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Praznik Sv. Lenarta … Foto Tone

Ob odprtju novih prostorov Zdravstvenega doma Lenart … Foto Nina Zorman

Osrednja proslava ob lenarškem trojnem prazniku … Foto: Maksimiljan Krautič

Trojno praznovanje, združeno v bogato manifestacijo dogajanja - od kul-
turnih prireditev, športnih srečanj, otvoritev in prijetnih druženj, ki je po-
tekala od 19. oktobra do 22. novembra - je s pestrimi in tudi z vrhunskimi 

vsebinami pospešilo utrip v osrednjem delu Slovenskih goric.
V nedeljo, 24. novembra, so v kulturnem domu v Zavrhu v orga-

nizaciji Občine Lenart in Turističnega društva Rudolf Maister 
Vojanov Zavrh potekale tradicionalne Maistrove prireditve.  H 

kipu generala Maistra so ob 17. uri položili venec, nato je dr. Marjan 
Toš govoril o Franu/Franju Volglarju, rojaku iz Nadbišca, šolniku, kul-
turniku in tajniku Narodnega sveta za Štajersko 1918. 34. Maistrove 
prireditve je spremljal bogat kulturni program. O dogodku, ki je bil 
tudi tokrat več kot viden slovenskogoriški prispevek državnemu pra-
zniku, dnevu Rudolfa Maistra, podrobneje v decembrski številki ON.

Slavnostna govornica na osrednji proslavi je bila podpredsednica vlade in 
ministrica za infrastrukturo mag. Alenka Bratušek.

Glede na to, da po nekaterih podatkih skozi središče Lenarta dnevno pelje 
11 tisoč vozil, od katerih je kar 600 tovornih, in da vsi ne uporabljajo tako 
imenovane južne obvoznice, Lenarčani že težko čakajo na severno obvoznico. 
Občina si za obvoznico ves čas prizadeva, tudi z umestitvijo trase v prostorske 
akte. Glede načrtovane gradnje severne lenarške obvoznice je resorna mini-
strica Alenka Bratušek v slavnostnem govoru, pred tem pa podrobneje v po-
govoru na Radiu Slovenske gorice, povedala:

»I. etapa obvoznice v dolžini cca 780 m je že umeščena v prostor. V dogovoru z 
občino je direkcija za infrastrukturo že naročila postopek parcelacije zemljišč, ki še ni 
zaključena, izdelana in potrjena je projektna naloga za izdelavo projektne dokumen-
tacije, ki je potrebna, v pripravi pa je tudi že razpis za izdelavo projekta. Ocenjujemo, 
da bomo projektiranje izvedli v prihodnjem letu, izvedli recenzijo projektne doku-
mentacije in začeli z odkupi potrebnih zemljišč, tako da je naš cilj, da bi konec leta 
2020 lahko bilo objavljeno javno naročilo za izvedbo del. 

Šele ko bodo projekti do konca narejeni, se bo videla prava ocena. Ta prva faza je 
ocenjena na tri milijone evrov. Za krožišče v industrijski coni je razpisna dokumen-
tacija pripravljena in naj bi bila na portalu javnih naročil objavljena še ta mesec.«

Povzeto po RSG

Dan Rudolfa Maistra je slovenski 
državni praznik, ki ga praznujemo 23. 
novembra. Na ta dan je Rudolf Maister 
leta 1918 s svojo vojsko razorožil nem-
ško varnostno stražo, jo razpustil in z 
naslednjimi zgodovinskimi dogodki k 
Sloveniji priključil večji del slovenskega 
narodnostnega in govornega območja 
Štajerske in Koroške. Kot državni pra-
znik, ki ni dela prost, ga praznujemo od 
leta 2005. 

E. P.
Podpredsednica slovenske vlade in ministrica za infrastrukturo mag. Alenka Bratušek z ravna-
teljem Osnovne šole Lenart Marjanom Zadravcem in županom Občine Lenart mag. Janezom 
Krambergerjem na razstavi ob 260-letnici šolstva v Lenartu, foto: Maksimilijan Krautič

Položitev vencev na 34. Maistrovih prireditvah v Zavrhu, foto: Žiga Strmšek



Dodatek za delovno aktivnost ni ukinjen

Državni svet je s 13 glasovi za in tremi 
proti ob 12 vzdržanih izglasoval od-
ložilni veto na novelo zakona o soci-

alnovarstvenih prejemkih, po katerem naj bi 
ukinili dodatek za delovno aktivnost. Novela 
spornega zakona bi stopila v veljavo samo, če 
bi na ponovnem glasovanju v državnem zboru 
zanjo glasovala absolutna večina poslancev, to 
je 46 poslancev, kar pa se ni zgodilo.

Na seji državnega sveta so sprejetje odložil-
nega veta predlagali predstavniki delojemal-
cev. Predsednica Zveze svobodnih sindikatov 
Slovenije Lidija Jerkič je opozorila, da dodatek 
za delovno aktivnost v osnovi prejemajo tisti, 
ki so delovno aktivni, hkrati pa prejemajo soci-
alno pomoč, ker jim njihov dohodek ne omo-
goča preživetja. Zato ukinitev tega dodatka ne 
bi privedla do večje aktivacije upravičencev do 
denarne socialne pomoči, temveč bi samo po-
slabšala njihov socialni položaj. »Če prihaja do 
zlorab, naj dodatek vzamejo tistim, ki ga zlora-
bljajo, ne pa kar vsem,« je poudarila Jerkičeva.

Predstavniki vlade pa v nasprotju s tem 
menijo, da dodatek za delovno aktivnost ljudi 
danes ne spodbuja k zaposlovanju, temveč ima 

povsem drugačen učinek kot v času krize, ko je 
bil uveden. Dodatek za delovno aktivnost je bil 
namreč uveden leta 2011 kot dodatek k denarni 
socialni pomoči, ki je takrat znašala 230 evrov. 
Cenzus za denarno socialno pomoč za samsko 
osebo pa danes znaša 402,18 evra in skupaj z 
dodatkom za delovno aktivnost znaša 607 
evrov oziroma 91,04 odstotka minimalne neto 
plače, če je oseba delovno aktivna več kot 128 
ur mesečno. Zato bi vlada rada ta dodatek na-
domestila z ukrepi, ki spodbujajo zaposlovanje.

Sicer pa dodatek za delovno aktivnost izpla-
čujejo v dveh višinah. Tisti, ki delajo več kot 
128 ur na mesec, so upravičeni do 205 evrov 
na mesec, tisti, ki delajo od 60 do 128 ur ali pa 
so podpisali sporazum o prostovoljnem delu s 
kakšnim društvom za vsaj 24 ur prostovoljne-
ga dela letno, pa so upravičeni do 104 evrov. 
Avgusta je denarno socialno pomoč v Sloveniji 
prejelo 90.376 oseb (od tega 66.336 odraslih), 
od katerih jih je dodatek za delovno aktivnost 
dobilo 9964. Večina prejemnikov omenjenega 
dodatka je bila stara od 28 do 42 let. 

T. Kšela

let. Zanj mora v povprečju plačevati od 2,5 do 
3,5-odstotne fiksne obresti na leto.

Kreditojemalcu mora po novem po poplači-
lu vseh obrokov in stroškov posojila vsak mesec 
ostati najmanj 76 odstotkov bruto minimalne 
plače, kar trenutno pomeni 674 evrov, po 1. ja-
nuarju 2020 pa 715 evrov. Za vsakega otroka pa 
je treba k temu znesku prišteti še 237,29 evra v 
dvostarševski družini in 309,68 evra v enostar-
ševski družini. Če kreditojemalec preživlja še 
kakšnega drugega družinskega člana, je treba k 
minimalni plači prišteti še 402,18 evra.

Za strožje pogoje za pridobitev posojil so se 
v Banki Slovenije odločili, ker so ugotovili, da 
se je število potrošniških kreditov in njihova 
višina (pre)hitro povečevala. Mnogi z nižjimi 
dohodki so se že doslej tako zadolžili, da lah-
ko vsako povečanje obrestnih mer, ki so sedaj 
nizke, ogrozijo njihovo socialno varnost.

V Združenju bank Slovenije ocenjujejo, da 
so ukrepi Banke Slovenije prizadeli več kot 300 
tisoč ljudi. Od 1. novembra naprej je kreditno 
nesposobnih 57 odstotkov upokojencev in 20 

odstotkov zaposlenih. Izračuni kažejo, da po 
novem upokojenec s povprečno pokojnino, ki 
v Sloveniji znaša 657 evrov neto, ne more več 
dobiti potrošniškega posojila. Upokojenec z 
800 evri neto pokojnine pa lahko dobi največ 
6.000 evrov posojila za dobo 7 let.

Ukrepi Banke Slovenije so povzročili med lju-
dmi veliko razburjenja, saj se mnogi bojijo, da se 
jim bo zaradi njih znižala življenjska raven. Tudi 
predsednik vlade Marjan Šarec je dejal, da gre 
za pretirano omejevalen in enostranski ukrep, 
ki kaže, da zaposleni na Banki Slovenije nimajo 
stika z realnostjo in z ljudmi. Zveza potrošnikov 
Slovenije pa je omenjene ukrepe zaradi narašča-
jočega zadolževanja prebivalstva podprla. Mno-
gi pa se bojijo, da se bo zaradi ukrepov Banke 
Slovenije povečalo zadolževanje prebivalstva pri 
drugih kreditodajalcih, kar bi bilo še slabše, saj 
so pri njih obrestne mere še višji. Zato je mi-
nistrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 
potrošnike že opozorilo, naj bodo pri sklepanju 
posojilnih pogodb še posebej pazljivi.

Tomaž Kšela

14 tisoč podpisov za uskladitev pokojnin

Predstavniki Sindikata upokojencev Slo-
venije in Civilne iniciative za upokojen-
ce gre so predsedniku državnega zbora 

mag. Dejanu Židanu izročili peticijo za izre-
dno uskladitev pokojnin za 7,2 odstotka, ki jo 
je podpisalo okoli 14 tisoč volivk in volivcev iz 
vse Slovenije. Med njimi so bili mnogi tudi iz 
osrednjih Slovenskih goric.

Podpisniki peticije zahtevajo, da se pokojni-
ne izredno uskladijo, ker se v času krize zaradi 
varčevalnih ukrepov niso 
usklajevale. Zato prejemajo 
upokojenke in upokojenci 
s povprečno pokojnino 666 
evrov vsak mesec še vedno 
za okoli 50 evrov nižjo po-
kojnino, kot jim pripada po 
sistemskem zakonu o po-
kojninskem in invalidskem 
zavarovanju. V sindikatu 
upokojencev in civilni ini-
ciativi opozarjajo, da zlogla-
sni zakon o uravnoteženju 
javnih financ (ZUJF), ki je 
nehal veljati za vse kategorije 
prebivalstva, dejansko velja 
samo še za upokojence, kar 
je krivično. Tako upokojenci 
še vedno prisilno varčujejo za 

izhod iz krize, čeprav Slovenija že nekaj let beleži 
gospodarsko rast.

Po pogovoru s predstavniki upokojencev je 
Židan dejal, da bo peticijo odstopil odboru za 
peticije državnega zbora, koaliciji pa bo predla-
gal, da vlada in sindikat upokojencev oblikuje-
ta pogajalski skupini, ki bi se začeli pogajati o 
izredni uskladitvi pokojnin po vzoru pogajanj 
med vlado in sindikati javnega sektorja.

T. Kšela

Strožji pogoji za pridobitev kredita

Banka Slovenije je na osnovi pooblastil, 
ki jih ji daje Zakon o Banki Slovenije, 
sprejela sklep o makrobonitetnih ome-

jitvah kreditiranja prebivalstva, ki je za banke 
zavezujoč. Poslovne banke, zavarovalnice in 
podružnice tujih bank morajo od 1. novembra 
naprej upoštevati dve zahtevi Banke Sloveni-
je: razmerje med letnim stroškom servisiranja 
dolga in letnim neto dohodkom kreditoje-
malca ne sme preseči 50 odstotkov za kredi-
tojemalce z dohodkom, nižjim od dvakratnika 
bruto minimalne plače ter 67 odstotkov za del 
kreditojemalčevega dohodka, ki presega ome-
njeni prag. Kreditojemalcu mora po servisira-
nju dolga ostati mesečno vsaj znesek v višini 
neto minimalne plače. V primeru, da ima kre-
ditojemalec vzdrževane družinske člane, mu 

mora ostati primerno višji znesek.
Banka Slovenije je omejila tudi ročnost 

kreditov. Pri potrošniških kreditih ta ne sme 
preseči 7 let.

Banka Slovenije dopušča možnost nekate-
rih odstopanj od zavezujočih zahtev, vendar 
lahko ta obsegajo največ deset odstotkov vre-
dnosti na novo odobrenih potrošniških oziro-
ma stanovanjskih kreditov.

Zaradi ukrepov Banke Slovenije občanke in 
občani z nižjimi dohodki pri bankah in zava-
rovalnicah ne morejo več dobiti kreditov ali 
pa ne morejo dobiti tako visokih kreditov, kot 
so jih lahko dobili doslej. V Združenju bank 
Slovenije so, denimo, izračunali, da lahko po 
novem nekdo s 1056 evri neto dohodka dobi 
le še 18.500 evrov stanovanjskega kredita za 20 
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Videnje ljudi in dogodkov

Kris v Ameriko, kam pa drugi otroci?

Iz dneva v dan smo poslušali poročila v 
medijih o težko bolnem otroku Krisu, ki 
sta ga starša odpravila na zdravljenje v 

Ameriko, kjer naj bi bilo na razpolago učin-
kovito, vendar izjemno drago zdravilo, ki ga v 
Evropi ni. Seveda se zastavlja vprašanje, zakaj 
tega zdravila v Evropi ne uporabljamo. Ni pa 
v celoti potrjena učinkovitost zdravila v ZDA. 
Za zdravljenje so mnogi s pomočjo učinkovite 
»reklame«, zlasti na televiziji, zbrali več denar-
ja, kot naj bi stalo zdravljenje. 

Krisu in njegovim staršem seveda želimo, 
da bi zdravljenje uspelo. 

V Sloveniji in povsod po svetu je mnogo 
otrok, ki potrebujejo zahtevno drago zdravlje-
nje, vendar ga ne zmorejo plačati, ker starši 
nimajo dovolj denarja niti za manj zahtevne 
zdravstvene posege, pa tudi države so pre-
revne, da bi lahko vsem, ki so drage pomoči 
potrebni, pomagale. Seveda tudi prebival-
ci, zdravstvene in humanitarne organizacije 
marsikje ne zmorejo dovolj sredstev. 

Po drugi strani pa menda ni jasno, v katerih 
primerih in kakšna sredstva morajo za vse vr-
ste zdravljenja zagotavljati zdravstvene zava-
rovalnice. Slišali smo, da bi tudi za Krisa lahko 
večino potrebnega denarja zagotovile sloven-
ske zavarovalnice, vendar se niso dogovorile, 
katera in koliko bi naj v ta namen prispevala.

Po svoje spontano zbiranje denarja za Kri-
sa in v podobnih primerih se je izkazalo za 
pomanjkljivo, ker se niso kdo ve po čigavi 
krivdi vključile zdravstvene in humanitarne 
organizacije, ki so oproščene plačila davka, 
kar so pri Krisu skoraj prepozno ugotovili. 

Rdeči križ je zmedo dobro izkoristil za 
verjetno brezplačno objavo v več popularnih 
oddajah nacionalne televizije za zbiranje do-
datnih sredstev.

Povsod po svetu ljudje prostovoljno pri-

spevajo iz lastnega žepa denar tudi za zdra-
vljenje zlasti težko bolnih ljudi, posebej še 
otrok, kar je hvale vredno, seveda pa morajo 
imeti prednost regularne oblike zagotavlja-
nja sredstev, ki jih z zakonodajo večinoma 
zagotavljajo države. Prostovoljno zbiranje 
denarja je lahko samo dodatna oblika po-
moči, ki mora biti zakonsko urejena. 

Pri nas in marsikje drugje tudi za take in 
podobne primere sredstva zbiramo na raz-
lične načine, kar pa ne pomeni, da jih vedno 
dobijo najbolj upravičeni bolniki. Včasih so 
tega »privilegija« deležni tudi bolniki, kate-
rih starši ali njihovi skrbniki se bolj znajdejo, 
ki imajo več bogatih prijateljev in znancev in 
naklonjenih firm.

Seveda je iluzorno pričakovati, da bi lah-
ko v Sloveniji in po svetu za vse hudo bolne 
zbrali denar povprečno situirani prebivalci. 

Kdo vodi točno evidenco kjerkoli po sve-
tu, katerim težkim bolnikom in kako je po-
trebno drago zdravljenje? Nihče, tudi zato, 
ker se zlasti revni starši sami na vse načine 
trudijo, da bi pomagali svojim težko bolnim 
in invalidnim otrokom. Nacionalne televizi-
je občasno predstavijo take primere. 

Žal za take primere pogosto ni dovolj prosto-
voljcev, ki bi iz lastnega žepa pomagali s svojim 
denarjem, države pa, zlasti v Afriki, ne zmorejo 
dovolj sredstev za dodatno financiranje.

Ne samo to, mnoge nerazvite države ne pre-
morejo niti približno ustreznih zdravstvenih 
ustanov ali pa so slabo opremljene in marsikje 
nimajo dovolj medicinskega osebja za učin-
kovito zdravljenje lažje ozdravljivih bolezni, 
kaj šele za težke bolezni. V takih primerih ni 
nobenih možnosti, da bi bolnike pošiljali na 
zdravljenje, na primer, v Ameriko. 

Tone Štefanec
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Naslednja številka izide v petek, 20. decembra 2019. Zadnji rok za oddajo prispevkov ali 
nujne rezervacije prostora je 6. december 2019. 

Uredništvo

Peticijo za uskladitev pokojnin za 7,2 odstotka so predstavniki Sindikata 
upokojencev Slovenije in Civilne iniciative za upokojence gre predali 
predsedniku državnega zbora mag. Dejanu Židanu.



NEDELJA, 1. DECEMBER
17.00 Prižig prazničnih lučk
• KUD Musica Benedikt, zborček in solisti
• Pevke ljudskih pesmi Žitni klas
• Mažoretni in twirling klub Benedikt
Organizator: Občina Benedikt
Kje: Parkirišče, Čolnikov trg 7

NEDELJA, 8. DECEMBER
18.00 Miklavž s parklji in Zlodej iz  
Zlodjeve püše
Organizator: GTD Klapovüh
Kje: Parkirišče, Čolnikov trg 7

PETEK, 13. DECEMBER
17.00 Božično-novoletni koncert
Organizator: Društvo upokojencev Benedikt
Kje: Dom kulture Benedikt

SOBOTA, 14. DECEMBER
17.00 Vox Angelica, vokalna skupina
Organizator: Občina Benedikt
Kje: Parkirišče pred športno dvorano

SOBOTA, 21. DECEMBER
17.00 The Code, rock skupina
Organizator: Občina Benedikt
Kje: Parkirišče pred športno dvorano

PETEK, 27. DECEMBER
16.00 Spletanje „krtevačev“
Organizator: KED Vrelec
Kje: Venera Feliks Bar

SOBOTA, 28. DECEMBER
10.00 – 18.00 Veveričkina dežela
Napihljiva igrala za otroke
Organizator: Veverička, Robert Pavalec, s. p.
Kje: Športna dvorana Benedikt

Za gostinsko ponudbo bodo poskrbeli:
• Turistično-vinogradniško društvo Benedikt
• Penzion Petelin
• Gostišče na kmetiji Kaučič

Peka palačink in delavnice za otroke:
• Mažoretni in twirling klub Benedikt
Izmenjava knjig:
• Marija in Tea Šauperl

Občina Benedikt

Za enakomeren razvoj občine kot celote

V Občini Benedikt so ta mesec končali 
dela pri rekonstrukciji ceste Drvanja–
Bačkova–Froleh. Doslej je bila ta cesta 

makadamska in brez odvodnjavanja. Sedaj pa 
je asfaltirana v dolžini 1080 metrov, ob njej pa 
so uredili muldo in bankine. Širina vozišča je 
3,5 metra. Zahvaljujoč rekonstrukciji se bodo 
za okoli 60 odstotkov znižali stroški za njeno 
vzdrževanje, za 20 odstotkov pa bodo nižji tudi 
stroški zimske službe na njej. Za rekonstrukcijo 
ceste, ki bo med seboj in s središčem občine po-
vezala tri domačije, so namenili 156 tisoč evrov.

Kot pravi župan Občine Benedikt mag. 
Milan Repič, je rekonstrukcija ceste Drvanja–
Bačkova–Froleh za občino pomembna investi-
cija. Res je, da poteka med polji in skozi gozd 
na manj naseljenem kmetijskem območju ob-
čine, vendar pa zagotavlja pogoje za bolj ena-
komeren razvoj občine na njenem celotnem 
območju. Takšne in podobne investicije mlade 
spodbujajo k temu, da si bodo v bodoče še raje 
ustvarjali domove ne samo v središču občine, 
temveč tudi na njenem obrobju oziroma na 
ruralnih območjih. Ker se osrednje Slovenske 
gorice pravzaprav nahajajo na širšem obmej-
nem območju ob severni meji, je še posebej 
pomembno, da so ustrezno poseljene po vsem 
teritoriju, ne samo v mestih in večjih naseljih.

Rekonstruirana cesta bo, kot so zapisa-
li v dokument identifikacije investicijskega 
projekta za njeno izgradnjo, prispevala tudi 
k povečanju prometne varnosti in k prilago-
ditvi cestne infrastrukture v Občini Benedikt 
sodobnim prometnim standardom. Obnova 
ceste bo podaljšala njeno življenjsko dobo ter 
prebivalcem zagotovila višjo kakovost življe-
nja, kar je najbolj pomembno.

Že na začetku poletja so v Občini Benedikt 
predali namenu tudi rekonstruirani odsek 
ceste v Stari Gori, ki je dolg 430 metrov. Re-
konstrukcija tega odseka, ki med seboj po-
vezuje blizu deset domačij, je stala okoli 56 
tisoč evrov. Cestni odsek, ki naselje Stara Gora 
povezuje z Osekom in Občino Sveta Trojica, 
ne bo povečal samo prometne varnosti vsem 
udeležencem v prometu, temveč bo izboljšal 
tudi kakovost življenja domačinov.
Javna razprava o občinskem 
proračunu za leto 2020

Sicer pa so člani Občinskega sveta Občine 
Benedikt v začetku novembra v prvem branju 
že sprejeli predlog občinskega proračuna za leto 
2020, ki je sedaj do 7. decembra v javni obravna-
vi. Kot pravi župan mag. Milan Repič, je predlog 
proračuna Občine Benedikt objavljen na spletni 
strani občine, vsem zainteresiranim pa je dostop 
do njega zagotovljen tudi v sejni sobi občine v 
času uradnih ur občinske uprave. Pripombe na 
predlog proračuna lahko do konca javne razpra-
ve vsakdo pošlje na Občino Benedikt, vendar 
mora pri tem upoštevati pravilo o ravnovesju 
med proračunskimi prejemki in izdatki.

Predlog proračuna Občine Benedikt za leto 
2020 je na prihodkovni strani »težek« nekaj 
več kot 2.982.000 evrov, odhodki pa so načr-
tovani v višini 2.562.000 evrov, pri čemer na 
investicijske odhodke odpade dobrih 780 tisoč 
evrov. Transferi posameznikom in gospodinj-
stvom so načrtovani v višini okoli 560 tisoč 
evrov, transferi neprofitnim organizacijam in 
ustanovam pa v višini preko 80 tisoč evrov. 

Iz načrta razvojnih programov v predlogu 
občinskega proračuna za leto 2020 je razvi-
dno, da v Občini Benedikt v naslednjem letu 
načrtujejo rekonstrukcijo dveh odsekov cest v 
Štajngrovi v skupni dolžini okoli 330 metrov, 
predvidena širina cesta pa znaša 3,5 metra. 
Vrednost investicije je 47.000 evrov.

 Načrtujejo tudi rekonstrukcijo ceste Bene-
dikt–Farteg v dolžini 70 metrov, predvidena ši-
rina vozišča pa znaša 3 metre. Za to investicijo 
v predlogu proračuna načrtujejo 10.700 evrov.

Občina načrtuje drugo fazo rekonstrukcije 
ceste Drvanja–Bačkova–Froleh. Vrednost in-
vesticije je ocenjena na 20.000 evrov.

Za drugo fazo izgradnje fekalne kanalizacije 
v Svetih Treh Kraljih v dolžini 526 metrov v 
proračunu načrtujejo skoraj 97 tisoč evrov. Za 
rekonstrukcijo tranzitnih cevovodov za pitno 
vodo med Košaki in Počehovo pa občina na-
črtuje nekaj več kot 12 tisoč evrov, medtem ko 
naj bi bilo za obnovitvena dela na vodohranu 
Štajngrova na voljo predvidoma 15 tisoč evrov.

Občina Benedikt namerava sanirati tudi plaz 
pri Rajterju na vozišču lokalne ceste Benedikt–
Spodnja Ročica–Spodnja Bačkova. Ta plaz se 
iz leta v leto povečuje, občina pa ga je doslej 
lahko sanirala samo začasno. Ker je plaz začel 
resno ogrožati premoženje in varnost ljudi, bo 

občina pripravila pro-
jektno dokumentacijo 
za celovito sanacijo pla-
zu in se z njo prijavila 
na javni razpis ministr-
stva za okolje in prostor. 
Za sanacijo omenjenega 
plazu bodo potrebna 
velika sredstva. Občina 
v svojem proračunu na-
črtuje za sanacijo plazu 
preko 316 tisoč evrov.

Za projekt kolesar-
skih povezav na obmo-
čju razvojnega partner-
stva Slovenske gorice 
Občina Benedikt v svo-
jem proračunu za nasle-
dnje leto načrtuje preko 
99 tisoč evrov. Projekt 

bo mladim in odraslim prinesel možnost var-
nega prometa s kolesom od doma do šole, de-
lovnega mesta ter mestnih središč v Lenartu, 
Ptuju in Mariboru.

Nekaj več kot 22 tisoč evrov občina načrtuje 
za nadaljnji razvoj Ekomuzeja Dolina miru, za 
obnovo in razširitev pokopališča v Benediktu 
pa 8 tisoč evrov. Okoli 2 tisoč evrov namerava 
občina vložiti v obnovo in ureditev prostorov 
za namene pogostitev in muzeja v mežnariji 
Svetih Treh Kraljev.

V Športni dvorani Benedikt občina načrtu-
je obnovo parketa, kar bi stalo 45 tisoč evrov, 
nekaj sredstev pa bodo potrebovali tudi za na-
mestitev plezalne stene v to dvorano. Občina 
načrtuje tudi energetsko sanacijo javne razsve-
tljave in razsvetljave v Športni dvorani Bene-
dikt. Izvedba te investicije je planirana po sis-
temu javno-zasebnega partnerstva. Na zadnji 
seji so svetniki sprejeli odlok o izvedbi. Sedaj 
pa že pripravljajo dokumentacijo za izvedbo 
javnega naročila. V kolikor ne bo zapletov 
pri razpisu in pridobitvi partnerja, bo občina 
novo razsvetljavo dobila do meseca julija 2020, 
ko se praznuje občinski praznik. 

Za delno preureditev oziroma razširitev ob-
stoječih kapacitet v osnovni šoli občina načr-
tuje blizu 12 tisoč evrov, okoli 18 tisoč evrov 
pa je v predlogu proračuna namenjenih za 
sofinanciranje računalnikov in programske 
opreme ter za nakup opreme v učilnicah v 
osnovni šoli

Za vzpostavitev večgeneracijskega centra v 
Benediktu namerava občina zagotoviti preko 
35 tisoč evrov. Proračunsko rezervo pa načrtu-
jejo v višini 10.700 evrov. Kljub temu, da mora 
Občina Benedikt odplačevati kredite za izvede-
ne investicije v preteklosti (naslednje leto naj bi 
odplačali okoli 167 tisoč evrov dolga in okoli 23 
tisoč evrov obresti), ki jih Benedičanke in Be-
nedičani že s pridom uporabljajo, je proračun 
občine za leto 2020 izrazito razvojno naravnan.

Tomaž Kšela

Občina Cerkvenjak
Znatna sredstva za modernizacijo cestne infrastrukture

Člani Občinskega sveta Občine Cerkve-
njak so v prvem branju sprejeli predlog 
proračuna občine, ki je na prihodkovni 

strani »težek« 2.177.000 evrov, na odhodkov-
ni pa 2.150.000 evrov. O predlogu občinskega 
proračuna sedaj poteka javna razprava, ki bo 
trajala do 6. decembra letos. 

Na prihodkovni strani občinskega proračuna 
so načrtovali davčne prihodke v višini 1.569.000 
evrov, nedavčne v višini 272 tisoč evrov in 
transferne v višini 335 tisoč evrov. Na odhod-
kovni strani pa bo naslednje leto za investicije 
predvidoma na voljo skoraj 775 tisoč evrov, za 
transfere posameznikom in gospodinjstvom 
482 tisoč evrov in za transfere neprofitnim or-
ganizacijam in ustanovam 58 tisoč evrov. 

Iz načrta razvojnih programov je razvidno, 
da občina za naslednje leto načrtuje za inve-
sticijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest 
preko 343 tisoč evrov. Največ sredstev bo terja-
la investicija v kolesarske povezave na območju 
razvojnega partnerstva Slovenske gorice. Za to 
investicijo bodo na območju Občine Cerkve-
njak naslednje leto namenili preko 184 tisoč 
evrov, od tega dobrih 145 evrov iz evropske 
in državne blagajne in okoli 38 tisoč evrov iz 
občinskega proračuna. Sicer pa vrednost celo-
tnega projekta kolesarskih povezav na območju 
razvojnega partnerstva, v katerega so vključene 
občine Benedikt, Cerkvenjak, Lenart, Pesnica, 
Sveta Ana, Sveta Trojica, Sveti Jurij v Slovenskih 
goricah, Sveti Andraž, Sveti Jurij ob Ščavnici 
in Trnovska vas, znaša okoli 22.500.000 evrov. 
Kolesarske poti bodo vsem prebivalcem osre-
dnjih Slovenskih goric ter turistom in drugim 
obiskovalcem omogočile, da bodo s kolesom 
lahko prišli do službe, šole in javnih ustanov v 
mestnih središčih ter nazaj. Tako se bo mobil-
nost prebivalstva močno povečala, kar bo imelo 
številne pozitivne učinke, da o tem, koliko lah-
ko kolesarske poti ob umni 
turistični promociji in ob 
hkratnem razvoju turistične 
ponudbe vplivajo na razvoj 
turizma, niti ne govorimo.

Modernizacija posame-
zne občinske ceste oziroma 
javne poti praviloma traja 
več let, saj je treba najprej 
opraviti vse geodetske izme-
re, urediti zemljiškoknjižna 
vprašanja in poskrbeti za 
morebiten odkup zemljišč, 
če je to potrebno, ter pripra-
viti in financirati potrebno 
dokumentacijo. Šele nato 
lahko investitor objaviti raz-
pis za oddajo del in po izbiri 
najbolj ugodnega izvajalca 
začne z izvajanjem del na 

terenu. Zato tudi financiranje modernizacije in 
gradnje cest običajno traja več let. Za leto 2020 
Občina Cerkvenjak načrtuje, da bo iz proračuna 
zagotovila za modernizacijo ceste Cerkvenjak–
Andrenci I. del v dolžini 391 metrov dobrih 42 
tisoč evrov, za modernizacijo ceste Cogetin-
ci–Hauzer v dolžini okoli 150 metrov 25 tisoč 
evrov, za odkup zemljišč za cesto Cogetinci–
Kocmut–Grabonoški vrh okoli 10 tisoč evrov, 
za modernizacijo ceste Cerkvenjak–Kadrenci 
dobrih 81 tisoč evrov in za izgradnjo pločnika 
Cerkvenjak–Stanetinci (od Tušakove vile do do-
line) v dolžini 195 metrov dobrih 36 tisoč evrov. 
Manjša sredstva namerava občina vložiti tudi v 
ureditev parkirišč, postavitev prometnih oznak 
in v manjše odkupe zemljišč.

Občina Cerkvenjak namerava tudi nasle-
dnje leto sofinancirati gradnjo malih čistilnih 
naprav. V letu 2020 bo za to v občinskem pro-
računu na voljo predvidoma 20 tisoč evrov.

Občina načrtuje tudi komunalno opremlja-
nje novega naselja v Cogetincih. Za to bo v 
občinskem proračunu na voljo predvidoma 
120 tisoč evrov. Za izgradnjo prve faze Vita-
lin parka za vse generacije (gre za balinišče in 
manjši objekt za druženje) bo občina namenila 
skoraj 130 tisoč evrov, od tega bo 40 tisoč evrov 
evropskih oziroma državnih sredstev. V drugi 
fazi bodo v naslednjem obdobju zgradili moto-
rični del parka. Na Klopotčevi učni poti pa na-
merava občina obnoviti brv pri Lübi vodici, za 
kar bo v proračunu na voljo blizu 4 tisoč evrov. 
Poleg tega je v predlogu proračunu občine za 
naslednje leto še več manjših investicij, ki bodo 
Cerkvenjačankam in Cerkvenjačanom v raz-
ličnih pogledih izboljšale kakovost življenja.

Sicer pa je Občina Cerkvenjak od ustano-
vitve v razvojne programe vložila že preko 
4.251.000 evrov.

Tomaž Kšela
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V Občini Benedikt so modernizirali cesto Drvanja–Bačkova–Froleh na rural-
nem območju, saj si prizadevajo za enakomeren razvoj občine kot celote. Foto: 
arhiv Občine Benedikt

Občina namerava zgraditi tudi pločnik od Cerkvenjaka do doline v Stane-
tincih, ki bo povečal varnost prometa na južni oziroma ptujski vpadnici v 
Cerkvenjak, ki je čedalje bolj prometna.

Program prireditev



Občina Lenart

Lenarški občinski svet o proračunu

Lenarški občinski svet je imel na 6. redni 
seji, sklicani za 21. november 2019, na 
dnevnem redu mnenje k imenovanju 

direktorice SVZ Hrastovec, odlok o proraču-
nu Občine Lenart za leto 2020 v 1. obravnavi, 

spremembo odloka o nadomestilu za uporabo 
stavbnega zemljišča v občini v 1. obravnavi in 
cene služb za ravnanje z odpadki za leti 2019 
in 2020.

Otvoritev novih prostorov Centra za krepitev 
zdravja Zdravstvenega doma Lenart

V sredo, 6. novem-
bra 2019, je na 
ploščadi pred 

Zdravstvenim domom 
Lenart potekala slove-
snost ob otvoritvi novih 
prostorov Zdravstve-
nega doma Lenart, v 
katerih se bodo izvajale 
aktivnosti preventivnih 
zdravstvenih progra-
mov v okviru Centra za 
krepitev zdravja (CKZ). 
Z izvedeno nadzidavo in 
prizidavo vhodnih pro-
storov z dvigalom in sto-
pniščem je Zdravstveni 
dom Lenart pridobil do-
datnih 398,7 m2 površin 
v neto vrednosti 299,81 
m2. Slavnostna govor-
nica je bila mag. Mojca 
Presečnik, vodja Službe za izvajanje kohezijske 
politike na Ministrstvu za zdravje. Praznova-
nje so pričeli že v dopoldanskih urah, ko so na 
novo urejeni zelenici pred ZD otroci iz vrtca in 
Osnovne šole Lenart posadili sadiko lovorikov-
ca kot simbol življenja in medgeneracijskega 
povezovanja, po eno so posadili tudi uporabni-
ki lenarške enote VDC Polž Maribor in starejši 
iz Doma sv. Lenarta s pomočjo zdravnika Ra-
fka, nosoroga, maskote ZD Lenart.

V slavnostnem nagovoru je mag. Mojca 
Presečnik izpostavila: »Centri za krepitev 
zdravja s svojo osnovno nalogo izboljšanja 
zdravstvenega stanja prebivalstva pomembno 
prispevajo k delovanju vseh vidikov življenja 
v okolju, saj je zdrav posameznik tisti, ki lažje 
ustvarja, povezuje in bogati skupnost kot ta-
kšno.« ZD Lenart spada med 25 zdravstvenih 
domov po Sloveniji, ki so pridobili sredstva za 
nadgradnjo preventivnih programov na pri-

marni ravni zdravstve-
nega varstva in v sku-
pnosti. »Verjamem, da 
prav vsi danes ponosno 
upiramo oči v zgradbo 
za menoj, še bolj pa se 
veselimo vsebin, ki se 
bodo odvijale v njej - v 
zgornji etaži bo našla 
krasen dom novousta-
novljena organizacijska 
enota ZD Lenart Center 
za krepitev zdravja, ki 
izvaja preventivne pro-
grame. Življenje je le 
eno, zdravje tudi, zato 
poskrbimo zanj,« je v 
pozdravnem nagovoru 
povedal direktor Zdra-
vstvenega doma Lenart Jožef Kramberger in 
se iskreno zahvalil vsem, ki so prispevali, da je 
prišlo do realizacije projekta. 

V investiciji je bil nadzidan vmesni trakt 
ZD Lenart. Skupni stroški izvedbe nadzida-
ve s prizidkom in pohištveno opremo znašajo 
598.962,51 evra. K temu je potrebno prišteti še 
strošek izvedbe zunanje ureditve (okolje), ki je 
znašal okrog 30.000,00 evrov. Investicijo sta v 
višini 200.000,00 evrov sofinancirala Ministr-
stvo za zdravje in Evropska unija iz evropskih 
strukturnih in investicijskih skladov. Preosta-
nek sredstev do skupne 
investicijske vrednosti se 
zagotavlja iz proračuna 
Občine Lenart. O pome-
nu investicije je župan 
Občine Lenart mag. 
Janez Kramberger po-
vedal: »Veseli smo, da 
smo uspeli skupaj z Mi-
nistrstvom za zdravje 
izpeljati ta projekt in 
tako narediti prijazne 
prostore za zaposlene in 
uporabnike teh storitev. 
V Občini Lenart se zave-
damo, da je ob staranju 
prebivalstva preventiva 

vedno pomembnejša, saj ta omogoča da ljudje 
ohranijo zdravje čim dlje.«

Na ploščadi pred ZD Lenart je goste z glas-
bo pozdravil Slovenskogoriški pihalni orkester 
MOL Lenart, kulturni program pa je popestril 
Trio Cantare. Nagovoru poslanca Franca Bre-
znika je sledil blagoslov prostorov, ki so ga 
opravili upokojeni nadškof dr. Franc Kram-
berger, častni naddekan Martin Bezgovšek, 
lenarški dekan dr. Janez Görgner in lenarški 
župnik Marjan Pučko. 

ZD Lenart

Proslava ob 260-letnici šolstva v Lenartu, 
30-letnici mesta Lenart in občinskem prazniku

V petek, 8. 11. 2019, je še posebej na ši-
roko odprla vrata na stežaj OŠ Lenart, 
saj so ta dan s svečano prireditvijo 

obeležili 260-letnico šolstva v Lenartu, 30 let 
razglasitve mesta Lenart in občinski praznik. S 
to prireditvijo so na OŠ Lenart zaokrožili vse 
dejavnosti, ki so jih skozi leto izvajali ob tej po-
membni obletnici. 

Na slavnostni prire-
ditvi sta zbrane občane 
pozdravila ravnatelj OŠ 
Lenart, Marjan Zadra-
vec, in župan občine 
Lenart, mag. Janez 
Kramberger. Zbrane 
je nagovorila tudi dr-
žavna sekretarka na 
Ministrstvu za izobra-
ževanje, znanost in šport Republike Slovenije, 
Martina Vuk, slavnostna govornica pa je bila 
podpredsednice vlade in ministrica za infra-
strukturo, mag. Alenka Bratušek.

Prireditev se je pričela z Zdravljico, ki jo je 
zapel mladinski zbor OŠ Lenart ob spremljavi 
Slovenskogoriškega pihalnega orkestra MOL 

Lenart. V nadaljevanju kulturnega programa 
pa je s svojo ubranostjo in zanimivim izbo-
rom pesmi poleg mladinskega navdušil tudi 
otroški pevski zbor šole. S folklorno točko so 
učenci predstavili zelo lepo in šaljivo odrsko 
postavitev Sveti Peter žakle šivle, v kateri so 
uporabili vrečo kot rekvizit in zaplesali ljud-
ske plese vzhodne Štajerske. Zanimiva je bila 

točka, s katero so mlajši učenci prikazali, kako 
so se otroci igrali nekoč in kako so danes veli-
kokrat ujeti v osamljenost internetnega sveta, 
a obenem predočili tudi spoznanje, da se tudi 
v današnjem času otroci radi igrajo v skupini, 
če le imajo možnost. Vrhunsko odigrana dra-
matizacija zapisa iz šolske kronike je prikazala 

stanje v OŠ Lenart leta 1955, ob skrbnem po-
slušanju pa smo ugotovili, da nekatere stvari 
veljajo tudi danes. Na kavo so nas povabile 
učenke plesnega krožka z energičnim plesom, 
naša srca pa so učenci osvojili tudi z deklama-
cijo pesmi Vsi naši otroci. V celoto pa je prire-
ditev povezala Tadeja Kurnik Hadžiselimovič. 

Na prireditvi so bila podeljena priznanja žu-
pana in Občine Lenart. 

Obiskovalci so s čestitkami in aplavzi izrazi-
li svoje navdušenje nad videnim. Kasneje pa so 
se v velikem številu pomudili tudi na priložno-

stni razstavi v avli šole in se podružili ob pogo-
stitvi, ki je sledila tematiki same proslave. Tako 
so obiskovalci lahko poleg sodobnih poskusili 
tudi tradicionalne jedi z lenarškega območja 
(kislo zelje, kašnate klobase, repne cime). 

Ob tej priložnosti pa je bilo izdano tudi šol-
sko glasilo, v katerem so predstavljeni vsi do-
godki, ki so se odvijali na šoli v času praznova-
nja 260-letnice šolstva v Lenartu.

Simona Peserl Vezovnik,  
foto: Maksimiljan Krautič
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Otroci iz vrtca Lenart in uporabniki VDC POLŽ MB, enota Lenart ter 
starostniki Doma sv. Lenart so skupaj z zdravnikom Rafkom - nosorogom, ki 
je maskota ZD Lenart - posadili drevesa kot simbol življenja in medgeneracij-
skega povezovanja.

Slavnostni trak so prerezali (iz leve proti desni): direktor ZD Lenart Jožef 
Kramberger, mag. Mojca Presečnik, predstavnica Ministrstva za zdravje RS, in 
mag. Janez Kramberger, župan Občine Lenart.

Otvoritve se je udeležilo približno 300 ljudi.

Foto: Srečko Kebrič
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Iz govorov ravnatelja in župana

Ravnatelj Marjan Zadravec je pouda-
ril, da praznovanje 260-letnice osnov-
nega šolstva v Lenartu povezujejo z 

nastanitvijo prvega stalnega učitelja, Jožefa 
Sekola, leta 1759, ki je svoje poslanstvo opra-
vljal celih 59 let. Prva stavba je bila skromna 
lesena mežnarija, enorazrednica ob župni-
šču. Ko je v letu 1818 pogorela, je bila zgraje-
na zidana šolska stavba, z dvema razredoma 
- dvorazrednica, ki je služila svojemu name-
nu celih 80 let. Leta 1783 je lenarška šola po-
stala prava osnovna šola - pouk je potekal v 
materinščini, obiskovali so jo lahko vsi otro-
ci, dajala je splošno izobrazbo 203 učencem. 
Leta 1872 je šola dobila status štirirazrednice 
in štiri stalne učitelje, število šoloobveznih 
otrok je bilo 300. Leta 1895 je bila zgrajena 
šola pri cerkvi, takrat se je uporabljal tudi 
vzdevek lenarška lepotica. Ta stavba še ve-
dno opravlja svoje poslanstvo.

V drugi polovici 19. stoletja je slovenski 
jezik nekoliko pridobil na veljavi v osnovni 
šoli. V Lenartu je takrat živelo približno 600 
ljudi, pol Slovencev in pol Nemcev, trg pa je 
kazal podobo nemškega vpliva. Boj za pre-
vlado Nemcev je bil neusmiljen, šel je celo 
tako daleč, da so leta 1909 zgradili svojo 
šolo na Ptujski cesti 25 kot protiutež spodnji 
slovenski šoli. Tako letos praznujemo tudi 
110-letnico prve zgradbe na današnji loka-
ciji zgornje šole.

Po prvi svetovni vojni je v slovenski šoli, to-
rej tudi v Lenartu, učni jezik postal slovenski.

V času nemške okupacije pa je bil cilj izri-
niti in uničiti slovenski jezik, ki je bil v tem 
času v šoli uradno prepovedan.

Leta 1983 je bila zgrajena nova šola na 
zdajšnji lokaciji, ki je povezana s stavbo, ki 
praznuje 110-letnico. Šolska zgradba je leta 
2005 dobila zdajšnjo podobo z dograditvijo 
prizidka za program osnovne šole z nižjim 
izobrazbenim standardom.

V šolskem letu 2019/20 imamo v vrtcu 
300 otrok in 50 zaposlenih, v šolo je vpisanih 
537 učencev, zanje skrbi 73 zaposlenih.

Smo eden izmed redkih javno vzgojno- 
izobraževalnih zavodov, ki izvajajo kar štiri 
programe: predšolska vzgoja, redni program 
osnovne šole, program osnovne šole z niž-
jim izobrazbenim standardom za učence z 
lažjo motnjo v duševnem razvoju in posebni 
program vzgoje in izobraževanja za učence z 
zmerno in težjo motnjo v duševnem razvoju.

Lenart se je v zadnjem desetletju gospo-
darsko in kulturno intenzivno razvijal ter 
postal kraj za domovanje mnogih mladih 
družin, kar se odraža v povečanju števila 
predšolskih in šoloobveznih otrok, to pa 
nujno narekuje dograditev šolske stavbe naj-
kasneje v treh letih, torej do začetka šolskega 
leta 2022/23.

Župan mag. Janez Kramberger je pou-
daril, da šolstvo v zadnjih obdobjih doživlja 
velike spremembe, ki jih poleg otrok občuti-
te tudi učitelji in starši. Cilj šole bi moral biti 

pripraviti mlade, da se bodo lahko izobraže-
vali vse življenje. Smisel vseh sprememb je 
želja po razvoju in napredku. Velikokrat pa 
zapostavljamo ali morda tudi spregledamo 
potrebo mladih in nas samih po moralnih 
in etičnih vrednotah. Korenine poštenosti 
so v dobri vzgoji, ki jo otroci dobijo najprej 
doma od staršev nato pa tudi od vzgojiteljev 
in učiteljev. Zastavlja se resno vprašanje, ali 
so cilji s tako »znanstvenimi« pristopi doma 
in v šoli vedno doseženi.

Vloga učitelja je v šoli zelo pomembna, z 
ustvarjalnim pristopom pri učencih spod-
buja zanimanje, ustvarjalnost in domišljijo. 
Prepričan sem, da učiteljem, ravnatelju in 
drugim delavcem šole v Lenartu to dobro 
uspeva. Pri vašem delu dosegate dobre uspe-
he. Šola živi s krajem, skrbite tudi za kultur-
no dejavnost. Učenci poleg dobrega splošne-
ga učnega uspeha dosegajo vidne rezultate 
na raznih tekmovanjih, imate dobro razvite 
obšolske dejavnosti. 

V naši občini se zavedamo pomena vzgoje 
in izobraževanja. V obeh osnovnih šolah in 
treh vrtcih, v Lenartu in v Voličini, imamo 
1153 otrok in 170 zaposlenih, od tega v Le-
nartu 300 otrok v vrtcu in 50 zaposlenih, ter 
537 učencev in 73 zaposlenih. V letnih pro-
računih zagotavljamo za izobraževanje fi-
nančna sredstva v višini približno 3 milijone 
EUR. Zavedamo se, da moramo zaradi ve-
likega števila otrok dograditi šolsko stavbo. 
Idejno rešitev dodatnih prostorov imamo 
funkcionalno dodelano, v naslednjih dveh 
proračunih obdobjih pa bomo zagotovili in-
vesticijska sredstva. 

Pomemben dogodek za našo občino je 
tudi 30. obletnica mesta Lenart. Prva pisna 
omemba Lenarta sega v leto 1196. Zgodo-
vina našega kraja in celotnega območja je 
bogata, pečat in smer razvoja so ji dali po-
samezniki, ki jih zgodovina omenja, nekateri 
pa so tudi pozabljeni. Pred 30-imi leti so se 
takratni vodilni na Občini Lenart z gospo 
Vido Šavli kot predsednico Skupščine Ob-
čine Lenart odločili za projekt imenovanja 
mesta Lenart. Opravili so postopkovno in 
vsebinsko obsežno delo. Takratni predse-
dnik Skupščine SRS, gospod Miran Potrč, 
pa je 28. novembra 1989 v Lenartu svečano 
razglasil Lenart za mesto. S tem sta občina in 
kraj dobila novo dimenzijo. Z demokratični-
mi spremembami in novo ureditvijo lokalne 
samouprave Občina Lenart ostaja osrednja 
slovenskogoriška občina. 

Ponosni smo na več kot 4000 delovnih 
mest, na obdelane kmetijske površine, na 
urejeno mesto, kvalitetno predšolsko in šol-
sko vzgojo, dobro urejeno zdravstveno in 
lekarniško službo v okviru javnega in zaseb-
nega zdravstva na območju UE Lenart, za 
skrb in oskrbo ljudi s posebnimi potrebami 
v Zavodu Hrastovec in VDC Polž Maribor, 
enota Lenart. V našem mestu je poskrbljeno 
za starejše in onemogle.

Nagrajenci župana in Občine Lenart

Na osrednji proslavi so podelili pri-
znanja nekdanjim učencem, ki so 
vsa leta osnovnošolskega izobraže-

vanja zaključili z odličnim uspehom. Iz OŠ 
Lenart so to: Ana Breznik, Anja Ketiš Radič, 
Elisa Potrč, Kaja Rajter, Urška Glinšek, Kiara 
Katan, Lara Žnuderl, Tine Jemenšek in Jurij 
Šuman. Iz OŠ Voličina pa Dora Egghart, Ju-
lija Sirk, Vid Caf in Urban Šuster. Priznanja 
zlatim in diamantnemu maturantu so pre-
jeli Nina Kmetič, Nina Kocpek, Mario Sekol, 
Rok Zavernik in Vid Homšak. Priznanja za 
izjemne študijske uspehe so prejele Janina 
Cvetkovska, Doroteja Ketiš, Mojca Kurnik in 
Špela Peserl.

Priznanje župana Občine Lenart je pre-
jel Maksimiljan Krautič, mojstrski fotograf, 
njegove fotografije so tehnično dovršene, 
nosijo poetično sporočilo, so žive. Odkriva 
nam nov svet in v podobah ohranja tistega, 
ki izginja. V fotografski objektiv ujame naj-
lepše, skrite in nepoznane kotičke, kraje, na-
ravo ter ljudi Slovenskih goric. 

Bronasti lenarški grb so prejeli: Stanko 
Kranvogel, prostovoljec v pravem pomenu 
besede, dejaven je v Turističnem društvu 
Rudolf Maister Vojanov Zavrh, je predse-
dnik Društva upokojencev Voličina in Zveze 
društev upokojencev Slovenskih goric. Že 
več kot 20 let prizadevno vodi obiskovalce 
po muzejski zbirki o Rudolfu Maistru v Štu-
pičevi vili v Zavrhu. Podjetje Letra trgovina 
in transport, d. o. o., se ukvarja s cestnim 
tovornim prevozom, že več kot 20 let deluje 
na domačem in na evropskem trgu. Začet-
ki podjetja segajo v leto 1976, družba Letra 
d.o.o. pa je bila ustanovljena leta 1990. Srce 
podjetja so zaposleni delavci in sodoben 
vozni park. Šiviljstvo MAR, Nejc Markuš,  
s. p., iz Lenarta je s storitvami razvoja in ši-
vanja moških, ženskih ter športnih oblačil za 
znane svetovne znamke na evropskem trgu 
prisotno že od leta 1982. Njihovi proizvodni 
procesi so tehnološko dovršeni. 50 zaposle-
nih lahko zagotavlja velikoserijsko in malo-
serijsko proizvodnjo. 

Srebrni lenarški grb: Marija Šauperl se 
je leta 1997 zaposlila v Matični knjižnici Le-
nart, pridobila strokovni naziv višji knjižni-
čar in je bila imenovana za strokovno vodjo 
knjižnice. V obdobju od 1999 do leta 2002 si 
je prizadevala za gradnjo prizidka k obstoje-
či knjižnici, ki je bil odprt leta 2002, površine 
knjižnice so se povečale za več kot 400 m2. 
Knjižnica je sodelovala v mnogih projektih. 
Leta 2000 je bila baza podatkov o gradivu 
Knjižnice Lenart vključena v Slovenski knji-
žnični informacijski sistem COBISS, uve-
dena je bila računalniška izposoja. Izjemen 
prispevek k ohranjanju kulturne dediščine je 
bilo urejanje dragocenega gradiva samostan-
ske knjižnice pri Sveti Trojici. Marija Šauperl 
je bila leta 2008 imenovana za direktorico 
Knjižnice Lenart in je hkrati opravljala delo 
strokovne vodje.

Dejavna je tudi na področju ljubiteljske 
kulture. Petnajst let je bila predsednica Zveze 
kulturnih društev občin na območju seda-

nje Upravne enote Lenart. Sodelovala je pri 
Kulturnem društvu Delavec Lenart, kjer je 
režirala komedije, prav tako je režirala prvo 
predstavo Agatine skrivnosti.

Daniel Divjak kot učitelj na Osnovni šoli 
Lenart vedno najde čas za nadarjene učence 
in tudi zaradi tega so mladi OŠ Lenart nad-
povprečno uspešni na tekmovanjih iz znanja 
fizike in tehnike. Kot učitelj praktik je opra-
vil strokovni pregled in zapis recenzije za več 
učbenikov fizike, ki sta jih izdala Zavod za 
šolstvo in založba Modrijan. Plod njegovega 
izjemnega dela in prizadevnosti so tudi šte-
vilni uspehi učencev, ki med vsemi šolami v 
Podravju vsako leto prejmejo daleč največ 

srebrnih priznanj na področju fizike. V vseh 
35-ih letih poučevanja gospoda Divjaka pa 
so prejeli kar 48 zlatih Stefanovih priznanj.

V različnih modelarskih panogah so na 
državnih tekmovanjih iz tehnike učenci pod 
njegovim mentorstvom stopili na stopničke 
več kot 100-krat. 

Leta 2011 je Daniel Divjak prejel bronasto 
plaketo Zveze za tehnično kulturo Slovenije 
za delo na področju tehnike. 

Zlati lenarški grb je prejel Saša Toma-
žič. Leta 1965 se je zaposlil na OŠ Jurovski 
Dol kot učitelj fizike in matematike. Njegovo 
inovativno pedagoško delo so kmalu odkrili 
na Zavodu za šolstvo Republike Slovenije. 
Leta 1973 se je preselil v Lenart, kot poklicni 
tajnik izobraževalne skupnosti je z občinami 
sodeloval pri pridobivanju republiških sred-
stev za obnovo in gradnjo osnovnih šol na 
območju občin sedanje Upravne enote Le-
nart. Leta 1977 se je zaposlil na OŠ Lenart. 
Od leta 1983 pa do upokojitve leta 2000 je 
bil ravnatelj Osnovne šole Franca Rozmana 
Staneta Maribor. Uvedel je številne novosti, 
zlati na področju zgodnjega učenja tujih 
jezikov in računalniškega opismenjevanja. 
Z uvajanjem računalnika v vse oblike dela 
osnovne šole je pričel že leta 1986. V mla-
dosti je bil aktiven športnik, igral je odbojko, 
z mladinsko ekipo mariborskega Branika je 
bil podprvak Jugoslavije in prvak Slovenije.

Za svoje delo na področju šolstva je pre-
jel priznanje Raziskovalne in izobraževalne 
skupnosti in Šilihovo nagrado. Republika 
Slovenija mu je leta 2001 podelila najvišjo 
državno nagrado na področju šolstva za ži-
vljenjsko delo v vzgoji in izobraževanju na 
področju osnovnega šolstva. Po upokojitvi je 
bil aktiven v društvih. Od 2002 do 2006 je 
bil predsednik Društva upokojencev Lenart, 
takrat so v društvu zaživele številne kulturne 
in športne dejavnosti, organizirali so sreča-
nja in izlete. Pečat je s svojim delom pustil 
tudi v Občinskem svetu Občine Lenart, v ka-
terega je bil izvoljen leta 2002, 2010 in 2014. 
Prav tako je bil aktiven v številnih organih 
občinskega sveta in Občine Lenart. Je velik 
ljubitelj kulture, nikakor pa ne gre prezreti 
njegove solidarnosti in humanitarne dejav-
nosti. V mladosti je bil član prostovoljnega 
gasilskega društva, Rdeči križ Slovenije mu 
je podelil zlati znak za dolgoletno ustvarjal-
no delo v tej organizaciji. 



Občina Sveta Ana

Ambiciozni projekti modernizacije cest

Člani Občinskega sveta Občine Sveta 
Ana so na novembrski seji potrdili in-
vesticijske projekte za modernizacijo 

več občinskih cest, ki jih nameravajo obnoviti 
in modernizirati v naslednjem obdobju. 

Kot pravi župan Občine Sveta Ana Silvo Sla-
ček, so doslej v občini v glavnem končali vse 
večje projekte pri izgradnji vodovoda in kana-
lizacije. Vsako leto bodo sicer še potrebna do-
ločena vlaganja, ki pa na področju kanalizacije 
letno ne bodo presegla od 50 do 60 tisoč evrov, 
pri izgradnji vodovodnega omrežja pa ne od 
20 do 40 tisoč evrov. V občini razmišljajo tudi 
o izgradnji vrtca in doma za upokojence, ven-
dar občini za obe investiciji doslej še ni uspelo 
najti sovlagatelja, zanjo pa sta preveliki oziro-
ma predragi. Zato so, kot pravi Slaček, sedaj 

prišle na vrsto ceste. Po njegovih besedah so 
občanke in občani ob makadamskih cestah 
razumeli, da mora občina najprej uresničiti 
prednostne naloge. Kljub temu da so glasno 
opozarjali na probleme na področju cestne 
infrastrukture, so potrpežljivo čakali na njiho-
vo rešitev. Tako so v Občini Sveta Ana uspeli 
prednostno zgraditi kanalizacijska omrežja, 
vodovodno omrežje, čistilne naprave, kultur-
ni dom, osnovno šolo in še bi lahko naštevali, 
sedaj pa prihaja na vrsto modernizacija cest, 
zlasti tistih na kmetijskih območjih občine, 
kjer je poselitev bolj redka. 

Iz dokumenta identifikacije investicijske-
ga projekta za modernizacijo občinske ceste 
Lokavec–Rožengrunt–1 izhaja, da namerava 
občina Sveta Ana modernizirati omenjeno 

cesto v dolžini 768 me-
trov. Cesta je v celoti 
namenjena medkra-
jevnemu motornemu 
prometu in služi kot 
povezovalna pot med 
tamkajšnjimi zaselki. 
Sedaj je makadamska in 
široka 3 metre, po mo-
dernizaciji pa bo široka 
3,5 metra, ob njej pa bo 
pol metra široka mulda 
in tričetrt metra široka 
bankina. Skupaj bo pre-
novljena cesta zavzela v 
širino 4,75 metra. Od-
vodnjavanje vozne po-
vršine bodo zagotovili 
s prečnimi vzdolžnimi 
nakloni vozišča. Vsa 
gradbena dela namera-
vajo izvesti v letu 2020. 
Ocenjena vrednost omenjene investicije je 
121 tisoč evrov. Od tega naj bi Občina Sveta 
Ana zagotovila dobrih 18 odstotkov sredstev, 
dobrih 65 odstotkov sredstev nameravajo za-
gotoviti iz povratnih virov po 23. členu zakona 
o financiranju občin, slabih 17 odstotkov pa iz 
nepovratnih virov po istem členu.

Občina Sveta Ana načrtuje tudi moderni-
zacijo občinske ceste Žice–Spodnja Ročica v 
dolžini 741 metrov, ki je sedaj makadamska in 
meri v širino do 3,5 metra. Cesta, ki je v hri-
bovitem svetu, je namenjena medkrajevnemu 
motornemu prometu in služi kot povezovalna 
pot med zaselki. Ob cesti se nahaja manjše šte-
vilo objektov, saj v glavnem poteka skozi gozd 
in med njivami. Po modernizaciji bo širina 
voznega pasu 3,5 metra, skupaj z muldo in 
bankino pa bo cesta široka 4,75 metra. Stroške 
investicije ocenjujejo na 80 tisoč evrov. Do-
brih 18 odstotkov teh sredstev bo zagotovila 
občina, blizu 82 odstotkov nepovratnih sred-
stev pa bo občina pridobila od ministrstva za 
gospodarski razvoj in tehnologijo po 23. členu 
zakona o financiranju občin. Gradbena dela 
nameravajo izvesti v letu 2020.

Prav tako namerava Občina Sveta Ana ob-
noviti cesto Ledinek–Kraner, ki se projektno 
deli na odseka A in B. Skupna dolžina obeh od-
sekov je 208 metrov. Obstoječa cesta je v maka-
damski izvedbi, široka pa je 3 metre. Služi kot 
dostopna pot do posameznih domačij. Po mo-
dernizaciji bo vozni pas širok 3,5 metra, skupaj 
z muldo in bankino pa bo cesta široka 4,75 me-
tra. Investicijski stroški so ocenjeni na 37 tisoč 
evrov. Dobrih 18 odstotkov potrebnih sredstev 
bo prispevala Občina Sveta Ana, skoraj 82 od-
stotkov nepovratnih sredstev pa bo zagotovilo 
ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnolo-
gijo po 23. členu zakona o financiranju občin. 
Gradbena dela bodo izvedli v letu 2020.

V Občini Sveta Ana bodo modernizirali 
tudi cesto Dražen Vrh–Holer–Rožengrunt v 
dolžini 322 metrov. Tudi ta cesta, ki služi kot 
povezovalna pot med zaselki, je sedaj maka-
damska in široka 3 metre. Po modernizaciji bo 
cesta skupaj z muldo in bankino široka 4,75 
metra, samo vozišče pa 3,5 metra. Vrednost 
investicije je ocenjena na 50 tisoč evrov. Slabih 
18 odstotkov sredstev bo zagotovila Občina 
Sveta Ana, nekaj več kot 83 odstotkov nepo-
vratnih sredstev pa bo zagotovilo ministrstvo 
za gospodarski razvoj in tehnologijo po 23. 
členu zakona o financiranju občin. Vsa grad-
bena dela nameravajo izvesti v letu 2020.

Občina Sveta Ana želi obnoviti tudi cesto 
Dražen Vrh–Holer v dolžini 904 metre, ki služi 
kot povezovalna pot med posameznimi gruča-
mi naselij. Sedaj je cesta makadamska in široka 
3 metre. Po modernizaciji bo širina ceste z mu-
ldo in bankino 4,75 metra, pri čemer bo vozi-
šče široko 3,5 metra. Za modernizacijo te ceste 
bodo v letu 2020 potrebovali 70 tisoč evrov, 
leta 2021 pa 68 tisoč evrov, skupno torej 138 
tisoč evrov. Vsa sredstva v celoti bo iz svojega 
proračuna zagotovila Občina Sveta Ana. Grad-
bena dela bodo izvedli v letih 2020 in 2021.

Investicije v modernizacijo cestne infrastruk-
ture bodo v Občini Sveta Ana prispevale k večji 
varnosti v prometu, k urejenem odvodnjavanju 
meteornih vod, k nižjim stroškom vzdrževanja 
občinskih cest, hkrati pa se bodo izboljšali po-
goji za enakomeren razvoj naselij in zaselkov v 
občini. Boljše ceste prispevajo tudi k zmanjše-
vanju razlik v življenjskih možnostih med pre-
bivalci iz različnih območij ter k spodbujanju 
policentričnega razvoja poselitve, da o boljši 
kakovosti življenja prebivalcev ob modernizi-
ranih cestah niti ne govorimo. Modernizacija 
cest prispeva tudi k varovanju okolja.

Tomaž Kšela

Zagorelo v podjetju Saubermacher

Dvajsetega oktobra pozno popoldan smo 
doživeli že peti požar odpadkov v le-
tošnjem letu na območju naše občine. 

V Občini Lenart poudarjamo, da za te požare, 
ki se vrstijo drug za drugim, ni opravičila. Ne 
glede na poročila inšpekcijskih služb smo v 
Občini Lenart prepričani, da je na ta način or-
ganizirana dejavnost skladiščenja odpadkov 
škodljiva do okolja, prebivalcev in zaposlenih. 
Velikokrat sem že pozval pristojne službe in 
tudi občinski svetniki so na 1. izredni seji, ki je 
potekala 25. aprila letos, sprejeli sklep z zahte-
vo, da pristojni izvedejo vse postopke, ki bodo 
zagotovili varnost prebivalcem in zaposlenim in 
odpravo posledic vseh požarov na tem območju.

Vsa ta naša opozorila so verjetno tudi pri-
pomogla, da je Vlada Republike Slovenije 29. 
avgusta 2019 sprejela Uredbo o skladiščenju 
trdnih gorljivih odpadkov na prostem (Ura-
dni list št. 53/19), ki je začela veljati 15. sep-
tembra letos in je namenjena varovanju okolja 
in varovanju človekovega zdravja v povezavi s 
skladiščenjem trdnih gorljivih 
odpadkov na prostem.

Pristojne inšpekcijske službe 
pozivamo, da z inšpekcijskimi 
nadzori resno pristopijo k nad-
zoru prilagajanja skladiščnih 
prostorov in postopkov skla-
diščenja trdnih gorljivih od-
padkov na prostem ne glede na 
prehodno obdobje. Kot lokalna 
skupnost bomo v skladu s spre-
jeto uredbo zahtevali, da nas 
upravljavci skladišč seznanijo z 
vrstami in največjimi količina-
mi skladiščenih trdnih gorljivih 

odpadkov v skladu s šestim odstavkom 6. čle-
na omenjene uredbe, da bomo lahko dopolnili 
operativni gasilski načrt.

Dovolj nam je zapisnikov pristojnih inšpek-
cijskih služb, da pri pregledu skladišč niso našli 
kršitev, dejstvo je, da je pri skladiščenju nekaj 
hudo narobe, saj so naši občani in občanke ter 
naše okolje letos bili že petič izpostavljeni ško-
dljivim vplivom gorenja odpadkov, ki so očitno 
posledica napak pri skladiščenju le-teh. Razu-
memo tudi izvajalca, ki pravi, da imajo vrhun-
sko tehniko, ki se je spet pokazala kot učinko-
vita, samo, žal, občani in občanke te požare 
vidimo drugače, kar pomeni, da je potrebno 
izredno pozornost nameniti preprečevanju po-
žarov, kajti pet požarov v enem letu je bistveno 
preveč za naše okolje, še posebej, če gledamo 
desetletno obdobje, ko jih praktično ni bilo.

Župan Občine Lenart mag.  
Janez Kramberger, foto: arhiv GZ Lenart

Sporočilo za javnost je bilo objavljeno dan 
po požaru, 22. 10. 2019, op. ur.

Utrinki s praznika sv. Lenarta

Nedelja, 3. 11. 2019, je bila v znamenju slovesne sv. maše, 
zaključka obnove misijona in žegnanja ter nastopov 
skupine Il divji, pihalne godbe MOL, FS KD Sv. Ana, FS 

Jurovčan in TPMK Lenart. Foto Tone.
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Božično-novoletne 
prireditve v Lenartu

Decembra bo Lenart znova zasijal v soju prazničnih luči.  
Na Občini Lenart smo pripravili božično-novoletne pri-
reditve, ki bodo potekale na Trgu osvoboditve ob petkih 

in sobotah, od 17. ure dalje, in sicer  6. in 7., 13. in 14., 20. in 21. 
decembra ter silvestrovanje. Prireditve za otroke, bogat glasbe-
ni program, ponudba napitkov v hišicah in daril na stojnicah. 
Tudi javni zavodi in društva so pripravili pester nabor prire-
ditev skozi ves december. Pridružite se nam na dogodkih. Več 
informacij na: www.lenart.sisi in https://www.facebook.com/
ObcinaIenart/.

Občinska uprava Občine Lenart

V Občini Sveta Ana so v minulih letih izvedli vrsto prednostnih investicij na 
področju komunale, kanalizacije, oskrbe z vodo, varovanja okolja in izgradnje 
čistilnih naprav, urejanja naselij, kulture in izobraževanja, sedaj pa je na vrsti 
modernizacija cest na kmetijskih območjih.

Foto: Maksimiljan Krautič



Občina Sveta Trojica v Slovenskih goricah

Občani sodelujejo pri pripravi občinskega 
proračuna

V Občini Sveta Trojica so letos vložili 
veliko naporov v pripravo proračuna 
občine za leto 2020. Župan David Klo-

basa, ki je že večkrat poudaril, da razmišlja o 
uvedbi participativnega proračuna, je sprožil 
projekt »Moja pobuda«, s katerim je občanke 
in občane povabil k sodelovanju pri pripravi 
občinskega proračuna. Ta projekt je dejansko 
prvi korak na poti k participativnemu prora-
čunu občine.

Participativni proračun je priložnost, da se 
občanke in občani učinkovito vključijo v od-
ločanje na ravni občine. Občinski svet mora 
oddvojiti del proračunskih sredstev za izvedbo 
projektov, ki jih predlagajo občanke in obča-
ni. Slednji najprej podajo predloge za različne 
projekte, investicije ali programe, nato pa o 
njih razpravlja in odloča komisija. Literatura 
o lokalni samoupravi navaja več prednosti, ki 
jih prinaša priprava participativnega proraču-
na, saj uspešno aktivira občanke in občane v 
lokalni skupnosti, motivira neaktivne, prispe-
va k zbiranju informacij o problemih v lokal-
ni skupnosti, izgrajuje medsebojno zaupanje 
med občankami in občani ter občinskimi 
organi, hkrati pa organom občine tudi olajša 
odločitve, katere investicije oziroma programe 
prebivalci najbolj potrebujejo.

»V okviru županovega projekta 'Moja pobu-
da' smo najprej pripravili natančna navodila in 
izhodišča za pripravo proračuna Občine Sveta 
Trojica za leto 2020,« pravi direktorica občin-
ske uprave Darja Slivnjak. »Nato je župan s 
posebnim letakom oziroma obrazcem pozval 
občanke in občane, naj na občino pošljejo svo-
je predloge, kaj bi veljalo vključiti v občinski 
proračun za naslednje leto. Za ta namen smo 
pripravili poseben obrazec, na katerem so lah-
ko občanke in občani podali svoje predloge.«

Župan David Klobasa je v svojem pozivu, ki so 
ga v okviru projekta »Moja pobuda« občankam 
in občanom delili tudi občinski svetniki ter jih 
spodbujali, naj podajo svoje predloge, med dru-
gim zapisal: »Vabim vas, da izkoristite novo pri-
ložnost, se povežete z drugimi krajani, oblikujete 
celovite rešitve in predloge ter poskrbite za pod-
poro tem projektom. Sami najbolje veste, kaj je 
za vaš kraj najbolj primerno in potrebno ter kako 
ga narediti še bolj prijaznega za življenje. Vablje-
ni k sooblikovanju proračuna za leto 2020.«

V obrazcu, na začetku katerega piše »Moja 
pobuda – občani odločamo«, je moral vsak pre-
dlagatelj najprej navesti svoje osebne podatke, 
območje, na katerega se nanaša njegov predlog, 
in naziv oziroma ime predlaganega projekta, ki 
odraža njegovo bistvo. Nato je moral označiti, s 
katerimi navedenimi nalogami občine je projekt 
skladen. Tako dejansko občani projektov, ki niso 
v pristojnosti občine, sploh niso mogli predlaga-
ti. V Nadaljevanju je moral predlagatelj opisati 
projekt, pojasniti, kakšne so njegove prednosti, 
in ga vsaj približno finančno ovrednotiti.«

Kot pravi Darja Slivnjak, so se občanke in 
občani množično odzvali na županovo po-
vabilo, naj sodelujejo pri pripravi občinskega 
proračuna s svojimi pobudami in predlogi. Na 
občino pa svojih predlogov niso pošiljali samo 
posamezniki, temveč se je pod marsikatero 
pobudo podpisalo več občank in občanov.

Na občini sedaj proučujejo prispele pobude, ki 
jih bodo v okviru možnosti vključili tudi v pre-
dlog občinskega proračuna, ki naj bi ga občinski 
svet v prvem branju obravnaval še ta mesec.

Občinski svet pa je že rebalansiral občinski 
proračun za letošnje leto, ki ga je lani jeseni 
pred lokalnimi volitvami sprejel še stari ob-
činski svet. Rebalans občinskega proračuna 
je bil kar zajeten, saj so prihodki po rebalansu 
manjši za skoraj 311 tisoč evrov, odhodki pa za 
skoraj 300 tisoč evrov. Ker je bilo manj prilivov 
v proračun, kot je bilo načrtovano, so morali v 
Občini Sveta Trojica letos ravnati zelo varčno. 
Investicijskih sredstev je bilo na voljo za okoli 
150 tisoč evrov manj, kot je bilo načrtovano v 
občinskem proračunu.

Po besedah direktorice Slivnjakove je bilo 
letošnje proračunsko leto v občini Sveta Troji-
ca dokaj zahtevno, saj je morala občina finan-
cirati projekte, ki so jih izvajali več let. Tako 
je morala poplačati tudi veliko računov iz leta 
2018. Zato je morala občina na začetku leta 
najeti 130 tisoč evrov likvidnostnega kredita, 
ki pa ga bo do konca leta vrnila.

Kot pravi Slivnjakova, je županu s svojimi 
aktivnostmi uspelo povečati obseg del pri mo-
dernizaciji ceste in izgradnji pločnika in javne 
razsvetljave skozi naselje Spodnja Senarska, 
hkrati pa zmanjšati finančne obveznosti ob-
čine kot soinvestitorja na tem projektu. Prav 
tako so bili stroški sanacije plazu pod Cafovo 
ulico manjši, kot so načrtovali. Nekatere in-
vesticije pa so se zaradi časovnih zamikov pri 
javnih razpisih prestavile na naslednje leto. 
Med njimi so tudi investicije v okviru projekta 
ureditve kolesarskih poti na območju razvoj-
nega partnerstva Slovenske gorice.

Po besedah Slivnjakove bo tudi naslednje 
leto s proračunskega vidika za Občino Sveta 
Trojica zahtevno. Likvidnostne težave bodo 
sicer manjše, kar se tiče obsega investicijskih 
sredstev pa bodo razmere podobne.

Občinski svet Občine Sveta Trojica je spre-
jel tudi odlok o ustanovitvi Skupne občinske 
uprave Maribor, ki jo je ustanovilo 19 občin. 
Doslej so občine iz tega konca Slovenije ime-
le skupne organe inšpekcijskega nadzora, re-
darstva in za varstvo okolja, poslej pa bodo 
lahko na Skupno občinski upravo Maribor po 

lastni potrebi in presoji prenesle še opravlja-
nje drugih nalog na področju pravne službe, 
občinskega odvetništva, proračunskega raču-
novodstva, urejanja prostora, civilne zaščite, 
požarnega varstva in urejanja prometa. Spre-
jemu odloka je botrovala nova zakonodaja na 
področju lokalne samouprave, ki je bila pred 
časom sprejeta na državni ravni.

Skupna občinska uprava Maribor bo pričela 
delovati 1. januarja naslednjega leta, vendar se 
tega dne za Občino Sveta Trojica po besedah di-
rektorice njene občinske uprave Darje Slivnjak 
ne bo nič spremenilo, saj Občina Sveta Trojica 
na skupno upravo trenutno še ne namerava pre-

nesti dodatnih nalog. Vse občine pa bodo imele 
možnost, da določene naloge, ki so jih doslej 
izvajale samostojno, v prihodnosti prenesejo na 
skupno upravo. Vsekakor pa bo smiselno sčaso-
ma nekatere naloge prenesti na skupno upravo, 
saj lahko to prispeva k racionalizaciji in kako-
vosti njihovega izvajanja, kar je tudi osnovni cilj 
oblikovanja skupne uprave. Nekateri v skupnih 
občinskih upravah, ki so jih ustanovili povsod 
po Sloveniji, že vidijo zametek upravnih orga-
nov na ravni bodočih regij, o ustanovitvi katerih 
poteka v Sloveniji najširša javna razprava.

Tomaž Kšela

Urejanje okolja na območju Trojiškega jezera

Trojiško jezero postaja 
vse bolj priljubljeno 
za številne obiskoval-

ce Sv. Trojice, predvsem pa 
odlično okolje za sprehod 
in rekreacijo. Letos je Tro-
jiško jezero gostilo številne 
ponudnike »Street food« 
prehrane, zato se je nema-
lokrat tam ob vikendih trlo 
ljudi. Jezero je seveda tudi 
drugi dom številnim ribi-
čem od blizu in daleč, za 
kar skrbi Ribiška družina 
Pesnica. Številni obiskoval-
ci nam zavidajo naš biser 
– jezero, nad katerim leži 
mogočna trojiška cerkev, do katere od jezera 
vodijo stopnice. Seveda pa prejemamo tudi 
številne kritike, da bi lahko bilo na območju 
Trojiškega jezera tudi veliko bolj urejeno. Le-
tos se je kar nekaj aktivnosti za ureditev jezera 
že izvedlo skozi vse leto, v mesecu novembru 
pa smo v okviru režijskega obrata Občine Sve-
ta Trojica pristopili k temeljitemu čiščenju in 
urejanju okolja ob obali Trojiškega jezera. Cilj 
je namreč, da do nove sezone poskušamo Tro-
jiško jezero čim bolj urediti, a bomo pri tem 
pazili, da bo okolje še vedno čim  bolj naravno 
in bo kot tako nudilo dom številnim pticam 
in drugim živalim. Predvsem bo potrebno 

očistiti številno grmičevje in odmrla drevesa. 
Slednja namreč ob neurjih nemalokrat ogro-
žajo varnost sprehajalcev. Dela bomo izvajali 
v okviru režijskega obrata občine, kjer je sicer 
samo en redno zaposlen, trenutno pa je v okvi-
ru režijskega obrata vključen tudi  en delavec, 
domačin, ki izvaja družbeno koristno delo. 
Občasno pa je v dela vključen tudi invalidni 
delavec, domačin iz zavoda ZMOREMO iz 
Šentilja. Vsi trije so res pridni in so si z slo-
ganom »skupaj ZMOREMO« zadali cilj, da bo 
okolje Trojiškega jezera do prihodnje pomladi  
veliko lepše.

Jože Žel

Čiščenje deponije pod pokopališčem

V zadnjih nekaj 
letih se je pod 
pokopališčem v 

Sveti Trojici zopet na-
bralo veliko gradbenih 
odpadkov in zemljine, 
ki so jo razni izvajalci, 
najemniki grobov in 
drugi nedovoljeno od-
lagali. Zato smo pristo-
pili k čiščenju deponije, 
v bodoče pa upamo, 
da do nedovoljenega 
odlaganja ne bo več 
prihajalo, saj bomo v 
nasprotnem primeru 
primorani vključiti tudi pristojne inšpekcijske 
službe. 

Pod pokopališčem pa sta se močno razširila 

vegetacija in drevje  iz bližnjega gozda, zato je 
bilo nujno potrebno pristopiti k čiščenju.

Jože Žel
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Letni koncert Folklorne skupine  
KD Sv. Ana v Lenartu

Vabljeni na doživetje folklore, pisanih 
noš in veselih viž!

Koncert Folklorne skupine KD Sve-
ta Ana, ki so ga poimenovali O kresi se 
dan obesi, bo   v soboto, 30. 11. 2019,  
ob  19. uri v Domu kulture Lenart.

Nastopili bodo tudi   gostje Folklorna 
skupina Lojze Avžner Zg. Ložnica in Fol-
klorno društvo Košuta Poljčane.

Vabljeni!

 www.radiomaribor.si

93,1 MHz, 90,4 MHz, 87,7 MHz, 93,8 MHz

NAJVEC LOKALNIH RADIJSKIH NOVIC

NAJVEC LOKALNIH RADIJSKIH NOVIC

Župan Občine Sveta Trojica David Klobasa je 
sprožil projekt »Moja pobuda«, v okviru katerega je 
pozval občanke in občane, naj s pobudami in pre-
dlogi sodelujejo pri pripravi občinskega proračuna 
za leto 2020.



Investicije v občini Sveti Jurij v Slov. goricah
Končana skoraj polmilijonska investicija 3. faze rekonstrukcije občinskih cest

Z zadnjimi deli na 1,5 km 
dolgem cestnem odseku Široko 
v Zg. Partinju in izgradnji mo-
stu so se končala dela v projektu 
III. faze rekonstrukcije občin-
skih cest. Vozno cestišče je na 
omenjenem odseku poleg nove 
asfaltne prevleke pridobilo tudi 
na širini vozišča, iz 2,5 m na 3 m. 
Vrednost tega dela projekta, ki 
ga je izvajalo cestno podjetje As-
falti Ptuj, je znašala nekaj več kot 
186.000 €. Skupna vrednost tega 
2-letnega projekta pa je 462.000 
€. V lanskem letu je že bila iz-
vedena sanacija 1,8 km dolgega 
odseka Malna–Plodršnica, v letošnjem pa poleg 
že omenjenega odseka Široko v Zg. Partinju še 
cestni odsek Najdenik v Zg. Partinju. Skupna 
dolžina saniranih občinskih cest znaša 4 km. 
Projekt se je sofinanciran iz naslova 23. člena 

zakona o financiranju občin. In sicer je občina iz 
tega naslova dobila 172.165 € nepovratnih sred-
stev in v enakem znesku še brezobrestni kredit, 
ki ga država nudi občinam. 

Asfaltiranje sončne soseske
V tem času se izvaja tudi asfaltiranje dela 

sončne soseske. Projekt v vrednosti 49.000 € 
izvaja Komunala Slovenske gorice. Ob cesti bo 
urejen tudi pločnik. Občina pa prav tako načr-

tuje asfaltiranje dveh krajših cestnih odsekov 
v dolžini cca 500 m, in sicer cestnega odseka 
Srnko–Ornik na Malni ter cestnega odseka 
Breznik–Žunkovič v Zg. Gasteraju. 

V pripravi 4. faza obnove občinskih cest
V občinski upravi Občine Sv. Jurij v Slov. gor. 

že pogledujejo v prihodnje investicije na podro-
čju primarne – cestne infrastrukture. V pripravi 

je tako 4. faza občinskih cest. Ponovno se načr-
tuje 2-letni projekt, v katerem bo občina prido-
bila 4–5 km saniranih občinskih cest.

Občina kmalu do novih prostorov za režijski obrat
V centru Jurovskega Dola nastaja nov po-

slovni objekt podjetja Demis, d. o. o., zraven 
katerega bo na občinskem zemljišču nastal 
tudi nov prostor za občinski režijski obrat, kjer 

se bodo skladiščili stroji in oprema, potrebni 
za izvajanja službe režijskega obrata. Ob po-
slopju bo urejen tudi parkirni prostor. 

Obeta se kolesarska pot od Občine Pesnica v Slov. gor. preko jurovske občine 
do Lenarta. 

Na območju osrednjih Slovenskih goric se 
obeta pomembna investicija na področju ko-
lesarskega povezovanja in izgradnje kolesar-
skih cest. V projektu kolesarske povezave je 
vključenih več občin. S 5.600 metri kolesarske 

povezave od meje z Občino Lenart do meje z 
Občino Pesnica tudi Občina Sv. Jurij v Slov. 
gor. Projektna dokumentacija za del povezave 
čez jurovsko občino je že potrjen. 

V sklopu oživitve trškega jedra zaživele prireditve in digitalna  
turistična tabla

Projekt Oživitve trškega jedra, ki je sofinan-
ciran s strani evropskega sklada za regionalni 
razvoj in ga občina Sv. Jurij v Slov. gor. izvaja 
v tem koledarskem letu, je v zaključku 2. faze. 
Najpomembnejša investicija v sklopu te faze 
projekta je I-ternal Digitalna turistično infor-
macijska tabla, ki je postavljena v trškem jedru 
Jurovskega Dola ob Roškarjevi trti. Namenje-

na je tako domačim kot tujim gostom. Poleg 
slovenskega jezika ponuja vsebine tudi v an-

gleškem jeziku. Uporabnikom ponuja podatke 
in znamenitosti Občine Sv. Jurij v Slov. gor., 
predstavitev Ivana Roškarja, opis prvega po-
litičnega umora v Sloveniji (smrt 
Ivana Krambergerja), predstavi-
tev jurovske poti, lokalnih priredi-
tev ter domače kulinarike in mo-
žnosti nastanitev za obiskovalcev. 

Pomembno vlogo pri projektu 
pa so imeli tudi zunanji partnerji, 
ki so v sodelovanju z občino pri-
pravili lokalno in tematsko obar-
vane prireditve. V novembru sta 
bili izvedeni tematski prireditvi 

Poezije pod Roškarjevo trto, o kateri podrob-
neje poročamo posebej, in Pričakajmo mlado 
vino pod Roškarjevo trto. 

V Jurovskem Dolu zaživela 
Telovadnica na prostem 

Minuli mesec je podjetje Lesni-
na MG iz Ljubljane s podizvajalci 
končala izvedbo projekta Medge-
neracijski center - »Telovadnica 
na prostem z rekreacijsko potjo.« 
Poleg novih fitnes naprav, ki so 
obogatile športno-rekreacijsko 
ponudbo v centru jurovske obči-
ne, je ob športnem parku v Juro-
vskem Dolu na novo asfaltiranih 
230 metrov ceste s pločnikom, 
parkiriščem in na novo urejeno 
razsvetljavo. Projekt v vrednosti 
79.319 € je bil delno sofinanciran 
iz nepovratnih sredstev agencije 
Republike Slovenije za kmetijske 
trge in razvoj podeželja. 

Dejan Kramberger

Občina Sveti Jurij v Slovenskih goricah

Jurovski občinski svet o proračunu 2020 in 
nadomestnih lokalnih volitvah

Občinski svetniki Občine Sv. Jurij v 
Slov. goricah so se v četrtek, 21. 11. 
2019, sestali na 7. občinski seji. Najpo-

membnejša točka dnevnega reda je bila prva 
obravnava občinskega proračuna za leto 2020. 
Načrtovani prihodki občine za prihajajoče 
koledarsko leto so v višini 2.557.111 €. Pred-
videni odhodki so nekoliko višji in znašajo 
2.6661.505 €. Od tega je dober milijon name-
njen investicijskim transferjem. Največji delež, 
približno 871 tisočakov od tega, je namenjen 
rekonstrukcijam in novogradnjam občinske 
infrastrukture. Podrobnejša opredelitev občin-

skega proračuna bo predstavljena v naslednji 
številki Ovtarjevih novic. 

Jurovski svetnik so razpravljali tudi o novi 
ceni izvajanja obveznih občinskih gospodar-
skih javnih služb ravnanja z odpadki v občini. 

Občinski svetniki so sprejeli tudi sklep o 
višini nadomestila članom občinske volilne 
komisije na nadomestnih lokalnih volitvah v 
letu 2019. Nadomestne lokalne volitve za Juro-
vski Dol bodo potekale 15. decembra 2019. 
Člani volilne komisije bodo tako deležni 72,34 
€ nadomestila, predsednik in tajnik 361,69 €, 
namestnik predsednika pa 289,35 €. Navedeni 

zneski predstavljajo bruto 
izplačila. 

V nadaljevanju seje so 
svetniki sprejeli sklep o 
spremembah in dopolni-
tvah sklepa o določitvi cen 
programa vrtca v občini 
Sv. Jurij v Slov. gor. Sprejet 
sklep staršem omogoča 30 
% plačilo določenega zne-
ska za uveljavljanje rezer-
vacij tako zaradi bolezenske 
odsotnosti kot tudi zaradi 
poletnih počitnic. 

Dejan Kramberger
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AKTUALNO IZ OBČIN

Veseli december v Jurovskem Dolu
Tudi letos bodo praznične decembrske dni z občinskimi prireditvami v sodelovanju z 

lokalnimi društvi popestrili v jurovski občini.
Najmlajše občane bo tako 18. decembra na trgu v Jurovskem Dolu obiskal Božiček. V 

petek, 20. decembra, pa bo na trgu praznična prireditev z domačo ponudbo na stojnicah. 

Prvi Huawei mobitel, ki ponuja revolucionarno 
samodejno izskočno selfi kamero. Le-ta se s 
pomočjo elektronskega mehanizma dvigne iz 
vrha aparata, ko jo potrebujete.

24 x 3 €
ali 72 €

Ob nakupu mobitela Huawei 
P Smart Z prejmete darilo: 
športne Bluetooth slušalke 
Huawei CM61

*

HUAWEI P smart Z

Nova telovadnica na prostem v Jurovskem Dolu

Ob telovadnici na prostem nova razsvetljava in parkirni prostor



Gasilska zveza Lenart se predstavi

GZ Lenart je samostojna, nepridobitna, 
humanitarna in nepolitična oblika 
povezovanja prostovoljnih gasilskih 

društev, ki je bila ustanovljena leta 1955. Vanjo 
so vključena PGD s področja UE Lenart, torej 
iz občin Benedikt, Cerkvenjak, Lenart, Sveta 

Ana, Sveti Jurij v Slov. goricah in Sv. Trojica.
Vključuje 10 PGD, vanje pa je včlanjenih 

1281 gasilcev in gasilk, mlajših od 18 let je 389, 
gasilskih veteranov 157, Udarni del društev so 
operativni gasilci, ki jih je 289, od tega 26 ope-
rativnih gasilk.

Tudi gasilci moramo najprej poskrbeti zase
Gasilci smo ljudje, ki nastopimo s svojim 

delovanjem takrat, ko vsi ostali bežijo s prizo-
rišča – takrat, ko so okoliščine res kritične in 
tudi nevarne; takrat prejmejo klic na pomoč 
in se naj tudi v zelo kratkem času učinkovito 
odzovejo. Morajo znati premagati naval adre-
nalina in v zelo kratkem času zbrati vse svoje 
znanje, strokovnost, fizično in človeško moč 
sočutja, razsodnosti in tovarištva. V interven-
cijah pomagajo ljudem in hkrati bdijo in od-

govarjajo za svoje sotovariše v intervencijah. 
Ob vsem tem jim je v veliko pomoč zavedanje, 
da lahko, smejo in zmorejo računati na vso 
moč, ki se skriva v opremi in srcih teh fantov 
in deklet. Da to naši operativni gasilci zna-
jo, potrjujejo številne intervencije, ki so bile 
uspešno zaključene, poškodovanih gasilcev pa 
v intervencijah skorajda ni bilo, poškodbe pa 
so bile lažje.

Kako zraste operativni gasilec ali gasilka
Iz malega raste veli-

ko – tudi pri nas, gasil-
cih. Otroci v naša dru-
štva stopajo tako kot v 
osnovno šolo – s šestimi 
leti. V društvih z njimi 
delajo mladinski men-
torji; veliko od njih ima 
opravljene tečaje speci-
alnosti mentor mladine, 
kjer so si pridobili stro-
kovno znanje za delo 
z mladimi. Za gasilski 
podmladek pripravlja-
mo številke aktivnosti: 
gasilska tekmovanja, 
tekmovanje v mladinski 
gasilski tekmovalni ligi, kvize, tekmovanja v 
gasilski orientaciji, srečanja društev mladi gasi-
lec ter njim najljubšo aktivnost – mladinski ta-
bor. Taborjenje pripravljamo za mlade že vrsto 
let – letos smo pripravili že devetega. Taborniki 
se selijo po lokalnih skupnostih, kar je za or-
ganizatorja velik izziv in hkrati tudi priložnost, 
da se mladim ponuja vedno nove vsebine.

Z dopolnjenim šestnajstim letom mladi 
prenehajo biti mladinci in postanejo gasilci 
pripravniki. Takrat se v resnici začnejo te-
meljna usposabljanja za gasilce. Najprej tečaj 
za gasilca pripravnika (34 ur), potem tečaj za 
operativnega gasilce (149 ur), tečaj za višjega 
gasilca (92 ur), tečaj za nižjega gasilskega ča-
stnika (113 ur), tečaj za gasilskega častnika (98 
ur), tečaj za višjega gasilskega častnika (79 ur) 
in tečaj za visokega gasilskega častnika (79 ur).

Torej je vsak operativni gasilec, ki sodeluje 
na intervenciji, opravil vsaj 183 ur temeljnega 
izobraževanja, k temu pa je potrebno dodati še 

čas pridobivanja specialnih znanj: rokovanje 
z radijskimi postajami, izolirnimi dihalnimi 
aparati, termo kamerami, znanja s področja 
tehničnih reševanj in dela z nevarnimi snov-
mi, ravnanja v primeru gašenja notranjih po-
žarov (modul A, B in C), reševanja iz globin in 
višin, gašenja požarov v naravi … Neskončni 
spekter znanj za vse primere nesreč.

K temu je potrebno prišteti še ure in ure 
vaj, ki se potem nadaljujejo na tekmovanjih 
(meddruštvenih, ligaških, tekmovanjih GZ, 
regijskih in državnih), kjer naše enote dosega-
jo zelo lepe rezultate.

Gasilski vodje pa morajo zaradi svoje od-
govornosti opraviti tudi ostala temeljna in do-
polnilna izobraževanja in usposabljanja. Svoje 
bogato znanje v praksi prenašajo na mlajše ro-
dove – preko intervencij in vaj; pomemben del 
njihovega delovanja pa so tudi izobraževanja, 
saj so številni od njih tudi inštruktorji in sode-
lujejo tudi pri izvedbi tečajev za mlade rodove.

Članice v gasilski vrstah
Brez pretiravanja lah-

ko trdimo, da so ženske 
pomemben del gasilstva. 
Delujejo v društvih, kjer 
opravljajo številne nalo-
ge: so podpora svojim 
operativnim članom 
(gasilstvo je v veliki meri 
družinska tradicija), so 
tajnice, blagajničarke, 
mladinske mentorice 
in v zadnjem času tudi 
enakovredne članice 
operativnih enot – kot 
fantje in može imajo 
potrebna specialna zna-
nja. Letos so pripravile in uspešno izvedle že 7. 
operativno vajo za članice GZ Lenart. V njej se 
sodelovalo 57 gasilk; dobro delo v komisiji za 
članice je bilo nagrajeno s tem, da je bilo pred-
sednici naše komisije zaupano vodenje regijske 

komisije in tako imamo sedaj tudi članico Sveta 
članic pri GZS. Članice se poleg naštetega re-
dno udeležujejo tudi strokovnih posvetov na 
regiji ter GZS, zanje pa vsako leto pripravimo 
tudi strokovno ekskurzijo.

Gasilski veterani
To je tako imenovana »gasilska smetana« 

- zbrane izkušnje desetletij delovanja v ope-
rativi. Veteran postaneš po 30 letih aktivnega 
dela kot gasilec. Preživeli so različne politične 
sisteme, več držav in še vedno ohranjajo željo 

po delovanju in druženju. Zanje pripravljamo 
ligaško tekmovanje starejših gasilcev in gasilk, 
družabna srečanja, vsako leto pa pred novim 
letom obiščemo starejše gasilce od 80 let in se 
jih spomnimo s skromnim darilom.

Najpomembnejše
Operativne enote GZ Lenart so kljub deli-

tvi bivše Občine Lenart na več občin ohranile 
povezanost v enotni zvezi in tvorijo enotno, 
strokovno in učinkovito silo, ki je ljudem ob 
potrebi vedno v pomoč. V intervencijah, zla-
sti letošnjih v industrijskih objektih podjetij, 
ki se ukvarjajo s predelavo odpadkov, se je to 

pokazalo kot velika prednost. Združene enote 
štejejo 289 operativnih gasilcev in gasilk ter 47 
rezervnih operativnih gasilcev, vojsko, ki nam 
zagotavlja pripravljenost pomagati in to tudi 
učinkovito stori.

L. O., foto: arhiv GZ Lenart

27. srečanje gasilskih veteranov GZ Lenart 
Gasilska zveza Lenart in njena komisija za 

delo z veterani sta tudi letos organizirali tra-
dicionalno, tokrat že 27. družabno srečanje 
gasilskih veterank in veteranov iz vseh desetih 
PGD Benedikt, Cerkvenjak, Lenart, Sv. Tro-
jica, Osek, Gočova, Selce, Voličina, Sv. Jurij v 
Slovenskih goricah in Sv Ana ter enote Loka-
vec, vključenih v GZ Lenart. Gasilska zveza 
Lenart skupaj šteje 1235 gasilk in gasilcev, od 
tega 157 veteranov, in je v podravski regiji dru-
ga najštevilčnejša zveza.

Letos je za srečanje bil izbran Benedikt, 
potekalo je v četrtek, 7. novembra. Od 157 
gasilcev, kolikor jih ima status veterana oz. 
veteranke, se je srečanja udeležilo 79 gasilskih 
veteranov in veterank. Med njimi tudi Stanko 
Šteinbauer, častni predsednik GZ Lenart. 

Gasilski veterani so se zbrali pri gasilskem 
domu v Benediktu, kjer jih 
je nagovoril in zaželel do-
brodošlico benediški župan 
mag. Milan Repič, nagovo-
rili pa so jih tudi Alojz Gre-
gorec, predsednik komisije 
veteranov pri GZ Lenart, 
Jože Selinšek, predsednik 
GZ Lenart, poveljnik GZ 
Lenart Leopold Omerzu, 
Peter Šipek, predsednik ko-
misije veteranov maribor-
ske regije in član te komisije 
pri GZ Slovenije.

Nagovoru in pozdravom 
je sledilo skupinsko foto-
grafiranje, nato so se od-
pravili v goste k Turistično 
vinogradniškemu društvu 
Benedikt pri Treh kraljih. 
Tam jih je sprejel Marjan 
Farasin, predsednik dru-
štva, in jih ob pokušini vin, 
ki jih pridelajo njihovi čla-
ni, v besedi popeljal v čase 
»Kralja Slovenskih goric« 
Dominika Čolnika. Čolnik 
se je rodil 3. avgusta 1830 
pri Treh kraljih v Sloven-
skih goricah in bil živinoz-
dravnik, narodni buditelj 

ter predvsem napreden sadjar in vinogradnik.
Iz Treh kraljev je gasilce veteranke in vetera-

ne pot vodila nazaj v Benedikt na ogled pod-
jetja Branko Antela, d. o. o., kjer poteka proi-
zvodnja gospodinjskih, higienskih in toaletnih 
izdelkov iz papirja. Sprejel jih je Branko Sraka, 
direktor, ki je eden od dveh solastnikov tega 
podjetja. Kot smo slišali v predstavitvi, konča 
95 odstotkov njihovih proizvodov na zahtev-
nem zahodnoevropskem trgu. Svoje goste, ga-
silce veterane, pa so tudi pogostili. Mimogrede 
- Srako smo do zdaj poznali le kot Branko Sra-
ka, s. p., ki se ukvarja z gradbeniško, krovsko 
kleparsko in tesarsko dejavnostjo.

Svoje druženje so veteranke in veterani GZ 
Lenart zatem zaključili na poznem kosilu na 
turistični kmetiji Kaučič v Trsteniku. 

Franc Bratkovič

Komemoracije ZB Lenart

V ZB Lenart smo se šli dne 26. oktobra 
poklonit žrtvam v Gradec, o čemer 
obširno poročamo posebej. Prav tako 

smo se dne 30. 10. 2019 poklonili spominu s 
krajšimi komemoracijami pri vseh spomin-
skih obeležji v občini Lenart, Sveta Trojica in 
Sv. Jurij v Slov. gor. Tu smo položili vence in 

prižgali svečke ter se poklonili spominu na 
kruta dejanja okupatorja. Želimo, da se take 
grozote ne bi več dogajale. Bodimo ljudje in 
pomagajmo soljudem v teh hudih časih. Zato 
bomo naše člane, ki so starejši od 75 let, v me-
secu decembru obdarili z manjšimi paketi.

Alojz Bezjak

Komemoracija ob dnevu spomina na mrtve 
na graškem pokopališču

Združenje borcev za vrednote NOB Le-
nart že tradicionalno organizira in se 
predzadnji teden oktobra odpravi na 

komemoracijo v Gradec, kjer se udeleženci 
na centralnem pokopališču ob mednarodnem 
spomeniku žrtvam nacizma poklonijo njiho-
vemu spominu. Na spomeniku je vklesanih 
2116 imen talcev, borcev proti nacifašizmu ter 
dezerterjev. Od tega je na 
spomeniku 1213 imen Slo-
vencev. Tudi iz Slovenskih 
goric. 661 trupel talcev je 
bilo iz mariborskih zapo-
rov. Med tam pokopanimi 
je tudi 65 padlih borcev 
legendarnega Pohorskega 
bataljona. V enajstih jezikih 
žrtev na spomeniku piše: 
Čuvajte svobodo in mir, kaj-
ti dali smo zanjo življenja. 

74 let po koncu najhujše 
morije v sodobni zgodovi-
ni Evrope si mnogi izmed 
nas le stežka predstavlja-
mo, v kakšnih razmerah so 
v vojnih letih med 1941 in 
1945 živeli naši ljudje. To 

je bil čas, ko človek ni mogel biti svoboden, 
ko ni mogel govoriti v maternem jeziku in je 
nemalokrat izmenjavo le nekaj besed s svojim 
najbližjim v slovenskem jeziku plačal z življe-
njem. Bil je to čas, ko je bil človek človeku volk. 
Ko je preživetje enega pomenilo smrt in izni-
čenje drugega. 
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DOGODKI IN DOGAJANJA

9. tabor gasilske mladine GZ Lenart

7. operativne vaje za članice GZ Lenart

Spomenik je delo nekdanje Granitne industrije iz Oplotnice. Odkrit je bil  
1. novembra 1961.



In ne nazadnje, žal je 
bil to čas, ki je razgalil 
najtemnejše strasti, ki 
se skrivajo v slehernem 
posamezniku – čas noči 
in trpljenja, brezumja in 
krivic, čas zasužnjeva-
nja in zatiranja.

 Zato je danes še kako 
žalostno in nerazumljivo 
zanikanje vrednot parti-
zanskega boja in pove-
ličevanje okupatorjevih 
pomagačev. Ali parti-
zanski boj in nasploh 
odpor proti okupatorju 
ni bil boj za obstoj naro-
da, za jezik svojih mater 
in očetov, za svobodo 
in za svojo domovino?! 
Brez njih bi danes ne bili 
tukaj in ne bi govorili slovensko, predvsem pa 
ne bi imeli svoje države. Temelji, ki so leta 1991 
služili za oblikovanje lastne države, so bili po-
stavljeni na krvi partizank in partizanov. Brez 
požrtvovalnosti teh hrabrih mož in žena bi nas 
zgodovina verjetno že pozabila. Mi pa jih ne 
smemo pozabiti.

Letos je bila komemoracija v Gradcu precej 
veličastna, saj so se je poleg lenarškega združe-
nja borcev za vrednote NOB, ki je bilo s svojim 
predsednikom Alojzom Bezjakom nosilec or-
ganizacije komemoracije, in združenja iz Cer-
kvenjaka udeležila vsa združenja borcev za vre-

dnote NOB iz območja Pokrajinskega sveta ZB 
Podravja, razen Ptuja. V kulturnem programu 
so sodelovali pevci Kulturno turističnega dru-
štva Selce. Žrtvam fašističnega terorja se je po-
klonilo 230 udeležencev komemoracije skupaj z 
deset prisotnimi prapori. Delegacije prisotnih 
združenj so k spomeniku žrtvam terorja položi-
le vence. Govornik na komemoraciji je bil pred-
sednik Zveze združenj borcev za vrednote NOB 
Slovenije Marijan Križman. Slednji si je ob vr-
nitvi iz Gradca na Zavrhu ogledal še Muzej do-
moljubja, posvečen generalu Rudolfu Maistru.

Franc Bratkovič

Jesen, čas za dušo

Jesen imamo radi, saj barve gozdov postane-
jo pravljične, kot bi slikar ustvarjal te podo-
be po lastni percepciji in nam jih ponudil 

skozi naravo. Sončne dneve so v SVZ Hrasto-
vec izkoristili za sprehode v naravi – obiskali so 
čudovito Pot med krošnjami na Rogli, v okviru 
Odbora planinstvo za invalide/OPP, ki deluje 
v okviru PZS, se je 45 stanovalcev udeležilo 
pohoda po Krajinskem parku »Rački ribniki«, 
eden izmed lepših sprehodov pa je bil sprehod 
v labirintu sonca oz. labirintu moči pri prosto-
voljki Angelci Fras iz Biša. Ta predstavlja in 
spodbuja osebno moč – deluje kot sprožilec 
notranje moči, osebnega statusa, samozave-
sti in vere vase. V mesecu oktobru nas je kar 

dvakrat obiskala ekipa iz nacionalne televizi-
je, kjer so se iz DBE Voličina v sodelovanju z 
učenci OŠ Voličina pridružili javljanju v živo 
v oddajo Dobro jutro na TV Slovenija, nato pa 
so še na kmetiji Rožengrunt posneli prispevek 
za oddajo Živali in ljudje. Konec oktobra je v 
Viteški dvorani potekala zaključna prireditev 
EU projekta Vključujemo in aktiviramo, ki ga 
je vodila strokovna delavka Ešli Pušnik. Ude-
leženci projekta so predstavili svoje avtorske 
literarne prispevke. Prireditev je popestril tudi 
kantavtor Peter Andrej, ki je uglasbil pesem 
stanovalke SVZ Hrastovec. Vodja projekta iz 
Javne agencije za knjigo (JAK), gospa Mojca 
Bergant Dražetič, je podelila potrdila o uspe-

šno opravljenem uspo-
sabljanju in zbornike. 
JAK je izdal zbornik 
z naslovom Glasovi iz 
gluhih tišin. Dva udele-
ženca iz SVZ Hrastovec 
sta pod okriljem gospo-
da Uršiča izdala tudi 
svoja romana, na kar 
so v zavodu še posebej 
ponosni. Stanovalcem 
je projekt nedvomno 
prinesel vsaj en učinek, 
to pa je, da je v naših 
udeležencih vzpodbudil 
ustvarjalnost. Ustvar-
jalnost pa je nekaj, kar 
vsakega človeka navda s 
pozitivnimi občutki. 

SVZ Hrastovec

Komemoracija tudi v Cerkvenjaku

Kot vsa leta doslej 
komemoracija 
ob dnevu spo-

mina na mrtve v Cer-
kvenjaku tudi letos ni 
izostala. Pripravilo jo je 
tamkajšnje Združenje 
za vrednote NOB Cer-
kvenjak. Cvetje in sveče 
so prižgali pri spome-
niku zavezniškim le-
talcem na Vanetini, pri 
spomeniku padlim v 1. 
svetovni vojni in, razu-
mljivo, pri spomeniku 
talcem in padlim v 2. 
svetovni vojni v centru Cerkvenjaka. Tam so 
pripravili spominsko slovesnost, kateri so pri-
sostvovali poleg članov ZB Cerkvenjak tudi 
člani Društva generala Maistra Cerkvenjak. 

Cvetje in sveče je pri omenjenih spomeni-
kih položil tudi cerkvenjaški župan Marjan 
Žmavc.

F. B.

4. Festival vin osrednjih Slovenskih goric
Tokrat so v samostanski vodnjak na fermentiranje spustili penine šestih 
slovenskogoriških vinogradnikov

V samostanski kleti v Sveti 
Trojici v Slovenskih goricah 
je Društvo za ohranjanje 

kulture Vincar iz Cerkvenjaka, ki 
mu predseduje Žan Krajnc, v ok-
tobru organiziralo že četrti Festival 
vin osrednjih Slovenskih goric.

Martina Breznik, podpredsedni-
ca društva, četrta cerkvenjaška vin-
ska kraljica in pobudnica festivala 
vin, je o festivalu povedala: 

»Skupaj lažje rastemo, skupaj 
zmoremo več, je citat uspešno iz-
vedenega, sedaj že tradicionalnega 
4. Festivala vin osrednjih Sloven-
skih goric, ki se je odvijal v petek, 
25. oktobra 2019, v frančiškanskem 
samostanu v Občini Sveta Trojica v 
organizaciji Društva za razvoj kul-
ture Vincar. 

 Osrednje Slovenske gorice so 
čudovita pokrajina z unikatnimi 
vini, ki pa še vseh svojih čarov niso 
pokazale. 

Z namenom, da združimo vi-
nogradnike, vinarje in društva vi-
nogradnikov iz tega območja, smo 
izvedli Festival vin osrednjih Slo-
venskih goric. Na festivalu se je povezalo vseh 
šest društev vinogradnikov iz Občin Cerkve-
njak, Sveta Trojica, Sveti Jurij, Lenart, Bene-
dikt in Sveta Ana. Skupaj se je predstavilo 19 
vinogradnikov in vinarjev z več kot 50 vzorci 
različnih vin. Z nami so bili družina Breznik, 
Vinotoč Pučko, Vinogradništvo Veberič-
-Kozar, Vinska klet družine Klobasa, Vinska 
klet Edvard Fekonja, Konrad Wine, Kmetija 
Marjana Senekovič, Vina Toplak, Vina Kram-
berger, Vina Donik, Vinogradništvo Šebart, 
VINO VITIS, Vinogradništvo Rojs Rojs, 
Kmetija družine Senekovič, Vinogradništvo 
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Vabljeni na tradicionalno 9. razstavo jaslic 
»Sveta Trojica 2019«
Na razstavi vsako leto razstavlja preko 100 razsta-
vljavcev iz domovin in tujine. Jaslice so razstavlje-
ne v čudovitem ambientu samostanke kleti pod 
cerkvijo Svete Trojice v Slovenskih goricah. Na 
ogled so tudi jaslice v naravni velikosti.
V kolikor tudi vi izdelujete jaslice, pogoj je, da so 
ročno izdelane, lahko so tudi slike oz. kakršni koli 
izdelki, povezani na temo božiča, ali imate doma 
stare jaslice, se pridružite razstavljavcem tudi vi. 
Kontakt Jože Žel na tel.: 051/62 939, 02/729 50 20 
ali mail:  komunala@svetatrojica.si. Jaslice lahko 
pripeljete od 10. do 19. 12. 2019.
Razstava jaslic bo odprta od 22. do 30. 12. 2019. 
Točen razpored bo najavljen naknadno. Vstopnin 
ni - prostovoljni prispevki. Za večje organizira-
ne skupine z avtobusi priporočamo predhodne 
najave. Kontakt zgoraj ali na: 031/702 904 ali mail: 
turizem@svetatrojica.si
Ob jaslicah vas bo v samostanki kleti pozdravilo eno izmed domačih društev ali naselij, 
vam ponudilo kakšen topel napitek, povedalo kaj o kraju in še kaj.
Pred samostanko kletjo, na Trojiškem trgu,  bo potekala »Zimska pravljica« s številnimi 
stojnicami in z bogatim kulturnim programom (številni koncerti v cerkvi Sv. Trojice).

Komemoracija in prednovoletno srečanje 
ZB Lenart

Združenje borcev za vrednote NOB Lenart vabi na spominsko komemoracijo pri spo-
meniku Eli Kristl – Tanji v Voličini, ki bo v sredo, 4. decembra 2019, ob 11. uri, s 
kulturnim programom v izvedbi OŠ Korena. Pozdravni na-

govor bo imel predsednik ZB NOB Lenart Alojz Bezjak, slavnostna 
govornica bo Marija Šauperl, podpredsednica ZB NOB Lenart. 

Po komemoraciji bo ob 12. uri v gostišču Kmetič v Voličini tra-
dicionalno prednovoletno srečanje, na katerem se zberemo vsi čla-
ni in simpatizerji. 

Participacija za hrano in pijačo znaša 7 €.
Prijave: Alojz Bezjak - 040 748 680, Darko Perko - 041 425 730 in 

Štefka Slanič - 051 497 116.
Predsednik ZB Lenart Alojz Bezjak

Novi predsednik Zveze združenj borcev za vrednote NOB Slovenije Marijan 
Križman si je ob tej priložnosti na Zavrhu ogledal Muzej domoljubja, posvečen 
generalu in pesniku Rudolfu Maistru. 

Novinarko Veroniko K. Žajdelo z ekipo so stanovalci z direktorico mag. 
Andrejo Raduha pogostili z dobrotami, ki so jih pripravile pridne kuharice na 
večnamenski kmetiji Rožengrunt.

Samostanska klet v Sv. Trojici je bila polna, manjkale niso niti 
kronane glave.

V pričakovanju lansko leto v vodnjak spuščene penine

Vinogradniki Klobasa, Breznik, Šenveter in 
Hafner s steklenicami penim, ki so leto dni zorele v 
vodnjaku



Farasin, Gostišče na kmetiji Kaučič, Turistična 
kmetija Hari, Vinarstvo Hafner in Vinarstvo 
Šenveter.

Tudi letošnje leto je bila lokacija festivala ču-
dovita frančiškanska klet v Občini Sveta Troji-
ca, ki ni le ena izmed najlepših kleti v Sloven-
skih goricah, ampak je tudi ena izmed najbolj 
unikatnih«, je povedala Breznikova. 

Prisotne so nagovorili predsednik društva 
Vincar, Žan Krajnc, župan Občine Sveta Tro-
jica David Klobasa, župan Občine Cerkvenjak 
Marjan Žmavc, šesta cerkvenjaška vinska kra-
ljica Tjaša Simonič in direktor Kmetijsko sveto-
valne službe Ptuj Andrej Rebernišek. Festivala 
vin pa so se udeležili tudi vinski vitezi Sloven-
skega in Evropskega reda ter sommelierji.

Društvo Vincar se je s posebno gesto za-
hvalilo tudi vinogradnikom Klobasa, Hafner, 
Šenveter in Breznik, katerih penine so leto 
dni počivale v samostanskem vodnjaku. Prav 
dvig in spust penin v 14-metrski vodnjak, ki 
ga skrivajo zidovi samostanske vinske kleti, je 
bil poseben dogodek festivala. Penine, ki so jih 
spustili v vodnjak, bodo tokrat v njem zorele 
dve leti, vse do 6. Festivala vin osrednjih Slo-
venskih goric. Ob prej omenjenih štirih vino-
gradnikih so sedaj v vodnjaku na zorenju tudi 
penine Gostišča na kmetiji Kaučič iz Benedik-
ta in penine Konrad Wine iz Svetega Jurija. 

Ob zaključku uradnega dela vinskega fe-
stivalskega dogajanja se je Društvo Vincar še 
zahvalilo tudi sponzorjem Festivala vin osre-
dnjih Slovenskih goric: podjetju Agroremont, 

Roku Berdineku, podjetju Bardon, d. o. o., 
podjetju SES, d. o.o., Ozvočen.si, županu Ob-
čine Sveta Trojica Davidu Klobasu in Tereziji 
Breznik. Kot je povedala Martina Breznik, so 
jim v znak pozornosti namenili njihovo naj-
večjo dragocenost - penino, ki je leto dni, vse 
od tretjega Festivala vin osrednjih Slovenskih 
goric, počivala na dnu vodnjaka v idealnih po-
gojih in je odlične kakovosti. 

Brez pomoči njihovih prijateljev in ostalih 
cenjenih sponzorjev pa festival ne bi mogel biti 
izpeljan v takšni meri, v kakršni je bil. Zato se 
iskreno zahvaljujejo tudi Gostinski opremi Bur-
ja, Zavodu SloVino, Družini Breznik, podjetju 
Halder, Radenski, Študentskemu klubu Slo-
venskih goric, Klubu študentov Ruš, Selnice in 
Lovrenca, Podjetju Agroremont, Občini Sveta 
Trojica in Razvojni agenciji Slovenske gorice ter 
Vinskim brbončicam, Huti, Radiu Slovenske go-
rice, Ovtarjevim novicam, Glasilu Zrnje, Artio 
print, Ivanu in Silvi Šenekar, Kmetiji Plohl, Ireni 
Heric, BK TV, Štajercu, Tjaši Oman, Moniki Fir-
bas, Aleksandri Papež, Toniju Konradu ter pro-
stovoljcem, ki so prav tako veliko pripomogli k 
uresničitvi ideje in same realizacije festivala. 

Penin pa niso namenili le vinogradnikom 
in sponzorjem. Vsi, ki so bili prisotni na fe-
stivalu, so imeli možnost penine tudi okusiti. 
Dogajanje v samostanski kleti sta popestrili še 
odlična pevska skupina Zven in mlada pevka 
Kiara Katan iz Lenarta.

 Franc Bratkovič

Lenarško martinovanje in 4. izbor Princese 
martinovanja

Drugo jesensko soboto, 
9. novembra, smo člani 
Društva vinogradnikov 

Lenart z Občino Lenart ponov-
no organizirali martinovanje na 
osrednjem lenarškem trgu. Vi-
nogradniki smo se predstavili z 
mošti in letošnjimi mladimi vini, 
vključno s ponudbo domačih jedi 
in nepogrešljivo slovenjegoriško 
gibanico. Ekipa vinogradnikov je 
snela klopotec v krožišču pri Pole-
ni ter ga na vozu pripeljala na trg, 
kjer je kot častni gost spremljal 
našo prireditev. Kulturni program 
je povezoval Samo Tuš Korl, ki je 
razglasil ovtarsko nepokorščino 
in na dan martinovanja tudi pre-
vzem oblasti v Lenartu. Tradici-
onalen blagoslov mošta je ob 11. 
uri opravil Martin Bezgovšek ob 
pomoči novega lenarškega župni-
ka Marjana Pučka in v spremstvu 
župana mag. Janeza Krambergerja 
in vseh prisotnih vinogradnikov. 
Za pridih ljudskega izročila je 
poskrbela mladinska sekcija Fol-
klorne skupine Jurovčan - KUD 
Ivan Cankar iz Jurovskega dola 
- s spletom To ni baba, je puran. 
Za glasbo, ples in dobro voljo so 
poskrbeli Prisrčniki. Ker je mar-
tinovanje tudi priložnost za do-
bro voljo in druženje, smo člani 
Društva vinogradnikov Lenart že 
četrto leto organizirali že 4. izbor 
za Princeso lenarškega martinova-
nja. Za princeso lahko tekmujejo 
vse predstavnice nežnega spola, 
ne glede na starost, kraj bivanja, 
vinogradniško ali vinarsko pred-
znanje. Tako se je letos med seboj 
pomerilo kar šest kandidatk, in 
sicer Klavdija Ahej in Urška Mo-
žina iz Lenarta, Tjaša Simonič iz 
Cerkvenjaka, Patricija Finster iz 
Radgone, Amadeja Lavrenčič iz 
Jurovskega dola in Urška Lužar iz 
Cerknice. Izbor je vodil Samo Tuš 
Korl v družbi ovtarskega kolega 
Marka Šebarta. V treh spretno-
stnih preizkusih pod budnim oče-
som komisije in številnih navijačev se je naj-
bolje odrezala Urška Lužar iz Cerknice in tako 
postala 4. Princesa lenarškega martinovanja. 
Iz rok lanske princese Sonje Muršec je prejela 
lento in v imenu Društva vinogradnikov sim-
bolično nagrado. Vse kandidatke so pokazale, 

kaj pomenita borbenost in dobra volja … Ob 
dobrih vinih in prijetni družbi in v sodelovanju 
z Občino Lenart smo preživeli enega najlepših 
vinogradniških praznikov.

Marko Šebart

Martinovanje v Sveti Trojici 2019

Martinovo je 
praznik vi-
nogradnikov, 

ljubiteljev vina in osta-
lih zbranih na martino-
vanju. Nekoč je veljalo, 
da je Martinovo poklon 
vinu. Danes na Marti-
novo pozornost name-
njamo vinu, njegovi ka-
kovosti in posebnostim, 
ki jih letnik nosi v sebi. 
Pri tem ne smemo po-
zabiti, da ob pokušanju 
mladega vina izrazimo 
poklon trudu, garanju 
in vloženemu znanju 
vinogradnika, ki je skozi vse leto marljivo skr-
bel za trto.

V soboto, 16. 11. 2019, smo člani Društva 
vinogradnikov v sodelovanju z Občino Sveta 
Trojica, s Turističnim društvom ter z Dru-
štvom kmečkih žena in deklet pripravili mar-
tinovanje v samostanski kleti. Prireditve so 
se udeležili številni obiskovalci in pomembni 
gostje. Prireditev je pozdravil z izrazi zado-
voljstva župan David Klobasa, 6. Cerkvenjaška 
vinska kraljica Tjaša Simonič in pater Damjan 
Vračko. Prisotni so bili tudi podžupan Smiljan 
Fekonja, vinska viteza evropskega reda Ivan 
Janez Pučko in Darko Škerget ter vinski vitez 
slovenskega reda Marjan Klobasa.

V Sveti trojici se trudimo, da ta praznik 
proslavimo na čim bolj kulturen način, 
brez norčevanja iz vina in cerkvenih pred-
stavnikov. Obsodbo mošta smo nadgradili 
z uvedbo skeča Radio na preši, ki je že dru-
gič pričel z oddajanjem, tokrat v samostan-
ski kleti. Avtor skeča je Jože Ploj. 

V kulturnem programu sta sodelova-
la vokalista Jože Golob in Janez Perko. 
Slišali smo priljubljene vinske napitnice. 
Nastopili sta tudi mladi talentirani pev-
ki Stela Tavželj in Lea Leutgeb, ki sta že 
dobro sprejeti v našem okolju. Pesmi z 
vinsko tematiko so zapele pevke ljudskih 
pesmi Turističnega društva Sveta Trojica. 
Prireditev je povezovala Maja Fridau.

Po kulturnem programu je pater Da-

mjan blagoslovil mlada vina trojiških vino-
gradnikov in fermentirane pijače iz grozdja 
samostanskih brajd. 

Mlado vino so obiskovalci lahko pokušali 
na stojnicah v samostanski kleti. Za prehrano 
so poskrbeli osebje gostilne Na griču in članice 
Društva kmečkih žena in deklet.

Prireditev je bila tudi medijsko podprta, saj 
je ekipa BK TV posnela našo prireditev in bo 
posnetek predvajan širšemu krogu gledalcev.

V Sveti Trojici bomo nadaljevali z ohranja-
njem kulturne dediščine z veliko mero spošto-
vanja do vina in vinogradnikov.

Peter Leopold

Piknik za plodno sosedsko povezovanje
Stanovalci blokov Ob Poleni so v jesen stopili z druženjem, piknikom in s 
športnimi aktivnostmi

V nove lenarške 
bloke Ob Pole-
ni (31, 33) se je 

v zadnjih letih priselilo 
veliko novih obrazov, 
ki so svoj dom našli v 
centru Slovenskih go-
ric. Oba manjša bloka 
sta postavljena tik ob 
Športno-rekreacijskem 
centru Polena, v obeh 
pa živijo stanovalci raz-
ličnih generacij, od štu-
dentov, mladih družin, 
parov do upokojencev.

Da se sosedi ne bi 
zgolj srečevali na ho-
dniku, v dvigalu ali 
garaži, so na pobudo Stanka Cartla v sode-
lovanju z Andrejem Šalamunom organizirali 
skupni piknik in druženje v pokritem delu 
ŠRC Polena. 20. 10. 2019 od 12. ure dalje se 
je zbralo 29 stanovalcev, prav vsi pa so lahko 
uživali v dobrotah Petra in Marjane Bauman, 
ob okusnih kostanjih in pijači iz trgovine Mar-
ko. Za sladke dobrote so poskrbele stanoval-
ke blokov, že takoj na začetku pa ni na mizi 
manjkala niti okusna gibanica, nekaj pijače je 
prijazno doniralo podjetje Tvoj dom.

Ideja za piknik je rasla že nekaj časa, od za-
dnje delovne akcije obeh blokov, ko so skupaj 
polagali pot med blokom Ob Poleni 31 in glav-
no cesto, ki pelje v središče kraja. Že takrat je 
bilo jasno, da lahko skupno in z medsosedsko 
pomočjo dosežejo male korake k polepšanju 
kraja bivanja in graditvi pristnih medsosed-
skih odnosov.

Program piknika se je začel s pozdravnim 
nagovorom gospoda Cartla, ki je izpostavil 
namen piknika. Ta je bil organiziran v znak 
boljšega spoznavanja, da se v blokih stanovalci 
ne srečujejo kot tujci, si namenijo nasmešek in 
stopijo skupaj pri reševanju odprtih bivanjskih 
vprašanj.

Po uradnem delu so stanovalci uživali v hra-
ni in pijači, kasneje pa so se pomerili tudi v 
športnih igrah, vleki vrvi ter kegljanju s kroglo 
na vrvici. Pri igrah so sodelovali tako tekmo-
valni odrasli kot razigrani najmlajši, oboji pa 
so se pri aktivnostih predvsem dobro zabavali.

Stanovalci se ob tem zahvaljujejo vsem, ki 
so kakorkoli pripomogli k izvedbi in se obve-
zujejo, da tovrstno druženje zagotovo ni bilo 
zadnje. 

Robert Levstek
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Strma ulica – ulica složnih in prijaznih sosedov

V Benediktu se ljudje, ne samo sorodni-
ki, marveč tudi sosedje radi družijo. 
Ena izmed takšnih soseščin je vseka-

kor Strma ulica, kjer ne bomo naštevali posa-
meznih družin, ki tukaj domujejo, marveč nji-
hovo složnost, tovarištvo in ne nazadnje dobro 
prijateljstvo.

Videvajo se vsakodnevno, se pozdravijo, ne 
nazadnje pa od časa do časa poskrbijo za dru-
ženja, tako ob delu kot tudi ob zabavi.

Lahko bi rekli, da je to njihovo druženje sta-
ro že okoli 20 let. Ko se je porast novih hiš na 

tem hribčku nekako zaključil, so se domislili, 
da si organizirajo prvi pohod, kasneje so to 
bili pikniki, razna srečanja, tudi jesenska, kot 
je bilo letošnje, obdano z mnogimi dobrotami 
odličnih gospodinj te ulice, ki so jih popestrili 
še dober mošt in pečeni kostanji izpod peke 
mojstra Janeza Čeplaka in njegovega vnuka 
Jonasa.

Srečanja se bodo še nadaljevala v dobrih so-
sedskih odnosih, enako pa želijo tudi drugim 
soseskam naše prelepe Občine Benedikt.

Saša Lovrenčič

Sveta maša pri Ketiševi kapeli v Trsteniku

V soboto, 26. oktobra 2019, se je zbralo 
večje število krajanov zaselka Trstenik 
pri Benediktu in širše, da so priso-

stvovali darovani sveti maši, ki se je odvijala 
pri Ketiševi kapeli ali po domače Guštinovi. 
Namen darovane svete maše je bil za srečo in 
zdravje, kajti zdravje je največja sreča vseh nas, 
tudi krajanov tega območja.

Sveto mašo je daroval domači župnik žu-
pnije sv. Benedikt Marjan Rola, sodeloval pa je 
tudi stalni diakon Vlado Orgolič. Po končani 
slovesnosti so bili vsi vabljeni na krajše druže-
nje ob kozarčku rujnega in prigrizkih. Tudi ta 
zvrst druženja nam ostaja v lepem spominu.

Rudi Tetičkovič

Frajkinclari z Anito Kralj in Vox Angelico 
navdušili v Lenartu

V soboto, 12. 10. 
2019, se je v le-
narškem hramu 

kulture odvijal koncert 
priljubljene glasbene 
skupine Frajkinclari. Ti 
so v Lenartu nastopili 
nasploh prvič, s svojo 
glasbo, izvirnostjo be-
sedil in humorjem pa 
izjemno navdušili vse 
prisotne. Razprodana 
dvorana se je od smeha 
neprestano krohotala, z 
gromkimi aplavzi, pre-
pevanjem in stoječimi ovacijami pa na koncu 
pospremila celoten dogodek. Koncert so vo-
kalno obogatile še dekleta Vox Angelice, ki so 
z njimi zapele nekaj uspešnic, kot so Šmarnica 
je večna, Planinska polka in Srčna napaka, ter 
domačinka in vsestranska glasbenica, pevka 
Anita Kralj. Koncert, ki je potekal izključno 
v živo, je postregel z izjemno kombinacijo 

humorja in glasbe, obenem pa dokazal, da se 
zmore tudi s slovensko glasbo navdušiti občin-
stvo in napolniti dvorano. Organizator in po-
krovitelj dogodka sta bila Kulturno-glasbeno 
društvo Benedictus in Pravna družba Pavko-
vič in partnerji, d. o. o. 

Vox Angelica

Operacija Ovtarjev plac - 1. faza

Dober kot kruh

Današnji otroci ne poznajo življenja 
prednikov. Ne vedo, kako je bilo tež-
ko priti do osnovnih življenjskih po-

trebščin. Zato sva v okviru delavnice DOBER 
KOT KRUH, ki je potekala 14. 11. 2019, otro-
ke želeli seznaniti s pripravo na peko kruha. V 
projektu smo sodelovali z društvom Kmečkih 
žena in deklet Lenart.

Na vprašanje vzgojiteljice: 
»Otroci, veste, kako dobimo 
kruh?« je bil večkratni odgo-
vor otrok: »V trgovini.« Zato 
je bil najin cilj, da otroke se-
znaniva, kako nastane kruh, 
da je kruh osnovna dobrina in 
ne le izdelek, ki ga vzamemo 
na trgovinski polici, da otroci 
sodelujejo pri pripravi kruha 
in spoznavajo sestavine.

Tako se je pričelo z otroki 
raziskovanje, z učenjem skozi 
igro spoznavanje in odkriva-
nje novih sestavin in potreb-
ščin za peko kruha. 

 September je bil odli-
čen čas, da smo z otroki v naravi raziskovali, 
opazovali na polju rast različnih kulturnih 
potrebščin. V igralnico so otroci – fantje pri-
nesli otroške kmetijske stroje, kjer je sledila 
igra kmeta in njegovih opravil (oranje, sejanje, 
žetev, sušenje žita...). Dekleta so se igrala igro 
vloge gospodinj, kjer so v kuhinji pripravljale 
in kuhale jedi. 

Obiskali smo pekarno v Lenartu, kjer so otro-
ci spoznali postopek priprave za različne vrste 
kruha. V času obiska pekarne so peku pripeljali 
moko. Bili smo presenečeni, koliko moke potre-
buje za pekovske izdelke v enem tednu. 

Otroci so želeli, da bi se lahko sami presku-

sili v pripravi peke kruha. Zato smo povabili 
Jožico Kramberger iz društva Kmečkih žena 
in deklet Lenart, ki se je z veseljem odzvala. 
Prišla je v Roza igralnico v vrtcu Lenart, kjer 
smo pripravili rženi kruh in žemljice. Otroci 
so spoznali vse sestavine in sam postopek peke 
kruha. Postali so mali pekovski pomočniki go-
spe Jožice. Kruh smo spekli v električni pečici 

v vrtčevski kuhinji, kjer smo ta kruh jedli na 
dan slovenskega zajtrka. 

 Otroci so preko pogovora slišali tudi za 
krušno peč. S sodelovanjem starša smo se do-
govorili za ogled krušne peči, kjer smo krušno 
peč spoznali in videli njeno obliko od blizu. 
Tako smo dobili primerjavo različnega okusa 
kruha, pečenega v različnih pečeh. 

Otroci so v projektu spoznali postopek od 
semena do pečenega kruha na trgovinskih 
policah. Hvala vsem, ki so nam pomagali ali 
drugače organizirali delo pri projektu.

Irena Vajda

Za pogrnjeno mizo, tradicionalne jedi v luči slovenskih praznikov
Dne 11. 11. 2019 so se otroci v Zeleni igral-

nici v vrtcu Lenart seznanili s tradicionalnimi 
jedmi in z načinom postrežbe le-teh v starih 

časih. Gospa Cvetka Bogdan iz KGZS Zavod 
Ptuj nam je podala svoje znanje, ki ga je preje-
la od svoje babice. Poimenovali smo nekatere 
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Pohod parkljev v Benediktu

Zgodba o Zlodju iz Zlodjeve püše pri 
Benediktu dobiva v letu 2019 novo 
nadaljevanje. Spoznali smo ga že v 

lanskem letu, ko se je s svojo hiško predstavil 
s svojimi prijatelji parklji in krampusi.

Prav zato Glasbeno turistično društvo Kla-
povüh iz Benedikta tudi letos pripravlja veli-
ko prireditev v nedeljo, 8. decembra 2019, od 
17. ure dalje v centru Benedikta, kjer bomo 
v mimohodu ob 18. uri ponovno videli Zlodja 
iz Zlodjeve püše in njegove prijatelje, saj bo z 
njim več kot 20 krampusov iz treh dežel.

Za vse pridne otroke pa Miklavž prinaša 
simbolična darila. 

Poskrbljeno bo tudi za toplo okrepčilo in 
najpomembnejše - vstopnine ni, s seboj naj 
obiskovalci od blizu in daleč prinesejo le 
mnogo dobre volje.

S. L.

S koncertom Moč glasbe 
nas združuje v veseli 
december

V nedeljo, 1. decembra, ob 17. uri se bo 
v Športni dvorani Lenart ponovno 
odvijal glasbeni spektakel, koncer-

tno snemanje »Moč glasbe nas združuje«. Te 
prireditve so med najbolj obiskanimi v Slo-
venskih goricah, kjer gostijo velika domača 
in tuja glasbena imena ter so poznani pred-
vsem po tem, da obujajo glasbene legende in 
stare uspešnice. 

Z nami bodo priljubljeni Vlado Kalember 
in njegova Srebrna krila (Nek živi ljubav, Za-
kuni se ljubavi …), po 35-ih letih bo nastopila 
skupina Rendez-Vous v originalni zasedbi z 
Božidarjem Wolfandom Wolfom, ki je najbolj 
poznana po brezčasni uspešnici Oh ne, Che-
rie. Wolf bo nastopil tudi kot solist in zapel 
uspešnice, kot so Angel varuh, Koliko solz in 
še kaj. Prvič bo v Lenartu nastopil slovenske-
ga naroda sin Tomaž Domicelj, Alfi Nipič pa 
se bo predstavil v narodno-zabavni izvedbi s 
svojimi muzikanti, 
ki bodo zaigrali tudi 
kakšno Avseniko-
vo. Ob 50. obletnici 
Novih fosilov bo z 
nami Vladimir Kočiš 
Zec, na frajtonar'co 
bo zaigral Boštjan 
Konečnik. Nasto-
pili bodo še Darja 
Gajšek, Klapa Skala, 
Lidija & Amanda ter 
Robert Ficker, ki bo 
počastil spomin na 

legendarnega Ivico Šerfezija. Od domačinov 
bodo nastopili Klapovühi in Stela Tavželj. 

Glasbene nastope bodo popestrile plesne 
točke Plesne šole Samba (hip-hop, standar-
dni in latinsko-ameriški plesi) ter folklorni 
plesalci. Prireditev bosta povezovala Jasna 
Kuljaj in humorist gasilec Sašo. Tudi tokrat 
bo pred dvorano zabojnik, kamor boste lah-
ko odvrgli papir za malega Vida. 

Producent, scenarist in idejni vodja pro-
jekta je Denis Poštrak. Z glasbo ljudi zdru-
žujemo medkulturno in medgeneracijsko. 
Oddaje predvajajo številne televizijske po-
staje po Sloveniji. 

Vabljeni v Lenart na največjo in najbolj 
veselo prireditev ob materinskem dnevu s 
številnimi glasbenimi gosti. 

TV oddaja »Moč glasbe nas združuje«

LAS OVTAR
SLOVENSKIH GORIC



tradicionalne jedi: potica, gibanica, ocvirkov-
ka, kisla štajerska juha, smetanova juha, ajdo-
vi žganci … Prinesla je izvezen prt, kot so jih 
včasih vezli pozimi, ko so imeli več časa. Vezli 
so čez dan, saj še ni bilo elektrike, s petrolejem 
pa so varčevali. Vsaka mama je predajala svoje 
spretnosti vezenja svoji hčerki. V prte je bilo 
vloženega veliko truda, zato so bili na mizi le 
ob cerkvenih praznikih.

Odločili smo se, da si ogledamo pripravo 
in peko gibanice. Domačina Jožica in Branko 
Senekovič s hčerkama Lucijo in Mojco so nam 
na njihovi domačiji prikazali, kako se pripra-
vi gibanica, katere sestavine potrebujemo in 
kako jo spečemo v pravi krušni peči. Pečeno 

gibanico nam je Cvetka prinesla v vrtec, kjer 
smo se na pogrnjeni mizi posladkali.

Prav zaradi našega novo pridobljenega zna-
nja smo vseslovenski tradicionalni zajtrk letos 
pripravili malo drugače kot prejšnja leta. Do-
mače jedi smo postregli na mizi, pogrnjeni z 
izvezenimi prti.

Nataša Rodeš 
Dogodka Dober kot kruh in Za pogrnjeno 

mizo, tradicionalne jedi v luči slovenskih prazni-
kov potekata v okviru operacije Ovtarjev plac 
- 1. faza (LAS Ovtar Slovenskih goric). Nalož-
bo financirata Republika Slovenija in Evropska 
unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Brezplačno cepljenje proti gripi za starejše 
od 65 let

Tako kot vsako leto se je tudi letos jese-
ni začelo cepljenje proti gripi. Letos se 
lahko pri svojem izbranem osebnem 

zdravniku ali v kateri koli zdravstveni ambu-
lanti proti gripi brezplačno cepijo starejši od 
65 let, kronični bolniki, ljudje z močno pove-
čano telesno težo in nosečnice. Za vse omenje-
ne stroške cepljenja krije Zavod za zdravstve-
no zavarovanje Slovenije iz sredstev obveznega 
zdravstvenega zavarovanja. Vsi drugi morajo 
za cepljenje plačati 14 evrov.

Proti gripi se lahko vsakdo cepi tudi v am-
bulantah Nacionalnega inštituta za javno 
zdravje (NIJZ). Sprva so morali v ambulantah 
tega inštituta za cepljenje vsi plačati, tudi tisti, 
za katere je bilo cepljenje pri osebnem zdrav-
niku brezplačno. Sredi novembra pa je mini-
strstvo za zdravje svojo odločitev spremenilo 
tako, da se sedaj starejši, kronični bolniki in 
nosečnice lahko brezplačno cepijo kjerkoli, 
tudi v ambulantah NIJZ-a.

Kot poudarjajo strokovnjaki, je cepljenje 
najbolj učinkovit ukrep za preprečevanje do-
ločenih bolezni in za njihovo širjenje Zato je 

izjemno pomembno, da se proti gripi cepi čim 
večje število prebivalcev, saj se tako bolezen 
težje širi.

Gripo, ki sodi med akutne virusne bolezni 
dihal, povzročajo trije virusi (A, B in C), obča-
sno in nepričakovano pa se pojavljajo tudi novi 
podtipi virusa gripe. Čas od okužbe z virusom 
gripe do pojava bolezni traja od enega do treh 
dni, bolezenski simptomi pa so mrazenje, izčr-
panost, visoka temperatura, glavobol, bolečine 
v mišicah in kosteh, dražeč občutek v žrelu in 
suhi kašelj. Bolniki so najbolj kužni tik pred 
pojavom bolezni in v treh do petih dneh po 
njenem začetku. Virusi gripe se prenašajo s ku-
žnimi kapljicami preko površin, onesnaženih z 
izločki dihal, obolelega z gripo. Kužne kapljice 
nastanejo ob kašljanju, kihanju in glasnem go-
vorjenju obolelega, potujejo pa največ do raz-
dalje enega metra. Pred gripo se najlažje varu-
jemo s cepljenjem, z rednim umivanjem rok, pa 
tudi tako, da se izogibamo srečanjem z večjim 
številom ljudi v zaprtih prostorih, kar pa je pri 
današnjem tempu in načinu življenja težko.

T. Kšela

Ali je Slovenija socialna država za starejše? 
Kako je v UE Lenart?

V zadnjem času se ljudje ob upokojitvi 
ne odločajo za vključevanje v Društva 
upokojencev, saj oni vendarle še niso 

toliko stari. Mogoče čez 10 ali 15 let, ko jim 
bo ustrezalo, da se udeležijo skupnega izleta, 
vadbe ali prireditve. Ko bodo stari.

A čez noč se lahko vse spremeni. Kljub skr-
bi za zdravo življenje se lahko pojavi demenca, 
fizična oslabelost ali kakšna resna bolezen. In 
takrat si starostnik prizna, da je star. Takrat, ko 
potrebuje pomoč. 

In kako je naša družba pripravljena na vse 
večje število takšnih starostnikov, ki potrebu-
jejo pomoč? Zakona o dolgotrajni oskrbi ni-
mamo in slabo kaže, da bi ga v kratkem imeli. 
Izpostavljam le nekaj izzivov skrbi za staro-
stnike v prihodnosti.

Domovi starostnikov: Država je starostni-
ke in svojce prepustila njim samim, njihovim 
finančnim in drugim zmožnostim, saj v 15 
letih ni zgradila niti enega doma starostnikov. 
Vsi starostniki ne morejo ostati v domačem 
okolju. Če je danes kjekoli v Sloveniji odprt 
nov dom starostikov, je poln prvi dan po od-
prtju. V Sloveniji bivanje starostnikov v domu 
pogosto pomeni hudo finančno breme za 
svojce in občine. 70 % storitve krije oskrbova-
nec, v primeru prenizke pokojnine so plačniki 
svojci, če svojcev ni, je plačnik občina. Nujna 
pa je tudi sprememba normativov za socialno 
oskrbo. Nečloveški je npr. standard menjave 
plenic. Kdaj bo država začela z gradnjo dislo-
ciranih enot Doma Danice Vogrinec? Kdaj bo 
država spremenila financiranje in normative 
za socialno oskrbo?

Bivalna enota za osebe z demenco: Najtežje 
je dobiti prosto mesto v domu za osebe z de-
menco, zato bi morali tem osebam nameniti po-
sebno pozornost. Upamo, da bo Dom sv. Agate 
pri Črnem lesu upravičil visoka pričakovanja. Z 
osebami z demenco je potrebno delati umirje-
no, se z njimi pogovarjati, zato opogumimo še 
več prostovoljcev za pomoč osebju doma. 

Oskrba na domu: Oskrbo na domu pretežno 
financira občina, le delno oskrbovanci. V ob-
činskih proračunih je opazna rast odhodkov za 

ta namen. Tako kot povsod po 
Sloveniji so v UE Lenart, kjer to 
storitev od julija letos opravlja 
Dom Danice Vogrinec, potrebe 
večje od zmožnosti. Težava je 
tudi, da pogosto več kot 20 ur pomoči na domu 
na teden ne zadošča pri hudo bolnih in osebah z 
demenco. Poleg tega občine UE Lenart, kot slo-
venske izjeme, ne sofinancirajo oskrbe na domu 
ob praznikih in vikendih. Kdaj bo država pre-
vezela sofinanciranje oskrbovalk na domu in ob 
tem število oskrbovalk ustrezno povečala?

Negovalna bolnišnica: 30 do 50 % oskrbo-
vancev v naših domovih starostnikov je takih, 
da bi v marsikateri zahodnoevropski državi 
imeli v negovalni bolnišnici v celoti plačano 
oskrbo iz zdravstvenega zavarovanja. Trenu-
tno 60 % novih oskrbovancev v dom starostni-
kov pride z reševalnim vozilom iz bolnišnice. 
V domovih pa nimajo dovolj usposobljenega 
kadra, da bi ustrezno poskrbeli zanje. Trenu-
tno sta v murskosoboški in ptujski bolnišnici 
negovalna oddelka s po 15 posteljami, ki sta 
namenjena prehodnim namestitvam do 45 
dni. UKC Maribor negovalnega oddelka nima. 
Ali bomo na mariborskem območju vendarle 
dobili negovalni oddelek bolnišnice?

Zasebna iniciativa: Kljub javni skrbi za sta-
rejše je še vedno dovolj prostora za zasebno 
iniciativo pri reševanju skrbi za starostnike. 
Verjamem, da so največji interes investitorjev 
oskrbovana stanovanja za starostnike. Možnosti 
pa so tudi v ureditvi področja nege na domu, 
kjer je trenutno veliko dela na črno, ker država 
ne podeljuje koncesij za to področje. V letu 2020 
naj bi bilo v državnem proračunu zagotovljenih 
5 mio za institucionalno varstvo in za potrebe 
na terenu. Na voljo pa so tudi kohezijska sred-
stva 2014-2020, ki jih bo mogoče črpati do leta 
2023. Koliko tega denarja bo prišlo v Lenart?

Upam, da bo objava naletela na posluh v 
občinskih svetih in pri poslancih v parlamentu 
pri reševanju izzivov za prihodnost starostni-
kov v Lenartu.

Drago Weinhandl

Različna mnenja o spomeniku Cankarju v Trojici

Povabilo Kulturnega društva Ernest Golob 
– Peter k donacijam za dokončanje vseh 
opravil na spomeniku Ivanu Cankarju, ki 

so ga odkrili 9. junija v Sveti Trojici, je namenje-
no vsem, ki so pripravljeni prispevati k pokritju 
vseh izdatkov, ki so nastali s projektom. Zanj v 
društvu v dopisu ocenjujejo, da je … »v daljšem 
časovnem obdobju s področja kulture v kraju 
brez primere. Na to smo ponosni.«

Povabilo je izzvalo ostro odklonilno mnenje 
domačina mag. Bineta Kovačiča, akademske-
ga slikarja, konservatorsko-restavratorskega 
svetnika, sodnega izvedenca za likovno ume-
tnost. Dopis društvu in občini zaokroža z oce-

no: »Projekt, ki je za vas »s področja kulture 
brez primere« … »se ne bi smel zgoditi! Kraj 
je preveč pomemben in lep!« Ocenjuje, da je 
… »manifestacija amaterizma, diletantizma in 
ošabnosti brez primere.« 

O zaznamovanju 100-letnice Cankarjeve 
smrti in odkritju spomenika v Sv. Trojici smo 
v Ovtarjevih novicah obširno poročali. Vabila 
društva k donatorstvu in celotnega pisnega od-
klonilnega stališča pa zaradi značaja in poslan-
stva časopisa in drže uredništva do polemik v 
tovrstnih medijih ne objavljamo.

Edvard Pukšič, odg. ur. ON 
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Eco Telegram naravni izdelki in storitve 
za razvajanje mamice in njenega 
novorojenčka.

Telegrame pošljemo 
neposredno v 

porodnišnico ali 
na domač naslov.

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

DARILNI PAKETI 

DARILNI BONI

Krvodajalske akcije v decembru 2019
Sreda  11. 12. KO RK Lokavec  Gost. Mihelič 7.30-10.00

Novice Izobraževalnega centra
Projekt Zeleno podjetništvo v Slovenskih goricah

V sklopu projekta Zeleno podjetništvo oz. ZELENI BIZNIS bo v decembru in januarju 
izveden modul RAČUNALNIŠKO OPISMENJEVANJE (30 UR).

Urili bomo področja, ki so ključna za varno rabo sodobnih tehnologij in ki vam bodo kar 
najbolj pomagala pri promociji dejavnosti in organizaciji dela. Pri delu bomo uporabljali 
tako osebni oz. prenosni računalnik kot tudi mobilne naprave (telefone in tablice). Podatke 
bomo hranili v oblaku, tako da boste lahko doma nadaljevali delo točno tam, kjer se bo na 
srečanjih zaključilo. Vsa srečanja bodo potekala tako, da boste lahko znanje takoj in nepo-
sredno preizkusili na svojih konkretnih primerih. Program bomo sproti prilagajali vašemu 
predznanju in vašim željam oz. 
potrebam.

Pričetek izobraževanja: torek, 
10. 12. 2019 ob 17.00 uri. Ude-
ležba je brezplačna in možna za 
vse prebivalce LAS Ovtar Slo-
venskih goric. Projekt financira 
Evropski kmetijski sklad za ra-
zvoj podeželja: Evropa investira 
v podeželje.

Prijave in dodatne informacije 
sprejemamo na:

T: 02 720 78 88 ali 051 368 118,
E: izobrazevalnicenter.slogor@

gmail.com
Študijski krožek Lahkih nog naokrog

Kljub temu da so temperature v mesecu decembru že precej nizke, se bomo mi toplo oble-
kli in se v petek, 6. 12. 2019, odpravili na pohod po čudoviti lenarški okolici. Zberemo se ob 
9. uri pred stavbo Izobraževalnega centra, Nikova 9, Lenart. 

Veseli bomo druženja z vami.
Alenka Špes

Zeleni biznis – Organizacijski vidik poslovanja
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Ko ti sekira pade v med!
Testiranje doživljajskih predstavitev v sklopu projekta Flagship Products

Razvojna agencija Slovenske gorice je v 
sodelovanju z Radiom Slovenske gorice 
v soboto, 16. novembra 2019, izvedla 

testiranje doživetij za vodilna produkta kruh 
in med: Pelji med od zrna do kruha in Se-
kira vam je padla v med. Dogodek je bil za 
udeležence brezplačen in je potekal v okviru 
projekta Flagship Products, ki je sofinanciran 
s strani Evropske unije, Evropskega sklada za 
regionalni razvoj, programa sodelovanja In-
terreg V-A Slovenija–Avstrija 2014-2020.

Udeleženci (poslušalci radia) so se zjutraj 
zbrali na avtobusni postaji v Lenartu in se z av-
tobusom odpeljali na doživetje po Slovenskih 
goricah. Pot nas je najprej vodila v Občino Be-
nedikt, kjer je bil prvi postanek na Turistični 
kmetiji Rajšp oz. apartmajski hiši Rajšp. Marti-
na in Angela Rajšp sta nam predstavili kmetijo, 
savnanje z medom in nas popeljali na ogled 
hiše. Ob koncu so nam postregli s tradicio-
nalnim slovenskim zajtrkom, ki je sestavljen iz 
samih vodilnih produktov: kruh, med, maslo, 
mleko in jabolka. Na ekološki kmetiji Pri Fri-
di na Zgornji Ročici (Sveta Ana) nas je sprejel 
vedno nasmejani gospodar Franček Ruhitel z 
družino. Spoznali smo manjšo tradicionalno 
slovenskogoriško kmetijo, ki se ukvarja s pri-
delavo žitaric – pire, lanu ter doživeli delavnico 
»Prite na tavrh«. V Močni pri Lenartu smo se 
ustavili pri Čebelarstvu in apiterapiji Vogrin-
čič. Uvodoma nas je gospod Karl presenetil z 
vrtenjem čebelarske himne na lajno, pokušali 
smo tudi medene dobrote. V tradicionalnem 
slovenskem čebelnjaku pa smo spoznavali ži-
vljenje čebel in čebelar-
ja, medene produkte in 
različne produkte apite-
rapije: medeno masažo 
in počivanje nad panji. 
Zadnji postanek je bil v 
Gostilni Šiker, kjer smo 
najprej naredili fotogra-
fijo za Pismo iz Sloven-
skih goric. V kmečkem 
muzeju pa nam je Sil-
vo predstavil različno 
orodje in pripomoč-
ke za različna kmečka 
opravila, med drugim 
tudi za mlekarstvo in 
pridelavo žit. Naše dru-

ženje smo zaključili s predstavitvijo družinske 
tradicije gostinstva in kulinarike ter se okrep-
čali s toplo enolončnico in sladico.

Udeležencem so bila doživetja v Slovenskih 
goricah skozi vodilna produkta kruh in med 
zelo všeč, spoznali so nove ponudnike in turi-
stične produkte ter obljubili, da se bodo k nam 
še vračali.

M. G.

Tradicionalno jesensko srečanje dveh pobratenih lovskih družin

Kozjaški lovski pozdrav, Dianin nasmeh in 
obilje lovske latovščine v Čagoni

Člani pobratenih 
lovskih družin 
(LD) Vurmat 

iz Sv. Duha na Ostrem 
Vrhu in Dobrava v Slo-
venskih goricah so 19. 
oktobra letos preživeli 
prijetno lovsko druže-
nje v revirju Čagona. 
Lovili so v prekrasnem 
jesenskem soncu in uži-
vali v jesenskih barvah 
slovenskogoriških goz-
dičev, polj in travnikov. 
Vse udeležence lova 
je v lovskem domu v 
Dobravi pozdravil sta-
rešina Franc Slekovec, 
nato pa so se zbrali pri 
kmetiji Kovačec v Čagoni, od koder so krenili 
na lov do Čebelarskega doma in vinogradni-
ške kmetije Gregorec. Lov so vodili Ivan Lju-
bec, Branko Kavčič in gospodar LD Dobrava 
Vlado Steinfelser. Diana jim je bila naklonje-
na, saj so uplenili kar tri dolgouhce in tudi tri 
fazane. V današnjih razmerah je to res bogat 

Dianin poklon, saj male divjadi (zlasti ne faza-
nov) v osrednjih Slovenskih goricah praktično 
ni več. In LD Dobrava pri tem ni nobena izje-
ma. Zvitorepka je bila letos zvitejša od lovcev 
in se jim je že prvem pogonu spretno izogni-
la. Po lovu so se spet zbrali v lovskem domu v 
Dobravi na zadnjem pogonu. 

OŠ Benedikt za živali

Zbudi se! Bodi odgovoren do živali!
Zanimiv projekt Društva za zaščito živali Maribor in štajerskih šolarjev

V Društvu za zaščito živali Mari-
bor, kjer se podobno kot pov-
sod po državi ubadajo s težava-

mi pri pridobivanju finančnih sredstev 
in s tem hrane ter drugih potrebščin za 
zapuščene in zavržene hišne ljubljenč-
ke, so v tednu otroka bili še posebej ak-
tivni na področju izobraževanja. Pod 
sloganom: „Zbudi se! Bodi odgovoren 
do živali“ so namreč obiskovali osnov-
ne šole v svoji okolici, s čim so „na en 
mah ubili dve muhi“, saj so otroke na-
učili pravilnega odnosa do živali, po 
drugi pa so zbrali precej hrane in dru-
gih potrebščin za zavržene živali. 

Tako so med drugimi obiskali tudi 
OŠ Benedikt, kjer so se družili z učen-
ci petega razreda. V omenjeno šolo so 
prišli prvič in so bili zelo zadovoljni. 
Kot poudarjajo na DZŽ Maribor, je 
celotna šola zbirala hrano in druge reči 
za živali. Nabralo se je veliko darov ozi-
roma donacij, med drugim okoli 90 kg 
mačje in pasje hrane, čudovite odejice 
in koce, slastni priboljški in še in še. „In 
tudi kakšno lepo posvetilo za živali smo 
vmes našli. Hvala učenki, ki je doma iz-
delala s starši 'skrivališče' za mladičke 
in ga opremila s konzervico. Naši mali oranž-
koti so bili zelo veseli. So se pozabavali in po-
sladkali pred odhodom v svoje domove. Hvala 
učiteljem in ravnatelju Aljoši Bradaču za lep 
vzgojni doprinos in vzgojen pristop pa tudi za 
lep spominek. Hvala pridnim in vedoželjnim 

učencem in hvala staršem za odziv na zbiral-
no akcijo - hvala za vsako konzervico, vrečico, 
briket, igračko, koco posebej... Z nami je bila 
tudi naša s(m)rčica Mala, ki nam je popestrila 
dopoldne“, pravijo na DZŽ Maribor.

O. B.
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Zelje - Brassica oleracea
Promocija zeliščarstva pri Rupertu

Na širni dobravi 
je glava pri glavi: 
učene nobene, 

neumne nobene, a vse 
so zelene, sprašuje ena 
od ugank. Zelje uvršča-
mo med križnice, kamor 
sodijo še: orhovt, cveta-
ča, hren, gorčica, redkve, 
repa... Prednik mnogih 
današnjih sort je divje ze-
lje, ki raste po kamnitih obalah Sredozemlja 
in tudi vse do Irske. Rimski naravoslovec in 
pisatelj Plinij je o svojih rojakih zapisal tako: 
dokler so se stari Rimljani prehranjevali 
skromno in sta jim bila zelje in močnik vsak-
danja hrana, so bili čvrsto, zdravo in moč-
no ljudstvo. Zelje je dolgo veljalo za hrano 
in zdravilo revežev. Premnogi mornarji, ki 
so odkrivali nove, neznane kraje, so si prav 
z zeljem rešili življenja, saj jih je na dolgih 
plovbah ogrožal skorbut. Prav gotovo ste že 
slišali ali sami uporabili rekli: hoditi komu v 
zelje in na katerem zeljniku pa je to zrastlo. 
Zelje simbolizira trmoglavost, trdoglavost, 
dobrostanje, korist, dobiček. Danes imamo 
mnogo vrst zelja, a vseeno najpogosteje mi-
slimo na belo in rdeče zelje, na rano (poletne 
sorte), na pozno (jesenske in zimske sorte) 
ter tisto, ki ima bolj okroglo, ploščato ali 
koničasto glavo. Od zdrave pridelave, pravo-
časnega spravila in pravilne hrambe je odvi-
sno, kako dragoceno živilo in zdravilo bo za 
naše telo. Dobro je, da ga hranimo v hladni, 
zračni kleti z ilovnatimi tlemi. Zelje je bogat 
vir številnih koristnih snovi: rastlinskih be-
ljakovin, vlaknin, ogljikovih hidratov, ma-
ščob, smol, kalija, železa, magnezija, žvepla, 
selena, bakra, fosforja ter vitaminov: A, B, C, 
E, K, U. Torej zelje ni le zelenjava, ampak jo 
brez slabe vesti lahko imenujemo zdravilna 
rastlina, ne le v ljudskem zdravilstvu, tudi 
sodobne raziskave potrjujejo to.

Sveži sok iz zelja pripravimo na dva nači-
na: zelje narežemo, dolijemo malo sveže vode 
in ga zmiksamo ali zelje na čim bolj drobno 
narežemo, malo posolimo, dodamo limonin 
sok, pustimo da malo odstoji in stisnemo na-
stali sok. Vedno uporabimo zdrave, čiste zelj-
ne liste. Takšen sok je dobrodošel za zdravlje-
nje želodčnih razjed in ran na dvanajstniku, 

seveda ob ustrezni dieti. 
1/2 litra do 1 liter svežega 
soka spijemo po požirkih 
čez ves dan. Po štirih do še-
stih tednih se rane zaprejo. 
Dobro se obnese tudi pri 
vnetju debelega črevesa. 
Če ob pitju pride do nape-
njanja, si pomagamo s ča-
jem iz kamilice in kumine. 
Najprej pred obrokom spi-

jemo tak čaj, uro po obroku pa zeljni sok. Če 
pijemo sok, pomešan z medom, je to dobro 
za pljučna obolenja (astma, bronhitis). Pri 
vnetem grlu sok grgramo in nato izpljune-
mo. Vedno uporabimo sveže pripravljen sok. 
Za obloge iz zeljnih listov uporabljamo bele 
sorte zelja, vzamemo notranje liste, jih ope-
remo z mlačno vodo ter posušimo med kr-
pama. Izrežemo debela rebra, liste zvaljamo 
ali rahlo potolčemo. Obkladke menjujemo, 
če ni navedeno drugače, 2 do 3-krat dnevno. 
Uporabljene liste zavržemo. Obloge upora-
bimo pri: vnetju dojk, mastitisu, cistah na 
dojkah (na dojke polagamo hladne liste, ki jih 
menjujemo vsako uro, pričvrstimo jih z ne-
drčkom. Tak obkladek služi tudi odvajanju od 
dojenja, saj zmanjšuje tvorbo mleka, zato ga 
tiste mamice, ki imajo bolj malo mleka naj ne 
uporabljajo), vnetju ven (na vnete vene polo-
žimo liste, ki jih učvrstimo s folijo za živila), 
pri oteklinah in bolečih sklepih ter revmi 
(pri revmi damo po vrhu še volneno krpo), za 
celjenje izpuščajev po kozah in rdečkah, pri 
pasavcu (odvzema bolečine), pri zanohtnici, 
pri protinu, pri tenzijskem in migrenskem 
glavobolu, pri astmi in bronhitisu (tople li-
ste polagamo na prsi), pri nevralgijah obra-
znega in zobnega živca, pri tvorih (pospeši 
zorenje in tudi celjenje), pri ranah, ki se 
slabo celijo (rano razkužimo z razredčenim 
alkoholom ali kamiličnim čajem in nanjo 
položimo liste). Toliko je še dobrih učinkov 
zelja, da bom nadaljevala v naslednji številki. 
Za danes pa le še pregovor: boljša žlica zelja v 
miru, kot pečenka v prepiru.

Sestavek je nastal v okviru operacije Rupert 
(LAS Ovtar Slovenskih goric). Naložbo finan-
cirata Republika Slovenija in Evropska unija iz 
Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Marija Čuček

Na DZŽ Maribor so bili še posebej zadovoljni z darili na OŠ 
Benedikt. Foto: arhiv DZŽ Maribor Pozdrav lovini in zahvala Diani po lovu v Čagoni, foto: Marjan Toš

LAS OVTAR
SLOVENSKIH GORIC



Pripravili so tudi medsebojni obračun v 
streljanju na glinaste golobe, ki so ga zanesljivo 
dobili gostje iz Vurmata in premagali favorizi-
rane domačine. Tako je tudi prav, so povedali 
gostitelji iz Dobrave in čestitali zmagovalcem, 
ki so nastopili z nekaterimi lovskimi in strelski-
mi legendami, kot sta Anton Črnko Čas in Jože 
Pep Maček. Anton je pokazal mladim, kako je 
treba ohraniti mirno roko in oster pogled – za-
del je namreč vseh deset golobov. Tudi Pep se 
je dobro držal, preostanek dela pa so opravili 

mlajši člani LD Vurmat. Gostiteljem iz Dobrave 
ni mogel pomagati niti aktualni bazenski prvak 
Vlado Steinfelser.

Lovsko prijateljstvo in tovarištvo sta že de-
setletja veliki vrednoti in v sodobnem času to-
liko pomembnejši, saj klasični lov izgublja na 
pomenu. Tega se k sreči zavedajo mlajši člani 
zelene bratovščine in to je za ohranjanje lovske 
tradicije, šeg in navad še kako pomembno. 
Bolj kot za danes – za jutri! 

M. T.

Z ženami na lovu

Na obronkih Se-
narske in ob 
ostankih stare 

struge reke Pesnice je 
potekal že 46. tradici-
onalni lov z ženami, ki 
ga je pripravila Lovska 
družina Dobrava v Slo-
venskih goricah. Po ob-
vezni jutranji kavici in 
vročem času v lovskem 
domu so udeleženci 
lova prisluhnili poz-
dravu starešine Franca 
Slekovca in besedam 
lovovodje Jureta Toša 
o izvedbi lova in var-
nem rokovanju z orož-
jem. Lov se je začel v 
nekoliko oblačnem in 
nič kaj prijetnem vre-
menu, nato pa nadaljeval in zaključil v jesen-
skem soncu. Med lovom, ki je bil bolj prije-
tno druženje in spominjanje na stare čase, so 
obujali spomine na začetke tovrstih druženj iz 
leta 1973. Med tistimi, ki je bila na vseh do-
sedanjih lovih, se je tudi tokrat znašla Alenka 
Kavčič iz Cerkvenjaka. V kratkem odmoru se 
je spomnila mnogih lovskih deklet in žena, ki 

so rade hodile z lovci po zelenih stečinah. Pri 
tem je posebej omenila Marijo Duh, Adelo Ne-
uvirt, Tinko Mlinarič, Terezijo Senekovič, Mil-
ko Žmavc, Dragico Šebart, Pavlo Hojnik in še 
mnoge druge, na katere mlajše lovske družice 
ohranjajo lepe spomine. 

M. T.
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• 27 let izkušenj v zavarovalništvu
• Zaupa nam že več kot 4.000 zavarovancev
• Na 1. mesto postavljamo stranko
• Svetujemo pri sklenitvi zavarovanja in nudimo pomoč v primeru škode
• Delujemo na območju severovzhodne Slovenije
• Za odlično poslovanje smo prejeli certifi kat 

Gospodarske zbornice Slovenije - Excellent SME 

Leon Gjerkeš, direktor ekskluzivne zavarovalne agencije 
Adriatica Slovenice d. d.

Smo zavarovalna agencija ZAAL d. o. o. Z našo ekipo izkušenih 
zastopnikov nudimo svetovanje pri izbiri ustrezne zavarovalne 
zaščite, tako za posameznika in družino, kot tudi za dom, avto, 
obrt in industrijo. Pri tem nam pomagajo dolgoletne izkušnje 
v zavarovalništvu, neprestano spremljanje trendov na različnih 
področjih in nenehno izpopolnjevanje znanja na področju 
zavarovalništva. Hkrati pa dajemo priložnost tudi zaposlovanju 
mlajših populacij iz našega okolja. 

Pri svojem delu se srečujemo z različnimi situacijami. Vse 
pogosteje opažamo, da ljudje brez težav zavarujejo svoj avto, 

Obiščite nas v naši poslovalnici v Lenartu. 
V pritličju poslovne stavbe na Kraigherjevi ulici 19b 

  02 720 02 00

Veseli bomo vašega obiska:
Ponedeljek, torek in četrtek od 7.30 do 12.00 in od 13.00 do15.30
Sreda od 7.30 do 12.00 in od 13.00 do 16.00
Petek od 7.30 do 12.00 in od 13.00 do 15.00
Na vašo željo vas obiščem tudi na domu.

Adriatic Slovenica d. d., Ljubljanska cesta 3a, 6503 Koper, november 2019

Nasvet bralcem: 
Postavite sebe in svojo družino na prvo mesto 
in poskrbite za ustrezno zavarovalno zaščito 
v vseh življenjskih situacijah. Z veseljem vam 
bomo pomagali najti najbolj optimalno rešitev 
glede na vaše življenjske potrebe. 

premalokrat pa poskrbijo za ustrezno zavarovalno zaščito sebe 
in svoje družine. Stroški, ki jih lahko terja že malo večja nezgoda 
ali huda bolezen lahko znašajo več tisoč evrov. 

Ni zanemariti dejstva, da v zadnjih letih zboli za rakom 
več kot 12.000 Slovencev, okoli 6.500 moških in okoli 
6.000 žensk.* Potrebno se je zavedati, da se v primeru daljše 
bolniške odsotnosti zmanjša tudi osebni dohodek, hkrati pa nas 
doletijo še stroški prevozov na zdravljenje, prilagoditev bivalnih 
prostorov, pomoči na domu ...
*Vir: Register raka Republike Slovenije, www.slora.si/rak-v-sloveniji

Vabljeni na kavo v našo poslovalnico.

KAKO PRAVILNO LOČEVATI?

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.

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.

  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 EMBALAŽO?

www.saubermacher.si

Pred lovom v Senarski so se zbrali na zboru pri lovskem domu v Dobravi.  
Foto: Marjan Toš



95 let Antona Lesjaka iz Oseka

V mesecu oktobru 
je praznoval 95 
let Anton Lesjak 

iz Oseka. Obiskali so 
ga  župan Občine Sveta 
Trojica v Slovenskih go-
ricah David Klobasa in 
predstavniki Občinske 
organizacije rdečega 
križa. 

Anton Lesjak na na-
slovu živi s svojo ženo 
Marijo, s katero sta se 
obiska in voščil raz-
veselila. Povedala sta 
nam, da sta zelo vesela, 
da ju obiskujejo sosedi 
in jima tudi priskoči-
jo kdaj na pomoč, saj sta oba šibkega zdrav-
ja. Mariji in Antonu smo zaželeli predvsem 

zdravja, ki ga najbolj potrebujeta.
Barbara Škrlec Cvetko

90 let Elizabete Zemljič

Visok življenjski jubilej je praznovala 
dolgoletna članica Društva upokojen-
cev Benedikt gospa Elizabeta Zemljič 

- Lizika. Ob tem dogodku smo jo obiskali, 
čestitali in skromno obdarili predstavniki dru-
štva. Tudi tokrat se je obisku pridružil  župan 
Občine Benedikt mag. 
Milan Repič, prisotni 
pa sta bili obe Lizikini 
hčerki Zinka in Cvetka, 
ki sta prav tako članici 
našega DU.

Lizika je bila rojena v 
Oseku, do leta 1975 je z 
možem Francem, ki je 
žal že pokojen, živela na 
Ločkem vrhu in nato v 
Štajngrovi. Od letošnje-
ga septembra prebiva 
v Domu sv. Lenarta. 
Danes ima 5 vnukov, 
10 pravnukov in enega 
prapravnuka. Vsi jo v 

domu pogosto obiskujejo in jih je zelo vesela. 
Vesela je bila tudi našega obiska in ob zdravici, 
ki smo jo skupaj spili, smo ji zaželeli še veliko 
zdravja in dobrega počutja.

Milan Hlevnjak

V spomin na Jožefo Kurnik (1955–2019)

V soboto, 2. 11. 2019, smo se na novem 
jurovskem pokopališču poslovili od 
članice Občinskega sveta Občine Sv. 

Jurij v Slov. goricah, Jožefe Kurnik. 
Jožefa Kurnik se je rodila 13. maja leta 

1955 mami Genovefi in očetu Alojzu Mla-
karju na Vardi. Novembra 1974 se je poročila 
z možem Milanom, v zakonu sta se razvese-
lila dveh otrok. Družinsko srečo so dopolnili 
dve vnukinji in trije vnuki. Jožica je bila vse-
lej rada v krogu družine in sorodnikov, bila 
je na tekočem, kaj se je dogajalo v družbi, 
sodobno je gledala na svet in v vsakem tre-
nutku za vse našla pravo besedo.

Jožefa Kurnik iz Varde se je v Občini Sv. Ju-
rij v Slov. goricah vključevala tudi v družbeno 
življenje domačega kraja in pustila neizbrisen 
pečat na več področjih. Poštenost, delavnost in 
spoštovanje domače zemlje ter tradicionalnih 
vrednot so bila njena življenjska načela. 32 let 
je bila aktivna članica Društva kmečkih gospo-
dinj Sv. Jurij v Slov. goricah. Od leta 1992, ko 
je prevzela predsedniško funkcijo tega društva, 
je skrbela za izobraževanje, druženje in aktiv-
no sodelovanje članic na prireditvah v domači 
občini in širše. V času njenega vodenja društva 
so se redna mesečna srečanja članic odvijala v 
kmečki sobi družinske hiše Kurnik – Vuzem 
na Vardi. Jožica je bila znana kot odlična go-
spodinja. Bila je spe-
cialistka za drobno 
zavito orehovo poti-
co, ki je izpod njenih 
rok velikokrat nastala 
tudi za kakšno poseb-
no darilo za domače 
in tuje goste. Svoj čas 
pa je posvečala tudi 
prostovoljnemu delu 
v okviru Občinske 
organizacije Rdečega 
križa Sv. Jurij v Slov. 
goricah. Bila je čla-
nica Društva rejnic 
Lenart. Njeno delo 
ni ostalo neopaženo. 
V letu 2012 ji je Ob-
čina Sv. Jurij v Slov. 
goricah za njeno 
dolgoletno delo, ki je 
pripomoglo k ugledu 
in razvoju občine, 

podelila občinsko prizna-
nje – Jurijev srebrnik. 

V letu 2010 je bila ime-
novana za članico Odbora 
za družbene dejavnosti pri 
Občini Sv. Jurij v Slov. gori-
cah. V naslednjem manda-
tnem obdobju 2014–2018 
pa se je odločila sodelovati 
na lokalnih volitvah. Njena kandidatura v na-
seljih Varda in Partinje je bila uspešna, saj je 
bila 5. 10. 2014 izvoljena na lokalnih volitvah v 
občinski svet. Mandat v občinskem svetu pa so 
ji ljudje zaupali tudi na zadnjih lokalnih voli-
tvah v lanskem letu. Funkcijo občinske svetni-
ce je opravljala zavzeto in z vso resnostjo.

Kljub vedenju, da se je članica Občinskega 
sveta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah v začet-
ku letošnjega leta spopadla s hudo boleznijo, 
je bila dejavna še na seji občinskega sveta 
konec septembra in seji delovnega telesa 
občinskega sveta v oktobru, kjer je kazala še 
obilico življenjskega elana in pozitivne na-
ravnanosti. Slovo je bilo zato še toliko težje.

Praznino, ki je nastala, bomo napolnili z 
bogatimi spomini. Jožica, hvala za vse in po-
čivaj v miru!

Peter Škrlec, župan Občine Sv. Jurij  
v Slov. goricah

90 let Rozalije Kralj

V sredo, 6. no-
vembra, je svoj 
90. jubilej pra-

znovala Rozalija Kralj 
iz Zg. Senarske. Gospo 
Rozalijo so obiskali 
podžupan Občine Sveta 
Trojica v Slovenskih go-
ricah Smiljan Fekonja 
ter predstavniki Dru-
štva upokojencev Sveta 
Trojica in Območne 
organizacije rdečega 
križa Sveta Trojica. Go-
spa Rozalija se je obiska 
zelo razveselila in več-
krat poudarila, kako je 
bilo lepo, ko je lahko še 
opravljala različna dela. Prav tako je poudarila, 
da se velikokrat spomni na sedaj žal že pokoj-
nega sina Marjana. Rozalija domuje skupaj s 
hčerko Jožico in vnukom. Danes je ponosna 

na svoja otroka Jožico in Rajka ter vnuke. Ro-
zaliji smo zaželeli še mnoga zdrava leta. 

Barbara Škrlec Cvetko 

90 let Elizabete Savec iz Sp. Gasteraja

Župan Občine Sv. 
Jurij v Slov. gor. 
Peter Škrlec je 

v ponedeljek, 18. no-
vembra 2019, obiskal 
Elizabeto Savec iz Sp. 
Gasteraja, ki je ta dan 
slavila svoj 90. rojstni 
dan. Elizabeta se je leta 
1929 rodila v Senarski, 
kjer je otroštvo preži-
vljala skupaj z dvema 
bratoma in sestro. Z ži-
vljenjskim sopotnikom, 
možem Pavlekom, je 
imela 3 otroke, dva si-

Zlata poroka zakoncev Žvajker

V soboto, 26. oktobra 2019, sta časti-
tljivih petdeset let skupnega življenja 
praznovala Jožica in Franc Žvajker iz 

Zgornjih Žerjavcev. Svoje poročne zaobljube 
sta v družbi prijateljev in svojih domačih sve-
čano obnovila v župnijski cerkvi sv. Lenarta. 
Civilni del obreda je opravil župan Občine 
Lenart mag. Janez Kramberger, cerkvenega ob 
zahvalni maši pa pater Janez Kurbus in farni 
župnik Marjan Pučko. 

Gospa Jožica in gospod Franc sta svojo 
odločitev za skupno ži-
vljenjsko pot potrdila 
18. oktobra 1969. Po 
poroki sta nekaj let ži-
vela v bloku v Lenartu 
in v tem času zgradila v 
Zgornjih Žerjavcih dom 
svoji družini. V zakonu 
sta se jima rodila sin 
Leon in hči Sabina, ki 
sta ju razveselila s tremi 
vnuki in eno vnukinjo. 
Na povezanost svoje 
družine in odnose s pri-
jatelji sta zelo ponosna. 

Svoj ponos nanju pa 
so v svojih nagovorih 
poudarili tudi družina in 

članice Društva kmečkih žena in deklet Lenart, 
pri katerih je gospa Jožica s svojim delom zelo ak-
tivna. Hčerka Sabina se jima je v svojem in v ime-
nu brata ter njunih družin zahvalila za ves trud, 
pomoč in vodenje čez ovire vsakdanjega življenja. 

Gospa Jožica in gospod Franc sta s svojim 
požrtvovalnim delom aktivna v naši skupnosti 
tudi v jeseni življenja, za kar se jima najlepše 
zahvaljujemo in jima vsi skupaj želimo še veli-
ko lepih in srečnih skupnih let.

Občina Lenart

nova in hčer. Danes pa je ponosna babica 12-
im vnukom in prababica 6-im pravnukom. Po 
smrti moža, s katerim je bila poročena 26 let, 
je dolga leta živela sama, pred 13-imi leti pa 
se je preselila k hčerki, pri kateri živi še danes. 
Kljub častitljivi starosti še vedno rada poprime 

za delo na kmetiji, posebej pa jo veseli delo na 
vrtu. Za njen jubilej ji je čestital tudi župan in 
izročil simbolično darilo ter ji zaželel zdravja 
in zadovoljstva še naprej. 

D. K.
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V soboto, 2. 11. 2019, je v spomin na preminulo članico jurovskega občinskega sveta 
Jožefo Kurnik potekala žalna seja občinskega sveta. Poleg članov in članice OS so se 
je udeležili tudi predsednica Občinske volilne komisije Simona Bauman, predsednica 
Nadzornega odbora Jelica Sagadin in nekateri drugi člani odborov in komisij občinske-
ga sveta. Prisotni so se pokojni poklonili z minuto molka in se vpisali v žalno knjigo.



Vox Angelica pri predsedniku države
Dekliška vokalna 

skupina Vox Angelica, 
ki deluje šele 3 leta, je v 
letošnjem letu izpeljala 
že nekaj pomembnih 
projektov, na katere so 
izjemno ponosne. Tako 
so v mesecu februarju 
v Lenartu razprodale 
Valentinov koncert s 
Prifarskimi muzikan-
ti, nedavno pa znova 
navdušile z dogodkom 
Vesela jesen s Frajkin-
clari. Da sta njihovo 
trdo delo in kvaliteta 
opazna tudi na med-
narodnem zborovskem 
parketu, priča letošnji 
uspeh na tekmovanju 
v Grčiji, kjer so dekle-
ta osvojila 3. nagrado 
oz. bronasto medaljo. 
Na podlagi uspešne 
predstavitve svoje dr-
žave izven njenih meja 
so bile povabljene, da 
na dan suverenosti, 25. 
oktobra 2019, zapojejo 
v predsedniški palači v 
Ljubljani pri samemu 
predsedniku države Borutu Pahorju. Ta je bil 
nad njihovim repertoarjem, še zlasti nad venč-
kom uspešnic Vesele jeseni oz. nekdanjega fe-
stivala Narečne popevke, izjemno navdušen. 
Dogodku so ob novinarjih prisostvovali tudi 
osnovnošolski otroci in drugi obiskovalci, ki 
so s slovenskimi zastavicami prisrčno oboga-
tili praznični nagovor. Po nastopu so bila de-
kleta povabljena v predsedniško pisarno kjer 
je bil čas za zahvalo, klepet in fotografiranje s 

predsednikom. Nato pa jih je v hramu demo-
kracije sprejel in nagovoril predsednik držav-
nega sveta, Alojz Kovšca. Sledila sta tudi na-
zorna predstavitev parlamenta in čas za kosilo. 
Za izjemno bogat in vtisov poln dan so dekleta 
hvaležna Pravni družbi Pavkovič in partnerji, 
d. o. o., za organizacijo in pokroviteljstvo, stro-
kovni vodji Aniti Kralj in prevozniku in spon-
zorju Ernestu Škergetu.

P. A. 

Missa Katharina v cerkvi sv. Lenarta
Pihalni orkester 

Grenzlandtractenka-
pelle iz Cmureka in 
Cerkveno-prosvetni 
pevski zbor KD Sv. 
Ana so ustvarili vr-
hunsko umetniško 
glasbeno doživetje

Missa Katharina - 
leta 2006 ustvarjeno 
ter 2007 nagrajeno delo 
nizozemskega sklada-
telja Jacoba de Haana - 
je  bilo premierno  izve-
deno na slovenskih tleh 
v nedeljo, 27. oktobra 
2019, v cerkvi sv. Lenarta. Pevci Cerkveno-
-prosvetnega pevskega zbora Kulturnega dru-
štva Sveta Ana pod vodstvom Natalije Šijanec, 
v sodelovanju s pihalnim orkestrom Gren-
zlandtrachtenkapelle iz avstrijskega Cmureka, 
ki ga že vrsto let vodi Walter Pock, so pripravili 
izjemen glasbeni dogodek. Poseben  pečat  je 
koncertu dala  solistka mag. Johanna Frey.

Gre za zelo zanimiv koncert, ki mu pihalni 
orkester z nekoliko neklasično zasedbo daje po-
seben glasbeni pečat, zbor pa s svojo vedrino, 
ubranostjo svojevrstno zvočno protiutež. Missa 
Katharina je sestavljena iz desetih delov Prälu-
dium, Kyrie, Gloria, Credo,  Offertorium, Sanc-
tus, Benedictus, Agnus Dei, Amen, Postludium.

Pihalni orkester - Grenzlandtrachtenkapelle 
iz občine Mureck - aktivno deluje že 165 let. 
Izredno dejavni so s svojimi nastopi tako doma 

kot v tujini, prav tako jim tudi mednarodna 
priznanja ter nagrade nikakor niso tuje.

Cerkveno-prosvetni pevski zbor Kulturne-
ga društva Sv. Ana, ki šteje 93 let delovanja, 
je zelo dobro poznan po širokem naboru pe-
smi, ki jih predstavlja ljubiteljem zborovskega 
petja. Predstavil se je po Sloveniji kakor tudi 
v tujini, zbor se redno udeležuje tekmovanj 
in strokovni ocenjevalci mu vedno namenijo 
visoke ocene.

V lenarški cerkvi  je glasba zazvenela v izje-
mnem sozvočju. Glasba povezuje ljudi preko 
vseh meja, jih združuje in bogati. Hvala Cer-
kveno – prosvetnemu pevskemu zboru KD Sv. 
Ana, Pihalnemu orkestru  Grenzlandtrachten-
kapelle Mureck in številnemu občinstvu.

D. O., foto: Žiga Strmšek

Literarni večer »Poezije pod Roškarjevo 
trto« v Jurovskem Dolu

V petek, 8.11. 2019, se je v Jurovskem Dolu 
odvijal literarni večer, ki smo ga organizatorji 
nekoliko poetično poimenovali Poezije pod 
Roškarjevo trto. Prireditev se je simbolično 
pričela na trgu v centru vasi pred Roškarjevo 
trto, potomko stare trte z Lenta. V Jurovskem 
Dolu in v Slovenskih goricah nasploh se pre-
malo zavedamo, da je bil naš domačin Ivan 
Roškar svetovljan. Ob pomembnem politič-

nem in družbeno-kulturnem delovanju je bil 
skrben gospodar na svoji kmetiji in lastnik 
znamenitega vinograda na Slateniku, kjer je 
med prvimi zasadil najžlahtnejše sorte trte. 
Naš dragoceni cepič tako upravičeno nosi 
njegovo ime, zanj pa skrbi Roškarjev prav-
nuk Ivan Špindler. Pred Roškarjevo trto je vse 
prisotne nagovoril župan Občine Sveti Jurij v 
Slovenskih goricah Peter Škrlec. Nato smo se 

odpravili v avlo Fredija Neuvirta, 
kjer smo ustvarjalci večera na kratek 
ter poljuden način predstavili življe-
nje, družbeno delovanje in osebnost 
predolgo pozabljenega in zamolča-
nega domačina. 

Ivan Roškar (1860–1933) je bil v 
prvi vrsti kmet, mož kremenitega 
značaja in zagovornik slovenskega 
jezika in kulture v času, ko sloven-
sko ljudstvo pred zakonom ni uživa-
lo enakih pravic kot večinski avstrij-
ski narod. Besede našega sokrajana 
so ne tako davno nazaj odmevale v 
deželnem zboru v Gradcu, v avstrij-
skem državnem zboru na Dunaju 
ter v skupščini kraljevine Srbov, Hr-
vatov in Slovencev v Beogradu. Bil 
je seveda tudi župan domače Malne, 
kjer se je njegova politična pot zače-
la. Do konca je ostal neomajno zvest 
svojim ciljem, da se politično izrazi 
kot predstavnik slovenskega kmeč-
kega in podeželskega prebivalstva. 
Veljal je za podpornika slovenske 
šole in ima veliko zaslug za gradnjo 
novega šolskega poslopja v doma-
čem kraju leta 1909. Njegova vnu-
kinja, žal že pokojna Cirila Brunčič, 
je po spominu navedla, da so ga pri 
delu vodili poštenost in občutek za 
red in pravico. Ob tedanjem učitelju Mateju 
Pergerju je bil leta 1902 ustanovitelj bralnega 
društva Edinost, ki je imelo svoje prostore v 
takratni gostilni Krajnc, današnji Plateisovi 
hiši, kjer so se vsak vikend odvijale priredi-
tve, tombole in čitalnice. Delovanje društva 
je temeljilo na številčnem pevskem zboru in 
množičnem uprizarjanju dramskih iger. Ivan 
Roškar je bil dolgoletni predsednik društva 
in ga je tudi materialno in moralno podpiral. 
Naročene so imeli številne časopise, ki so si jih 
občani lahko izposojali ter tako krepili bralno 
kulturo in domovinsko zavest. V tridesetle-
tnem delovanju društva so prirejali tudi pre-
davanja iz različnih področij. 

V svojem političnem udejstvovanju se je 
Roškar zavzemal za avtonomijo Slovenije, za 
slovenščino v šolah in uradih, opozarjal je na 
težave preprostega slovenskega človeka in se 
boril za boljšo prihodnost našega kraja. Bil je 
dober ljudski govornik in je šel ljudem na roko 
v času nesreč in vremenskih ujm. 

Literarni večer je obogatil domačin in lju-
biteljski zgodovinar Aleksander Purgaj s pri-
povedjo, kako je začel odkrivati podatke o 
Roškarjevem življenju, in predstavil tudi svoj 
pogled na zamolčanost njegovega dela in po-
slanstva. Spomnili pa smo se tudi Fredija Ne-
uvirta, ki je kot učitelj, plesalec, igralec, režiser 
in dolgoletni predsednik pustil neizbrisen pe-
čat v delovanju našega društva, zato smo se ob 

30-letnici smrti njegovemu spominu poklonili 
z minuto molka. 

Literarni večer so sooblikovali Jurovski ok-
tet, Dekliška vokalna skupina Iskrice, Dejan 
Arcet, Janja Roškarič, Zdenka Krautič in Vida 
Ornik. 

Prireditev je v okviru projekta Oživitev trške-
ga jedra organiziralo Kulturno društvo Ivana 
Cankarja Jurovski Dol v sodelovanju z Občino 
Sveti Jurij v Slovenskih goricah. V kraju si pri-
zadevamo, da trg postane mesto druženja vseh 
generacij ter obujanja in ohranjanja kulturne 
dediščine, zato ob Roškarjevi trti odslej podobo 
trškega jedra dopolnjuje tudi digitalna turistič-
no informacijska tabla, ki je bila nabavljena v 
okviru projekta Oživitev trškega jedra in s so-
financiranjem Republike Slovenije in Evropske 
unije iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. 
Preko digitalne table se bodo domačini in obi-
skovalci seznanili z osnovnimi podatki Občine 
Sveti Jurij v Slovenskih goricah, z njenimi zna-
menitostmi, z značilno kulinariko, nastanitve-
nimi zmožnostmi ter aktualnimi prireditvami, 
s katerimi želimo pokazati, da občina Sveti Jurij 
v Slovenskih goricah tam »na vzhodu« ni neka 
neznanka, ampak privlačen kraj z neokrnjeno 
naravo in bogatim družbeno-kulturnim doga-
janjem. Vabljeni tudi vi, ki prebirate te vrstice, 
da nas obiščete v našem raju ob Globovnici.

Vida Ornik, KDIC Jurovski Dol, 
foto: Danilo Zemljič

Vsem čudežnim. In čudnim.
V avli Antona Fašinga pri Sveti Ani v Sloven-

skih goricah je založba Kreativna PiKA iz Le-
narta 17. oktobra predstavila mladinski roman 
s pomenljivo dvoumnim naslovom ČUDežNI 
DEČEK pisateljice B. L. Pride. Knjiga z nape-
to in romantično zgodbo prinaša vprašanja, ki 
se postavljajo vsem nam – vprašanja bližine in 
samote, povezanosti in osamljenosti, vprašanja 
dvomov in strahov ter tega, kako preživeti s tem, 
kar imamo, tam, kjer smo. Pod psevdonimom 
B. L. Pride ustvarja učiteljica 
angleščine in slovenščine na 
OŠ Sveta Ana Barbara Pri-
stovnik. Pogovorni večer je 
vodila Mateja Kramberger, 
ki je knjigo tudi lektorirala. 
Gre že za avtoričino 11. knji-
go, le da se je avtorica tokrat 
odločila in napisala mladin-
ski roman. Knjiga je izšla 10. 
oktobra 2019 na svetovni 
dan duševnega zdravja. Gre 
za dan, ki izobražuje in oza-
vešča o duševnem zdravju. 
ČUDežNI DEČEK je knjiga, 
pri kateri je potrebno ome-
niti če ne celo opozoriti, da 
zna biti zgodba precej kruta, 
saj se v njej pojavi tema du-
ševne bolezni, samomora, 

osamljenosti in prestopništva, a avtorica vse to 
in še veliko več vtke v zgodbo, polno ljubezni 
in upanja, zato je njeno pozitivno sporočilo 
neprecenljivo. Knjigo je izdala in založila založ-
ba Kreativna PiKA iz Lenarta. Knjiga je lahko 
lepo darilo – kupite jo lahko na sedežu podjetja 
v trgovskem centru Mercator v Lenartu ali na 
spletni strani www.kreativnapika.si.

Nina Zorman, foto: Maksimiljan Krautič
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Predstavnika založbe Kreativna PiKA Nina Zorman in Zmago Šalamun z 
moderatorko in lektorico Matejo Kramberger ter avtorico B. L. Pride – Barba-
ro Pristovnik.



ODBOJKA

Mednarodni 
odbojkarski turnir 
IOK Zoja je v sklopu 
lenarškega občinskega 
praznika organizirala 
mednarodni turnir v 
odbojki za starejše de-
klice. Na turnirju so 
sodelovale ekipe iz av-
strijske Radgone, OK 
Puconci in ekipa Zoja iz 
Lenarta. V športni dvo-
rani Lenart se je zbralo 
veliko število navijačev, ki so videli odlično 
ter zelo borbeno igro vseh igralk. Ekipe so se 
pomerile med seboj in na koncu je zasedla 1. 
mesto ekipa iz avstrijske Radgone, 2. mesto je 
osvojila ekipa iz Puconcev in 3. mesto domača 

ekipa iz Lenarta. 
Del tekmovanja si je ogledal tudi župan Ob-
čine Lenart mag. Janez Kramberger, ki je tudi 
podelil pokale ekipam za dosežene rezultate.

Podpredsednik IOK Zoja Igor Smonkar

Velik uspeh slovenskogoriških mažoret na 
mednarodnem tekmovanju v Splitu
Lana Žabčič iz Lenarta, Barbara Anžel in Tine-
ja Ornik iz Sv. Trojice ter Tadeja Grabušnik in 
Gabrijela Grabušnik so z mažoretno in twirling 
skupino Občine Pesnica 27. oktobra 2019 na 5. 
mediteranskem pokalu v Splitu osvojile odlič-
ne uvrstitve. V konkurenci tekmovalk iz Slove-
nije, Hrvaške, Črne gore, Češke in Slovaške se 
je na sam vrh znova povzpela Lana Žabčič, ki 
je osvojila 1. mesto v kategoriji solo senior ter 
prvo mesto v skupinski vadbi v kategoriji de-
file skupaj z Tinejo Ornik, Tadejo Grabušnik, 
Sergejo Pauman, Manco Čuješ, Barbaro Anžel, 
Gabrijelo Grabušnik in Eleno Markuš.
Slovenskogoriška dekleta so osvojila še dve tre-
tji mesti, in sicer v skupinski vadbi v kategoriji 
moderna in v mini skupini. Tineja Ornik in 
Tadeja Grabušnik pa 4. mesto v paru – senior. 
Tineja Ornik iz Sv. Trojice je tekmovala tudi v 

Miss mažoreta Mediterana in bila izbrana za 
miss fotogeničnosti.

Dejan Kramberger 

FUTSAL

Državno prvenstvo v futsalu za ženske 
Slovenskim goricam v domači dvorani derbi nad Celjem
Igralke KMN Slovenske 
gorice so minuli petek (22. 
11. 2019) v domači športni 
dvorani v Voličini z rezulta-
tom 4:2 ugnale ŽNK Celje. 
V ponovitvi finalnih obra-
čunov iz zadnjih treh se-
zon je mrežo gostov načela 
najboljša igralka preteklega 
leta Tanja Vrabel, ki je v 16. 
minuti zadela še drugič in 
domačo ekipo popeljala v novo vodstvo 2:1. 
Za 3:1 in izid polčasa je v 19. minuti poskrbe-
la Vanja Tanšek. Pobudo v drugem polčasu so 
domače igralke kronale v 35. minuti z zadet-
kom Tine Jesenovec. Celjanke so tik pred kon-

cem z zadetkom Anje Ložar postavile končni 
izid 4:2. 
Lestvica po 7. krogu: 1. KMN Slovenske go-
rice (15), 2. ŽNK Vrhnika (13), 3. ŽNK Celje 
(10), 4. KMN Sevnica (3), ŠD Košana (0)

Državno prvenstvo do 19 let 
Ekipa KMN Benedikt Slovenske gorice tik pod vrhom 
Futsalerji ekipe KMN Benedikt Slovenske 
gorice so v 8. krogu državnega prvenstva do 
19 let prišli do 7. zmage, tokrat v Podčetrtku 
nad ekipo Dobovca z rezultatom 8:6. Zadetke 
za slovenskogoriško ekipo so prispevali: Tilen 
Rajter (3), Matija Zavasnik, Alen Ruis, Luka 
Horvat, Aljaž Goznik in Rok Klingsbichl. Z 

21-imi osvojenimi točkami zaseda ekipa Be-
nedikt Slovenske gorice trenutno 2. mesto s 
tremi točkami zaostanka za vodilno Litijo. Ta 
konec tedna, v nedeljo, 1. decembra, čaka našo 
ekipo derbi kroga proti 3. uvrščenemu Mete-
orplastu iz Ljutomera. Tekma v ŠD Benedikt 
se bo pričela ob 16.00.

Klubski uspeh Slovenskih goric z zmago dopolnila tudi selekcija do 13 let 
Mlada ekipa KMN Slovenske gorice U13 je re-
zultatsko uspešen vikend dopolnila z zmago v 
državnem prvenstvu do 13 let. V Ljutomeru so 
bili boljši od domačega Meteorplasta z rezulta-

tom 5:0. Za Slovenske gorice so zadeli: Amadej 
Ploj (2), Enej Kramberger (2) in Jan Glavica. 

Dejan Kramberger

KARATE

1. in 2. mesto v Ivancu, 1 kolajna v Banja Luki in 4 v Ljubljani
V soboto, 19. oktobra, se je odvil 12. Memori-
alni karate turnir Ivanec 2019. Tekmovanja se 
je udeležilo 432 tekmovalcev iz 43 klubov in 
3 držav, med njimi tudi 3 tekmovalci Lenar-
ta: Matija Sedonja, Gal Bauman in Luka Rola 
pod vodstvom Maše Simonič. Odličen rezultat 
v borbah sta dosegla Matija in Luka. Matija je 

zmagal, medtem ko je Luka osvojil 2. mesto. 
2. novembra se je matični Kovinar Maribor ude-
ležil močnega mednarodnega turnirja v Banja 
Luki, Bosna in Hercegovina. Nastopili so Nino 
Ornik, Maša Simonič in Timi Močnik. V konku-
renci tekmovalcev iz 95 klubov in iz 10 držav so 
organizatorji zabeležili 1135 nastopov, med nji-

Trojica pred Škrobarjem in po njem
Dogodek ob 60-letnici smrti Alojza Kraigherja

KD Ernest Golob – Peter Sv. Trojica, Knjižnica Lenart, Obči-
na Sv. Trojica in častni pokrovitelj dogodka, ZRC SAZU RS, dr. 
Oto Luthar, so 22. novembra, v tednu splošnih knjižnic, pripra-
vili zgodovinski oris razmer v Sveti Trojici na začetku 20. stoletja 
v počastitev 60-letnice smrti Alojza Kraigherja s sodelujočimi: 
dr. Marjanom Tošem, Tonetom Partljičem, dr. Otom Lutharjem, 
Knjižnico Lenart in Alenko Čuk/Notranjski muzej Postojna.

V kulturnem domu so ob 17. uri odprli priložnostno razsta-
vo Kraigherjevih del, sledila je slovesnost pred hišo, v kateri je 
bival dr. Alojz Kraigher, pisatelj, zdravnik, humanist, zaslužen 
za to, da je Trojica še danes pomemben kraj, saj je pri njem 
bival tudi Ivan Cankar.

V protokolarno razstavnem centru sv. Martina pa so ob 18. 
uri gostili različne strokovnjake in domačine, ki so veliko zbirali o Kraigherju.

Ker so bile v času dogodka Ovtarjeve novice že v tisku, bomo o njem podrobneje poročali v  
naslednji številki.

E. P.

Nova knjiga Cecilije Novak - Ne povej mami
Pisateljica Cecilija Novak, doma iz Zg. Žer-

javcev, nam to jesen v branje ponuja svoj tretji 
roman z naslovom Ne povej mami. Predstavi-
tev knjige je potekala 14. novembra v Centru 
Slovenskih goric v Lenartu, povezoval pa jo je 
dr. Marjan Toš. Odlomke iz knjige je prebirala 
Cilkina hčerka Nataša Novak Mulej, za glasbe-
no popestritev pa je poskrbela Nada Svetina na 

citrah. Knjiga pripoveduje resnično zgodbo o 
mariborski proletarski družini, živeči v obdobju 
dvajsetega stoletja. Z njo in ob njej avtorica opiše 
čas, družbene, ekonomske in socialne razmere 
v po vojni razvijajočem se Mariboru. Knjiga je 
izšla 11. novembra na svetovni dan boja proti 
odvisnosti oz. zasvojenosti. V zgodbo se na-
mreč vplete tudi ‘hudič v steklenici’, ki odnese 

marsikatere vrednote, navaja pisate-
ljica Cecilija Novak. Ta simbol lahko 
razumemo kot opomin in opozorilo, 
saj protagonista Riharda izkušnja od-
visnosti zaznamuje za vse življenje. 
Knjigo je izdala in založila Kreativna 
PiKA iz Lenarta, ki je dogodek tudi 
organizirala. Knjigo je možno kupiti 
na sedežu založbe ali na spletni strani 
www.kreativnapika.si.

Nina Zorman,  
foto: Tjaša Oman

KNjigolAndiJa
Spomini na fotografijo kot zadnji odsev po-

letja so deževali iz nekoč mladih fantovskih 
src; spomini na leto 1960 v Valovinah pri Puli.

Klic in fotografija, ki jo je prinesel Lojze 
Habjanič iz Lenarta, je pritegnila vse, ki so se 
prepoznali bodisi sami bodisi so jih prepozna-
li drugi. Tako je napisal Jože Poštrak:

»Sem eden od tistih dečkov, ki smo pred 
davnimi leti skupaj preživeli tri tedne v poči-
tniški koloniji v Puli. Na to kolonijo me vežejo 
lepi spomini, vmes je bilo nekaj mladostniške 
nagajivosti, pa vendar, bilo je lepo in nepozab-
no. Med temi korenjaki sem tudi jaz, tisti maj-
hen na desni strani. Na te čase imam mešane 
spomine. Kaj hitro je med pogovorom najti 
dogodek, ki si ga najbolj zapomniš. V šotoru, 
kjer smo spali in iskali zavetje pred dežjem, 
sem imel pod vzglavnikom menda hruške. 
Vem, da je to sadje zgnilo, in moji »dobri« pri-
jatelji s slike so  me zaznamovali s vzdevkom, 
da sem »žganjekuhar«.

Prepoznala sta se tudi Ivan Širec iz Čr-
mljenšaka in Leopold Murko iz Zavrha. Oba 
je na letovanje predlagal voličinski ravnatelj, 
gospod Škerbinc. Iz njunih 
pripovedovanj smo izvedeli, 
kako so »dežurali« v taboru, 
kako so hodili po kruh pa 
se vozili s čolni itd... vse to 
je bilo za mladeniče med 13 
in 15 leti novo in življenjsko 
doživetje. Spomini so živi 
in sežejo tudi v takratne po-
litične razmere: na Brionih 
je bilo srečanje med Titom 
in Nehrujem in seveda so 
opazovali dogajanje »kot na 
dlani«. Poklicali smo tudi 
Ivanjo Pirher, ki v naročju 
drži sestrico Sonjo. Zakaj sta 
bili tam? Bili sta vse poletje, ker je mama Ma-
rija kuhala; doma je oče hodil v službo in ni 
mogel paziti nanju – tako sta uživali poletje z 
mamo, hkrati pa tudi pomagali v taboru. Pove, 
da so otroci iz Valovin nesli štrudelj v pekarno 
v Pulo, tam počakali, da se je spekel, in se s 

pekači vrnili v tabor v Valovine. Letovanje, ki 
ga je organiziral lenarški DTV Partizan skupaj 
z občino, RK, sodelovale so seveda vse šole, je 
mladim pomenilo zelo veliko; da so pa morali 
pripraviti tabor s svojimi skromnimi sredstvi, 
pa pove dr. Dušan Markoli, ki je kot trški mulc 
sodeloval v »tehnični ekipi«. Le-to je vodil 
Rado Mejovšek, lenarški ravnatelj šole. Zato 
ker so pomagali postaviti in na koncu pospra-
viti tabor, so lahko nekaj časa bivali na morju. 
Tudi Baničevih fantov se spominja Dušan, da 
so tako pomagali peljati vse potrebno v Va-
lovine – tudi drva so peljali iz Lenarta, da so 
kuharicam pripravili »teren«.

Gospod Habjanič je postal neke vrste ko-
ordinator iskrenega in doživetega pripove-
dovanja o teh poletjih, zato smo si obljubili 
srečanje, klepet v decembru; preprosto je 
preveč spominov, da bi jih lahko tako na hi-
tro pospravili v pozabo. Gre namreč za način 
preživljanja prostega časa mladih v 60. in 70., 
ko ni bilo modernih stvari, bilo pa je ogromno 
dobrih idej in dobre volje; otroci so se družili, 
igrali in tega se velja spominjati. 

Nova naloga sega v starejše obdobje. Kje so 
fotografirani lenarški gasilci okoli leta 1925? 
Zanima nas tudi hiša za bogatim drevesom.

Pokličite na : 051 338 144 ali pišite na: mari-
ja.sauperl@gmail.com 

Marija Šauperl
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ROKOBORBA

Lenarška rokoborca Betonar 
in Buco državna prvaka
V soboto, 26. 10., je bilo v Poljčanah dr-
žavno prvenstvo v rokoborbi v prostem 
slogu.
Za naš klub so tekmovali Nejc Špic v 
kat. do 70 kg, Žan Perko in Metod Do-
baj v kat. do 79 kg in težkaš Denis Šaj-
her v kat. do 125 kg.
Denis in Metod sta z odličnimi borba-
mi dosegla 1. mesti, Nejc 2. mesto in 
najmlajši Žan 3. mesto. Čestitke našim borcem!

mi pa je Maša v katah med članicami osvojila 
bronasto medaljo. Nino je v borbah med člani 
(-75kg) osvojil odlično 5. mesto, enako uvrsti-
tev v katah med mladinci je dosegel tudi Timi.
V soboto, 16. 11., se je v dvorani Maksa Pe-
čarja v Črnučah-Ljubljana odvila Ljubljana 
open 2019. Nastopilo je 1050 tekmovalcev 
iz 134 klubov in 14 držav. Lenarški karate 
klub so zastopali: Luka Štandeker, Matija Se-
donja, Luka Rola in Vid Zarič. Osvojili so 4 
kolajne. Rezultati: 1. mesto: Vid Zarič (bor-
be mlajši kadeti -55kg), 2. mesto: Vid Zarič 
(kata mlajši kadeti), Luka Rola (borbe deč-
ki -45kg) in Matija Sedonja (borbe malčki 
+30kg). Luka Štandeker je po treh atraktiv-
nih borbah na koncu zasedel 5. mesto med 
dečki -40kg. 

D. Z.

7. Lenart open v golfu
Tudi letos je na golf igrišču 
na Ptuju potekalo tekmo-
vanje Lenart open v golfu. 
Po zaslugi organizatorjev 
Andreja Baumana in Janeza 
Erjavca je bilo tekmovalno 
druženje na vrsti že sedmič. 
Udeležilo se ga je 20 golfi-
stov in golfistk iz širšega le-
narškega območja.
Najboljšo igro je prikaza-
la Sabina Markoli, ki je v 
bruto(absolutnem) točkov-
anju dosegla 30 točk, drugo 
in tretje mesto sta osvojila 
Anton Rožič in Stanislav Kaučič.
V neto točkovanju, kjer se upošteva handicap, 
je zmagala Marija Kampuš, drugi je bil Lojze 
Rajter, tretji pa Uroš Časar.
Tudi v letošnji sezoni so lenarški golfisti do-
segli nekaj odličnih rezultatov. Tako je Sabina 
Markoli že drugo leto zapored posamezno in 
z ekipo GK Ptuj zmagala na pokalnem liga-
škem tekmovanju Slovenije za seniorke. Uroš 

Časar pa se je v svoji Hcp kategoriji uvrstil na 
svetovno neto amatersko prvenstvo, ki je bilo 
v Maleziji.
Golf je olimpijski šport in je tudi zelo zdrava 
ter priporočljiva oblika rekreacije. V naši bliži-
ni je igrišče za golf na Ptuju, kjer lahko opravi-
te začetni tečaj.

S. M.

   Perko tretji
V Murski soboti je bil 9. novembra medna-
rodni turnir za kadete. Sodelovali so klubi iz 
desetih držav s 125 rokoborci. Turnir je bil 
dobro organiziran in močan. Žan Perko je v 
kat. 80 kg s tremi zmagami in dvema tesnima 
porazoma zasedel odlično 3. mesto.  Medalja 
je spodbuda za nadaljnje trdo delo, osvajanje 
medalj doma in v tujini.

Tomo Jagarinec

Pešci, dol s ceste, 
a kam?

Tako sta Dars in Zidar ob izgradnji 
avtoceste na nadvozih v Senarski in 
Verjanah poskrbeli za pešce.

In tu naj hodijo pešci? V suhem še že, 
v mokroti pa kar težko, da o zimi, ko je 
sneg, ne govorimo.

F. B.
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ŠPORT / ZA RAZVEDRILO

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.

Ata in sin
»Ata, ali mi posodiš avto za danes zvečer,« 
je sin vprašal očeta.
»Zakaj pa imaš noge?«
»Levo za sklopko, desno pa za zavoro.«

Srečnež
»Žena mi je pobrala ves denar in me za-
pustila,« je sosed potarnal sosedu.
»Ti pa imaš zares srečo. Tudi meni je 
žena pobrala ves denar, vendar ni nikamor 
odšla.«

Junak
»Pred časom sem seksal eno uro in pet 
minut.«
»Kdaj je bilo to?«
»Tisto noč, ko smo uro prestavili za eno 
uro nazaj.«

Pojasnilo
»Pepček, zakaj včeraj nisi prišel v šolo,« je 
učiteljica vprašala malega Pepčka.
»Ker je šla mama v bolnico.«
»To je res hudo. Zakaj pa je šla v bol-
nico?«
»Ker je medicinska sestra in tam dela.«

Tri faze razvoja
»Komaj čakam, da se moja hčerka poroči, 
sicer bo moj zakon razpadel,« je sosed 
potarnal sosedu.
»Zakaj?«
»Vsaka ženska ima tri faze razvoja: najprej 
je jezna na očeta, potem besni na moža, 
v zadnji fazi pa je nezadovoljna z zetom. 
Moja je sedaj v drugi razvojni fazi.«

Voznik
»Kdo vam je dal volan v roke,« je policist 

dejal vozniku, ki ga je ustavil zaradi 
prekrška.
»Nihče. Volan je bil že v avtomobilu, ko 
sem ga kupil.«

Droge
»Imaš probleme z drogami,« je lastnik 
avtomehanične delavnici vprašal mladega 
mehanika.
»Šef, oba dobro veva, da me ne plačate 
tako dobro, da bi si droge lahko privoščil.«

Strah pred ženo
»Se kaj bojiš svoje žene,« je sosed vprašal 
soseda.
»Zakaj bi se je bal? Okna sem že pomil, 
posodo sem pobrisal, pa tudi posesal in 
opral sem že.«

Dobrodelnež
»Je res, da si tako dober, da si ves svoj 
denar posodil revežem,« je sosed vprašal 
soseda.
»To je res!«
»Od česa pa potem živiš.«
»Od obresti.«

Pijanček
»Želite, da vas po smrti pokopljemo 
ali kremiramo,« je direktorica doma za 
ostarele vprašala starostnika, ki je bil znan 
pijanček.
»Najraje bi bil flaširan.«

Mladoporočenec
»Slišim, da si se poročil. Kaj te je prijelo?«
»Eh, moral sem se poročiti, ker mi je hrana 
v menzah začela presedati.«
»In kako je zdaj?«
»Zopet mi je všeč.«

 »Peter, kaj pa je to, kar imaš v rokah,« je 
pred dnevi pri malici šivilja Marica povprašala 
rezkarja Petra.

»To je alarmna naprava za mojega vnuka,« 
je pojasnil Peter.

»Lepo, da si svojemu vnuku kupil tako lepo 
igračo,« je komentirala Marica.

»Ta alarmna naprava ni igrača,« je dvignil 
prst Peter. »V Italiji že sodi med obvezno avto-
mobilsko opremo.«

»Zanimivo. Ali te ta naprava opozori na po-
žar v avtomobilu, če do njega pride,« je postal 
radoveden mizar Tone.

»Ne, ne. To napravo mora voznik v Italiji 
obvezno namestiti na otroški sedež. Alarm 
se sproži, če voznik po tem, ko je zapustil in 
zaklenil avto, na otroškem sedežu pozabi otro-
ka,« je pojasnil Peter. »V Italiji so imeli namreč 
več primerov, ko so starši med tem, ko so šli 
nakupovat, v avtomobilu pozabili otroka, kar 
je za malčke smrtno nevarno, še posebej ob 
sončnem vremenu.«

»Neverjetno, kako so danes nekateri starši 
pozabljivi – tako, da pozabijo celo na svojega 
otroka,« je vzdihnil Tone.

»Iznajdljivi podjetniki pa to hitro izkoristijo 

v svoj prid. Ali si predstavljate, koliko bodo v 
Italiji zaslužili proizvajalci alarmnih naprav za 
otroške avtomobilske sedeže,« je dodal Peter.

»Mislita, da so podjetniki pri nas kaj manj 
iznajdljivi,« je povzdignil glas Tone. »Prepri-
čan sem, da bodo tudi pri nas alarmne naprave 
za otroške sedeže v avtomobilih kmalu postale 
obvezne.«

»Pri nas bi potrebovali alarmne naprave za 
druge sorte pozabljivcev,« je dejala Marica.

»Se strinjam,« je pribil Tone. »Potrebovali bi 
alarmne naprave za tiste, ki so po krizi pozabili 
uskladiti pokojnine, pa za tiste, ki pozabljajo 
na dvigovanje plač, na redno izplačevanje re-
gresov, na predolge čakalne vrste v zdravstvu, 
na pomanjkanje domov za starejše, na ureditev 
dolgotrajne oskrbe in nasploh na spoštovanje 
ljudi in njihovih pravic.«

»Še prav posebno glasno alarmno napravo 
pa bi potrebovali za dedce oziroma za pare, ki 
so pozabili delati otroke,« se je razburila Ma-
rica. »V letih moje mladosti se je v Sloveniji 
vsako leto rodilo od 30 do 35 tisoč otrok, za-
dnja leta pa se jih letno rodi manj kot 20 tisoč. 
Zaradi tega bi se moral oglasiti najbolj glasen 
alarm!«

Alarm
HUMORESKA Piše: Tomaž Kšela

Smeh je pol zdravja Pripravlja T. K.

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

mu 24, AMIS TV na programu 94.
Programski termini za občino 
Lenart:

petek ob 18.00
sobota ob 10.00 in ob 12.00
nedelja ob 18.30
Informacije na spletni strani: 
www.siptv.si
Kontakt: info@siptv.si
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Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje

LAS OVTAR
SLOVENSKIH GORIC

Povabilo za sodelovanje na prazničnem sejmu v 
Lenartu

Pred vrati je praznični december - čas lepih želja, nakupovanj in obdarovanj - čas obiska 
božično-novoletnega sejma!

V Društvu za razvoj podeželja Ovtar Slovenskih goric in Razvojni agenciji Slovenske gorice tudi 
letos želimo razveseljevati naše obiskovalce skupaj z vami - pridelovalci, predelovalci, rokodelci 
in ostalimi razstavljavci na tradicionalnem božično-novoletnem sejmu, ki je letos že 11. po vrsti.

Sejem se bo že tradicionalno odvijal na Trgu osvoboditve v Lenartu, kjer bodo na voljo 
lesene hišice proti plačilu najemnine, predvsem za gostinsko ponudbo. Za ostalo ponudbo 
podeželja pa bodo na voljo brezplačne stojnice, katerih število je omejeno. Vabimo vas, da 
se širši javnosti predstavite s svojo ponudbo: kulinarične dobrote, izdelki domače in ume-
tnostne obrti, ročna dela, vezenine, pletenine, novoletne voščilnice, novoletni aranžmaji …

Tudi letos bo sejem potekal ob decembrskih petkih in sobotah med 16. in 21. uro: v petek, 
6., in v soboto, 7. 12., v petek, 13., in v soboto, 14. 12., ter v petek, 20., in v soboto, 21. 12. 2019. 

Sejem bo popestril bogat spremljevalni program!
Prijave k sodelovanju oz. rezervacije stojnic zbiramo do torka, 3. decembra 2019, na 

tel. št.: 059 128 773, na GSM: 051 660 865 ali na e-naslov: rasg.si@gmail.com.
Vabljeni, da sejem obiščete in si popestrite praznične decembrske dni!

4. Evropski podeželski parlament 2019
(European Rural Parliament - ERP)

Letošnjega Evropskega podeželskega par-
lamenta, ki je potekal od 6. do 9. novem-
bra 2019 v španskem mestu Candás obči-

ne Carreño, v regiji Cabo Peñas, se je udeležila 
tudi slovenska petčlanska delegacija Društva za 
razvoj slovenskega podeželja (DRSP). V njej je 
bil tudi predsednik Društva Ovtar Slovenskih 
goric in član UO LAS Ovtar Slovenskih goric, 
Andrej Kocbek. Udeležba na srečanju je bila 
izjemna, saj se ga je udeležilo 400 predstavni-
kov iz 41 držav. Pod okriljem ERP 2019 je bilo 
izvedeno tudi srečanje drugega Evropskega po-
deželskega parlamenta mladih. Udeležilo se ga 
je 70 mladih iz 16 držav. 

Gostitelj ERP 2019 je bilo READER, mre-
ža asturijskega razvoja podeželja in njihovi 
partnerji v sodelovanju s partnerjem ERP 
REDR, špansko mrežo za razvoj podeželja. 
ERP (https://europeanruralparliament.com) 
je partnerska pobuda treh evropskih mrež: 
Evropske zveze podeželskih skupnosti ERCA; 
PREPARE partnerstva za podeželsko Evropo; 
Evropskega LEADER združenja za razvoj po-
deželja ELARD. Pobuda vključuje nacionalne 
partnerje v 40 državah in 5 evropskih omrežij, 
organizacij civilne družbe, ki delujejo na pod-
pori svojih podeželskih območij.

Evropski parlament za podeželje ERP je dol-
goročna kampanja za izražanje glasu podeželskih 
prebivalcev v Evropi v partnerstvu s civilno druž-
bo in vladami, s ciljem spodbujati samopomoč in 
ukrepe za podeželje. Kampanja doseže vrhunec 
vsaki dve leti z zbiranjem podeželskih prebival-
cev iz vseh delov širše Evrope. Med srečanji sode-
lujemo po vsej Evropi, da bi prepoznali in poro-
čali o ključnih vprašanjih na podeželju ter izvajali 
priporočila dvoletnega zbiranja. ERP se je začel s 
prvim druženjem v Bruslju, Belgija (2013), drugo 
srečanje je bilo v Schardingu, Avstrija (2015), tre-
tje v Venhorstu, Nizozemska (2017).

ERP 2019 se je odvijal tako na spoznava-
nju podeželja preko sedmih celodnevnih 
ogledov primerov dobrih praks. Izvedenih 
je bilo tudi deset tematskih delavnic in dve 
plenarni zasedanji. Zaključki dvoletnega 
spremljanja razvoja evropskega podeželja 
in razprav v času zasedanja parlamenta 
so vključeni v Candas deklaracijo, katere 
podpisniki so predstavniki READER, ER-
CA-ERP, PREPARE in ELARD (povezava: 
https://europeanruralparliament.com/in-
dex.php/gatherings/erp-2019)

Andrej Kocbek

LAS Ovtar na 4. Festivalu vin osrednjih Slov. goric

V samostanski kleti v Sveti 
Trojici je 25. oktobra 2019 
potekal 4. Festival vin osre-

dnjih Slovenskih goric v organiza-
ciji Društva za ohranjanje kulture 
Vincar. Na dogodku je LAS Ovtar 
Slovenskih goric vsem zainteresi-
ranim obiskovalcem predstavljal 
delovanje lokalne akcijske skupine 
ter možnosti prijave na javne pozi-
ve Evropskega kmetijskega sklada 
za razvoj podeželja in Evropskega 
sklada za regionalni razvoj. 

M. G. 

V Občini Pesnica nova turistična pridobitev – 
SMA Mulec

VJakobskem Dolu je bilo na predmarti-
novo nedeljo, 10. novembra 2019, spet 
živo in polno dogajanja. Vinogradni-

štvo Mulec je priredilo slavnostno otvoritev 
stojnih mest za avtodome, avtodomarji pa so 
postajališče že prvi dan uradnega delovanja za-
polnili do zadnjega mesta in so bili nad uredi-
tvijo PZA in okolico več kot navdušeni.

Za turistični napredek je, med drugim, po-
trebna izgradnja turistične infrastrukture, tako 
so se pri Vinogradništvu Mulec lotili razširitve 
svoje ponudbe z izgradnjo stojnih mest za av-
todome, imenovanega tudi CAMPERSTOP 
MULEC, ki na vinogradništvu ponuja 12 so-
dobno opremljenih mest za avtodome. Stojna 
mesta so opremljena z vsemi potrebnimi 
priključki – celotna oskrbna postaja (pi-
tna voda, elektrika, izpust odpadne vode, 
možnost praznjenja wc kaset), posode za 
smeti (ločevanje odpadkov) in diskretna 
in direktna razsvetljava. 

Otvoritvena slovesnost se je začela 
z glasbenim pozdravom pihalnega or-
kestra KUD Pošta. Zbrane sta najprej 
pozdravila gostitelja Dušan in Roman 
Mulec. Poudarila sta, da je to ogromna 
investicija z veliko urami opravljenega 
dela. Ocenjujejo, da znaša investicija, ob 
upoštevanju lastnega vložka (tako ma-
terial kot delo), okoli 100.000 EUR, od 
katerih je pomemben prispevek sofinan-
ciranja iz Evropskega kmetijskega sklada 
za razvoj podeželja LAS Ovtar Slovenskih 
goric v višini 40.000 EUR. Pomembnost 
pridobitve sta v svojem govoru opisala 
tudi župan Občine Pesnica mag. Gregor 
Žmak in direktor Kmetijsko gozdarskega 
zavoda Maribor dr. Stane Klemenčič. O 
pomenu turističnega razvoja kraja pa sta 
spregovorila tudi predsednik Krajevne 
skupnosti Jakob Gorazd Žmavc in pred-

stavnik dobavitelja opreme postajališča Primož 
Kotnik iz podjetja Robeta. 

Vsi govorci in avtodomarji so v en glas potr-
dili, da gre najverjetneje za najlepše postajališče 
v Sloveniji in za eno med najlepšimi v Evropi. 
Postajališče je bilo že na otvoritveni vikend pol-
no, kar so dobri obeti tudi za v prihodnje. 

Prireditev sta z glasbo popestrila tudi mla-
da pevca Janja in Tadej iz skupine Sounds of 
simplicity, na prireditvi pa so se predstavili 
tudi vinarji iz Jakoba in pridelovalci domačih 
dobrot. Prireditev se je zaključila s sproščenim 
druženjem in pogostitvijo ter tkanjem novih 
vezi med obiskovalci.

M. G. Foto: Medispeed

Slovenski zajtrk v VDC Polž – enota Mravlja Lenart

Tudi letos smo v Sloveniji obeležili dan 
slovenske hrane, ki vsako leto poteka 
tretji petek v mesecu novembru. Tako je 

15. 11. 2019 v organizaciji Društva za razvoj 
podeželja Ovtar Slovenskih goric v okviru 
dneva slovenske hrane v VDC Polž Maribor, 
enota Mravlja Lenart potekal tradicionalni 
slovenski zajtrk.

Vseslovenski projekt Tradicionalni sloven-
ski zajtrk se izvaja z namenom, da bi izboljšali 
zavedanje o namenu in razlogih za lokalno sa-
mooskrbo, domačo pridelavo in predelavo ter 
v okviru sistema javnega naročanja spodbudili 
aktivnosti zagotavljanja hrane, pridelane v lo-
kalnem okolju. Javnosti se predstavlja pomen 
kmetijstva in čebelarstva ter spodbuja k pravil-
ni in zdravi prehrani. Ozavešča se o pomenu 
živilsko-predelovalne industrije, posebna po-
zornost pa je namenjena pomenu gibanja in 
ohranjanja čistega okolja.

K temu teži tudi Društvo za razvoj podeželja 
Ovtar Slovenskih goric, ki želi z Ovtarjevo po-

nudbo iz Slovenskih goric vzpodbujati nakup 
izdelkov in pridelkov neposredno na okoliških 
kmetijah. Tudi letos smo se odločili za sode-
lovanje z VDC Polž Maribor, enoto Mravlja 
Lenart, v katero je vključenih 46 uporabnikov 
iz celotne Upravne enote Lenart.

Za zajtrk smo skupaj z varovanci, uslužben-
ci in prostovoljci uživali živila, kot so kruh, 
maslo, med, jabolčni sok in jabolka – vse lo-
kalnega izvora. Dobrote so prispevali: Druži-
na Senekovič iz Lenarta, Čebelarstvo Kapl iz 
Svete Ane in Zadruga Dobrina iz Jurovske-
ga Dola. Vsem se iskreno zahvaljujemo za 
pomoč in sodelovanje. Ob koncu pa smo kot 
vsako leto skupaj ob zvokih harmonike zapeli 
znano Slakovo melodijo Čebelar. 

Naj dan slovenske hrane postane prav vsak 
dan. To je priložnost, ko se zahvalimo doma-
čim pridelovalcem in predelovalcem in uživa-
mo domačo hrano ter se pogovarjamo o po-
menu lokalne trajnostne oskrbe.

Milena Grabušnik


