
zmanjšala se je tudi stopnja samomorilnosti. Izstopa pa tudi podatek, da se je bistveno povečala
odzivnost SVIT napram prejšnjim letom.
Nikakor ne želim vplivati na vaše dobro
novinarsko delo, vendar kot zdravnik in občan opažam, da bi lahko bili podatki predsta-
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vljeni tudi na takšen način, kot sem ga opisal.
Torej, kaj se je v posameznih občinah z leti
izboljšalo, kaj poslabšalo, in ne toliko primerjava trenutnega stanja s povprečjem v državi.
Tako bi posamezne občine znale bolje oceniti, ali so s svojimi aktivnostmi na področju
zdravstva na pravi poti, medtem ko bi občane
še bolj motivirali in vzpodbudili pri skrbi za
svoje zdravje, kar verjamem, da je na koncu
tudi naš skupni cilj. Miha Lukač«
Tako kot vsakega odziva smo se v uredništvu
razveselili tudi tega. Lepo je, da cerkvenjaški
zdravnik, specialist družinske medicine Miha
Lukač, dr. med., opozarja na nekatere pozitivne
premike na področju zdravja na območju Občine Cerkvenjak v zadnjih letih, kar je zagotovo
tudi rezultat njegovega prizadevnega dela ter
zavzetega dela drugih zdravstvenih delavcev v
lokalnem okolju. Za to jim gre vse priznanje.
Vendar pa bi se morali ob podatkih o zdravju
v Sloveniji zamisliti zlasti vsi tisti, ki imajo v rokah škarje in platno ter so najbolj odgovorni za
razvoj Slovenije. Resno bi se morali povprašati,
zakaj prihaja pri nas do takšnih razlik med posameznimi območji v razvojnem pogledu, pa še
zdaleč ne samo na področju zdravstva. Razmere in številke na številnih področjih kažejo, kam
Slovenijo pelje pretirana centralistična politika,
ki navkljub majhnosti naše države povzroča
čedalje večje neupravičene razlike med območji in ljudmi ter njihovimi možnostmi. Eno od
poslanstev slovenskogoriških Ovtarjevih novic
je tudi v tem, da brez dlake na jeziku opozarja
nanje ter javnosti in političnim akterjem v državi kaže ogledalo njihovih politik.
Tomaž Kšela

D

ržavni zbor je sprejel novelo zakona
o minimalni plači, s katero je uzakonil dvig minimalne plače. Za dvig
minimalne plače je od 74 prisotnih poslancev
glasovalo 56 poslancev, proti pa ni bil nihče.
Delavcu, ki dela ves mesec polni delovni
čas, delodajalec ne sme izplačati nižje plače,
kot jo določa zakon o minimalni plači.
S 1. januarjem 2019 se je minimalna plača
dvignila z 638 na 667 evrov neto oziroma 886
bruto. Ker plače prejemajo zaposleni za nazaj,
so januarja dobili plače za december 2018 še
po starem.
Od 1. januarja 2020 naprej minimalna plača znaša 700 evrov neto oziroma 940 bruto.
Od 1. januarja 2021 pa bodo iz minimalne
plače izvzeti vsi dodatki na plače (za minulo delo, težje pogoje dela, delovno uspešnost
itd.), zato bo velika večina prejemnikov minimalne plače prejela višjo bruto in posledično
tudi višjo neto plačo.

Leta 2021 bo začela veljati tudi formula, ki
bo držala minimalno plačo najmanj 20 odstotkov in največ 40 odstotkov nad izračunanimi osnovnimi življenjskimi stroški.
Ob podpori koalicijskih partnerjev je novelo zakona o minimalni plači predlagala
stranka Levica. Predlog novele so dopolnili z
amandmaji, ki jih je predlagal matični odbor
državnega zbora.
Za dvig minimalnih plač in izločitev dodatkov iz nje so se več let zavzemali in borili
domala vsi sindikati v Sloveniji. Dvigu minimalnih plač pa so nasprotovale delodajalske organizacije. Opozarjale so, da to lahko
zmanjša konkurenčno sposobnost našega
gospodarstva in možnosti za dvig plač v srednjih in višjih tarifnih razredih, kar vodi v
uravnilovko. Opozarjale so tudi, da novela
zakona ni rezultat socialnega dialoga, saj ni
bila usklajena z vsemi socialnimi partnerji.
T. K.

Ženske v pokoj s 64 leti in 6 meseci,
moški s 65 leti

V

letošnjem letu se bodo na osnovi zakonov, ki so bili sprejeti v preteklosti,
spremenili pogoji za pridobitev pravice do starostne pokojnine.

Pogoji za starostno upokojitev leta 2019

Ženske bodo za izpolnitev pogojev za pridobitev pravice do starostne pokojnine v letu
2019 potrebovale 60 let starosti in 40 let pokojninske dobe brez dokupa, 64 let in 6 mesecev
starosti in najmanj 20 let pokojninske dobe ali
65 let in najmanj 15 let zavarovalne dobe.
Moški pa bodo za pridobitev starostne pokojnine v letu 2019 potrebovali 60 let in 40
let pokojninske dobe brez dokupa ali 65 let in
najmanj 15 let zavarovalne dobe.
Tako ženske kot moški morajo za pridobitev pravice do starostne pokojnine izpolnjevati oba pogoja: leta starosti in leta pokojninske oziroma zavarovalne dobe.
Pravico do starostne pokojnine je mogoče
v določenih primerih pridobiti tudi pri nižji
starosti. Na račun skrbi za otroka v prvem letu
starosti se starostna meja zniža za enega otroka 6 mesecev, za dva 16, za tri 26 za štiri 36 in
za pet in več otrok za 48 mesecev. Do znižanja
starosti je upravičena ženska, moški pa le, če
je užival pravico do nadomestila iz naslova
starševstva. Na račun služenja obveznega vojaškega roka se starostna meja zniža za dve
tretjini njegovega trajanja. Na račun vstopa
v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje pred 18. letom starosti pa se starostna
meja zniža za ves čas zavarovanja do dopolnjenega 18. leta. Zakon določa tudi nekatera
specifična določila o znižanju starostne meje.
Nanašajo se zlasti na osebe, ki so dopolnile 38
let pokojninske dobe brez dokupa, osebe na
delovnih mestih, na katerih se je zavarovalna
doba štela s povečanjem, in osebe, ki so bile
zaradi okoliščin, pogojenih z zdravstvenim
stanjem, do 31.decembra 1999 upravičene do
štetja zavarovalne dobe s povečanjem, od 1.
januarja 2000 dalje pa do prištete dobe.

Izračun pokojnine

V letu 2019 se bodo za izračun pokojninske osnove upoštevale osnove iz katerih koli
najugodnejših zaporednih 24 let zavarovanja
od leta 1970 dalje, kar je veljajo že lani.
Višina starostne pokojnine je pogojena z višino pokojninske osnove in dolžino dopolnjene pokojninske dobe. Ta služi za določitev odstotka za odmero starostne pokojnine. Višina
odstotka za odmero se razlikuje glede na spol
zavarovanca in znaša za 15 let zavarovalne dobe
za ženske 29 odstotkov pokojninske osnove, za
moške pa 26 odstotkov. Za vsako nadaljnje dopolnjeno leto pokojninske dobe se pri ženski
odmerni odstotek zviša za 1,38 odstotka, pri
moškem pa za 1,25 odstotka. Če daljša pokojninska doba ne znaša eno leto, znaša pa vsaj
šest mesecev, se odmerni odstotek za tolikšno
pokojninsko dobo za žensko poveča za 0,69 od-

stotka, za moškega pa za 0,63 odstotka.

Pogoji za predčasno upokojitev

Pogoji za pridobitev pravice do predčasne
pokojnine v letu 2019 so za ženske in moške
izenačeni, zavarovanec pa mora dopolniti
starost 60 let ter 40 let pokojninske dobe, vendar se mu za vsak mesec manjkajoče starosti
odmera pokojnine trajno zmanjša za 0,3 odstotka (največ za 18 odstotkov). Za pridobitev
pravice do predčasne pokojnine predpisane
starosti ni možno znižati na nobeni podlagi.

Vdovske pokojnine

Vdova oziroma vdovec v letu 2019 praviloma pridobi pravico do vdovske pokojnine,
če je ob smrti zakonca dopolnila oziroma
dopolnil 56 let in 6 mesecev starosti (lani je
veljal pogoj 56 let starosti). Če vdova ali vdovec do smrti zavarovanca oziroma uživalca
pravic ne dopolni 56 let in 6 mesecev starosti,
dopolni pa 51 let in 6 mesecev starosti, pridobi pravico do vdovske pokojnine, ko dopolni
56 let in 6 mesecev starosti.

Letni dodatek v letu 2019

Letos bodo upokojenci prejeli letni dodatek skupaj z izplačilom pokojnine za mesec
julij. Tisti s pokojnino do 470 evrov bodo
prejeli 437 evrov; s pokojnino od 470,01 do
570 evrov bodo prejeli 297 evrov; s pokojnino od 570,01 do 670 evrov bodo prejeli 237
evrov; s pokojnino od 670,01 do 810 evrov
bodo prejeli 187 evrov, s pokojnino nad 810
evrov bodo prejeli 127 evrov.

Večina upokojencev ne bo plačevala
akontacije dohodnine

V letu 2019 se meja, pri kateri nastopi
davčni odtegljaj pri pokojnini ali invalidskem
nadomestilu, če je zavod glavni izplačevalec,
ne bo spremenila. Akontacija dohodnine bo
odtegnjena od pokojnin in nadomestil višjih
od 1.095 evrov z upoštevanjem splošne in pokojninske olajšave.
Splošna olajšava, do katere imajo pravico
vsi zavezanci, znaša od 1. januarja 2019 na
letni ravni 3.302,70 evra oziroma na mesečni
ravni 275,22 evra. Prejemniki pokojnin imajo
pravico tudi do tako imenovane pokojninske
olajšave, ki znaša 13,5 odstotka pokojnine
oziroma osnove za odmero akontacije dohodnine. Večina uživalcev pokojnin tako tudi v
letu 2019 ne bo plačevala akontacije dohodnine od mesečnih pokojnin.

Olajšave za upokojence nad 65 letom
starosti ni več

Mnogi se še spominjajo olajšave za upokojence starejše od 65 let. To olajšavo so ukinili
že 1. januarja 2014. Zato bodo tudi prejemniki pokojnin, starejši od 65 let, ki prejemajo
pokojnino nad 1.095 evrov, letos plačevali
akontacijo dohodnine.
T. K.
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Socialno podjetništvo –
koncept drugačnega podjetja

S

ocialno podjetništvo predstavlja trajno
opravljanje dejavnosti pod posebnimi
pogoji zaposlovanja, s proizvodnjo in
prodajo proizvodov ali opravljanjem storitev
na trgu, pri čemer ustvarjanje dobička ni izključni ali glavni cilj opravljanja dejavnosti.
Zelo učinkovit model poslovnega organiziranja predstavlja tudi zadružništvo, kjer
zaposleni predstavljajo večino članov, ki uresničujejo svoje interese in si pravično delijo
dobičke.
Oba koncepta podjetništva sta v tujini zelo
aktualna, ker pa pri nas nista preveč poznana
(v našem okolju deluje zelo malo socialnih
podjetij, znana je npr. Zadruga Dobrina) in
predstavljata velik potencial v našem okolju, se je Razvojna agencija Slovenske gorice
vključila v operacijo 'Aktivno in povezano za
nova delovna mesta in vključujočo družbo –
SocioLab', ki v okviru širšega partnerstva zdaj
zajema celotno Podravsko regijo.
Operacija Sociolab je namenjena vzpostavitvi celovitega sistema podpore za krepitev potencialov posameznikov, iniciativ
in skupnosti z namenom razmaha socialne
ekonomije (socialnih podjetij in zadrug) ter
s tem povezanega ustvarjanja in ohranjanja
kvalitetnih in trajnih delovnih mest v sektorju socialne ekonomije ter širitve ponudbe
dostopnih (družbeno) inovativnih produktov
(storitev in proizvodov), ki bodo zagotavljali
večjo socialno vključenost ranljivih skupin,
prispevali k zmanjševanju revščine in večanju kvalitete življenja ter gospodarskemu
in družbenemu razvoju v Podravski regiji.
Zasnovana je tako, da bo zagotavljala celovit socialno-podjetniški
ekosistem s programi, ki zajemajo opolnomočenje skupnosti za
razvoj socialne ekonomije, aktiviranje prebivalstva in generiranje družbeno inovativnih idej ter
omogočanje podpore iniciativam
in socialnim podjetjem oz. zadrugam pri zagonu in rasti.
Ciljne skupine so deležniki
socialnega podjetništva (posamezniki, podjetniki in iniciative), osebe in izvajalci storitev oz.
programov podpornega okolja ter
predstavniki samoupravnih lokalnih skupnosti in razvojnih organizacij ter
širša javnost.
V podporo vsem aktivnostim je Razvojna
agencija v Lenartu konec leta 2018 na Nikovi
9 (v prostorih Izobraževalnega centra Slovenskih goric) aktivirala stično točko SocioLab,
ki predstavlja stičišče informacij in razvijanja
idej za iniciative in interesne skupine.
Več informacij o operaciji SocioLab lahko najdete na spletni strani Razvoje agencije
Slovenske gorice (www.rasg.si, aktualni projekti-SocioLab) ali na spletni strani operacije
(www.sociolab.si).

Za garsonjero v Ljubljani lepa hiša v
Slovenskih goricah

Stična točka socialnega podjetništva
zdaj tudi v Lenartu

Razvojna agencija Slovenske gorice je v
okviru operacije 'Aktivno in povezano za nova
delovna mesta in vključujočo družbo – SocioLab' v Lenartu konec leta 2018 aktivirala stično
točko, ki bo služila kot podporno okolje socialne ekonomije in stičišče informacij za socialno podjetništvo in zadružništvo na območju
Območnega razvojnega partnerstva Slovenske
gorice (občine Benedikt, Cerkvenjak, Duplek,
Lenart, Pesnica, Sveta Ana, Sveta Trojica v
Slovenskih goricah, Sveti Jurij v Slovenskih goricah in Šentilj). Stična točka v Lenartu je del
sistema petih stičnih točk v celotnem Podravju
(Lenart, Maribor, Ptuj, Slovenska Bistrica, Cirkulane), s katerim želimo z operacijo SocioLab
vzpostaviti celovit ekosistem socialne ekonomije (predvsem socialnih podjetij in zadrug).
Stična točka SocioLab v Lenartu predstavlja
središče informacij o socialnem podjetništvu,
hkrati pa lahko posamezniki in iniciative brezplačno uporabljajo skupnostne prostore za delavnice in izobraževanja, računalniško učilnico ter prostore za coworking in desk-sharing.
S stično točko želimo približati koncepta socialnega podjetništva in zadružništva posameznikom, organizacijam, podjetjem in iniciativam, ki se v teh konceptih prepoznajo in bi pri
svojih idejah potrebovali motivacijo, svetovanje
in konkretno podporo s strani strokovno podkovanih in pragmatično usmerjenih svetovalcev.
Stična točka je odprta vsako sredo od 13.
do 16. ure, deluje pa v prostorih Izobraževalnega centra na Nikovi 9 v Lenartu.

Za vse posameznike in interesne skupine, ki
jih zanima socialna ekonomija, socialno podjetništvo in zadružništvo, bodo na voljo tudi
brezplačna izobraževanja in usposabljanja
iz različnih področij (socialnega) podjetništva, ki se bodo začela v začetku februarja na
dveh lokacijah (Maribor, Ptuj). Vsebine usposabljanj in termini so na voljo na spletni strani
Razvojne agencije (www.rasg.si, aktualni projekti-SocioLab), za usposabljanja pa se lahko
prijavite na stični točki (kontakt: izobrazevalnicenter.slogor@gmail.com; 051 368 118).
Danijel Zorko

T

ako kot po vsej Sloveniji je trg nepremičnin oživel tudi v osrednjih Slovenskih
goricah. Cene nepremičnin so se ponovno povečale - najbolj v večjih urbanih središčih,
zlasti v Ljubljani in v slovenskem Primorju.
Na začetku leta so na spletnih portalih
prodajalci oglaševali več kot 40 starejših stanovanj na območju Upravne enote Lenart.
Povprečna oglaševana cena kvadratnega metra že rabljenega stanovanja je znašala okoli
1.200 evrov.

Cene nepremičnin je med seboj
težko primerjati

Cene starih stanovanj je med seboj težko
primerjati, saj se ne razlikujejo samo po starosti in lokaciji, temveč tudi po tlorisu, po tem,
kako so bila vzdrževana, po tem, ali so bila
adaptirana, po dostopnosti do infrastrukture
in podobno. Kljub temu poglejmo, za kakšno
ceno je bilo mogoče na začetku leta kupiti dvosobno ali dvoinpolsobno stanovanje v posameznih občinah v osrednjih Slovenskih goricah.

V Lenartu je lani veliko nepremičnin
menjalo lastnika

V Lenartu je bilo na prodaj 58 kvadratnih
metrov veliko 2,5-sobno stanovanje, zgrajeno
leta 1985, adaptirano leta 2016 za 62.000 evrov.
V Benediktu je bilo mogoče kupiti 54 kvadratnih metrov veliko 2-sobno stanovanje, zgrajeno leta 2012, za 48.900 evrov. V Sveti Trojici
je bilo na prodaj 73 kvadratnih metrov veliko
trosobno stanovanje, zgrajeno leta 1979, adaptirano leta 2000, za 53.000 evrov. V Sveti Ani
pa je bilo na prodaj samo 3-sobno stanovanje,
veliko 88 kvadratnih metrov, zgrajeno leta
2017, za 99.900 evrov. V Svetem Juriju v Slovenskih goricah in v Cerkvenjaku na začetku
leta ni bilo na prodaj nobeno stanovanje.
Zato pa je bilo v vseh občinah v osrednjih
Slovenskih goricah na prodaj več hiš. Povprečna cena vseh oglaševanih hiš na območju
Upravne enote Lenart je bila 900 evrov za kvadratni meter. Čeprav je cene hiš med seboj še
težje primerjati, nekatere navajamo. V Lenartu
je bila na prodaj 225 kvadratnih metrov velika
dvostanovanjska hiša, zgrajena 1975, za blizu
108.900 evrov. Sicer pa je bilo mogoče hišo v
Lenartu kupiti za ceno od 95.000 do 199.000
evrov. V Benediktu je bil na prodaj nov dvojček, velik 80 kvadratnih metrov, s 300 metri
parcele za dobrih 100.000 evrov. Sicer pa je bilo
mogoče v Benediktu kupiti hišo za ceno od
97.000 do 180.000 evrov. V Cerkvenjaku je bila
na prodaj 212 kvadratnih metrov velika hiša,
zgrajena leta 2008, za 142.000 evrov. V Sveti
Trojici je bila na prodaj 310 kvadratnih metrov velika hiša, zgrajena leta 1991, za 195.000
evrov. Na območju te občine je bilo mogoče
kupiti hišo tudi za 75.000 evrov ali za 220.000
evrov. V Sveti Ani je bila na prodaj hiša, velika
217 kvadratnih metrov, zgrajena leta 1977, za
106.000 evrov. Nekoliko manjšo hišo, zgrajeno
leta 2011, pa so prodajali za 285.000 evrov. V
bližini Svetega Jurija v Slovenskih goricah pa
je bila na prodaj 190 kvadratnih metrov velika hiša, zgrajena 2013, s 11.000 kvadratnimi
metri zemljišča, za 290.000 evrov. Sicer pa v
posameznih naseljih v osrednjih Slovenskih
goricah manjše, nekaj desetletij stare hiše z nekaj zemlje prodajajo za 60.000 do 80.000 evrov.

Dosežene cene so praviloma nižje od
oglaševanih

OHRANITE
SPOMINE!

potem

prej

Izbrskajte stare, pozabljene fotograﬁje.
RETUŠA, RAZMNOŽEVANJE, DIGITALIZIRANJE

Res pa je, da so oglaševane cene praviloma
višje kot pogodbene. Za kakšno ceno so bila
stanovanja in hiše dejansko prodane, je mogoče izvedeti iz portala Evidenca trga nepremičnin, kjer so podatki (seveda anonimni) o
vseh nepremičninskih poslih. Vpogled v to
evidenco je javen.
Podatki kažejo, da je bilo lani v Lenartu
prodanih več deset nepremičnin. Za petdeset
let staro okoli 70 metrov veliko stanovanje je
kupec odštel 66.000 evrov. 50.000 evrov pa

je stalo okoli 70 metrov veliko stanovanje,
zgrajeno leta 1969. Za novejše, 97 kvadratnih metrov veliko stanovanje s parkirnim
prostorom, je kupec odštel blizu 120.000
evrov. Novejše, 86 kvadratnih metrov veliko
stanovanje, pa je bilo prodano za 106.000
evrov. Garsonjero iz sedemdesetih let, veliko
30 kvadratnih metrov, pa je kupec dobil za
23.000 evrov. 240 kvadratnih metrov veliko
hišo na skoraj 900 metrov veliki parceli je kupec dobil za 132.500 evrov.
Tudi v Benediktu je bilo lani prodanih veliko
stanovanj, največ po ceni od 60.000 do 70.000
evrov. Na območju občine Sveti Jurij v Slovenskih goricah je bilo lani prodanih več hiš,
največ po cenah od 51.000 do 110.000 evrov.
V občini Sveta Ana je bilo prodanih več hiš in
stanovanj, največ po cenah od 55.000 do 85.500
evrov. V Sveti Trojici je bilo prodanih kar nekaj
hiš in stanovanj. Cene hiš so se vrtele od 81.000
do 110.000 evrov, stanovanj pa okoli 50.000 do
65.000 evrov. Na območju občine Cerkvenjak
je bilo lani prodanih manjše število stanovanj
in hiš. Cene stanovanj so se vrtele okoli 50.000
evrov, cene hiš pa so bile nekoliko višje.

Cene nepremičnin v Ljubljani in na
Primorskem so ponorele

Kako pa je s cenami nepremičnin drugod
po Sloveniji? Oglaševane cene stanovanj dosegajo v Mariboru v povprečju od 1.300 do 1.400
evrov za kvadratni meter. Staro dvosobno stanovanje v bloku stane od 70.000 do 80.000
evrov, v centru mesta pa še nekoliko več. Boljša in večja stanovanja v središču mesta pa prodajajo za 190.000 do 250.000 evrov in več.
Oglaševane cene za solidno hišo v Mariboru se gibljejo od 140.000 do 250.000 evrov,
bolj luksuzne hiše pa stanejo od 350.000 do
450.000 evrov. Vile v središču mesta, denimo
v Tomšičevem drevoredu, pa oglašujejo za
blizu milijon evrov.
Cene stanovanj v Ljubljani pa so bistveno
višje. Povprečna oglaševana cena kvadratnega metra starega stanovanja je bila na začetku
leta blizu 3.300 evrov. Cene boljših starih stanovanj v Ljubljani pa se gibljejo od 5.000 do
6.000 evrov za kvadratni meter. Okoli 55 kvadratnih metrov veliko stanovanje stane okoli
150.000 evrov, v centru mesta pa blizu 200.000
evrov. Najdražja stanovanja v središču mesta
pa ponujajo za 1,2 do 1,4 milijona evrov. Že 30
kvadratnih metrov velika garsonjera v središču Ljubljane stane okoli 130.000 evrov. Nekdo prodaja 27 kvadratnih metrov veliko luksuzno garsonjero v centru Ljubljane za 250.000
evrov. Oglaševane cene solidnih hiš v Ljubljani
pa znašajo od 300.000 do 600.000 evrov, blizu
centra mesta pa še kakšnih 100.000 ali 200.000
več. Vile v centru mesta ter v elitnih predelih
(Rožna dolina, Koseze, Trnovo) pa so na začetku leta prodajali za 2 do 3,2 milijona evrov.
V slovenskem Primorju oglaševane cene
hiš niso nič manjše od ljubljanskih. Vilo v
Portorožu ponujajo za 3,6 milijona evrov, v
Piranu za 3,1 milijona evrov, v Sečovljah za
2,9 milijona evrov in podobno.

Najnižje so cene nepremičnin v
Pomurju in Beli Krajini

Najnižje pa so cene nepremičnin in hiš v
Pomurski regiji in v Beli Krajini. V Pomurju
povprečne cene hiš ne dosegajo 600 evrov za
kvadratni meter. Prav lepe hiše na Goričkem
ponujajo za 50.000 do 60.000 evrov. Hiše v
Metliki in Črnomlju pa so še nekoliko cenejše.

Oglašujejo tudi nepremičnine v tujini

Kdor pa bi rad živel v okolici Londona v
Veliki Britaniji, pa si lahko kupi 34 kvadratnih metrov veliko lično urejeno hišico na 76
kvadratnih metrih veliki parceli. Zanjo prodajalec v oglasu zahteva 375.000 evrov oziroma preko 11.000 evrov za kvadratni meter.
T. K.

Foto Tone, Trg osvoboditve 1,
Lenart;
Tel: 90
02/72
90 280; www.foto-tone.si
Tel:
02/72
280
info@foto-tone.si
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Izšlo je

Dragi Maister, na te mi bo spomin …

D

omovinsko društvo generala Maistra z Maribora je ob zaključku Maistrovega leta 2018
izdalo spominsko knjigo z naslovom Dragi Maister, na te mi bo spomin. Kot je ob izidu
povedal predsednik društva Aleš Arih, je ta knjiga zbirka raznovrstnih prispevkov
ljudi, ki so o Maistru pisali, razmišljali in si izgrajevali osebni odnos do človeka, ki je bil neupravičeno predolgo zamolčan. Prispevek o svojem dedku je napisal
tudi Maistrov vnuk Borut Maister, poleg njega pa še 17 drugih
avtorjev. V sklepnem delu knjige so zgodovinsko vlogo generala
Dragi Maister,
Maistra na različne načine opisali tudi učenci osnovnih šol, med
na te mi bo spomin …
njimi zlasti učenci in učitelji na OŠ Borcev za severno mejo iz
Maribora. »Njihovi prispevki dajejo upanje, da Maister in njegovi borci ne bodo pozabljeni ali ponovno zamolčani«, je povedal
Aleš Arih. To dokazuje tudi razmišljanje učenca, ki v današnjem
turbulentnem času zapiše: »Želimo si te nazaj na ta svet, da bi
na Slovenskem vladal red, na obrazih bi bili vedno nasmehi, saj
počutili bi se varni zraven tebe.«
Izdajo knjige, ki sta jo uredila Barbara in Aleš Arih, jezikovno
pa pregledala Andreja Lep, je financirala Mestna občina MariOb 100. obletnici bojev za severno mejo
bor v okviru projekta Maistrovo leto 2018. Izšla je v nakladi 150
in slovenski Maribor
izvodov in prinaša veliko dragocenih spominskih impresij in
tudi nekaj novih pogledov na Maistra in njegov čas pred stotimi
Knjiga ob zaključku Maistrovega
leta v Mariboru, foto: Marjan Toš leti v Mariboru in na Štajerskem.
M. T.
Dragi Maister, na te mi bo spomin …

Domovinsko društvo generala Rudolfa Maistra Maribor

Domovinsko društvo generala Rudolfa Maistra Maribor

Maistrovo leto 2018

Ponovno izšlo v želji, da bi mladi vedeli …
Tone Štefanec: Druga svetovna vojna

Nasilje, žrtve, upor

T

one Štefanec je v decembru lanskega leta poskrbel za dopolnjen ponatis svoje knjige z nadnaslovom Druga svetovna vojna in z naslovom Nasilje, žrtve, upor, ki je prvič
izšla februarja 2011.
Knjiga izbranih člankov in pogovorov o 2. svetovni vojni,
objavljenih v reviji Svobodna misel in Slovenskih novicah od
leta 2003 do 2009, prinaša zapise Legendarni komandant Stane; Brez NOB ne bi bilo samostojne Slovenije, pogovor z dr.
Francetom Bučarjem; Otroci in starši v nemških taboriščih (to
poglavje je imelo v prvi izdaji naslov Otroci, žrtve vojne); O slovenskih duhovnikih med drugo svetovno vojno; Slovenski fantje v nemški vojski; Pomemben prispevek osvobodilnih gibanj,
pogovor z dr. Dušanom Bibrom; Nemci proti nacizmu; Atentati
na Hitlerja; Zločinski ustaški režim in Usoda pripadnikov Hitlerjevih zavezniških držav.
Avtor v nagovoru bralcem zapiše, da se je za knjigo odločil,
da bi bralci na enem mestu dobili tisto gradivo o 2. svetovni vojni, ki jih morebiti najbolj zanima
in ki je manj znano. Knjigo posveča vsem mladim, ki jim želi, da bi nikoli ne doživeli vojne.
Edvard Pukšič

Radgončanka nova slovenska vinska kraljica

V

petek, 11. 1. 2019, je v hotelu Radin
v Radencih potekalo kronanje nove
slovenske vinske kraljice. Ministri-

ca za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr.
Aleksandra Pivec je ob pomoči predsednika
uprave Pomurskega sejma Janeza Erjavca in
pokroviteljev projekta kot 23.
Vinsko kraljico Slovenije za leto
2019 okronala Meto Frangež iz
Gornje Radgone.
Nova kraljica, študentka 3.
letnika vinogradništvo, vinarstvo in sadjarstvo na Fakulteti za
kmetijstvo in biosistemske vede
v Mariboru, prihaja iz družine z
dolgoletno vinogradniško in vinarsko tradicijo, ki je še posebej
znana po svojih peninah, to je
Hiša penin Frangež.
Pomurski sejem,
foto: Jure Zauneker

Obvestilo dopisnikom in sodelavcem Ovtarjevih novic!
Vsebino Ovtarjevih novic soustvarja vse več občanov (dopisnikov). Uredništvo nenapovedane in nenaročene prispevke uporabi v celoti ali skrajšane (s prilagojenim naslovom) ali jih
ne uporabi.
Zaradi velikega števila prejetih sporočil o dogodkih je potrebno njihov obseg omejiti. Ta je
do15 vrstic in ena fotografija, če bistveno dopolnjuje prispevek. Pri pomembnejših dogodkih
so možna vnaprej dogovorjena odstopanja. Prispevki lokalne skupnosti lahko obsegajo do
40, društev (občni zbori, večji dogodki) pa do 20 vrstic. Prispevki naj bodo v Wordu (Times
New Roman, velikost 12, razmik 1,5), fotografije morajo biti najmanj 1 MB, poslane v posebni
datoteki. Izbor fotografij opravi uredništvo. Objavljeni prispevki izražajo stališča avtorjev. Prispevkov z elementi sovražnega govora in nepodpisanih prispevkov ne objavljamo.
Naslednja številka izide v četrtek, 28. februarja 2019. Zadnji rok za oddajo prispevkov ali
nujne rezervacije prostora je 14. februar 2019.
Uredništvo
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Občina Benedikt

Občina Benedikt pred novimi izzivi

O

bčina Benedikt, ki po starostni strukturi prebivalstva
sodi med občine z najmlajšim prebivalstvom (povprečna starost občanov je bila po podatkih
Statističnega urada Republike Slovenije sredi leta 2016 natanko 38,7
leta, v Sloveniji pa 42,9 leta), je pred
novimi izzivi. Benedikt se iz majhnega naselja spreminja v mestece v
osrčju Slovenskih goric, ki ima lepe
razvojne možnosti zlasti na področju turizma, še posebej zdraviliškega, čeprav se občina v zadnjem času
vse hitreje razvija tudi na drugih
področjih. V tem kočljivem času za
razvoj občine so volivke in volivci za župana
izvolili visoko izobraženega ter v gospodarstvu izkušenega moža - mag. Milana Repiča,
ki je že v preteklosti veliko prispeval k razvoju
kraja in občine, med drugim tudi kot predsednik Krajevne organizacije Rdečega križa, ki
je veliko pomagala številnim Benedičankam
in Benedičanom. Novemu županu mag. Milanu Repiču smo zastavili nekaj vprašanj, povezanih z nadaljnjim razvojem kraja in občine.

Benedikt je v razvojnem pogledu v
zelo zahtevnem in kočljivem obdobju,
saj se je dejansko začel spreminjati
v malo mestece. Kakšni izzivi so v
zvezi s tem pred občino, predvsem
na področju razvoja infrastrukture,
otroškega varstva, osnovnega šolstva,
zdravstva, kulture, športa …

Benedikt je obdobju 20-ih let resnično
naredil korak naprej. Najbolj se to pozna po
številu prebivalcev, saj se je v tem obdobju
povečalo za več kot 25 odstotkov. To je narekovalo, da je občina že pred leti investirala v
izgradnjo šole, športne dvorane, vrtca in drugo. Trenutne kapacitete šole in vrtca zadoščajo za nemoteno delo. Pojavljajo pa se potrebe
po obnovi in gradnji infrastrukture. Ceste
po vaseh kličejo k obnovi in modernizaciji.
Še precejšnji del občine ni pokrit z optičnim
omrežjem. Ponekod je potrebno obnoviti
vodovodno napeljavo ali jo celo zgraditi na
novo. Eden izmed zelo pomembnih izzivov
je tudi nadaljnja izgradnja kanalizacijskega
omrežja tam, kjer bo to mogoče, in pomoč
pri izgradnji malih čistilnih naprav posameznikom ali manjšim skupinam občanov.

Stanovanjska izgradnja, ki v Benediktu
kljub krizi ni nikoli zares zastala, je še
vedno dokaj intenzivna. Zakaj se ljudje
tako radi priseljujejo? Kakšna bo v
naslednjih letih politika občine glede
priseljevanja in širitve kraja?

Zelo pomembno je, da občina zna ustvarjati
pogoje za novogradnje. Mislim, da je to eden izmed zelo pomembnih kriterijev, ko se mladi odločajo, kje si bodo ustvarili družine. Poleg tega
pa še seveda okolje z vsemi ostalimi deležniki,
kot so vrtec, šola, itd. Zame osebno je poleg priseljevanja mladih zelo pomembno tudi, da mladi, ki so tu rojeni, ostanejo v občini, tu gradijo in
si ustvarijo dom. Prav zaradi tega bo politika občine glede ustvarjanja pogojev za novogradnje
zelo podobna sedanji. Potrudili se bomo, da
bomo v okviru vseh možnosti ustvarili pogoje
za gradnjo tudi izven centra občine. Prav v centru Benedikta pa je potrebno pristopiti k izdelavi
dolgoročne strategije razvoja in prostorske ureditve. To pomeni, da moramo izdelati smernice,
kje se bo nadaljevala stanovanjska gradnja, za

koliko se bo povečala industrijska cona, kam se
bo umestilo jedro Benedikta, kje bo dolgoročno
zrasel večnamenski objekt, kje bodo površine za
rekreacijo in šport ter podobno.

Občina Benedikt ima izjemno naravno
danost – vrelec termalne vode.
Kako kaže – se bo našel investitor
za izgradnjo Term Benedikt, ki bi
bile zlata vredne ne samo za razvoj
turizma v Benediktu, temveč v celotnih
osrednjih Slovenskih goricah? Lahko
občina še kaj stori v zvezi s tem?

V tem trenutku ima občina bolj ali manj
zvezane roke. Podjetje Beneco, d. o. o., je
lastnica zemljišča, na katerem naj bi zrastel
medicinsko–termalni center. Občina je s
podjetjem Beneco v letu 2016 podpisala Pogodbo o sodelovanju, v kateri je med drugim
bilo zavedeno, da v kolikor do izgradnje ne
pride v roku treh let, je pogodba nična. K
tej pogodbi je bil s strani prejšnjega župana
v letu 2018 podpisan še aneks, ki ta rok pomika v leto 2020 in spreminja nekatera druga
določila pogodbe. V razgovoru z direktorjem
podjetja mi je bilo zagotovljeno, da intenzivno iščejo investitorja, vendar so do sedaj vsi
še samo potencialni investitorji. Vsekakor pa
se zavedam izrednega pomena in vrednosti te
naravne danosti za našo občino kot tudi širše,
zato sem se tudi sam intenzivno lotil iskanja
rešitev, da bi na tem mestu v najkrajšem možnem času doživeli premike. Računam na
uspeh, morda tudi s kakšno drugo rešitvijo.

Vsaka pot se začne s prvimi koraki.
Katere naloge občine Benedikt se
vam kažejo kot prioritetne? Katerih
se bo občina pod vašim vodstvom
lotila najprej?

Tako kot v vsaki občini se tudi v naši nekatere zadeve odvijajo po bolj ali manj ustaljenih
tirnicah. Mislim na projekte oziroma investicije, kot so obnova in novogradnja cest, izgradnja
kanalizacijskega in optičnega omrežja itd. Odvisno je le, čemu dati večji poudarek in kakšne
so finančne možnosti. V letošnjem letu bodo
pomembne oziroma večje investicije izvedene
na področju cest. Modernizirali se bosta cesti
v Stari gori ter v Spodnji Bačkovi. Planirana je
nadaljnja izgradnja optičnega omrežja v delu
Benediškega vrha in Spodnje Ročice. Pristopili
pa smo že k izvajanju 1. faze projekta Ekomuzej
dolina miru, v okviru katerega se bo obnovil del
starega vrtca, nabavila IK tehnologija, ki bo služila predstavitvam, vzpostavil vzorčni travniški
sadovnjak in kmečki vrt. Ena od zahtevnih nalog, ki nas čakajo že v spomladanskih mesecih,
pa je tudi delo in priprava dokumentacije za
razpise, na katere se bo občina lahko prijavila.
Tomaž Kšela

Novo naselje se hitro širi

N

ovo naselje, ki raste na vzhodnem
delu Benedikta pod vzpetino Svetih
Treh Kraljev v Slovenskih goricah, se
hitro širi. V njem že stoji 26 enodružinski hiš,
na začetku naslednjega leta pa bo podjetje Juven, d. o. o., začelo graditi še dva dvojčka, ki
sta že prodana, ter eno družinsko hišo.
»Zemljišča za novo naselje B-15 v Benedik-

tu smo začeli komunalno opremljati jeseni leta
2014,« pojasnjuje Jožica Bratuša, direktorica
podjetja Juven, ki gradi to sosesko. »Potem je
gradnja družinskih hiš za trg hitro stekla. Doslej je vse hiše v naselju, razen treh, za katere
smo prodali zemljišča, zgradilo naše podjetje.«
Čeprav je kriza v gradbeništvu v Sloveniji
v sredini tega desetletja dosegla vrhunec, je
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Novo naselje na vzhodu Benedikta pod Svetimi Tremi Kralji, ki ga gradi podjetje Juven, se hitro širi.
Doslej so v njem zgradili že 26 družinskih hiš.

podjetje Juven v naselju B-15 v Benediktu v
tem času intenzivno gradilo družinske hiše za
trg in znane kupce. To na eni strani priča o visoki kakovosti in primernih cenah Juvenovih
hiš, po drugi strani pa o tem, kako je postal
Benedikt zanimiv za naseljevanje zlasti mladih družin. Po besedah Bratuševe so večino
hiš v naselju B-15 kupile mlade družine. »Pri
tem, ko so se kupci odločali za nakup hiše v
Benediktu, so imeli pred očmi tudi, da imamo
v naši občini dober vrtec in dobro osnovno
šolo, sodobno športno dvorano, po novem
tudi zdravstveno ambulanto, urejeno komunalno in prometno infrastrukturo, še zlasti pa
veliko zelenih površin v samem kraju in okolici. Zelo pomembno je tudi, da je vse omenjeno blizu oziroma v tako imenovani peš coni.«
K velikemu zanimanju za hiše v novem
naselju B-15 so, kot je prepričana Bratuševa,
prispevale tudi primerne cene. »V manjših
krajih, med katere sodi tudi Benedikt, je povpraševanje po nepremičninah manjše kot v
velikih urbanih središčih. Zato moramo biti s
cenami zelo na realnih tleh. Trenutno morajo
kupci za poravnano parcelo in enodružinsko
hišo na ključ, ki je primerna za vselitev, odšteti okoli 150.000 evrov,« pojasnjuje. »Hiše morajo biti tudi primerne velikosti, saj dandanes
kupci niso več pripravljeni na zalogo kupovati kvadratnih metrov stanovanjskih površin,
ki jih trenutno ne potrebujejo. Ljudje si danes
ne gradijo in ne kupujejo več velikih 'gradov',
temveč so pri nakupu hiše racionalni, saj želijo tudi primerno živeti.«
Kot pravi Bratuševa, so okoli polovico novih hiš v naselju B-15 kupili domačini iz obči-

ne Benedikt, polovico pa kupci iz drugih krajev. V povprečju v vsaki hiši živijo od trije do
štirje stanovalci. Tako se je samo zahvaljujoč
naselju B-15 doslej število prebivalcev v kraju
povečalo za 80 do 100 ljudi.
Med kupci stanovanj so tudi nekateri starejši, ki so že v pokoju. Očitno dandanes vse
več starejših spoznava, da lahko starost bolj
kakovostno preživijo v manjšem kraju, kjer
imajo vse, kar potrebujejo za vsakodnevno
življenje, v neposredni bližini. Poleg tega pa
živijo v čudovitem naravnem okolju.
Kot pravi Bratuševa, je podjetje Juven v minulih 13 letih zgradilo v Benediktu več kot 100
stanovanj in enodružinskih hiš. Na ta način
je prispevalo, da se je število prebivalcev v samem kraju povečalo za 300 do 400 ljudi. »Pri
tem nam je veliko pomagal dosedanji župan
Milan Gumzar, ki je skrbel za razvoj kraja in
bil vedno pripravljen priskočiti na pomoč pri
urejanju papirologije,« se spominja Bratuševa.
Po njenih besedah imajo v podjetju Juven še
ambiciozne načrte. V naselju B-15 imajo vse
urejeno tudi za izgradnjo petih stanovanjskih
stolpičev. Ozirajo pa se tudi po drugih lokacijah, kjer bi lahko gradili stanovanjske hiše.
Že na osnovi tega, kar je podjetje Juven
storilo za razvoj Benedikta doslej, bo v zgodovini občine zapisano z velikimi črkami. Da
v občini Benedikt znajo ceniti prispevek tega
podjetja k njenemu razvoju, pa priča tudi dejstvo, da je direktorica podjetja Juven Jožica
Bratuša lani ob občinskem prazniku prejela
bronasti grb občine Benedikt.
T. K.

problemov vse manj besede pedagogi in vse
opozoril, da bi morali pri mladih spodbujati
več pravniki. Vendar pa mora, kot je poudaril
predvsem radovednost, ki je najboljša motiPivec, šola delovati po pedagoških principih,
vacija za učenje. Več razpravljavcev je opozoodnosov med profesorji in učenci pa ne morilo tudi na to, da so za hitrejši razvoj izjemno
rejo urejati pravilniki, pa tudi ne odvetniki.
pomembna vlaganja v ljudi in socialni kapital
Glavni proces v šoli mora biti učenje, ne pouin ne samo v komunalno infrastrukturo.
čevanje. Zato, da bi učitelji mlade zares lahko
Na okrogli mizi, ki jo je vodil predsednik
spodbudili k učenju, pa morajo uživati zauSlovenskogoriškega foruma Tomaž Kšela, so
panje skupnosti, njihov poklic pa mora biti
spregovorili tudi o kulturi. Pivec je opozoril,
cenjen. Mlade lahko uspešno spodbudijo k
da smo že nekaj časa priče metropolizaciji
učenju samo učitelji in starši skupaj. Marsikulture, saj država daleč največ sredstev za
kateri starš se danes ob obilici vsakodnevnih
kulturo nameni institucijam v Ljubljani in
nalog in obveznosti tega premalo zaveda.
Mariboru. V manjših občinah pa so nosilci
kulturnega življenja društva, ki so zelo poPivec je izobraževanje in oblikovanje osebmembna tudi za razvijanje socialnega kapinosti mladega človeka slikovito primerjal z
tala. V politiki vlada konkurenca, v društvih
delom kiparjev, ki iz skale izklešejo osebo. Tapa se ljudje učimo sodelovanja, brez katerega
kšno gledanje podpirajo sodobne nevrološke
je sožitje nemogoče. Sredstva, namenjana
raziskave. Miselnost, da imajo učenci »prazne
društvom, zato niso vržena stran, temveč
glave«, v katere morajo učitelji s poučevanjem
so pomembna naložba v družbeni kapital.
samo »natočiti« znanje, je zastarela. OblikovaDelovanje društev pa je pomembno tudi za
nje osebnosti mladega človeka pa je veliko težje
ohranjanje in razvijanje enotnega slovenskekot zgolj poučevanje in terja sodelovanje vseh,
ga kulturnega prostora.
v prvi vrsti tudi učencev in njihovih staršev.
V živahni razpravi je Andrej Kocbek iz
E. P., T. K.
Lenarta opozoril, da imajo
učitelji v tujini veliko večjo avtoriteto kot pri nas, k
čemur veliko prispeva tudi
država, ki bolj ceni ta poklic. Marjan Žmavc je spregovoril o izgradnji mladih
ljudi, mag. Mirko Žmavc
pa je opozoril, da je danes
vtikanje v pedagoško delo
postalo nekakšna modna
muha. Država bi morala
pokazati več zaupanja do
pedagoških delavcev, ne
pa da vse poskuša urediti s
pravilniki – tudi tistega, kar
se ne da. Mag. Lidija Šipek
je spregovorila o pomenu Na okrogli mizi Slovenskogoriškega foruma je sodeloval sociolog, filozof
evropskih projektov na tem in kulturni delavec mag. Franci Pivec, ki mu je priložnostno darilo ob
področju, Edi Kupčič pa je obisku v Cerkvenjaku izročil župan občine Cerkvenjak Marjan Žmavc.

Z dostopom do vaših najljubših vsebin, aplikacij in pametnih
naprav v vašem domu vam NEO prinaša neskončno priložnosti.

Občina Benedikt

Slovenski kulturni praznik v Benediktu
Proslava v počastitev slovenskega kulturnega praznika bo organizirana
v četrtek, 7. 2. 2019, ob 19. uri v Kulturnem domu Benedikt.
Slavnostni govornik na prireditvi bo Tone Partljič.
Vljudno vabljeni.

Občina Cerkvenjak

Samsung
Galaxy A7

Huawei
P20 Pro

24 x 8,50 €
ali 204,00 €*

24 x 24,00 €
*
ali 576,00 €

Pomembne tudi naložbe v socialni kapital

S

lovenskogoriški forum je pred novim
letom v Cerkvenjaku pripravil okroglo
mizo o tako imenovanem digitalnem
humanizmu s poudarkom na izzivih v sodobni družbi na področju kulture in izobraževanja. Tokrat so člani foruma v svojo sredo povabili filozofa, sociologa, kulturnega delavca
in politika, magistra informacijskih znanosti,
Francija Pivca iz Maribora.
Pivec digitalni humanizem vidi kot raziskovalno polje, kritično refleksijo in akcijsko
naravnanost, ki širi vidno polje na preplet
ključnih transformacijskih družbenih procesov. Po njegovih besedah je razumevanje in
prakticiranje digitalnega humanzima skrajno
heterogeno, odvisno od disciplinarnega, geografskega in kulturnega konteksta. Kot je dejal, digitalni humanizem ni tehnična zadeva,
ni le nabor analitičnih tehnik na računalniški
podlagi in ni digitalni produkt, ki si ga raziskovalec nabavi za golo obdelavo podatkov.
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Gre za horizont mišljenja ter interdisciplinarni in transdisciplinarni prostor konvergence
znanja in sodelovanja humanistov, sociologov, tehnologov, umetnikov in drugih. Čeprav smo danes ob ogromnem znanju, ki je
zapisano v knjigah in digitalnih zapisih, nebogljeni, nam digitalni humanizem omogoča, da postane naše znanje še večje od tega,
ki je napisano. Ogromno znanja je zlasti v
glavah ljudi. V sodobnem času ni nujno, da
ga izrazijo samo s pisanjem, temveč ga lahko
tudi z govorjeno besedo, videom, glasbo in
na različne druge načine. Velik izziv je, kako
črpati znanje iz okolja, saj se že danes človek
nauči 70 odstotkov vsega, kar zna, izven šole.
Pivec, ki je bil v preteklosti tudi šolski minister, vrsto let pa je soustvarjal tudi Univerzo v Mariboru kot njen tajnik, je spregovoril
tudi o aktualnih vprašanjih na področju izobraževanja. Opozoril je, da smo priče birokratizaciji šol, saj imajo pri reševanju šolskih

* Podrobnosti in pogoji nakupa so zapisani na www.telekom.si. Navedena cena vključuje DDV.
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Občina Lenart

Leto 2018 je bilo v Občini Lenart
investicijsko uspešno, 2019 prinaša nove
projekte in načrte
Intervju z županom Občine Lenart

T

okratni začetek novega koledarskega
leta ni običajen vstop v leto z novo
letnico. Konec preteklega leta po lokalnih volitvah pomeni tudi zaokrožitev preteklega mandata lokalnih oblasti in začetek
novega. V Občini Lenart se je izteklo investicijsko uspešno leto, ki je bilo tudi volilno. S
to ugotovitvijo smo začeli pogovor z dosedanjim in novim županom Občine Lenart
mag. Janezom Krambergerjem za tokratne
Ovtarjeve novice. Njegov odziv:

leta v leto ostaja manj sredstev za investicije.
Fiksni del odhodkov iz proračuna za vrtce,
šole, šolske prevoze, socialne transferje, plače
itd. je v višini cca 4,5 mio €, tako nam ostane
za investicije, za lastne deleže pri projektih, ki
so sofinancirani, za razpise, s katerimi pomagamo delovanju društev, za materialne stroške, za vzdrževanje vseh občinskih objektov
ter stanovanj v lasti občine, koncesije za ceste
itd. cca 4 mio €. To je seveda manj kot 50 %
višine proračuna. Ta investicijski del se iz leta
v leto manjša. Največje potrebe imamo na
področju financiranja obnove lokalnih
cest in javnih poti, drugih virov, kot so
lastni proračunski, pa na žalost za to
področje nimamo.«

Potrebe so vedno večje od
možnosti, kako določate
prioritete?

»Res je, leto, ki je za nami, je bilo zelo uspešno, težko ga bomo ponovili. Realno pa ni za
pričakovati, da bi bilo vsako leto takšno. Tukaj so problem finance, ki jih je potrebno poleg lastnih proračunskih sredstev zagotavljati
iz državnega in evropskega proračuna. Sicer
se pa takšne investicije, kot smo jih izvedli
(obnova cest in pločnikov v Lenartu, nabava
gasilskih vozil, investicija v Zavrhu) ne izvajajo pogosto, kar je za proračun dobro, saj
imamo veliko potreb še na drugih področjih.
Volitve so za nami, v mesecu decembru
smo imeli dve seji. V občinskem svetu je dobilo mandate sedem list. Vodenje odborov
in komisij ter ostale funkcije so si svetniki
razdelili glede na število mandatov, ki so jih
dobili na volitvah. V nadzornem odboru pa
so predstavniki vseh sedmih list, ne glede na
število mandatov v občinskem svetu. Na zadnji seji sem imenoval podžupana Francija
Ornika in podžupanjo Urško Možina. S tem
so omogočeni vsi formalni pogoji za delovanje Občinskega sveta Občine Lenart.«

Konec leta je bil prazničen, to
pravzaprav velja za ves december …

»Tako kot že vrsto let smo tudi letos poskrbeli skupaj z društvi in posamezniki za božično-novoletne prireditve. Ob petkih in sobotah je bilo poskrbljeno za mlajše in starejše na
trgu in v Centru slovenskih goric. V športni
dvorani je bil koncert našega pihalnega orkestra, pred tem pa še ansambla Saša Avsenika s
Slovenskim oktetom. Novo leto pa smo mnogi pričakali na trgu v Lenartu ob živi glasbi in
lepih željah za letošnje leto.«

In zdaj, ko so prazniki mimo, proračun?

»V tem mesecu bomo začeli s postopkom
za sprejem letošnjega proračuna. Proračun
je najpomembnejši dokument lokalne skupnosti, saj so v njem zapisane in finančno
opredeljene investicije za tekoče leto, v načrtu
razvojnih programov pa so zapisani razvoj in
investicije za daljše obdobje. Proračun smo
začeli pripravljati v občinski upravi že v lanskem letu. Zaradi volitev ga nismo predlagali
v postopek sprejemanja, saj je logično, da je
to naloga novoizvoljenega občinskega sveta.
Najpomembnejši finančni vir za občinski
proračun je povprečnina, ki je za letošnje leto
v višini 573,50 € na prebivalca naše občine.
Skupaj z ostalimi viri načrtujemo 8,5 mio €
prihodkov. Država vsako leto poskrbi za dodatne odhodke iz občinskega proračuna, ne
zagotovi pa sistemskih virov, tako da nam iz
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»To delo je kar zahtevno. V občinski
upravi pripravimo predlog investicij
glede na pričakovane finančne vire.
Pri predlogu upoštevamo enakomerni razvoj obeh krajevnih skupnosti.
Predlog mora biti dobro argumentiran. Svetnice in svetniki obeh KS
in občinskega sveta želijo odločati o
transparentnih predlogih. V postopku
sprejemanja proračuna v okviru javne
obravnave pa smo v občinski upravi
dolžni pojasnjevati predlog proračuna tudi
občanom, ki to želijo.«

Kateri projekti so tisti, ki bodo v
letošnjem proračunu v ospredju?

»Vseh tukaj ni mogoče našteti. V letošnjem
proračunu bomo namenili sredstva za Centralno čistilno napravo v Lenartu, za dokumentacijo Občinskega prostorskega načrta, s
katerim umeščamo v prostor severno obvoznico, za nadgradnjo Zdravstvenega doma,
ki se že izvaja, za lastne deleže sofinanciranih
projektov LIDER, tukaj mislim na ureditev
centra Voličine in lenarške tržnice. Urediti
želimo infrastrukturo v Lormanju in Močni.
Nadaljevali bomo s širitvijo optičnega omrežja. Ceste v obeh KS. Prav tako ne bomo pozabili na naša društva. Ohraniti želimo poletne
prireditve in ostale tradicionalne dogodke.«

Dejali ste, da začenjate s postopkom
za sprejem proračuna, kdaj računate,
da bo ta pomemben dokument
sprejet?

»Prvo obravnavo bomo opravili v začetku

meseca februarja, nato sledijo javna obravnava in obravnave v obeh KS. Računam, da
bi proračun lahko v drugi obravnavi sprejeli
v začetku meseca marca in s tem omogočili
izvajanje investicij v letošnjem letu.«
Edvard Pukšič

Proslava ob slovenskem kulturnem
prazniku v Lenartu
Proslava ob slovenskem kulturnem prazniku bo v četrtek,
7. februarja, ob 19. uri v Domu
kulture Lenart.
Na prireditvi bodo nastopili:
KD Slovenskogoriški glasovi,
učenci Konservatorija za glasbo
in balet Maribor, Podružnična
šola Lenart, Folklorna skupina
KD Sv. Ana, učenci OŠ Voličina,
učenci OŠ Lenart, Aleksandra
Papež, Blaž Pernat in KGD Benedictus.
Vabljeni!
Občina Lenart

Vabilo na pustovanje v Lenartu
Letos pripravljamo v Lenartu že 28. pustovanje, ki bo v soboto, 2. marca 2019. Vabimo
skupine, posameznike, otroke in odrasle, da se pridružijo povorki.
Maškare se zberejo ob 10.30 uri nasproti blokov na Jurovski cesti. Pustna povorka bo
krenila ob 11. uri po Jurovski c., po Ilaunigovi ulici, mimo Centra za socialno delo, po
Maistrovi, mimo avtobusne postaje, po Gubčevi, nadaljevala pot po Goriškovi ul., mimo
doma upokojencev in se bo zaključila na parkirišču pri Vrtcu Lenart, kjer bo zabava. Ulice
bodo v času povorke zaprte za promet.
Najizvirnejše maškare bodo nagrajene.
Veseli bomo vseh skupin in posameznikov, zato pričakujemo udeležbo in prijavo do ponedeljka, 25. 2. 2019, na Občino
Lenart, po e- pošti na naslov
darja.ornik@lenart.si ali na tel.
št. 729 13 21.
Naj bo pustovanje čim bolj
norčavo, zato vabimo maškare,
da se v čim večjem številu udeležijo pustne povorke. Pustovanje v Lenartu je postalo tradicionalno, želimo ga ohraniti
in obogatiti z novimi, izvirnimi maškarami, zato vas prijazno vabimo k sodelovanju.
Občina Lenart,
foto: Maksimiljan Krautič

Kaj pa dolgoročni načrti?

»V tem štiriletnem obdobju moramo dograditi lenarško osnovno šolo, prav tako je
dograditve potreben gasilski dom v Voličini, nabava novega operativnega gasilskega
vozila. Športno društvo v Voličini potrebuje
dodatne prostore. Rekonstrukcija čistilne naprave v Voličini. Postopoma želimo zamenjati vsa svetila na javni razsvetljavi z varčnimi
led svetili, do sedaj smo jih zamenjali cca 150
od cca 950.«

Dobro ste sodelovali z Ministrstvom
za infrastrukturo …

»To dobro sodelovanje želimo ohraniti tudi
v bodoče. Severno obvoznico sem že prej
omenil, to je velik projekt, ki bo koristil tudi
sosednjim občinam. V letošnjem letu bo direkcija sanirala in preplastila Ptujsko cesto od
stare šole do konca naselja Lenart. Predvidena je tudi sanacija Gradiške ceste in izgradnja
štirikrakega krožišča. Obljubljeno imamo
tudi obnovo državne ceste Selce–Rogoznica.«

Kot občina ste pristopili tudi k
projektu Slovenija Green …

»To je projekt zelene politike slovenskega
turizma, kateremu smo kot občina pristopili.
Gre za dolgoročni projekt, s katerim želimo
promovirati območje naše občine v turističnem smislu in spodbuditi ljudi k odgovornemu odnosu do narave. V ta projekt je vključenih več ljudi. Kot posvetovalno telo za posege
v naravo v javnem prostoru pa sem imenoval
skupino, v kateri so predstavniki ribičev, lovcev, naravovarstvenikov in Ovtar.«

Občina Sveta Ana

1. seja Občinskega sveta Občine Sveta Ana

K

onstitutivna seja Občinskega sveta
Občine Sveta Ana, na kateri so bili potrjeni mandati občinskih svetnikov in
mandat župana, je bila 12. decembra 2018 ob
17. uri.
V tem mandatnem obdobju bo občino vodil župan Silvo Slaček, dipl. ekon., inž. gr. Silvo Slaček je župan, ki je prejel najvišji odstotek
glasov v celotni Sloveniji, kjer sta za funkcijo
župana kandidirala vsaj dva kandidata.
Občina ima devet svetnikov, od teh so
bili občinski svetniki že v prejšnjem obdobju: Breda Špindler, Karl
Škrlec, Roman Režonja
in Drago Ruhitel. Nov
mandat je bil podeljen
Viktorju Kaplu, ki je do
upokojitve 2016. leta
opravljal funkcijo tajnika
občine, Dušanu Kokolu,
nekdanjemu predsedniku Nadzornega odbora
ter svetniku v mandatu od 2006–2010 in od
2010-2014. Povsem novi
člani Občinskega sveta so
postali: Bernarda Potočnik, Silvo Nikl in Martin
Breznik, sicer direktor

Občinske uprave Občine Lenart.
Sejo, kateri so prisostvovali tudi predsednik Občinske volilne komisije Aleksander
Tušek in ostali člani komisije, je vodil kot najstarejši član Viktor Kapl.
Zadnja točka dnevnega reda je bila imenovanje Komisije za mandatna vprašanja in
imenovanja, v katero so bili imenovani: Breda Špindler, predsednica, Martin Breznik ter
Dušan Kokol kot člana.
Občinska uprava
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Prednovoletno srečanje pri anovskem županu

V

sredo, 12. decembra 2018,
je župan Občine Sveta
Ana Silvo Slaček pripravil
zdaj že tradicionalno prednovoletno srečanje občinskih funkcionarjev, predsednikov društev,
predstavnikov javnih zavodov,
podjetnikov in drugih poslovnih
partnerjev občine.
V pozdravnem nagovoru je strnil pomembnejše dogodke iztekajočega se leta in se zahvalil vsem,
ki so pomagali pri doseganju skupnih ciljev ter skrbeli za razvoj
mnogih dejavnosti na najrazličnejših področjih v kraju. Zbranim je na kratko
predstavil tudi načrte za naprej in izrazil upanje za uspešno sodelovanje tudi v prihodnje.
Sledila sta prijetno druženje ob pogostitvi,
ki so jo pripravile članice Društva Kmečkih

žena in deklet Sveta Ana, ter pokušina penine
Vinarstva Hafner ter izbranih vin Vinogradništva Majcenovič.
Petra Golob, Občinska uprava Občine Sveta
Ana, foto: arhiv občine

Predpraznični obisk otrok iz vrtca Sveta Ana

V

predprazničnem času so
Občinsko upravo Občine Sveta Ana
obiskali otroci iz skupine Metulji iz vrtca
Sveta Ana.
S pesmijo in dobro
voljo so nam v imenu
vseh otrok in zaposlenih iz vrtca zaželeli
lepe praznike in si v
občinski avli ogledali
razstavo likovnih del
učencev iz Osnovne
šole Sveta Ana. V sproščenem vzdušju z obilico otroškega smeha in razigranosti smo si
voščili lepe praznike, se malce posladkali in
posneli spominsko fotografijo.

Dragi otroci, hvala za vaš obisk v upanju,
da nas kmalu spet obiščete.
Petra Golob, Občinska uprava Občine Sveta
Ana, foto: arhiv občine

Sprejem anovskih novorojencev pri županu
Silvu Slačku

V

prostorih Občine Sveta Ana je
bil 12. decembra 2018 sprejem novorojencev pri županu
Silvu Slačku. Vabljeni
so bili novorojenčki,
ki imajo stalno prebivališče v Občini Sveta
Ana in so se rodili v
letu 2018, ter še dva
novorojenca, ki sta bila
rojena konec decembra 2017. V tem času
se je v Občini Sveta Ana rodilo 14 otrok, 7
fantkov in 7 deklic: Ela Kovač, Daša Irgolič,
Sara Semenski, Pascal Kolman, Anej Kaučič,
Jan Matjašič, Zala Herga, Lenart Kirm, Neja
Hauc, Ula Muršec, Anej Alenc, Ula Krajnc,
Tine Čeh in Lan Polenšak.
Starše z dojenčki je nagovoril župan Silvo

Slaček in jim ob veselem dogodku izrekel čestitko ter jim podaril simbolično darilo. Vsak
novorojenec prejme s strani občine enkratno
denarno pomoč v vrednosti 150 EUR.
Uradnem delu sta sledila manjša pogostitev
in druženje v prijetni družbi novorojenčkov.
Tekst in foto: AR

Občina Sveta Trojica v Slovenskih goricah

Občina ni samo denar, so predvsem ljudje

T

akoj po prisegi je skupaj z novimi člani
občinskega sveta in drugimi sodelavci
že sredi lanskega decembra pošteno
poprijel za delo, je povedal novi župan Občine Sveta Trojica David Klobasa, ki je poln
elana in energije, saj je po starosti drugi najmlajši župan v Sloveniji. Svoj predvolilni slogan (»Aktiviraj!«) je začel udejanjati takoj po
tem, ko je poprijel za krmilo občine, kar se je
tudi obrestovalo. V drugi polovici decembra
lani je bilo v Sveti Trojici tako živahno in zanimivo kot že dolgo ne.
»Veliko ljudi se je zbralo na slavnostni otvoritvi 8. razstave jaslic, na kateri je sodelovalo
74 razstavljavcev z več kot 120 razstavnimi
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eksponati, ter na srečanju jasličarjev. V cerkvi Svete Trojice smo imeli tudi predbožični
koncert in dramsko uprizoritev, našo občino
pa so obiskali tudi skavti, ki so nam prinesli
luč miru iz Betlehema. Zelo obiskana je bila
tudi božično-novoletna tržnica, ki je od 15.
do 31. decembra potekala na tako imenovani
'skriti terasi'. V Sveti Trojici je bil tudi koncert
pevke Bilbi, za najmlajše pa smo pripravili 15
pravljičnih uric. V sklopu trojiške 'Zimske
pravljice' je bilo še več drugih prireditev in
dogodkov, ki so jih pomagali organizirati občani in ki so bili vsi izjemno dobro obiskani.
Trojiško pravljico smo končali z velikim silvestrovanjem na prostem,« pojasnjuje mladi

župan, ki se je vrsto let med drugim poklicno
ukvarjal tudi z organizacijo dogodkov.
Sicer pa Klobasa pravi, da kot župan ne
namerava biti »šerif« v Sveti Trojici. Svojo
novo funkcijo vidi v tem, da bo motiviral,
spodbujal in vključeval občanke in občane
v prizadevanja za razvoj kraja in lepše ter
bogatejše življenje v občini. »To, da občina
spodbudi in organizira občane, da dajo rože
na okna, da uredijo okolje in fasade, občine
nič ne stane, samo občanke in občane mora
aktivirati in spodbuditi za to, da bomo skupaj skrbeli za lepše okolje in za bolj prijazno
podobo naših naselij in občine v celoti,« pravi smeje novi župan. Prepričan je, da morajo biti gonilna sila razvoja in sprememb na
bolje v občini občanke in občani. »Vsak, ki
David Klobasa: Prizadeval si bom uresničiti svoj
želi storiti kaj dobrega in koristnega za kraj in
predvolilni slogan, ki se je glasil: »Aktiviraj!«
občino, mora imeti možnost za to. Tako kot
v društvih, teh imamo
v naši občini veliko, ki
jih držijo pokonci številni volonterji s svojim
prostovoljnim delom.
Vsakdo rad naredi kaj
koristnega za domači
kraj, še posebej, če za
to dobi odgovornost
in po opravljenem delu
zasluženo priznanje.«
Kot pravi Klobasa,
občine ne predstavlja
samo denar v občinskem proračunu, temveč so občina ljudje. Ob
tem dodaja, da bo letošnje leto zanj in za vse Novi župan Občine Sveta Trojica David Klobasa in člani občinskega
občinske svetnike pose- sveta so poprijeli za krmilo občine sredi decembra lani.
ben izziv, saj bodo morali vse, kar želijo postoriti in narediti, doseči z minimalnimi sredstvi,
ker so sredstva iz občinske blagajne za leto
2019 že razdeljena. Občinski proračun za letošnje leto so namreč pred koncem lanskega leta
v glavnem za financiranje večletnih projektov
sprejeli člani starega občinskega sveta.
»Pri sprejemanju občinskega proračuna za
naslednje leto pa že razmišljamo o participativnem proračunu,« pravi Klobasa. Participativni proračun je sistem razporejanja dela
proračunskega denarja tako, da pri odločanju
no je, da dosedanjim in novim občankam in
o njegovi uporabi sodelujejo prebivalke in
občanom tako v novem naselju kot na celoprebivalci posameznih naselij, ki se sami odtnem območju občine zagotovimo vso sodobločajo o tem, katere investicije so zanje najno in nujno potrebno infrastrukturo.«
bolj pomembne in nujne. »Zakaj bi o tem, kaj
Kot pravi Klobasa, je občini v zadnjem meje za občanke in občane v posameznih naselij
secu
že uspelo skleniti dogovor s Telekomom
najbolj nujno in koristno, odločali na občini,
o izgradnji optičnega omrežja za celotno obče lahko o tem odločajo občani sami,« pravi.
močje občine, ki bo sprva potekalo po dveh
Zato bodo organizirali vaške skupnosti.
trasah. Prva bo zajela Cankarjevo, Brnčičevo
Sicer pa je Občina Sveta Trojica pred novimi
in Slovensko ulico ter Trojiški trg, druga pa
izzivi, saj je gradnja hiš v novem naselju Trojica
se bo raztezala iz Svete Trojice do Verjan in
Jug, kjer bo zraslo preko 60 novih stanovanjZgornjega Porčiča.
skih hiš, že stekla. V naslednjih letih se bo v
Po besedah Klobase bo občina uredila tudi
občino priselilo veliko novih občanov. Kako je
Trojiški
trg, ki je srce kraja, in ga preuredila
občina na to pripravljena? Med novimi občani
tako, da bo prijazen tudi za gibalno ovirane
bo zagotovo tudi veliko otrok. Je v osnovni šoli
ljudi. To pomeni, da bodo odstranili robnike
zanje dovolj prostih mest? »Ravnatelj osnovin uredili povozne pločnike, s čimer bo trško
ne šole, ki velja za zelo dobro, mi je zatrdil, da
jedro pridobilo nekaj tudi na svoji širini in
jih je,« pravi Klobasa. »Manj prostora za nove
odprtosti. Ravno v januarskih dneh pa se je v
malčke je v vrtcu. Še v tem mandatu bomo moprenovljeno stavbo na Trojiškem trgu 26 prerali začeti aktivnosti za povečanje kapacitet. S
selila tudi Občina Sveta Trojica, ki tako ima
pogovori na to temo smo že začeli.«
poslej sedež v samem trškem središču.
Kot pravi novi župan, so se pri njem že
Novi župan razmišlja tudi o ureditvi okooglasili nekateri investitorji, ki si bodo zgradili
lice
Trojiškega jezera, čeprav ima, kot pravi,
nove hiše in se priselili v Sveto Trojico. »Gre v
v
zvezi
s tem precej zavezane roke z v preteglavnem za bolje situirane in praviloma dobro
klosti že sprejetimi odločitvami. Razmišlja v
izobražene mlade družine ali pare, ki so zaposmeri, da bi prostor ob jezeru namenili rekresleni in delajo poklicno kariero v drugih krajih.
aciji in mirnemu butičnemu turizmu, šporZanima jih, kako bo z nadaljnjim komunalnim
tne terene pa bi veljalo preseliti bliže centru
opremljanjem novega naselja in nasploh z rakraja, kjer bodo mladim lažje dostopni.
zvojem kraja. Zato moramo z izvedbo projekta
Tomaž Kšela
za urejanje novih ulic pohiteti. Zelo pomemb-

Uprava Občine Sveta
Trojica na novi lokaciji
od 14. 1. 2019 se prostori občine nahajajo
na drugi lokaciji, in sicer na Trojiškem trgu
26, 2235 Sveta Trojica v Slovenskih goricah
(bivši prostori Zdravstvenega doma).
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Občina Sveti Jurij v Slovenskih goricah

Jurovskim občanom zagotoviti varno in
udobno pot do svojih domov

O

in rekonstrukcijam najbolj poškodovanih
občinskih cest. Prve večje investicije v cestno
infrastrukturo se bodo izvajale že v tem koledarskem letu s pričetkom v pomladanskih
mesecih, oz. takoj ko bodo tovrstna dela
dopuščale vremenske razmere.
V letošnjem letu se bo tako zaključila rekonstrukcija občinskih
cest – III. faza. Med pomembnejšimi projekti, ki čakajo občino
v tem koledarskem letu, je tudi
ureditev prometne varnosti v
Jurovskem Dolu.
Med županovi cilji v prihodnje
je tudi zagotoviti optično povezavo po vsej občini kljub razpršeni gradnji.
Poleg investicij v prometno
infrastrukturo in izboljšanje
prometne varnosti v občini pa si
bodo v občinski upravi na čelu z
Velik poudarek v preteklih letih v Juriju je bil na obnovi dotrajanih županom prizadevali realiziraobčinskih cest.
ti investicije, ki bodo občanom
omogočile kar se da kvalitetno
življenje v domačem okolju. Tako
je v načrtu že v tem koledarskem
letu ureditev športnega igrišča
in fitnesa na prostem. Ureditev
slednjega se bo izvedla v sklopu
ureditve novih parkirnih mest ob
športnem parku.
Peter Škrlec vidi veliko potenciala tudi v razvoju turizma. Obiskovalce oz. turiste iz drugih krajev bo občina skušala pritegniti
tudi z oživitvijo trškega jedra. Z
vključitvijo v ta projekt bo občina
pridobila nove stojnice, pomični
oder, stole in klopi za prireditve
V jurovskem vrtcu z letošnjim letom deluje 5 oddelkov.
ter tudi digitalni spomenik, ki
bo na voljo obiskovalcem in na
katerem bodo poleg znamenitosti jurovske
Prav tako pa se je ob dobrem sodelovanju z
občine predstavljeni tudi lokalni ponudniDirekcijo RS za infrastrukturo obnovil večji
ki slovenskogoriške kulinarike in pridelkov.
del državne ceste, ki pelje skozi jurovsko obOrganizaciji večjih prireditev bo namenjena
čino. Velik investicijski vložek pa je bil nametudi načrtovana ureditev novega parkirnega
njen tudi sanaciji plazov ob državni cesti in
prostora ob starem pokopališču. Želja Pelokalnih cestah.
tra Škrleca je bila že v dosedanjem obdobju
Vizija občine, ki jo s 4. mandatom vodi
njegovega županovanja, da bi mladim občažupan Peter Škrlec, bo še naprej usmerjena
nom in mladim družinam občina omogočila
k zagotovitvi varne in udobne cestne poti do
možnost individualne stanovanjske gradnje.
domov občanov po vsej občini. Tako bodo
Slednjo je sicer za nekaj časa ustavila gospotudi v naslednjem štiriletnem obdobju števildarska kriza v začetku tega desetletja, a uspene investicije namenjene predvsem obnovi
šna prodaja gradbenih parcel v
»Sončni« soseski in soseski »za
šolo«, kaže, da se trend zanimanja za gradnjo v jurovski občini
v zadnjem obdobju povečuje.
Temu trendu bodo sledili tudi v
občinski upravi ter tako del investicij namenili odkupom novih
zemljišč, namenjenih gradnji.
Pomembno vlogo pri tem ima
tudi nedavno sprejeti novi OPN,
s katerim se je sprostila možnost
zazidave novih gradbenih parcel.
Pozornost jurovske občine pa bo
usmerjena tudi v iskanje investitorja za gradnjo večstanovanjske
Z novim OPN želijo v jurovski občini mladim omogočiti stanovanj- stavbe v Jurovskem Dolu.
bčina Sv. Jurij v Slov. gor. je v zadnjih
12-ih letih naredila velik korak naprej
na področju cestne infrastrukture.
Tako je bilo v jurovski občini v tem obdobju
na novo asfaltiranih 30 km občinskih cestišč.

sko gradnjo v domači občini.

Športni park bo v letošnjem letu obogaten s fitnesom na prostem.
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Vzpodbujanje obrtništva
in podjetništva v domačem
okolju

Načrti Občine Sv. Jurij v Slov.
goricah so usmerjeni tudi k
vzpodbujanju podjetništva in
mirne obrti v Jurovskem Dolu.
Tako je v dolgoročnih občinskih
ciljih ureditev obrtniškega kompleksa, kjer bi se na enem mestu
v Jurovskem Dolu izvajale različne »mirne« obrtniške dejavnosti.
Hkrati bo občina v prihodnje
skušala poiskati investitorja za
izgradnjo manjšega trgovskega
poslovnega prostora.
Dejan Kramberger

2. seja jurovskega občinskega sveta

Imenovani novi člani občinskih odborov

D

ruga redna seja jurovskega občinskega sveta je potekala minuli četrtek
(17. januarja 2019). 7 občinskih svetnikov in 2 svetnici so na seji potrdili zapisnik
konstitutivne seje ter sprejeli sklep o imenovanju stalnih delovnih teles Občinskega sveta
Občine Sv. Jurij v Slov. goricah. Nov odbor za
družbene dejavnosti Občine Sv. Jurij v Slov.
goricah bodo v naslednjem mandatnem obdobju sestavljali: Alen Breznik, Branko Lorbek, Jožefa Kurnik, Franc Črnčec in Roman
Črnčec. Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo
in finance bodo sestavljali: Robert Pavalec,
Aleksandra Kranar, Alen Breznik, Andrej
Dvoršak in Gregor Nudl. Za člane odbora
za komunalno in gospodarsko infrastrukturo, varovanje okolja in urejanje prostora
so bili potrjeni Robert Zorjan, Dušan Ribič,
Peter Breznik, Uroš Brumen in Branko Črn-

čec. Za člane Statutarno-pravne komisije
so bili imenovani Miroslav Breznik, Branko
Lorbek, Robert Pavalec, Simona Bauman in
Aljaž Sagadin. Svet za preventivo in vzgojo v
cestnem prometu bodo sestavljali Robert Pavalec, Klemen Konrad, Samo Kristl, Boštjan
Kaloh in Luka Sambolec.
Občinski svetnik so sprejeli tudi sklep o
imenovanju novega nadzornega odbora, ki
ga bodo v naslednjih štirih letih sestavljali Jelica Kamenšak, Elica Sagadin in Alojz Andrejč.
Občinski svetniki so sprejeli tudi sklep o
prenehanju statusa grajenega javnega dobra
za 2 parceli v Jurovskem Dolu. Občinski svet
Občine Sv. Jurij v Slov. goricah je na omenjeni
seji podal soglasje k spremembam sistemizacije delovnih mest za vrtec.
Dejan Kramberger

V SLOVENSKOGORIŠKO NOVO LETO

Lenarški december bil je živ
Praznične dogodke v občini Lenart si je ogledalo veliko obiskovalcev

M

oto
božično-novoletnih prireditev v
Občini Lenart je bil
»Prižgimo lučke«. December je bil iskriv, živopisan
in živahen, poln prazničnega in zabavnega dogajanja.
Mnogi dogodki v decembru
so ob vikendih vabili na prosto,
na trg v center Lenarta. Občina
Lenart je ponovno organizirala božično-novoletne prireditve z naslovom Prižgimo lučke. Otroci, mladi in starejši so
prisluhnili glasbi za vse okuse,
pevskim zborom, pop in rock Predstava Katka in polžka, Lutkovna skupina Tin in jaz (pa
on), foto Žiga Strmšek
skupinam, narodno zabavni
glasbi ... Otroški program so
obogatile lutkovne in gledališke predstave ter Božiček. Obiskovalci so uživali, za prijetno
vzdušje so poskrbeli ponudniki
na božičnem sejmu, zlasti vinogradniki, ki so s kozarčkom
kuhanega vina ogreli dušo.
Na prireditvah na Trgu osvoboditve so nastopili: Gledališče
Pravljičarna, Cerkveno prosvetni pevski zbor KD Sv. Ana,
Folklorna skupina KD Sv. Ana,
Ljudski pevci KUD Gabrijel
Kolbič Zg. Velka, Anovski fantje, Rock band Gimnazije Ptuj, Ansambel Šenk, foto: Žiga Strmšek
Dramska skupina OŠ Sv. Ana,
MPZ Društva invalidov Lenart,
Ansambel Prisrčniki, Ljudske
pevke DU Lenart, Gledališka skupina
Kalimero KUD Vitomarci, Low Budget,
Matic Druzovič, Alex Fekonja, Klapovühi, Lutkovna skupina OŠ Benedikt,
pevski zbor Trzinke, Tamburaško društvo Apače, Vokalna skupina Srednje
ekonomske šole Maribor, KD Slovenkogoriški glasovi, Rock zbor Fusion,
Jurovski oktet, Lutkovna skupina Ti in
jaz (pa on), Ansambel Šenk, Ansambel
Norost, Gledališka skupina Odrček iz
OŠ Podlehnik, Plesna dimenzija, Zasebna glasbena šola Muziklub in Alaro
band. Hvala vsem nastopajočim, prav
tako hvala Božičku, vinogradnikom in
ponudnikom izdelkov na stojnicah.
Množica obiskovalcev se je od starega
leta poslovila na Trgu osvoboditve v Lenartu. S silvestrovanjem so se zaključile
božično-novoletne prireditve, privabile
so mnogo obiskovalcev, ki so se družili
v prazničnem vzdušju. V najdaljši noči
so za pravi »žur« poskbeli Srčni muzikanti. Naj leto 2019 obarvajo pozitivne
zgodbe!
D. O., foto: Maksimiljan Krautič, Žiga
Strmšek, Foto Tone
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Božični koncert Slovenskogoriškega
pihalnega orkestra KD MOL Lenart

G

odbeniki in godbenice Slovenskogoriškega pihalnega
orkestra MOL so staro leto
znova zaključili s skoraj že
tradicionalnim božičnim
koncertom. Na božič so
v športni dvorani Lenart
navdušili množico ljudi
in spet napolnili dvorano do zadnjega kotička.
Z božičnimi in filmskimi
melodijami so odprli srca
ljudi, pravo noto večeru pa
so dodali tudi gostje. Letos
je z orkestrom zapela Eva
Kurnik, dijakinja solo petja
na Konservatoriju za glasbo in balet Maribor
in navdušila publiko. Orkestru se je na angleškem rogu pridružil Dušan Krnjak, prav tako
pa je z orkestrom zapel Žan Serčič. Pihalni
orkester je koncert uspešno izpeljal in oboga-

til božič marsikomu v dvorani. Poslovili so se
od starega leta in polni novih načrtov in želja
vstopili v novo leto, ki bo prav tako uspešno
kot prejšnje.
Nuša Ornik, foto: Žiga Strmšek

Občina Lenart poskrbela za obdaritev več
kot 600 otrok

K

ot vsako leto je Občina
Lenart tudi letos poskrbela za božično-novoletno obdaritev otrok v Lenartu in
Voličini, ki so rojeni obdobju od
1. 1. 2011 do 31. 12. 2017. Člani
Lutkovnega gledališča PIKA iz
Lenarta so uprizorili lutkovno
predstavo Dogodivščine Pike
Nogavičke, ob kateri so otroci
uživali. Pričakovanje Božička, pesmi, darila, prijetnih presenečenj
ni bilo ne konca ne kraja ...
D.O.

Advent in božič v Domu sv. Lenarta

V

Domu sv. Lenarta se
potrudijo, da advent
vselej prinese veliko
lepih doživetij, presenečenj
in nepozabnih trenutkov. Še
pred prvo adventno nedeljo
so izdelali adventne venčke,
ki jih je mašnik blagoslovil.
V začetku decembra jih
je obiskal Miklavž, ki je obdaril stanovalce, zaposlene
in njihove otroke. Na njihovem »odru« se je zvrstilo
več glasbenih nastopov –
prepevali so jim pevci cerkvenega PZ in mešana pevska zasedba DU iz Sv. Trojice, prišli so pevci iz DU Cerkvenjak.
Na glasbeno humoristični prireditvi so gostili pevke ljudskih pesmi iz Lenarta in humoriste
iz Haloz. Zbrali so se na
Miklavževem koncertu, na
katerem so nastopali MPZ
iz Korene in Dvorjanski
muzikanti.
V prazničnem decembru so jih obiskali najbližji
sosedje – otroci in vzgojiteljice iz lenarškega vrtca
in jim pripravili prisrčen
glasbeno – instrumentalni
nastop. Igrali so na orfove
instrumente in čisto pravi
afriški boben, zapeli o dru-
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žini, zaplesali o snežinki in pokazali kako lepo se je objeti.
Stanovalci Doma sv. Lenarta se z učenci OŠ Lenart redno družijo vsak ponedeljek in skupaj
igrajo razne družabne igre ali pikado. V mesecu decembru so družili nekoliko bolj praznično, saj smo v ponedeljek pripravili tekmovanje v metu v tarčo. V sredo, 12. decembra, pa so
učenci skupaj s svojimi učiteljicami pripravili zelo lep in pester praznični kulturni program z
veliko glasbe, plesa in recitacij. Manjkala ni niti harmonika, kar imajo še posebej radi.
V želji, da bi izkazali spoštovanje zaposlenim za vsa njihova prizadevanja in trud, so za
njihove otroke organizirali lutkovno predstavo Kako je Rusica premagala Grdino. Predstavo z
bogatim sporočilom so izvedli mladi lutkarji iz Jakobskega Dola. Po koncu predstave je otroke
obiskal še Božiček in jim poklonil nogavičko s sladkarijami.
Stanovalci se radi družijo ob kuharskih delavnicah. V decembru so se sladkali z vročo čokolado, ki jih je prijetno pogrela v mrzlem decembrskem dnevu. Za boljše vzdušje sta še gospe
Jožica in Gizela zaigrali na harmoniko.
V četrtek, 20. decembra, so se stanovalci in zaposleni ob božični glasbi družili v čisto pravi
čajnici. Nepozabno vzdušje sta jim z raznovrstno ponudbo čajev, postreženih v lepih skodelicah, pričarali gospe Biljana in Julija iz čajnice Čajek.
Da je bilo pričakovanje praznikov lepše, so postavili božična drevesca in druge dekoracije.
Dogodki, nastopi in prireditve so jih bogatili in dajali novih moči za vsak nov dan.
Božič je praznik, tako globok in pomenljiv, da je osvojil ves svet, tako skrivnosten, tako
ljubezni in dobrote poln, da preglasi vso grozo in strah sveta, tako nežen, blag in žlahten, da
razmagneti vse naboje trpljenja. Kot je že v navadi, so postavili velike jaslice v avli doma, v
kapeli pa nekoliko manjše.
Da bi ga lepše praznovali vsi, ki sobivajo in se srečujemo v domu, so pripravili božični koncert, na katerem je z ubranim petjem in raznovrstnim programom nastopil MePZ Canticum
iz Pernice.
Slovenskogoriški skavti
so jim prinesli Betlehemsko lučko miru in jih nagovorili z njeno poslanico.
Zbrane je nagovoril in jim
voščil direktor Zlatko Gričnik.
Slovesno smo praznovali
tudi sveti večer. Ob 16. uri
smo se zbrali pri polnočnici v domski kapeli. Somaševanje je vodil upokojeni
mariborski nadškof dr.
Franc Kramberger, prepeval je domski pevski zbor,
nastopili sta tudi solistka Nika in flavtistka Laura Lisa. Svete maše so se udeležili tudi svojci in
zaposleni. Po sveti maši je bil v avli blagoslov jaslic in doma. Večer smo zaključili s praznično
večerjo.
3. januarja so nas obiskali koledniki in s pesmijo voščili blagoslov v novem letu.
Preživeli smo lepe in prijetne praznične dneve.
Polona Šporin

Ob božiču v Sveti Trojici
Otvoritev razstave jaslic

V

nedeljo, 23. 12. 2018, je potekalo tradicionalno srečanje jasličarjev-razstavljavcev s slavnostno otvoritvijo in z
blagoslovitvijo že 8. razstave jaslic v Sveti Trojici v Slovenskih goricah. Na tokratni razstavi
je sodelovalo 74 razstavljavcev z več kot 120
prekrasnimi jaslicami oz. eksponati, ki so zapolnili čudovito samostansko klet do zadnjega kotička. Kulturni program ob otvoritvi so
v samostanki kleti popestrili pevci Mešanega
pevskega zbora sv. Jerneja iz Vojnika, plesalke Mažoretnega in twirling
kluba Benedikt ter pevka Stela
Tavželj. Župan David Klobasa
se je vsem razstavljavcem zahvalil za sodelovanje ter jih na
razstavo povabil tudi v prihodnje. Samostanka klet, polna
obiskovalcev in razstavljavcev,
je kot vedno v času razstav dišala po sveže pečenih piškotih, čaju in kuhanem vinu. Za
to so tokrat poskrbeli krajani
Sp. in Zg. Verjan, ki so se več
kot odlično izkazali. Čudovi-

to razstavo si je v prazničnih dneh vsak dan
ogledalo veliko število obiskovalcev, v najbolj
frekventnih dneh jih je bilo tudi preko 1000.
Nad razstavo so bili resnično navdušeni, poleg tega je bilo v kleti tudi prijetno toplo, zato
so se številni med njimi v prazničnih dneh
zadržali v njej dalj časa. Po ogledu jaslic so
si številni obiskovalci ogledali še mogočno
trojiško cerkev, se sprehodili po kraju ter obiskali »Zimsko pravljico«, ki je po dolgih letih
samevanja zopet oživila Trojiški trg.
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Predbožični koncert in dramska uprizoritev Radehovske božičnice

V nedeljo, 23. 12. 2018, po otvoritvi jaslic v
samostanki kleti se je v dveh terminih, ob 16.
in 19. uri v cerkvi Svete Trojice izvedel Predbožični koncert Mešanega pevskega zbora sv.
Jerneja iz Vojnika, ki mu je sledila dramska
uprizoritev predbožične zgodbe »Radehovska božičnica«, ki jo je izvedlo Kulturno
društvo Delavec iz Lenarta. V polni cerkvi so
poslušalci uživali ob poslušanju predbožičnih
pesmi. Nekaj posebnega pa je bila uprizoritev »Radehovske božičnice«. Zgodba o obupanem siromaku, ki se je ga usmilila Marija,
se je globoko dotaknila vseh obiskovalcev.
Veliko od njih je bilo mnenja, da je šlo v
obeh primerih za resnično pripravo na božič

oz. na njegovo pravo sporočilo. Z dolgim in
močnim aplavzom ter kakšno solzo v očeh
so poslušalci nagradili odlične igralce, nastopajočim pa se je zahvalil tudi župan trojiške
občine David Klobasa.

Božični koncert

Kot je pri Sveti Trojici tradicija,
se vsako leto na »Štefanovo«, v cerkvi Sv. Trojice odvije Božični koncert v organizaciji domačega Kulturnega društva sv. Frančišek. Tudi
letos, dne 26. 12. 2018, je bilo tako,
s tem da je po dolgem času bila
cerkev resnično polna poslušalcev.
Med poslušalci je bila glavnina
obiskovalcev razstave jaslic, med
njimi so nekateri prišli kar z avtobusi. Morda so obiskovalce k ogledu najbolj pritegnile pevke zbora
La vita, ki je bil letos osrednji gost
na koncertu. Gre za zbor medicinskih sester, ki so več kot odlično
izvedle najrazličnejše božične pesmi. Morda
na njihovo res doživeto in srčno petje vpliva
dejstvo, da se dnevno srečujejo z bolniki in
njihovimi stiskami in so tako njihova čustva
toliko globlja. Koncert pa so obogatili tudi
domači pevci zgoraj omenjenega društva pod
taktirko Andreja Dvoršaka, ki zbor odlično
vodi že dobrih 30 let. Znano je, da se trojiška
cerkev ponaša s tretjimi največjimi orglami v
državi, in na srečo le-te pogosto donijo pod
prsti različnih glasbenikov in glasbenic. Med
njimi se kot organistka vse bolj uveljavlja tudi
domačinka Ana Jelen, ki je na koncertu več
kot odlično zaigrala nekaj pesmi. Skratka, šlo
je resnično za pravo glasbeno poslastico, ki se
je prazničnih dneh še posebej prilegla. Navdušenja nad koncertom pa v zahvalnih besedah nastopajočim ni skrival tudi župan David

predstavljen tudi mednarodni projekt, ki se ga
bo skupina Vox Angelica udeležila - Mednarodno pevsko tekmovanje v Grčiji, kamor so
bile povabljene s strani tujega organizatorja.
Nastopajoči so pričarali zares prijeten večer,
poln presenečenj, odlične glasbe in prazničnega duha. V tem posebnem ambientu pa so
bili po koncertu na ogled ročno izvezeni prtički Marije Jančar iz Benedikta.
A. Jazbec

K

Klobasa. Po koncertu so se vsi pevci zbrali ob
jaslicah v samostanki kleti, kjer so jih krajani
Zg. Senarske prijazno sprejeli in jih postregli
z domačimi dobrotami.
Jože Žel

P

o nekajletnem premoru silvestrovanja
na prostem v Sveti Trojici se je Občina Sveta Trojica pod vodstvom župana
Davida Klobasa odločila, da ponovno organizira silvestrovanje na prostem. Prireditev je
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V

soboto, 8. decembra, smo bili v nekdanji samostanski kleti v Sveti Trojici
priča čarobnemu dogodku. Članice
zasedbe Vox Angelica pod vodstvom Uroša
in Anite Pavkovič (poznane kot Anita Kralj)
so organizirale butični koncert, ki je pritegnil
občinstvo od blizu in daleč. Občinstvo, ki je
samostansko klet zapolnilo do zadnjega kotička, je lahko prisluhnilo angelskim glasovom
deklet Vox Angelice, OPZ Mlada Srca, Anite
Kralj, Leje Leutgeb, sopranistke Laure Kmetič, violinistke Nine Polanec, pianista Jana Juršnika in drugih mladih
glasbenih ustvarjalcev.
Prireditev je odlično
povezovala
Darinka
Čobec, ki je s čarobnostjo besed orisala pomen adventnega časa in
pomen luči oz. svetlobe, ki bi naj razsvetljevala najtemnejše dele
človekovega življenja.
Ob koncu same prireditve je bil občinstvu

Božiček je pri Sv. Trojici obdaril 112 otrok

Silvestrovanje v
Sveti Trojici

bila v sklopu zimskih pravljic, ki so se skozi
cel teden dogajale na lepo okrašenem prireditvenem prostoru v centru Svete Trojice.
Ker smo vaščani Zg. Senarske dokaj poveza-

Samostanska klet v soju sveč

ni, smo se tudi letos na Silvestrov večer
zbrali v središču vasi, kjer imamo tudi
svoje jaslice. Ob 24. uri smo nazdravili in
si voščili vse lepo v novem letu. Zelo smo
bili presenečeni in počaščeni, saj nam
je prišel voščit tudi novoizvoljeni župan
David Klobasa, ki je bil zelo presenečen
nad množico ljudi, ki se je zbrala v centru Svete Trojice in v naši vasi. Prijetno
vzdušje smo popestrili z bogatim ognjemetom,
sočasno pa se dogovorili, da se ponovno zberemo na kresovanju ob prvem maju.
Peter Leopold

ot vsako leto je tudi letos Občina Sv.
Trojica v Slovenskih goricah pripravila svečanost, na kateri je otroke, rojene
med 1. 1. 2012 in 31. 12. 2017, s stalnim prebivališčem v Občini Sv. Trojica v Slovenskih
goricah, in otroke, ki obiskujejo prvi razred
OŠ Sveta Trojica, obdaril Božiček. Prireditev,
ki je potekala v Športni dvorani OŠ Sveta Trojica, so popestrili člani Ekološko-kulturnega
društva Za boljši svet z igro »Čarobna skrinja«, s katero so razveselili otroke, pa tudi njihove starše. Pred pričetkom igre je otrokom
in staršem spregovoril župan Občine Sveta
Trojica v Slovenskih goricah David Klobasa.
Ker se je župan v tem času z občani in jasličarji odpravil na ogled razstave v Vojnik, je
bil njegov nagovor kratek. Vsem obiskovalcem prireditve, vsem otrokom ter staršem
je zaželel vesele božične praznike in veliko
zdravja v letu 2019. Otroke pa je razveselil še
z informacijo, da Božiček v dvorano prihaja
kmalu, saj je že na poti, ter da jim s sabo prinaša darila, ki jim jih je pripravila občina.
Po odigrani igri je Božiček, ob pomoči
Barbare Cvetko in Damjane Kozole vsakemu
otroku stisnil roko ali namenil kakšno besedo vzpodbude ter mu seveda izročil darilo.
Med obdarjenimi otroki so bili tudi kakšni

pogumneži, ki so sedli Božičku na kolena in
se z njim slikali. Tu in tam je kakega otroka
postalo malo strah in so se na lička prikradle
kake solzice. To je nekaj povsem običajnega,
zlasti pri tistih, ki so tega dobrega moža sploh
prvič videli v živo in njegove pojave še niso
navajeni. Čeprav danes večina otrok živi v
materialnem obilju in preskrbljenosti, pa je
obdaritev občine s pomočjo Božička vsekakor hvalevredno dejanje.
OU, Foto: Ludvik Kramberger

Vrtec Benedikt na božičnem bazarju

Č

as božiča je čas radosti,
topline, veselja, božični
čas je tudi čas obdarovanja ter dobrih misli in želja. In
ker so najlepša darila tista, ki so
del nas in naše kreativnosti, so
se otroci vrtca Benedikt s svojimi izdelki tudi letos pridružili
božičnemu bazarju, ki ga prireja
šola. Na Osnovni šoli Benedikt
smo že drugo leto zapored organizirali božični bazar, na katerem
ponujamo izdelke otrok v zameno za prostovoljne prispevke, ki
gredo v šolski sklad. Tako smo
v ta namen v našem vrtcu priredili predpraznično ustvarjalno
delavnico, katere so se udeležili starši ter stari starši skupaj z
otroki. Na delavnici, ki je potekala 22. novembra, so nastali številni izvirni in kreativni praznični
izdelki, s katerimi smo obogatili
naš božični bazar. Starši, ki se
delavnice niso mogli udeležiti, so bili zelo
ustvarjalni in inovativni doma, saj so za bazar
pripravili mnogo zanimivih prazničnih izdelkov. Božični bazar je potekal 27. novembra
od 17. ure naprej v prostorih šole in je bil zelo

dobro obiskan. Starši so skupaj z otroki izbirali izdelke, ki bodo krasili njihove domove,
v zameno pa darovali prostovoljne prispevke,
za katere smo jim zelo hvaležni
Mihaela Škof
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Pozabljeni in močni

Jaslice v župnijskem vrtu

V

Benediktu se je v decembru zvrstilo veliko prireditev, od tega smo jih v
Društvu Musica Benedikt izvedli
kar pet ter gostovali na nekaterih
drugih prireditvah. Posebej lep
zaključni nastop ter kasneje še Božični koncert so pripravili otroci,
ki so nekaj mesecev pridno vadili
ter se oblikovali v pričakovanju.
Osrednji dogodek društva v sodelovanju z Inštitutom za zdravljenje in razvoj z glasbo Benedikt je
bil dan odprtih vrat: Minevanje življenja in
upanja. V okviru društva imamo dva člana z
opravljeno specializacijo za pomoč v osebnih,
duhovnih stiskah. December je bleščeč in pojoč mesec, ob blišču in hrupu je čuteče in čuječe biti »slep in gluh«; takrat zaslišiš in vidiš
neopazno, morda več, morda le nekaterim
lastno misel in bolečino. Ob praznikih ljudje,
ki so izgubili ljubljeno osebo, to bolečino čutijo še obsežneje. Gre za prireditve, kjer se ne
moremo pohvaliti z množično udeležbo, kar
je sicer prav. Čeprav je naloga posameznika,
da si najde ustrezno pomoč ter skrbi za psihično in duhovno ravnovesje, se lahko kaj
kmalu ob laičnih nasvetih najde v začaranem
krogu. Mnogo je nasvetov: »bodi močan, saj
bo že nekako, nič ne moreš«, kateri stisko zaprejo in ojačajo trpljenje. Tako ljudje ravnajo,
kadar želijo pomagati, a se morda ne znajdejo najbolje. Človek ima pravico do bolečine,
do žalovanja ter do pomoči. Preko pristopov
pomoči smo se usmerili na tri področja: sprejemanje in spoznavanje stiske, spremljanje in
opazovanje lastnih odzivov ter koraki pomo-

T
či za možnosti spreminjanja. Vsekakor gre za
izjemno zaupne procese, ob katerih sem bila
prepričana, da se običajni decembrski utripi
dogodkov ne želijo upočasniti zaradi trpečih. Vendar je naša dolžnost zanje zgraditi
oz. odpreti cesto, po kateri lahko nemoteno
potujejo počasneje, več počivajo in vsaj nekaj
časa manj poslušajo ves hrup okolice. Med
mnogimi orodji je delček pomoči tudi tišina, narava in čuteče srce sočloveka, ki zmore
ustaviti čas za eno uro za ranjeno osebo, kateri ni potrebno biti navzven pogumna zaradi
pričakovanja družbe. Pogum rase ob opori, v
tišini in s tekom časa, seveda je pomembna
strokovna pomoč.
Glede na potrebe ljudi v stiski in glede na
odzive želimo, da bi tovrstni pristopi pomoči postali stalnica za ljudi v stiski, kadar ni
utemeljena nuja po medikamentozni obliki
zdravljenja. Najučinkoviteje pa je, kadar so v
uglašenosti vse poti do človeka in z njim samim. Je to v večji meri naša dolžnost ali njihova pravica. Oboje in še več.
Majda F. Leva

Božični koncert v Jurovskem Dolu

V

sredo, 26. 12. 2018, na
god svetega Štefana
in na dan slovenske
samostojnosti in enotnosti, je
Jurovski oktet v cerkvi Svetega Jurija v Slovenskih goricah
s svojim petjem že osmo leto
zapored posredoval sporočilo
prve svete noči iz revne betlehemske staje.
Za obogatitev prazničnega
doživetja so poskrbele tudi
glasbene gostje - ženski pevski
zbor Glasbena Matica Maribor. Zbor nam je s svojo številčnostjo, s skrbnim izborom
pesmi ter izjemno karizmatično zborovodkinjo Zsuzso
Budavari Novak pričaral edinstveno pevsko doživetje, v katerem smo uživali vsi obiskovalci koncerta, ki smo cerkev Svetega Jurija ob
tej priložnosti napolnili do zadnjega kotička.
Skrbno izbrani repertoar obeh pevskih zasedb je z zgodbo o siju betlehemske zvezde
povezovala Vida Ornik. Koncert smo sklenili

V
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blagoslovil domači župnik Janko Babič, ki je
pohvalil Turistično društvo, da s postavljanjem jaslic počasti rojstvo Jezusa in ohranja
tradicijo postavljanja jaslic na Slovenskem.
Ludvik Kramberger

Skupno silvestrovanje Društva
upokojencev in Društva diabetikov Lenart

D

ne 20. 12. 2018 smo se člani DU in
DD Lenart zbrali v prostorih restavracije Lekežič v Benediktu, kjer smo
silvestrovali in z lepim zaključkom končali
leto 2018. Zbralo se nas je kar lepo število članov, saj se nas je silvestrovanja udeležilo 109
udeležencev.
Naše silvestrovanje smo pričeli ob 14. uri z
obveznim aperitivom, nadaljevali z okusnim
kosilom. Plesali smo na
glasbo, ki nam jo je igral
naš muzikant Bojan Satler.
Novoletne pesmi so nam
tudi zapele pevke ljudskih
pesmi iz DU Lenart. Posladkali smo se s pecivom,
ki nam ga je nekaj spekla
naša članica, in ob takem
veselem vzdušju so ure
kar hitro bežale in smo že
nazdravljali s penino in si
voščili predvsem zdravja v
novem letu ter se veselili in
zaplesali ob silvestrskemu
poljubu.
V prazničnem vzduš-

ju smo še počakali na kislo juho, ki nam je
zelo teknila, naj bolj vztrajni pa smo energijo
sproščali še na plesišču.
Prehitro so minile ure, saj se v veseli družbi in med prijatelji počutimo mladi in polni
energije za naprej v novo leto.
Predsednik DU Lenart Franc Belšak in
predsednica DD Lenart Ingrid Belšak

Pester december v SVZ Hrastovec

s pesmijo, brez katere si svetonočnega slavja
ne moremo predstavljati. Tako je iz grl vseh
nastopajočih in obiskovalcev zadonelo: sveta
noč, blažena noč.
Vida Ornik, foto: Maksimiljan Krautič

Predbožično dogajanje v Selcah

predbožičnem času so se vsepovsod odvijale razne prireditve in Selce niso bile nobena izjema. V dvorani je tako božično
vzdušje pričarala že tradicionalna
prireditev, ki jo organizirajo Ljudski
pevci KTD Selce, Čas okrog božiča.
Predstavili so se nam organizatorji,
Vrabčki iz vrtca Selce, Alen Živko,
Mladinska dramska skupina KTD
Selce in poleg omenjenih domačinov
še drugi povabljeni gostje. Obiskal
nas je tudi Božiček in obdaril najmlajše. Celotno prireditev pa je povezovala skupina otrok, ki so v Veliki
božični knjigi prebirali in odkrivali
številne božične skrivnosti, na koncu
pa obiskovalcem zaželeli 'Vesel božič'
v različnih jezikih.
K. P.

uristično
društvo
Cerkvenjak, ki skozi
leto pripravlja številne prireditve, vsako leto ob
božiču v »farovškem vrtu«
postavlja jaslice. Pri postavljanju jaslic sodelujejo številni člani društva. Pri ureditvi in postavljanju jaslic
jim pomaga tudi likovna
umetnica Lucija Žitnik, ki
je izdella figure jaslic. Kot
nam je povedal predsednik društva Alojz Zorko,
so člani društva izdelali in
postavili hlevček, ograjo in poskrbeli za dekoracijo okolja, kjer se nahajajo jaslice. Ker so
postavljene ob glavni cesti in blizu Gostišča
pri Antonu, si jih ogleda veliko občudovalcev.
Jaslice je na Štefanovo, 26. decembra 2018,

V

duhu prazničnega decembrskega časa
so v SVZ Hrastovec organizirali kar
nekaj dogodkov. Tako so si s peko
piškotov in peciva, s poslušanjem in prepevanjem božičnih pesmi, z okrasitvijo jelkic
ter izdelavo jaslic pričarali
domače, praznično vzdušje. V okviru »veselega decembra« se jim je tudi letos
pridružil Čarodej Andrej in
stanovalce navdušil s predstavo in triki. Tudi tradicionalni, 9. Predbožični pohod
z baklami, je zelo uspel, saj
se ga je udeležilo 27 stanovalcev iz enot zavoda. Sprehodili so se v bližnji okolici
gradu, pri kapelici pod gradom so zapeli pesem Sveta
noč. Stanovalci, ki so izrazili željo, so obiskali tudi
praznično okrašeni Lenart
in Maribor, kjer so si v
Mariboxu ogledali božični
film. Leto so zaključili z novoletnim plesom v viteški
dvorani gradu Hrastovec z
ansamblom Joly band. Stanovalce, ki so težje pomični, je ansambel Jolly band
obiskal v enotah DEP A in
B in jim zaigral nekaj narodno-zabavnih skladb ter
tako tudi njim pričaral del-

ček prednovoletnega vzdušja. Veselo in pestro
dogajanje v okviru Družabništva in animacije
v SVZ Hrastovec so zaključili v sredo, 9. januarja 2019, s koncertom ženskega pevskega
zbora »La Vita«, Društva medicinskih sester,
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Blagoslov konj ob cerkvi Svetih Treh Kraljev

babic in zdravstvenih tehnikov Maribor. Enourni koncert se je odvijal v
viteški dvorani, ki je bila napolnjena
do zadnjega sedeža s stanovalci in
spremljevalci, tako bivalnih enot kakor dislociranih bivalnih enot SVZ
Hrastovec. Povezovalec koncerta,
dramski umetnik Bojan Maroševič,
in gostji koncerta, pevska skupina iz
enote Maribor ter vokalna skupina
Iskrice iz Jurovskega Dola, so z deklamacijo in s petjem pričarali zelo lepo
vzdušje, ki so ga stanovalci nagradili
z velikim aplavzom.
SVZ Hrastovec

V

Veseli december v DBE Maribor

V

dnevno bivalni enoti Maribor, ki je
dislocirana enota Socialno varstvenega zavoda Hrastovec, se vsi zaposleni
trudimo, da skušamo skozi vsakodnevno rutino, s pripravo različnih dejavnosti in obiskom organiziranih prireditev vsem našim
stanovalcem omogočiti način bivanja, ki je
čim bolj podoben življenju v družinski skupnosti.
V predprazničnih dneh so se naši stanovalci udeležili koncerta Novih fosilov, klape Skala in Darje Gajšek, pevskega zbora LA VITA
(Društvo medicinskih sester, babic in tehnikov), šli so na literarno srečanje v Ljubljano,
na božično druženje na Šent Maribor, udeležili so se tudi snemanja oddaje Ujemi sanje s
Stanetom Vidmarjem v viteški dvorani gradu
Hrastovec, v enem od sobotnih decembrskih
večerov pa so si ogledali tudi praznično okrasitev mestnega jedra. Seveda so s skupnimi močmi praznično
okrasili bivalne prostore ter postavili božično
drevo z jaslicami. Vsi
stanovalci in zaposleni
smo se zbrali tudi na
zaključku v gostišču
Kužner, kjer smo po
slovesnem kosilu tudi
zaplesali in zapeli.
Glasba je tista, ki
naše stanovalce razveseli, jim malo popiha
na dušo in dan, obogaten z glasbo in petjem,
je takoj lepši, bolj sončen. Tako so v pričakovanju novega leta naše
stanovalce obiskale Iskrice, dekliška vokalna
skupina iz Jurovskega
Dola, in jih presenetile
s kratkim koncertom.
Ob petju prazničnih
pesmi s pomenljivim

besedilom se je kateremu od stanovalcev in
tudi zaposlenih utrnila solza v očeh. Katja,
ena izmed Iskric, je raztegnila meh harmonike in vsi skupaj smo ubrano zapeli Slakovi V
dolini tihi in Čebelarja, glasbeni del srečanja
pa smo zaključili s pesmijo Sveta noč. V družabnem delu srečanja ob domačih dobrotah
in vonju po čaju in kavi se je večina stanovalcev želela spoznati, pogovoriti in tudi fotografirati z dekleti ter jim voščiti lepe praznike. Stanovalci so bili po prijetnem glasbenem
dopoldnevu zadovoljni in okrepljeni s pozitivno energijo. Dekleta, ki so ovrgla okove
strahu pred srečanjem z osebami z motnjo v
duševnem razvoju in zdravju, pa so klub svoji
mladostni razigranosti dobila prepotrebno
izkušnjo, kako malo je potrebno, da nekomu
polepšaš ne samo dan, ampak tudi čas bližajočih se praznikov.
Vida Ornik, SVZ Hrastovec, DBE Maribor

V
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na Štefanovo, ki je zavetnik konjev. K blagoslovu so rejci prignali 26 konjev iz področij
Sv. Ane, Kicarja, Jurovskega Dola, Benedikta,
Sv. Trojice v Slovenskih goricah in še od kod.
Prvič pa so svoje konje k blagoslovu pripeljali
ljubitelji konj iz Blok. Konje in kruh, ki so ga
po blagoslovu bili deležni konji, je po darovani pozni maši blagoslovil domači župnik in
prodekan Marjan Rola. Ob tej priložnosti so
s kuhanim vinom in čajem pogostili vse, ki
so se udeležili svete maše in blagoslova konj.
Ludvik Kramberger

Tradicionalni blagoslov vina pri Sv. Ani

P

ri Sveti Ani je bil na
Štefanovo (27. 12.)
tradicionalni
blagoslov vina. Pri maši se je
zbralo nekaj vinogradnikov, ki so prinesli svoja
vina k blagoslovu. Blagoslov je opravil župnik Tonček Fras.
Viktor Kapl

Žegnanje pri Sv. Treh Kraljih

N

V Jurovskem Dolu 23. prireditev Družina poje

Jurovskem Dolu je 15. 12. 2018 potekala že 23. zapovrstna prireditev Družina poje, ki jo je pripravilo KD Ivan
Cankar. V društvu se na ta način zavzemajo
za ohranjanje družinske glasbene kulture ter
prenašanje ljudskega petja na mlajše rodove.
Rdeča nit prireditve je tako skrb, da slovenska pesem v naših domovih ne bi zamrla. Na
tokratni prireditvi se je predstavilo 10 nastopajočih družin, skupin
in posameznikov. Nastopili so Zinka Šabeder z vnukom Tadejem
Roškaričem ter Viktor
Lorber ob harmonikarski spremljavi vnukinje
Jasmine
Kamenšak,
harmonikarja Marko
Igrec in Kristijan Reisman, družinska vokalna skupina Iskrice,
zakonca Letonja, družina Druzovič-Kačič,
ljudski pevci iz Pernice
ter Janja Roškarič in

še ne tako davni preteklosti je bil konj,
ob goveji vprežnimi živini, kravah in
volih, v hribovitih Slovenskih goricah
pomembna vprežna žival. Konje so imeli le
večji posestniki ali kmetje, ki so s konji obdelovali svoja polja, opravljali pa so tudi usluge
posestnikom, ki niso imeli vprežne živine. Za
opravljeno delo, oranje ali prevoze so odslužili z delom, dnino ali »tabrhi«. Danes delovnih konjev ni več, saj njihovo delo opravljajo
traktorji. V zadnjih letih pa so se pojavili gojitelji konj, ki se z rejo konj ukvarjajo ljubiteljsko. Rejci konj se povezujejo v društva, ki skrbijo
za njihovo druženje. Tako
so tudi v Benediktu, kjer
je sedež Občine Benedikt,
ustanovili Društvo ljubiteljev konj, ki ga vodi Simona
Kaučič. Društvo vsako leto
pripravi blagoslov konj, ki
ga opravijo ob podružnični, nekoč romarski, cerkvi
Sv. Treh Kraljev, ki stoji
nad Benediktom in ji rečejo tudi Slovenskgoriška
katedrala. Blagoslov vsako
leto poteka 26. decembra

Vida Ornik, ki sta zapeli ob zvokih harmonike Dejana Arceta. Pesem Božične zvezdice
so ob klavirski spremljavi Nike Ornik zapele
Janja, Vida in Iskrice. Prireditev se je ob spremljavi Dejana Arceta na harmoniki zaključila
s skupno pesmijo »Kadar boš na rajžo šel«
vseh nastopajočih in obiskovalcev.
D. K.

Ivan Merčnik, denar, zbran s prostovoljnimi
a praznik Sv. Treh Kraljev, 6. januarja
prispevki, porabijo za kritje stroškov plastenk
2019, je bila v romarski podružničin nalepk ter za cerkvene potrebe. Po maši so
ni cerkvi Sv. Treh Kraljev darovana
bili vsi udeleženci sv. maše deležni kuhanega
žegnanjska pozna maša, ki se je je udeležilo
župnijskega vina in čaja.
veliko domačinov in romarjev. Mašo je ob
somaševanju domačega župnika Marjana
Ludvik Kramberger
Role in upokojenega župnika Ivana Zajnkoviča daroval duhovnik,
jezuit p. Marjan Kokalj.
Mašno slavje je z igranjem
na orgle organistke Majde
Fras Leva obogatil pevski
zbor župnije Sv. Benedikta. Med daritvijo maše je p.
Marjan Kokalj blagoslovil
vodo, sol in kredo, s katero je diakonski pripravnik
Vlado Orgolič na cerkvena
vrata napisal monogram
»20 G + M + B. 19« Vodo
vsako leto v cerkev iz 36 m
globokega Žižkovega studenca pri Sv. Treh Kraljih
Daritev žegnanjske sv. maše v cerkvi Sv. Treh Kraljev
dostavijo člani Turističnega-glasbenega društva Klapovühi, ki jo po maši kot
blagoslovljeno vodo točijo
v lične etiketirane plastenke, ki jih verniki odnašajo
na svoje domove, kjer z
njo po starih običajih pokropijo svoj dom, posest in
živino. Plastenke vsako leto
opremijo s podatki o izviru
vode in s starim ljudskim
rekom. Tokrat je glasil: »Če
na Tri Kralje na jasnem
sonce vzhaja, hlapec vriska, volk pa piska«. Kot je
povedal glavni organizator
delitve blagoslovljene vode Delitev blagoslovljene trikraljevske vode
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S Turistično agencijo LEZE na brezplačen izlet Obnovljen Župčev križ

M

esec december preteklega leta je bil
v Sveti Trojici v Slovenskih goricah
še posebej pester, aktiven in prazničen. Številni občani so bili prostovoljno aktivni v številnih projektih, kot so razstava jaslic,
organiziranje različnih prireditev in koncertov, zaživela je Zimska pravljica in še kaj.
Zato je Sv. Trojica v teh prazničnih dneh bila
polna obiskovalcev, turistov in popotnikov.
Občina Sveta Trojica v Slovenskih goricah
je dne 18. 12. 2018 organizirala brezplačen
ogled prazničnega Vojnika za vse zainteresirane razstavljavce, občane in člane društev,
ki sodelujejo v projektu razstave jaslic v Sveti
Trojici. Tako smo so odpeljali kar z dvema
polnima avtobusoma v Vojnik, kjer smo doživeli prisrčen sprejem vseh vodilnih političnih in turističnih predstavnikov Vojnika.
Uživali smo v lepotah tega praznično obarvanega kraja, ogledali smo si tudi tamkajšnjo
cerkev sv. Jerneja, kjer smo skupaj zapeli eno
izmed božičnih pesmi, na avtobusu pa je za

dobro voljo poskrbel harmonikar Dani Rajh.
Na ogled nas je popeljala Turistična agencija LEZE, ki se je odločila, da bo 5. 1. 2019 vse
zainteresirane Trojičane nagradila z brezplačnim prevozom v Razkrižje na ogled Božične
zgodbe. In res, 5. decembra smo se s polnim
avtobusom odpeljali proti Razkrižju. Komaj
smo se dodobra vkrcali in posedli na avtobus,
že je sledil prijeten postanek na počivališču,
kjer sta nas Sabina in Sandi Zemljič pogostila s kuhanim vinom, čajem in pecivom. Po
kratki vožnji smo prispeli v Razkrižje, kjer je
sledil ogled cerkve v Razkrižju in nato ogled
predstave »Božična zgodba«, ki jo uprizarjajo
v naravnem okolju ob znamenitem Ivanovem
izviru. V predstavi igra okrog 120 ljudi ter
tudi nekaj živali, med katerimi smo si najbolj
zapomnili nekoliko trmastega osla. Na koncu
je sledil mogočen ognjemet. A presenečenj za
ta dan še ni bilo konec. Na povabilo družine
Hozjan iz Hotize, ki tudi sodeluje na trojiški
razstavi jaslic, smo se odpeljali še k njim. Že
18. leto zapored imajo namreč okrog svoje
hiše razstavljene jaslice ter božično okrasitev,
ki je vsem nam jemala dih. Obnemeli smo
nad izredno estetsko in dovršeno okrašenim
»rajskim vrtom« z milijoni lučk. Na sredi vrta
stoji kapela, ki sta jo Hozjanova zgradila s posebnim namenom. A ko smo se že nameravali odpraviti proti domu, sta nas Hozjanova
povabila v hišo, nas najprej ogrela s kuhanim
vinom ter čajem, nato pa še z vsemi možnimi
dobrotami. S prijetnimi občutki od vsega videnega ter polnimi želodci smo se v poznih
večernih urah počasi odpravili proti Sveti
Trojici. Vsi udeleženci tega prijetnega izleta
smo bili mnenja, da smo s pomočjo Turistične agencije LEZE in družine Hozjan doživeli
nepozaben zaključek čudovitega prazničnega
dogajanja v Sveti Trojici, zato se jima vsi udeleženci izleta iskreno zahvaljujemo.
Jože Žel

mesec
JANUAR

FEBRUAR

Nedelja Jezusovega krsta 13. 1. 2019

T

a dan smo z blagoslovom pri sveti maši ob 10. uri
z veseljem sprejeli obnovljeno Krstno ter Sebastijanovo kapelo v cerkvi sv. Lenarta, kjer je dobil prostor tudi blaženi Anton Martin Slomšek z njegovimi posmrtnimi ostanki v relikviariju. Hkrati pa je
zablestel v novi podobi krstni kamen, ki je iz istega kamna,
kot je bil prejšnji. Novo obliko je načrtoval arhitekt prof.
dr. Jože Marinko iz Ljubljane. Slomškovo podobo pa je
narisal slikar arhitekt Tadej Žugman, ki ima svoje rodbinske korenine v Zamarkovi v naši župniji. Zahvaljujemo se nadškofu dr. Francu Krambergerju za blagoslov teh dragocenih pridobitev, saj je on tista oseba, ki je
blaženega Antona Martina Slomška predstavila slovenskemu
narodu in naši župniji.
A. Ž. po www.zupnija-lenart.si

MAREC

APRIL

MAJ

JUNIJ

JULIJ

AVGUST

SEPTEMBER

OKTOBER

NOVEMBER

DECEMBER
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V

še ne tako davni preteklosti je
bilo na podeželju Slovenskih
goric veliko nabožnih obeležij,
tudi obpotnih križev. Mnogi so tekom
let propadli, novi lastniki posesti, na
katerih so stali, pa jih niso obnavljali.
Veliko nabožnih spomenikov je izginilo
v Apaški dolini, kamor so se po drugi
svetovni vojni naselili kolonisti, ki niso
vrednotili verskih znamenj, ki so jih
prejeli ob brezplačnem prejemu posesti.
V Zgornji Ščavnici pa na kmetiji živita
in gospodarita Irena in Edi Župec, ki sta od
prednikov podedovala posest in križ. Kdaj in
v kak namen je bil prvič postavljen, ni znano.
Znano pa je, da ga je po njegovem propadu zaradi starosti na novo leta 1929 postavil tedanji
lastnik posesti Vajnhandl. Temeljito ga je leta
1999 obnovila družina Župec. Toda že po nekaj mescih je vanj udarila strela in ga popolnoma raztreščila. Tedaj so dele Križanega in Marije shranili. Naj ob tem omenimo zanimivost
postavljenih obcestnih križev. V teh krajih je
ob Križanem na podstavku postavljena Marija,
česar v drugih predelih ni zaslediti. Ob praznovanju 25-letnice poroke pa sta se zakonca
odločila, da ga v zahvalo za srečen zakon ponovno postavijo. Križ je v nedeljo, 26. avgusta
2018, ob veliki množici sorodnikov in sosedov
blagoslovil domači prodekan in župnik Tonček

Fras. Ob tej priliki je opravil tudi obred srebne
poroke lastnika križa Irene in Edija Župca. Pri
postavitvi so jima pomagali Branko Perko, ki
je žagal les, David Ornik, ki je križ oblikoval,
in Albin Irgolič, ki je obnovil podobi Križanega in Marije. Lepo oblikovano bakreno streho
pa je izdelal Anton Lončarič. Družina Brancelj
pa je prispevala marmorno spominsko ploščo
z napisom »Pridi, ne boj se, jaz sem svetla luč
za tvojo pot! 26. 8. 2018 Družina Župec«. V
Slovenskih goricah je navada, da vse prisotne
ob blagoslovitvi pogostijo, kar se razvije v druženje. Za to je poskrbela družina Župec. Naj
povemo, da družina Župec, v kateri imajo dva
otroka, še kmetuje in v hlevu redi 85 govedi,
oddajajo pa tudi mleko.
Ludvik Kramberger

Vabilo Planinskega društva Lenart

V

Planinskem društvu Lenart smo se
prostovoljni planinski vodniki društva tudi letos potrudili in pripravili
plan tur za leto 2019. Ture smo načrtovali
tako, da boste doživeli čudovita obzorja Slovenije tako z manj zahtevnimi kot z zelo zahtevnimi pohodnimi turami na vrhove slovenskih gora in v tujini. Na pohodniških turah
se bomo lahko strmo vzpenjali na vršace alpskega visokogorja ali se nadihali v strminah

predalpskega hribovja ali pa smo pot izbrali
skozi vinorodne stezice panonskih goric ali
po mistični primorski pokrajini, kjer se lahko
srečamo in spoznamo burjo, ki te prevetri do
kosti. V nadaljevanju si lahko pogledate naš
plan in se odločite za kako turo. Vabljeni, da
se nam pridružite tudi novi člani.
Hkrati obveščamo člane PD Lenart, da
bo zbor članov v soboto, 23. 2. 2019, v Gostišču Lekežič v Benediktu ob 18. uri.
Svetlana Bogojević, predsednica PD Lenart

datum

pohod

organizator

telefonska
številka

11. PE.

Zbor vodnikov MDO Pomurja

Vsi vodniki

031/316-017

12. SO.

PPP-Mala Nedelja-Cezanjevci-Jeruzalem

Franc Meke

031/755-610

L

12.-13.
SO.-NE.

Dražgoše nočni pohod

Štefan Lebreht

031/316-017

ZZ

26. SO

Boč

Branko Družovec

051/313-480

Z

09. SO.

Mladinski pohod-PEČKE

Sanja Peklar
Žiga Strmšek

031/870-260
051/439-356

L
Z

zahtevnost

17. NE.

Zimski pohod v neznano

Štefan Lebreht

031/316-017

23. SO.

Zbor članov

UO PD Lenart

041/512-456

09.-10.
SO.-NE.

Tradicionalni pohod ob dnevu žena
KRAS

Marjetka Breznik

051/604-546

L

23. SO.

Ravna gora

Spevan Jože

041/515-537

L

06. SO.

Srečanje OŠ otrok MDO MO Pomurja
BUKOVNIŠKO JEZERO

Sanja Peklar
Žiga Strmšek

031/870-260
051/439-356

L

23.-28.
TO.-NE.

MLJET-morje
v sodelovanju z turistično agencijo

Jože Spevan

041/515-537

L

01. SR.

Tradicionalni prvomajski pohod na ZAVRH

UO PD Lenart z vodniki

041/512-456

L

04. SO.

Roška pot 1.del

Marjetka Breznik

051/604-546

L

25. SO.

SLIVNA-Zasavje

Lenka Meke

031/883-359

L

02. SO.

Druženje vodnikov in kadrov društev MDO
Pomurja
Srečanje MDO MO Pomurja

Sanja Peklar
Žiga Strmšek

031/870-260
051/439-356

L

15. SO.

KRIM

Franc Meke

031/755-610

L

22. SO.

URŠLJA GORA
mladinski pohod za OŠ

Sanja Peklar
Žiga Strmšek

031/870-260
051/439-356

L

06. SO.

JEREBIKOVEC

Lenka Meke

031/883-359

L

27.-28.
SO.-NE.

Jalovec

Štefan Lebreht

031/316-017

ZZ

03. SO.

VIŠARJE-KAMNITI LOVEC

Svetlana Bogojević

041/512-456

Z

15.-17.
ČE.-SO.

Dolomiti

Lebreht Štefan

031/316-017

ZZ

22.-24.
ČE.-SO.

Mladinski tabor MDO MO Pomurja
Ruška koča

Sanja Peklar
Žiga Strmšek

031/870-260
051/439-356

L

01.-02.
NE.-PO.

TRIGLAV

Jože Spevan

041/515-537

ZZ

07.-08.
SO.-NE.

GOLTE-SMREKOVEC
Srečanje dijakov in študentov MDO

Sanja Peklar
Žiga Strmšek

031/870-260
051/439-356

L

14. SO.

SMREKOVEC čez greben

Svetlana Bogojević

041/512-456

Z

05. SO.

STEKLASOVA pohodna pot
(Dolenjska)

Marjetka Breznik

051/604-546

L

26. SO.

Pohod ob prazniku občine Lenart

Franc Meke

031/755-610

L

02. SO.

KROKAR pragozd nad Kolpo

Svetlana Bogojević

041/512-456

L

16. SO.

ROGLA-LOVRENŠKA JEZERA
Mladinski pohod za OŠ

Sanja Peklar
Žiga Strmšek

031/870-260
051/439-356

L

07. SO.

Planinski ples

26. ČE.

STOLPNIK (zaključni pohod)

041/512-456
Svetlana Bogojević

041/512-456

L
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DOGODKI IN DOGAJANJA

V Lenart prihajajo Prifarci
Priljubljena glasbena skupina Prifarski
muzikanti, ki so v minulem letu praznovali 30 let glasbenega delovanja, prihajajo ob
prazniku zaljubljenih – Valentinovem – tudi
v Lenart. Sedemčlanska zasedba, doma iz
Fare pri Kolpi, majhne vasice v občini Kostel, je pričela s svojim delovanjem leta 1988
kot spremljevalna tamburaška skupina domačim folkloristom. Kaj kmalu so prerasli
sloves spremljevalne skupine in se podali na
samostojno glasbeno pot. Do danes so izdali
že 27 zgoščenk in dosegli zavidanja vredne
uspehe na številnih festivalih: 4 zmage na Narečni popevki v Mariboru,
Zmaga na Slovenski popevki 2009,
Zlati petelin za najboljši etno album
in zmaga na festivalu Etno Kostel.
V Gallusovi dvorani Cankarjevega
doma so praviloma vsako leto zapored razprodani.
Zaradi izjemnih zaslug za ohranjanje slovenske kulturne dediščine so
od predsednika Republike Slovenije
Boruta Pahorja prejeli odlikovanje -

Obvestilo ZB Lenart

Zlato ptičko hvaležnosti.
Ob jubileju prirejajo številne samostojne
koncerte po državi. Tako se bodo v soboto,
16. februarja, ob 19. uri predstavili tudi v
Domu kulture v Lenartu. Na koncertu, ki
bo poln bogate in raznolike glasbe, bosta
sodelovala tudi pevka Anita Kralj in dekliški
zbor Vox Angelica. Od zbranih sredstev bo
del namenjen tudi nekomu, ki je pomoči potreben. Prireditev družno organizirata Kulturno-glasbeno društvo Benedictus in Akademsko društvo pravnikov in medaitorjev.

Tvoj bodoči bivši mož
Avtorska komedija Vida Valiča
Tvoj bodoči bivši mož bo v nedeljo, 10. 2. 2019, ob 18. uri v Domu
kulture Lenart.
Vstopnice so na voljo na www.vidvalic.si, na vseh bencinskih servisih
in na prodajnih mestih Mojihkart.

Krvodajalske akcije OZ RKS Lenart v februarju 2019
Sreda
27. 2. OORK Cerkvenjak OŠ Cerkvenjak

1. Opravite
storitve v AMZS

7.30-12.00

Občni zbor ZB Lenart bo v petek, 8. 2. 2019, ob 10. uri v gostišču Kmetič v Voličini.
Vabljeni!

Avto moto društvo
Lenart znova aktivno

V

Lenartu je ponovno zaživelo delo
Avto moto društva Lenart, ki bo leta
2020, torej prihodnje leto, praznovalo
70. obletnico ustanovitve. Večina domačinov
Lenarta in okolice AMD Lenart pozna preko
organizacije motokros dirk sprva v samem
Lenartu (na Kamenšaku) in nato v Oseku,
kjer je društvo imelo svoje prostore. Po zaključku organizacije motokros dirk se je delo
v AMD umirilo.
V začetku leta 2017 je društvo dobilo novo
vodstvo s predsednikom Danilom Lukavečkim
na čelu ter si zadalo cilj obuditev društva in delovanje predvsem na preventivi udeležencev v
prometu. Sedež društva so uredili na PE AMZS
v Lenartu, Industrijska ulica 26, kjer se izvajajo
tudi tehnični pregledi in registracija vozil.
AMD je v letu 2018 organiziralo dva dogodka, in sicer prvega v času sejma KOS na Poleni
v Lenartu, kjer so se predstavili kot društvo ter
izvajali dela na področju pridobivanja članstva
v AMZS in AMD ter obiskovalcem prikazali
simulator vožnje motornega kolesa in preizkus
tako imenovanih pijanih očal, kjer so obiskovalci lahko doživeli učinek alkohola ali prepovedanih substanc, kako te vplivajo na vid in
ravnotežje ter samo vožnjo. Drugi dogodek je
AMD Lenart organiziral na temo varne mobilnosti, in sicer prvi petek v mesecu oktobru v
dvorani Doma kulture Lenart, kjer je bil zelo
velik odziv občanov Lenarta in Osnovne šole
Lenart, predvsem učencev, ki se v letošnjem
letu pripravljajo na izpit kolesa. Na tem dogodku so predstavili nove tehnologije v prometu,
nove prometne znake in vožnjo v krožiščih ter

Aleksander Jakolič, vodja PE AMZS Lenart, in
Danilo Lukavečki, predsednik AMD Lenart,
pred poslovalnico AMZS v Lenartu, kjer ima
svoj sedež tudi AMD Lenart.

po avtocesti. Od obiskovalcev so prejeli kar
nekaj pohval in predlogov, da še kaj podobnega organizirajo. Ob koncu leta pa so bili tudi
sponzor nabave odsevnih jopičev, katere so
podarili Osnovni šoli Jurovski Dol in jih bodo
uporabljali za smučanje, ki ga organizira šola.
V letošnjem letu pa ima društvo plan priključiti se Svetu za preventivo in vzgojo na
območju občine Lenart ter s svojimi izkušnjami dodati svoj delež k varni mobilnosti
in urejanju prometa v občini, prav tako bodo
sodelovali pri varovanju varnih poti ob začetku šolskega leta, kar do sedaj v Lenartu ni bila
praksa, je povedal za Ovtarjeve novice Danilo
Lukavečki in zaželel v letu 2019 vsem občanom občine Lenart in drugim iz sosednjih
občin na območju UE Lenart čim več varnih
poti in kilometrov v prometu.
Franc Bratkovič

2. IZBERITE darilo
za večjo varnost

članstvo
registracija
zavarovanje
tehnični pregled*
*akcija velja od 1. 10. 2018 do 28. 2. 2019 v aMzs po sloveniji. izkoristite jo lahko novi ali obstoječi člani aMzs, ki v aMzs
hkrati opravite tehnični pregled, registracijo in sklenete zavarovanje. če vozilo tehničnega pregleda v tem letu ne potrebuje,
zadostuje registracija vozila ter sklenitev zavarovanja. Več o akciji na www.amzs.si/zima

AMZS Lenart, Industrijska ulica 26
14 |

amzs.si
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ZNANJE ZA RAZVOJ

Anja Ketiš Radič – zmagovalka natečaja
Podarim ti žarek upanja

V

okviru Društva študentov medicine Slovenije deluje projekt V
odsevu, ki je bil zasnovan z namenom informiranja o duševnih motnjah,
destigmatizacije teh in dvigovanja splošne
osveščenosti. V tem šolskem letu so ob 1.
oktobru, evropskem dnevu depresije, razpisali likovni natečaj z naslovom Podarim
ti žarek sonca.
Namen natečaja je bil spodbuditi miselnost, da lahko vsakdo izmed nas naredi
nekaj malega, kar bi pozitivno vplivalo na
osebo z depresijo, npr. podari nasmeh ali
ljubeč objem, izreče besede pohvale, prijazno pozdravi, pomaga ali kako drugače
pokaže, da mu je mar.
Izmed 150 likovnih del je v kategoriji
osnovna šola prvo mesto dosegla Anja
Ketiš Radič, učenka 9. a razreda OŠ Lenart. Ob tem ji iskreno čestitamo in želimo veliko ustvarjalnosti še naprej!
Andreja Štancer

Šolski center Ptuj, Biotehniška šola
obiskala Osnovno šolo Voličina

V

torek, 11. 12.
2018, se je na
Tržnici poklicev, ki je potekala na
OŠ Voličina, predstavila tudi Biotehniška šola
Ptuj, in sicer s promocijskim gradivom in z
nekaterimi izdelki, ki
jih skupaj z dijaki izdelujejo na Biotehniški
šoli Ptuj. Obiskovalci
so lahko poskusili njihove jabolčne krhlje in
bučna semena. Učenci
in starši so prejeli informacije o izobraževalnih programih, ki jih
izvajamo na Biotehniški šoli, in sicer: kmetijsko podjetniški tehnik - SSI, okoljevarstveni tehnik - SSI, hortikulturni tehnik - PTI,
kmetijsko podjetniški tehnik - PTI, gastronom hotelir - SPI, cvetličar - SPI, gospodar
na podeželju - SPI, vrtnar - SPI, pomočnik
v biotehniki in oskrbi - NPI, izobraževanje
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Z NARAVO ZA NARAVO
posebno vrednost. Z nami
so zajtrkovali župan Občine
Lenart mag. Janez Kramberger, podžupan Marjan Banič,
predstavnica občinske uprave,
predstavnik Čebelarske zveze Lenart, ravnatelj Osnovne
šole Lenart Marjan Zadravec
in pomočnica ravnatelja Aleksandra Selinšek. Ta dan je bil
za otroke vrtca Lenart poseben dan, ki se ga še danes radi
in z veseljem spominjajo, saj se
s Tradicionalnim slovenskim
zajtrkom učimo spoštovati
doma pridelano hrano.
Vsi bi se dan za dnem morali zavedati in potruditi, da
damo otrokom
določene
smernice zdravega načina življenja, zato je dobro, da je vsaj
ob koncu tedna zajtrk obred,
ki mu namenimo določen čas,
obogaten s primerno družinsko umirjenostjo in kakovostno hrano.
Naj bo zajtrk del dobrega
vsakdana.
Mihaela Vidovič in
Irena Vajda

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

Novice Izobraževalnega
centra

4. pohod

Študijski krožek Lahkih nog na okrog
Živimo v času, ko je za starejše ljudi zelo
pomembno, da so fizično aktivni, saj to izboljšuje njihovo psihofizično stanje in posledično podaljšuje in izboljšuje življenje. Poleg
tega aktivni ljudje svoje zdravje, počutje in
kakovost življenja ocenjujejo veliko boljše
kot neaktivni. Hoja je med najpogostejšimi
oblikami športnega udejstvovanja pri starejodraslih, varno delo s traktorjem in trakših. Priljubljena je zato, ker je napor zmeren,
torskimi priključki.
čas trajanja pa je daljši.
Vabimo Vas, da nas obiščete na informativPri ŠK Lahkih nog na okrog smo tudi v
nih dnevih na Šolskem centru Ptuj, Biotehtem šolskem letu zelo aktivni. Vsak prvi
niška šola Ptuj, Volkmerjeva cesta 19, 2250
petek v mesecu se odpravimo na pohod po
Ptuj v petek, 15. 2. 2019, ob 9. in 15. uri in
bližnji okolici, ki ga vodi planinska vodnica
v soboto, 16. 2. 2019, ob 9. uri.
PD Lenart Marjetka Breznik. Do zdaj smo v 4
mag. Gabrijela Čučko
pohodih prehodili približno 40 km, povprečni čas hoje na pohodu je 2,5 ure.
V petek, 1. 2. 2019, vas vabimo na 5. pohod. Zberemo se ob 9. uri pred stavbo Izobraževalnega centra, Nikova 9, Lenart. Oblačila in obutev naj bodo primerna vremenu. Za več
informacij smo dosegljivi na tel. št. 02 720 78 88.
znično okrašene, mize slavnostno pogrnjene
Lepo vabljeni.
in vsi smo s spoštovanjem do slovenske
hrane
Izobraževalni center, Alenka Špes
Kmetijska svetovalna služba Lenart
z navdušenjem pričakovali zajtrk.
Lokalno
Industrijska
ul. 24, 2230 Lenart
pridelana hrana je temu dogodku
dodala
Tel.: 02/72
90 940, Fax.: 02/72 90 942

Tradicionalni slovenski zajtrk v vrtcu Lenart

V

petek, 16. 11. 2018, se je vrtec Lenart
pridružil vseslovenskemu projektu – Tradicionalni slovenski zajtrk.
Projekt se izvaja z namenom, da bi izboljšali zavedanje o namenu in razlogih za lokalno
samooskrbo, domačo pridelavo in spodbudili
aktivnosti zagotavljanja hrane, pridelane v lokalnem okolju.
V tednu pred tradicionalnim zajtrkom smo
v vrtcu Lenart izvajali številne dejavnosti, ki
so otrokom približale pomen kmetijstva in
čebelarstva. Veliko smo se pogovarjali o zdravi prehrani in zdravem načinu pridelave hrane. Obiskali smo tudi kmetijo in čebelarsko
družino in na tak način podrobneje spoznali
pomen doma pridelane hrane.
Kajti skozi prizmo zgodovine slovenskega
podeželja in kmeta smo pogosto gledali z
omalovaževanjem, zato je 16. november bil
tudi odlična priložnost, da otroke ozavestimo o tem, da so »vijoličaste krave« samo v reklamnih sporočilih in da maslo ni nastalo na
trgovski polici, temveč da hrano kmetje pridelajo na njivah, v sadovnjakih, v hlevih …
Zajtrk je prav gotovo zelo pomemben
dnevni obrok, saj moramo telo že na začetku
dneva oskrbeti s čim več različnimi hranilnimi snovmi.
V petek, 16. 11. 2018, ko smo obeležili Tradicionalni slovenski zajtrk, je bil v vrtcu Lenart prav poseben dan: igralnice so bile pra-
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E-mail: kss.lenart@kgz-ptuj.si
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE KMETOVALCEV
DATUM

1.2.2019
4.2.2019

URA

TEMA IZOBRAŽEVANJA

10.00 Nega vina – delavnica, strokovna ocena vzorcev vina

7.2.2019

10.00 Govedoreja – predavanje
Optimizacija krmnih obrokov pri kravah molznicah
9.00 Redno usposabljanje za KOPOP – poljedelstvo,
vinogradništvo – 4 urno (osebno vabljeni)
10.00 Gnojenje na vrtu z organskimi gnojili - predavanje

12.2.2019

10.00

6.2.2019

Vinogradništvo – praktični prikaz rezi vinske trte

PREDVATELJ

Tadeja Vodovnik, KGZ Maribor
Cvetka Bunderla, KGZ Ptuj
dr. Andrej Toplak, KGZ Ptuj
Svetovalci KGZ Ptuj
Miša Pušenjak, KGZ Maribor
Roman Štabuc, KGZ Maribor

14.2.2019

10.00 FADN knjigovodstvo

Renata Jesih, KGZ Ptuj

15.2.2019

10.00 Perutninarstvo – predavanje
Ureditev kmečkih rej kokoši nesnic
9.00 Redno usposabljanje za EKOLOŠKO KMETOVANJE - 4
urno (osebno vabljeni)
10.00 Predstavitev ukrepov kmetijske politike
10.00 Prašičereja - rast pujskov v laktaciji in vzreji,
vodenje prehrane plemenskih svinj

Peter Pribožič, KGZ Ptuj

21.2.2019
27.2.2019
28.2.2019

Svetovalci KGZ Ptuj
Svetovalci KGZ Ptuj
mag. Darja Prevalnik,
Peter Pribožič, KGZ Ptuj

KRAJ IZOBRAŽEVANJA

Vinotoč pri Betki, Zg. Verjane 14, Sv.
Trojica v Slov. goricah
Center Slovenskih goric, Trg
osvoboditve 9, Lenart
Kulturni dom Lenart, Trg osvoboditve
2, Lenart
Sejna soba KZ Lenart, Industrijska ul.
24, Lenart
Vinotoč PUČKO, Stanetinci 29b,
Cerkvenjak

Sejna soba KZ Lenart, Industrijska ul.
24, Lenart
Sejna soba KZ Lenart, Industrijska ul.
24, Lenart
Center Slovenskih goric, Trg
osvoboditve 9, Lenart
Center Slov. goric, Trg osvoboditve 9
Sejna soba KZ Lenart, Industrijska ul.
24, Lenart

KGZS Zavod Ptuj
Kmetijska svetovalna služba Lenart
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Živahno »nočno življenje« v mokrišču Globovnice

Bobri pred Lenartom

O

d zime 1998/1999, ko so sledove bobra prvič po iztrebljenju v 18. stoletju opazili na bregovih Radulje,
so se bobri razširili vzdolž celotnega toka Krke s pritoki, ob Sotli in pritoku Bistrici, ob Kolpi in Dobličici, ki se
izliva v Lahinjo, ob Dravi, Muri in Savi gorvodno do Krškega. V zadnjem času jih vse pogosteje videvajo tudi v povodju
Ščavnice in Pesnice v Slovenskih goricah in od nedavnega
celo v mokrišču Globovnice pred Lenartom. Tam si ustvarjajo pravo pravcato domovanje, ki je značilno za to živalsko
vrsto. Navadno bobri, ki so večji del leta aktivni ponoči, začno z gradnjo bobrišč pozno poleti in zgodaj jeseni. Bobrišče
ob Globovnici meščanom Lenarta dolgo ni šlo v glavo, a ko
so strokovnjaki povedali, da se je blizu njih naselila ta skoraj
povsem pozabljena vrsta, so postali vse bolj radovedni. Bobrišče opazujejo od daleč in previdno, da ne bi vznemirjali
živali, ki pa jih je tako rekoč nemogoče videti, saj se bobri
zbudijo zvečer in se v brlog umaknejo proti jutru. Videvajo
Bobrišče v mokrišču Globovnice pred
pa posledice njihovega živahnega nočnega življenja.
Lenartom, foto: Jure Toš
M. T.

zasluge je prejel Aleksander Ferk iz LD Paloma Sladki Vrh, zlati znak za lovske zasluge
sta dobila Branko Repnik iz LD Črešnjevec
in Franc Jager iz LD Paloma Sladki Vrh, najvišji odlikovanji LZS, reda za lovske zasluge I.

stopnje, pa sta dobila Franc Schönwetter in
Vinko Grajfoner iz LD Lenart. V kulturnem
programu so tudi tokrat nastopili rogisti LZ
Maribor z izbranimi lovskimi melodijami.
M. T.

Vabilo

Območni odbor Maribor

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

Bolnik z demenco v družini

bo v torek, 5. februarja 2019, ob 17. uri na sedežu odbora v Mariboru,
Partizanska c. 12/II.
Z nami bo Jožica Gamse, dr. med., spec. psihiatrije. Z gostjo bomo spregovorili o vlogi, ki jo ima dementni bolnik v družini. Kako se učimo z njim kvalitetno živeti in sobivati,
saj nam bolnik z demenco sproža veliko čustvenih in drugačnih izzivov.

Prijazno vabljeni!

Na LZ Maribor podelili lovska odlikovanja

Med odlikovanci tudi Franc Schönwetter in Vinko Grajfoner iz LD Lenart

N

a občnem zboru Lovske zveze Maribor, ki združuje in
povezuje 45 Lovskih družin
(LD) iz širšega mariborskega območja, z Dravskega polja, dela Haloz, iz
Dravske doline, Pohorja, Kozjaka in
Slovenskih goric, so kritično spregovorili o stanju divjadi v lovišču.
Opozorili so predvsem na posledice
lanskih ujm in zime, v kateri so ponekod zabeležili hude izgube srnjadi.
Vse slabše so tudi razmere pri mali
divjadi, saj zajcev, fazanov in jerebic
skorajda ni več v loviščih. Na občnem zboru so podelili nekaj odlikovanj Lovske zveze Slovenije (LZS) Franc Schönwetter iz LD Lenart je prejel red za lovske
zaslužnim lovcem. Znak za lovske zasluge I. stopnje. Foto: Marjan Toš

www.saubermacher.si

KAKO PRAVILNO LOČEVATI?
Kaj sodi/ne sodi v zabojnik za EMBALAŽO?

LOČUJEM, ŽIVLJENJA
VREDNO OKOLJE
VARUJEM!
Skrb za čisto in urejeno okolje je in mora v prihodnosti
postati ena izmed temeljnih nalog vsakega posameznika.
Narava nam namreč nemalokrat že kaže »zobe«, grdo
ravnanje z njo pa za sabo pušča posledice, ki vplivajo
tudi na kakovost našega življenja. V Sloveniji se premalo
zavedamo pomena ločevanja odpadkov na izvoru.
Posledice ločevanja odpadkov se izkažejo na pomanjkanju
pitne vode in globalnem segrevanju ozračja. Skrb za
okolje postaja ena od najpomembnejših nalog za vsakega
posameznika.

plastenke, stiropor, plastične vrečke in folije, plastična
embalaža pralnih sredstev, mehčalcev, šamponov, tekočih mil,
destilirane vode, pločevinke, očiščene konzerve, alu folije, očiščeni
plastični lončki in kozarčki, tetrapak embalaža mleka, kave... (Tetra Pak).
mešani komunalni odpadki, plenice, biološki odpadki,
kosovni odpadki, keramika in porcelan, embalaža nevarnih in posebnih
odpadkov ali njihovi ostanki, onesnažen pribor za piknik, papir, steklo,
ostala onesnažena embalaža.

Kaj sodi/ne sodi v zabojnik za STEKLO?
steklenice, kozarci za konzerviranje brez pokrova, male
stekleničke za parfume in kozmetiko, druge votle steklene posode.
keramika, porcelan, glineni izdelki, žično steklo, vezno
steklo, avtomobilsko steklo, ogledala, zamaški, steklenice iz umetnih
snovi, žarnice, okensko steklo, svetlobne in neonske cevi, pokrovi.

Kaj sodi/ne sodi v zabojnik za PAPIR?
časopis, odpadna embalaža iz papirja, kartona, lepenke,
knjige, zvezki, telefonski imeniki, prospekti, kartoni, katalogi, revije,
pisemski in ovojni papir.
odpadna embalaža mleka in pijač, onesnažen papir, higienski
papir, celofan, kopirni papir, lepilni trakovi, plastika, tapete, vreča za
krmila in cement.

Kaj sodi/ne sodi v zabojnik za OSTALE ODPADKE?
snovi, ki nimajo ponovne uporabne vrednosti, onesnažen
papir, smeti, ohlajen pepel, okensko steklo, higienski papir, plenice,
keramika, lepilni trakovi, kopirni papir, porcelan, šiviljski odpadki, tapete.
papir, steklo, kovine, organski odpadki, nevarni odpadki,
embalaža iz umetnih mas, odpadki večjih dimenzij.
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MED LJUDMI

104 leta Marije Arih

P

rvi delovni dan v novem letu, 3. januar,
je bil v Domu sv. Lenarta prav poseben
dan, saj je tega dne svoj rojstni dan ob-

Cankar v Slovenskih goricah
hajala najstarejša stanovalka gospa Marija
Arih, ki je dopolnila 104 leta. Dopoldne ji
je s sodelavci voščil direktor Zlatko Gričnik.
Skupaj smo ob torti in kozarčku dobre kapljice preživeli prijetno urico. Velikokrat pozabljamo na čas.
Gospa Marija je poudarila,
kako pomembno je, da si
vzamemo čas, bodisi zase,
bodisi za sočloveka. Njena
leta prav gotovo izkustveno
pričujejo tudi o tem. Prijetnemu druženju z najstarejšo stanovalko doma so
se pridružili koledniki in
poleg kolednice zapeli še
njej na čast.
Polona Šporin

100 let Marije Raner

N

ajstarejša občanka Občine Sveta Ana
gospa Marija Raner je v ponedeljek,
17. decembra 2018, dopolnila 100 let.
Marija se je rodila v Zg. Ščavnici in je bila ena
izmed štirih otrok Repoluskove družine. Na
domačiji je pridno delala ter si ustvarila družino. Z možem sta se jima rodila dva sinova,
prav tako pa sta s srcem skrbela za nečaka Jo-

žeta, kateri je Mariji še danes zelo hvaležen in
jo redno ter z veseljem obiskuje. Zelo prijetna
in skromna gospa večkrat omeni, da ima tri
sinove.
Pot življenja jo je popeljala v tujino, kjer je
služboval njen mož, kajti poučeval je sadjarstvo in čebelarstvo na priznani kmetijski šoli
v Nemčiji. Po več kot štirih desetletjih bivanja
v Nemčiji se je Marija
vrnila nazaj v Zg. Ščavnico. A v tujini sta ostala
sinova z družinama.
Do nedavnega je živela na domačiji v Zg.
Ščavnici in s pomočjo
nečaka Ignaca in njegove družine skrbela zase,
obdelovala vrt in bila
zelo aktivna, to je menda
recept, da dočakaš taka
lepa leta. Da pa je življenje enostavnejše, Marija
biva od lanskega poletja
v Domu sv. Lenarta.
Ob stoletnici je imela gospa Marija
veliko obiskov, prišla sta sinova z družinami iz Nemčije, nekaj prijateljic in
znancev iz Sv. Ane, predstavnici RK Sv.
Ana, obiskal pa jo je studi župan Občine Sveta Ana Silvo Slaček, ki že vrsto let
obiskuje starejše občane, ki so dočakali
takšna lepa leta. Ob izročitvi simboličnega darila ji je zaželel še obilo zdravih
in srečnih let.
Občinska uprava Občine Sveta Ana

80 let gasilskega veterana Franca Gajzlerja

O

semnajstega decembra 2018 je praznoval okroglo
obletnico, 80-let, Franc Gajzler iz Spodnjega Gasteraja 59, občina Sveti Jurij v Slovenskih goricah,
ki je še vedno pomemben člen gasilstva v Jurovskem Dolu,
še zlasti v razvoju tega društva.
Franc Gajzler se je rodil 18. decembra 1938 kot drugi
otrok zakoncema Gajzler v Spodnjem Gasteraju. Odraščal
je na manjši kmetiji, osnovno šolo pa je obiskoval v Jurovskem Dolu. Po končani osnovni šoli je še nekaj časa ostal
doma in tako pomagal staršema pri vsakodnevnih opravilih na kmetiji.
Že kot mladenič je spoznal, da je največja vrlina človeka,
če lahko nekomu pomagaš v stiski, zato ni čudno, da se je
že kot 14-letni fant pridružil domačemu Prostovoljnemu
gasilskemu društvu Jurovski Dol. Tam je najprej opravil
izpit za izprašanega gasilca, kmalu zatem pa še tečaj za operativo na področju požarne varnosti.
Na področju gasilstva je prejel tudi vrsto odlikovanj in priznanj: Priznanje Gasilske zveze Lenart
I. stopnje, Značko za dolgoletno delo – 30 let, Plaketa gasilskega veterana (2002), Značka za dolgoletno delo – 50 let (2002), Značka za dolgoletno delo – 60 let (2012) in odlikovanje III. stopnje.
V času dolgoletnega udejstvovanja v PGD Jurovski Dol so Francu Gajzlerju bile zaupane številne zadolžitve v upravnem odboru, še posebej glede reda in discipline pri operativi, zato je bil
tudi dolgoletni član disciplinske komisije gasilskega društva, med leti 2008 in 2014 pa tudi predsednik nadzornega odbora društva. Od takrat naprej je Franc gasilski veteran, ki se še vedno rad
udeležuje vsakoletnih srečanj gasilskih veteranov Gasilske zveze Lenart.
Spoštovani Franc! Ob tem okroglem življenjskem jubileju ti tako članice in člani kakor tudi
ostali občani Občine Sveti Jurij v Slovenskih goricah iskreno čestitamo, hkrati pa ti želimo obilo
zdravja še v nadaljnjem življenju.
Rudi Tetičkovič
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IZ KULTURE

11. decembra 2018, na dan smrti našega
največjega pisatelja, je v Sveti Trojici v Slovenskih goricah potekal simpozij z gornjim naslovom in podnaslovom Srečanje s Cankarjevo
mislijo ob 100-letnici smrti. Soorganizatorji
dogodka: Knjižnica Lenart, KD Ernest Golob–Peter in Zveza kulturnih društev Slovenskih goric smo pripravili v kulturnem domu v
Sveti Trojici pester program od 16. pa skoraj
do 21. ure. Povabili smo strokovno in drugo
javnost, društva, ustanove in dvorana je bila
polna ljudi. Program je potekal v treh sklopih:
v prvem delu sta bila osrednja gosta pisatelja
Aleš Šteger in Tone Partljič, z njima se je pogovarjala Darinka Čobec. Darinka je tudi interpretirala Cankarjeve pesmi in pisma. Oba
znana slovenska pisca sta predstavila svoja
pogleda na velikana slovenske besede, ki je
nekaj časa bival tudi v Sveti Trojici pri Alojzu
Kraigherju. Trojica ima veliko možnosti, da bi
v promocijske, turistične in kulturne namene
izkoristila tudi v tržni obliki te atribute.
Drugi sklop je bil namenjen predstavitvi
kulturne poti, ki poteka od Lenarta (Knjižnica Lenart) do Svete Trojice in po Sveti Trojici
(Samostanska knjižnica, rojstna hiša Oroslava Cafa, Kavčičeva soba v Gostilni
Na griču, Kmetija Senekovič – Cankarjeva vrata, Kraigherjeva hiša, kulturni dom s številnimi spominskimi
obeležji). Knjižnica Lenart je pričela
s pohodi po tej poti že leta 2010, in
sicer v mesecu juniju; od leta 2015 v
sodelovanju s KD Ernest Golob–Peter
vodimo to pot kot organizirano s spremljevalno mapo in označenimi točkami. Pri izvedbi sodeluje tudi PD Hakl.
Prav v podporo lokalnim programom
kulture lahko taka pot prispeva veliko,
zato smo ob tej priložnosti predlagali
(Drago Lipič in Marija Šauperl) širitev
poti proti Benediktu, kjer je učiteljevala Cankarjeva mladostna ljubezen Ana
Lušin. Cankar je nekoč odšel proti Benediktu, da bi odkril njen grob, pa tudi
učenci iz Benedikta so prišli na obisk
v Trojico, da bi se srečali z njim. Torej
so ga ljudje že poznali in so vedeli, da
je pisatelj.
Bibliotekarki Zdenka Krautič in
Nina Polanec sta predstavili knjižno
produkcijo v Cankarjevem letu in
dramo Lepa Vida.
V tretjem sklopu simpozija je KD

Ernest Golob–Peter (Drago Lipič) podpisalo pogodbo s KD Forma viva Makole (Ivan
Dvoršak) in s tem potrdilo dogovorjeno sodelovanje na področju dogodkov forme vive.
KD Forma viva Makole se je množično udeležilo simpozija in podelilo trojiškim kulturnikom sliko Cankarja (Ervina Dvoršaka).
V kulturnem programu je nastopil Silvo
Safran in na koncu simpozija dramska skupina Gledališkega društva AVIS iz Gočove
(Melani Potrč).
Vseskozi pa je v preddverju kulturnega
doma potekalo več spremljevalnih aktivnosti: knjigarna Mladinske knjige iz Maribora
je ponujala knjižne novosti, kavo in skodelice
pražarne kave z Vrhnike, KD Ernest Golob–
Peter je poskrbelo za to isto kavo kot napitek,
za vodo in za prigrizek.
Organizatorji in gostje simpozija pa tudi
obiskovalci so bili enotni, da je dogodek dostojno obeležil 100-letnico smrti Ivana Cankarja in na zanimiv, pester način obiskovalcem ter javnosti približal vedenje o njem.
Marija Šauperl,
foto: Marija Šauperl in Drago Lipič

V KL ob prihajajočem
kulturnem prazniku?
•
•
•
•
•

24. 1. 2019 ob 17. uri v večnamenski dvorani KL: predstavitev literature Toneta Štefaneca.
29. 1. ob 17.30: Klepet: Zgodbe nas učijo – študentje so bili del naše zgodbe.
31. 1. ob 18. uri: predstavitev poezije Agnes Kojc.
5. 2. ob 18. uri: Predstavitev: Sara Špelec, Breda Smolnikar in razstava ilustracij.
18. – 22. 2.: v času počitnic bo v prostorih knjižnice pritegnil mlade mentor, mag. Feliks
Jakopec s svojimi zanimivimi modeli in aplikacijami.
Podrobnejše informacije o dogodkih boste našli na letakih in vabilih, ki jih v knjižnici
ponujamo po že običajnih poteh.
Marija Šauperl

KNjigolAndiJa
V prejšnji številki Ovtarjevih novic objavljena novejša fotografija predstavlja zgodbo nekih
dni, ko je Knjižnica Lenart še vključevala tudi delo študentov, kar se je iskrilo v novih, razvojno
in predvsem domiselno spodbujenih aktivnostih, ki so precej obogatile vsebino dela knjižnice.
Odzvala se je nekdanja študentka Tamara Greifoner (sedaj že
Korošec), ki je takole zapisala: »Spoznala sem se na fotografiji.
Torej, to je bilo 2009/2010, z Andrejo sva kot študentki prevzeli sredine ustvarjalne delavnice za otroke, preizkušali škarje za otroke, tiste, ki režejo samo papir. Prva takšna izkušnja
zame, pa zelo uspešna!«
Ja, tako bomo tudi naslednji klepet Zgodbe nas učijo, ki bo
29. januarja, namenili tej temi, temu prenosu znanja in predvsem srečanju »s študenti« v Knjižnici Lenart.
Nova uganka: Kdo je gospod na fotografiji? Kako je povezan z nami? Zgodba je vedno tudi skupek podrobnosti, tako o
osebnosti kot tudi o poznavanju, zanimivostih in posebnostih.
Pišite nam o tem ali pokličite na:
marija.sauperl@lenart.sik.si ali 051 338 144
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Twirling, plesni in mažoretni klub Lenart
Praznični in tekmovalni december

Dekleta že od septembra pridno trenirajo,
prav tako so se v oktobru z novim vpisom
pridružila klubu nova najmlajša dekleta.
Nekatere tudi šele v decembru. A prav vsa
dekleta s svojimi trenerkami pripravijo tradicionalno decembrsko prireditev »Božično
rajanje«. Tudi letos so nam podarile prijeten popoldan in nas popeljale v svet plesa s
palico. Najmlajša dekleta pripravijo najenostavnejše koreografije, večja pa že precej bolj
zahtevne. Na koncu je vse obiskal še Božiček.
Različne skupine našega kluba so gostovale
tudi na prireditvah v Lenartu, Cerkvenjaku,
Jurovskem Dolu ter v Mariboru.
Velika mažoretna skupina se je že odpravila
na prvo tekmovanje v
tej sezoni. 9. decembra
so se dekleta odpravila v Zagreb na mednarodno tekmovanje
mažoretnih skupin. V
Zagreb se je odpravilo
13 deklet, preizkusile
so se v dveh disciplinah. Pripravile so božično in tradicionalno
koreografijo. Obe koreografiji so odlično
odplesale in obakrat
stopile na najvišjo sto-

pničko. Tako je naš klub ponovno bogatejši
za dva pokala.
V obeh skupinah so plesale: Barbara Anžel,
Manca Čuješ, Maxime Emeršič, Nika Gamser, Gabrijela in Tadeja Grabušnik, Sara Lukič, Elena Markuš, Tineja Ornik, Sergeja Pauman, Mojca Pleteršek, Kaja Rajter in Nika
Vezovnik. Najbolj trdno je zanje stiskala pesti
trenerka Lana Žabčič in seveda njihovi najbližji.
Dekleta seveda pridno trenirajo naprej, če se
jim katera še želi pridružiti, jo seveda z veseljem sprejmejo.
TPMK Lenart

FUTSAL
1. SFL - Benediktu po porazu z Ivančno gorico vse manj možnosti za
obstanek v 1. SFL
Ekipa Benedikta, ki je na gostovanje proti neposrednemu konkurentu za obstanek v 1. SFL
odšla v številčno okrnjeni zasedbi in je tekmo
izgubila (5:1), ostaja vedno manj možnosti za
obstanek med slovensko futsal elito. Klub je v
začetku sezone zapustilo nekaj nosilcev igre. V
zimskem prestopnem roku pa je sredino zame-

njal tudi vratar Tjaž Lovrenčič, ki je benediški
dres zamenjal za mariborskega.
Za devetim mestom, ki še omogoča obstanek v
ligi, zaostajajo Benedičani 8 točk, do konca rednega dela prvenstva pa ostaja še šest krogov,
tako da je časa za nabiranje točk vse manj.

Tekmovanje mladih - Benedikt ugnal Sevnico v državnem prvenstvu do 19 let
Benediški futsalerji so z rezultatom 6:3 premagali KMN Sevnica in tako zabeležili 7.
zmago v sezoni. Z 21 osvojenimi točkami zasedajo trenutno 4. mesto. Od 3. mesta, ki še
pelje v končnico za prvaka, jih ločijo 3 točke.
S tremi zadetki se je na tekmi izkazal Timotej
Šuman, dva je dodal Luka Maurič, enega pa

Tilen Rajter.
Lestvica državnega prvenstva do 19 let (vzhod)
po (nepopolnem) 11. krogu: 1. KMN Meteorplast (27), 2. FutureNet Maribor (24), 3. FC Litija
(24), 4. KMN Benedikt (21), 5. NK Imeno (18),
6. KMN Sevnica (7), 7. KMN Olimp Celje (3), 8.
FK Dobovec (1)

Slovenske gorice v državnem prvenstvu do 17 let do visoke zmage nad
Ljutomerom
Drugouvrščena ekipa državnega prvenstva do 17
let je v derbiju 12. kroga v domači dvorani v Voličini z visokim rezultatom odpravila tretjeuvrščeni Ljutomer. Ob polčasu so igralci Slovenskih
goric bili v prednosti za 4 zadetke, v nadaljevanju
pa so zadeli še 10-krat ter tako tekmo končali z

visoko zmago 14:0.
Lestvica državnega prvenstva do 17 let (vzhod)
po 12. krogu: 1. FSK Kebelj (33), 2. KMN Slovenske gorice (26), 3. KMN Meteorplast (19),
4. FutureNet Maribor (12), 5. FC Ptuj (7), 6. NK
Imeno (2).

Slovenske gorice v lovu za 3. mestom v državnem prvenstvu do 15 let
Z zmago (18:7) v lokalnem derbiju proti
Benediktu je ekipa KMN Slovenske gorice
naredila pomemben korak k 3. mestu v rednem delu ligaškega tekmovanja. Po 3 ekipe
iz vzhoda in 3 iz zahoda se namreč uvrstijo v
končnico za prvaka.

Lestvica državnega prvenstva do 15 let
(vzhod) po 12. krogu: 1. KMN Meteorplast
(28), 2. KMN Tomaž Šic bar (24), 3. KMN
Slovenske gorice (17), 4. KMN Miklavž (14),
5. FC Hiša daril Ptuj (12), KMN Benedikt
(7), FK Dobovec (3).

V tekmi državnega prvenstva do 13 let sta se ekipi Sv. Trojice in
Slovenskih goric razšli brez zmagovalca.

(28), 4. KMN Slovenske gorice (21), 5. ŠD
V prvem medsebojnem obračunu med ekiMlinše (21), 6. KMN Sveta Trojica (16), 7.
pama KMN Sv. Trojica in KMN Slovenske
FK Dobovec (16), 8. KMN Sevnica (7).
gorice v državnem prvenstvu do 13 let sta se
ekipi razšli z rezultatom 2:2. Bolje so pričeli
Dejan Kramberger
Trojičani, ki so polčas
končali z zadetkom
prednosti. V nadaljevanju so igralci iz Voličine z dvema hitrima
zadetkoma prišli do
prednosti, ki pa so jo
kmalu izničili.
Lestvica
državnega
prvenstva do 13 let
(vzhod) po 9. krogu:
1. KMN Meteorplast
(45), 2. FutureNet Ma- Ekipi igralcev KMN Slovenske gorice in Sv. Trojica v državnem prvenstvu
ribor (29), 3. FC Litija do 13 let
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Ženska ekipa Slovenskih goric 3. na močnem mednarodnem turnirju v Zagrebu
Igralkam KMN Slovenske gorice
je na močnem mednarodnem futsal turnirju v Zagrebu z osvojenim
3. mestom uspel odmeven rezultat. Medijsko podprt mednarodni
futsal turnir Zagreb Winter cup, ki
je v hrvaški prestolnici potekal od
sredine decembra do 13. januarja
2019, je potekal že petič zapored.
V štirih tekmovalnih selekcijah
(U17, U19, U21 in ženska članska
kategorija) se je skupaj pomerilo
90 ekip iz Hrvaške, Slovenije in
Srbije. KMN Slovenske gorice se je
turnirja udeležil z dvema selekcijama in sicer s selekcijo U17 in žensko člansko ekipo. Fantje U17 so po zmagi in remiju
v skupini osvojili 2. mesto v skupinskem delu
tekmovanja. Nato pa so v osmini finala po
porazu 0:1 proti Zagrebški ekipi »Amaterji«
končali s tekmovanjem.
Ženska ekipa je v skupinskem delu tekmovanja po treh zmagah osvojila 1. mesto v skupini. V prvi tekmi so premagale ekipo MNK
Mirlović Zagora iz Šibenika (2:1), v drugi
MNK Futsal Super chicks iz Zadra (3:2) in v
tretji tekmi zagrebško ekipo ŽMNK MC plus
II (1:0).
V četrtfinalnem obračunu proti ekipi Graničar Feniks so bile igralke Slovenskih goric
izjemno strelsko učinkovite, saj so nasprotno
mrežo zatresle kar 17-krat, tako je bil končni rezultat tekme 17:0. Naslednji dan (12. 1.
2019) je dekleta čakala nova preizkušnja in sicer polfinalni obračun proti ŽMNK MC plus
I, ekipi, ki je veljala za najresnejšega kandidata za zmago na turnirju. A pred polfinalom
je bilo potrebno odigrati še domačo prvenstveno tekmo proti ŽNK Cerkvenjak, ki so jo
igralke v pinki dresih dobile z rezultatom 8:1.
Žal se je v polfinalu proti prvi ekipi MC plus
poznala utrujenost in težke noge zaradi petkovega in sobotnega potovanja v Zagreb ter
tekme, ki so jo igralke Slovenskih goric odigrale v istem dnevu. Med tem ko je Tanja

Vrabel še izenačila na 1:1, so Zagrebčanke v
nadaljevanju po zadetku na 2:1 znale kontrolirati igro in v drugem polčasu zadele še
4-krat, tako se je tekma končala s porazom
1:6.
Dekletom Slovenskih goric je tako ostala nedeljska tekma za 3. mesto, ki so jo odigrale
proti srbski ekipi SIND iz Beograda. Srbske
igralke so po zadetku v 6. minuti srečanja na
odmor šle z zadetkom prednosti (0:1). Igralke Slovenskih goric pa niso znale izkoristiti
številnih priložnosti, ki so si jih ustvarile na
tekmi vse do 24. minute, ko je po akciji iz kota
zadela Sergeja Kos. V zadnji minuti srečanja
je ista igralka s pravo bombo z 12 metrov
našo ekipo popeljala v vodstvo 2:1, le nekaj
sekund kasneje pa je za potrditev zmage in 3.
mesta poskrbela kapetanka slovenske reprezentance Tanja Vrabel. Tanja Vrabel je bila z
11-imi zadetki tudi najboljša strelka turnirja,
10 jih je dosegla Sergeja Kos. Valentina Tuš
pa je bila izbrana za najboljšo vratarko turnirja.
Za ekipo KMN Slovenske gorice sta poleg
domačih igralk: Rebeke Šnofl, Tanje Vrabel,
Larise Fras, Vanje Tanšek, Valentine Tuš in
Viktorije Hornakove zaigrali še Sergeja Kos iz
ŽNK Celje in Tina Jesenovec.
D. K.

ROKOBORBA
Božični rokoborski turnir v Zagrebu
V soboto 15. novembra, je v Zagrebu potekal zadnji turnir v tem letu v
rokoborbi grško-rimskega sloga za
kadete. Na turnirju je sodelovalo 210
rokoborcev 37 klubov iz 14 držav.
Udeležil se ga je tudi Žan Perko v
kategoriji 71 kg. Zmagal je v dveh borbah in v eni izgubil. V borbi za medaljo je izgubil z Grkom. Za leto 2019
smo si zadali visoke cilje, o katerih
bomo poročali.
T. J.

KARATE

Trbovlje Open 2018

V največjem zasavskem
mestu, v katerem se ponosno dviga najvišji dimnik v
Evropi, se je ponovno zbrala velika karate druščina iz
10 držav in 64 klubov. Zabeleženo je, da je na že 46.
božičnem karate turnirju v
Trbovljah nastopilo 746 tekmovalcev. Tokrat so izstopali
tekmovalci iz Ukrajine, ki so
opravili skoraj tretjino vseh
turnirskih nastopov. Iz matičnega Karate kluba Kovinar
so nastopili: Zara Glavnik
(borbe ml. kadetinje +50kg),
Amina Ibrić (borbe kade- Vid, prvi z desne
tinje -54kg), Maša Simonič
(kata članice), Timi Močnik (kata kadeti) in
Lenarčana Vid Zarič (kata ml. kadeti in borbe ml. kadeti -50kg) in Nino Ornik (borbe
mladinci -76kg). Najboljši rezultat je z zlato
medaljo dosegla Maša, ki je v štirih nastopih

ostala neporažena in si je s tem tudi priborila
nastop na februarskem evropskem prvenstvu
na Danskem. Bronasto medaljo pa je v borbah osvojil Vid Zarič.
B. Močnik, sekretar kluba
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ŠPORT
BADMINTON

Rumeni jopič

Katja Pomberg.
• MD1: 1. Janez Vtič/Jurij Zaletel, 2. Rok
Rajzman/Bojan Rajzman, 3. Rok Berden/
Boštjan Fras.
• MD2: 1. Elvis Kurbos/Andrej Kos, 2. Darko Anžel/Tomaž Mihalič, 3. Miha Bračko/
Matic Tement
• WD1: 1. Mateja Rojnik/Kim Mezga, 2.
Katja Rožman/Tadeja Grinaver, 3. Lili
matjašič/Nina Kolarič
• WD2: 1. Majda Pomberg/SimonaKapl, 2.
Katja Pomberg/Alenka Perko, 3. Urška
Pšeničnik/Mihaela Kranvogel.
V upanju, da tovrstno druženje postane tradicionalno, se organizatorji nadejajo, da bodo
prihodnje leto privabili še več udeležencev in
klubov.
Boštjan Zemljič

BOWLING
Novoletni turnir v bowlingu
V četrtek, 20. 12. 2018, se je odvijal novoletni turnir v bowlingu – dvojice v Bowling centru
Lenart. Sodelovalo je 14 ekip
dvojic. Prvo mesto je pripadlo
paru Grega Tuš in Branko Tuš
s 1478 podrtimi keglji v štirih
rundah. Na drugem mestu sta
bila Gregor Kranvogel in Igor
Kmetič s 1450 podrtimi keglji,
na tretjem pa Peter Fekonja in
Milan Jalen s 1419 podrtimi
keglji.
I. K.

STRELJANJE
Velčani v Oseku pometli s konkurenco

Strelsko društvo iz Oseka v
Slovenskih goricah je pripravilo tradicionalno novoletno
tekmovanje v streljanju na glinaste golobe. Strelci so se na
strelišču pri Vladu Šteinfelserju
pomerili v ekipni in posamični
konkurenci in kljub hladnemu
vetru vztrajali do sončnega zahoda. V ekipni konkurenci so
prepričljivo zmagali člani tekmovalne ekipe Strelskega društva Velka pred ekipo Lovske
družine Videm iz Svetega Jurija ob Ščavnici in Strelskim društvom Kaliber iz Murske Sobo- Na strelišču v Oseku, foto: Marjan Toš
te. Velčani se niso dali in so
prepričljivo slavili potem, ko so
do Šteinfelser, je to tekmovanje med strelci
premagali kar nekaj favoriziranih ekip, med
izjemno priljubljeno in vsako leto pritegne
njimi tudi ekipo LD Dobrava iz Svete Trojiveliko tekmovalcev iz vse Slovenije. Kljub
ce. Trojičanom v Oseku tokrat pač ni šlo. V
temu da je v ospredju res tekmovalni vidik
posamični konkurenci je slavil Robert Nagy
prireditve, pa vse skupaj mineva tudi kot del
iz murskosoboškega Kalibra pred Francem
novoletnega druženja lovcev in strelcev. Ti se
Horvatom iz Velke in Srečkom Čahukom iz
v Osek vedno znova radi vračajo, saj organiStrelskega društva Kaliber Murska Sobota.
zatorji poskrbijo za dobre tekmovale pogoje
Med veterani je zmagal Franc Verstovšek iz
na strelišču in za prijetno počutje v Vladovi
Globokega pred Borisom Ostršem iz Pesnitopli domačiji.
ce in Bojanom Lešnikom iz Dupleka.
Kot je povedal prizadevni organizator VlaM. T.
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Piše: Tomaž Kšela

HUMORESKA

Anino badmintovanje 2019

5. 1. 2019 je na Sveti
Ani v Slovenskih goricah potekal rekreativni
turnir v badmintonu
pod imenom Anino
badmintovanje 2019. To
je prvi turnir pod tem
imenom, ki ga je tokrat
ekipa PLB - Š.D. Sveta
Ana izpeljala brez prijazne podpore BZS.
V športni dvorani se je
zbralo 45 udeležencev
in kakšen ducat radovednih
obiskovalcev.
Tekmovanje je potekalo
v petih disciplinah, v dveh težavnostnih kategorijah. Na šestih igriščih je bilo odigranih
kar 88 iger. Med predstavniki tujih klubov in
društev: BK Železničar Maribor, ŠD Lenart,
BK Puj, BK Kungota, BK Celje, DTV Partizan
Miklavž so se uspešno izkazali tudi domači
predstavniki ŠD Sveta Ana.
Rezultati:
• MS1: 1. Rok Rajzman, 2. Rok Berden, 3.
Boštjan Fras.
• MS2: 1. Matjaž Krajnc, 2. Matic Tement,
3. Miha Bračko.
• WS1: 1. Katja Rožman, 2. Kim Mezga, 3.
Majda Pomberg.
• XD1: 1. Boštjan Fras/Marinka Dajčer, 2.
Vinko Ferk/Mateja Rojnik, 3. Bojan Rajzman/Andreja Štifter.
• XD2: 1. Rok Berden/Simona Kapl, 2. Peter Artenjak/Lili Bračko, 3. Matjaž Kranjc/
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ZA RAZVEDRILO

»Marica, ne vem, kaj je danes z mano narobe,« je rezkar Peter pred dnevi pri malici
potožil šivilji Marici. »Že ves dan se mi dogajajo same čudne stvari.«
»He, he, he,« se je zarežal mizar Tone.
»Morda si včeraj zvečer malo preveč globoko pogledal v steklenico.«
»Ne norčuj se, Tone,« je vzkipel Peter.
»To, kar se mi dogaja danes, ni hec. Nekaj
tiči za tem.«
»Pa menda ja ne boš začel verjeti v duhove in nadnaravne sile,« se je ponovno zarežal Tone. »Raje nam povej, kaj se ti pravzaprav dogaja.«
»Zjutraj, ko sem se peljal v službo, se mi
je avto pokvaril natanko na glavnem trgu.«
je začel pripovedovati Peter. »Takoj, ko sem
poklical AMZS in se postavil pred avtomobil, so mi začeli šoferji hupati in mahati iz
avtov.«
»Morda pa si jim bil v napoto,« je dejala
Marica.
»Ne bi rekel. Nekateri so namreč odprli
okno in mi vzklikali: 'Bravo, le tako naprej',
'Ne umakni se', 'Vzdrži do konca' in podobno,« je odvrnil Peter.
»Hm, hm, to pa je zares nenavadno,« je
komentiral Tone. »Morda pa si se tako žalostno držal, da si se ljudem zasmilil.«
»Morda je to,« je zamišljeno dejal Peter.

»Nekaj upokojencev in mladeničev me je
celo obstopilo rekoč, da smo skupaj močnejši. Morda so mi nameravali pomagati
potisniti avto na vozilo AMZS. Neka ženska
pa mi je vzkliknila, da sem nam čez kakšno
uro pridruži v rumenem jopiču'.«
»Presneta reč,« je razburjeno vzkliknila
Marica. »Pa ne reči, da si imel na trgu na
sebi rumeni jopič.«
»Seveda sem ga imel, saj tako veleva zakon o varnosti v cestnem prometu,« je dejal
Peter.
»Potem pa je vse jasno,« je zmagoslavno
dejala Marica. »Mimoidoči in vozeči so mislili, da po vzoru protestnikov v rumenih
jopicah v Parizu tudi ti demonstriraš proti
podražitvam in za višji standard vseh ljudi.
Zato so te tako navdušeno pozdravljali in se
ti pridružili.«
»Joj, škoda, da tega nisem prej vedel,«
se je prijel za glavo Peter. »Potem bi danes
zvečer po televiziji gledali demonstracije pri
nas, minimalna plača in socialne pomoči pa
bi se po nedavnem dvigu še dodatno povečale.«
»Nič ne de,« je odločno dejala Marica. »Sedaj vemo: če nam ne bo kaj prav, se
bomo kolektivno zapeljali na trg, kjer se
nam bodo vsem hkrati pokvarili avtomobili
…«

Smeh je pol zdravja
Ljubezen

»Ljubim te,« je dahnil mož, ki je za mizo
zadremal.
»Neverjetno,« je vzkliknila žena. »Ali mi
to praviš ti, ali govori iz tebe alkohol?«
»To govorim jaz alkoholu.«

Grozna matematika

»Mrzim matematiko. Te uporabne naloge
so popolnoma nerazumljive. Matematika
je najslabša od vseh predmetov,« se je
pridušal ata.
»Ata, ne razburjaj se, saj bom sam naredil
domačo nalogo,« ga je pomiril Pepček.

Najlepše darilo

»Dragi, jutri imam rojstni dan,« je žena
zašepetala možu.
»Hvala, da si me spomnila. Od mene boš
dobila najlepše darilo. Kaj si želiš?«
»Nekaj, kar se začne s črko 's', konča pa s
črkami 'eks'.
»Kaj pa boš s siporeksom?«

Pepelka

»Zate sem navadna Pepelka – samo čistim,
kuham in ti strežem,« je žena očitala možu.
»Že pred poroko sem ti povedal, da boš z
mano živela kot v pravljici.«

Prazno sporočilo

»Zakaj si mi dopoldne poslala prazno
SMS sporočilo,« je mož povprašal ženo,
čeprav sta imela tihi teden.
»Na ta način sem ti sporočila, da se ne
pogovarjam s tabo.«

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.

Pripravlja T. K.

Rojstni dan

»Dedek, zate imam dobro in slabo novico.
Katero ti povem prej,« je vnuk vprašal
dedka.
»Dobro!«
»Zvedel sem, da bo na programu na tvoji
rojstnodnevni zabavi tudi striptiz.«
»Odlično. In slaba novica.«
»Izvedla ga bo tvoja sošolka.«

Nepotrebna pomoč

»Dovolj imam svojega tečnega moža.
Ločila se bom,« je sodelavka zaupala
sodelavcu iz službe.
»Naj ti pomagam najti dobrega advokata,« je povprašal sodelavec.
»Hvala, ni treba. Sem že našla
simpatičnega zobozdravnika.«

Ime

Sodelavca sta v gostilni pila vino in se
glasno pomenkovala.
»O čem tako vneto razpravljata,« ju je
povprašala natakarica.
»Iščeva ime za novorojenčka najine
sosede,« sta pojasnila.
»Meni se zdi lepo ime Roman ...«
»Ime že imava. Več težav imava s priimkom.«

Odnos do ljudi

»Kakšen odnos imate do ljudi,« je
predsednik razpisne komisije povprašal
kandidatko za delo za šalterjem.
»Vse po vrsti sovražim.«
»Odlično. Služba je vaša.«

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

LAS OVTAR
SLOVENSKIH GORIC

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje

Vabilo k vpisu v izobraževalni
program Zeleno podjetništvo v
Slovenskih goricah – ZELENI BIZNIS

P

rogram je namenjen vseživljenjskemu učenju, medgeneracijskemu vključevanju v socialno podjetništvo, prenosu znanja na mlajše generacije ter spodbujanju podjetniške
miselnosti v okolju LAS Ovtar Slovenskih goric.
OPIS PROGRAMA: udeleženci izobraževanja pridobijo znanja za samostojno uporabo informacijsko-komunikacijske tehnologije, komunicirajo v nemškem jeziku, osvojijo veščine poslovnega bontona in javnega nastopanja. Znajo izbrati ustrezno pravno organizacijsko obliko
za svoje dejavnosti, upoštevajo načela zelenega delovnega mesta in zdravega življenjskega sloga.
Program je sestavljen iz 6 modulov:
-- Računalniško opismenjevanje;
-- Poslovna komunikacija v nemškem jeziku;
-- Komunikacija in bonton, retorika in javno nastopanje;
-- Organizacijski vidik poslovanja;
-- Zelena pisarna;
-- Promocija zdravja na delovnem mestu.
Posamični moduli obsegajo različno število pedagoških ur, program skupaj traja 122 ur.
POGOJI ZA VKLJUČITEV: v program se lahko vključijo prebivalci LAS Ovtar Slovenskih goric na območjih Občin Benedikt, Cerkvenjak, Duplek, Lenart, Pesnica, Sveta Ana,
Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Sveti Jurij v Slovenskih goricah in Šentilj.
Udeležba je možna pri posameznem modulu ali v kompletu in je za udeležence brezplačna.
VPIS IN INFORMACIJE: Izobraževalni center, Nikova 9, Lenart
Tel. št. 02 720 78 88, 051 368 118
e-pošta: izobrazevalnicenter.slogor@gmail.com
Vpis v izobraževalni program bo potekal do 28. 2. 2019. Program je sofinanciran iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP). Lepo vabljeni!

Delavnica LAS Ovtar za upravičence
Delavnica za izvajanje operacij za upravičence iz 2. Javnega poziva EKSRP bo v sredo,
6. februarja 2019, ob 15.30 uri v Centru Slovenskih goric. Delavnica je namenjena vsem
upravičencem (vlagateljem in partnerjem). Na delavnici bo predstavljeno pravilno izvajanje operacij (vodenje dokumentacije, označevanje). Za upravičence je udeležba obvezna.

O

Oreh

blika orehovih jedrc nas
po izgledu spominja na
možgane. Nam je narava
s tem želela povedati, kakšen je
njihov namen? Sklepamo lahko,
da so orehi najboljša hrana za
možgane. Dnevno je priporočljivo zaužiti 5 orehov. Glede na snovi, ki jih
vsebujejo, zelo ugodno vplivajo na znižanje
holesterola, kar je dobro za srce in ožilje,
ohranjajo zdrave možgane, izboljšujejo
miselne sposobnosti, spomin, koncentracijo, razpoloženje, vplivajo na dober spanec,
delujejo protistresno, izboljšujejo plodnost,
pomagajo pri diabetesu, izboljšujejo zdravje kosti, ugoden vpliv imajo na zmanjšanje
odvečne teže, vplivajo na proces čiščenja
strupov iz telesa, upočasnijo staranje, preprečujejo nastanek rakastih obolenj. Skoraj
vse te blagodejne učinke na telo dobimo
tudi z uživanjem orehovega olja, ki ga stiskamo na hladen ali topel način iz orehovih
jedrc. Imenujemo ga tudi tekoče zlato. Najboljše je hladno stiskano, ki je zlatorumene
barve in ima blag okus po orehih. Uživamo
ga trikrat dnevno po eno čajno žličko pred
obroki. Če želimo, da obdrži vse dobre sestavine, ga ne smemo toplotno obdelovati.
V kulinariki orehe najpogosteje uporabljamo pri pripravi sladic, še posebej je znana
naša potica, se pa lepo podajo tudi k mesu,
zelenjavi in sirom. Sirova plošča z orehi
in orehovim oljem: različne vrste sirov po
izbiri narežemo na kocke, jih potresemo z
zdrobljenimi jedrci, dodamo še pršut, popečene češnjeve paradižnike, rukolo, motovilec ali regrat, po želji rezine pomaran-
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če ali melone. Vse pokapamo z
orehovim oljem. Pečen krompir
z orehovim oljem: večje krompirje operemo in cele z olupki
spečemo v pečici brez dodane
maščobe. Ko so pečeni, jih razpolovimo, potresemo s parmezanom, malce posolimo in popopramo ter še
tople zabelimo z orehovim oljem. Po vrhu
začinimo z drobnjakom, šetrajem ali peteršiljem. Orehovo olje uporabljamo tudi v
kozmetiki. Še posebej dobro vpliva na suho
kožo, tako na obrazu kot na telesu. Lahko
ga mešamo tudi z drugimi olji. Kožo ščiti
pred staranjem, če ga uporabljamo redno
vsaj en mesec, pa obnovi vse plasti kože.
Piling za sijočo polt: srednje velik paradižnik brez semen zmešamo v mešalniku
s 40 g koruzne moke in tremi žlicami orehovega olja. Nanesemo na kožo, rahlo zdrgnemo in na koncu speremo s toplo vodo.
Krema za kožo okoli oči: pripravimo jo iz
male žličke voska, dveh žličk kokosovega
olja, dveh žličk orehovega olja in žličke rožne vode. Ker orehovo olje vsebuje naravni
UV filter, ga uporabljamo tudi za sončenje.
Uporabljamo ga tudi proti celulitu. Za nego
las, zaščito konic ter za sijaj 15 minut pred
pranjem nanesemo na lase orehovo olje.
Proti prhljaju, za poškodovane in suhe lase,
pa na lasišče nanesemo orehovo olje in ga
pustimo delovati nekaj ur. Še veliko lahko
najdete o zdravilnosti oreha, jaz sem vas s
tem zapisom samo poskusila vzpodbuditi k
temu, da postanejo orehi vsakodnevni dodatek k vaši zdravi prehrani.
Marija Čuček

Operacija Glamur – predstavitev
ponudnikov na dogodkih

R

azvojna agencija
Slovenske gorice
kot vodilni partner že kar nekaj časa
aktivno sodeluje v operaciji Glamur, s katero
želimo povečati zavest
o pomenu lokalne ponudbe in samooskrbe
ter povezati najboljše
lokalne proizvajalce oz.
ponudnike na obmejnem območju med Slovenijo in Avstrijo. Med
ostalimi aktivnostmi
načrtujemo sodelovanje na več dogodkih,
kjer se bodo na posebej označenih stojnicah lahko predstavljali
ponudniki iz območja
desetih občin Lokalne
akcijske skupine LAS
Ovtar Slovenskih goric.
Tako so nas lahko v
decembru obiskovalci
našli na Božičnem bazarju v Centru Slovenskih goric v Lenartu, na
Božično-novoletnem
sejmu v Cerkvenjaku,
pozorni opazovalci pa
so lahko graviran logotip operacije opazili
vsak vikend tudi na steklenih kozarcih na Božično-novoletnem sejmu v Lenartu.
Promocijskih dogodkov bo v tem oziru v
letošnjem letu še več, v bližnji prihodnosti
pa bo oblikovana tudi spletna stran s skupno
ponudbo območij osrednjih Slovenskih goric, Prlekije in Štajerskega Vulkanlanda, ki bo

povezana tudi z mobilno spletno aplikacijo,
kjer bodo uporabniki lahko udobno dostopali do lokalnih ponudnikov, hkrati pa bodo
obveščeni o aktualnih dogodkih na skupnem
območju.
D. Z.

Najava objave javnih pozivov
LAS Ovtar Slovenskih goric
Vodilni partner LAS Ovtar Slovenskih goric Razvojna agencija Slovenske gorice bo konec januarja 2019 objavil dva javna poziva: 3. javni poziv LAS Ovtar Slovenskih goric –
sklad EKSRP (Evropski sklad za razvoj podeželja) in 2. javni poziv ESRR (Evropski sklad
za regionalni razvoj). Za oba javna poziva bosta predvidoma dva roka za oddajo vlog, pri
čemer naj bo prvi po 15. aprilu, drugi pa pred 30. septembrom. Besedilo javnih pozivov in
razpisna dokumentacija bosta objavljena na spletni strani www.lasovtar.si
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