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V letu 2019 je bilo narejenih
mnogo korakov na pravih poteh
v prave smeri, naj tudi 2020
usmerja vaše želje, hotenja in
načrte tja in tako, da boste zadovoljni, ko se bo izteklo!
Vse najlepše ob božiču, dnevu
samostojnosti in enotnosti in v
letu, ki prihaja!
Sodelavci Ovtarjevih novic iz občin,
društev in organizacij in vsi drugi
avtorji prispevkov

IZ VSEBINE

Ovtarjevih novic
P

P

P

P
P

P

P

P
P

P

P
P
P
P

Foto: D. O.

P

Benedikt

Sveta Ana

Lenart

Foto: Igor Barton

Sveta Trojica

Jurovski Dol

Foto: E. P.

Cerkvenjak

Benedikt: največ investirali v ceste,
pripravili 10 novih projektov
4
Obnovljena regionalna cesta in
trg v Cerkvenjaku odprta!
4
Predlog proračuna Občine
Lenart za leto 2020
5
Sveta Ana: uresničili so načrtovano 7
Bogata ponudba Zimske
pravljice vabi v Sveto Trojico
8
Jurovski proračun za leto 2020
investicijsko naravnan
9
Dogodki in dogajanja v občinah
osrednjih Slovenskih goric
10
Znanje za razvoj
13
Z naravo – šakal v Slovenskih
goricah14
Voščila županov osrednjih
slovenskogoriških občin
16
Za ohranjanje spominov
17
Med ljudmi, iz kulture
18
Božične zgodbe
21
Šport, za razvedrilo
22
LAS Ovtar Slovenskih goric
24

OVTARJEVE NOVICE

SLOVENIJA/OSREDNJE SLOVENSKE GORICE
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Prva številka Ovtarjevih novic je izšla 23. decembra 2009, lanskega decembra
je izšla stota številka, v tem decembru časopis osrednjih Slovenskih goric, ki
ga izdaja Razvojna agencija Slovenske gorice, praznuje 10-letnico.

U

vodnik v 1. številko sem naslovil
Nov, a smel prihod med bralce! Zapisano je nakazovalo, kakšen naj bi bil
naš časopis, po desetih letih pa lahko mnogo zapisanega povzamemo kot dejstvo, ki se
je in se še izpolnjuje.
Soočam načrtovano in storjeno. Sodelavci,
naš krog je odprt, segamo v dogodke in dogajanja, v življenje in prizadevanja, v sedanjost
in v dediščino in ju povezujemo; stopamo k
posameznikom in v skupine, pa naj nosijo
takšno ali drugačno barvo in predznak, naj
jim je pripisan takšen ali drugačen pomen.
Takrat nov slovenskogoriški časopis, ki je nasledil nekaj obdobij Domačih novic, si je že v
zamisli prizadeval biti širok in uravnotežen;
neodvisen, a povezan s hotenji za jasnejše
minulo, razpoznavnejši zdaj in obetavnejše
prihodnje. Ne zmore zapisati: včeraj, sinoči,
ne more zapisati vsega, a zapiše mnogo od
tega. Postal je in je pisni dokument časa, ki
teče, in prostora, ki menjuje podobo. Časa in
prostora, v katerem smo bili in smo. V desetih letih je v njem zapisano vse, kar se je tod
pomembnega dogajalo.
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IZ VSEBINE:

Leto 2010 naj Vas razveseli
samo z dobrim!
do konca.
Ko hodiš, pojdi zmeraj
Spomladi do rožne cvetice,
poleti do zrele pšenice,
jeseni do polne police,
pozimi do snežne kraljice,
v knjigi do zadnje vrstice,
v življenju do prave resnice, lice.
in drugo
v sebi do rdečice čez eno
ne drugič
A če ne prideš ne prvič, kova
do krova in pravega
poskusi: vnovič
in zopet
in znova.



Častitljiv jubilej šolstva
in praznik imenovanja
mesta Lenart
2



Brez evropskih
razvojnih sredstev
ne bi bilo ...



(Tone Pavček)

praznike,
Blagoslovljene božične
svojih najdražjih.
ki jih prežívite v krogu
, Vam preprosto
V letu 2010, ki prihaja
najlepše naj bo
želimo vse dobro, vse
z vami povsod in vedno.



Mreža malih čistilnih
naprav
11



Ureditev vaškega jedra,
cest in gradnja
telovadnice
12



Ovtar: skupaj za razvoj
turizma; zaščitna
blagovna znamka 13, 18



Vzorna skrb za
cimprano hišo



Vabimo vas: prireditve
do konca decembra in
v januarju 2010
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TBP in Prevent Halog
Bogdan Šavli:
zaupal sem pridnim
slovenskogoriškim
delavcem
7

kolektiv
Razvojne agencije Slovenske gorice in
Društvo za razvoj podeželja LAS OVTAR Slovenskih goric
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Uživajte ob boži~nih in
novoletnih praznikih!


Samostojne občine
bistveno vplivajo
na svoj razvoj
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Naslovnica 1. številke Ovtarjevih novic

Osrednji tiskani in drugi mediji to območje pokrivajo nesistematično in necelovito,
prepogosto ga celo zaobidejo, zato je bila pred
desetletjem in je še danes vse pogosteje izražena potreba po prisotnosti v javnih občilih.
Ta težnja je pripeljala do lastnega tiskanega
medija občin na območju UE Lenart, ki od
takratnega 23. decembra 11-krat letno neprekinjeno prihaja k vam, več kot 6 tisoč izvodov
v vsa gospodinjstva in na druge naslove.
Vsebine zagotavljajo objektivno in nepristransko obveščanje o političnih, gospodarskih,
kulturnih, verskih in drugih vprašanjih. Ovtarjeve novice so naravnane tako, da omogočajo
uravnoteženo zastopanje vseh legitimnih interesov v lokalni, regionalni in širši skupnosti.
Zaradi potreb prebivalcev lokalnih skupnosti
na območju pokrivanja se Ovtarjeve novice lotevajo tudi aktualnih širših vsebin, kot so npr.
spremembe zakonodaje, zlasti v delu, ki vpliva
na življenje prebivalstva in na gospodarstvo
našega območja. Časopis bralce seznanja z aktualnimi projekti, sprejetimi odločitvami lokalnih skupnosti, obvešča o aktualnih razpisih in
možnostih izobraževanja in podobno. Informacijsko občasno sega čez območje šestih občin.
S političnimi, gospodarskimi, kulturnimi, izobraževalnimi, verskimi in športno-rekreacijskimi vsebinami zaradi regijskih političnih stikov,
gospodarskih razvojnih projektov, komunalne
infrastrukture, šolskih okolišev, župnijske sestave dekanije Lenart, kulturnega sodelovanja,
organiziranosti športa in dobrososedstva sega
tudi v dogajanje v sosednjih občinah Maribor,
Pesnica, Šentilj, Apače, Gornja Radgona, Sv. Jurij ob Ščavnici, Sv. Andraž v Slovenskih goricah,
Destrnik, Trnovska vas in Duplek.
Ovtarjeve novice so za kvalitetno delo lokalnega medija osrednjih Slovenskih goric
leta 2018 prejele plaketo Občine Lenart.
Ožji krog sodelavcev časopisa je iz številke v
številko postajal vse širši. Peterica ožjega uredništva je dobivala in še vedno dobiva nove
sodelavce, občane-dopisnike, ki želijo bralce,
soobčane v tem prostoru, seznaniti z dogodki in dogajanji, v katere so vpeti ali jih vsaj
pobliže poznajo. Trditev: Ovtarjeve novice v
veliki meri soustvarjate bralci, občani, stoji na
trdnih tleh! Naj bo še naprej tako in še bolj.
Edvard Pukšič, odgovorni
urednik Ovtarjevih novic

Videnje ljudi in dogodkov

Berlinski zid je padel, a nastajajo novi zidovi

S

vet je nedavno slavil 30-letnico padca
Berlinskega zidu, kar se je zgodilo 9. novembra 1989, ko so navdušene množice
z obeh strani meje začele podirati zid, ki je bil
dolg več kot 150 kilometrov, od njega pa je
ostalo le nekaj metrov. Deli zidu so se kot spomin na osvoboditev in demokratizacijo Vzhodne Nemčije razpršili na vse strani sveta.
Berlinski zid je padel, a po tolikih letih od
tega zgodovinskega dogodka še vedno v glavah politikov in v posameznih državah, od
ZDA, Izraela do Evrope, nastajajo novi zidovi,
namesto da bi med politiki prevladalo vsesplošno prepričanje, da je namesto gradnje zidov
v različnih oblikah potrebno graditi mostove
svobode, miru, sodelovanja in demokratizacije po vsem svetu. Branko Soban piše, da je bilo
samo v zadnjih letih v Evropi zgrajenih 1200
kilometrov zidov in ograj in da se je iz držav
vzhodne Evrope izselilo v razvite države več
milijonov prebivalcev.
Eden maloštevilnih državnikov in diplomatov, sedanji papež Frančišek, si skorajda edini v
svetovnem merilu resno, vztrajno in odgovorno
prizadeva za gradnjo mostov in mirno sožitje
med državniki in narodi in različnimi verami.
Žal ga zlasti predsedniki nekaterih držav skorajda ne upoštevajo in delajo po svoje, kar zlasti
velja za Združene države Amerike, Rusijo, Izrael, Turčijo in Madžarsko.
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Dobili smo novo Komisijo Evropske unije,
ki se bo morala temeljito zamisliti nad tem,
kako povezati in usmerjati različne politične
in gospodarske interese svojih članic.
Zaradi mladih generacij, ki niso neposredno doživljale dogodkov pred 30 leti, naj se
na podlagi knjige Zgodovina Evrope znanega
britanskega zgodovinarja Normana Daviesa
spomnimo, kako so potekale politične spremembe pred omenjenim dogodkom, ki so
omogočile to, kar se je zgodilo.
Nekaj let po končani 2. svetovni vojni so
lahko mejo med Vzhodno in Zahodno Nemčijo prebivalci z dokumenti skoraj nemoteno
prečkali v obe smeri. Potem pa so se politične razmere zaradi nedemokratičnega sistema
v več vzhodnih državah začele spreminjati.
Prebivalci so postajali čedalje bolj nezadovoljni z življenjem in s političnim sistemom,
v katerem so živeli.
Na Madžarskem in na Češkoslovaškem so
ljudje na ulicah množično protestirali zoper
sistem, kar so vojaki Sovjetske zveze s silo zatrli. Na Poljskem je sindikat Solidarnost v ladjedelnici v Gdansku prav tako zahteval spremembe, vendar do večjih spopadov ni prišlo.
Vzhodna Nemčija je naivno računala, da
bo z izgradnjo zidu med obema nemškima
državama pa tudi z omenitvijo prehodov
med državama preprečila nemire, vendar se

to, seveda, ni zgodilo.
Sovjetska zveza vojaško ni vnovič posredovala, ker je prišel na oblast prosvetljeni in
demokratično usmerjeni Mihael Gorbačov,
ki je bil prvi sovjetski voditelj, ki ni bil omadeževan s stalinistično preteklostjo, angleška
premierka Margaret Thatcher ga je označila
za priljudnega, bistroumnega politika, ki je
govoril brez zapiskov in s katerim se je bilo

možno resno pogovarjati. Gorbačov je spremembe v Sovjetski zvezi začel s perestrojko,
torej z večjo demokratizacijo družbe in s hitrejšim gospodarskim razvojem. Brez pretresov se je razšla Češkoslovaška, mirno pa so se
osamosvojile tudi Sovjetski zvezi pridružene
republike, in tako je ostala Rusija kot samostojna država.
Tone Štefanec

Poslanci sprejeli proračuna in višino
povprečnine za leti 2020 in 2021

P

oslanci v državnem zboru so sprejeli
državna proračuna za leti 2020 in 2021.
Proračun za naslednje leto je najvišji
od osamosvojitve Slovenije, saj je na odhodkovni strani »težek« 10,358 milijarde evrov,
na prihodkovni pa 10,773 milijarde evrov.
Proračunski presežek je načrtovan v višini
415,2 milijona evrov. Še »težji« je proračun za
leto 2021, saj so prihodki načrtovani v višini
11,111 milijarde evrov, odhodki pa v višini
10,455 milijarde evrov. Presežek je načrtovan
v višini 656,6 milijona evrov.
Po besedah finančnega ministra Andreja
Bertonclja oba proračuna ohranjata visoko
raven socialne varnosti državljanov, prav
tako pa sta razvojno naravnana. Proračunska presežka pa bosta Sloveniji omogočila, da
zmanjša zadolženost.
Poslanci so proračun dopolnili tudi s predlogi opozicijskih strank. Na predlog SDS so
namenili 400 tisoč evrov za obnovo pogorelih
planinskih domov na Korošici in Okrešlju. Po
sprejemu tega dopolnila so zaploskali vsi poslanci. Na predlog SDS bodo zgradili tudi nov
medgeneracijski objekt v Loškem Potoku. Na
predlog NSi bo ministrstvo za šolstvo dobilo
dodatnih šest milijonov za pomoč občinam
pri investicijah v vrtce. Na predlog SNS pa so
v proračunu predvideli milijon evrov za ob-

novo Žičke kartuzije.
Poslanci so sprejeli še zakon o izvrševanju
obeh proračunov, ki daje vladi pooblastila za
upravljanje z državnim proračunom. Državni zbor je na ta zakon sicer izglasoval veto,
vendar so ga poslanci tudi v drugo sprejeli z
absolutno večino glasov, saj je zanj glasovalo
48 poslank in poslancev.

Povprečnina bo naslednje leto
589,11 evra, 2021 leta pa 588,30 evra

Sprejeti dokumenti določajo tudi višino
povprečnine, ki jo bodo dobile občine v naslednjih dveh letih. Naslednje leto bo povprečnina znašala 589,11 evra na prebivalca,
leta 2021 pa 588,30 evra. Opozicijski poslanci
so sicer predlagali, da bi povprečnino povišali, vendar večina poslank in poslancev njihovega predloga ni podprla.
Finančni minister Bertoncelj je dejal, da
bodo občine leta 2020 prejele za dobrih 30 milijonov evrov več povprečnin kot v letošnjem
letu, hkrati pa je obljubil, da bodo z novim zakonom razbremenili občine in znižali njihove
stroške za več kot 30 milijonov evrov. Že v preteklosti so vlade dajale obljube, da bodo občine
razbremenile. Ta vlada je zato pred dnevi potrdila predlog zakona o razbremenitvi občin.
T. Kšela

Dvig vseh pokojnin za 6,5 evra

Č

e bo letos gospodarska rast presegla
2,5 odstotka, kar se bo skoraj zagotovo
zgodilo, se bodo vsem upokojenkam
in upokojencem naslednje leto decembra izredno uskladile oziroma povišale pokojnine
za 6,5 evra. Pokojnine se bodo decembra 2020
torej vsem upokojenkam in upokojencem ne
glede na višino odmerjene pokojnine zvišale
za enak znesek. To določa zakon o ukrepih na
področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2020 in 2021 ter izredni
uskladitvi pokojnin, ki ga je sprejel državni
zbor. Državni svet je sicer izglasoval veto na
omenjeni zakon, vendar ga je na ponovnem
glasovanju podprla absolutna večina poslank
in poslancem, saj jih je za zakon glasovalo 49.
V Zvezi društev upokojencev Slovenije in
Sindikatu upokojencev Slovenije se ne strinjajo s tem, da se vsem upokojencem dvignejo pokojnine za enak znesek, saj bi se po sistemskem zakonu morale pokojnine dvigniti

vsem za enak odstotek. DeSUS je že napovedal, da bo naslednje leto predlagal, da bi v
tem smislu omenjeni zakon spremenili.
Prav tako organizacije upokojencev opozarjajo, da bodo kljub tej izredni uskladitvi
pokojnine še vedno nižje, kot bi jih morali
upokojenke in upokojenci prejemati po sistemskem zakonu. V času finančne in gospodarske krize se namreč zaradi tako imenovanega Zujfa (zakona o uravnoteženju javnih
financ) pokojnine niso redno usklajevale.
Tako so se v letih 2010–2017 uskladile za 7,2
odstotka manj, kot bi se morale po sistemskem zakonu. Po izredni uskladitvi decembra
letos v višini 1,5 odstotka, konec letošnjega
leta še vedno zaostajajo za 5,7 odstotka za
višino pokojnin, do katerih so upokojenke
in upokojenci že danes upravičeni po sistemskem zakonu.
T. Kšela

Revščina se ne povečuje

S

topnja tveganja revščine, ki kaže na socialne razmere v državi, se v Sloveniji ne
povečuje. Podatki kažejo, da je bila lani
13,3-odstotna, kar je enako kot leto poprej. K
temu veliko prispevajo socialni transferi posameznikom in družinam, za katere je in še
bo država letos namenila okoli 1,25 milijarde
evrov. Če teh transferov ne bi bilo, bi bila stopnja tveganja revščine pri nas 23,4-odstotna.
Na nižjo stopnjo tveganja revščine vpliva
tudi dvig minimalne plače. Ta se je januarja letos dvignila za 4,5 odstotka, od 1. januarja 2020
po bo znašala 700 evrov neto, iz nje pa bodo izvzeti vsi dodatki (za delovno dobo, delovno in
poslovno uspešnost ter za težje razmere dela).
Te dodatke bodo zaposleni, ki prejemajo minimalno plačo, dobili k njej. Od 1. januarja 2021
pa se bo za izračun minimalne plače uporabljala nova formula. Najnižji prejemek za polni
delovni čas bo moral za 20 odstotkov presegati
izračunane minimalne življenjske stroške.

Sicer pa tveganje revščine predstavlja delež
ljudi znotraj celotne populacije, katerih dohodek je nižji od izračunanega praga revščine.
Izračun tega praga je odvisen od porazdelitve
dohodkov znotraj populacije in se spreminja.
Za to, da bi zmanjšali tveganje revščine, je
ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve
in enake možnosti sprejelo več ukrepov. Tako
poteka intenzivno sodelovanje med centri za
socialno delo in zavodom za zaposlovanje pri
obravnavi oseb, ki prejemajo denarno socialno pomoč. Novembra lani je bil noveliran tudi
zakon o socialno varstvenih prejemkih, po
katerem znaša denarna socialna pomoč trenutno 402,18 evra. Zaradi gospodarske rasti
so se po sedmih letih sprostili tudi varčevalni ukrepi na področju družinskih prejemkov:
materinsko nadomestilo je ponovno neomejeno, starševsko nadomestilo je zopet omejeno
na 2,5-kratnik povprečne plače, očetovsko in
starševsko nadomestilo pa ponovno znaša 100
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odstotkov osnove. Dodatek za veliko družino
so ponovno prejele vse velike družine, ne glede na dohodkovni položaj (26.566 družin je
prejelo skoraj 11 milijonov evrov). Do državne štipendije so ponovno upravičeni dijaki in
študenti iz družin z dohodki pod 659,30 evrov
neto povprečno na družinskega člana, kar je
omogočilo, da je štipendijo dobilo dodatnih
8.500 dijakov in študentov. Na področju družinske politike so bile sprejete spremembe
zakona o izvajanju rejniške dejavnosti, ki zvišuje plačilo dela s 123,51 evra na 132,50 evra.
Zaradi spremembe zakona o pokojninskem
in invalidskem zavarovanju ter sprememb zakona o dohodnini se je višina regresa za letni
dopust iz dosedanjih 70 odstotkov zvišala na
100 odstotkov povprečne plače. Od 1. avgusta
so socialni transferi posameznikom in gospodinjstvom višji za 2,4 odstotka. Pokojnine so
se februarja povečale za 2,7 odstotka, decem-

bra pa naj bi se še za 1,5 odstotka. Sindikat
upokojencev Slovenije pa zahteva, da bi se
zaradi odprave posledic Zakona o uravnoteženju javnih financ pokojnine izredno uskladile
še za 7,2 odstotka. V okviru operativnega programa za materialno pomoč najbolj ogroženim je država letos nabavila preko 4,1 milijona
kilogramov živil, ki jih v obliki socialnih paketov na terenu delita Rdeči križ in Slovenska
Karitas. Poleg omenjenih socialnih transferov
lahko upravičenci v Sloveniji uveljavljajo tudi
pravico do otroškega dodatka, štipendije, subvencionirane malice in kosila, subvencije vrtca, subvencije stanarine, varstvenega dodatka,
redne in izredne denarne socialne pomoči,
subvencije prevozov v šolo, subvencije bivanja
v domovih za starejše in še nekatere druge socialne transfere.
T. Kšela

Po enakosti spolov Slovenija 11. v EU

E

vropski inštitut za enakost spolov je
pred nedavnim objavil najnovejše rezultate merjenja indeksov enakosti
spolov. Slovenija se je po enakosti spolov
znašla med 28 državami Evropske unije na
11. mestu. Enakopravnost moških in žensk je
največja na Švedskem, Danskem in v Franciji,
na dnu lestvice pa se je znašla Grčija, tik pred
njo pa sta Madžarska in Slovaška.
V Sloveniji je stopnja zaposlenosti žensk
in moških z višjo in visoko izobrazbo enaka, medtem ko zaposlenost žensk s srednjo
in nižjo izobrazbo zaostaja za zaposlenostjo
moških z isto izobrazbo. Neenakost se kaže
tudi v večji koncentraciji žensk in moških v
različnih sektorjih. Sicer pa ženske v Sloveniji
zaslužijo v povprečju za devet odstotkov manj
kot moški, v parih z otroki pa za 20 odstotkov

manj, kar kaže na njihovo večjo obremenjenost z delom za družino. Upokojenke imajo
v povprečju za 18 odstotkov nižje pokojnine
kot upokojenci. Na področju izobraževanja pa
ženske prednjačijo, saj je med tistimi s terciarno stopnjo izobrazbe več žensk kot moških.
Med tistimi, ki vsaj eno uro na dan opravljajo
gospodinjska dela, je delež žensk trikrat večji
od deleža moških. Med poslanci je v Sloveniji
24 odstotkov žensk, na ministrskih položajih 41 odstotkov in v upravah gospodarskih
družb, ki kotirajo na borzah, 27 odstotkov.
Kar se tiče zdravja ženske v Sloveniji lahko
pričakujejo v povprečju šest let daljšo življenjsko dobo kot moški, vendar pa nekoliko manj
zdravih let življenja od moških.
T. Kšela

Nižja obdavčitev knjig in publikacij

D

ržavni zbor je sprejel novelo zakona
o davku na dodano vrednost, po kateri bodo knjige in druge publikacije
od 1. januarja 2020 obdavčene s petodstotno
davčno stopnjo.
Splošna davčna stopnja bo še naprej 22-odstotna, nižja pa 9,5-odstotna. Knjige so bile
doslej obdavčene po nižji 9,5-odstotni davčni
stopnji, ki pa so jo poslanci še znižali, saj želi-

jo s tem prispevati k nižjim cenam knjig in k
povečanju bralne kulture v Sloveniji.
Predlog novele zakona, po katerem se je
znižala obdavčitev knjig, so podpisali vsi poslanci in poslanke. Zaradi nižje obdavčitve
knjig se bo v bodoče v državni proračun letno
steklo blizu 8,5 milijona evrov manj sredstev
kot doslej.
T. Kšela

SLOVENSKE GORICE V MEDNARODNIH PROJEKTIH

Zaključek projekta Flagship Products

P

o več kot treh letih intenzivnega
in mednarodnega sodelovanja smo se
partnerji v projektu
Flagship Products 4.
12. 2019 v zbrali na
zaključni novinarski
konferenci v avstrijski
Radgoni v Parktherme
Bad Radkersburg. V
tem obdobju se je regionalnost še okrepila,
ustvarjeno je bilo več
kot 152 novih kulinaričnih in doživljajskih
turističnih produktov
na osnovi devetih vodilnih produktov na
območju vzhodne in južne avstrijske Štajerske ter Podravja in Pomurja.
Gre za tipične produkte te čezmejne regije: jabolka, oljne buče in termalno-mineralno vodo. Na slovenski strani so izpostavljeni
produkti kruh, med in mleko, na avstrijski
strani pa laški fižol, hren ter bezeg & aronija.
Turistična ponudba je predstavljena v 9 ponudbenih brošurah, kjer so predstavljeni različni ponudniki ter namigi za izlete in doživetja. Vse skupaj pa je grafično prikazano na
skupnem zemljevidu čezmejnega območja. V
okviru projekta so potekale številne delavnice
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za razvoj ponudbe, predstavitve na sejmih,
kuharske delavnice in doživljajske predstavitve vodilnih produktov.
Eden od devetih partnerjev v projektu je bila
tudi Razvojna agencija Slovenske gorice, ki je
bila zadolžena za dva produkta: kruh in med.
Naša želja pa je, da bi se partnerstvo in sodelovanje nadaljevalo tudi v prihodnje, projekt pa nadgradil in tako prispeval k razvoju
izjemno kvalitetne ponudbe Slovenskih goric
in širše regije na obeh straneh meje, tako na
področju turizma kot gastronomije.
M. G.

Naj socialno podjetje Podravja je
Zadruga Dobrina!

S

redi novembra je na Ptuju potekala mednarodna konferenca o socialni
ekonomiji, kjer so s tujimi in domačimi
strokovnjaki potekali pogovori o priložnostih pri delovanju, financiranju in politikah,
Razvojna agencija Slovenske gorice (RASG)
ki urejajo področje socialnega podjetništva
kot vodilni partner LAS Ovtar Slovenskih goin zadružništva, poleg tega pa so se lahko
ric. S pomočjo projekta se želi zagotoviti cetam predstavila številna socialna podjetja z
lovit sistem podpore za socialno podjetništvo
območja Podravja. Ob tej priložnosti je bila
in zadružništvo, zato se bodo še naslednji
prvič podeljena tudi nagrada za najuspešnejdve leti izvajala brezplačna izobraževanja, na
šo zgodbo socialnih podjemov oz. 'naj socialvoljo bodo brezplačni co-working prostori,
no podjetje Podravja', ki jo je podelil Varuh
s pomočjo individualnih specialističnih svečlovekovih pravic Peter Svetina. Nagrado sta
tovanj pa vam bodo na RASG pomagali, da
si z enako oceno posebne komisije razdelila
razvijete svoje ideje, da se povežete s podobCenter ponovne uporabe in Zadruga Dobrino mislečimi ljudmi in da boste lahko samona, ki ima sedež v Jurovskem Dolu. Zadrustojno stopili v vlogo (socialnega) podjetniga se ukvarja s trajnostno lokalno preskrbo,
ka ali zadružnika. Socialno podjetništvo in
nastala pa je z namenom razvoja malih kmezadružništvo sta namreč obliki podjetništva,
tij, pravične trgovine z živili in povezovanja
ki imata v Sloveniji še vedno negativno kopridelovalcev in proizvajalcev v širši regiji.
notacijo, projekt Sociolab pa poskuša pomaNjen direktor Denis Ploj se je ob tej prilogati iniciativam in podjetnikom, da razvijajo
žnosti zahvalil vsem 130 članom zadruge za
ideje in izkoristijo potenciale, ki je ti obliki
potrpežljivost in vztrajnost pri prehojeni poti.
podjetništva nudita. Aktualne aktivnosti lahDanes Zadruga Dobrina namreč s hrano
ko spremljate na www.rasg.si/sociolab ali se
oskrbuje številne obrate javne prehrane in na
oglasite na RASG v Lenartu.
širšem območju Slovenskih goric vsem prebivalcev omogoča dostavo zabojčkov s svežimi
Danijel Zorko
živili, v centru Maribora
pa v svoji trgovini nudijo
tudi ekološko in integrirano pridelane produkte
lokalnih proizvajalcev. Na
konferenci je potekal tudi
sejem socialne ekonomije,
kjer se je uspešno predstavilo tudi socialno podjetje
Libona iz Svete Trojice, ki
se ukvarja s prehranskimi
dopolnili iz konoplje.
Obe omenjeni podjetji
sta vključeni v projekt Sociolab, ki povezuje deset
partnerjev iz celotnega Podravja, v Lenartu pa deluje
tudi stična točka, ki jo vodi Denis Ploj, direktor Zadruge Dobrina, foto Dani Zorko

Aktivnosti na lokalnem nivoju spreminjajo svet

LAS projekt Zadruge Dobrina med 40
najboljših v Evropi

T

ridnevni dogodek z mednarodno konferenco o
lokalnem razvoju (CLLD) v Bruslju, med 2. in 4.
decembrom 2019, je bil organiziran v sodelovanju z generalnimi direktorati AGRI, REGIO in EMPL
ter je prikazal, kako na tisoče državljanov uspešno
uporablja LAS pristop »od spodaj navzgor« za trajnostni razvoj na svojih območjih, s podporo Evropskega
sklada za pomorstvo in ribištvo, Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, Evropskega sklada za
regionalni razvoj in Evropskega socialnega sklada.
Iz celotne Evrope se je na tridnevnem dogodku predstavilo 40 projektov, ki so jih prepoznali kot najboljše
primere dobre prakse v lokalnem okolju. Med njimi je bil
izbran in se je predstavljal tudi projekt Zadruge Dobrina
– Trajnostna lokalna preskrba na območju Slovenskih
goric. LAS Ovtar Slovenskih goric je z Zadrugo Dobrina
kot edini predstavnik iz Slovenije ponosno predstavljal
projekt in vzpostavitev ter delovanje Zadruge Dobrina.
S strani udeležencev konference smo vzbudili veliko zanimanja o trajnostnem načinu pridelave, povezovanja
manjših kmetij, logistike in trženja (povezovanja podeželja in mesta), naš razstavni prostor je bil odlično obiskan, prejeli smo številne pohvale in čestitke.
Na dogodku smo se udeležili tudi tematskih
delovnih skupin in panelne razprave med lokalnimi upravičenci ter nosilci odločitev na
državni in evropski ravni z načrti za naslednje
programsko obdobje. Predstavniki lokalnih akcijskih skupin smo predstavnikom Evropskega
parlamenta in Komisarju za okolje, oceane in
ribištvo podali izhodišča za uspešno nadaljevanje in načrtovanje programa CLLD s poenostavitvami postopkov in potrebami za povečanje
finančnega okvirja, da bodo LAS projekti še
naprej tisti, ki spreminjajo življenja v mestnih,
podeželskih in obalnih območjih na bolje.
M. F.
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Breznikovim priznanje za kakovost gostinske
ponudbe

V

hotelu Slovenija v Portorožu je zadnji
teden novembra potekalo tridnevno
12. Strokovno srečanje gostincev Portorož 2019. Pripravili so različne delavnice in
predstavitve. Niso pa pozabili na promocijo
gostinstva pred in v letu 2021, ko bo Slovenija
Evropska gastronomska regija.
Srečanje je bilo zaključeno s podelitvijo
priznanj za kakovost gostinske ponudbe in
jubileje v gostinstvu ter priznanj ob 50-letnici
Sekcije za gostinstvo in turizem. Na predlog
Območne obrtno-podjetniške zbornice Lenart je med prejemniki priznanja za kako-

vost gostinske ponudbe tudi Gostinstvo in
turizem Breznik, d. o. o., iz Komarnice pri
Cerkvenjaku. Podelila jim ga je Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, Sekcija za gostinstvo in turizem.
Gostinstvo in turizem Breznik, d. o. o., je
družinsko podjetje, ki se več kot 15 let ukvarja z gostinstvom, turizmom in vinogradništvom. Družina Breznik v okviru svojega
podjetja skrbno neguje in razvija uspešno
zgodbo o domačnosti, domačih in svežih sestavinah postreženih jedi ter prijazni besedi
in nasmehu. Na njihovem jedilnem listu najdete pristne domače jedi.
Ponudba pa poleg gostinske zajema tudi nastanitveno ponudbo.
Breznikovi so znani tudi
po svojih odličnih, večkrat
nagrajenih vinih. Začetki
njihovega vinogradništva
segajo v leto 1995. Z vinsko
trto imajo danes posajene
več kot 3 hektarje zemlje. V
lastni občudovanja vredni
kleti negujejo zlasti chardonnay, traminec, laški rizling, rumeni muškat, različne zvrsti in tudi penine.
Franc Bratkovič

Občina Benedikt

Največ investirali v ceste, pripravili tudi
deset novih projektov

M

inilo je leto dni, odkar je za krmilo
Občine Benedikt poprijel novi župan mag. Milan Repič. Ob tej priložnosti smo mu zastavili nekaj vprašanj.

Mag. Milan Repič: Z geotermalno energijo imamo v
Občini Benedikt velike načrte, vendar mora ta prej
v naši državi pridobiti status obnovljive energije.

Občina Benedikt je v letošnjem letu
ponovno zelo napredovala. Katere
pridobitve se vam z vidika razvoja
zdijo najbolj pomembne in zakaj?

Najprej želim poudariti, da smo uspeli poslovanje občine pripeljati do točke, ko lahko
obveznosti poravnavamo sprotno in nismo v
zaostanku. To sicer ni neposredno vezano na
razvoj, je pa nujno in potrebno iz več vidikov,
kot so: zaupanje dobaviteljev, stabilno finančno
stanje, boljša pogajalska izhodišča itd. Vse to je
potrebno, da lahko narediš korak naprej tudi
na razvojnem področju. V letošnjem letu smo,
gledano z razvojnega vidika, največ naredili na
cestni infrastrukturi. Modernizirali oziroma
asfaltirali smo 1,5 km javnih poti, kar je zneslo
dobrih 215 tisoč evrov. Za vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti smo namenili več kot
121 tisoč evrov. Izvedli smo prvo fazo projekta
Ekomuzej Dolina miru v vrednosti dobrih 35
tisoč evrov. Obnovili smo vodohran 1, vrednost investicije je bila 15 tisoč evrov. Izvedli
smo še nekaj manjših investicij v vzdrževanje
objektov, ki so bile nujne za njihovo nemoteno delovanje. Te investicije so pomembne, ker
dvigujejo kvaliteto življenja našim občanom.
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Hkrati pa so pomembne za nadaljnji razvoj
občine in turizma, v čemer vidim poslovno
priložnost za gostince, kmetovalce, obrtnike
ter celotno občino. Za letos želim izpostaviti še precejšen napredek pri izgradnji optike.
Osnovnih cevi je bilo položenih preko pet
kilometrov. V določenih naseljih, kot so Sp.
Bačkova, Benediški vrh, Sp. Ročica in Trotkova, je priključenih že večina gospodinjstev. V
desnem delu centra Benedikta je vse pripravljeno, da se bodo priključki lahko izvedli v začetku naslednjega leta. V tem letu smo izdelali
dokumentacijo in prijavili projekt za sofinanciranje vzpostavitve medgeneracijskega centra.
V tem centru želimo ustvariti pogoje za čim
več druženja, za izmenjavanje mnenj in izkušenj, za aktivno preživljanje prostega časa, za
zadovoljne občane. Zavedamo se namreč, da
smo občina ljudje, ki tu živimo.

Ambiciozen razvoj načrtujete tudi za
naprej. Katere investicije in naloge
bodo v ospredju?

Vsekakor imamo smele načrte, vendar
moramo ostati na trdnih tleh. To pomeni, da
bomo lahko vlagali toliko, kot bomo zagotovili sredstev. Trudimo se, da bi le-teh počrpali
čim več iz različnih razpisov. V letošnjem letu
smo zato pripravili in sprejeli 10 dokumentov
identifikacije investicijskih projektov (DIIP),
ki so potrebni, da bomo lahko razvojno delovali v naslednjih letih. V naslednjem letu
stopa v ospredje sanacija plazu »Rajter« v
Sp. Ročici, ki je ocenjena na skoraj 320 tisoč
evrov. Ob tem načrtujemo še modernizacijo
cest v višini okoli 80 tisoč evrov. Sledi izgradnja kanalizacije II. faze v naselju Sv. Trije
Kralji, za kar potrebujemo nekaj manj kot
100 tisoč eur. Velik zalogaj nas čaka tudi s
pričetkom postopka sprememb Občinskega
prostorskega načrta (OPN). Poleg tega nas
čaka še dokončanje projekta Ekomuzej in izvedba projekta vzpostavitve večgeneracijskega centra. Ob tem pa je pred nami priprava
dokumentacije za obnovo pokopališča in cest
v letih 2021 in 2022. Skupaj s Telekomom si
bomo prizadevali za nadaljevanje izgradnje
optike, z Elektrom Maribor pa za pričetek izvajanja investicij v izgradnjo kablovodov.

Kako v luči nalog, ki stojijo pred
občino v naslednjem letu, gledate na

višino povprečnine za leti 2020 in
2021?

Politika je že pred leti naredila to, česar dober gospodar ne sme narediti in tudi ne naredi. Osiromašila je državno premoženje in
sprejemala odločitve, ki so škodile državi in
nam, državljanom. To sedanja vlada nadaljuje. Sprejema dogovore in zaveze, katerih izvajanje prenese na občine. Na ta način siromaši
občine, saj morajo le-te za plačevanje zakonsko določenih obveznosti jemati iz investicijskih sredstev. Kot je znano, povprečnina že
sedaj nikakor ne pokrije stroškov, ki jih morajo plačevati občine. Veliki izdatki za socialne transferje, javne zavode, plače zaposlenih
v vrtcih, ki se večajo, poberejo večino denarja
v proračunu občine. Če bi država obveznosti,
ki jih določi, prevzela na svoja pleča, bi bilo
občinam lažje in bi lažje poskrbele za prepotrebne investicije, ki bi dvignile kakovost življenja občanom. Povprečnini za leti 2021 in
2022 sta spet taki, da ne bosta popravili tega
stanja in bodo občine še naprej brez potrebnih sredstev, ki bi jih celo po zakonu morale
dobiti. To pomeni, da bo spet manj denarja za
obnovo cest, izgradnjo kanalizacije, ureditev
športnih in igralnih površin itd.

Smo sredi razprav o ustanovitvi
pokrajin v Sloveniji. Kakšne dileme
so se pojavile v dosedanjih razpravah
in kakšna pokrajinska razdelitev bi
najbolj ustrezala razvoju Benedikta
in osrednjih Slovenskih goric ter
seveda tudi Maribora, kjer vsi
prebivalci Štajerske zadovoljujejo
velik del svojih potreb in interesov?

V Sloveniji je že v preteklosti bilo veliko
govora o potrebi o ustanovitvi pokrajin, pa
tudi veliko narejenega, vendar politične volje
za realizacijo še ni bilo. Tokrat je pobuda prišla s strani županov in Državni svet oziroma
njegov predsednik je pobudo prepoznal kot
nujno in potrebno. Vemo, da ta veja oblasti,
ki je med državo in občino, manjka. Vemo za
določene prednosti ustanovitve pokrajin. Ne
vemo pa še točno in vsega, kaj bodo pokrajine
prinesle neposredno našim občinam in občanom, kar je zame ena izmed zelo pomembnih
postavk. Pričakujemo, da se bo veliko stvari
preneslo z vladne oziroma državne oblasti
na pokrajine. Ta pričakovanja so pomembna
zato, ker je nujno, da se določene zadeve v državi decentralizirajo. Nekaj se bo pa preneslo
tudi z občinske ravni na pokrajinsko. Koliko
teh nalog in katere bodo, še ni znano. Tako
da je ta zadeva še precej nejasna. Prevladuje predlog z 10 pokrajinami. Meni osebno je
bila prejšnja razdelitev Slovenije na 11 pokrajin bolj privlačna. Pri tisti varianti bi bilo središče naše pokrajine v Mariboru. Po sedanji
je središče pokrajine planirano na Ptuju. Še
enkrat povem, ko bodo jasne tudi naloge in
pristojnosti pokrajin in ko se bo vedelo, kaj

to prinaša občini ter našim občanom, bomo
lažje tehtali med dobrimi in slabimi stvarmi
ter se o tem odločali.

Slovenija je zelo centralizirana.
Lahko ustanovitev pokrajin zagotovi
bolj enakomeren razvoj celotne
države? Ste glede njihove skorajšnje
ustanovitve optimist ali ne?

Še enkrat ponavljam, da je ustanovitev pokrajin smiselna, če se bo dosegla decentralizacija, s tem pa enakomernejši regionalni razvoj
vseh območij, ne samo Ljubljane. Ljubljana se
zaradi centralizacije že duši v gostem prometu. Rešitev prometnih zagat v Ljubljani bi po
moji oceni stala več, kot če se določene službe iz raznih agencij in ministrstev preselijo v
druga mesta. S tem bi pridobile tudi pokrajine, mesta, podeželje in ljudje. Zadnji čas je, da
se vsi skupaj zavedamo, da Slovenija ni samo
Ljubljana, ampak še vse ostalo od Lendave do
Kopra, od Dravograda do Novega mesta. Če
imam upanje, da bodo to prepoznali državna
politika oziroma predstavniki strank, ki so v
parlamentu, pa me močno skrbijo birokrati in
njihova zagledanost vase ter njihovo vztrajanje
na okopih. Ampak vsaka, še tako trda lupina,
enkrat poči. In tudi ta bo morala, upam, da še
pravi trenutek in na pravi način, da bomo s
tem res kaj pridobili in ne še dodatno izgubili.

Letos ste si skupaj z ministrstvom za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
prizadevali za bolj učinkovito
izkoriščanje geotermalne energije v
Sloveniji. Se je na tem področju že
kaj premaknilo? Kakšne načrte imate
v občini v zvezi z izkoriščanjem te
energije?

Bolj kot ministrstvo na tem dela Odbor za
kmetijstvo pri DZ, vodi ga naš poslanec Franci Breznik, ki si prizadeva, da bi se zadeve v
zvezi z geotermalno energijo premaknile z
mrtve točke oziroma da bi dali geotermalni
energiji mesto, ki ji pripada. V mesecu decembru pričakujem ponovno sejo tega odbora, kjer naj bi pregledali, ali so bile opravljene
naloge, ki jih je odbor sprejel in za realizacijo
zadolžil posamezne službe. Če oziroma ko
bodo sprejeti dokumenti, med njimi tudi
Nacionalni energetski in podnebni načrt za
Slovenijo, in bo geotermalna energija dobila
status obnovljive energije, bo več možnosti
za razvoj tega tudi v naši občini. Načrti glede
tega so še vedno veliki. V mislih imam uporabo geotermalne energije za pridobivanje
električne in toplotne energije, katero bi lahko uporabili tako pri pridelavi rastlin v rastlinjakih kakor pri ogrevanju turističnih kapacitet. Seveda pa to ne bo pomenilo še nič, če
ne bomo uspeli dobiti investitorjev, ki bodo
v teh danostih videli poslovne priložnosti in
se odločili za investiranje. Upam in želim, da
nam to uspe čim prej.
Tomaž Kšela

Občina Cerkvenjak

Modernizirali so regionalno cesto in osrednji trg

V

župani nekaterih sosednjih občin, podžupan
prisotnosti predsednika Republike
Občine Cerkvenjak Andrej Kocbek, predSlovenije Boruta Pahorja so ministavniki izvajalcev, predstavniki političnega,
strica za infrastrukturo mag. Alenka
gospodarskega in društvenega življenja v
Bratušek, namestnik direktorice Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo Damir Topolko in župan Občine
Cerkvenjak
Marjan
Žmavci slovesno odprli
prenovljeno regionalno
cesto skozi Cerkvenjak
in prenovljeni osrednji
trg v kraju.
Na slovesnosti ob
zaključku največje investicije v cestno infrastrukturo v Občini
Cerkvenjak so se v središču kraja poleg številnih domačinov in že
imenovanih zbrali tudi
poslanec
državnega
zbora Franci Breznik, Poleg mnogih domačinov so bili na odprtju tudi številni gosti.
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občini ter župnik pri Svetem Antonu Janko
Babič, ki je cesto po odprtju tudi blagoslovil.
Kot je na slovesnosti povedal župan Občine Cerkvenjak Marjan Žmavc, so v okviru
projekta »Obnova regionalne ceste R2 439
in izgradnja osrednjega trga v Cerkvenjaku«
temeljito rekonstruirali 2,3 kilometre regionalne ceste skozi Cerkvenjak, ob njej pa so v
vsej dolžini zgradili pločnik in javno razsvetljavo ter kanal za komunalne vode. Hkrati so
prenovili osrednji trg v središču Cerkvenjaka,
ki daje kraju nov, trški videz. Za občinsko
zgradbo pa so zgradili nova parkirišča, ki jih
zaradi lepšega videza kraja in funkcionalnosti njegovega središča na trgu pred občino ne
bo več. V središču kraja so izvedli tudi nekaj
ukrepov (dvignjeno vozišče, talne oznake,
svetlobne oznake) za umirjanje prometa.
Na slovesnosti ob odprtju modernizirane ceste skozi
Župan Žmavc je investicijo označil za eno
Cerkvenjak je zbrane pozdravil tudi predsednik
od najpomembnejših in največjih pridobitev
države Borut Pahor.
v zadnjih letih na področju cestne infrastrukture v Občini Cerkvenjak. Po njegovih beudeležencem v prometu, ki so dobrega pol
sedah je vrednost celotne investicije znašala
leta morali strpno čakati ob polovičnih zaokrog 2,2 milijona evrov, od tega je Občina
porah regionalne ceste, da so lahko gradbinci
Cerkvenjak prispevala okoli 400 tisoč evrov.
opravili svoje delo, ki je seveda ob takšni zaObčina je prispevala sredstva za izgradnjo
pori ceste precej oteženo,« je dejal župan in
pločnika in javne razsvetljave ter prenovo
pohvalil tudi gradbince, da so v slabih šestih
trga v središču kraja ter za izgradnjo novega
mesecih izvedli obsežna gradbena in druga
parkirišča za občinsko stavbo.
dela na regionalki, ki je danes vsem v ponos
»V Občini Cerkvenjak smo na ti dve novi
in zadovoljstvo. »Tudi občani, ki živite ob tej
pridobitvi zelo ponosni, saj se je precej spreregionalni cesti, ste pokazali veliko mero strmenila vizualna podoba centra Cerkvenjapnosti oziroma razumevanja do investitorja
ka, ki daje neki nov videz urbanega središča
pa tudi izvajalca, čeprav vedno tudi ni vse ponaše občine, hkrati pa smo poskrbeli tudi za
tekalo, kot bi si občani in mi sami želeli. Doprometno varnost pešcev, še zlasti otrok iz
ločene pomanjkljivosti pri izvedbi projekta so
Osnovne šole in vrtca Cerkvenjak. To je lepo
bile že odpravljene po kvalitetnem pregledu
darilo države naši občini, ki je junija letos praali pa še bodo v pogodbenem roku. Že star
znovala že 21. leto samostojnega razvoja,« je
pregovor pa pravi, da če je konec dober, je vse
dejal Žmavc. »Naši ljudje so delovni, kleni,
dobro,« je sklenil župan.
narodno zavedni ter navajeni trdega življenja
Ministrica Alenka Bratušek je na otvoritveni
in odrekanja, zato smo še toliko bolj veseli,
slovesnosti opozorila, da so v zadnjem času v
da nam je država tudi tokrat prisluhnila ter z
Sloveniji modernizirali preko 260 kilometrov
novo prometno ureditvijo regionalne ceste R2
cest, med njimi tudi 2,3 kilometre regionalne
439, ki poteka skozi našo občino in je direktna
ceste skozi Cerkvenjak. Zahvaljujoč temu je
navezava na avtocesto A5 Maribor–Lendava,
promet skozi Cerkvenjak bolj varen. Ob tem je
poskrbela za večjo prometno varnost. Po tej
ministrica dejala, da se zaveda, da so domačini
cesti dnevno poteka še kar gost promet skozi
ob cesti nekaj mesecev živeli slabše, vendar so
center Cerkvenjaka v speri proti Lenartu in
lahko zato sedaj toliko bolj veseli. Kot je dejala,
Mariboru oziroma v drugi smeri proti Svetejo je še posebej razveselilo pismo predstavnika
mu Juriju ob Ščavnici ter Ljutomeru.«
enega od športnih društev iz Cerkvenjaka, v
Po besedah Žmavca so v Občini Cerkvekaterem se ji je zahvalil za prenovo ceste, ker je
njak že pred dvema letoma skupaj z Direkcijo
povečala varnost otrok, ki po njej dnevno hoRepublike Slovenije za infrastrukturo uredili
en kilometer regionalne ceste, pločnikov
ter javne razsvetljave
na tej regionalni cesti, tako da je občina
v treh letih pridobila
preko 3 kilometre urejene regionalne cestne
z vso pripadajočo infrastrukturo, kar voznikom in pešcem zagotavlja večjo varnost
v prometu. »Urejena
cestna infrastruktura
pa ni pomembna zgolj
s prometnega vidika,
ampak omogoča tudi
hitrejši razvoj gospodarskih dejavnosti, na Modernizirano regionalno cesto skozi Cerkvenjak in prenovljeni trg v središču
primer turizma, ki se kraja in občine so predali namenu Damir Topolko (prvi z leve), Alenka Bratuvedno bolj razvija tudi šek in Marjan Žmavc.
tukaj v osrčju Slovendijo na treninge v Športno rekreacijski center
skih goric. Dobra cestna povezava je zato še
Cerkvenjak. Takšna pisma so ji, kot je dejala
kako potrebna. V preteklosti je bilo to obmoBratuškova, spodbuda za delo na področju počje demografsko in gospodarsko manj razvito
sodabljanja in izgradnje infrastrukture.
področje naše države, iz katerega so se ljudje
Poslanec Breznik je opozoril na pomen
odseljevali. Danes beležimo pozitivne democestne infrastrukture za gospodarski razvoj
grafske trende priseljevanja prebivalstva, k
osrednjih Slovenskih goric, ki vse bolj postatemu pa je precej doprinesla tudi dobra cejajo »slovenska Toscana«, saj imajo podobno
stna povezava občine z drugimi kraji. Nova
kot omenjena italijanska pokrajina vse pogocestna infrastruktura nas je tako še bolj prije za razvoj v vrhunsko turistično destinacijo.
bližala urbanim središčem, v katera dnevno
Predsednik države Borut Pahor, ki je bil
migrira okrog 50 odstotkov naših občanov, ki
ta dan delovno v tem koncu Slovenije in se
se vozijo v druge kraje na delo ali v različne
je udeležil tudi slovesnosti v Cerkvenjaku, je
šole,« je poudaril Žmavc.
izrazil zadovoljstvo nad pomembno infraPo njegovih besedah je dobra cestna infrastrukturno pridobitvijo v občini, kjer je bil
struktura pomembna tudi z vidika izrabe časa
lani osrednji govornik na proslavi ob njeni
vsakega posameznika, saj si vsakdo želi čim
20-letnici.
prej varno pripeljati do želenega cilja, ne da
bi pri tem izgubljal čas v prometnih zastojih.
Tomaž Kšela
»Na tem mestu bi se tudi rad zahvalil vsem
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Občina Lenart

Predlog proračuna Občine Lenart za leto 2020

P

rvo branje proračuna je bilo 21. novembra 2019 na 6. redni seji Občinskega
sveta Občine Lenart. Drugo branje je
potekalo na 7. redni seji 19. 12. 2019.
V proračunu je planiranih 10.607.290 €
prihodkov in 10.549.078 € odhodkov. Največja investicija, načrtovana za leto 2020, je
izgradnja Centralne čistilne naprave v Lenartu, za kar planirani stroški znašajo 3.313.539
€. Celotna investicija bo trajala dve leti, celotni stroški v dveh letih pa bodo znašali cca
4.700.000 € brez DDV, od tega načrtujemo
sofinanciranje s strani ESRR v višini 85 %.
Z ureditvijo centralne čistilne naprave velikosti 5000 PE se dolgoročno rešuje čiščenje
odpadnih voda v mestu Lenart in tudi širše
vsaj za obdobje 20 let.
V planu za leto 2020 je tudi rekonstrukcija
čistilne naprave Voličina v višini 200.000 €, za
katero imamo izdelan projekt in pridobljeno
gradbeno dovoljenje, ter še dve večji investiciji
na področju ravnanja z odpadno vodo: rekonstrukcija kanalizacije v Prežihovi ulici Lenartu
v višini 80.000 € in ureditev komunalne infrastrukture v naselju Lormanje v višini 70.000 €.
Na področju prometa, prometne infrastrukture in komunikacij imamo predvidenih 1.068.600 €. V tem programu sta zajeti
koncesijski pogodbi za KS Lenart v vrednosti
220.000 € ter KS Voličina v višini 200.000 €.
Projektiranju tras kolesarskih poti bomo namenili 180.000 €. V projekt Kolesarske poti
Območnega razvojnega partnerstva Slovenske gorice je vključenih 13 občin, zgrajenih
bo 153 km kolesarskih poti. Celoten predvideni strošek projekta je ocenjen na cca 22,6
mio € in bo zaključen leta 2022, sofinanciran
bo z evropskimi kohezijskimi sredstvi.
Na področju investicijskega vzdrževanja
in gradnje občinskih cest planiramo 287.000
€ odhodkov. Od tega 40.000 € namenjamo
asfaltiranju gramoznih cest v KS Voličina in
40.000 € v KS Lenart, 100.000 za rekonstrukcijo ceste Zavrh–Nadbišec, 32.000 € za obnovo dela lokalne ceste 203-451 Lormanje od
št. 2-9, 45.000 € ter za obnovo ceste Sp. Voličina JP 705-281 in še nekaj manjših investicij.
Planiramo tudi izgradnjo polnilne postaje
za električne avtomobile na javnem parkirišču na Trgu osvoboditve v Lenartu, saj je
transformatorska postaja v neposredni bližini in lahko zagotovimo kvalitetno polnjenje.
Velik del proračunskih sredstev namenjamo izobraževanju, rekreaciji in kulturi, in
sicer kar 2.449.114 €. Stroški za to področje iz
leta v leto naraščajo, prav tako se višajo stroški
za socialno varnost in zdravstvo ter knjižničarstvo in založništvo. Za socialno varnost in
zdravstvo planiramo 583.372 €, za knjižničarstvo in založništvo pa 113.177 €. Največji
del sredstev iz programa socialne varnosti se
namenja socialnemu varstvu starejših, in sicer 293.772 €. Občina Lenart sedaj doplačuje
oskrbnino 31 osebam, nameščenih v domo-

vih ali zavodih. Za pomoč na domu, ki ga izvaja Dom Danice Vogrinec, planiramo sredstva v višini 83.772 €. V programu socialne
varnosti so zajeta sredstva subvencioniranja
stanovanjskih najemnin v višini 60.000 €. Število upravičencev, za katere je občina dolžna
subvencionirati najemnino, iz leta v leto narašča. Najemnina se lahko subvencionira glede
na socialni status družine največ do 80 %.
V proračunu 2020 imamo planirano investicijo Namakalni sistem Selce, katera se
prenaša iz letošnjega leta v prihodnje. Višina
predvidenega stroška je 440.916 € in bo v celoti sofinanciran s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
Sofinancirane investicije s strani ESRR so
tudi Ureditev Ovtarjevega placa I. faza (etapa
1 in 2), projekt Rupert ter Polena za vse generacije. Projekt Lenart se igra pa je sofinanciran
iz sklada EKSRP (Evropski kmetijski sklad za
razvoj podeželja). V sklopu projekta Ovtarjev plac se bo uredila rekonstrukcija tržnice,
stopnišče iz spodnje ploščadi na zgornjo ter
celotna spodnja ploščad. V sklopu projekta Rupert so načrtovani posegi v prometno
infrastrukturo, ki zajemajo zamik pločnika,
razširitev ceste v križišču, prestavitev avtobusnega postajališča ob cesto in ureditev cestnih
robnikov v središču Voličine. Projekt Polena
za vse generacije pa zajema ureditev 26 motoričnih igral na ŠRC Polena ter zamenjavo
obstoječih svetil javne razsvetljave z varčnimi
LED svetili na javnih površinah v urbanem
delu Lenarta (cca 100 svetil).
Kar zadeva prihodke, planiramo sredstva
višini 10.607.290 €. Prihodki iz naslova dohodnine so ocenjeni na 4.829.141 € in predstavljajo 45 % vseh načrtovanih prihodkov.
Povprečnina na prebivalca za leto 2020 znaša
589,11 €. Večji del prihodkov predstavljajo
transferni prihodki in sicer 3.899.698 €. V
tem sklopu prihodkov je zajet sofinancerski
delež izgradnje čistilne naprave Lenart.
Občina Lenart načrtuje domače zadolževanje iz naslova MGRT – Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. Gre za razpoložljiva povratna sredstva za sofinanciranje investicij
skladno s 23. členom ZFO-1 in 56. členom Zakona o izvrševanju proračuna RS. Gre za sredstva, ki pa se ne vštevajo v maso zadolževanja.
V naslednjem letu so ta sredstva planirana v
višini 140.000 €. Iz istega naslova prejmemo v
isti višini tudi nepovratna sredstva.
V letu 2020 planiramo odplačilo dolgoročnega dolga v višini 460.098 € ter 40.627
€ brezobrestnega kredita MGRT. Na začetku
leta 2020 bo stanje zadolženosti Občine Lenart 558 € na prebivalca, ob koncu leta 2020
pa bo stanje na prebivalca 500 € ob predpostavki, da število prebivalcev ostaja isto.
Proračun Občine Lenart za leto 2020 je realno naravnan, prav tako menimo, da s sredstvi razpolagamo ekonomično in racionalno.
Pripravila Mojca Guzej
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34. Maistrove prireditve v Zavrhu

I

ztekle so se 34. Maistrove prireditve v Zavrhu. Po uvodnih koračnicah Slovenskogoriškega pihalnega orkestra MOL Lenart je sledilo polaganje venca v čast in
spomin generalu in pesniku.
V nadaljevanju programa je dr. Marjan Toš v zanimivem predavanju predstavil
domačina iz Nadbišca Frana/Franja Voglarja (1877–1925), ki je bil šolnik, kulturnik
in tajnik Narodnega sveta za Štajersko leta 1918. Več o njem na strani 17. Op. ur.
Aleš Arih, predsednik Domovinskega društva Rudolfa Maistra Maribor, se je
zahvalil soavtorjema muzejske postavitve »Maister po Maistru« v Štupičevi vili, dr.
Maji Toš in prof. Igorju Zemljiču ter Božu Čobcu, ki je pomagal pri zbiranju gradiva
za zbirko.
Govornika na prireditvi sta bila Barbara Klemenšak, predsednica TD Rudolf Maister Vojanov, in župan mag. Janez Kramberger.
V bogatem in raznolikem programu so nastopili Trio učiteljev Konservatorija
za glasbo in balet Maribor, Podružnična šola Lenart, Kristijan Brus, Dušan Slaček
in Andrej Polič ter učenec Miha Fras, svoj delček so k dogodku so prispevali tudi
učenci OŠ Lenart: z Vodnikovim Dramilom je pod mentorstvom Andreje
Kramberger nastopil Vid Zarič ob glasbeni spremljavi Maje Tuš, z rockovsko izvedbo Preljubi Šent Lenart je navdušila Instrumentalna skupina OŠ
Lenart pod vodstvom Marine Zimič. Iz OŠ Voličina sta pod mentorstvom
Petre Munda v narečju zaigrala prizor Matic Druzovič in Zala Druzovič.
Recitirala je Karin Petko, zapele so Amista. Z izbranimi besedami je skozi slovesnost vodila Tadeja Kurnik Hadžiselimović. Razveseljivo je, da se
je prireditve udeležilo veliko ljudi, med gosti velja omeniti vnuka generala
Maistra Boruta Maistra in sorodnike Frana Voglarja. Organizatorja dogodka sta bila Občina Lenart in Turistično društvo Rudolf Maister Vojanov
Zavrh.
Prireditev se je iztekla v pozitivnem vzdušju, v pričakovanju jubilejnih
dogodkov prihodnje leto. Spomin na Maistra je živ, tudi pri mladi generaciji, in prav je tako.
D. O., foto: Žiga Strmšek

Božično-novoletne
prireditve na Trgu
osvoboditve v
Lenartu

M

esto je zažarelo v prazničnem sijaju lučk. Ko v hiškah zadiši po
kuhanem vinu, trg zaživi. Prideta
Miklavž in Božiček, prižgeta iskrice v otroških očeh, pravljični liki navdušijo otroke in
mlade po srcu, pesmi, glasba in ples za praznični advent, za veselje v duši, dobre želje
in za prijetno druženje. Tako je bilo 6. in 7.
decembra …
D. O.

Praznični dogodki
do konca decembra
PETEK, 20. 12. 2019

BOŽIČNO-NOVOLETNI SEJEM
PRAZNIČNA PONUDBA RAZNIH
IZDELKOV IN DOBROT NA
STOJNICAH, OD 16. DO 21. URE.
PONUDBA KUHANEGA VINA IN ČAJA
V HIŠICAH NA TRGU.

Organizator: Razvojna agencija Slovenske gorice

17.00, ODER NA TRGU
OSVOBODITVE V LENARTU
VILINKA CELINKA IN ČAROBNA
PRAVLJIČNA KROGLA, PREDSTAVA ZA
OTROKE, PRIHOD BOŽIČKA
NASTOPA: ALEKSANDRA PAPEŽ

18.00, ODER NA TRGU
OSVOBODITVE V LENARTU
INSTABAND

Organizator: Občina Lenart

SOBOTA, 21. 12. 2019

BOŽIČNO - NOVOLETNI SEJEM
PRAZNIČNA PONUDBA RAZNIH
IZDELKOV IN DOBROT NA
STOJNICAH, OD 16. DO 21. URE.
PONUDBA KUHANEGA VINA IN ČAJA
V HIŠICAH NA TRGU.

Organizator: Razvojna agencija Slovenske gorice

Foto: Žiga Strmšek

17.00, ODER NA TRGU
OSVOBODITVE V LENARTU
BOŽIČNA ŽELJA, PREDSTAVA ZA
OTROKE, PRIHOD BOŽIČKA
NASTOPA: GLEDALIŠKA SKUPINA OŠ
SVETA ANA

18.00, ODER NA TRGU
OSVOBODITVE V LENARTU
ANITA KRALJ IN VOX ANGELICA
LJUDSKI PEVCI KUD ZG. VELKA
ANSAMBEL ŠENK
EVA KURNIK
ALARO BAND

Organizator: Občina Lenart

NEDELJA, 22. 12. 2019

17.00, DOM KULTURE LENART
KAKO JE LUDVIK NAŠEL BARVO,
LUTKOVNA PREDSTAVA
KD DELAVEC LENART

TOREK, 24. 12.2019

18.00 IN 24.00, CERKEV SV. LENARTA
SVETI VEČER
SVETI MAŠI, BLAGOSLOV JASLIC,
BOŽIČNICI

23.30, CERKEV SV. RUPERTA
BOŽIČNICA IN POLNOČNICA

22.00, RADEHOVA, ZBIRALIŠČE V
PROSTORIH DRUŠTVA
POHOD Z BAKLAMI K POLNOČNICI

Organizator: TD Radehova

SREDA, 25. 12. 2019

18.00, ŠPORTNA DVORANA
LENART
BOŽIČNI KONCERT
SLOVENSKOGORIŠKEGA PIHALNEGA
ORKESTRA MOL LENART
GOSTI: ANITA KRALJ IN VOX
ANGELICA

PETEK, 27. 27. 12. 2019

10.00, CERKEV SV. LENARTA
BLAGOSLOV VINA IN IZBOR
MAŠENGA VINA

Organizator: Župnija Sv. Lenart in Društvo
vinogradnikov Lenart

PONEDELJEK, 30. 12. 2019

9.00-12.00
PROSTORI DPM LENART, TRG
OSVOBODITVE 6
PRAZNIČNI DOGODEK ZA OTROKE Z
OBDARITVIJO

Organizator: Društvo prijateljev mladine Lenart

TOREK, 31.12.2019

22.00, TRG OSVOBODITVE V
LENARTU
SILVESTROVANJE S SRČNIMI
MUZIKANTI

organizator: Občina Lenart

Organizator: KD MOL Lenart
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Božični koncert Slovenskogoriškega
pihalnega orkestra MOL Lenart

K

Kralj in Vox Angelica. Vstop na prireditev
o zadiši po snegu in božičnih piškoje prost, vljudno vabljeni!
tih, ko se prižgejo lučke in je moč
čutiti veselje v zraku, zazvenijo tudi
melodije Slovenskogoriškega pihalnega orkestra
MOL. Že četrto leto zapored bodo v sredo, 25. 12.
2019, ob 18. uri v Športni
dvorani Lenart popestrili
božični večer s čudovitimi melodijami. Zazvenele
bodo božične klasike, zaživele bodo zimzelene slovenske popevke in filmska
glasba, vsak bo lahko našel
nekaj za svoj okus. Posebno
noto k čudoviti prireditvi
Foto: Žiga Strmšek
bodo letos dodali Anita

Silvestrovanje v Lenartu

P

ričakajte najdaljšo in
najbolj noro noč v
letu v družbi prijateljev na Trgu osvoboditve v
Lenartu. Silvestrovanje se
bo pričelo ob 22. uri, novemu letu bomo nazdravili
ob zvokih Srčnih muzikantov, pogreli se boste
lahko s kuhančkom in rujno kapljico članov Društva
vinogradnikov Lenart.
Organizator silvestrovanja je Občina Lenart.

Tako je bilo lani ...

Občina Sveta Ana

Uresničili so načrtovano

V

Občini Sveta Ana
smo v letošnjem
letu doslej uresničili okoli 97 odstotkov nalog, ki smo si jih
zadali v občinskem proračunu za leto 2019, nekatere pa še izvajamo,
pravi župan Občine
Sveta Ana Silvo Slaček.
Zato se v občini mirno
pripravljajo na novo
leto, za katero so si prav
tako zastavili ambiciozne cilje.
Predlog proračuna
Občine Sveta Ana za
leto 2020, ki ga je ob- V občini Sveta Ana, ki sodi med najbolj urejene kraje na gričevnatem svetu
med Dravo in Muro, so v letu 2019 uresničili domala vse, kar so načrtovali
činski svet v prvem lani ob sprejemu občinskega proračuna za letošnje leto.
branju sprejel in je bil
že tudi v javni obravnaprometu, pa tudi k boljšemu zdravju prebivi, je na prihodkovni strani »težek« blizu 3,1
valcev in k večji kakovosti njihovega življenja.
milijona evrov, na odhodkovni pa 3,13 miliPoskrbeli bodo tudi za rekonstrukcijo celotne
jona evrov. Od tega so investicijski odhodki
ulice Krivi vrh (Gutman) v dolžini 100 menačrtovani v višini skoraj 1,4 milijona evrov.
trov, za modernizacijo ceste Ledinek–Kraner.
Iz načrta razvojnih programov za naslednje
To investicijo in modernizacijo ceste Dražen
leto je razvidno, da bo Občina Sveta Ana za inVrh–Holer–Rožengrunt bo sofinanciralo že
vesticijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih
omenjeno ministrstvo. Investicijo v modercest naslednje leto namenila skupno preko
nizacijo ceste Dražen Vrh–Holer pa bodo za655 tisoč evrov. Modernizirala bo več občinčeli v naslednjem letu, končali pa v letu 2021.
skih cest in javnih poti, v večletnih projektih
Naslednje leto bodo nadaljevali tudi z grapa bo rekonstrukcijo cest končala ali začela.
dnjo javne razsvetljave, ki med drugim vpliva
Med cestami, ki jih bodo naslednje leto motudi na izboljšanje prometne varnosti. Tako
dernizirali, je cesta Lokavec–Rožengrunt. To
bodo uredili javno razsvetljavo od Ajleca do
investicijo bo delno sofinanciralo ministrstvo
čistilne naprave, za kar je v občinskem proraza gospodarski razvoj in tehnologijo. Nadačunu predvidenih 15 tisoč evrov.
ljevala se bo tudi investicija v modernizacijo
Občina Sveta Ana bo tudi v bodoče spodceste Žice–Sp. Ročica, ki bo prav tako delno
bujala razvoj turizma in gostinstva, za kar
sofinancirana s strani že omenjenega minibo naslednje leto namenila več kot 41 tisoč
strstva. V proračunu so na voljo tudi sredstva
evrov. Med drugim bo v kletnih prostorih
za ureditev križišča in pločnika skozi središče
občinske stavbe ob vinoteki uredila del kleSvete Ane. Na območju tako imenovanega
ti, ki je še neizkoriščen, s čimer bo pridobila
Območnega razvojnega partnerstva (ORP)
promocijski prostor. V njem bodo prikazali
Slovenske gorice bodo naslednje leto nadarazlične oblike pridelovanja grozdja in neljevali izgradnjo in urejanje kolesarskih poti,
govanja vina: konvencionalno, integrirano,
ki bodo prispevale k trajnostni mobilnosti
ekološko in biodinamično. Na ta način bodo
prebivalstva, razvoju turizma in varnosti v
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nadaljevali delo Franca Postiča, ki je Sveto Ano in Slovenske gorice že v 19. stoletju
umestil na evropski zemljevid vinogradništva. V okviru projekta Anin pretl pa bodo
investirali v nabavo prenosljive peči za peko
domačih jedi ter še nekatere masivne lesene
opreme. Do 80 odstotkov potrebnih sredstev
za to investicijo bodo predvidoma pridobili
iz blagajne Evropske unije oziroma njenega
sklada za regionalni razvoj.
V Občini Sveta Ana pripravljajo tudi občinski prostorski načrt (OPN), ki ga bodo
sprejeli predvidoma naslednje leto. Za pripravo strokovnih podlag in usklajenega predloga
so v proračunu predvideli potrebna sredstva.
Za izgradnjo sekundarne kanalizacije bo v
občinskem proračunu na voljo 45 tisoč evrov,
za spodbujanje stanovanjske gradnje 136 tisoč evrov (občina namerava odkupiti dve stanovanji v novem večstanovanjskem objektu
Krivi Vrh), za urejanje občinskih zemljišč
99 tisoč evrov, za Medgeneracijski park Sveta
Ana – Park generacij preko 86 tisoč evrov, za
finančne spodbude staršem ob rojstvu otroka 6.500 evrov, za investicijsko vzdrževanje
objektov osnovne šole 12 tisoč evrov, za razširitev in ureditev pokopališča in postavitev
žarnega zidu pa preko 107.500 evrov.
V Občini Sveta Ana načrtujejo za naslednje
leto še več drugih investicij, vendar vseh tukaj ni mogoče našteti. Kljub temu da zaradi
prenizke povprečnine domala vse občine v
državi s težavo izvršujejo vse naloge, ki jim
jih nalaga zakonodaja, je po besedah župana
Silva Slačka proračun Občine Sveta Ana za
naslednje leto zelo investicijsko naravnan.
»Ko so letos potekale razprave o tem, kakšna
naj bo povprečnina v naslednjem letu, sem
upal, da se bo končno dvignila na ustrezno raven, kar so predlagala reprezentativna združenja občin, vendar se to ni zgodilo. Očitno občine nismo tako močne kot nekateri sindikati,
ki uspejo s svojimi zahtevami. Država najbolj
varčuje pri občinah, saj nas obravnava kot svojo podaljšano roko. Posledice prenizkih povprečnin pa občutijo predvsem ljudje, ki jim v
lokalnih okoljih ne moremo zagotoviti vsega,
kar si zaslužijo. Kot davkoplačevalci si namreč
zaslužijo primerne pogoje za življenje in delo,«
poudarja Slaček. »Tako pa zlasti podeželske
občine glavnino sredstev namenimo izpolnjevanju zakonskih nalog, za hitrejši razvoj, ki bi

občankam in občanom zagotovil višjo kakovost življenja, pa nam ne ostane dovolj. V naši
občini zato iz leta v leto prelagamo nekatere
nujno pomembne investicije. Tako smo zopet
preložili investicijo v prizidek vrtca, nimamo
za soudeležbo pri izgradnji doma upokojencev, manjka nam denarja za vzdrževanje in
modernizacijo cestne infrastrukture ter za
druge nujno potrebne naložbe.
Slaček vidi rešitev za te probleme v ustanovitvi pokrajin. »Upam, da bomo v tej državi
zmogli dovolj pameti, da bomo čim prej ustanovili pokrajine. Kriteriji za njihovo ustanovitev, ki so jih pripravili strokovnjaki, so dobri.
Vse predlagane pokrajine bi imele lastne finančne vire. Ponekod so še razhajanja, koliko
pokrajin naj bo in katere občine naj bodo v
kateri. Vendar bi morali razprave v doglednem času končati in ustanoviti pokrajine, saj
slabše kot je, ne more biti. Zares bi bilo škoda,
če tudi tokrat po vseh razpravah pokrajin ne
bi dobili. Slovenija je sedaj izrazito centralizirana, kar se odraža na številnih področjih.
Kvadratni meter stanovanja pri nas stane 1100
evrov, v Ljubljani pa od 3 do 5 ali celo nad 5
tisoč evrov. Prometne razmere, zlasti na vpadnicah v našo metropolo, so katastrofalne,
saj se v Ljubljano vsak dan pripelje na delo
150 tisoč ljudi. Skoraj vse državne službe so
v Ljubljani, čeprav Pošta Slovenije dokazuje,
da lahko državna podjetja uspešno poslujejo,
četudi imajo sedež izven Ljubljane. Razmere
niso normalne. Ustanovitev pokrajin bi Sloveniji zagotovila bolj enakomeren razvoj na
celotnem ozemlju,« je prepričan Slaček.
Sicer pa se pri Sveti Ani že pripravljajo
na božično novoletne praznike. Odkar so se
pred trinajstimi leti skupaj z partnersko občino iz Avstrije vključili v evropski projekt, je
središče občine s cerkvijo v prazničnih dneh
osvetljeno s posebno lučjo z zeleno svetlobo.
Letos so okrasitev kraja prižgali ob prvi adventni nedelji. Za najmlajše so v kraju pripravili miklavževanje, šolarji pa so na šolskih delavnicah izdelovali adventne venčke. Božično
novoletno vzdušje bodo s koncertom popestrile tudi domače ljudske pevke. V Občini
Sveta Ana se bodo, kot pravi Slaček, tudi letos
potrudili, da bo v prazničnih dneh v kraju
bolj veselo in malo drugače kot običajno, kar
praznikom daje poseben čar.
Tomaž Kšela

Občina Sveta Trojica v Slovenskih goricah

Predpraznična Zimska pravljica

M

s posebno razsvetljavo, kar bo kraju dajalo še
arsikdo se v dneh pred božičem
poseben čar. Na osrednjem Trojiškem trgu,
in novim letom odpravi na izlet
nad katerim bdi mogočna cerkev s tremi
v kakšno turistično ali romarsko
zvoniki in samostanom, pa bodo obiskovaldestinacijo, kjer je predpraznično vzdušje še
ci imeli kaj videti, saj se bo vsak večer nekaj
posebej čarobno. V sosednji Avstriji je takšen
dogajalo.
kraj Mariazell v dolini reke Salz, ki ga v adV veliki in čudovito obokani starodavni
ventnem času obišče na desettisoče izletnisamostanski kleti bo od 20. do 30. decemkov. Izletnikom iz Slovenije, ki si želijo dožibra odprta že 9. razstava jaslic »Sveta Trojica
veti pravo pred praznično vzdušje, letos ne bo
2019«, na kateri bo jaslice razstavljalo pretreba tako daleč. Dovolj bo, če se odpravijo
ko 100 razstavljavcev iz domovine in tujine.
v slikovito Sveto Trojico nad čarobnim TrojiRazlične jaslice bodo razstavljene na 400
škim jezerom v osrčju Slovenskih goric, kjer
kvadratnih metrih površine. Na razstavi bo
bodo letos v prazničnem decembru že drugič
letos svoje 15 kvadratnih metrov velike jaslice
zapored pripravili Zimsko pravljico.
razstavljala tudi družina Hozjah in Hotize, ki
Kot pravi župan Občine Sveta Trojica Daob svoji domačiji vsako leto postavi več jaslic
vid Klobasa, je bila lani Zimska pravljica dona mestu, kjer jim je kruta prometna nesreča
bro obiskana, čeprav so jo organizirali prvič
vzela edino hčerko.
in za priprave niso imeli dovolj časa. Letos so
imeli za pripravo prireditve
veliko več časa in možnosti, kar bodo obiskovalci
tudi opazili in občutili.
Klobasa je prepričan, da bo
letos v adventnem času prišlo v Sveto Trojico še veliko
več obiskovalcev kot lani,
zato bodo poskrbeli tudi
za to, da bo zanje na voljo
dovolj parkirnih mest, ne
glede na to, ali bodo prišli
v Sveto Trojico z osebnimi
avtomobili ali z avtobusi.
Občina Sveta Trojica bo
poskrbela, da bo središče
Svete Trojice, ki je že samo
po sebi idilično, osvetljeno Razsvetljeno središče Svete Trojice je zares videti kot pravljična dežela.

|7

OVTARJEVE NOVICE

AKTUALNO IZ OBČIN

posebej vabijo starše z otroki.
Ker se v Sveti Trojici zaradi različnih prireditev povečuje število obiskovalcev, se je v
zadnjem času povečal tudi interes ponudnikov za prodajo blaga v Sveti Trojici izven prodajaln. Občina je že spremenila in dopolnila
odlok o prodaji blaga zunaj prodajaln na svojem območju. Določbe odloka se uporabljajo
za prodajo blaga ob raznih prireditvah, shodih, festivalih in sejmih, ki so v Sveti Trojici
ob »kvaternicah« ter ob priložnostnih sejmih
in prireditvah. Odlok določa tudi obveznosti
prodajalcev tako, da bo na sejmih v bodoče
več reda in da prodaja ne bo moteča za obiskovalce prireditev.
Sicer pa je v občini Sveta Trojica potekala
javna razprava o predlogu občinskega proračuna. Župan David Klobasa je sprožil projekt
»Moja pobuda«, v okviru katerega je občanke
in občane pozval, naj s pobudami in predlogi
sodelujejo pri pripravi občinskega proračuna
za leto 2020. Kot pravi, so
na občino prejeli veliko več
pobud in predlogov, kot
je pričakoval. »Še posebej
me veseli, da je nekatere
predloge podpisalo več občank in občanov, kar kaže
na to, da so se začeli v posameznih naseljih povezovati. Še bolj pa se bodo povezali, ko se bodo projekti,
ki so jih skupno predlagali,
začeli uresničevati oziroma
izvajati.«
Klobasa je s projektom
»Moja pobuda« zadovoljen,
saj se je pokazalo, da je na
široko odprl vrata demoObčina namerava urediti križišče pred novim naseljem Trojica jug. Investicija
kratičnemu odločanju v loje tako odvisna samo še od sposobnosti Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo za soudeležbo pri njej.
kalni skupnosti. »Občanke
Na trgu pred samostansko kletjo bodo v
okviru Zimske pravljice lokalni ponudniki
ponujali različne domače dobrote in izdelke,
ki jih je težko najti kjerkoli drugje. Za obiskovalce bodo pripravili tudi božično tržnico, na
kateri bo bogata izbira daril in spominkov.
Na osrednjem trgu bo vsak večer bogat kulturni program, ki so ga organizatorji Zimske
pravljice skrbno pripravili. Na otvoritvi Zimske pravljice, 20. decembra, bo koncert Alye,
28. decembra pa bo v Sveti Trojici nastopila
Helena Blagne. Promet skozi Sveto Trojico
bo zaprt vsak večer od 19. do 31. decembra,
včasih pa bodo cestne zapore tudi čez dan.
Občina bo o tem, kot pravi župan Klobasa,
sproti obveščala javnost.
V okviru Zimske pravljice bodo pripravili
tudi poseben program za otroke, ki bodo na
prireditvi imeli poseben kotiček in oder samo
zase. Najmlajši bodo na prireditvi našli nekaj
zase vsak dan, zato na Zimsko pravljico še

in občani so imeli zares vse možnosti, da predlagajo rešitev problemov, ki jih žulijo. Verjetno bomo takšen način participacije občank
in občanov pri pripravi občinskega proračuna
uporabili tudi pri pripravi proračuna za leto
2021, saj se je potrdil v praksi. Morda bomo na
to postavko dali še več sredstev,« pravi župan.
Po besedah Klobase je predlog proračuna
Občine Sveta Trojica za leto 2020 zelo investicijsko naravnan. Iz načrta razvojnih programov
je mogoče razbrati, da je za projekt LAS – Gibanje brez ovir (Rekonstrukcije in adaptacije),
ki je že v teku, na voljo preko 26 tisoč evrov.
Ta projekt se nanaša na odpravo arhitektonskih
ovir na javnih zgradbah, ki jih uporablja širša
javnost. V njegovem okviru bodo gibalno oviranim omogočili dostop v Kulturni dom Sveta
Trojica in odpravili arhitekturne ovire na dveh
vhodih v Osnovno šolo Sveta Trojica. V okviru
projekta pa bodo preko predavanj ozaveščali
tudi javnost o pravilnem ravnanju ob prometnih nesrečah ter o pravočasni pomoči ljudem
v kritičnih situacijah in zdravstveni stiski.
Za projekt LAS - postajališče za avtodome,
ki ga že izvajajo, pa bo v občinskem proračunu predvidoma na voljo preko 61 tisoč evrov.
Za naložbe na področju cestnega prometa
in infrastrukture bo v proračunu predvidoma na voljo preko 764 tisoč evrov, od tega za
upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih
cest okoli 75 tisoč evrov.
V naslednjem letu namerava Občina Sveta
Trojica rekonstruirati križišče pri Griču, če
bo pri izvedbi te investicije lahko sodelovala
Direkcija Republike Slovenije za ceste. Tudi
rekonstrukcija križišča Kmetec je odvisna od
sposobnosti omenjene direkcije za sofinanciranje investicije. Enako velja za investicijo
v rekonstrukcijo križišča pri novem naselju
Trojica Jug. Poleg tega so v proračunu na
voljo sredstva za izgradnjo pločnika, javne

razsvetljave in kanalizacije na Trojiškem trgu.
Občina pa bo poskrbela tudi za prometno
ureditev v trškem jedru. Za izboljšanje prometne varnosti bodo izboljšali tudi javno
razsvetljavo. Za investicijsko vzdrževanje in
gradnjo občinskih cest bo v proračunu predvidoma na voljo nekaj več kot 65 tisoč evrov.
Znatna sredstva bodo v občinskem proračunu za naslednje leto na voljo tudi za kolesarske povezave na območju Območnega
razvojnega partnerstva (ORP) Slovenske gorice. S projektom, za katerega bodo sredstva
prispevali Evropski sklad za regionalni razvoj, ministrstvo za infrastrukturo in vključene občine, bodo celovito uredili kolesarsko
infrastrukturo na gričevnatem svetu Slovenskih goric. Kot pravi trojiški župan, si želi, da
bi ta projekt čim prej obrodil sadove, saj ne bo
povečal samo mobilnosti domačinov, temveč
bo prispeval tudi k hitrejšemu razvoju turizma v osrednjih Slovenskih goricah.
Za investicije v opremo gasilskih društev
bo na voljo 9.500 evrov. Največ sredstev bo
namenjenih za nakup gasilskega vozila za potrebe PDG Osek.
Še informacija za tiste, ki si nameravajo
zgraditi malo čistilno napravo. Občina bo v
proračunu za sofinanciranje njihove izgradnje do višine največ tisoč evrov po gospodinjstvu namenila skupno 6 tisoč evrov. Za
novogradnje in vzdrževanje vodovoda po naseljih pa bo na voljo 25 tisoč evrov. Za komunalno urejanje občinskih zemljišč bo na voljo 466 tisoč evrov. Največ teh sredstev bodo
porabili za komunalno opremljanje zemljišč
v naselju Trojica jug. Znatna sredstva pa bodo
namenili tudi za ureditev infrastrukture v naselju Zgornja Senarska – vas. Na področju
športa je največ sredstev predvidenih za preplastitev športnih igrišč z umetno maso.
Tomaž Kšela

Zimska pravljica v Sveti Trojici
Vabljeni v Sveto Trojico na Zimsko pravljico, ki bo potekala od 19. 12. 2019 do 1. 1. 2020. Dogajanje bo vsak dan ob 17. uri na odru Trojiškega trga začela Stela Tavželj, nato sledi dogajanje po programu. Vsak dan ste vabljeni na ZIMSKO PRAZNIČNO TRŽNICO, ki bo na Trojiškem trgu in bo ponujala različne kulinarične dobrote in različne izdelke.

Četrtek, 19 .12. 2019 (17:00-22:00)
-

17:00 – 22:00 Zimsko praznična tržnica (Trojiški trg)
17:00 odprtje odra Zimske pravljice s Stelo Tavželj (Trojiški trg)
17:00 šolska proslava »Z glasbo v praznične dni« (športna dvorana OŠ Sveta Trojica)
18:00 pravljična urica za otroke (otroško dvorišče)

Petek, 20 .12. 2019 (17.00 – 22:00)

- 17:00 – 22:00 Zimsko praznična tržnica (Trojiški trg)
- 17:00 velika otvoritev Zimske pravljice s Stelo Tavželj in
avdio vizualnim spektaklom (Trojiški trg)
- 18:00 otvoritev razstave jaslic (Samostanska klet)
- 18:00 pravljična urica za otroke (otroško dvorišče)
- 19:00 koncert ALYA (Trojiški trg)

Sobota, 21 .12. 2019 (15.00 – 22:00)

- 15:00 – 22:00 Zimsko praznična tržnica (Trojiški trg)
- 17:00 odprtje odra Zimske pravljice s Stelo Tavželj (Trojiški trg)
- 18:00 – koncert orkestra BRASS BAND SLO (Cerkev
Svete Trojice)
- 18:00 pravljična urica za otroke (otroško dvorišče)
- 19:30 – akustični koncert SKUPINE CHECKPOINT (Trojiški trg)

Nedelja, 22 .12. 2019 (9.00 – 22:00)

- 09:00 – 22:00 Zimsko praznična tržnica (Trojiški trg)
- 17:00 odprtje odra Zimske pravljice s Stelo Tavzelj
(Trojiški trg)
- 18:00 - koncert vokalne skupine VOX ANGELICA
z Anito Kralj in gosti (Trojiški trg)
- 18:00 pravljična urica za otroke (otroško dvorišče)

Ponedeljek, 23 .12. 2019 (17.00 – 22:00)

- 17:00 – 22:00 Zimsko praznična tržnica (Trojiški trg)
- 17:00 odprtje odra Zimske pravljice s Stelo Tavzelj (Trojiški trg)
- 17:00 – otroška predstava Pika Mika Kapica
(otroško dvorišče)
- 18:00 – božični koncert ženskega pevskega zbora GLASBENA
MATICA MARIBOR z Ano Jelen (cerkev Svete Trojice)

Torek, 24 .12. 2019 (17:00-22:00)
-

17:00 – 22:00 Zimsko praznična tržnica (Trojiški trg)
17:00 odprtje odra Zimske pravljice s Stelo Tavželj (Trojiški trg)
17:00 otroška polnočnica (cerkev Svete Trojice)
18:00 pravljična urica za otroke (otroško dvorišče)
23:30 koncert mešanega pevskega zbora Sv. Frančišek (cerkev Svete Trojice)
00:00 maša polnočnica (cerkev Svete Trojice)

Sreda, 25 .12. 2019 (9.00 – 22.00)

- 09:00 – 22:00 Zimsko praznična tržnica (Trojiški trg)
- 17:00 odprtje odra Zimske pravljice s Stelo Tavželj (Trojiški trg)
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- 17:00 pohod z baklami ali lučkami okrog jezera v organizaciji ŠD Sv. Trojica
(Start izpred božične tržnice)
- 18:00 koncert mladih trojiških talentov (Janja Fekonja, Peter Markoli, Stela Tavželj, Laura Kmetič, Maša Škrlec, Simona Čuček, Leja Leutgeb (Trojiški trg)
- 18:00 pravljična urica za otroke (otroško dvorišče)

Četrtek, 26 .12. 2019 (9.00 – 22.00)

- 09:00 – 22:00 Zimsko praznična tržnica (Trojiški trg)
- 17:00 odprtje odra Zimske pravljice s Stelo Tavželj (Trojiški trg)
- 18:00 koncert vokalne skupine IN SPIRITU in mešanega pevskega zbora FORTE
(cerkev Svete Trojice)
- 18:00 pravljična urica za otroke (otroško dvorišče)

Petek, 27 .12. 2019 (17:00-22:00)
-

17:00 – 22:00 Zimsko praznična tržnica (Trojiški trg)
17:00 odprtje odra Zimske pravljice s Stelo Tavželj (Trojiški trg)
17:00 otroška predstava Pika Mika Kapica (otroško dvorišče)
18:00 tradicionalna prireditev POZDRAV SOSEDU (športna dvorana OŠ Sveta Trojica)

Sobota, 28 .12. 2019 (15:00-22:00)

- 15:00 – 22:00 Zimsko praznična tržnica (Trojiški trg)
- 17:00 odprtje odra Zimske pravljice s Stelo Tavželj
(Trojiški trg)
- 18:00 pravljična urica za otroke (otroško dvorišče)
- 19:00 koncert HELENA BLAGNE (Trojiški trg)

Nedelja, 29 .12. 2019 (9:00-22:00)

- 09:00 – 22:00 Zimsko praznična tržnica (Trojiški trg)
- 17:00 odprtje odra Zimske pravljice s Stelo Tavželj
(Trojiški trg)
- 18:00 koncert mešanega pevskega zbora Sv. Frančišek
(cerkev Svete Trojice)
- 18:00 pravljična urica za otroke (otroško dvorišče)

Ponedeljek, 30 .12. 2019 (17:00-22:00)
-

17:00 – 22:00 Zimsko praznična tržnica (Trojiški trg)
17:00 odprtje odra Zimske pravljice s Stelo Tavželj (Trojiški trg)
18:00 »Zimska zabava na Trojiškem trgu« z DJ-jem (Trojiški trg)
18:00 pravljična urica za otroke (otroško dvorišče)

-

17:00 – 22:00 Zimsko praznična tržnica (Trojiški trg)
17:00 odprtje odra Zimske pravljice s Stelo Tavželj (Trojiški trg)
17:00 pred-silvestrovo dogajanje (Trojiški trg)
18:00 pravljična urica za otroke (otroško dvorišče)
22:00 silvestrovanje s SLOVENJEGORIŠKIM ANSAMBLOM

Torek, 31 .12. 2019 (17:00-02:00)

Sreda, 1. 1. 2020

- 15:00 – 22:00 Zimsko praznična tržnica (Trojiški trg)
- 17:00 »Prvi okusi novega leta« - kulinarično okrevanje
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AKTUALNO IZ OBČIN

Odpiralni čas
razstave jaslic
ČET, 19 .12.
PET, 20. 12.
SOB, 21 .12.
NED, 22 .12.
PON, 23 .12.
TOR, 24 .12.
SRE, 25 .12.
ČET, 26 .12.
PET, 27 .12.
SOB, 28 .12.
NED, 29 .12.
PON, 30 .12.
TOR, 31 .12.
SRE, 1. 1.

18.00 – 21.00
14.00 – 21.00
10.00 – 21.00
10.00 – 21.00
12.00 – 21.00
12.00 – 23.30
12.00 – 21.00
10.00 – 21.00
12.00 – 21.00
10.00 – 21.00
9.00 – 21.00
12.00 – 21.00
17.00 - 21.00
/

Gradnja optičnega omrežja v Sveti Trojici se
nadaljuje

G

radnja optičnega omrežja v
Sveti Trojici v
Slovenskih goricah, ki
se je začela v drugi polovici leta 2019 v centru
Sv. Trojice in obrobnih
ulicah in Zg. Porčiču,
se bo konec leta razširila še na območje Sp.
in Zg. Verjan, Sp. in Zg.
Senarske. Dela, ki jih
financira podjetje Telekom Slovenije, d. d.,
se bodo nadaljevala še
v letu 2020. Najprej se
bo zgradilo primarno
optično omrežje, medtem ko bodo se priključki do stanovanjskih
objektov gradili glede na zainteresiranost občanov za optični priključek. Vse stanovanjske
objekte, ki se bodo lahko priključili na novo

zgrajeno primarno optično omrežje, bo obiskal predstavnik Telekoma.
Jože Žel

Investicijsko naravnan proračun za 2020

V

Milijon za investicije

Proračun za prihodnje leto je precej investicijsko naravnan, saj je investicijam v
novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije,
investicijsko vzdrževanje in obnove, nakup
opreme, zemljišč namenjenih 1.083.784 €.
Velik del proračuna je sicer zakonsko že vnaprej določen, tako so tekoči odhodki (izdatki
za blago in storitve, plače in prispevki, obresti, rezerve) predvideni v višini 781.740 €,
tekoči transferi (transferi posameznikom in
gospodinjstvom, transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam, drugi tekoči domači
transferi, subvencije) pa v višini 766.922 €.
Za nemoteno delovanje vrtca bo tako namenjenih 345.200 €, od tega znaša 296.000 €
razlika do polne cene vrtca. Za osnovnošol-
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službe in dodatnih 15.000 za košnjo trave.
Vzdrževanju pokopališča in mrliške veže je
namenjenih 7.380 €.

Kolesarske povezave na območju
ORP Slov. gorice

Občina Sv. Jurij v Slov. gor. je povezana
v projekt Kolesarske povezave na območju
ORP Slov. gorice. S projektom, ki bo pomembna turistična in rekreacijska pridobitev
za osrednje Slovenske gorice, bo jurovska občina pridobila nove kolesarske poti. Skupna
vrednost projekta, ki naj bi bil dokončan do
leta 2022, znaša 888.852 €. Kar 708.971 € bo
sofinanciranih iz sredstev Evropske unije, delež občine pa znaša 172.881
€. V proračunu za leto 2020
je za ta projekt namenjenih
200.533 €, od tega znaša
delež občine 39.071 €.

kulturi, športu in društvom

Proračun za 2020 podobno kot pretekla leta
tudi v prihodnjem predvideva investicije tudi
v promocijske in turistične dejavnosti in podporo lokalnim aktivnim društvom. Promociji
občine, organizaciji občinskega praznika, Veselega decembra, prireditvam ob Roškarjevi
trti in drugim osrednjim občinskim prireditvam ter javnemu razpisu za turizem je skupno namenjenih dobrih 15.000 €. Tudi prihodnje leto bosta objavljena razpisa za podporo
kulturnim in športnim društvom, na katera se
bodo lahko prijavila lokalna društva.
Dejan Kramberger

Urejanje infrastrukture
za nove soseske

Tudi v letu 2020 Občina Sv.
Jurij v Slov. gor. nadaljuje z investicijami v urejanje stanovanjskih sosesk z namenom
povečevanja priseljevanja v
občino in dajanja možnosti
mladim občanov za gradnjo
in rešitev stanovanjske problematike v domačem okolju.
Za ureditev infrastrukture v
Sončni soseski in Soseski za Urejanje Sončne soseske
šolo je za prihodnjo leto namenjenih 35.000 €.

Investicije v športno –
rekreacijsko
infrastrukturo

Občina Sveti Jurij v Slovenskih goricah

četrtek, 21. 11. 2019, je Občinski svet
Občine Sv. Jurij v Slov. gor. na 7. seji
v prvem branju obravnaval občinski proračun za leto 2020. Pri oblikovanju
proračuna je bila upoštevana glavarina, ki
za prihodnje leto znaša 589,11 €, jesenska
napoved gospodarskih gibanj 2019 UMAR,
proračunski priročnik za pripravo občinskega proračuna za leti 2020 in 2021 Ministrstva
za finance RS.
Načrtovani prihodki so v primerjavi z letom 2019 višji za nekaj manj kot 10 %, in sicer
so se povečali z 2.326.592 € na predvidenih
2.557.111 € v letu 2020. Prav tako se je povečala predvidena odhodkovna stran, tako
znašajo načrtovani odhodki 2.6661.505 €,
kar je v primerjavi z letošnjim proračunom
4,4 % več. Razliko med načrtovani prihodki
in odhodki bo občina pokrila z ostankom na
računu iz leta 2019.

OVTARJEVE NOVICE

DOGODKI IN DOGAJANJA

sko dejavnost in šolske avtobusne prevoze
bo skupno namenjenih 157.110 €. Velik proračunski delež predstavljajo tudi zakonsko
obvezni transferji za socialno varstvo (pomoč
družini na domu, financiranje domskega varstva invalidov in ostarelih, družinski pomočnik, socialno varstveni programi za ranljive
skupine), in sicer je v proračunu za prihodnjo
leto v ta namen predvidenih 173.710 €

Nove investicije v cestno
infrastrukturo

V proračunu za leto 2020 je velik delež
sredstev namenjenih investicijam v cestno
infrastrukturo. Občinska uprava tako načrtuje IV. fazo rekonstrukcije občinskih cest. Za ta
projekt je v proračunu predvidenih 277.000
€. Del sredstev bo občina za ta projekt dobila
tudi iz naslova 23. člena zakona o sofinanciranju občin, in sicer 124.180 € nepovratnih
sredstev in 62.090 € povratnih sredstev. Poleg omenjenega projekta bosta v prihodnjem
letu na novo asfaltirani cesti v Zg. Gasteraju
– Žunkovič in cesta Ornik – Srnko (JP 703
461). Za rekonstrukcijo teh dveh cestnih odsekov je namenjenih 75.000 €. Za sofinanciranje nekategoriziranih občinskih cest je
namenjenih 15.000 €, za redno investicijsko
vzdrževanje pa 30.000 €. 85.779 € bo prihodnje leto namenjenih tudi ureditvi prometne
varnosti, kar je eden pomembnejših projektov, načrtovanih za leto 2020.
Pomemben delež investicij v cestno infrastrukturo je namenjen tudi rednemu vzdrževanju občinskih cest, ki ga v vrednosti 60.000
€ opravlja koncesionar. Za dodatno vzdrževanje javnih poti in občinskih cest je namenjenih 53.000 €, 50.000 € za opravljanje zimske

Ob že omenjenem projektu Kolesarske povezave na območju ORP Slov.
gorice bo občina v prihodnjem letu 30.000 € namenila ureditvi Športnega
parka Jurovski Dol. Dodatnih 5.000 € pa ureditvi
sprehajalne poti ob Globovnici.

Podpora turizmu,

Novi poslovni prostori v Jurovskem Dolu, ob katerih bo nastal tudi občinski
režijski obrat. Foto: Niko Felc

75. obletnica smrti Ele Kristl Tanje

V

sredo, 4. decembra 2019, je v Zg. Voličini potekala spominska komemoracija ob 75. obletnici smrti nekdanje
partizanske aktivistke Ele Kristl Tanje. Spominska slovesnost je potekala pri spomeniku v
Zg. Voličini, kjer je Ela Kristl Tanja padla pod
streli nemške patruljne enote iz Lenarta. Po
izdaji Elinega nekdanjega moža in takratnega
nadučitelja (ravnatelja) na OŠ Voličina Radovana Jauta je namreč nemška patruljna enota 4. decembra 1944 pri tedanji Domanjkovi
domačiji pričakala slovenskogoriške aktiviste
NOB. Streli iz zasede so bili za Elo Kristl Tanjo usodni. S tem je narodno osvobodilni boj
v osrednjih Slovenskih goricah doživel veliko
izgubo. Ob tem je potrebno poudariti, da je
Ela Kristl Tanja kot borka za svobodo izgubila
življenje v obdobju, ko je že vse kazalo na dokončni poraz Nemčije. Elo je tako do svobode
in trenutka, da bo svobodo dočakala s sonarodnjaki Slovenci, ločilo manj kot pol leta, ko se
je 2. svetovna vihra v Evropi končala. Ela Kristl Tanja je bila sprva pokopana na pokopališču v Voličini, po vojni, leta
1946, pa so njene posmrtne
ostanke prepeljali v Koreno,
kjer je pokopana v družinski grobnici.

zapel mladinski pevski zbor OŠ Korena. Sledil je uvodni nagovor predsednika Združenja
borcev za vrednote NOB Lenart Alojza Bezjaka. Letošnja častna govornica je bila Marija
Šauperl, ki je v svojem govoru poleg opisa dogodkov iz usodnega 4. decembra 1944 opozorila, da se zgodovina ponavlja in da svoboda
ni nekaj samoumevnega, tako moramo biti
pripravljeni, da se bomo v prihodnje morali
za svobodo še boriti in se predvsem upreti sodobnemu kapitalističnemu suženjstvu.
S kulturnim programom so nadaljevali
učenci 9. razreda OŠ Korena. Aleks Mišič,
Adriana Ferk, Vita Rojs, Neja Bezjak, Katja
Senekovič in Miha Bezjak so pod mentorstvom prof. Darinke Mulaosmanović deklamirali partizanske pesmi. Mladinski pevski
zbor pod mentorstvom prof. Mateja Luketiča
je zapel pesmi Lipa zelenela je in Za Slovenijo živim. Domen Krajnc in Gašper Kašman
pa sta na harmoniko zaigrala pesem v Dolini
tihi. Program je povezovala Zala Grajfoner.
Dejan Kramberger

Učenci OŠ Korena
pripravili program
ob spominski
komemoraciji Ele
Kristl Tanje

Spominska komemoracija ob 75. obletnici smrti
Ele Kristl Tanje se je pričela
s slovensko himno, ki jo je
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Žalostno, a
resnično

pesmi, Marija Ferk je prebrala dve svoji pesmi, nastopili so govorniki. V pozdravnem
nagovoru je namen in pomen srečanja predstavil predsednik ZDU Slov. goric Stanko
Kranvogel. Vsebinski del njegovega govora je
bil zahvala za opravljeno delo v iztekajočem
se letu vsem predsednikom DU, članom UO,
NO, koordinatorjem in vodjem sekcij. Zahvalil se je tudi organizatorju srečanja. Sledili so
še krajši govori častnih gostov. Po uradnem
delu je bilo prijetno druženje ob kosilu.
V Cerkvenjaku, v Gostišču pri Antonu, se
je 20. 11. 2019 zgodilo tradicionalno srečanje vseh strelskih sekcij »LIGA« tekmovanj.
Vseh 66 prisotnih udeležencev so v uvodnem
delu pozdravili: Stanko Cartl, tajnik, in Stanko Kranvogel, predsednik ZDU Slov. goric.
Sledil je pozdrav gostitelja Feliksa Fekonje,
predsednika DU Cerkvenjak, in župana Občine Cerkvenjak Marjana Žmavca. Namen
srečanja je bil podelitev zahval in pokalov
za dosežene rezultate v »LIGA« tekmovanju

K

o smo v Združenju za
vrednote NOB pripravili
komemoracijo ob spomeniku padli terenski delavki
OF Eli Krisl – Tanji, smo, glej ga
zlomka, našli spominsko obeležje onečaščeno. Ta vadalizem
nima prostora v naših srcih.
Hvala Občini Lenart, da je obeležje očistila.
Alojz Bezjak

Prednovoletno srečanje članov ZB Lenart

P

rednovoletno druženje članov ZB Lenart se je odvijalo v restavraciji Kmetič
v Voličini. Zbralo se nas je veliko števi-

lo tako kot vsako leto do sedaj. Ob dobrem
kosilu smo nazdravili s kozarčkom rujnega.
Starejše od 75 let smo obdarili z manjšimi
paketi. Ob tem se moram
zahvaliti Občini Lenart in
županu za prispevek k paketu. Udeležencem sem
zaželel vesele božične praznike ter polno zdravja in
sreče v novem letu, tako
njim kot vsem družinskim
članom.
Alojz Bezjak

Zveza društev upokojencev Slovenskih goric
zadovoljna jemlje slovo od iztekajočega leta
2019

O

b izteku zadnjih mesecev v letu se
vsakdo, vsaka ustanova, pa tudi DU
postavlja vprašanje: je bilo leto, kateremu so šteti še samo dnevi, uspešno? Smo
storili vse, kar smo planirali? Smo izpolnili
dane obljube? Smo dovolj pomagali starejšim
upokojencem in osebam, ki so bile pomoči
potrebne ….
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Ob pogledu skozi okno ugotovimo, da je
narava naredila že vse, kar ji pritiče za ta letni čas, in se že pripravlja, da se spočije. ZDU
Slovenskih goric in vseh DU naravne spremembe ne motijo, saj ob pogledu na opravljeno delo v tem letu s ponosom ugotavljamo, da so in v zadnjih dneh tega leta še bodo
vse naloge iz letnega programa realizirane
100-odstotno. V jesenskih
mesecih je vredno omeniti
niz dogodkov, ki so se zgodili v organizaciji zveze ali
posameznih DU v zvezi.
Glavni dogodek tega časa
je srečanje upravnih, nadzornih odborov, koordinatorjev programa »starejši za
starejše« in vodji vseh sekcij iz vseh DU v ZDU Slov.
goric. Srečanje je bilo v organizaciji DU Sveta Ana 8.
11. 2019 v Gostilni Eder na
Sveti Ani s 123 udeleženci,
med katerimi so bili tudi
povabljeni pomembni gosti: podpredsednica ZDUS
Vera Pečnik, častna podpredsednica ZDUS Slavica
Golob, predsednik PZDU
Maribor Edi Sever, župan
Občine Sveta Ana Silvo
Slaček, podžupan Občine
Sveta Trojica Smiljan Fekonja in častni član ZDU
Slov. goric Ivan Černčec.
Srečanje je pričel predsednik DU Sveta Ana Milan
Bauman, ki je vsebinsko
povezoval začetno dogajanje: nastop Ljudskih pevk
Sveta Ana, ki so zapele dve

leta 2019. Krajšemu poročilu predsednika
komisije Silva Gutmana o poteku tekmovanj
in rezultatih v letu 2019 je sledila podelitev
zahval in pokalov. Podelila sta jih predsednik
in podpredsednik Stanko Kranvogel in Milan
Hlevnjak. Pri ženskih ekipah sta zahvalo prejeli DU Benedikt in Sveti Jurij. Pokale so prejele ekipe: III. mesto – DU Lenart, II. mesto
– DU Voličina in I. mesto – DU Sveta Ana.
Pri moških ekipah so zahvalo prejeli: DU
Cerkvenjak, DU Sveta Ana, DU Sveti Jurij in
DU Lenart. Pokale so prejele ekipe: III. mesto
- DU Sveta Trojica, II. mesto – DU Voličina
in I. mesto – DU Benedikt.
Po letnem programu zveze še v decembru
DU Cerkvenjak organizira meddruštveni
turnir v igranju kart »šnops« posamezno. V
decembru še DU Benedikt »doda in prižge
svečko na smrečici«, saj tradicionalno organizira za vse krajane in DU v zvezi božični
koncert.
Stanko Cartl

Dobrodelni koncert v Jurovskem Dolu

V

petek, 22. 11. 2019, je v kulturnem
domu v Jurovskem Dolu potekal tradicionalni dobrodelni koncert z geslom »Dobro iz vsakega srca«. V duhu tega
gesla smo pred vstopom v letošnji teden Slovenske Karitas v župnijski Karitas Sveti Jurij
v Slovenskih goricah vabili k sočutju, dobroti
in k solidarnosti do ljudi v stiski.
Sonce ne obkroži Zemlje samo zato, da jo
osvetli in ogreje, ampak tudi zato, da razpošlje svoje žarke v vse temne sobe naše duše,
da nas prebuja in nam sporoča: dan je, odprite oči. In živa Karitas se trudi, da je posameznikom v stiski v oporo na poti obnovitve
materialne praznine in tudi duhovne osamljenosti. Morda se na prvi pogled zdi, da se
finančna in materialna situacija v naši državi
in na našem območju izboljšuje, vendar je
potrebno poudariti, da so tudi na našem območju posamezniki, ki še živijo v socialni stiski ali so se znašli v težki situaciji, vendar se
ne želijo javno izpostavljati ali pa morda naše
oči ne dosežejo njihove
stiske. Zato smo se v
župnijski Karitas Sveti
Jurij odločili, da z izkupičkom letošnjega
dobrodelnega koncerta
pomagamo finančno
ogroženemu posamezniku z nakupom drv,
večštevilčni družini pri
nakupu zimskih oblačil
in obutve ter odraslim
osebam s posebnimi
potrebami, ki pomoči
Karitas še nikoli niso
bile deležne in jim želimo s skromnim prispevkom,
predvsem
pa z našim obiskom
polepšati prihajajoče
praznične dni.
Po poti dobrodelnosti so v tem večeru
z nami hodili: skupina Sončki iz vrtca pri
Osnovni šoli Jožeta
Hudalesa Jurovski Dol
z vzgojiteljicama Majdo
in Sonjo, otroški pevski
zbor Osnovne šole Jožeta Hudalesa Jurovski
Dol z zborovodkinjo
Metko Caf, pevki Mili

in Nuša Rojs, ansambla Upanje in Mladi Pomurci, mladi kitaristki Tijana Škrlec in Živa
Jemenšek, Dekliška vokalna skupina Iskrice in
Mladinska dramska skupina KTD Selce.
Obiskovalce prireditve sta z izbranimi
besedami nagovorila župnik in dekan dr.
Janko Görgner in župan občine Sveti Jurij v
Slovenskih goricah Peter Škrlec, predsednica
Župnijske Karitas Sveti Jurij v Slovenskih goricah Tanja Škrlec pa je vse zbrane pozdravila
tako, kot najbolje zna: z avtorsko pesmijo ob
lastni glasbeni spremljavi s kitaro.
Dobrodelni večer smo sklenili z mislijo na
prihajajoče praznike. Čeprav je do njih še kar
nekaj dni, se nam bodo približali z nezadržno
hitrostjo. Bodimo dobri in usmiljeni drug z
drugim v tem posvečenem času. Naj nihče ne
pride k nam, ne da bi odhajal boljši in srečnejši. Bodimo izraz dobrote na obrazu, v očeh, v
smehljaju in izraz dobrote v toplem pozdravu.
Vida Ornik, foto: Maksimiljan Krautič

Hvala vam, dragi prostovoljci!

V

četrtek, 5. decembra 2019, je v Viteški dvorani gradu Hrastovec potekalo
srečanje prostovoljcev. Mednarodni
dan prostovoljstva je priložnost, da se zahvalimo prostovoljcem za delo, trud, dragoceni
čas, znanje in energijo, ki se ob tem nesebično
razdaja. Strokovna vodja SVZ Hrastovec Petra Hameršak je poudarila, kako pomembna

je ta prostovoljska vrednota, kako dragocena
je njihova prijazna beseda, ki stanovalcem
vrača upanje v dobro, jim krepi občutek varnosti ter popestri monotonost vsakdanjika. V
SVZ Hrastovec se bomo trudili, da bomo tudi
v prihodnje z različnimi aktivnostmi pripomogli k promociji prostovoljstva in posledično k solidarnejši družbi.
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Ob tej priložnosti
se javno zahvaljujemo
vsem prostovoljkam
in prostovoljcem, ki
v SVZ Hrastovec s
svojim delom izboljšujejo kakovost življenja
in tako sodelujejo pri
vzpostavitvi boljše ter
solidarnejše družbe.
SVZ Hrastovec

božičnega bazarja.
Za kulturno-glasbeni program so poskrbeli KUD Musica z otroškim zborčkom in
solisti, mešani cerkveni pevski zbor pod vodstvom Majde Fras Leva, pevci ljudskih
pesmi Žitni klas in plesalke
iz Twirling in mažoretnega
kluba Benedikt.
Rok Šijanec,
koordinator prireditev,
foto: Igor Barton

Moto klub Slovenske gorice in uspešen
zaključek sezone 2019

M

oto klub Slovenske gorice
lahko s ponosom oceni motoristično sezono kot uspešno,
predvsem pa varno in
brez nesreč. V začetku
koledarskega leta so
uspešno izvedli občni
zbor in si zadali veliko nalog, ki so jih tudi
uspešno izvedli, tako v
okviru Občine Cerkvenjak kot tudi po koledarju Moto zveze Slovenije in uspešno sodelovali na prireditvah
v okviru občinskega praznika, se pomerili v
kuhanju in bili del svečane povorke, kjer so se
ponosno predstavili s svojimi motorji.
Njihove vrste pa so se žal vse prehitro
skrčile, saj so v mesecu juniju izgubili svojo
prvo in dolgoletno predsednico kluba Tončko Divjak. Spomin na prelepa skupna doživetja in panoramske vožnje, blagoslove in še
kaj pod njenim vodstvom in nasmehom ter
njeno dobro voljo bo vedno ostal neizbrisan
v srcih članov kluba.
Med letom so se kar nekajkrat podali na
srečanja sosednjih klubov. Kakor začetek sezone je pri motoristih pomemben tudi konec
motoristične sezone in letos so svoj zaključek
organizirali v nedeljo, 20. oktobra. Vožnja je

bila v smeri Kungote vse do mejnega prehoda
z Avstrijo po avstrijski strani do Cmureka,
naših Trat vse do Svete Ane, kjer so si ogledali klet na Vinogradništvu Pučko. Vožnjo so
zaokrožili s postankom v Spodnjih Žerjavcih
s piknikom ob ribniku na kmetiji Marjana
in Lidije Žekš, kjer ni manjkalo kramljanja
o motoristični sezoni, jeklenih konjičkih ter
prevoženih kilometrih. V novembru pa so
se v manjšem številu odzvali povabilu Moto
kluba Kavalirji iz Šempetra–Vrtojbe na njihov zaključek, kjer je celoletno sodelovanje,
utrjevanje prijateljskih vezi med klubi ter
druženje tkalo rdečo nit pogovora.
Po pogovoru s predsednikom kluba
Igorjem Lemplom zapisala Saša Lovrenčič,
foto: Igor Lempl

Planinsko društvo Lenart

U

pravni odbor Planinskega društva Lenart vabi k obnovitvi članarine za
leto 2020 (vplačilo je možno decembra); vabljeni tudi novi člani k vpisu in da se nam pridružite na planinskih turah. Starše osnovnošolskih
otrok obveščamo, da na OŠ Lenart in OŠ Voličina delujeta planinska krožka; v
sodelovanju z OŠ mentorji PD organizira v šolskem letu 3 ture samo za otroke.
Vsem zvestim članom PD Lenart se zahvaljujemo za lojalnost, kajti brez vas tudi društva ne
bi bilo, in hvala, ker cenite prostovoljno delo, ki pa ga v društvu ni malo.
UO PD Lenart

Mladi benediški glasbeniki ob božiču

V

času, ko se vsi že pripravljamo
na adventni čas, čas božičnega
vzdušja v družini in med prijatelji, so nam mladi glasbeni umetniki
Kulturno umetniškega društva Musica
Benedikt pripravili poseben nastop.
V okviru glasbenega nabiranja izkušenj pod mentorstvom gospe Majde
Fras Leva so se nam predstavili mladi
ustvarjalci s svojim petjem in igranjem
na različne instrumente. Program pa
je z izbrano besedo in petjem obogatil
Rok Šijanec. V društvu potekajo prireditve, ki niso bogate le navzven in
s tisto urico nastopa, ampak se preko
toplih medsebojnih odnosov nastopi
izluščijo spontano kot posledica dela
in spoštovanja. Po prireditvi smo se
zadržali ob pogostitvi in spontanem
druženju ter seveda lepi skupni pesmi.
Otroci in ostali člani društva pa
svoje talente in glasove velikokrat
združijo tudi ob drugih priložnostih in prav na prižigu lučk na prvo
adventno nedeljo so skupaj zapeli
in bili posebne lučke, ki so prižgale svetlobo. Prav tako so se izjemno
potrudili ter doprinesli svoj del,
da je bil v Benediktu obisk svetega
Miklavža spremljan z mnogimi pesmimi o svetniku in njegovi dobroti,
sicer so sodelujoči glasbeniki društva k sodelovanju in petju pritegnili
tudi ostale udeležence res bogatega
dogodka, ki se je odvijal po nedeljski drugi sveti maši.
Pred božičem bomo v društvu
organizirali Dan odprtih vrat na
temo: Nisi sam – pomoč v čustveni
in duhovni stiski. Na božični večer
pa bomo pripravili glasbeni program v okviru praznovanja čudeža,
rojstva Odrešenika.
Saša Lovrenčič in Majda Fras Leva

Praznični prižig lučk v Benediktu

S

prižigom prazničnih
lučk v Benediktu so se
začeli dogodki, ki se
odvijajo pod skupnim imenom »Čarobni december v
Benediktu 2019«.
Prižig prazničnih lučk je
potekal 1. 12. 2019 od 17.
ure naprej v centru Benedikta ob adventnem venčku, za katerega so poskrbeli
člani Glasbeno-turističnega društva Klapovüh. Lučke so slavnostno prižgali
otroci skupaj z županom
občine Benedikt mag. Milanom Repičem. S potegom bele čarobne vrvi so odprli veliko darilo,
ki je viselo visoko v zraku. Iz darila so se po
belem toboganu pripeljala sladka darilca. V
istem trenutku pa so zažarela srca otrok ter
lučke v Benediktu.
Številne obiskovalce so pričakali gostoljubni
lokalni gostinci. S toplimi napitki in lokalno kulinarično ponudbo so dogodek popestrili Penzion
Petelin, Gostišče na kmetiji Kaučič in Turistič-
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Eco Telegram naravni izdelki in storitve
za razvajanje mamice in njenega
novorojenčka.

no-vinogradniško društvo Benedikt. Na ostalih
stojnicah so se predstavili še Twirling in mažoretni klub Benedikt s peko palačink, Marija in Tea
Šauperl, ki sta za obiskovalce pripravili izmenjevalnico knjig, Glasbeno-turistično društvo Klapovüh s prodajo klecnbrota, ročnodelke Plamenke iz sekcije KD Benedikt s prikupnimi izdelki,
Marjana Poharič s ponudbo šivanih izdelkov ter
OŠ Benedikt z izdelki osnovnošolcev na tematiko

Telegrame pošljemo
neposredno v
porodnišnico ali
na domač naslov.

DARILNI PAKETI

DARILNI BONI

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

V

Občini Benedikt
že 13. leto aktivni
in inovativni člani
in članice Glasbeno-turističnega društva Klapovüh postavijo pred prvo
adventno nedeljo velik
adventni venec. Posebno
besedo zahvale letos člani
društva izrekajo novemu
diakonu Vladu Orgoliču,
ki je s svojim nagovorom
in blagoslovom še posebej
potrkal na naša srca in nam
poudaril pomen adventa in
božiča.

stivala Slovenska polka in valček, ansambel
Vražji muzikanti.
Strokovno komisijo v sestavi Tomaža Tozona, Braneta Klavžarja in Tine Bohak Adam je
najbolj prepričal Ansambel Roka Kastelca iz
Ivančne Gorice s skladbo 'Lepa si, Slovenija'.
Srebrni klopotec za lastno skladbo je prejel ansambel s primorskega konca Špadni fantje, bronasti klopotec pa je šel v roke Ansamblu Jarica.
Občinstvo je največ glasov namenilo ansamblu
Upanje iz Gorišnice, najboljša priredba festivala pa je bila izvedba 'Travniki so že zeleni ansambla Špadni fantje, čigar lastna skladba 'Sre-

Letos pa so pripravili
posebno pravljično deželo še člani in članice PGD
Benedikt, kar naš kraj še
polepša. Praznično vzdušje pa je bilo še lepše, ker so
prišle družine, prijatelji in
sosedje.

čen človek' je prejela tudi nagrado za najboljše
besedilo. Celotno prireditev je posnela televizijska postaja BKTV, ki je narodnozabavno prireditev že tudi predvajala po svojih kanalih.
Festival v Cerkvenjaku spada med najstarejše tovrstne prireditve v Sloveniji, organizatorji
pa so v zadnjih letih veliko naredili na dvigu
kakovosti in prepoznavnosti. To so pohvalili
tako obiskovalci kot tudi udeleženci sami, saj
so organizatorji poleg brezhibne organizacije
na odru poskrbeli tudi za dobro počutje obiskovalcev in nastopajočih izven odrskih desk.
Danijel Zorko

26. 1. 2020 ob 17. uri v Športni dvorani Benedikt

V decembru smo že drugič izvedli Parkljevanje in
prihod Zlodja iz Zlodjeve
püše, kjer so se nam je pridružili številni krampusi in
parklji s svojimi skupinami
iz treh dežel, Avstrije, Hrvaške in Slovenije, in okoli
1500 obiskovalcev, kar je
potrdilo, da je to bila prava
ideja. Seveda pa je otroke
obiskal in obdaril tudi Miklavž s svojimi pomočniki,
parklji in angeli.
Saša Lovrenčič,
foto: Igor Barton

Moč glasbe nas združuje in ponovno
razprodani Lenart

Miklavž v Dražen Vrhu

V

Dražen Vrhu, na
turistični kmetiji
Gundel Šenveter,
smo organizirali tradicionalno miklavževanje za
naše otroke, istočasno pa je
bila to priložnost za druženje vaščanov. Obiskal nas
je sv. Miklavž v spremstvu
parklja, ki je otrokom podaril darila, odrasli pa smo
prejeli šibe.
Viktor Kapl

Narodnozabavne viže znova v Cerkvenjaku

P

o letu premora so
bili v Kulturnem
društvu Cerkvenjak znova organizacijsko aktivni, saj jim je na
'Slovenskogoriški klopotec narodnozabavne glasbe Cerkvenjak
2019' uspelo pritegniti
kar 13 ansamblov iz vse
Slovenije. V petek, 18.
oktobra 2019, so se na
odru Doma kulture v
Cerkvenjaku predstavili ansambli: Razgled, Zlati klopotec je prejel Ansambel Roka Kastelca iz Ivančne Gorice. Foto Askari
Aktual, Vrli muzikantje, Hec, Upanje, Pik, Gregorja Kobala, JariRoka Kastelca ter Špadni fantje, v revialnem
ca, Slovenjegoriški muzikantje, Razplet, Pok,
delu pa so nastopili letošnji zmagovalci fe-
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V

nedeljo, 1. decembra, se je v Športni
dvorani Lenart odvijal tradicionalni koncertno-televizijski spektakel
»Moč glasbe nas združuje«. Zasledili so obiskovalce iz Ljubljane, Celja, Velenja, Krškega,
Kamnika, Trojan, Murske Sobote, Ptuja, Šentilja, Krapine, Čakovca, Varaždina, Slovaške
… Pred uradnim začetkom prireditve se je
Manja Gašpar s svojim sinom Vidom zahvalila ekipi ter obiskovalcem za sodelovanje v
akciji zbiranja papirja.
Koncertno snemanje
je s pesmijo Veseli december začel Boštjan
Konečnik, nadaljeval
pa je Robert Ficker, ki
je počastil spomin na
legendarnega Ivico Šerfezija, ki bi prav ta dan
praznoval rojstni dan.
Po 16-ih letih je Amanda predstavila novo
pesem »Če ljubezen je
kakor cvet«, Božidar
Wolfand Wolf, ki se je
po 27-ih letih vrnil iz
Amerike, pa je navdušil s svojimi starimi
legendarnimi uspešnicami. Na Moč glasbe
nas združuje so se prvič
predstavili Klapovühi,
Stela Tavželj pa je zapela
pesem o Sveti Trojici, za
katero je besedilo napisala Danaja Rožmarin,
članica ekipe Moč glasbe nas združuje. Nastopili so tudi Klapa Skala,
Darja Gajšek in Werner,
ki v tem času praznu-

je 30 let glasbene kariere. S pesmimi Novih
fosilov in duetom z Vladom Kalemberjem
je navdušil legendarni Vladimir Kočiš Zec,
slovenskega naroda sin Tomaž Domicelj pa
je povedal, da je nazadnje nastopil v Lenartu
leta 1981. Ker so snemali silvestrski program,
je gost presenečenja Miha Balažič zapel čudovito Magnetovo silvestrsko skladbo »Polnočni
poljub«. Alfi Nipič in njegovi muzikanti so za-
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igrali največje narodnozabavne uspešnice, tudi
Avsenikovo »Slovenija,
od kod lepote tvoje«,
ki jo je dvorana pospremila stoje kot tudi
nekatere druge pesmi.
Glasbena točka večera
je bil nastop prvotne
postave skupine Rendez-Vous z Wolfom.
Publika je še po 35-ih
letih z njimi prepevala
uspešnice, kot so »Prvi
Rendez-Vous«, »Goodbye, Michelle« in »Oh
ne, Cherie«. Zaradi njih
so prišli tudi novinarji
iz Makedonije in Hrvaške, kjer je bil tudi
dvominutni prispevek
o njihovem nastopu.
Kot zadnji je nastopil
ljubljenec slovenske publike Vlado Kalember,
ki je prireditev zaključil s pesmijo »Nek' živi
ljubav«, na odru pa se
mu je pridružil otroški
pevski zbor Nasmeh
iz Trnovske vasi pod
vodstvom Aleksandre
Papež.
Kot novost so uvedli
srebrne, zlate, platinaste in diamantne plakete. Werner je prejel srebrno za 30 let glasbene
kariere, Božidar Wolfand Wolf zlato, Tomaž
Domicelj, Vladimir Kočiš Zec, Rendez-Vous
platinasto plaketo za izjemne dosežke v glasbeni karieri. Diamantno plaketo za izjemne
dosežke v glasbeni karieri pa sta prejela Alfi
Nipič in Vlado Kalember s Srebrnimi krili.
Glasbenike je tudi tokrat spremljal VIS
Trans iz Lenarta. Plesali so folklorni plesalci iz

ZNANJE ZA RAZVOJ

ŠKSG zaključuje plodno leto 2019

P

rišel je december in napočil je čas, ko
ne čutimo konic prstov na nogah, ko iz
omare privlečemo kape, rokavice in debele bunde. Ampak hitro pozabimo na mrzel
veter, ko se doma v družinskem krogu posedemo okrog božičnega drevesa, ko prijatelje
povabimo na kuhančka in ko se udeležimo
ŠKSG zaključka!
Kako smo plesali, se smejali, družili, jedli
in nazdravili čudovitemu letu, ki je za nami.
Poslovili smo se od dolgoletnih članov Janeza
Bračiča, Klemna Leopolda in Amadeje Kokol ter pozdravili nova člana Luko Horvata in
Tilna Rajterja. Spomnili smo se vseh letošnjih
druženj: kino na prostem, bowling, taborjenje, romski večer v Zavrhu, Bazeni energije,
stand up večer na prostem, HIP HOP Bruc
party itd. Pogovarjali smo se o vsem znanju,
ki smo ga pridobili na izobraževanjih (excel
delavnica, tečaj ličenja, potopisna predavanja,
pogovori o raznih temah pri okrogli mizi).
Najlepše spomine pa smo si seveda ustvarili na že tradicionalnem rock koncertu PütaFest, 3-dnevnem smučanju na Krvavcu in na
'krompirjevem' izletu v Makedoniji.
Po nepozabni 'čagi' pa smo v Študentskem

Gornje Radgone ter plesalci standardnih ter latinsko-ameriških plesov iz Plesne šole Samba.
Prireditev sta povezovala Jasna Kuljaj in
Sašo Dobnik z likom gasilca Saša, ki je poskrbel za smeh. Poznavalci Moč glasbe nas
združuje postavljajo ob bok Auerjevi Poglej
in zadeni, Šimekovi Marjanci in hrvaški Lijepom našom, čeprav so danes bolj neugodni
časi za tovrstne projekte.
MGNZ, foto: Sven Pušnik

Več fotografij in info o fotografijah na facebook strani Moč glasbe nas združuje:
https://www.facebook.com/pg/mocglasbenaszdruzuje/photos/

140 GB prenos podatkov doma ali v državah območja EU-tarife*
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Novice Izobraževalnega centra

Novice
Izobraževalnega
centra
Leto se približuje h koncu
in v tem
prazničnem času bi se želeli
zahvaliti za sodelovanje
vsem, ki ste se udeležili naših tečajev, seminarjev in delavnic. Tudi v novem letu smo za Vas
pripravili veliko zanimivega.
V Univerzi za tretje življenjsko obdobje se bo pričel tečaj RAČUNALNIŠTVA, NEMProjektinZeleno
podjetništvo
Slovenskih goricah
ŠČINE
ITALIJANŠČINE
tervDIGITALNE
FOTOGRAFIJE za 2. skupino. Tudi udeleženke
skupin
ROČNIH
DEL
nas
bodo
še
naprej
razveseljevale
s svojimi
mojstrovinami.
V sklopu projekta Zeleno podjetništvo oz. ZELENI BIZNIS
bo v decembru
in januarju izveden
V sklopu projekta Pridobivanje temeljnih
modul
in poklicnih kompetenc (TPK) bomo v mesecu
januarju pričeliOPISMENJEVANJE
z ZAČETNIM TEČARAČUNALNIŠKO
(30 UR).
JEM NEMŠČINE.
Urili
ki soprojekt
ključnaZeleno
za varno
rabo sodobnih tehnologij in ki vam bodo kar najbolj
Še bomo
zmerajpodročja,
poteka tudi
podjetništvo
Slovenskih
– ZELENI
BIpomagalavpri
promocijigoricah
dejavnosti
in organizaciji
dela. Pri delu bomo uporabljali tako osebni
ZNIS.
V leturačunalnik
2019 so bilikot
izvedeni
modulinaprave
Zeoz. prenosni
tudi mobilne
(telefone in tablice). Podatke bomo hranili v
lena
pisarna,
Organizacijski
oblaku,
tako da
boste lahko vidik
domaposlovanja
nadaljevali delo točno tam, kjer se bo delo na srečanjih
ter
Komunikacija
in
bonton,
retorika
in javno
zaključilo. Vsa srečanja bodo potekala
tako, da boste lahko znanje takoj in neposredno
nastopanje. Modul Računalniško opismenjepreizkusili na svojih konkretnih primerih. Program bomo sproti prilagajali vašemu predznanju
vanje, ki se je pričel v decembru, se nadaljuje
vašimjanuar.
željam oz. potrebam.
vinmesec
V petek,
10. 1. 2020,Torek,
vas v 10.12.2019
okviru študijPričetek
izobraževanja:
ob 17.00 uri
skega krožka Lahkih nog naokrog vabimo na
UTŽO - nemška študijska skupina
zimski
pohod
z namenomindruženja
Udeležba
je brezplačna
možna in
zarekreivse prebivalce LAS Ovtar Slovenskih goric. Projekt
ranja
na svežem
zraku
kljub nizkim
Mogoče
bomo
lahko vuživali
v sprehodu
financira
Evropski
kmetijski
sklad zatemperaturam.
razvoj podeželja:
Evropa
investira
podeželje.
po sveže zapadlem snegu in škripanju snega pod nogami. Zberemo se ob 9. uri pred stavbo
Prijave
in dodatne
Izobraževalnega centra,
Nikova
9, Lenart. informacije sprejemamo na:

Študijski krožek Lahkih nog naokrog

temu, da so temperature
v mesecu
decembru že precej nizke, se bomo mi toplo oblekli in
ZKljub
močno
voljo do
cilja
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klubu Slovenskih goric že začeli z načrtovanjem
našega božično-novoletnega koncerta s skupino
Il divji. Se vidimo jutri, v soboto, v Benediktu in
z nami zaključite ta čarobni december.
V prihodnjem letu ponovno načrtujemo smučanje, jesenski izlet, še boljši PütaFest, obnovo
vseh norih druženj in kopico novih. Ponovno so
vam na voljo razne ugodnosti (cenejša fitnes in
smučarska karta) in sodelovanje na raznih izobraževanj (npr. inštrukcije za srednješolce).
Vsak izmed vas si lahko z nami ustvari nepozabne spomine – vse, kar moraš storiti, je,
da v našo pisarno prineseš potrdilo o vpisu v
srednjo šolo ali na fakulteto in si že naš.
Za kakršna koli vprašanja in informacije
smo vam člani upravnega odbora na voljo
vsako sredo od 17. do 20. ure in vsako soboto
od 10. do 13. ure na uradnih urah v prostorih
Centra Slovenskih goric (1. nadstropje). Več
o bližajočih in preteklih dogodkih pa si lahko preberete tudi na naši spletni strani (sksg.
org), Facebook ali Instagram profilu, lahko
pa nam pišete na naš e-poštni naslov (info@
sksg.org). Radi vas imamo!
Teja Vogrinec

Izobraževalni
center
T: 02 720
78 88Lenart
ali 051 368 118 E: izobrazevalnicenter.slogor@gmail.com
T: 02 720 78 88 ali 051 368 118 E: izobrazevalnicenter.slogor@gmail.com
Alenka Špes

Paket Naj C

do 13903 MB brez doplačila v državah območja EU-tarife
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*

se v petek, 6.12.2019, odpravili na pohod po čudoviti Lenarški okolici. Zberemo se ob 9. uri
in jim tako še polepša vrtčevske dni.
ajlepši so dnevi, ko te nekdo presepred stavbo Izobraževalnega centra Nikova 9, Lenart.
Zanimalo nas je, zakaj je gospod izbral prav
neti. Dan, ko sta nas v vrtcu Selce s
naš vrtec. Povedal je, da sta z ženo zasledila,
obiskom zpresenetila
Slavka in
Veseli svojim
bomo druženja
vami.
da je naš vrtec praznoval 50. rojstni dan in se
Borut Sotlar, je bil res nekaj posebnega. Prav
jima je zdelo prav, da nas obdarita.
tako poseben je tudi gospod Borut, saj s svoGospe in gospodu Sotlar iz srca hvala, da
jim prostovoljnim delom osrečuje otroke po
*1946
sta nam polepšala dan. Hvala, da sta zgodbo
vrtcih
in zavodih.
delila z nami in v otroških očeh prižgala iskriGospod
Slavko
je vstopil v igralnico
z belo
Zeleni
biznis
– Organizacijski
vidik poslovanja
ce navdušenja in sreče. Iz srca smo jima hvapalico in temnimi očali. Vodeni pogovor je
ležni in ponosni smo, da sta izbrala naš vrtec.
otroke pripeljal do spoznanja, da gospod
zelo slabo vidi in mu je palica v pomoč pri
Vzgojiteljica Jelka Lešnik
gibanju. Z nami je delil svojo
žalostno zgodbo in povedal,
da je pred leti zaradi bolezni
skoraj popolnoma oslepel.
Nad življenjem ni obupal,
ampak je našel smisel v delu
z lesom. Pravi, da mu je to
Evropski
kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje
nekakšna terapija.
Življenje
je lepše, če lahko nekoga
osrečiš in mu pomagaš, in
prav to počne gospod Borut,
saj s svojim obdarovanjem
osrečuje otroke. Iz lesa izdeluje stolčke, mize in razne didaktične igre, ki jih pokloni
otrokom v vrtcih in zavodih
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Strpnost in prijateljstvo v vrtcu

V

vrtcu pri OŠ J.
Hudalesa Jurovski Dol smo v
letošnjem šolskem letu
izvajali nepridobitni projekt za vrtce, osnovne in
srednje šole z naslovom
Mednarodni dan strpnosti – dan za strpnost
in prijateljstvo 2019/20,
ki ga je razpisal Izobraževalni center EKSENA. Ob mednarodnem
dnevu strpnosti, 16. novembra, smo se v vrtcu
z otroki pogovarjali in
ustvarjali na temo strpnosti in nestrpnosti. Program projekta za vrtce je vseboval izvajanje izobraževalno-ustvarjalnih delavnic. Za lažje doživljanje in razumevanje vsebin je otroke motivirala pravljična junakinja Vila Eksena.
S pomočjo njenih video posnetkov smo spodbujali prijateljstvo med otroki, medsebojno spoštovanje, sprejemanje ter posledično tudi sodelovanje med otroki. Otroci so
peli, plesali, poslušali pravljice, likovno ustvarjali … Temeljno gradivo za izvedbo delavnic je bila pravljica Dinozaver Tiko in veliki zob avtorjev Ajde Bezenšek Špetič
ter Mirana in Ksenije Pečnik. Sporočilo pravljice govori
o tem, da moramo imeti sebe in druge radi. Lahko smo
prijatelji drug z drugim, čeprav smo različni. Projekt smo
zaključili z razstavo likovnih izdelkov v prostorih vrtca.
Marija Pak

Tradicionalni slovenski zajtrk v vrtcu J.
Hudalesa Jurovski Dol

P

rojekt Tradicionalni slovenski zajtrk je
eden izmed osrednjih dogodkov dneva
slovenske hrane, ki ga obeležimo enkrat
letno, praviloma tretji petek v mesecu novembru. Po že ustaljenih načelih ga pripravljamo
skupaj z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport, z Ministrstvom za zdravje, Ministrstvom za kulturo, Ministrstvom za okolje
in prostor ter s številnimi drugimi partnerji.
Projekt Tradicionalni slovenski zajtrk je
nastal na pobudo Čebelarske zveze Slovenije
in poteka že od leta 2011.
Tudi v vrtcu J. Hudalesa Jurovski Dol smo
v petek, 15. 11. 2019, obeležili dan slovenske
hrane in imeli Tradicionalni slovenski zajtrk:
domači kruh, med, maslo, mleko in domača jabolka. Vse dobrote so prispevali lokalni

proizvajalci, kar pomeni, da smo na ta dan jedli zdravo in ekološko pridelano hrano. Domači kruh in maslo so pripravili pri družini
Franca Senekoviča. Med je bil iz šolskega čebelnjaka. Mleko in domača jabolka pa so bili
s kmetije družine Kraner.
Po zajtrku smo se vsi otroci in vzgojiteljice
vrtca zbrali v igralnici skupine »Zvezdice«,
kjer sta nas nagovorila župan Občine Sv. Jurij
v Slovenskih goricah Peter Škrlec in ravnateljica OŠ in vrtca J. Hudalesa Jurovski Dol
Vesna Breznik. Oba sta poudarila, da je pomembno, da jemo zdravo in kakovostno hrano. Obiskal nas je tudi čebelar Franc Črnčec,
ki nam je predstavil svoj poklic in poslanstvo
čebele. Poslušali in zapeli smo tudi pesem
Lojzeta Slaka Čebelar. Po prijetnem druženju
smo si v garderobi vrtca
skupaj ogledali razstavo na
temo Tradicionalni slovenski zajtrk. Prav tako smo v
tednu od 11.–15. 11. 2019 v
vrtcu s pomočjo gospe Senekovič pripravili in spekli
domači kruh. Iskrena hvala
vsem, ki ste prispevali dobrote za naš Tradicionalni
slovenski zajtrk.
Andrejka Furlan Veršič,
dipl. vzg.

Okraski iz Svete Ane v mariborskem
Europarku

U

čenci iz Osnovne
šole Sveta Ana so
ob pomoči staršev
in učiteljev izdelali zares
lične božično-novoletne
okraske in darila, od adventnih venčkov do snežakov, jelenčkov, angelčkov, svečnikov, voščilnic in
drugih. Svoje izdelke so
razstavili in ponudili obiskovalcem na stojnicah na
hodniku šole, pred cerkvama v Sveti Ani in v Rožengruntu in celo na stojnici
v Europarku v Mariboru. Lepo okrašena stojnica z božično-novoletnimi okraski, ki so jih izdelali
učenci Osnovne šole Sveta Ana, je med obiskovalci Europarka v Mariboru
Prostovoljne prispevke, ki vzbudila veliko zanimanja.
so jih za čudovite izdelke
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svojih pridnih rok dobili od obiskovalcev, so
namenili v šolski sklad. Kot piše na spletni
strani šole, je namen sklada pomoč socialno
šibkim učencem in financiranje dejavnosti in
potreb posameznih razredov, ki niso sestavina
izobraževalnega programa in se ne financirajo
iz javnih sredstev, kot denimo nakup nadstandardne opreme, zviševanje standarda pouka,
sofinanciranje šole v naravi in podobno. Predsednica šolskega sklada in »duša« omenjenih
delavnic je vzgojiteljica Bernarda Potočnik.

Naš posnetek je s stojnice v mariborskem
Europarku, na kateri so takrat božično-novoletne okraske predstavljale obiskovalcem tri
učenke iz Osnovne šole Sveta Ana – »pridne
palčice« Dita, Julija in Maja, spremljali pa sta
jih učiteljici Polona Kastelic in Suzana Kaloh.
Stojnica s čudovitimi okraski najmlajših
Anovčank in Anovčanov je med obiskovalci
Europarka v Mariboru naletela na veliko zanimanja.
T. Kšela

Šakal v slovenskih goricah

V

osrednjih Slovenskih goricah so se pojavili šakali. Največkrat smo jih lovci opazili v zadnjem letu dni. Ljudje šakale
videvajo manj kot drugo divjad, v poznih nočnih in zgodnjih jutranjih urah, ko se oglašajo,
pa jih je mogoče slišati. Sicer pa šakali za ljudi
niso nevarni, saj so izredno plašni. Prav tako
nismo zasledili, da bi šli šakali v kokošnjake ali
v hleve. Nevarni pa so mali divjadi od zajcev
do fazanov in jerebic, napadajo pa tudi mlade
srne in celo odrasle srne pri kotenju, pravi starešina Lovske družine Dobrava Franc Slekovec. Njeno lovišče, ki obsega celotno območje občine Cerkvenjak in del območja občine
Sveta Trojica, je razdeljeno na šest revirjev, ki
imajo skupaj 3240 hektarov lovne površine.
»V zadnjem letu je v Slovenskih goricah šakala opazilo več domačinov in lovcev. Da so v
loviščih šakali, opažamo tudi, ker stalež male
divjadi upada. Prav tako upada število srnjadi, še zlasti je upadlo število mladičev. Tudi
to je posledica prisotnosti šakalov,« pojasnjuje Slekovec. »Res pa je, da se število srnjadi
zmanjšuje tudi zaradi naletov v prometu. K
temu prispevajo tudi potepuški psi, ki preganjajo divjad, da ta brezglavo skače na ceste. V
zadnjem času so zato na nekatere ceste že namestili posebne odsevnike, ki divjad ponoči
opozarjajo na prihajajoča vozila.«
Iz lovske literature je razvidno, da so zlati
ali navadni šakali že od nekdaj živeli v Evropi,
zlasti v mediteranskih državah, in potemtakem na stari celini niso tujerodna vrsta. Res
pa je, da so bili šakali v Sloveniji zelo redki,
zato so jih lovci obravnavali kot prehodne
živali, saj niso bili moteči in niso vplivali na
naravno ravnovesje v slovenskih gozdovih.
Danes pa je, kot pravi Slekovec, drugače,
saj so jih v Sloveniji registrirali že okoli 400.
Največ jih je na Primorskem. Doslej je bil lov
nanje prepovedan, lovci so jih samo opazovali in o njihovem gibanju poročali Lovski zvezi
Slovenije in Zavodu za gozdove.
Kako prepoznati šakala v naravi in ga ločiti
od lisice ali psa? Kot pravi Slekovec, so šakali, ki se pojavljajo pri nas, podobni lisicam,
samo na višjih nogah so in imajo krajši in bolj
košat rep. So rjavo – rumene barve in se radi
zadržujejo v tropih.
»Šakali se hranijo v prvi vrsti z mrhovino.
Če kaj crkne, to poberejo, podobno kot lisica.
Zelo nevarni pa so za malo divjad, še posebej
za mlade srne. Šakal lahko napade tudi manjšega psa ali mačko, ne gredo pa v kokošnjak
ali hlev,« pojasnjuje Slekovec.
Kot pravi, je bil pred nedavnim sprejet
predpis, po katerem bo šakal dobil lovno
dobo in ga bodo lovci naslednje leto že lahko začeli loviti. Strokovni predlog v zvezi
s tem bo tako kot za drugo divjad pripravil
Zavod za gozdove Slovenije, ki je po 4. členu
Zakona o divjadi in lovstvu nosilec načrtovanja in spremljanja stanja divjadi v Sloveniji.
Omenjeni zavod izdeluje načrte lovsko upravljavskih območij v sodelovanju z lovskimi
organizacijami, območnimi enotami Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave,
območnimi enotami Kmetijsko gozdarske
zbornice Slovenije, lokalnimi skupnostmi in
drugimi, katerih dejavnost je povezana z divjadjo in njenim okoljem. Letni načrt lovsko
upravljavskega območja na koncu sprejme
minister za okolje in prostor, dolgoročni načrt pa celo v soglasju z ministrom pristojnim
za varstvo narave.
Po besedah Slekovca v Slovenskih goricah
v preteklosti šakalov ni bilo. »V naših kra-

jih šakal ni avtohtona vrsta. K nam je prišel
iz Azije preko Romunije in Hrvaške, veliko
pa jih je tudi na Madžarskem. V osrednjih
Slovenskih goricah se občasno pojavijo tudi
druge zveri, ki pri nas niso avtohtone. Občasno v naša lovišča zaide kakšna divja svinja.
Ker ni naša stalna divjad, jo odstrelimo. Lov
na šakale pa doslej ni bil dovoljen, zato so se
zelo razmnožili. Samica šakala skoti dvakrat
na leto od šest do osem mladičev, v našem
naravnem okolju pa šakali nimajo naravnega
sovražnika. Zato je nevarnost, da bi se šakali
preveč razmnožili, realna, saj šakalov po tem,
ko bo lov nanje dovoljen, ne bo lahko izslediti. V eni sami noči se lahko šakal premakne
za več kot 20 kilometrov, ker je plašen, pa se
ljudem izogiba, zato ga ne bo lahko izslediti,«
pojasnjuje Slekovec.
Ko Slekovec opozarja, da odstrel šakalov
za lovce ne bo enostaven, izhaja tudi iz tega,
da je število lovcev v Lovski družini Dobrava
zadnje čase sicer stabilno, vendar je lovcev
danes mnogo manj kot včasih. Trenutno je
v omenjeni lovski družini 36 lovcev, pred 25
leti pa jih je bilo še enkrat toliko. »Ko sem se
leta 1978 vključil v našo lovsko družino, nas
je bilo okoli 60, leta 1998, ko sem postal njen
tajnik, pa nas je bilo 56,« pravi.
Zakaj se je pravzaprav število lovcev v zadnjih dveh desetletjih in pol zmanjšalo? Slekovec meni, da je za to več razlogov. Ljudje
so čedalje bolj obremenjeni v službah, kjer
so mnogi zaradi sprememb v delovnem času
praktično ves dan. Poleg tega je izobraževanje
za lovce zelo zahtevno. Še posebej to velja za
teoretični del lovskega izpita, saj morajo imeti
lovci veliko znanja o naravi, ekologiji, divjih
živalih in nenazadnje tudi o lovskih predpisih. Človek pa lovec ne more postati čez noč,
temveč mora za to pokazati veliko vztrajnosti, saj izobraževanje in pripravništvo za lovca
traja skupno dve leti.
Slekovca smo povprašali tudi, kako so se
lovci pripravili na letošnjo zimo. »Tako kot
vsako leto bomo tudi letos pozimi skrbeli za
malo divjad, zato imamo urejena krmišča,
ki jih zalagamo s koruzo in žiti. Vsako zimo
damo na krmišča dve do tri tone zrnja. Srnjadi pa pozimi ni dovoljeno krmiti, ker je zanjo

Starešina Lovske družine Dobrava Franc Slekovec
opozarja, da so v osrednjih Slovenskih goricah prebivalci in lovci v zadnjem letu večkrat opazili šakale.
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dovolj hrane v gozdovih, kjer jo mora najti
sama. Srne se pozimi krmijo zlasti z žirom
iz hrastov in bukev, z robidami in podobno,«
pojasnjuje Slekovec.
Za konec smo Slekovca povprašali tudi, ali
je kje v Slovenskih goricah mogoče videti šakala. »Kdor ga še ni videl, si ga lahko ogleda

pri našem članu Vladu Šteinfelserju v Oseku,
saj ima enega nagačenega iz lovišč na Hrvaškem,« pravi Slekovec. »Nagačenega pa imajo
tudi v Lovskem domu v Lenartu.«
Tomaž Kšela

Kristalizacija medu

M

ed je zelo cenjeno živilo in sladilo. V
največji meri ga sestavljata enostavna sladkorja fruktoza in glukoza, v
manjši meri pa tudi saharoza. Poleg sladkorjev med vsebuje še vodo, različne kisline, encime, aromatične snovi in ostale spojine, ki so
koristne za delovanje človeškega organizma.
Zaradi velike vsebnosti enostavnih sladkorjev,
ki jih naše telo lažje izkoristi, in ostalih bioaktivnih snovi je med veliko bolj cenjeno sladilo
v primerjavi z navadnim, belim, konzumnim
sladkorjem, ki ga sestavlja le saharoza. Velikokrat se zgodi, da nam med, še preden ga porabimo, kristalizira v kozarcu. To pomeni, da se
iz tekočega, viskoznega stanja spremeni v trdno v obliki drobnih kristalčkov. Žal še zmeraj veliko ljudi misli, da je kristaliziran med

pokvarjen. Vendar temu ni tako. Kristalizacija
medu je popolnoma naraven pojav, ki ne vpliva na kakovost medu in ne povzroča nobenih
kemijskih sprememb v medu. V kolikor med
kristalizira, ste lahko prepričani, da ste kupili
naraven, kakovosten med, ki so ga pridelale
čebele. Do pojava kristalizacije medu pride
pri vseh vrstah medu. Hitrost pojava kristalizacije pa je odvisna od vrste medu in razmerja sladkorjev v njem. Tako med, ki ima večjo
vsebnost fruktoze, ki je v vodi dobro topna,
kristalizira počasneje (npr. akacijev, kostanjev
med), medtem ko je kristalizacije hitrejša pri
medu, ki vsebuje več glukoze, ki v vodi ni dobro topna (npr. cvetlični med). Kristaliziran
med je v primerjavi s tekočim tudi za kakšen
odtenek svetlejše barve.

Značilna lastnost medu je, da kristalizira. V preteklosti so ga imenovali tudi strd.

Poleg vsebnosti in
razmerja sladkorjev v
medu na hitrost kristalizacije vplivajo tudi
temperatura in čas skladiščenja medu, vsebnost
vode v medu in prisotnost kristalizacijskih jeder. Kristalizacijo medu
pospešuje shranjevanje
medu na temperaturi
med 10 in 18 °C, nižje
temperature shranjevanja pa proces kristalizacije upočasnijo. Ravno
tako med, ki vsebuje
manjšo vsebnost vode,
kristalizira hitreje v Kristaliziran med – »cvet«
primerjavi z medom,
ki vsebuje več vode. Velikokrat se lahko zgodi
tudi, da med kristalizira nepravilno. Govorimo sicer o napakah kristalizacije, vendar le-te
na samo kakovost medu v največjem številu
primerov nimajo prevelikega vpliva. Če imate
doma v kozarcu kristaliziran med in so se po
kozarcu pojavile bele lise, nikar ne bodite zaskrbljeni. Takšna kristalizacija nastane v medu,
ki ima zelo nizko vsebnost vode. Med kristalizacijska jedra se ujame zrak in površina postane bele barve (pojavu belih lis pravimo »cvet«).
Pojav »cveta« velja za znamenje kakovostnega
medu, saj gre za med z zelo nizko vsebnostjo
vode. Včasih se kristalizacija medu pojavi tudi
v obliki razslojevanja. Nevarnost razslojevanja

Zelje - Brassica oleracea

N

Promocija zeliščarstva pri Rupertu

aši
davni
predniki, stari Slovani, so
prvi kisali zelje in njihov postopek je v uporabi še danes. Znano
je, da največ starih, čilih ljudi živi na območjih, kjer pojedo veliko
kislega zelja. Pregovor
pravi: kdor skrbi za
zdravje, je kislo zelje.
Kislo zelje je »super« hrana in tudi »metla«
za želodec in črevesje. V naših krajih je bilo
kislo zelje cenjena zimska hrana, saj sveže
zelenjave v tem času ni bilo v izobilju. Danes so trgovske police polne sveže zelenjave
tudi v času zime. Vendar se k sreči vedno
bolj zavedamo, da je sezonsko in lokalno
najboljše in tako kislo zelje zopet prihaja
skozi glavna vrata v naše kuhinje.
Bogato je z vitamini: C, E, B12, K, folno
kislino, probiotiki, kalijem, kalcijem ... Najbolj zdravo je uživati sveže kislo zelje, in to
žlico ali dve pred obroki, ali popiti kozarec
zeljnice na tešče po požirkih. S pranjem
kislega zelja uničimo mnogo C-vitamina,
s predolgim kuhanjem pa uničimo probiotike. Vpliv uživanja kislega zelja na naše
zdravje: uspešno zdravi mačka, izboljšuje
razpoloženje, deluje protistresno, pomlajuje, pomaga pri tvorbi rdečih krvnih telesc,
veča odpornost, pomaga pri izgradnji kosti,
veča moč mišic, obnavlja iztrošena tkiva,
dobro deluje na želodec, čisti črevesje strupenih snovi, prav tako tudi jetra, ki jih tudi

obnavlja, zdravi skorbut, znižuje možnost
za razvoj kandide,
znižuje slab holesterol, dobro deluje na
srce in ožilje, normalizira krvni tlak ter
dobrodejno vpliva na
delovanje možganov
in živčevja, pospešuje celjenje ran, zdravi
aknasto mastno kožo,
pospešuje rast las in odpravlja prhljaj. Še
posebej je uživanje priporočljivo starejšim
in oslabelim po bolezni.
Da kislo zelje lahko pripravite na mnogo
načinov, tako veste, tokrat vam predlagam
solato iz kislega zelja in sadja: 40 g zelene
solate, 1 jabolko, 100 g svežega ananasa, 1
mandarino, 150 g kislega zelja, 75 g jogurta,
mleta kumina, poper. Zeleno solato operite,
rahlo osušite in položite na krožnik. Jabolko razrežite na 8 krhljev, izdolbite semena
in narežite na tanke ploščice. Tudi ananas
narežite na kockice. Dodajte krhlje mandarine in kislo zelje. Vse dobro premešajte,
položite na solatne liste in prelijte s prelivom iz jogurta, kumine in popra.
Včasih je veljalo: kdor zelje sadi in prašiča
redi, lakote ne trpi.
Sestavek je nastal v okviru operacije Rupert
(LAS Ovtar Slovenskih goric). Naložbo financirata Republika Slovenija in Evropska unija
iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
Marija Čuček

LAS OVTAR
SLOVENSKIH GORIC

je predvsem pri medu, ki vsebuje visoko vsebnost vode (več kot 18 %), saj spodnji del medu
kristalizira, zgornji pa ostane tekoč. V tekočem
delu je tako povečana vsebnost vode, kar predstavlja idealno okolje za razvoj kvasovk, ki lahko povzročijo fermentacijo medu.
Za domačo uporabo medu se priporoča,
da ga utekočinite v vodni kopeli na največ
40 °C. Če je temperatura utekočinjanja previsoka, se v medu poškodujejo ali celo uničijo toplotno občutljive sestavine, kot so encimi, hormoni
in toplotno občutljivi vitamini. Biološka vrednost medu je tako izgubljena in postane uporaben zgolj kot sladilo brez dodane vrednosti.

Da ohranite biološko vrednost medu, ga nikoli ne dajte v prevroč čaj.

Med pa ni uporaben le kot namaz na kruhu
in sladilo v različnih napitkih, ampak se lahko uporablja pri pripravi tako zelenjavnih kot
mesnih jedi, za pripravo različnih marinad in
pekarskih ter mlečnih izdelkov. Med je slajši

od sladkorja, zato se ga v receptih dodaja manj
kot navadnega sladkorja, jedem pa podari bogato aromo. Priporočljivo je, da ga jedem dodajamo, kjer je mogoče, po toplotni obdelavi
oz. uporabimo nižje temperature peke.

Različne recepte za pripravo jedi iz medu najdete v elektronski knjižici Jedi z medom od
tu in tam, ki je dosegljiva na spletni povezavi http://www.czs.si/Upload/files/Jedi%20z%20
medom%202019%20last.pdf

V kolikor je med ustrezno
skladiščen, je njegov rok uporabe zelo dolg. Priporoča se
uživanje medu iz lokalnega,
domačega okolja, saj ima takšen med za nas večjo biološko vrednost. S kristaliziranim
medom ni popolnoma nič narobe in naj vas kristalizacija
medu ne odvrne pri pokušanju in spoznavanju pestrosti
okusov slovenskega medu.
Nataša Lilek, ČZS,
svetovalka za
zagotavljanje varne hrane

“Vsak dan je priložnost,
da razmišljajmo zeleno,
v 2020 jih je 366,
eno več imamo torej podarjeno.”
Objemite leto, ki prihaja,
kajti majhne priložnosti so
pogosto začetek velikih dosežkov.
Naj vas 2020 zasuje s srečo,
toplino in ljubeznijo.

Srečno 2020!
Kristaliziran med
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VOŠČILA OBČIN IN KRAJEVNIH SKUPONOSTI

Spoštovane občanke, spoštovani občani!
Odbije polnoč in leto mine podarja izkušnje, uspehe, spomine.
Odbije polnoč,
poti so odprte za upe, želje in nove načrte.
Želimo vam prijeten in miren Božič
ter izobilje zdravja in osebnega zadovoljstva v letu 2020.
Župan Občine Benedikt, mag. Milan Repič s sodelavci
in Občinskim svetom

Foto: Igor Barton

Pred nami so praznični dnevi. Čas prijaznih misli, veselja, dobrote in pozitivne energije. Čas, ko posameznik
še bolj kot druge dni v letu začuti, da pripada - pripada družini, družbi in narodu. Verjamem, da bomo to
prijazno naklonjenost drug do drugega in skrb za sočloveka prenesli v vsak dan prihodnjega leta.
Želim vam, da bi božične in novoletne praznike preživeli čim bolj lepo in v krogu tistih, ki so vam najdražji.
Vstopimo v novo leto 2020 optimistično!
Peter Škrlec,
župan Občine Sv. Jurĳ v Sloven. goricah z občinsko upravo
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ZDRAVJE

ZA OHRANJANJE SPOMINOV

Društvo pljučnih in alergijskih bolnikov Slovenije je pričelo z akcijo ozaveščanja o pljučnem
raku. Na novinarski konferenci v novembru so strokovnjaki spregovorili o tej bolezni.

Pravočasno odkritje pljučnega raka izboljša
možnosti preživetja

P

ljučni rak je v svetovnem merilu najpogostejši izmed vseh rakov; v lanskem letu
so odkrili 2,1 milijona novih primerov,
kar je več kot je prebivalcev Slovenije. Pljučni rak je tudi najpogostejši vzrok smrti zaradi
raka, je povedala doc. dr. Martina Vrankar, dr.
med., specialistka radioterapije na Onkološkem
inštitutu Ljubljana; zaradi njega vsako leto na
svetu umre več kot 1,7 milijona ljudi (Globocan
2018). V Sloveniji je rak pljuč po pogostosti pri
moških na tretjem, pri ženskah pa na četrtem
mestu, za njim vsako leto zboli okoli 1.500 ljudi.
Glavni dejavnik tveganja je kajenje, ki je
vzrok za okoli 80-90 % vseh primerov raka
pljuč. Pri kadilcih je tveganje za smrt zaradi
raka 15-30-krat večje kot pri nekadilcih. Glavni »krivec« za množično kajenje je nikotin, ki
pa sam po sebi ne povzroča raka, ampak veliko izmed 7.000 drugih substanc, ki so prisotne
v cigaretah (tudi v lahkih in ultralahkih cigaretah). Zanimivo je, da število novih primerov
raka pljuč na letni ravni pri moških upada,
medtem ko pri ženskah še vedno narašča.
Ženske so namreč pri nas množično začele
kaditi kasneje kakor moški, kar se po 20 do 30
letih, kolikor je v povprečju potrebno, da pride do pojava pljučnega raka, odraža na številu
novih primerov bolezni v današnjem času.
Drugi dejavniki tveganja, ki lahko privedejo
do nastanka pljučnega raka, so izpostavljenost
rakotvornim snovem, kot so radioaktivni plin
radon, azbest itd., onesnaženemu zraku, rentgenskim žarkom, in dednost (pljučni rak v družini). Za pljučnim rakom pa lahko zbolijo tudi
ljudje, ki niso bili izpostavljeni tem dejavnikom.
Raku pljuč pravijo tudi ‚tihi ubijalec‘. Večino
primerov namreč odkrijejo že v razviti fazi, saj
se bolezenski znaki (simptomi) pojavijo šele takrat, ko se je bolezen že razširila na druge dele
telesa. ‚‘Zgodnje odkrivanje znakov bolezni je
ključno, saj omogoča boljše preživetje. Zato je
zelo pomembno, da bolnik pride do obravnave
dovolj zgodaj,‘‘ je opozorila mag. Mojca Unk,
dr. med., specialistka internistične onkologije
na Onkološkem inštitutu Ljubljana.
Znak za alarm, da je treba k zdravniku, je
vsak simptom, ki ne mine, npr. dolgotrajen
kadilski kašelj. Težave, ob katerih pomislimo
na raka pljuč, so:
• kašelj, posebno če se spremeni narava kašlja
• težje dihanje
• nepojasnjena bolečina v prsih
• krvav izmeček
• pljučnica, ki ne izzveni po zdravljenju z antibiotiki ali se kmalu
ponovi
• hripavost
• nepojasnjeno hujšanje, utrujenost in splošno slabo počutje
Težave so nespecifične in se lahko
pojavijo tudi pri drugih boleznih.
Zato je pomembno, da pacient ob
pojavu težav čim prej obišče zdravnika, ki mu bo svetoval in ga po potrebi
napotil na ustrezne preiskave.
Vseh pojavov pljučnega raka ne moremo preprečiti, lahko pa zmanjšamo tveganje –
z zdravim načinom življenja:
• ne kadite oziroma čim prej prenehajte,
izogibajte se pasivnemu kajenju;
• izogibajte se izpostavljenosti radioaktivnemu elementu radonu in drugim
kancerogenim snovem na delovnem
mestu in drugje;
• uživajte uravnoteženo prehrano z veliko
sadja in zelenjave.

Bolniki s pljučnim rakom zdaj
živijo dlje!

Zdravljenje raka pljuč lahko poteka z operacijo, obsevanjem ali s sistemsko terapijo (kemoterapija, tarčna zdravila in imunoterapija). Zdravljenje je pogosto kombinacija več načinov, ki se
dopolnjujejo s podpornim zdravljenjem (protibolečinska terapija, zdravila proti slabosti ipd.).
Zdravljenje napredovale bolezni je kompleksno,
prepletajo se sistemsko, lokalno in simptomatsko zdravljenje; njegov namen pa je, ob podaljšanemu življenju, tudi večja kakovost življenja.
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V zadnjih desetletjih je znanost na področju pljučnega raka zelo napredovala; raziskave
so omogočile nova zdravila in metode zdravljenja, s pomočjo katerih ima več obolelih
daljše preživetje, in prinesle več upanja vsem,
ki se soočajo s to boleznijo. ‚‘Pri zdravljenju
raka sta bili dve prelomnici, in sicer odkritje
tarčnih zdravil, ki omogočajo daljše preživetje pri bolnikih z metastatskim rakom; drugi
mejnik je imunoterapija, ki pomaga organizmu, da se sam bori proti rakastim celicam, ne
samo v metastatskem obdobju bolezni, tudi v
zgodnejših fazah, kar kaže, da je rak napaka v
imunskem sistemu,‘‘ pravi dr. Unkova.
Društvo pljučnih in alergijskih bolnikov
Slovenije je nevladna humanitarna organizacija, ki deluje že od leta 1991; združuje 3.500
bolnikov, njihove svojce in zdravstvene delavce iz vse Slovenije s skupnim ciljem, pomagati
in lajšati življenje ljudem z boleznimi dihal in
alergijami. ‚‘Izrednega pomena za onkološkega bolnika, sploh v prvi fazi soočanja z
boleznijo, je psihosocialna pomoč, žal pa je
tu veliko pomanjkanje kadra,‘‘ je poudaril
Mirko Triller, predsednik Društva pljučnih in
alergijskih bolnikov Slovenije.
Bolezen lahko doleti kogarkoli; kljub temu
pa številni verjamejo, da so sami krivi za svojo diagnozo. Bolniki s pljučnim rakom se še
vedno soočajo s stigmo, da gre za neozdravljivo bolezen, s spremenjenimi odnosi v družini
in v službi, kar jih vodi v prikrivanje stanja
in psihosocialne stiske. Ob tem je Melita Pirc,
predstavnica Društva pljučnih in alergijskih
bolnikov Slovenije, povedala: ‚‘Želimo si, da
rak ne bi bil tabu, da se bolniki ne bi umikali
iz družbe, več psihološke in fizioterapevtske
pomoči; bolj celostno zdravljenje bi pripomoglo k boljši statistiki preživetja.‘‘
Z ozaveščanjem želi Društvo pljučnih
in alergijskih bolnikov Slovenije prispevati
k zgodnejšemu odkrivanju bolezni in večji možnosti preživetja za bolnike z rakom
pljuč, z opozarjanjem na dejavnike tveganja
pa zmanjšati število obolelih. Letošnjo kampanjo so v Društvu poimenovali s sloganom
»Življenje s polnimi pljuči«, njena ambasadorka pa je Alenka Artnik, svetovna prvakinja v potapljanju na vdih.

Pljuča so njeno glavno orodje in morajo biti v
vrhunski formi, saj se v globini nad 100 metrov
stisnejo na velikost stisnjene pesti. Hkrati pa velja, da »Vsak trenutek šteje«, saj mora z enim vdihom pod vodo zdržati tudi štiri minute. Športnica se je tudi sama srečala z rakom v družini, saj je
zaradi te bolezni izgubila oba starša: ‚‘Srečanje z
boleznijo mi je dalo vedeti, da življenje ni samoumevno, zato ga dosti bolj cenim. Akciji sem se
priključila zato, ker sem prepričana, da je o raku
potrebno govoriti; v stiski je nujno, da imaš ob
sebi nekoga, s katerim se lahko pogovoriš.‘‘
Vsak trenutek šteje tudi pri bolnikih s pljučnim rakom, saj je vsak trenutek pomemben za
prepoznavanje znakov in pravočasno napotitev
do onkologa. Le tako jim je omogočeno zdravljenje, ki sedaj zagotavlja precej daljše preživetje ob precej večji kakovosti življenja, kar povezujemo s sloganom “Življenje s polnimi pljuči«.
Več informacij na spletni strani
www.pljucni-rak.si
Društvo pljučnih in alergijskih
bolnikov Slovenije
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Dr. Marjan Toš
Prof. Fran/Franjo/ Voglar, rojak iz Nadbišca v Slovenskih goricah,
slovenski domoljub, narodnjak, šolnik, kulturnik, tajnik Narodnega
sveta za Štajersko, Maistrov trdni opornik
1. del

F

ran/Franjo/Voglar,
politik in šolnik, se
je rodil 5. oktobra
1877 v Nadbišcu pri Voličini v Slovenskih goricah
kmetu Vidu in Ivani, rojeni Kocbek, umrl pa 17.
oktobra 1925 v Mariboru.
Osnovno šolo je obiskoval
v Spodnji Voličini, klasično
gimnazijo pa v Mariboru
(1890–1899). Študij klasične filologije in slavistike
na Dunaju (1899–1903) je
leta 1904 uspešno zaključil z diplomo. Kot suplent
je učil na gimnaziji v Celju
(1903–1905) in Št. Pavlu v Labotski dolini
(1906–1912), potem je bil v Mariboru profesor na klasični gimnaziji (1912–1921) in
na realki (1917–1918) ter od leta 1922 do
smrti ravnatelj ženskega učiteljišča. Narodno politično je začel delovati v Mariboru
med prvo svetovno vojno, ko je delal v različnih organizacijah ( Slovenska šola, CirilMetodova Družba, Dramatično društvo).
Že pred izbruhom prve svetovne vojne, zlasti pa med njo, je imel Voglar stike
z mnogimi štajerskimi narodnjaki. Leta
1918 je predsedoval Dramatičemu društvu
v Mariboru, in ker ni moglo biti predstav,
je Voglar ustanovil pevski zbor. Kot predsednik Dramatičnga društva ima zasluge
za ponovno oživitev slovenske gledališke
dejavnosti v Mariboru takoj po koncu prve
svetovno vojne. Na prvem občnem zboru v
novi državi, Kraljevini SHS, je Fran Voglar
med drugim povedal: »V prvi polovici leta
1918 nas je tačilo nemško tiranstvo, ki nam
je zasedlo dvorano, v drugi polovici pa je
bilo polno politično-narodnostnega dela ter
je tudi plin primanjkoval. Ker pod nemškim
vladarstvom nismo mogli gojiti dramatike,
smo s pesmijo gojili narodno zavest in smisel za narodnost, vsled česar so nas Nemci
tudi preganjali. A ustrašili se nismo in novo
društveno delo započenjamo pod svobodnim soncem«.
Zbiral je podpise za majniško deklaracijo (1917) in januarja 1918 organiziral shod
Jugoslovanske demokratske stranke (JDS).
Disciplinski preiskavi zaradi omenjenega
shoda se je izognil, ker je bilo konec vojne.
Ob koncu prve svetovne vojne je bil Voglar
tajnik Narodnega sveta za Štajersko v Mariboru, ki je bil ustanovljen 26. septembra
1918. Ta organ je utemeljil vsa najpomembnejša dejanja narodne osvoboditve na slovenskem Štajerskem. V oktobru 1918 je po
mestih z nemško upravo ustanovil več krajevnih odborov in narodnih straž, 29. 10.
1918, ob razpadu Avstro-Ogrske, pa je odpravil avstrijsko državno upravo in uvedel
samostojno vlado Narodnega sveta. 1. 11.
1918 je Narodni svet za Štajersko prevzel
tudi pošto in železnico, majorju Rudolfu
Maistru pa podelil čin generala ter izročil
vrhovno poveljstvo nad
vsem vojaštvom, ki je
bilo podrejeno svetu.
Narodni svet za Štajersko je deloval kratek čas,
vendar je njegovo delovanje spremenilo slovensko zgodovino. Tega
se zaveda le malo ljudi.
Vloga in položaj Slovenije v Kraljevini SHS in
Kraljevini Jugoslaviji bi
bila nedvomno bistveno
drugačna. Od današnje
Slovenije bi v Kraljevini Jugoslaviji ostala le

nekdanja dežela Kranjska,
pa še ta ne v celoti, saj je
bil del Notranjske krivično
priključen k Italiji.
S tem bi tudi pomen
Slovencev bil bistveno
zmanjšan in bi zagotovo
bili podvrženi še večjemu
raznarodovanju in asimilaciji ter preoblikovanju
v »jugoslovanski narod«.
Popolnoma nepomembno
je, ali pod srbsko ali hrvaško hegemonijo. Seveda bi
tudi dogajanje med 2. svetovno vojno na Slovenskem
dobilo drugačen potek. In
končno - veliko vprašanje je, ali bi leta 1991
dočakali samostojno slovensko državo. Ob
tem še tale zanimivost: Narodni svet je v
času svojega obstoja pod vodstvom predsednika Karla Verstovška, podpredsednikov
dr. Franja Rosine in dr. Josipa Hohnjeca
ter tajnika Frana Voglarja – ti so bili zastopniki različnih političnih strank – deloval
dokaj samostojno in samoiniciativno. V
zadnjih dnevih oktobra je izsilil postavitev
Slovencev za okrajne glavarje. Že pred 1.
novembrom so člani vodstva mariborskega
narodnega sveta, izpričano tudi Fran Voglar, imeli stike z Rudolfom Maistrom in
nekaterimi drugimi častniki in podčastniki
slovenskega rodu. Pomembno je bilo, da je
Narodni svet v času, ko so bile telefonske
povezave še redke in so bile predvsem pod
nadzorstvom takrat še nemškoavstrijskega
poštnega osebja, lahko naglo in zanesljivo
navezoval stike z različnimi osebami. Tajnik
Fran Voglar si je za takšne kurirske naloge
priskrbel skupino dijakov. Mednje je uvrstil
tudi svojega sina Vladimirja, takrat dijaka
na učiteljišču. Slovenski dijaki so občudovali narodno zavednost skupine slovenskih
profesorjev, med njimi zlasti Ljudevita Pivka, ter se s slovenskimi sošolci zgledovali
po njih. Ko je Rudolf Maister 1. novembra
1918 v vojašnici 26. strelskega polka v Melju
razglasil prevzem poveljstva nad mestom
Maribor in celotno Spodnjo Štajersko, je
po uklonitvi neslovenskih podpolkovnikov, polkovnikov in brigadirja njegovim
ukazom, skupaj s stotnikom Edvardom
Vaupotičem ukrenil vse, da je meljska vojašnica prešla v roke slovenskih vojakov.
Nato je odšel v Narodni dom. Želel je izdati
navodila slovenskim vojakom tudi v drugih
enotah in vojašnicah. »Zato sem prosil,« je
pozneje poročal Maister, »tajnika Voglarja,
naj razpošlje k polkom ljudi, ki bi privedli
vsaj po enega slovenskega častnika ali podčastnika v Narodni dom. Profesor Voglar je
izdal zadevna naročila dijakom, ki jih je bilo
precej na dvorišču«. Izbrani so oddirjali vsi
ponosni kot »prvi jugoslovanski mariborski
kurirji«, kakor jih je pozdravil sam Maister.

Konec prihodnjič

Zdajšnja hiša na Voglarjevem
1

Vlasta Stavbar, Kulturno dogajanje v Mariboru v letih 1914–1918, Maribor 1998, 72. Omenjeni
zbor je bil 27. januarja 1919. Dramatično društvo Maribor je imelo sedež v Narodnem domu.
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30 let mesto Lenart

O

b jubilejih je priložnost, da pogledamo nazaj v zgodovino, da se zamislimo nad sedanjostjo in da usmerimo
pogled v prihodnost.
30 let od razglasitve Lenarta za mesto sicer
ni veliko v primerjavi z več kot 800 leti od prve
pisne omembe Lenarta. Prav gotovo pa je eden
izmed številnih mejnikov, ki so v celotni zgodovini zaznamovali dogajanje v tem prostoru.
Pred tridesetimi leti je Evropo zaznamoval
padec Berlinskega zidu, ki je na neki simbolni
ravni odpiral nova razmišljanja, pa čeprav nismo vedeli, kako usodni časi prihajajo.
V Lenartu pa smo razmišljali, kako v občini, ki je veljala za najmanj razvito, preseči
ta mejnik. Bilo je neverjetno veliko pozitivne
energije in tudi vizije. Gradila se je nova industrijska cona s hladilnico, gradil se je novi
center z blagovnico, banko, pošto, avtobusno
postajo, zdravstvenim domom in vrtcem.
Odpiral se je novi motel Vindiš pa galerija
Krajnc, turistični biro, pričela se je izgradnja
parka in športnega centra Polena, hotela Agata, kabelskega sistema in telefonije, sprejemali
so se zazidalni načrti Lenart sever in Lenart
jugozahod, z referendumskimi programi so
se modernizirale občinske ceste.
Predvsem je bila neka povezanost med ljudmi, brez delitev na leve, desne, rdeče, črne in
še kakšne. Lenart je dobival obrise in vsebine,
ki so napovedale, da bo postal center Slovenskih goric in širše regije.
Občina s sedmimi oziroma osmimi krajevnimi skupnostmi, krajevna skupnost Lenart pa
tudi z mestnim svetom, je delovala zelo enotno.
Kaj vse je pred tridesetimi leti botrovalo
razmišljanju takratnih predstavnikov lokalne
oblasti k odločitvi, da Lenart postane mesto,
je danes težko razumeti sedanjim generacijam. Lenart kot mesto namreč z novim statusom ni pridobil posebnih pravic ali ugodnosti. Dobil pa je neko samopotrditev, da je na
pravi poti. Takrat je bila osnovna želja ljudi
v Lenartu, da se čim prej na neki način znebimo statusa najmanj razvite občine v Sloveniji in da v Lenartu, če hočemo, da bo postal
osrednji kraj Slovenskih goric, ustvarimo vse
tiste infrastrukturne dobrine, ki jih ponujajo
mesta. In tega je bilo kar veliko.
Če vemo, da je pred desetletji bilo zgolj
nekaj telefonskih priključkov, da smo na severnem delu Lenarta lahko spremljali samo
avstrijski program TV, na južnem pa zgolj
Ljubljano in Zagreb, da so se odpadki zbirali
zgolj v naselju Lenart in se odvažali v opuščen
del potoka Velka pri sedanji oljarni Petovar in
v druge potoke, da se je
kanalizacija spuščala v
potok Velka in Globovnica, ostale krajevne
skupnosti pa kanalizacij sploh niso imele, da
je bila asfaltirana samo
magistralna cesta, da
so bile skromne trgovine, pa še te po večini
brez tistega, kar si potreboval, potem je bilo
razumljivo, da smo bili
veseli vsake nove pridobitve in izboljšanja.
Pa ne samo, da smo
bili veseli vsake nove
ideje in pridobitve, bili Prevzem listine
smo pripravljeni sodelovati pri delu in plačilu.
Ni bil problem kopanje
jarkov za kabelsko ali
telefonijo, saditi drevorede in podobno. Bila je
v prvi vrsti neka želja in
vizija, kako čimprej izenačiti ali vsaj približati
ljudem tisto, kar so imela že takrat mesta in kar
je pravzaprav tudi ločevalo podeželsko mesto
od pravega mesta.
Administravtino središče je Lenart že bil,
saj si si lahko pridobil
vsa dovoljenja in osebne Takratno vodstvo KS

18 |

MED LJUDMI

ZA OHRANJANJE SPOMINOV

dokumente. Imel je sodišče, zdravstveni dom,
osnovno šolo, delavsko univerzo, pošto, banko,
lekarno, davčno upravo in komunalno podjetje.
Vodovod iz Gočove in kasneje iz Maribora
je dal neko osnovo za razvoj. Pomembna pa
sta bila prostorski načrt in vizija razvoja, ki
bi Lenartu kot centru Slovenskih goric dala
karakter in smisel. Tudi logistično je predstavljal center Slovenskih goric.
Zakon o razvoju manj razvitih območij je
Lenartu prinesel industrijske obrate mariborskih podjetij, kot so bili Livarna, Kristal, Boris
Kidrič, Caprice, Unior. Soliden razvoj nekaterih obstoječih podjetij, kot so bili Klemos,
Centrovod, TBP, Agrokombinat, Potrošnik
in vedno več obrtnikov, je Lenartu nakazoval
gospodarski razvoj.
Z Agrokombinatom, ki je gradil hladilnico
in hotel Agata, v načrtu pa je bila tudi predelava sadja, je Lenart nakazoval naravnanost v
kmetijstvo in turizem. Vse to je torej snovalce
razvoja v Lenartu vzpodbudilo, da Lenart postane mesto.
28. novembra1989 je predsednik Skupščine Republike Slovenije, Miran Potrč, razglasil
Lenart za mesto.
Glavni pobudnik je prav gotovo bila tokratna predsednica skupščine Občine Lenart,
gospa Vida Šavli. Znala je s svojim prijaznim
in pronicljivim smislom pritegniti ljudi, ki so
imeli znanje in izkušnje ter interes do dela.
Nastal je odbor za varstvo naravne in kulturne dediščine, iz katerega so nastali številni
projekti, med katerimi je bil tudi projekt ločenega zbiranja in sortiranja odpadkov. Bili
smo prvi v takratni Jugoslaviji, ki smo se lotili
tega projekta.
Predvsem je bilo takrat pomembno, da se
zavemo naravne, kulturne in arhitekturne
dediščine tega prostora in da si postavimo
smernice in naloge za prihodnost. Izhodišča
pa so bila v razvoju kmetijstva, predelovalne
industrije, trgovine in turizma.
Žal so v nekem trenutku bile postavljene
drugačne prioritete in vizije in so mnogi cilji
ostali na pol poti ali celo na stranpoteh. To pa
ne pomeni, da se je razvoj ustavil, ampak je
izbiral druge in drugačne poti.
Veliko je k temu prispevala demokratizacija
in nastanek nove države, pa tudi novega gospodarskega in političnega sistema in še prav
posebej delitev Občine Lenart na šest občin.
Življenje in razvoj Slovenskih goric pa je v
tem obdobju še posebej zaznamovala izgradnja avtoceste.
Danes imamo to, kar imamo, za mnoge je

to razvoj, ki je povezan z
novimi delovnimi mesti,
asfaltiranimi in betoniranimi površinami, novimi
zazidalnimi conami, številnimi trgovinami in moderniziranimi cestami. Ne
samo Lenart, nastalo je šest
oziroma sedem krajevnih
centrov, industrijskih, obrtnih in stanovanjskih con
in prav toliko vizij razvoja.
Ker gre za praznovanje 30 let mesta Lenart, se
Pogled v dvorano z udeleženci proslave
lahko izognemo dilemam
in razmišljanju o tem, kaj
bi lahko naredili bolje ali
drugače. Tudi glede vizije
nadaljnega razvoja in načrtov smo lahko optimisti.
Upamo lahko, da se bomo
v prihodnje manj ukvarjali
s problemi in več z vizijo
ter da bomo imeli pogum
sprejemati odločitve, ki
so morda manj všečne, pa
zato dolgoročne.
Lenart je moje mesto,
zato mu želim ob jubileju
vse dobro.
Janez Erjavec

Predstavitev nove celostne podobe mesta Lenart ki ga je prevzela občina Lenart

100 let Katarine Rajšp iz Porčiča

V

nedeljo, 24. novembra 2019, je 100.
jubilej praznovala najstarejša občanka
Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah gospa Katarina Rajšp iz Porčiča. V čast
nam je bilo, da smo jo
obiskali in lahko čestitali za tako visoki jubilej.
Katarino so obiskali župan Občine Sveta
Trojica v Slovenskih
goricah David Klobasa, podžupan Smiljan
Fekonja, predstavniki
Društva upokojencev
Sveta Trojica ter predstavniki Območne organizacije Rdečega križa Sveta Trojica.
Gospe Katarini smo
izročili simbolično da-

rilo, in ker k takšnemu častitljivemu jubileju
spada tudi torta, smo poskrbeli tudi za to. Zaželeli smo ji še mnoga zdrava leta.
BŠC

90 let Frančiška Kojca iz Zg. Partinja

Ž

upan Občine Sv.
Jurij v Slov. gor.
je tudi v mesecu
decembru nadaljeval z
obiski pri občanih, ki
praznujejo okrogli 90.
jubilej. Tako je v četrtek,
5. 12. 2019, na domu
obiskal Frančiška Kojca
iz Zg. Partinja, ki se je
rodil na ta dan pred 90
leti. Župan mu je ob tej
priložnosti čestital in izročil simbolično darilo
ter mu želel zdravih in
zadovoljnih let tudi v
prihodnje.
Frančišek se je rodil leta 1929 mami Sholasti
in očetu Anzeku. Otroštvo je preživljal skupaj
z dvema sestrama in bratom, ki je umrl že v
mladosti. Po očetovi smrti se je njegova mama
znova poročila, Frančišek pa je dobil še dva polbrata in tri polsestre. Osnovno šolo je obiskoval
v Jurovskem Dolu, po njej pa se je izučil za poklic čevljarja. Ker pa je bilo v povojnem obdobju čevljarskega dela vse manj, saj so na trg iz
tovarn prišli cenejši čevljarski izdelki, je bilo za
čevljarje na podeželju čedalje manj dela, tako je
Frančišek počasi prenehal s čevljarskim delom.
Poročil se je s sovaščanko Ljudmilo Muhič. V
zakonu se jima je rodila hčerka Ivanka. Z ženo
sta kmetovala na majhni kmetiji, nato pa se je

Frančišek v želji po boljšem zaslužku zaposlil
v sosednji Avstriji. Službena pot iz Avstrije pa
ga je ponesla nazaj v Slovenijo, v podjetje Marles, najprej v Lenart, nato v Maribor, kjer se po
nekaj letih zaradi zdravstvenih težav upokojil.
Ročne spretnosti, ki se jih je naučil v mladih letih, je izkoristil v času upokojitve, ko je ob večerih pletel košare, korpe in gibančnike. Bil je tudi
član Kulturnega društva Ivan Cankar Jurovski
Dol, kjer je med drugim sodeloval pri kmečkem običaju – mlatitvi. Kljub lepemu jubileju je
Frančišek še vedno aktiven in pomaga doma pri
lažjih opravilih, prosti čas pa si krajša z branjem
in gledanjem televizije.
D. K.
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Cerkveni pevci dobili sobo za pevske vaje

Trojica pred in po Škrobarju

župniji Sv. Benedikta v Slovenskih
Goricah lepo skrbijo za objekte, ki sodijo v
župnijo. Obnovljena in talno ogreta cerkev, ogrevajo
jo s sekanci, je obnovljena
od zunaj in znotraj. Ob
tem so poskrbeli za obnovo tudi drugih objektov,
ki obkrožajo cerkev. To je
zasluga župnijskega sveta
in zagnanega župnika in
prodekana Marjana Rola,
ki vedno poskrbi za kako Blagoslov sobe za pevce v zgradbi nekdanjega gospodarskega poslopja
posodobitev, ter seveda
župljanov in drugih, ki prije dejal župnik, v preteklosti redili živino in
spevajo potrebna sredstva. Tako je v nedeljo,
je bilo zgrajeno leta 1771. V imenu pevcev, ki
24. novembra 2019, bil za pevce Župnijskega
nastopajo v zboru, se je župniku za ureditev
pevskega zbora Benedikt veliko doživetje. Na
sobe zahvalil Marko Leva. Zahvalil se je tudi
ta dan je po pozni sv. maši potekal slovesni
pevcem, ki prihajajo na vaje in na petje v cerblagoslov na novo urejene pevske sobe, kjer
kvi ter za to žrtvujejo svoj prosti čas.
bodo lahko pevci opravljali pevske vaje. Pred
blagoslovom je ob prostorih, kjer se nahaja
Ludvik Kramberger
soba, pod vodstvom
zborovodkinje Majde
Leva Fras zbor zapel
nekaj pesmi. Blagoslov je opravil domači
župnik in prodekan
Marjan Rola, ki se je
vsem, ki so prispevali sredstva za ureditev
pevske sobe, v imenu
župnije zahvalil. Soba
je urejena v nekdanjem
gospodarskem poslopju, v katerem so, kot

samem referatu in podprt v razpravi; tudi doZgodovinski oris razmer v Sveti Trojici na
začetku 20. stoletja v počastitev 60-letnice
datna in podrobnejša raziskava na terenu, zbismrti Alojza Kraigherja, zdravnika in pisateranje dodatnega gradiva o opravljanju zdravnilja, ki je živel in delal v Sv. Trojici, pri njem pa
škega dela med ljudmi Sv. Trojice bi bil zanimiv
je bival tudi Ivan Cankar.
projekt, ki bi dal dodatno zanimivo gradivo.
Dogodek se je odvijal 22. 11. v okviru dneO Kraigherju, ki ima zasluge tudi za ustava slovenskih splošnih knjižnic. Ob 17. uri so
novitev medicinske fakultete v Ljubljani, o
se v avli kulturnega doma zbrali organizatornjegovem sinu Borisu, po katerem je bila poji: Knjižnica Lenart, KD Ernest Golob – Peter
imenovana OŠ Gradišče in je bil tam 1967.
Sv. Trojica, Občina Sveta Trojica, predstavnici
leta odkrit doprsni kip, o njegovem KontroNotranjskega muzeja iz Postojne, Kraigherlorju Škrobarju, o drami Školjka in drugih
jevega rojstnega kraja. Častni pokrovitelj
literarnih delih, o njegovem prijatelju Ivanu
srečanja je bil ZRC SAZU z direktorjem dr.
Cankarju, ki je pri njem pisal Lepo Vido,
Otom Lutharjem, v čigar imenu je zbrane nabomo lahko brali tudi v javnih objavah dr.
govoril dr. Marjan Toš. Po otvoritvi razstave
Marjana Toša, kar bo najboljši zapis v čas ob
KD, Knjižnice Lenart in Notranjskega muze60-letnici smrti Alojza Kraigherja, ki se je roja v kulturnem domu in uvodnem pozdravu
dil 22. aprila 1877 v Postojni in umrl 25. fepredsednika KD Ernest Golob – Peter Sv.
bruarja v Ljubljani.
Trojica Draga Lipiča – odprla jo je predstavVsak kamenček izpopolni mozaik, ki ga
nica Notranjskega muzeja Alenka Čuk - so se
gradi zgodovina.
zbrani sprehodili po trgu do hiše, v kateri je
Marija Šauperl, foto: Edvard Pukšič in
bival Kraigher kot okrajni zdravnik med leti
Drago Lipič
1907 in 1914 in tam po krajšem nagovoru
Marije Šauperl položili cvetje k spominski
plošči. Nato so v protokolarno razstavnem
centru sv. Martina frančiškanskega samostana
Sv. Trojica opravili zadnje, najpomembnejše
dejanje srečanja – t. i.
»simpozij«. Tam jih je
pozdravil in sprejel župan Občine Sveta Trojica David Klobasa, o
samem dnevu splošnih
knjižnic in pomenu takih dogodkov je spregovorila
direktorica
Knjižnice Lenart Petra Odprtje razstave
Kranvogel Korošec. Prvič v Sv. Trojici je bilo
javno predstavljeno s
strani zgodovinarjev in
literatov razmišljanje
o delu vsestranskega
intelektualca, ki je kot
pisatelj v Trojici napisal
tudi svoj roman Kontrolor Škrobar. V njem
je slikovito prikazal
razmere na takratnem
podeželju, v Slovenskih
goricah. Dr. Marjan Toš
in Tone Partljič (v pisni
obliki) sta v svojih referatih dodobra osvetlila Kraigherja in Slovenske gorice tako z zgodovinskega kot
literarnega vidika. Sodelavke iz Notranjskega muzeja pa so obogatile dogajanje
s predstavitvijo Kraigherjevega življenja
in dela z digitaliziranimi dokumenti iz
zbirke Alojza Kraigherja v rojstni hiši v
Postojni – tam so namreč postavili kot
spominsko sobo njegovo delovno sobo
iz Ljubljane, rokopise in drugo gradivo,
ki ga je odstopila družina. S tem se je rodila tudi delovna povezava z Notranjci in
seveda nadaljnje sodelovanje na to temo.
Obljubili smo tudi obisk spominske sobe
v naslednjem letu. Dogajanje je popestril
tudi zanimiv kulturni program, zapela
sta »Završka fanta« Jože Golob in Darko
Položitev cvetja ob spominski plošči
Škerget; družabno srečanje pa je koordiniralo Vinogradniško
društvo Sv. Trojica in
Peter Leopold.
Po razpravi je bilo
povzetih nekaj pobud
kot predlogov za obogatitev podobe Trojice
v prihodnje, kjer bi tako
spomin kot tudi privlačnost za obiskovalce
lahko obogatila bogata
zbirka pomembnih mož
v muzejski zbirki; poimenovanje ene izmed
ulic po dr. Alojzu Kraigherju je bil predlog
dr. Marjana Toša že v Simpozij v samostanski kleti

V

Območni odbor Maribor

Vabilo

Večer hospica v januarju bo v torek, 7. 1. 2020, ob 17. uri
na sedežu odbora v Mariboru, Partizanska c. 12/II.
Tema srečanja:

Sporočila praznikov
O tem bo spregovoril Miha Zimšek iz območnega odbora Celje

Prijazno vabljeni!

Veseli december - čas za prijetna druženja

V

in za srečevanje s prijatelji, na katerih bodo
teh decembrskih dneh, ko se priblipozabili na vsakodnevne tegobe in se vsaj za
žujejo prazniki, je dobro vedeti, da
nekaj uric posvetili eden drugemu.
zdravju človeka ne koristita samo teleNaš posnetek je z enega od takšnih srečanj,
sna aktivnost in zdrava prehrana, temveč tudi
ki so ga ob 70-letnici Borisa Gričarja iz Zgorurejeni odnosi z drugimi ter tesne družinske
njega Partinja zanj v Okrepčevalnici pri Ančin prijateljske vezi. Močna socialna podpora,
ki pripravili njegovi prijatelji. Takšnih srečanj
ki jo človek občuti in doživlja ob prijetnem
je bilo in bo v decembru še veliko, udeleženci
druženju s sorodniki in prijatelji, je najboljše
na njih pa bodo s pesmijo in dobrim razpozdravilo proti stiskam in stresom, ki se jim
loženjem pregnali stres in skrbi. Sicer pa je že
ob današnjem tempu življenja pravzaprav ne
Andrej Šifrer zapel: »Za prijatelje si je treba
more izogniti nihče. Zato različna praznična
čas vzet', se poveselit' ….«
in predpraznična druženja med sorodniki in
prijatelji niso izguba časa, temveč priložnost,
T. Kšela
da si vsakdo nabere novih moči in »napolni baterije s pozitivno
energijo«, ki mu jo
lahko dajo samo tisti,
ki so mu najbližje. Strokovnjaki ugotavljajo,
da druženje preganja
osamljenost, povečuje
pripadnost in ljudem
daje občutek lastne
vrednosti.
V teh predprazničnih dneh bodo Slovenskogoričanke in Slovenskogoričani, ki vse
leto trdo in prizadevno
delajo, našli nekaj več
Srečanja prijateljev, kakršnega so v Zgornjem Partinju prijatelji pripravili
časa tudi za druženje Borisu Gričarju ob 70-letnici, krepijo vezi med ljudmi in preganjajo stres.
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Načelna podpora odkupu Dreove hiše in
vzpostavitvi muzeja
Pobudnik in predlagatelj vsebinske zasnove
za Kraigherjev muzej v Dreovi hiši ter pisec
satirične igre Cankar pri Sveti Trojici Tone
Štefanec v pismu pomembnim nosilcem ohranjanja spomina na Kraigherja izraža zadovoljstvo nad na simpoziju izrečeno podporo.
Poudarja, da bi morala Občina Sveta Trojica,
četudi naj bi do odkupa hiše prišlo šele čet pet
let, že zdaj dobiti projekt, ki bi vseboval predlog za odkup, vsebinsko zasnovo in načrtova-

nje odkupa po letnih deležih, vire in pobudo
za morebitno sofinanciranje odkupa hiše in
ureditve muzeja s sredstvi Evropske unije.
Na trojiškem simpoziju o Kraigherju je ponovno predstavljena pobuda za muzej, ki jo
je predstavil Slavko Štefanec, ob načelni podpori doživela tudi nekaj predlogov za oblikovanje muzeja s širšo zastopanostjo za kulturo
pomembnih trojiških osebnosti.
E. P.

V spomin
Slavku Rakuši
Leto 2019 se počasi izteka. Zato je prav,
da se spomnimo na ljudi, ki so pustili svoj
pečat v naših, vaših življenjih in so nas v
iztekajočem se letu prehitro zapustili. Eden
izmed njih je bil zagotovo »Slavc« − Slavko
Rakuša, lutkarski mojster in tehnolog, za
katerega je Pavel Polak rekel: »Ti, Slavičku,
in še eden v Ljubljani sta tako velika lutkarska mojstra, več jih v Sloveniji ni.«
Bil si človek neusahljivih idej, načitan ljubiteljski zgodovinar, izdelovalec družinskih
dreves. Ljubil si gledališče, lutke, živali, les,
morje, življenje in Štajngrovo. Izpod tvojih
rok so dušice lutkarske oživele. V par urah si
naredil izdelek iz lesa, pa naj je bila to miza,
omara ali pa lično ogledalo. Tako je nastala
tudi prva podoba lesenega Ovtarja Slovenskih goric. Bil si duša, duša za vse. Prav tako
ponosen in drugačen, zelo drugačen. Tvoji
pogledi so ti za to velikokrat otežili življenje,
a takšen si pač bil.
Slavc se je leta 1986 zaposlil v Lutkovnem
gledališču Maribor kot tehnični vodja. Posvečal se je predvsem lutkovni in scenski
tehnologiji ter tudi izdelavi lutk. Njegova
najljubša lutka je bila Gili. V teh letih je tako
v veliki večini predstav podpisan kot avtor tehnoloških rešitev, v nekaterih pa tudi
kot avtor likovne podobe. Ob delu v LGM
je sodeloval tudi z drugimi institucijami
(Mini teatrom Ljubljana, Slovenskim narodnim gledališčem Maribor, Slovenskim
ljudskim gledališčem Celje, RTV Slovenija),
kot mentor pa je sodeloval z ljubiteljskimi
lutkovnimi skupinami po vsej Sloveniji in v
zamejstvu.
Bil si tudi soavtor Lutkovnega pristana v
Lenartu, ki je potekal 11 let in bil financiran
le s sponzorskimi sredstvi, in prav na tem
pristanu so se spletle prijateljske vezi med
nami. Kasneje si sodeloval tudi pri naših
predstavah, predstavah lutkovne skupine
Kurja lojtra, ki je delovala pri KD Trojica.
Bil si mojster z veliko začetnico, od leta

1999 pa vse do 2017 si živel in ustvarjal na
področju osrčja Slovenskih goric, kjer si
sodeloval tudi pri scenah proslav, ki sta jih
pripravljala skupaj z Bredo, ter s tem pustil
tudi velik pečat v kulturi na naših tleh. Tvoje
življenje so »krojile« lutke, brez katerih tudi
po upokojitvi leta 2009 nisi mogel, zato smo
bili ljubiteljski lutkarji še kako veseli vsakršne tvoje pomoči. Še kako dobro smo se
zavedali, da si imel veliko zaslug za podobo,
razvoj in »toplino« prepoznavnosti lutkovnega gledališča. Pri predstavah si resnično
dal vse od sebe, saj je bilo to tvoje življenje.
Tvoje ideje in rešitve so bile nekaj posebnega in unikatnega, kar se še danes odraža in
prepozna pri ponovitvah predstav, kjer si
sodeloval.
Tvoja toplina je bila vidna povsod, ne le
v teatru, ampak tudi v prijateljstvu in življenju. Zmeraj si bil nasmejan, pa čeprav
je bilo zadnje obdobje tvojega življenja
pretežno garaško, si kljub temu našel čas za
prijatelje. Počasi si pešal, čeprav se tega nisi
dobro zavedal. Nisi vedel, da nas boš kmalu
zapustil. Na usodni dan si se še sam pripeljal v bolnišnico, se šalil z zdravstvenim osebjem, ki te je nekaj minut za tem poskušalo
rešiti z oživljanjem, a zaman. Tvoje srce je
bilo prešibko. Odšel si tiho in brez slovesa
… nam pa pustil le spomin, spomine.
Nina Polanec

me, zato ga je leta 1895
prodal in se preseli
v Lenart v Slovenskih
goricah, v trg, v hišo s
številko 22. Hiše danes
ni več (stala je približno
na mestu, kjer je danes
Dom kulture na Trgu
osvoboditve 2). 15. avgusta 1895 ga je zadela kap. Po petih letih
enostranske ohromelosti telesa in hiranja
je umrl 10. novembra
1900 v Lenartu, kjer so
ga tudi pokopali. Danes njegovega groba ni
Vprašanje iz prejšnje številke
več najti.« (več o njem
in njegovih delih najbe v 2020 – in še veliko dobrih »starih« zgodb
dete na Wikipediji in
za »nove« čase.
še kje). Zakaj je Anita pripravila film o tem
Zdaj pa še nova naloga za naslednjič: objapozabljenem slikarju? Ker bo 7. marca 2020
vljena fotografija nosi kot razglednica poštni
200-letnica rojstva in novembra 2020 120-ležig 1907. Želimo izvedeti kar se da več o tem,
tnica smrti.
kaj vidite na fotografiji, vključno z zgodbami,
Oglasil pa se je seveda tudi »stari Lenarobičaji in navadami (nekatere/večina še dačan« Brane Murko, ki je pokomentiral lokanes živijo), o katerem kraju govorimo …
cijo: »Ovtarjeva enigma. Draga Marija, moj
Pišite na marija.sauperl@gmail.com in
starolenarški občutek mi pravi, da so se gasilkličite na 041 817 198.
ci slikali na lokaciji med Grozdom in Pirherjem; tam zadaj, za drevesom bi danes zagledal
Marija Šauperl
Kulturni dom z znamenitimi stopnicami, od
koder smo mali tržani
opazovali prašno življenje, sprva vozove in
pecikle, kravje repe in
redke avte, potem punce, vedno pa tri ceste
v beli svet ... Pozdrav,
Brane.«
Tako izvirno in dobrodušno je zapisal, da
smo pustili »izvirnik«.
Te tri ceste v beli svet
so tako lepa prispodoba za »svetlo prihodnost« – veliko svetlo-

Zveza kulturnih društev Slovenskih goric najavlja objavo razpisa za

Najvišja priznanja ZKDSG za leto 2019
Predlagatelji so članice zveze iz območja občin UE Lenart. Pogoji za podelitev nivojskih
priznanj so objavljeni na spletni strani Zveze www.zkd-sg.si. Razpis je odprt do 6. 1. 2020.
Predloge s krajšo obrazložitvijo sprejemamo le v elektronski obliki na E-naslovu predsednik@zkd-sg.si . Več informacij dobite na mobilni številki 040 230 240.

KNjigolAndiJa
Zgodba iz prejšnje številke, ko smo spraševali, kje je nastala fotografija lenarških gasilcev iz leta 1924/25, je dokaj zahtevna reč,
ker se nanaša na kostanj in zgradbo – predhodnico kulturnega doma – in ta predel trga
je že kar »ušel iz spomina«. Najprej podatek
s hrbtne strani fotografije, rokopis Marjete
Brumen: »… slikano pred mesnico Zambola
– sedanji kulturni dom Lenart – stari kostanj
pred mesnico – podrt 1947 ob pričetku del
za kulturni dom.« Iz tega zapisa tudi izvemo,
kdaj so podrli hišo Zambolo, ki pa je bila hišna številka 22, v kateri je bival slikar Ferdi-
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nand Malič. Po hiši in kakšnem primeru fotografije se je v elektronski pošti pred časom
na nas obrnila znana umetnica, fotografinja
Anita Kirbiš, ki je pripravila film Pozabljeni
slikar Malič (v klubu mariborskih fotografov
ga je že predstavila) in ji je manjkala samo še
dokumentacija o njegovem poslednjem bivanju v Lenartu, zato dodajamo podatek (Wikipedija): »Kljub temu da je za časa svojega
življenja veljal v svojem okolju za uglednega
človeka, je bil v zadnjih letih svojega življenja skoraj pozabljen slikar. Skrb za posestvo
Vukovski dvor je postalo zanj preveliko bre-
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BOŽIČNO BRANJE
Danijel Danny Ferlinc

Božična zgodba

V

nekem lepem velikem mestu sta živeli
dve deklici, dve veliki prijateljici.
Ena je bila majhna, drobna z modrimi kodri, kot angel, imenovala se je Ajda.
Druga pa je bila malo močnejše postave, bolj
polnih ličk in temnejših gostih las po imenu
Ana.
Obe sta živeli v svojih prelepih velikih hišah, vsaka s svojo družino.
Ajda je živela z mamo in očetom ter babico.
Ana je imela tudi brata in sestro, veliko starejšo od nje, mamo in očeta ter stare starše.
Veliko sta se družili, se vsak dan obiskovali
in se lepo igrali.
Najraje sta imeli svoje male igrice, povezane z vsakodnevnim življenjem. Igrali sta se
mamo, očeta in otroka, učiteljico, zdravnico,
trgovino, kuhanje in podobno. Poleg svojih
igrač sta uporabljali še navadne gospodinjske
predmete, različne embalaže, skratka igrali
sta se in uporabile vse, čemur bi dali svoj namen in pomen.
Njuno druženje je bilo tako prijazno in prijateljsko, da niti starši niti Anina sestra in brat
niso mogli verjeti, da nekaj takega obstaja.
Nikoli se ni zgodilo, da bi se prepirali zaradi
kakšne stvari ali da se nista mogli dogovoriti
o vrsti igre. Pri njiju je vse potekalo v popolni harmoniji. Uživali sta v vsaki uri, preživeti
skupaj, in že ob slovesu nestrpno pričakovali
naslednje druženje. Še posebej Ajda, ki je po
Aninem odhodu vedno ostala sama, je hrepenela po bratu ali sestri.
Njuno prijateljstvo ni vsebovalo samo igre,
temveč so bili tukaj tudi učenje, priprava na
šolo, ki je sledila jeseni, opravljanje lažjih
gospodinjskih opravil, sprehod po parkih in
bližnjih gozdovih.
Precej pogosto sta čas preživeli tudi pri
Ajdini babici. Babica Marina je zelo rada kuhala in pekla fine, dišeče in sočne torte ter
različna okusna peciva. Njuna radovednost
ju je vedno vlekla v babičino kuhinjo. Babico
Marino sta imeli radi predvsem zato, ker jima
je vedno dovolila, da sodelujeta pri kuhanju.
Medtem ko je babica Marina gnetla testo za
kakšno torto ali fino pecivo, je tudi njima odtrgala vsaki po košček in dala navodila, kako
naj naredita svoj izdelek. Brezpogojno sta jo
poslušali in ure in ure delali pri svojem delu
mize, ki je bil rezerviran samo zanju. Torto,
narejeno z njunima majhnima ročicama,
bi babica Marina vedno posebej spekla in
postregla na mizo s komentarji in pohvalo
majhnima kuharicama. Njuna lička so pordela od sreče in ponosa.
Najlepše jima je bilo v predbožičnih dneh,
ko sta obe družini skupaj pripravljali okraske
za novoletni jelki in pekli pecivo za prihajajoče praznike.
Še posebej sta se veselili daril pod smrečico. Čeprav sta bili že tako veliki, da sta vedeli,
da niti sveti Miklavž niti Božiček ne prinašata
daril, sta se še vedno zelo veselili tistih dni in
presenečenj, ki so ju čakale pod smrečico.
Prav tako sta se zelo veselili tudi obdarovanja drugih. S pomočjo Anine babice Vere so
same izdelovale darila za svoje najdražje. Prav
tako sta v veliki tajnosti druga drugi izdelovali in kupovali darila.
In tako je bilo tudi na predvečer tega božiča. Vse se je začelo na začetku decembra.
Priprave za nakup dekorativnega papirja,
različnih pripomočkov, nabiranje naravnih
plodov, storžev, želoda, vejic in podobno po
navodilih babice Vere.
Začeli sta izdelovati različne okraske za
smrečico, izdelovali sta adventne venčke in
majhna darila v obliki okrašenih škatlic, v katere sta dali svoje piškote ali majhne čokoladice. Izdelovali sta majhne angelčke iz slanega
testa, ki ga je pripravila Anina babica Vera.
Na ta darila sta privezali čudovite okrasne
trakove in jih shranili v svoji sobi, v skrivnih
predalih, do božičnega večera.
Mami sta ju odpeljali v trgovine, kjer sta si
izbrale različne malenkosti, ki jih nista mogli narediti v svoji domači delavnici. Našle bi
se majne okusne čoladice, male simpatične
špangice in drugi okraski za lase. Lepe torbi-
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ce, pobarvanke, barvice in svinčniki.
Ker sta z velikim užitkom poslušali zgodbe,
ki so jima jih brali stari starši in starši, sta radi
zavili v knjigarne in izbrali kakšno čudovito
slikanico.
Seveda vsaka s svojo mamo, da ne bi ona
druga vedela, kaj jo bo čakalo pod smrečko.
Dekleti sta živeli v svojih družinah brezskrbno, ničesar nista pogrešali, nista niti vedeli, da tako ne živijo vsi otroci. Vse dokler
nekega dne, na predvečer velikega praznika,
božiča, ko sta ju mami odpeljali v neki dom
za zapuščene otroke v njihovem mestu.
Pred obiskom doma sta jima mami poskušali razložiti, kam ju bosta odpeljali in kdo
tam živi.
Nikakor nista razumeli, kako so lahko
otroci zapuščeni. Kje so njihovi starši? Kdo
jih je zapustil? Zakaj? Kje so babice in dedki? Ali imajo brate in sestre? Kdo so te tete, ki
skrbijo zanje? Čigav je ta dom, kjer oni živijo?
In tako se je tisti dan motalo po njunih malih glavicah tisoč vprašanj. Veliko sta se pogovarjali med sabo o tej temi in kolikor sta se
veselili obiska, tako sta se tudi bali neznanega.
Komaj sta dočakali uro odhoda, se lepo
uredili in, kot sta rekli mami, sta vsaka prinesli ne eno, ampak nekaj svojih igrač in škatlo
božičnih kolačev, ki sta jih spekli in okrasili s
svojo babico Marino.
Ko so prispeli v dom, sta bili prijetno presenečeni nad čudovitimi okraski in veliko
lepo okrašeno jelko.
Tam so jih čakali otroci, ki so živeli v tem
domu, in njihovi vzgojitelji. Počasi so prihajali tudi drugi ljudje, gostje in humanitarci z
darili. Prostor pod okrašeno jelko se je iz trenutka v trenutek vse bolj polnil z različnimi
darili.
Ko se je dvorana napolnila skoraj do zadnjega kotička in ko je sreča pri domskih
otrocih dosegla vrhunec, je direktorica doma
po krajšem nagovoru obiskovalcev napovedala začetek predstave in po predstavi druženje obiskovalcev in otrok doma.
Predstava je bila čudovita. Ajda in Ana sta
bili očarani nad tem, kar sta videli. Uživali sta
v petju, plesu in igranju. Niti v sanjah si ne bi
mislili, da se bosta imeli tako čudovito in se
tako zabavali.
Še posebej sta jima bila všeč dva brata, ki
sta prečudovito zapela božične in druge pesmi.
Po prireditvi, kot je bilo napovedano, je
prišlo na vrsto medsebojno spoznavanje in
druženje. Otroci so grizljali piškote in srkali
sokove, govorili so o prireditvi in darilih, ki
so jih pobirali pod jelko.
Ajda in Ana sta bratoma pevcema ponudili
svoja darila in z njima delili fine krhke piškotke.
Izvedeli sta, da sta dvojčka in da naslednje
leto začneta hoditi v šolo.
Mami sta jima razložili, da rejniški otroci
nimajo staršev ali pa so jih zapustili ali zanemarili in tako so končali v domu ter da se ne
spodobi in ni prijetno za njih vprašanje, kje
so njihovi starši in zakaj so v tem domu in ne,
kot onidve, v svojem domu.
Zato sta se s Petrom in Pavlom, tako sta
se imenovala dvojčka, pogovarjali le o petju,
darilih in šoli. Čeprav ju je zelo zanimalo, zakaj tako čudoviti fantje nimajo staršev, kje so
njihovi stari starši, nista nič vprašali. Vsa ta
vprašanja sta pustili za pozneje, ko so se vračali domov, nista nehali postavljati vprašanj
in nista bili zadovoljni z odgovori.
Kako lahko nekdo živi brez staršev, kako
lahko starši živijo brez svojih otrok?! V glavah se jima je ponovno rojevalo na tisoče
vprašanj, na katera sta želeli dobiti tudi odgovore, seveda take, ki bi jih tudi razumeli. Toda
odgovorov ni bilo.
Namesto odgovora je Ajdina mama nekaj
dni po druženju v domu napovedala prihod
majhnih gostov k njim na kosilo. Nista verjeli
svojim ušesom, ali res prideta Peter in Pavel
k njim? Bili sta presrečni. Čeprav sta prišla
k Ajdi, je bila seveda povabljena tudi Ana in
tudi ona se je tega obiska zelo veselila.

Spet sta z babico Marino pripravili fine piškote in risali božične voščilnice za svoje nove
prijatelje.
In prišla je tista nedelja. Okoli praznične
mize se je zbrala velika družba: Ajda, Ana,
Peter, Pavel, mama, oče in babica. Ajda je bila
navdušena. Zdaj se je počutila kot Ana, ki je
imela vedno polno hišo. Ugotovili sta, da jih
je ob mizi sedem, prav toliko, kolikor šteje
Anina družina.
Čas je hitro minil. Po kosilu so se igrali v
Ajdini sobi. Pokazali sta jima svoje igre in bili
sta prijetno presenečeni, ker sta fanta sprejela
njune predloge in se igrala z njima. Fanta pa
sta pokazala tudi nekaj novih iger, ki so jih ju
v domu naučili njihovi vzgojitelji.
Hitro je prišel čas odhoda njunih novih
prijateljev. Bila sta žalostna zaradi slovesa.
Ajdina mama je ob slovesu hotela še nekaj vprašati, vendar ji otroci niso posvečali
pozornosti, saj so želeli zadnje trenutke izkoristiti, da si med sabo izmenjajo še kakšno
sličico in podarijo še kakšno igračo.
Mama jih je morala utišati in zavpiti, da bi
jo slišali. Za fanta je imela vprašanje, na katero je iskala odgovor.
Vprašanje je bilo: Peter in Pavel, ali
vama je pri nas všeč? Bi hotela živeti
pri nas? Ajda, sta ti všeč Peter in Pavel? Bi ju hotela imeti za svoja brata?
Torej, ker Ajda že šest let ni dobila
brata ali sestre in sta si ju tako starša
kot Ajda želela, sta se odločila, da bosta posvojila otroka brez staršev in mu
tako podarila dom, sestrico, starše in
babico, sebi pa podarijo bratca, sina in
vnuka.
Že nekaj časa sta obiskovala dom in
v pogovoru z direktorico sta ugotovili,
da sta brata Petar in Pavel pripravljena
na posvojitev. Odločila sta se za njiju,
čeprav sta si želela enega otroka, vendar sta bila dvojčka tako lepa in prikupna, da niti sekunde nista pomislila,
da ne bi posvojila obeh.
Edini pogoj je bil, da se Ajda in Ana
seveda strinjata s tem predlogom in ju
sprejmeta. Ker je njihovo zbliževanje
in prijateljstvo izbruhnilo v istem trenutku, ko so se videli, so bili izpolnjeni
vsi pogoji.
Po maminem vprašanju so vsi utihnili in za trenutek nihče ni mogel reči
besede. Mama je morala posamezno
vprašati najprej dvojčka in nato dekleti, če so slišali to vprašanje in če se
strinjajo.
Bili so tako presenečeni in srečni,
da niso mogli reči ničesar drugega kot
»JA!«
Mama jim je nekaj časa razlagala,
kako se je o tem že veliko pogovarjala
z njihovo ravnateljico in vzgojiteljico
in da je želela le videti, kako se bosta
vklopila v novo družino in ali si to želita.
Nato je sledilo veliko veselje. Kričali
so in se objemali, jokali in se smejali!
Mama je morala to glasno rajanje
spet nekako umiriti in jih prositi, da
se pozdravijo in poslovijo ter da o tem
lepo razmislijo vsak v svoji postelji
nocoj, ko bodo legli. Če bodo še na-

prej tako razmišljali, bodo ljudje iz doma storili vse, da bosta dvojčka za božič lahko prišla
v svoj pravi dom in v dar dobila prave starše
in pravo setrico. Zraven dobita še babico, ki
peče čudovite in okusne torte in pecivo, povrh pa še novo prijateljico pri sosedih.
Poslovili so se, toda to noč ni nihče spal.
Tukaj je bilo čutiti veliko veselja, sreče in
izpolnjenih sanj, tako da spanec ni imel nikakršne možnosti, da bi zaprl oči, in tako ni
uničil te lepe resničnosti. Ali pa so bile ta resničnost sanje?
Ne, to je bilo res. Resničnost. Uresničene
sanje tako pri Petru in Pavlu kakor pri Ajdi
in njeni družini.
Tako je letos Ajda pod smrečico dobila
najlepše darilo, darilo, ki si ga niti v sanjah ni
upala želeti, dobila je brata dvojčka.
Peter in Pavel sta ta božič dobila družino
z okrašeno novoletno jelko in svojim toplim
domom. Toliko vsega sta dobila, česar si prej
nista upala niti želeti.
Ana je dobila še dva čudovita prijatelja, za
igro in jeseni za šolo.
Najboljši božič!
Najlepša božična zgodba!

Izpolnjena želja

S

veti večer je. Nameraval sem vam povedati zgodbo, ki sem jo pripravljal zadnje
dni. Vendar, žal, to ne bo običajna božična zgodba, ki bi jo pričakovali za te praznike,
to bo resnična življenjska zgodba.
Vedno bolj mi je jasno, da živimo v zlomljenem svetu. To je težko spregledati. Toda
moram verjeti, da je bil ta svet nekoč popoln.
Nato smo se pojavili mi. Izgubili smo se v
svojih sebičnih željah.
Toda Bog ni hotel, da je tako. Hotel je zaceliti naša srca in popraviti našo strtost. Kaj je
bil prvi korak k spravi? Otrok. Jezus. Če dobro pomislite, je bil Jezus čisto prvo božično
darilo. Popolno utelešenje ljubezni.
Pred nekaj dnevi sem govoril z nekim gospodom. Glasbenikom. Ločencem. Ker je
v glasbi težko uspeti, mora delati v tovarni,

da se lahko preživlja. V prazničnem kaosu,
vožnji, obisku družine je nekako pozabil na
darilo za svoji hčeri. Ni se odpravil v trgovino
z igračami, temveč jima je napisal pesem, v
kateri opisuje svojo ljubezen do njiju. Vprašal
sem ga, ali misli, da sta punci dovolj stari, da
bosta pesem cenili bolj od barbik?
Odgovoril je: »Nisem prepričan, toda mogoče se bosta čez nekaj let spomnili svojega
očeta in tistega posebnega leta, ko jima je dal
košček sebe, ko je svoja čustva izrazil z besedami, ki jih bosta lahko vedno znova in znova
prebirali in prepevali.«
Veste, prijatelji, sam v otroštvu ni slišal teh
prijaznih besed, zato je hotel, da jih slišita.
To je božično darilo!
Vprašanje je, ali mi ljubimo tako zelo?
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Sladki božič
Bil sem še majhen. Nisem še hodil v šolo. Vse
moje življenje do takrat je bilo naše domače dvorišče. Če pa sem slučajno le stopil na cesto, sem
imel občutek, kot da sem v neki drugi deželi.
Bilo mi je lepo, res lepo. Imel sem svojo
mamo, očeta, dve sestri, staro mamo, teto, ki
me je imela zelo rada, konje, dva mala žrebca, krave, teličke, debele, mastne prašičke,
kokoške in petelina, goske, račke in purane,
golobe, vrabčke in siničke .... Bili smo kar številčna in pisana druščina in velika družina.
Takoj, ko sem vrgel koruzo, pšenico ali proso
na dvorišče, je priletelo vse, kar je imelo noge,
tace in krila. Joj, kakšna pojedina je bila to!
Nato pa bi jaz stopil mednje kot kralj. Posipal bi se z zrnjem pšenice in ptičke bi se spustile na mojo glavo in rameni ter veselo kljuvale svoj obrok. Vzele so si, kolikor so si želele
in hotele, vse tako dolgo, dokler mi ni mama
jezno iztrgala posode iz rok in me opozorila:
»Poslušaj, če bodo danes pojedle vse, kaj jim
bo pa ostalo za jutri?« Naša hiša je imela z zunanje strani dolg hodnik, pod streho je bil lesen
golobnjak, v katerem sta golob in golobica srečno grulila in valila svoje otročičke. Nekega dne
sem pomislil, kako bi bilo lepo, če bi vzel v roke
malega golobčka, ga stisnil na svoje prsi, poljubil na kljun in ga božal z rokama. Prinesel sem
lestev, jo prislonil na steno in uspel prijeti enega od teh malih golobčkov, katerih starša sta od
strahu pobegnila na streho. Bila sta prestrašena,
zato sem jima tudi rekel, da ga bom vrnil takoj
potem, ko se z njim malo poigram in pocrkljam.
Da mi ne bi kam pobegnil in odletel, sem
mladega golobčka odnesel v našo ogromno
spalnico, po kateri je pod stropom po celotni
dolžini potekala velika lesena nosilna ranta.
Prinesel sem svojemu ljubljenčku pest pšenice, vendar on ni hotel jesti. Raje se je skrival
pod posteljo, jaz pa sem ga iskal in ponovno
lovil. Bil sem tako srečen, da sem vriskal.
Vse je bilo dobro do takrat, dokler se v spalnico ni od nekod prikradel naš veliki mačkon.

KARATE
Golobček se je prestrašil, izmaknil se mi je iz
roke in se zaletel v okno, ki je bilo zaprto. Nato
je začel krožit nad mojo glavo. Na koncu pa je
uspel vreči na tla še mamino škatlo, ki je bila
zataknjena za ranto pod stropom. Bilo je grozno, kajti v škatli so bile kroglice za božično-novoletno jelko. Vse razen ene so se razbile.
»O, ljubi Bog, kaj mi bo rekla mama!?« sem
pomislil. Zato sem počasi in poklapano stopil
v kuhinjo in plaho vprašal:
»Mama, ali se lahko razbite božične kroglice zlepijo z vodo in moko?«
Vprašal sem to, ker sem vedel, da nismo
imeli dovolj denarja za pravo lepilo.
V trenutku je mama prenehala s svojimi gospodinjskimi opravili in me sumljivo pogledala:
»Koliko si jih razbil? Nisi menda vseh?«
Nisem si upal odgovoriti
»Kaj pa špic, si razbil tudi tega?« je vprašala
žalostno, kajti sam špic na vrhu smrečice je
bilo v tistih časih zelo težko nabaviti. Dobili
smo ga v paketu od maminega brata iz Avstije, zato je bil prava dragocenost.
»Veš, nisem tega razbil jaz, ampak golob!«
sem se poskušal opravičiti in nekako izvleči iz
tega neljubega dogodka pred mamo, ki je bila
zelo jezna. Rekla je, da je jezna kot ris. Čeprav
takrat še nisem vedel, kako je ris jezen, sem
pa kar hitro občutil to jezo na zadnji plati. Sedaj vem, da je ris res jezna žival.
»No, če je pa tako, ti dam sedaj na izbiro.
Ali jih boš ti dobil po riti ali pa bom golobu
z sekiro odsekala glavo? Sedaj se pa odloči in
po pravici povej, kdo od vaju je kriv?«
Vseeno sem raje potrpel šibo, samo da rešim
svojega pernatega prijatelja, ki sem ga, dokler mi
je zadnji del telesa še vedno močno žarel in pekel
od batin, z drhtečo roko vrnil njegovim staršem.
No, božič je bil vseeno za nas otroke sladek in
vesel. Mama je namesto kroglic kupila bombone,
zavite v raznobarvne okrasne papirčke. Komaj
smo čakali, da božično-novoletno slavje mine,
da smo otroci te sladke dobrote čim prej zmazali.

FUTSAL
5 igralk KMN Slovenske gorice v reprezentanci na tekmah proti Poljski
Slovenska ženska futsal reprezentanca se je
po novembrskih tekmah z aktualnimi evropskimi prvakinjami, reprezentanco Španije,
tokrat v gosteh pomerila z reprezentanco
Poljske. Tekmi sta potekali 7. in 8. decembra
na severu Poljske v mestih Torun in Unislaw.
Slovenke so na obeh tekmah morale priznati
premoč favoriziranih gostiteljic, a so na drugi
tekmi pokazale napredek v igri in precej bolj

parirale Poljakinjam kot na prvi tekmi, ki se
je končala z zmago Poljske 7:2. V drugo je bila
Poljska boljša z rezultatom 2:0. Barve slovenske trobojnice je zastopala tudi peterica igralk
KMN Slovenske gorice. Poleg kapetanke reprezentance Tanje Vrabel so dres s slovenskim grbom oblekle še Valentina Tuš (vratarka), Vanja Tanšek, Tina Jesenovec in novinka
v KMN Slovenske gorice Katja Nežmah.

V reprezentanci futsala do 19 let močno zastopstvo igralcev KMN Benedikt
Slovenske gorice
Pretekli vikend (7. in 8. decembra) se je znova zbrala tudi slovenska futsal reprezentanca
do 19 let. podobno kot pri dekletih v članski
konkurenci je močno zastopstvo naših igralcev tudi v tej reprezentanci. Priprav v špor-

tnem centru Draš pod Pohorjem iz ekipe
KMN Benedikt Slovenske gorice so se udeležili Marko Bračko, Aljaž Goznik, Tilen Rajter
in Matija Zavasnik. V začetku januarja čaka
reprezentanco U19 turnir v Poreču.

Igralci Slovenskih goric tudi na selekcioniranjih U17 in U15
NZS je 7. in 8. decembra organizirala tudi selekcioniranje igralcev za U17 in U15. Iz KMN
Slovenske gorice sta bila na selekcioniranje
U17 povabljena Alen Ruis in Gašper Bezjak,
na izbirni trening U15 pa sta poškodovane-

ga Nejca Letnika in bolnega Primoža Petka
zamenjala Klemen Senekovič in Enej Kramberger (oba KMN Slovenske gorice). KMN
Sv. Trojica pa sta zastopala Sergej Šijanec in
Tine Gungl.

Italija v Mariboru ugnala Slovenijo

V torek, 3. 12. 2019, je v
Športni dvorani Tabor
v Mariboru potekala
prijateljska tekma v
članski moški konkurenci med Slovenijo in
Italijo. Po vodstvu Slovencev so Italijani v zadnjih trenutkih tekme
zadeli za 2:1 in zmagali.
Tekmo za Slovenijo je
v vratih pričel Tjaž Lovrenčič iz Benedikta, ki trenutno igra v drugi
italijanski ligi. Svoje prve futsal korake je Tjaž
pričel prav v ekipi KMN Slovenske gorice.
Posebna čast na tekmi je pripadla mladim čla-
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nom KMN Slovenske gorice, ki so na parket
taborske dvorane pospremili igralce obeh ekip.
Dejan Kramberger

Mladinsko državno prvenstvo v karateju

V soboto, 23. novembra, se je v Celju, v
športni dvorani Gimnazije Celje, odvilo
mladinsko državno prvenstvo v karateju. Tekmovanja se je udeležilo
419 tekmovalcev iz 50
klubov, ki so opravili kar 464 nastopov. Iz
lenarške karate sekcije,
ki jo vodi Darko Zarič,
je nastopilo 7 tekmovalcev: Matija Sedonja,
Luka Štandeker, Vid
Zarič, Luka Rola, Gal
Bauman, Luka Lenart
in Nino Ornik, ki so
osvojili kar 4 odličja.
Titulo državnega prvaka je obdržal Vid Zarič,
državni podprvak je
postal Luka Rola, s tretjim mestom pa sta dopolnila zbirko medalj
še Vid Zarič in Nino Vid s pokalom, Nino zgoraj in Luka spodaj
Ornik. Rezultati:
1. Mesto - Vid Zarič, kate mlajši kadeti
izkušnjo. Le pogumno naprej. Čestitke vsem
2. Mesto - Luka Rola, kumite dečki-45kg
otrokom za dobre in pogumne nastope ter se3. Mesto - Vid Zarič, borbe ml.kadeti -55kg
veda trud, ki ga vlagajo skozi vse leto. Zahvala
3. Mesto - Nino Ornik, kumite mladinci -76kg
gre tudi staršem za vso podporo, navijanje in
5. Mesto - Luka Rola, kate dečki
pozitivno energijo, ki nam jo namenjate. Bravo
7. Mesto - Gal Bauman, kumite dečki -40kg
vsem in še več podobnih uspehov v novem letu!
Čestitke tudi Matiji Sedonji, Luki ŠtandekerM. S.
ju in Luki Lenartu za borbenost in spet novo

17-letna Kim Juršnik iz Sv. Trojice v dresu
ŽNK Nona Pomurje
Komaj 17-letna Kim Juršnik iz Sv. Trojice
je v poletnem prestopnem roku mariborski dres zamenjala za najtrofejnejši ženski
nogometni klub v Sloveniji, za ŽNK Nona
Pomurje. Nad nogometom se je Kim navduševala že od mali nog. Pomembno vlogo
pri tem pa je imel oče Tomas. Pri 12-ih letih

je svoj prvi klub, NK Cerkvenjak, kjer je trenirala skupaj s fanti pod vodstvom Dejana
Žmavca, po nasvetu športnega učitelja Petra
Grgana zamenjala za ŽNK Maribor. V vijolični barvi se je kalila 5 let in kljub mladosti
zaigrala tudi za člansko ekipo pod taktirko
Marinka Šarkezija

Osvojiti naslov državnih prvakinj in nekoč zaigrati za državni grb
Želja po napredku jo je pripeljala v ŽNK
Nona Pomurje. Kot pravi sama, je bila odločitev prava, saj je v dresu Pomurja okusila
tudi kvalifikacije za žensko ligo prvakinj. Kim
ambiciozno zre tudi v prihodnost. Tako si za
prihajajoče leto želi skupaj z ekipo osvojiti
naslov državnih članskih prvakinj ter si s tem
ponovno priboriti vstopnico za kvalifikacije
za ligo prvakinj. Njena močna želja pa je se-

Vzornice doma

Na vprašanje o nogometnih vzornicah Kim
odgovori, da se zelo rada zgleduje in uči od
domačih slovenskih reprezentantk. Med

veda v prihodnje obleči reprezentančni dres.
Kljub visokim ciljem pa Kim ostaja realna,
zaveda se, da je najprej potrebno končati šolo.
Kim je namreč dijakinja nogometnega oddelka 4. letnika Športne gimnazije Šiška v Ljubljani, kjer ima tudi dobre pogoje za nogometni napredek. Ob tem poudari, da je prednost
tudi ta, da program šole usklajuje tako njene
šolske kot tudi nogometne aktivnosti.
tujkami pa izpostavi Nizozemko Shanice
van de Sanden.

Kim vesela sponzorstva Pizzerije Nona iz Murske Sobote
Kim Juršnik pa ni edina iz Sv. Trojice, ki je
povezana s pomurskim ženskim klubom. Od
letošnje sezone je namreč generalni pokrovitelj kluba Smiljan Fekonja, znani gostinec iz
Sv. Trojice, ki je najprej naredil uspešno gostinsko zgodbo s Pizzerijo Nona v Zamarkovi, od leta 2014 je svojo uspešno poslovno pot
še nadgradil s Pizzerijo Nona v Murski Soboti. Kot ljubitelj športa pa pomaga tudi klubom in društvom v okolju, v katerem deluje,
poleg generalenga sponzorstva ženskemu
nogometnemu klubu Pomurje pomaga tudi
prekmurskemu nogometnemu prvoligašu
NK Mura in košarkarskemu društvu Sobota.
S prihodom sokrajanke v pomurski klub je
zadovoljen tudi Smiljan Fekonja, ki ga veseli,
da je v klubu, ki mu pomaga na športni poti,
tudi domačinka iz Sv. Trojice. Naj ob tem še
omenimo, da je Pizzerija Nona iz Murske Sobote v preteklem letu prejela priznanje za Naj
pico Pomurja in drugo mesto za naj teraso.
Njegovo restavracijo pa so uspešno ocenili
tudi tuji gostje, ki so preko portala TripAdvisor Nono uvrstili za 2. restavracijo v regiji.
Dejan Kramberger

Kim Juršnik z generalnim sponzorjem ŽNK Nona
Pomurje Smiljanom Fekonjo
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Proračun
»Peter, kaj si tako zamišljen,« je pred dnevi
pri malici šivilja Marica povprašala rezkarja
Petra.
»Razmišljam o proračunu,« je odvrnil Peter.
»Brez potrebe razmišljaš o njem, saj so
poslanci v državnem zboru proračun za
naslednje leto že sprejeli,« je dejala Marica.
»Saj ne razmišljam o državnem proračunu za naslednje leto, temveč o družinskem,«
je zamahnil z roko Peter. »Glavo si razbijam
predvsem z odhodki iz družinske blagajne v
naslednjem letu.«
»Peter, kdo pa pravzaprav v vaši družini odloča o izdatkih,« je previdno povprašala Marica.
»Kdo? To je jasno! Jaz vendar, saj tudi
daleč največ prispevam v družinski proračun,« je odločno dejal Peter.
»Potemtakem ti odločaš, kaj boste jedli
in koliko denarja bo šlo za nakup hrane,« je
postala radovedna Marica.
»Marica, ne norčuj se z mene. Veš da o
tem, kaj bomo jedli, odloča moja žena, ki
tudi nakupi vse potrebno,« je odvrnil Peter.
»Potem pa ti verjetno odločaš o nakupu
pohištva,« je zopet vprašala Marica.
»Kje pa. Z urejanjem stanovanja ima veselje žena, zato ona tudi nakupi vse potrebno v zvezi s tem,« je zamahnil Peter.
»Seveda. Ti verjetno odločaš o tem, kam

alsavto@gmail.com
040/515-355 041/448-373

boste šli na dopust,« je vrtala naprej Marica.
»To pa res ne. Za to, kje bomo letovali, se
žena dogovori z ženami najinih prijateljev,«
je brezbrižno zamahnil z roko Peter. »Za
ukvarjanje s takšnimi malenkostmi, kot je
izbira aranžmaja za letovanje, pa res nimam
ne časa ne živcev.«
»Aha, potem si ti verjetno šef za nakupovanje oblek in obutve,« je bila vztrajna Marica.
»Lepo te prosim, Marica. Me pa res slabo
poznaš, če si misliš, da se ukvarjam s cotami. Za takšne malenkosti zares nimam časa,
pač pa nakupovanje obleke in obutve prepuščam ženi in hčerki. Neverjetno, kakšno
veselje imata s tem,« je pojasnil Peter.
»O čem pa potem v vaši družini odločaš
ti, Peter,« je previdno vprašala Marica.
»Samo o pomembnih vprašanjih: odločam, koga bomo volili, katero varianto izgradnje drugega tira bo podprla naša družina, ali bomo podprli prenovo insolvenčne
zakonodaje, ali je investicija v nakup osemkolesnikov za našo vojsko upravičena in o
podobnih bistvenih vprašanjih,« se je ponosno vzravnal Peter. »Ob vseh pomembnih
odločitvah o takšnih malenkostih, kakršne
si omenjala ti, nimam časa niti razmišljati.«
»Oh, Peter, veš da si mi vsaki dan bolj všeč,
ko si tako odločen dedec,« je vzkliknila Marica. »Zagotovo te občuduje tudi tvoja žena!«

Našel gobja dvojčka
velikana

in
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Smeh je pol zdravja
Poročna zabava

»Ata, zakaj so bili vsi svati na poročni zabavi tako veseli,« je Pepček vprašal očeta.
»Zato, ker se niso oni poročili.«

Hud pes

»Zakaj si zapustila svojega fanta,« je ena
sošolka vprašala drugo.
»Ker je bil kot hud pes.«
»Kako to misliš?«
»Sosede je hotel raztrgati, doma pa ni bilo
od njega nič.«

Novinarji

»Dobri novinarji so kot muhe.«
»Zakaj?«
»Takoj zaznajo,kje kaj smrdi.«

Težki časi

»Kako si kaj?«
»Poskušam živeti brez žensk, alkohola in
cigaret.«
»In kako ti gre?«
»To je najtežji dan v mojem življenju!«

V šoli

Obvestilo dopisnikom in sodelavcem Ovtarjevih novic!
Vsebino Ovtarjevih novic soustvarja vse več občanov (dopisnikov). Uredništvo nenapovedane in nenaročene prispevke uporabi v celoti ali skrajšane (s prilagojenim naslovom) ali jih
ne uporabi.
Zaradi velikega števila prejetih sporočil o dogodkih je potrebno njihov obseg omejiti. Ta je
do15 vrstic in ena fotografija, če bistveno dopolnjuje prispevek. Pri pomembnejših dogodkih
so možna vnaprej dogovorjena odstopanja. Prispevki lokalne skupnosti lahko obsegajo do
40, društev (občni zbori, večji dogodki) pa do 20 vrstic. Prispevki naj bodo v Wordu (Times
New Roman, velikost 12, razmik 1,5), fotografije morajo biti najmanj 1 MB, poslane v posebni
datoteki. Izbor fotografij opravi uredništvo. Objavljeni prispevki izražajo stališča avtorjev. Prispevkov z elementi sovražnega govora in nepodpisanih prispevkov ne objavljamo.
Naslednja številka izide v petek, 30. januarja 2020. Zadnji rok za oddajo prispevkov ali
nujne rezervacije prostora je 16. januar 2020.
Uredništvo

NOVICE

Mesečnik Ovtarjeve novice, časopis osrednjih Slovenskih goric, izdaja Razvojna agencija Slovenske
gorice. Direktorica: Tanja Vintar
ISSN: C506-614X

Odgovorni urednik: Edvard Pukšič, ovtar.urednik@gmail.com

Uredniški odbor: Edvard Pukšič, Tomaž Kšela, Dejan Kramberger, Suzana Rejak Breznik in Tanja
Vintar
Naslov uredništva: Ovtarjeve novice, Trg osvoboditve 9, 2230 Lenart, ovtarjeve.novice@rasg.si
Fotografije: Foto Tone, avtorji prispevkov ter nekateri zunanji sodelavci, arhiv občin in RASG
Nenaročenih fotografij in rokopisov ne vračamo!
Grafična priprava in tisk: Grafis, d. o. o., Požeg 4, 2327 Rače, 20. december 2019
Časopis je vpisan v razvid medijev pri Ministrstvu za kulturo RS pod zaporedno številko 1501
Naklada: 6.045 izvodov
Ovtarjeve novice lahko prelistate tudi na spletu: www.rasg.si
Vsebinske opredelitve v prispevkih so v pristojnosti avtorjev; uredništvo zanje ne odgovarja.

prodaja avtom

NASPROTI TRGOVIN SPAR IN HOFER V LENARTU

»Leta hitro tečejo,« je rekel en upokojenec
drugemu.
»Res je. Trikrat seksaš, pa je leto že mimo.«
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Dva upokojenca

Slovenskih goricah letos ni bila kaj
preveč obilna gobja letina, je pa zato v
naših gozdovih bilo polno dežnikaric
(marel) zadnji teden novembra in prve dni
decembra. Nekateri ljubitelji nabiranja gob so
našli še tudi kakšnega jurčka. Med temi srečneži je bil tudi Srečko Poštrak iz Zavrha, ki se
mu je ta gobarska sreča nasmehnila 27. novembra, ko je našel dvojčka jurčka velikana,
razvidno na fotografiji.
F. B.

VTARJEVE

prodaja avtomobilov

Srečno vožnjo v letu 2020!

»Pepček, kaj ste se danes učili v šoli,« je
soseda vprašala Pepčka.
»Pisati.«
»In kaj si napisal?«
»Ne vem. Čitat se še nismo učili.«

Sosedi

»Zakaj si seksala z mojim možem,« je ena
soseda vprašala drugo.
»Hotela sem preizkusiti, kateri je boljši,
moj ali tvoj.«
»Zaman si se trudila, lahko bi vprašala
mene ….«

Zbrana dela

»Kako se imenujejo zbrana dela politikov?«
»Vse moje obljube.«

Nepotrebno vprašanje

»Ali ste pijani,« je policist vprašal
pijančka, ki se je majal po cesti.
»Ali ste vi novi policist na našem
območju?«

Avto

»Draga, zakaj si prišla peš domov,« je mož
vprašal ženo.

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.
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Pripravlja T. K.

»Ker je voda prišla v svečke.«
»Kje pa je avto?«
»V ribniku na robu mesta.«

Oče in sin

»Dragi sin, prišel je čas, da se malo pogovoriva o spolnosti,« je oče nagovoril sina.
»Dobro, stari, povej, kaj te zanima.«

Brez problemov

»Lahko vam zagotovim, da denar ni problem,« je na pogovoru z gospodarstveniki
dejal minister.
»Zakaj ne?«
»Ker ga ni!«

V gostilni

»Dajte mi nekaj za jesti, strašno sem
lačen,« je gost dejal natakarju.
»Lahko postrežem z en dan starim
golažem?«
»Seveda.«
»Potem pa pridite jutri.«

Pogovori po telefonu

»Vedno, ko te kdo pokliče po telefonu,
govoriš najmanj eno uro. Danes pa
si pogovor končala po pol ure. Je kaj
narobe,« je mati vprašala hčerko.
»Ne, samo nekdo je poklical napačno
številko.«

Pošteno življenje

»Kdor je pošteno živel, sladko spi,« je po
pogovoru o privatizaciji pri nas mož dejal
ženi.
»Kdor ni bil pošten, pa sladko živi,« je
dodala žena.

Puzzle

»Bravo jaz, kako sem pameten. Puzzle sem
sestavil v 12 urah,« se je sosed pohvalil
sosedu.
»Ali je to hitro,« je nejeverno vprašal
sosed. »Koliko časa bi za sestavljanje
potreboval povprečno pameten človek.«
»Na škatli piše 4 do 5 let.«

Nagrada

»Ata mi je za vsako petico obljubil sto
evrov,« se je Pepček pohvalil učiteljici.
»Škoda, da nisi dobil še nobene,« je
odvrnila učiteljica.
»Če mi eno zapišete v redovalnico, si
lahko nagrado razdeliva.«

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

LAS OVTAR
SLOVENSKIH GORIC

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje

Glamur še naprej povezuje

P

rojekt Glamur prehaja v drugo fazo delovanja, ki se osredotoča bolj na trajnostno naravnane aktivnosti. Posodobili
smo mobilno aplikacijo Klopotec, ki je zdaj
na voljo v različnih operacijskih sistemih,
prav tako pa smo prevetrili podatke vključenih ponudnikov. Poudariti velja, da lahko
nove ponudnike še vedno vključimo v mobilno aplikacijo ter jim s tem pomagamo do
večje prepoznavnosti. V okviru projekta je bil
natisnjen tudi zemljevid območja s ponudniki v obliki trganke, ki ga lahko zainteresirani
ponudniki in drugi deležniki brezplačno dvignejo na Razvojni agenciji Slovenske gorice v
Lenartu. Trajnostno naravnana je tudi vzpostavitev Glamur-Ovtarjevih kotičkov, kjer
bodo vključeni ponudniki lahko
neposredno prodajali svoje izdelke. V vsaki občini na območju
LAS Ovtar Slovenskih goric smo
postavili prepoznavne vitrine, kjer
se bodo ponudniki lahko predstavljali tudi po uradnem preteku
projekta, tako z izdelki kot s promocijskim materialom.
Lokalni produkti so pomemben
identifikacijski element regije, zato
je v nastanku tudi dvojezična kuharska knjiga, ki bo vsebovala nekatere značilne recepte jedi z obeh
strani meje. Vseh jedi seveda ni
mogoče predstaviti, kljub temu pa
bodo snovalci poskusili čim bolj

celovito zajeti regionalne
posebnosti.
Projekt
Glamur je bil
predstavljen
tudi na decembrski bilateralni konferenci obmejnih
županov Slovenije in Avstrije, kjer je bil pozitivno sprejet tudi na politični ravni. Takšnega
sodelovanja in predstavitev si želimo tudi na
mikro ravneh, da bodo ponudniki in regija
postali čim bolj prepoznavni.
Danijel Zorko

Naziv operacije/akronim
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Prisrčno vabljeni, da se udeležite delavnic s prikazom tradicionalnih znanj domačih obrti, ki
jih bodo v okviru projekta Center lokalne ponudbe izvajali člani Društva Ovtar Slovenskih
goric. V mesecu decembru so bile izvedene že štiri delavnice, v januarju pa se obetata še dve.
Izvajalec

Termin

Lokacija

Prikaz tradicionalne peke pogač

Kmetija Kraner, Jurovski Dol

14. januar 2020,
16.00 – 20.00

Zgornje Partinje 25, 2223 Jurovski Dol

Prikaz tradicionalne peke kruha

Kmetija Kraner, Jurovski Dol

14. januar 2020,
16.00 – 20.00

Zgornje Partinje 25, 2223 Jurovski Dol

Praznično sejemsko vzdušje v centru Lenarta

Z

venskih goricah in Šentilj, ki so povezane v
lokalno akcijsko skupino LAS Ovtar Slovenskih goric v letih 2019 in 2020, sofinanciranih iz Evropskega sklada za regionalni razvoj
(ESRR), ki bodo v končno odobritev operacije predloženi pristojnemu organu, t. j. Ministrstvu za gospodarstvo in tehnologijo. Na
ta seznam so se uvrstile naslednje operacije:
Povprečna ocena

Sofinanciranje v EUR

4

VEČGENERACIJSKI CENTER

80,0000

23.040,69

2

AVTO TAKSI

78,0000

11.820,00

1

MIGAJ, GIBAJ IN UŽIVAJ

62,3333

25.355,28

Skupščina LAS je potrdila tudi dve operaciji za neposredno potrditev: Še več Ovtarja
in Oživitev tržnic z Ovtarjevo ponudbo. Kot
člana Upravnega odbora sta bila s strani članov Skupščine potrjena mag. Gregor Žmak
in David Klobasa.
LAS Ovtar Slovenskih goric zaradi poteka mandata aktualnim članom organov LAS
Ovtar Slovenskih goric, ki se izteče 27. 1.
2020, zbira kandidature za predsednika,

Vabilo na delavnice v okviru projekta
Center lokalne ponudbe

Udeležba na delavnicah je brezplačna! Število udeležencev je omejeno, zato vas vljudno
prosimo za prijave na elektronski naslov: info@lasovtar.si ali na tel.: 059 128 773

Č

Zap. št.

Vabljeni, da nam svoje ideje za projekte, ki bodo prispevali k nadaljnjemu razvoju in povezovanju Slovenskih goric, pošljete do 15. januarja 2020, da jih bomo lahko pravočasno
vključili v strateške in programske dokumente. Več informacij in prijavni obrazec najdete na
spletni strani www.lasovtar.si.
Vabljeni, da skupaj oblikujemo prihodnost Slovenskih goric!

Naziv delavnice

Z zasedanja organov LAS Ovtar Slov. goric

lani Upravnega
odbora in Skupščine LAS Ovtar
Slovenskih goric so se
26. novembra 2019 sestali na rednih sejah.
Glavna točka je bila potrditev tretje spremembe Strategije lokalnega
razvoja (SLR), ki jo je
konec novembra Razvojna agencija Slovenske gorice - vodilni
partner LAS - poslala
v potrditev koordinacijskem odboru CLLD
na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano.
Upravni odbor LAS Ovtar Slovenskih goric
je pripravil seznam vseh potrjenih operacij v
postopku 2. Javnega poziva za izbor operacij
za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega
razvoja na območjih občin, Benedikt, Cerkvenjak, Duplek, Lenart, Pesnica, Sveta Ana,
Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Sveti Jurij v Slo-

Poziv za projektne predloge za prihodnjo
programsko obdobje 2021–2027

podpredsednika, člane Upravnega odbora
LAS Ovtar Slovenskih goric in člane Nadzornega odbora LAS Ovtar Slovenskih goric. Celotno besedilo Razpisa za zbiranje kandidatur
je objavljeno na spletni strani www.lasovtar.
si, predloge je potrebno posredovati na sedež
LAS Ovtar do 15. 1. 2020. Volitve bodo potekale v drugi polovici meseca januarja prihodnje leto.
Milena Grabušnik

decembrom se je začelo
praznično vzdušje, ki se
bo do konca meseca vedno
bolj stopnjevalo. S 6. in 7. decembrom smo vstopili v praznično
obarvane popoldneve in večere
tudi na Trgu osvoboditve v Lenartu. Letos poteka že 11. božično-novoletni sejem z lokalno ponudbo pod okriljem Društva za
razvoj podeželja Ovtar Slovenskih
goric in Razvojne agencije Slovenske gorice, ki ga dopolnjuje bogat
spremljevalni glasbeni program,
za katerega je poskrbela Občina
Lenart. Bogata praznična ponudba domačih mojstrov, rokodelcev
in kmetij ter vinogradnikov na
stojnicah se je nadaljevala še 13.
in 14. decembra. Letos bodo ponudniki obiskovalcem ob nakupu
pijače ponovno ponudili steklene
kozarce in keramične lončke, s
čimer bomo vsi skupaj prispevali
k bolj ozaveščenemu ekološkemu
ravnanju ter k uresničevanju ciljev Zelene sheme slovenskega turizma, v katero je vključena tudi
Občina Lenart. Prav posebej vas vabimo k
druženju in prazničnemu nakupu na trgu še
danes, 20., in jutri, 21. decembra, med 16. in

21. uro. Tudi Božiček si je rezerviral čas, da
bo obiskal najmlajše. Vabljeni!
Tanja Kosec

Toplini vsa vrata naj božič odpre,
naj srečno obdobje za vas se začne.
Leto prihodnje pa naj zdravja vam da,
sreče, ljubezni pa v čaši brez dna!
Vesele in blagoslovljene božične praznike ter srečno
in uspešno novo leto 2020 vam želimo:
Društvo za razvoj podeželja Ovtar Slovenskih goric,
LAS Ovtar Slovenskih goric, Razvojna agencija Slovenske
gorice in uredništvo Ovtarjevih novic
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