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IZ VSEBINE 
Ovtarjevih novic

Po dogodkih zajeten praznik Občine Benedikt – Benediktovo 2019 – je potekal od 28. junija do 13. 
julija. Eden osrednjih dogodkov je bilo farno žegnanje. Foto: Igor Barton

Anin teden,  sicer več kot teden dni dolga vrsta prireditev ob prazniku Občine Sv. Ana, se je zvrstil od 
19. do 28. julija. Posnetek je nastal ob Anini nedelji.  Foto: arhiv občine

Marsikateri voznik, ki v Slovenskih goricah naleti na sla-
bo oziroma luknjasto cesto, se jezi, češ da občine slabo 
skrbijo za ceste. Vendar stvari niso tako enostavne, saj 

občine ne upravljajo z vsemi cestami, temveč z različnimi katego-
rijami cest upravljajo različne pravne osebe.

Javno cestno omrežje v Sloveniji je dolgo blizu 39.000 kilome-
trov. Daleč največ je javnih poti, teh je blizu 17.000 kilometrov, 
in lokalnih cest, ki jih je 13.300 kilometrov. Tako z lokalnimi 
cestami kot tudi z javnimi potmi na svojem območju upravljajo 
občine, medtem ko z 807 kilometri glavnih cest in 5.130 kilo-
metri regionalnih cest upravlja Direkcija Republike Slovenije za 
infrastrukturo. S 789 kilometri avtocest in hitrih cest pa upravlja 
Družba za upravljanje avtocest Republike Slovenije (DARS). 

Za vzdrževanje daleč največ kilometrov javnega cestnega 
omrežja v Sloveniji torej skrbijo občine, ki pa jim država za to 
bolj skopo odmerja sredstva. Kljub temu domala vse občine v 
osrednjih Slovenskih goricah dokaj dobro skrbijo za vzdrževanje 
in modernizacijo cestne infrastrukture, s katero upravljajo, saj za 
to namenijo znatna sredstva iz svojih proračunov, ki bi jih sicer 
lahko porabile za zadovoljevanje drugih potreb svojih občank in 
občanov. Slovenskogoriške občine si prizadevajo tudi za varnost 
v cestnem prometu, saj ob regionalnih cestah z lastnimi sredstvi 
pospešeno gradijo pločnike, s čimer povečujejo še zlasti varnost 
otrok in mladostnikov ter starejših in gibalno oviranih ljudi. Za 
luknje na regionalnih in glavnih cestah, ki jih vozniki v resnici 
največ uporabljamo, ter za pomanjkljivosti pri vzdrževanju av-
tocest in priključkov nanje pa niso in ne morejo biti odgovorne 

občine, zato je v tem primeru tudi vsaka jeza nanje odveč. 
Poleg javnega cestnega omrežja imamo v Sloveniji še 1.209 ki-

lometrov železniških prog, od tega 333 kilometrov dvotirnih in 
605 kilometrov elektrificiranih.

T. K.

Formulo za izračun primerne porabe občin bodo predstavniki ministrstva za javno upravo 
in občinskih združenj še usklajevali, je po srečanju s predstavniki občinskih združenj 21. 
avgusta  pojasnil minister Rudi Medved. Izrazil je optimizem, da bodo našli primerno rešitev 

tako glede formule kot višine povprečnine za leto 2020. Zadovoljstvo z dialogom so izrazili tudi 
predstavniki združenj. 

Med drugim so se dogovorili, da bodo skupaj oblikovali formulo za izračun primerne porabe. 
Tisti, ki jo je v okviru priprave predloga novele zakona o financiranju občin julija predvidelo mi-
nistrstvo, so namreč občinska združenja nasprotovala. 

Nova formula za izračun primerne porabe bi se morala bolj približati dejanskemu stanju, sta se 

strinjala predsednik Združenja mestnih občin Slovenije Gregor Macedoni in predsednik Združe-
nja občin Slovenije Robert Smrdelj. 

V okviru delovne skupine, v kateri so sodelovale tudi občine, je nastalo več idej, kako nevtra-
lizirati vpliv rasti plač v javnem sektorju, ki so pritisnile na občinske proračune. Velik razkorak 
med dejanskimi stroški občin in sredstvi, ki jih zagotavlja država, se je kopičil leta, zato ga je po 
mnenju ministra nemogoče razrešiti v enem letu, obenem pa ne napasti fiskalnega pravila. Je 
pa prvi korak k zmanjševanju tega razkoraka predlog zakona, ki zmanjšuje stroške občin. Glede 
povprečnine za leto 2020 se bodo z občinskimi združenji po napovedi Medveda še pogovarjali.

STA, E. P. 

Občine upravljajo le z lokalnimi cestami in javnimi potmi (po dolžini 
je teh največ), medtem ko so za vzdrževanje in modernizacijo vseh 
drugih cest odgovorni bodisi na Direkciji Republike Slovenije za infra-
strukturo ali na Družbi za upravljanje avtocest (DARS).



Občina Benedikt

Benediktovo 2019
Uspešno so izvedli vse prireditve in 
dogodke

Benedičanke in Benedičani so od 2. juni-
ja do 13. julija praznovali 20. občinski 
praznik, ki so mu nadeli ime Benedik-

tovo 2019. Praznovanje so začeli z osrednjo 
proslavo v Športni dvorani, na kateri je bil 
slavnostni govornik predsednik Državnega 
zbora Republike Slovenije mag. Dejan Židan 
(o proslavi smo obširno poročali v prejšnji 
številki Ovtarjevih novic).

V naslednjih šestnajstih dneh so domala 
vsa društva, klubi in organizacije, ki delujejo 
v Občini Benedikt, skupaj z njo pripravili več 
kot 30 različnih koncertov, kulturnih in špor-
tnih srečanj ter drugih prireditev. Med drugim 
so v Benediktu odprli razstavo izdelkov ročno-
delk sekcije Plamenke KD Benedikt, pripravili 
tradicionalni pohod »Spoznajmo svoj kraj« in 
koncert »Načišna bit«, organizirali »Benedi-
ško noč« ter pripravili »Mažoretni tabor«.

V času občinskega praznika so izvedli tudi 
krvodajalsko akcijo in predstavitev programa 
Svit ter namestili AED defebrilator na javno 
mesto. Pripravili so tudi »Graharijado« ter 
»Of road dirke z avtomobili na daljinsko vo-
denje« in več drugih prireditev in dogodkov.

V času Benediktovega 2019 niso pozabili 
niti na šport, saj so organizirali nogometni 
turnir med zaselki, tekmovanje v streljanju z 
zračno puško in kolesarjenje za vse generaci-
je, odprli pa so tudi novo kegljišče.

Veliko ljudi se je zbralo tudi na farnem že-
gnanju, praznovanje občinskega praznika pa 
so sklenili z gasilskim tekmovanjem v spo-

min na tovariša Marjana Klobaso in Dušana 
Mauriča ter s prevzemom novega gasilskega 
avtomobila.

Po prazniku je župan Občine Benedikt 
mag. Milan Repič na vse občanke in občane 
naslovil pismo, v katerem se jim je zahvalil za 
sodelovanje na dobro pripravljenem in uspe-
šno izvedenem občinskem prazniku – enim 
se je zahvalil za pomoč pri organizaciji in 
izvedbi prireditev, drugim pa za množično 
udeležbo na njih.

Ob tej priložnosti je župan Repič Benedi-
čanke in Benedičane seznanil tudi z načrti 
občine, ki pa ima žal omejena sredstva tako 
kot vse organizacije in tudi družine. Občina 
relativno veliko sredstev namenja za šolo, 
vrtec, prevoze otrok, socialne transferje, 
zdravstveno zavarovanje brezposelnih oseb, 
subvencioniranje najemnin, subvencionira-
nje pomoči na domu, plačevanje domskega 
varstva socialno šibkim, sofinanciranje jav-
nih zavodov in druge nujne potrebe. Zato ji le 
slabih 15 odstotkov proračuna ostane za po-
sodobitve cest, ureditev bankin, košnjo ob ce-
stah in podobne naloge. Zato je župan občan-
ke in občane pozval, da stopijo skupaj in sami 
kdaj pa kdaj pokosijo travo ob cesti, očistijo 
kakšno muldo, odmašijo kakšen zamašek in 
podobno. Vsem, ki to že počnejo (in teh ni 
malo), se je župan zahvalil, druge pa povabil, 
da se jim pridružijo. Kot je poudaril župan, je 
in bo življenje v Občini Benedikt v urejenem 
okolju lepo in zadovoljno tako za domačine 
kot za turiste, ki jih želijo privabiti.

Tomaž Kšela

Slovesna žegnanjska maša na dan sv. Benedikta

Na dan sv. Bene-
dikta, 11. julija 
2019, se je v 

Župniji sv. Benedikta 
odvijalo žegnanje, ki so 
ga proslavili z žegnanj-
sko sv. mašo, ki jo je ob 
15 duhovnikih daroval 
župnik in dekan Mar-
jan Lampret iz Župnije 
Breznica na Gorenj-
skem, ki je v svoji pri-
digi orisal lik sv. Bene-
dikta. Svete maše se je 
udeležilo številno ver-
sko občinstvo, udeleži-
lo pa se je tudi 65 otrok 
in 25 animatorjev ora-
torija. Mašno slavje je 
s svojim petjem pope-
stril župnijski pevski zbor iz Pliberka, ki ga 
je v Benedikt pripeljal tamkajšnji župnik in 
dekan Stanko Olip. Kot nam je povedal do-
mači župnik in prodekan, ki soupravlja Žu-
pnijo Negova, Marjan Rola, je bilo to obenem 
dekanijsko srečanje duhovnikov in njegovih 

sošolcev, ki so bili posvečeni v duhovnika v 
istem letu kot Rola. Po končani sv. maši so za 
vse udeležence žegnanja v velikem šotoru pri-
pravili pogostitev.

Ludvik Kramberger

Ročnodelke Plamenke ponosne na svoj kraj

V okviru praznika občine Benedikt so 
tokrat ročnodelke Plamenke postavile 
na vpogled že 7. razstavo svojih roč-

nih del. Ob bogatem 
kulturnem programu, 
ki so ga v poseben šo-
pek spletle domačinke, 
ki so vešče pisanja pe-
smi in verzov (Mimika 
Rajter, Marina Koren, 
Majda Sraka, Danica 
Elbl, Tanja Veldin in 
Lidija Ščap), ga glas-
beno pobarval s svojo 
harmoniko Žan Rajter 
in povezale v lepo pen-
tljo še pevke ljudskih 
pesmi Žitni klas, je pol-
no dvorano pozdravil 
še župan mag. Milan 

Repič. Vodja Plamenk, Marija Razlag, pa je 
razstavo odprla in se ob tem zahvalila vsem, 
ki jih podpirajo, predvsem pa članicam, ki se 

Jesenska izobraževanja

Operacija SocioLab počasi in vztrajno 
dobiva svojo obliko. V poletnih me-
secih je aktivno stekla tudi promocija 

za podporo socialnemu podjetništvu v Po-
dravju, saj smo partnerji pričeli s snemanjem 
promocijskih filmčkov, prav tako pa je na vo-
ljo tudi že nekaj tiskanega materiala. 

Eden pomembnejših dogodkov je bila 
tudi preselitev socialnega podjetja Zadruge 
Dobrina iz Tkalskega prehoda na veliko bolj 
frekventno Gosposko ulico v Mariboru. Za-
druga ima sedež na območju LAS Ovtar Slo-
venskih goric in aktivno pomaga domačim 
kmetijam in drugim ponudnikom pri trženju 
ekološko in integrirano pridelanih dobrin. 

V drugi polovici septembra se bodo zno-
va pričela izobraževanja za subjekte socialne 
ekonomije in iniciative, ki bi želele ustanoviti 

družbeno odgovorno socialno podjetje ali 
zadrugo. Tako pri nas kot tudi v Evropi se 
je družbeno odgovoren način podjetništva 
izkazal kot zelo uspešen model reševanja 
družbenih problemov, zato vabimo vse zain-
teresirane, da se za vse informacije oglasijo na 
stični točki v Lenartu ali na Razvojni agenciji 
Slovenske gorice. Izobraževanja so brezplač-
na in so pogoj za vključitev v sistem podpore, 
s katerim želimo pomagati socialnim podje-
tjem in zadrugam na območju Podravja. 

Več o aktivnostih in operaciji Sociolab si lah-
ko preberete na naši spletni strani www.rasg.si. 

Danijel Zorko
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Prejeli smo

Neupravičeno odrekanje človekovim pravicam

Že nekaj časa se sprašujem, kako razu-
meti in v praksi uveljavljati človekove 
pravice, ki jih je uzakonila Organiza-

cija združenih narodov, v veljavi pa je tudi 
Evropska konvencija o človekovih pravicah 
in svoboščinah. 

V mislih imam predvsem ravnanje špan-
skega pravosodja v zvezi z osamosvojitvijo 
Katalonije in odnose med Kosovom in Srbijo. 

Španija ima socialistično vlado, ki enako 
kot je prejšnja desnosredinska vlada odre-
ka pravice Kataloncem do osamosvojitve, 
čeprav v mednarodnem pravu ni osnove za 
tako ravnanje in je povsem odvisno od sta-
lišč posameznih držav. 

Popolnoma nesprejemljivo pa je, da so 
španski pravosodni organi postavili pred 
sodišče katalonske aktiviste, ki se najbolj 
odločno z nenasilnimi sredstvi legitimno za-
vzemajo, da bi Katalonija postala samostoj-
na država. Grozi jim večletna zaporna kazen, 
kar ni skregano samo s pravom, ampak tudi 
z zdravo pametjo. 

Seveda pa OZN, Evropska unija in druge 
organizacije za uveljavljanje človekovih pra-
vic praviloma molčijo. Zakaj?

Seveda so tudi druge države, v katerih si po-
samezni deli želijo osamosvojitve, vendar jim 
vsaj za zdaj ni prišlo na misel, da bi ljudi, ki na 
miren način želijo doseči samostojnost svojih 
regij, množično postavljali pred sodišče. 

Mednarodne organizacije za človekove 
pravice se morajo slej ko prej zavedati, da 
nikomur ni mogoče onemogočiti demokra-
tičnih in svobodnih miroljubnih prizadevanj 
za dosego samostojnosti. Seveda pa bi se vse 
države, v katerih se porajajo taka hotenja, 
morale vprašati, zakaj se to dogaja. Očitno 
zato, ker nočejo ali ne znajo po normalni za-
konodajni poti učinkovito reševati nastalih 
problemov.

Španija s takim načinom ravnanja do svo-
jih državljanov v Kataloniji uspešno posne-

ma nekdanjega diktatorja Franka, ki je vodil 
nacistično politiko.

In sedaj še nekaj o Kosovu in Srbiji. Veliko 
majhnih in večjih držav je Kosovu uradno 
priznalo samostojnost. Zanimivo je, da med 
drugimi tega ni storila Španija. 

Kosovo deluje kot samostojna država, če-
prav ji tega Srbija ne prizna. Srbiji in drugim 
državam, ki še Kosovu niso priznale samo-
stojnosti, ni mogoče odrekati pravice, da 
ravnajo po svoje. In tega se morajo zavedati 
tudi kosovski politiki, ne pa da Srbiji nagaja-
jo z uvedbo visokih carin za uvoz blaga iz te 
države na Kosovo in jo želijo s tem ukrepom 
prisiliti k priznanju Kosova, čeprav dobro 
vedo, da jim na tak način to ne bo uspelo. 
Namesto da bi se normalno pogovarjali o 
medsebojnem gospodarskem sodelovanju 
in zagotavljanju pravic Srbov na Kosovu, se 
gredo otročje igre. 

To je kratkovidna in nesprejemljiva politi-
ka kosovskih oblasti, ki lahko rodi nepremo-
stljive napetosti med državama.

Seveda kot po navadi tudi tokrat medna-
rodne inštitucije molčijo in se sklicujejo na 
to, da je medsebojno urejanje sporov izključ-
no stvar obeh omenjenih držav, čeprav do-
bro vedo, da bodo posledice lahko občutile 
tudi druge države. 

Na živce mi gre, da je nekdanji ameriški 
predsednik ZDA Clinton paradiral po Koso-
vu in hvalil kosovsko politiko, ki počne mar-
sikaj takega, kar ni vredno hvale. Namesto 
da bi Kosovo in Srbijo normalno pozval k 
miroljubnemu medsebojnemu sodelovanju 
in zaradi carin Kosovo obsodil, se je na veli-
ko šopiril, kot bi hotel posnemati sedanjega 
ameriškega predsednika Trumpa.

Še dobro, da so srbske oblasti do Kosova v 
izjavah zmerne, čeprav dajo vedeti, da imajo 
vojaške vajeti v svojih rokah. 

Tone Štefanec 
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vsak torek sestajajo v prostorih kulturnega 
doma Benedikt in svoje ideje uresničujejo. 
Kot članice kulturnega društva Benedikt pa 
so sestavile tudi ekipo (Lizika Šijanec, Met-
ka Erjavc in Saša Lovrenčič) in se uspešno s 

kuho grahove enolončnice in skrbno ter lepo 
urejene stojnice predstavile na 1. Graharijadi 
v organizaciji občine.

Saša Lovrenčič, foto Metka Erjavc

Graharijada 2019 

Izmed trideset prire-
ditev in dogodkov 
v okviru letošnjega 

20. praznika občine 
Benedikt eno častnih 
mest pripada novosti, 
prvemu kuharskem 
tekmovanju „Grahari-
jada 2019“ na igrišču 
pri športni dvorani. 
Kot je povedal župan 
mag. Milan Repič, ki 
je skupaj s sodelavcem 
iz občinskem uprave 
Rokom Šijancem tudi 
eden pobudnikov dogodka, je šlo za druženje 
občanov ob brezplačni pokušini različnih jedi 
iz fižola, ki so jih po lastni presoji pripravljale 
ekipe domačih društev. Sodelovalo je 13 ekip: 
člani občinskega sveta, gasilci, kulturna dru-
štva, upokojenci, turistično društvo, kmečke 
žene, odbojkarski klub, lovci, Rdeči križ, prav 
tako pa tudi osnovna šola s srečelovom. 

Strokovna komisija (Barbara Senekovič, 
Srednja šola za gostinstvo in turizem Raden-
ci, Rok Jezeršek, Hiša kulinarike Jezeršek, 
Sebastjan Elbl, vodja kuhinje v restavraciji 
Blejski grad – Jezeršek) je ocenila, da je naj-
boljšo jed skuhala ekipa Strelskega društva 

Benediški Vrh (Marija Lorenčič, Silva Kaučič, 
Drago Kaučič in Aleksandra Lebreht), ki je 
slavila pred Društvom upokojencev Benedikt 
ter Društvom kmečkih žena in deklet Bene-
dikt. Ostale ekipe so se uvrstile na 4. mesto.

Dogodek, ki bo poslej tradicionalno ob be-
nediškem občinskem prazniku, so popestrili 
tudi prezentacija hladnih prigrizkov na osno-
vi fižola in priprava brezalkoholnih koktailov, 
predstavitev projekta »Zrnate stročnice« in 
degustacija fižolovih jedi, predstavitev semen 
stročnic, degustacija mladih, mirnih vin, 
predstavitev spletanja vrvi, staro obrtništvo ...

O. B., foto: Igor Barton

Velika pridobitev za PGD Benedikt

Članice in člani 
Prostovoljno ga-
silskega društva 

Benedikt so soboto, 13. 
julija, pričeli 

S 7. spominskim 
meddruštvenim pokal-
nim tekmovanjem v 
spomin na preminula 
člana Dušana Mavriča 
in Marjana Klobasa v 
disciplinah pionirji in 
pionirke, mladinci in 
mladinke, člani in čla-
nice, starejši gasilci in 
gasilke. Obenem pa je 
potekala tudi mladin-
ska tekmovalna liga 
Gasilske zveze Lenart 
in liga starejših gasilk 
in gasilcev GZ Lenart.

Večerni del progra-
ma pa je zajemal ura-
dni prevzem novega 
vozila GVM-1, ki sta ga 
ob kulturnem progra-
mu v izvedbi mladih 
mažoretk Twirling klu-
ba Benedikt in mlade 
glasbene ustvarjalke, 
obenem gasilke Sandre 
Fišer, popestrila moderatorja – domačina 
Damjan Veršič in Saša Lovrenčič. Predse-
dnik PGD Benedikt Franc Lakner je podal 
celoten potek akcije nabave novega avtomo-
bila, prisotne je pozdravil župan mag. Milan 
Repič. Sledili so podelitev zahval bronastim, 
srebrnim in zlatim bo-
trom ter donatorjem, 
blagoslov avtomobila 
s strani domačega žu-
pnika Marjana Rola 
in predaja ključa, ki 
je iz rok predsednika 
PGD Laknerja poto-
val v roke poveljnika 
Gregorja Jančiča in 
končno v roke opera-
tive Draga Ješovnika. 
Gasilci in gasilke PGD 
Benedikt se zahva-
ljujejo vsem, ki so na 
kakršen koli način pri-

pomogli k novi pridobitvi. Zahvala gre tudi 
članom in članicam kot tudi nečlanom, ki so 
pomagali pri organizaciji in izvedbi omenje-
nih dogodkov.

Saša Lovrenčič, foto: Igor Repič

Ekomuzej Dolina miru že vabi obiskovalce

Turisti in drugi obiskovalci Občine Be-
nedikt so si v letošnjem poletju že lah-
ko ogledali Ekomuzej Dolina miru, ki 

ga v tej občini vzpostavljajo na prostem. Prva 
faza tega projekta, s katerim si v Občini Bene-
dikt prizadevajo ohraniti in promovirati svojo 
naravno, kulturno in tehnično dediščino, je že 
končana, druga pa jih še čaka. 

Projekt oziroma operacijo izvajajo v okvi-
ru uresničevanja ciljev Strategije lokalnega 
razvoja na območju občin, ki so povezane v 
lokalno akcijsko skupino LAS Ovtar Sloven-
skih goric (gre za občine Benedikt, Cerkve-
njak, Duplek, Lenart, Pesnica, Sveta Ana, Sve-
ta Trojica v Slovenskih goricah, Sveti Andraž 
v Slovenskih goricah, Sveti Jurij v Slovenskih 
goricah in Šentilj). Urejanje Ekomuzeja Do-
lina miru je sofinancirano iz sredstev Evrop-
skega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. 
Vrednost operacije je ocenjena na dobrih 
57.000 evrov, zanjo pa bodo preko LAS Ovtar 
Slovenskih goric iz evropskih sredstev prido-
bili blizu 40.000 evrov. V operaciji poleg prija-
vitelja Občine Benedikt sodelujeta še Turistič-
no društvo Atlantida in Gostišče na kmetiji 
Kaučič (Olga Kaučič, s. p.).

Kot pravi župan Občine Benedikt mag. Mi-
lan Repič, si na občini prizadevajo za izgra-
dnjo term, zato morajo razviti nove turistične 
produkte.

Z ureditvijo Ekomuzeja Dolina miru, ki 
ni in ne bo objekt, temveč povezuje narav-
no, kulturno, tehnično in drugo dediščino v 
prostoru na območju občine, si prizadevajo 
promovirati turistično ponudbo na območju 
Občine Benedikt in LAS Ovtar Slovenskih 
goric, poleg tega pa bodo ustvarili tudi eno 
novo in trajno delovno mesto. Z operacijo si 
bodo prizadevali tudi za varstvo narave z ra-
zvojem kmetijstva in samooskrbe, pri čemer 
bodo še posebno pozornost posvetili ranlji-
vim skupinam, medgeneracijskemu sodelo-
vanju in vseživljenjskemu učenju.

V okviru operacije so v Občini Benedikt 
že obnovili pet prostorov v starem vrtcu za 
potrebe tako imenovanega interpretacijskega 
centra, v katerem bodo potekale delavnice, 
predavanja, izobraževalni seminarji, sestanki 
in srečanja različnih društev (Atlantida, Rde-
či križ, Društvo kmečkih žena in deklet itd.) 
ter druge aktivnosti, s katerimi bodo podpi-
rali cilje operacije. Interpretacijski center so 
v prostorih starega vrtca uredili tako, da je 
dostopen tudi za invalide in druge gibalno 
ovirane ljudi, ki se vključujejo v prizadevanja 
za varstvo okolja in ohranjanje naravne, kul-
turne in druge dediščine.

V bližini šole so v okviru operacije uredi-
li tudi kmečki vrt, za katerega bodo skrbeli 
učenci in učenke osnovne šole skupaj s svo-
jimi mentorji. Kmečki vrt je nekakšna učil-
nica na prostem, kjer bodo mladi pridobivali 
znanja in izkušnje iz vrtnarjenja. Tako bodo 
prispevali k ohranjanju starodavnih izkušenj 
naših babic in dedkov iz dela v naravi, ki bi 
bile sicer obsojene na pozabo, saj dandanes 
veliko gospodinjstev nima več svojih vrtov.

V Ekomuzeju Dolina miru so vzorčno za-
sadili tudi deset sadik vinske trte in uredili 
brajde, ki so tako značilne za domačije v osre-

dnjih Slovenskih goricah. Prav tako so uredili 
vzorčni sadovnjak, v katerem so zasadili de-
set sadik sadnega drevja, saj v preteklosti v 
Slovenskih goricah skoraj ni bilo domačije, 
okoli katere ne bi raslo sadno drevje. Tako 
si bodo lahko obiskovalci ti dve značilnosti 
osrednjih Slovenskih goric – brajde in sadov-
njak – ogledali kar v središču Benedikta, saj 

so pri gradnji novih in sodobnih hiš in sta-
novanjskih naselij nanje že marsikje pozabili 
oziroma jih opustili.

V okviru operacije so obnovili tudi izvir 
Ihovske slatine ter izdelali maketo geoter-
malne vrtine v Benediktu, ki je razstavljena 
v preddverju občinske stavbe. Ravno slatinski 
vrelci so namreč ena od največjih naravnih 
znamenitosti Benedikta. Z njimi se lahko po-
hvali le malo turističnih krajev v svetu.

Za osrednje Slovenske gorice so bili značil-
ni tudi vodnjaki. Zato so v okviru Ekomuzeja 
Dolina miru uredili dva stara vodnjaka – ene-
ga pri Antonu Mlasku v Ženjaku in drugega 
nasproti starega vrtca. Gre za stari župnijski 
vodnjak, ki si ga bodo obiskovalci lahko ogle-
dali kar v središču kraja in občine.

Po besedah župana Repiča so v okviru 
operacije razvili tudi blagovno znamko desti-
nacije Benedikt in Ekomuzeja Dolina miru, 
pripravili pa so tudi okoli 50 interpretacij-
skih zgodb o naravni in kulturni dediščini 
na območju občine. V naslednji fazi opera-
cije bodo te zgodbe tudi natisnili v posebni 
brošuri, prav tako pa bodo pripravili in na-
tisnili zemljevid Ekomuzeja Dolina miru z 
označenimi naravnimi in kulturnimi zna-
menitostmi ter vrisano kolesarsko potjo, ki 
jih povezuje. Podoben zemljevid nameravajo 
pripraviti tudi za celotno območje LAS Ovtar 
Slovenskih goric. Oblikovali in natisnili bodo 
tudi več zloženk ter turistično promocijska 
gradiva in letake natisnili tudi v angleškem in 
nemškem jeziku.

V okviru operacije bodo pripravili tudi pro-
grame za celo vrsto delavnic, ki jih bodo izva-
jali v interpretacijskem centru. Med drugim 
bodo evidentirali in opisali ptice na območju 
ekomuzeja ter zanje postavili gnezdišča.

Za dolgoročne potrebe bodo v okviru 
operacije uredili tudi Kmetijsko učno pot za 
otroke in Naravoslovno učno pot.

Kot pravi župan Občine Benedikt Milan 
Repič, bodo na občini v bodoče še več po-
zornosti posvetili razvoju turizma, saj bo po 
izgradnji term, za katere se bo prej kot slej na-
šel investitor, saj je geotermelni vrelec zanje 
naravnost idealen, Benedikt postal izrazito 
turistični kraj. Zato se bodo na občini tudi 
ustrezno kadrovsko ekipirali, saj bodo neko-
ga posebej zadolžili za razvijanje turizma na 
območju občine.

Letos poleti je občino Benedikt obiskalo kar 
nekaj turistov in obiskovalcev od drugod, res 
pa je, da jih še ni bilo veliko, čeprav jim imajo 
v Benediktu že danes veliko pokazati - od zna-
čilnih mineralnih vrelcev, čudovitih cerkev, 
arheološke poti in neokrnjenega naravnega 
okolja. Zahvaljujoč ureditvi Ekomuzeja Doli-
na miru pa se bo število obiskovalcev v Be-
nediktu v naslednjih letih zagotovo povečalo.

Tomaž Kšela
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Mag. Milan Repič: Imamo 
vse pogoje za izgradnjo term.

Kmečki vrt si je ogledala tudi ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano dr. Aleksandra Pivec.



Blagoslov zelišč pri Rupertu

Zeliščarice Kulturnega društva Rojs Srečko Niko Voličina so pripravile pravi 
zeliščarski praznik, ki je privabil veliko obiskovalcev

Petnajsti avgust je praznik Marijinega 
vnebovzetja, znan tudi kot veliki šma-
ren, velika maša, šmarno ali velika go-

spojnica. Gre za enega največjih krščanskih 
praznikov, ki so ga slavili že v apostolskih 
časih, saj se na ta dan krščanska Cerkev spo-
minja Marijine smrti in njenega vnebovzetja.

Na ta dan  so  nekoč blagoslovili  zelišča. 
V cerkev so prinašali šopke raznih rož in 
zelišč, ki jih je duhovnik blagoslovil s po-
sebnim obredom. Te so potem ljudje shra-
njevali doma, da bi jih branili pred ognjem 
in strelo. Zatikali so jih v hleve, mešali med 
krmo za živino in žitno seme, jih polaga-
li zakoncem in otrokom v postelje. Blago-
slov zelišč se je najdlje ohranil v Prekmurju. 
Blagoslov zelišč pri Rupertu je pripravila sek-
cija zeliščaric pri Kulturnem društvu Rojs 
Srečko Niko Voličina. Zeliščarice prostovolj-
no urejajo tudi Učne vrtove pri sv. Rupertu, 
svoje znanje prenašajo na otroke iz OŠ Vo-
ličina, sodelujejo pri 
dobrodelnih akcijah in 
skozi vse leto pripravijo 
vrsto dogodkov, ki pri-
spevajo k polepšanju 
kraja in so v dobro ljudi. 
Dan pred praznikom, 
14. avgusta 2019,  so v 
Čučkovi uti v Sp. Voli-
čini zeliščarice,  doma-
činke in domačini iz 
nabranih zelišč izdelo-
vali šopke za blagoslov, 
izdelali so jih približno 
600.   Pravijo, da so jih 
izdelali z dobro voljo, 
sedem različnih zelišč 
je bilo povezanih v šop-
ke, simbolno so pred-
stavljali vonj kruha, 
domačo pesem, dobro 
voljo, zdravje … Izde-
lovanje šopkov so s pe-
smijo popestrili ljudski 
pevci iz Selc. Druženje 
ob kruhu, zeliščnih 
pecivih in čaju je bilo 
pravi praznik, ki sta 
ga s »poučnim« šalji-
vim prizorom na temo 

»narava zdravi« popestrili Suzana Vogrin in 
Julčka Bračič iz KTD Selce, v šaljivo uprizori-
tev se je vključil tudi Ovtar Marko Šebart, ki 
je »ujel« tatinskega fantiča v vinogradu in je 
predstavil običaje ovtarske službe.

Zeliščni šopki so bili razstavljeni v cerkvi sv. 
Ruperta v Sp. Voličini, kjer je domači župnik  
Jože Muršec na dan Marijinega vnebovzetja, 15. 

Občina Cerkvenjak
Največja investicija v cestno infrastrukturo

Občina Cerkvenjak se je letos poleti 
spremenila v gradbišče, saj so na za-
četku poletja stekla prenovitvena dela 

na regionalni cesti Lenart–Cerkvenjak–Sveti 
Jurij ob Ščavnici z označbo R2-439 – odsek 
1305, ki poteka skozi središče naselja Cer-
kvenjak. »Glavno« cesto skozi Cerkvenjak 
so začeli prenavljati v dolžini 2,3 kilometra: 
na jugozahodu od križišča pod pokopali-
ščem do poslovno-obrtne cone v Brengovi 
oziroma do križišča s priključkom na avto-
cesto proti Murski Soboti in Lendavi ter na 
severovzhodu od križišča za Peščeni Vrh do 
meje z Občino Sveti Jurij ob Ščavnici. Hkrati 
s prenavljanjem cestišča gradijo ob cesti po 
vsej dolžini tudi pločnik ter polagajo kable za 
javno razsvetljavo in cevi za optiko.

Tako je od začetka poletja na cesti sko-
zi Cerkvenjak več gradbišč, mimo katerih 
poteka promet po enem pasu, urejajo pa ga 
semaforji. Med posameznimi gradbišči je več 
kot 150 metrov razdalje, tako da ostaja cesta 
kljub intenzivnim obnovitvenim delom na 

njej pretočna za promet, ki ga ni malo. Julija 
in avgusta so potekala tudi obnovitvena dela 
v središču Cerkvenjaka, kjer bodo uredili nov 
trg, ki bo naselju dal trški videz oziroma po-
dobo. V času, ko so prenavljali in urejali nov 
trg v centru kraja, je bil otežen dostop do tr-
govin, pošte, občine in lokalov ob njem. Zato 
so prenovo trga časovno umestili v čas, ko je 
največ ljudi na dopustu in je promet v sredi-
šču naselja in občine najmanj intenziven.

Kot pravi župan Občine Cerkvenjak Mar-
jan Žmavc, potekajo obnovitvena dela na 
cesti skozi Cerkvenjak po terminskem planu. 
Dela izvajajo podjetja Pomgrad, d. d., Komu-
nala Slovenske gorice in Marko Mark Nival. 

Vsak dan na cesti dela več deset delavcev 
in veliko mehanizacije. Za to, da dela pote-
kajo nemoteno in usklajeno, se vsako sredo 
v pisarni pri županu sestanejo predstavniki 
občine, izvajalcev, projektant, nadzornik, 
predstavniki Komunale Ptuj zaradi vodovo-
da, predstavniki Telekoma zaradi telekomu-
nikacijskih vodov in predstavniki Direkcije 
Republike Slovenije za infrastrukturo, ki je 
največji investitor.

Vsi, ki so odgovorni za modernizacijo ce-
ste, dobro sodelujejo tudi z občankami in ob-
čani, ki živijo ob njej, saj sproti usklajujejo vsa 
odprta vprašanja. Kot pravi župan Žmavc, 
doslej pri izvajanju del niso imeli kakšnih 
večjih problemov. Nasprotno. Velika večina 
Cerkvenjačank in Cerkvenjačanov z odobra-
vanjem spremlja dela na regionalni cesti, saj 
je bila zares že potrebna prenove. Občanke 
in občani se zavedajo, da bo podoba občine 
po modernizaciji ceste skozi njeno središče 
lepša, predvsem pa bo Cerkvenjak videti bolj 
urejen in sodoben. 

Modernizacija ceste skozi Cer-
kvenjak je največja investicija v 
cestno infrastrukturo na območju 
Občine Cerkvenjak od njene osa-
mosvojitve, če seveda izvzamemo 
izgradnjo avtoceste skozi občino. 
Vrednost celotne investicije znaša 
okoli 2,2 milijona evrov. Občina 
Cerkvenjak bo prispevala okoli 
280.000 evrov za izgradnjo pločni-
kov in okoli 50.000 evrov za ure-
ditev trga v središču Cerkvenjaka, 
glavnino sredstev pa bo zagotovila 
Direkcija Republike Slovenije za 
infrastrukturo.

Prenova regionalne ceste skozi 
Cerkvenjak ne bo prispevala samo 
k lepšemu videzu kraja in obči-
ne, temveč tudi k večji varnosti v 
cestnem prometu. Hitrost skozi 
središče Cerkvenjaka bo omejena 
na 30 kilometrov na uro, cestišče 
preko trga v središču naselja pa bo 
nekoliko dvignjeno, tako da voz-
niki hitreje od 30 kilometrov skozi 
trg niti ne bodo mogli voziti, če 
seveda ne bodo želeli poškodovati 
svojih vozil.

Kot pravi cerkvenjaški župan 
Marjan Žmavc, bodo vsa dela na 
obnovi regionalne ceste končana 
predvidoma do 25. oktobra.

Jeseni pa bodo v Občini Cerkve-
njak stekla tudi dela pri opremlja-
nju novega naselja v Cogetincih, 

kjer bo na voljo za zainteresirane investitorje 
od 10 do 12 gradbenih parcel za izgradnjo 
družinskih hiš. Novo naselje bo imelo vso ko-
munalno opremo, ki jo bodo novi stanovalci 
potrebovali, od vode, elektrike, kanalizacijskih 
priključkov in meteorne kanalizacije do opti-
ke. Skozi naselje bodo uredili tudi cesto s ploč-
nikom, ki bosta povezana z regionalno cesto 
skozi Cerkvenjak. Tako bo mogoče iz novega 
naselja po pločniku varno priti do središča 
Cerkvenjaka, kar je še posebej pomembno za 
mlade družine, ki iščejo lokacijo, na kateri bi 
si uredili svoj novi dom v Občini Cerkvenjak. 

Tomaž Kšela

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

dane in nenaročene prispevke uporabi v celoti ali skrajšane (s prilagojenim naslovom) ali jih 
ne uporabi. 

Zaradi velikega števila prejetih sporočil o dogodkih je potrebno njihov obseg omejiti. Ta je 
do15 vrstic in ena fotografija, če bistveno dopolnjuje prispevek. Pri pomembnejših dogodkih 
so možna vnaprej dogovorjena odstopanja. Prispevki lokalne skupnosti lahko obsegajo do 
40, društev (občni zbori, večji dogodki) pa do 20 vrstic. Prispevki naj bodo v Wordu (Times 
New Roman, velikost 12, razmik 1,5), fotografije morajo biti najmanj 1 MB, poslane v posebni 
datoteki. Izbor fotografij opravi uredništvo. Objavljeni prispevki izražajo stališča avtorjev. Pri-
spevkov z elementi sovražnega govora in nepodpisanih prispevkov ne objavljamo. 

Naslednja številka izide v petek, 27. septembra 2019. Zadnji rok za oddajo prispevkov ali 
nujne rezervacije prostora je 13. september 2019. 

Uredništvo

Telekom Slovenije na območju Občine Lenart 
nadaljuje s širitvijo optičnega omrežja
Telekom Slovenije v sodelovanju z Obči-
no Lenart nadaljuje z gradnjo optičnega 
omrežja, ki bo prebivalcem omogočilo 
višje internetne hitrosti in boljšo izkušnjo 
spremljanja televizije. V Telekomu Slove-
nije dosedanji potek gradnje ocenjujejo kot 
odličen primer dobrega sodelovanja tako s 
krajani kot z občino, zato predvidevajo, da 
bodo izgradnjo optičnega omrežja na pred-
videnem območju zaključili jeseni oziroma 
do konca letošnjega leta.

V Telekomu Slovenije občanom priporo-
čajo, da se za prehod na optiko odločijo že v 
času izvedbe gradbenih del, saj bodo po tem 
dodatni izkopi za povezave do hiš potekali z 
daljšim časovnim zamikom.

Tako so predvidene nadgradnje omrežja na 
več območjih, in sicer dela že potekajo v Le-
nartu na naslednjih lokacijah: Jurovska cesta, 
Cankarjeva ulica, Mariborska cesta, Ilaunigova 
ulica, Prešernova ulica, Jurčičeva ulica, Cankar-
jeva ulica, Cafova ulica (zaključek del je pred-
viden konec avgusta). Ob tem dela že potekajo 
tudi v naseljih Močna, Zgornji Žerjavci, Spo-
dnji Porčič, Spodnja Voličina in Rogoznica 
(zaključek del je predviden konec septembra). 

Predvidoma septembra se bodo dela pričela še 
v naseljih Spodnje Partinje in Zamarkova (za-
ključek del je predviden konec novembra).

Glavna prednost optičnega omrežja je 
velika pasovna širina, ki omogoča hitrejši, 
zanesljivejši in varnejši prenos podatkov, 
saj je optična povezava manj občutljiva na 
elektromagnetne motnje in udare strel. Op-
tično omrežje zagotavlja kakovostno upora-
bo širokopasovnih storitev, kot so televizija, 
internet in internetna telefonija.

Več informacij o ponudbi Telekoma Slo-
venije lahko dobite v Telekomovih centrih v 
Mariboru, in sicer v nakupovalnem središču 
Europark ali Rožmarin v središču mesta, pov-
praševanje pa lahko pošljete tudi na e-naslov 
tc.maribor@telekom.si. Prav tako so vam za 
dodatne informacije 24 ur na dan na voljo sve-
tovalci Telekoma Slovenije na brezplačni števil-
ki 080 8000 ter na e-naslovu info@telekom.si.

Vsi zainteresirani lahko gradnjo optične-
ga omrežja Telekoma Slovenije po Sloveniji 
spremljate na spletni strani http://ts.si/gra-
dnja-optike, kjer lahko preverite tudi mo-
žnosti na posameznih lokacijah in oddate 
prednaročilo za vzpostavitev priključka.

V poletnih mesecih se je središče Občine Cerkvenjak spremenilo v 
gradbišče, saj so prenavljali regionalno cesto skozi Cerkvenjak ter 
na novo urejali trg v njegovem središču.

LAS OVTAR
SLOVENSKIH GORIC

Obnovljena regionalna cesta in nov pločnik v Brengovi



Obnova Ulice heroja Lacka v Lenartu

V zadnjem času 
smo bili priča 
veliki preno-

vi  centra Lenarta,  do-
bili smo popolnoma 
drugo podobo našega 
prekrasnega  mesta. 

V mestu   tudi stran-
ske ulice  dajo poseben 
pogled, nekatere so, 
žal, potrebne prenove.   
Pred kratkim je te spre-
membe bila deležna ena 
izmed stranskih ulic,   
Ulica heroja Lacka. Del 
ulice je bil v zelo slabem 
stanju zaradi posedanja 
asfalta in nepravilnega odtekanja vode,  posle-
dica tega je bilo poplavljanje dvorišč. Sosedje 
smo se odločili, da bomo opravili temeljito 
sanacijo in prenovo na naših zemljiščih.  Ob-
čini smo predlagali, da ustrezno uredi cesto, 
ki je v njeni lasti. Župan in občinska uprava 
sta našemu predlogu prisluhnila, tako smo 

skupaj uredili in polepšali naše bivalno okolje. 
Želimo se zahvaliti županu Janezu Kramber-
gerju in občinski upravi za hitro odločitev in 
odobritev projekta. Prav tako gre zahvala iz-
vajalcema podjetju Mi-Kop in Komunali  Slo-
venske gorice za lepo in kvalitetno izvedbo del.

Ines Šomen

Hvaležni za 46 let služenja Martina Bezgovška pri 
Lenartu

V nedeljo, 28. julija 2019, ob 10. uri je 
v župnijski cerkvi sv. Lenarta sveto 
mašo še zadnjič daroval Martin Be-

zgovšek kot župnik naše župnije. Sveta maša 
je bila predvsem zahvala za vse služenje in 
darovanje nam, faranom, in celotni lokalni 
skupnosti. Somaševala sta dekan dr. Janko 
Görgner in Marjan Pučko, sedaj že novi žu-
pnik lenarške župnije.

V imenu ŽPS in vseh župljanov je cenjene-
ga župnika nagovorila Jasmina Breznik. Ob tej 
priložnosti so mu farani poklonili sliko cerkve 
sv. Lenarta in plakat, na katerem so v fotograf-
ski objektiv ujeti pomembni dogodki iz življe-

nja in delovanja gospoda Martina. Za-
hvalo je v imenu Občine Lenart izrekel 
župan mag. Janez Kramberger. Za 
podporo in sodelovanje so se zahvalili 
tudi slovenjegoriški skavti in anima-
torji. Pevke ljudskih pesmi DU Lenart 
pa so zapele prirejeno pesem Jaz sem 
otrok Marijin.

Polna župnijska cerkev je dokaz, 
da je spoštovan in zgleden človek ter 
odprtega srca za vsakogar. Druženje 
se je nadaljevalo v Centru Slovenskih 
goric ob kulinaričnih dobrotah in 
sladki kapljici. Vsak je potrpežljivo 
čakal, da je gospodu župniku stisnil 
roko v slovo in mu želel vse dobro in 
obilo blagoslova na njegovi nadaljnji 
poti.

Gospod Martin Bezgovšek je v 
lenarški župniji nastopil kot kaplan 
tedanjemu župniku in dekanu Janku 
Kotniku. Kasneje je bil imenovan za 
župnika, dolgo časa pa je bil tudi de-
kan in nato naddekan lenarške deka-
nije. Sedaj ima naziv častni naddekan. 
Leta 2014 mu je Občina Lenart pode-
lila tudi naziv častni občan Občine Le-
nart. Po 46-tih letih, ki jih je preživel 
v lenarškem župnišču, se je upokojil.

Sam pravi, da pravzaprav nikamor 
ne odhaja. Dokler ne dobi prostega 
mesta v Domu sv. Lenarta, bo maševal 
v župniji pri Sv. Barbari, kjer bo opra-
vljal naloge župnijskega upravitelja. 

Jasmina Breznik,  
Milena Grabušnik, Foto Tone

Iz nagovora Jasmine Breznik Martinu Bezgovšku
Svojo službo duhovništva ste pri nas začeli kot kaplan. Nato ste postali župnik. Vedno ste bili 

polni idej, z velikim žarom ste se lotili vsakega dela, ne le duhovnega, tudi fizičnega, in z veliko 
odprtostjo sprejemali nove izzive.

Z vso vnemo in veseljem ste se posvečali otrokom in mladini ter jih vodili na poti duhovnega ži-
vljenja. Podpirali ste otroška, mladinska in druga srečanja. Krščansko ste vzgojili mnogo generacij. 
Lahko rečemo, da ste postali del naših družin.

Z velikim razumevanjem in sočutjem ste poskrbeli za ljudi v stiski, starejše, bolne, osamljene, zave-
dajoč se, kaj pomeni opora duhovnika v njihovem življenju. Krepili in bodrili ste tiste, ki so doživeli 
razne izgube in se znašli v različnih življenjskih preizkušnjah. Mnogim ste povrnili upanje za življenje.

Prepoznavali ste poklicanosti posameznikov in njihovih talentov in jih usmerili na pravo pot.
Skrbeli ste, da je življenje v župniji bilo vedno aktivno. Skozi leta ste podpirali delovanje mnogih 

skupin. Kot duhovni voditelj ste nas učili vrednosti posameznika, družine, skupnosti v odnosu do 
hoje h Kristusu. Učili ste nas, kako pomembni so naši odnosi, odpuščanje in sprava, kako po-
membno je, da ne hitimo vsak zase skozi čas, da je pomemben čut za ljudi, da lahko z drobnimi 
pozornostmi naredimo življenje nekoga lepše, bogatejše. In vse to ste nam za vzgled dajali prav vi.

Vaša vrata so bila vedno odprta. Odprta za pogovor, nasvete, vaše misli pa so pogosto združevale 
Božjo besedo, pričevanja, poučevanja, predvsem pa vzpodbude, da se z Božjo pomočjo premaga 
vsaka ovira. 

Poleg tega, da imate veliko in mehko srce, imate tudi mogočno držo. Držo pokončnega duhov-
nika, ki ne le predano služi Gospodu, ampak tudi svojemu narodu in domovini. Ne gre spregledati 
vašega delovanja tudi na družbenem področju, kjer ste vsa leta neutrudno opominjali na vrednote, 
vrednost kateheze in krščanskega življenja.

Veliko truda ste vložili, da je naše svetišče skrbno urejeno, z namenom, da bi se vsi dobro počutili 
v našem skupnem domu. Skrbno premišljeno ste poskrbeli za vse obnove in nazadnje tudi, da ima 
blaženi Anton Martin Slomšek svoje mesto v naši cerkvi.

avgusta 2019,  pri obeh mašah blagoslovil zelišča. 
Po maši  so domače zeliščarice  delile šopke. 
Pripravile so tudi vrsto zeliščnih likerjev, ča-
jev,  spekle so peciva in kruh z zelišči in se-
meni, kar je privabilo ljudi, ki so se zadržali v 
prijetni družbi. Prvič so ljudem ponudile nov 
kulinarični produkt - Ruperški domači liker. 
Pravo doživetje za obiskovalce je bilo druže-
nje z igralci, člani Kulturnega društva Delavec 
Lenart, ki so se dogodka udeležili v kostumih 
iz predstave Pobeg v zgodovino čarovništva: 
Agata. Zgodba o Agati iz Štraleka in Frideriku 
Herbersteinu je povezana z Voličino, s cerkvijo 
sv. Ruperta. Veliko ljudi je prišlo na prireditev, 
na blagoslov zelišč, prijetno druženje, v druž-
bo dehtečega cvetja, zelišč, domačih dobrot in 
zeliščnih napitkov ter prijaznih ljudi.

Blagoslov zelišč pri Rupertu je lep farni 

in ljudski praznik, ki poudarja pomen zdra-
vilnih zelišč in bogastvo zdravja  ter  priva-
bi veliko ljudi vseh generacij, je ohranjanje 
etnološke in kulturne dediščine. Zeliščarke 
se zahvaljujejo vsem, ki kakorkoli poma-
gajo pri pripravi zeliščarskega praznika in 
ohranjanju tega lepega običaja in izročila. 
Blagoslov zelišč pri Rupertu je povezan tudi z 
Učnimi vrtovi pri Sv. Rupertu, ki krasijo oko-
lico cerkve in župnišča in vabijo, da spoznate 
bogastvo, raznolikost zelišč in cvetja ter dru-
gih rastlin.

Dogodek Blagoslov zelišč pri Rupertu poteka 
v okviru operacije Rupert (LAS Ovtar Sloven-
skih goric). Naložbo financirata Republika Slo-
venija in Evropska unija iz Evropskega sklada 
za regionalni razvoj.

D. O., foto: Venčeslav Zrim

Krajevni praznik v Voličini

V septembru, ko goduje sveti Rupert, 
praznuje Krajevna skupnost Voličina. 
Društva, šola, cerkev in Občina Le-

nart bodo pripravili vrsto športnih, kulturnih 
in zabavnih prireditev, ki bodo potekale v Vo-
ličini, Zavrhu in v 
Selcah. Proslava ob 
krajevnem prazni-
ku bo v petek, 20. 
septembra, žegna-
nje v nedeljo, 22. 
septembra, Trgatev 
v Zavrhu 2019 pa v 
soboto, 28. septem-
bra. Občani bodo o 
dogodkih obveščeni 
preko javnih medi-
jev, obvestil in objav 
na spletni strani in 
FB Občine Lenart

Tone Pavček je o septembru zapisal: »To 
je čas dni, ki diše po trgatvi, in glagol piti 
zori v najlepši spregatvi.«

Vabljeni na prireditve!
D. O.

57. mednarodni kmetijsko-živilski sejem AGRA

Organizatorji Agre od 24. do 29. 8. 2019 
so ponosni na 1.850 razstavljavcev iz 
32 držav s predstavitvijo najnovejših 

dosežkov kmetijske tehnike, strojev in opre-
me, vrhunskih živilskih proizvodov ter so-
dobnih znanj na področju rastlinske proizvo-
dnje, živinoreje in izdelkov široke potrošnje.

Slavnostni go-
vornik na odprtju, 
predsednik sloven-
ske vlade Marjan 
Šarec, je poudaril, 
da če nova genera-
cija ne bo ob pravem 
času prevzemala  
kmetij, ko je še volja, 
ko je še energija, po-
tem se slovenskim 
kmetijam ne bo do-
bro pisalo. Dežela 
partnerica je bila 
avstrijska Štajerska. 
Uvodni dan je se-

jem AGRA obiskal tudi evropski komisar za 
kmetijstvo in razvoj podeželja Phil Hogan. 
Prišli so mnogi razstavljavci in še številnejši 
obiskovalci iz Lenarta in drugih občin osre-
dnjih Slovenskih goric.

Franc Bratkovič
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Foto Marko Katan

Stojnica LAS Ovtar na Agri 2019



Občina Sveta Ana
Ustanovitev samostojne Občine Sveta Ana se je obrestovala

Občina Sveta Ana je v minulih enain-
dvajsetih letih, odkar je samostojna, 
doživela izjemen razvoj, zato se je 

njenim občankam in občanom oblikovanje 
samostojne občine obrestovalo. To je ponov-
no prišlo do izraza na osrednji proslavi »Tu 
sem doma« ob 21. občinskem prazniku, ki je 
bila sredi julija v Kulturno-turističnem cen-
tru Sveta Ana. 

Na proslavo so poleg številnih domačink 
in domačinov prišli tudi državni sekretar v 
kabinetu predsednika vlade Uroš Prikl, di-
rektor direkcije RS za infrastrukturo Damir 
Topolko, načelnik Upravne enote Lenart Jože 
Kraner, župani občin iz osrednjih Slovenskih 
goric, župan prijateljske občine Donja Voća iz 
Hrvaške Krunoslav Jurgec in drugi gosti. Na 
proslavi so bili tudi najvidnejši predstavniki 
političnega, kulturnega, gospodarskega in 
verskega življenja v občini, med njimi rav-
natelj osnovne šole Boris Mlakar in župnik 
Tonček Fras.

Zbranim je najprej spregovoril župan Obči-
ne Sveta Ana Silvo Slaček. Kot je dejal, so si za 
moto letošnjega občinskega praznika izbrali 
Gandijevo misel »Moč ni pogojena s fizični-
mi zmogljivostmi. Moč prihaja iz neomajne 
volje.« Anovčanke in Anovčani so namreč 
neomajno voljo pokazali pred 21 leti, ko so se 
izrekli za samostojno pot in za svojo občino. 
Kljub preveliki centralizaciji Slovenije, po-
manjkanju investicijskih sredstev in nekate-
rim drugim težavam, na katere opozarjajo ob-
čine, so v Občini Sveta Ana lahko po besedah 
Slačka zadovoljni z doseženim. Po njegovih 
besedah pa bi bilo za razvoj osrednjih Sloven-
skih goric še veliko bolje, če bi se na državni 
ravni uspeli dogovoriti za oblikovanje pokra-
jin, na katere bi prenesli določene pristojnosti 
z državne ravni, pa tudi z občinske.

»Sicer pa Anovčani neradi jamramo in 
znamo tudi v slabih stvareh najti pozitivne 
premike,« je dejal župan Občine Sveta Ana 
in poudaril, da bi bilo prav, če bi vsi skupaj 
večkrat govorili tudi o uspehih v razvoju ob-
čine, ne samo o težavah. Ko je Slaček sprego-
voril o dosežkih občine v zadnjem obdobju, 
je najprej spomnil na otvoritev obnovljenega 
odseka regionalne ceste RIII-730 Zgornja 
Ščavnica–Dražen Vrh v dolini reke Ščavnice 
v dolžini 2350 metrov. Gre za investicijo, ki jo 
je vodila direkcija za infrastrukturo in je sta-
la okoli 1,4 milijona evrov. Občina je pri tej 
investiciji sodelovala, vendar z manjšim dele-
žem. Na celotnem odseku so ob cesti položili 
zaščitne cevi za optiko, ob cesti pa so zgradili 
tudi kolesarsko stezo. Občina se z direkcijo že 
dogovarja za modernizacijo novega odseka 
ceste Žice–Sveta Ana v dolžini treh kilome-
trov v smeri Lenarta.

Kot je dejal Slaček, je občina pred kratkim 
zaključila tudi prvo fazo gradnje v športnem 
parku, kjer so namestili nekaj sodobnih na-
prav za rekreacijo pripadnikov vseh gene-
racij. Za to investicijo so pridobili evropska 
sredstva iz razpisa LAS.

Občina bo letos končala tudi izgradnjo ka-
nalizacije in čistilne naprave, ki jo po fazah 
gradi že štiri leta. Vrednost investicije je za 
majhno občino zelo velika, saj znaša okoli 1,2 
milijona evrov.

Po Slačkovih besedah občina veliko vlaga 
tudi v odkupe zemljišč za gradnjo in komu-
nalno opremljanje stavnih zemljišč. Pravkar 
komunalno opremljajo parcele za gradnjo 
novih stanovanjskih objektov v Lokavcu. Po 
terminskem načrtu bodo dela končali do 
konca poletja, na občini pa že pripravljajo 
razpis za prodajo parcel. Večje število par-
cel želijo na občini pripraviti in komunalno 

opremiti tudi na Sveti Ani, 
vendar bodo morali prej 
sprejeti novi občinski pro-
storski načrt ter za stano-
vanjsko gradnjo pridobiti 
nova zemljišča.

Župan je izrazil tudi 
zadovoljstvo, ker gradbe-
ništvo Bernjak po uspešni 
prodaji stanovanj v prvem 
objektu že vlaga in gra-
di drugi večstanovanjski 
objekt na Krivem Vrhu.

Tudi gradnja vodovo-
dov v Občini Sveta Ana 
po Slačkovih besedah še 
ni končana, čeprav je ob-
čina v minulih letih za to 
namenila veliko sredstev. 
V letošnjem letu bo občina 
zgradila dva odseka vodo-
voda, in sicer v Žicah in 
Rožengruntu. Ob vodovo-
dnih ceveh pa občina tam, 
kjer je to potrebno, polaga 
tudi zaščitne cevi za optič-
ne priključke.

Občina skrbi tudi za vla-
ganja v občinske ceste. Do 
konca letošnjega leta bodo 
modernizirali dva odseka 
občinskih cest, in sicer v 
Zgornji Ščavnici in v Žicah. 
Potreb je sicer več, vendar 
občino pri modernizaci-
ji občinskih cest omeju-
jejo finančne možnosti. 
»Upam, da se bo stanje v 
prihodnjih letih izboljšalo 
in bomo uspeli manko na-
doknaditi,« je dejal Slaček.

Župan je spregovoril tudi 
o turistični prepoznavnosti 
Občine Sveta Ana. Te go-
spodarske dejavnosti se po 
Slačkovih besedah loteva 
vse več posameznikov, ki 
so že pred leti začutili po-
slovno priložnost na po-
dročju turizma, čeprav ta 
dejavnost v osrednjih Slo-

venskih goricah ni bila 
tradicionalna. Razvoju 
turizma posvečajo ve-
liko pozornosti tudi na 
občini. Kot je dejal Sla-
ček, je ponosen na pri-
znanje Turistične zveze 
Slovenije, ki je lani Ob-
čini Sveta Ana podelila 
priznanje za najlepše 
trško jedro. Letos pa je 
turistična destinacija 
Sveta Ana prejela sre-
brni znak Slowenian 
green destination, kar 
občino uvršča v pre-
poznavno skupino tu-
ristično naprednih občin, ki so usmerjene v 
trajnostni in okolju prijazen razvoj turizma. 
Po županovih besedah so pri Sveti Ani vse to 
dosegli, ker so sodelovali vsi akterji.

Župan je na koncu opozoril, da h kako-
vostnemu, lepemu in bogatemu življenju v 
Občini Sveta Ana s prostovoljnim delom ve-
liko prispevajo tudi društva in organizacije, 
ki delujejo v občini. To dokazuje tudi bogat 
program praznovanja občinskega praznika, 
saj so se v njegovo načrtovanje in izvedbo 
vključila domala vsa društva in organizacije 
v občini.

Na osrednji proslavi ob občinskem prazni-
ku so podelili tudi denarne nagrade najbolj-
šim dijakom in študentom iz območja obči-
ne, na katere so v občini Sveta Ana še posebej 
ponosni. Nagrade so prejeli Anja Špindler, 
Tamara Lovrenčič, Klemen Rola, Ben Šnaj-
der, Domen Šnajder, Mihaela Roškarič, Aleks 
Harl, Barbara Dvoršak, Urška Kastelic in Sa-
bina Majerič.

Najbolj zaslužnim občankam in občanom 
pa so na proslavi podelili priznanja Občine 
Sveta Ana. Srebrni grb je prejel Jože Križan 
za zasluge in dosežke pri dolgoletnem delu 
na kulturnem področju in za uspešno pove-

zovanje programa na številnih prireditvah v 
kraju. Bronasti grb je prejel Martin Kocbek 
za dolgoletno vodenje KO RK Sveta Ana, za 
organizacijo in sodelovanje na številnih kr-
vodajalskih akcijah (kri je daroval že 51-krat) 
ter za skrb za starejše občane. Bronasti grb 
je prejela tudi družina Brancelj za večletno 
izvirno popestritev podobe Svete Ane in ak-
tivno sodelovanje članov družine na društve-
nem in političnem področju. Plaketo Občine 
Sveta Ana pa sta prejela družina Perko za 
dolgoleten topel sprejem in pogostitev poho-
dnikov prvomajskega pohoda po Anini poti 

ter Jelica Šumandl za 
dolgoletno prizadev-
no delo na družbenem 
področju v kraju.

Na osrednji proslavi 
ob občinskem prazni-
ku so domači ustvar-
jalci izvedli tudi bogat 
kulturni program, ki ga 
je vešče povezoval Jože 
Križan. Po proslavi pa 
so se udeleženci zadr-
žali na družabnem sre-
čanju v avli občine, kjer 
so izmenjavali poglede 
na dosežke in razvoj-
ne priložnosti Občine 
Sveta Ana.

Sicer pa je program letošnjega Aninega 
tedna 2019 trajal kar od 19. do 28. julija. V 
tem času se je v Občini Sveta Ana zvrstilo več 
kot 35 prireditev, koncertov, srečanj, športnih 
tekmovanj in drugih dogodkov, ki so bili vsi 
po vrsti dobro obiskani. Praznovanje Anine-
ga tedna so začeli s krvodajalsko akcijo in li-
kovno kolonijo »13. Anina paleta«, na kateri 
je letos sodelovalo zelo veliko likovnih ume-
tnikov, ki so upodabljali vedute Svete Ane. 
Proslavljanje občinskega praznika pa so kon-
čali z mašo v cerkvi Svete Ane in tradicional-
no gasilsko veselico s srečelovom, na kateri so 
udeleženci ob živi glasbi veselo zaplesali.

Tomaž Kšela

Odprli prenovljeno cesto Zgornja Ščavnica–
Dražen Vrh

V Občini Sveta Ana so v okviru prosla-
vljanja 21. občinskega praznika slo-
vesno odprli prenovljeno regionalno 

cesto RIII-730 Zgornja Ščavnica–Dražen vrh. 
Na slovesnosti v Zgornji Ščavnici pri družini 
Nikl so se poleg številnih domačinov zbrali 
tudi predstavniki insti-
tucij in podjetij, ki so 
zaslužni za obnovo te 
pomembne regionalne 
ceste ob naši severni 
meji.

V prireditvenem 
šotoru na začetku za-
dnjega obnovljenega 
odseka regionalne ce-
ste v Zgornji Ščavnici 
je zbranim spregovoril 
župan Občine Sveta 
Ana Silvo Slaček. Pove-
dal je, da so si v občini 
za obnovo ceste Zgor-
nja Ščavnica–Dražen 
Vrh začeli prizadevati 
že leta 2007. Prenova 
oziroma moderniza-

cija ceste je potekala v teh fazah: najprej so 
prenovili odsek skozi središče Svete Ane, v 
zadnji fazi pa so prenovili 2.350 metrov dolg 
odsek, ki se konča na križišču v neposredni 
bližini Zgornje Ščavnice 1. Investicijo je vo-
dila Direkcija Republike Slovenije za infra-
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Osrednje proslave ob občinskem prazniku so se poleg številnih domačinov 
udeležili tudi ugledni gosti.

Na proslavi so izvedli bogat kulturni program, ki ga je vešče povezoval 
Jože Križan. Slednji je za svoje delovanje na kulturnem področju prejel 
tudi srebrni grb občine.

Cesto so odprli župan občine Sveta Ana Silvo Slaček (drugi z leve), direk-
tor Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo Damir Topolko (tretji 
z leve) in predstavnika izvajalcev.

Slavnosti govornik na proslavi je bil župan Občine Sveta Ana Silvo Slaček.

Prejemniki občinskih priznanj, foto: Marjan Dvoršak

Najboljšim dijakom in študentom iz območja Občine Sveta Ana so pode-
lili denarne nagrade.



strukturo, izgradnja 
zadnjega odseka pa je 
stala okoli 1,4 milijona 
evrov. Večino sredstev 
je prispevala direkcija, 
manjši del pa občina. 
Ob prenovljeni cesti so 
zgradili tudi kolesarsko 
stezo ter položili cevi za 
optiko. Kot je dejal Sla-
ček, kolesarska steza v 
Sveto Ano ne bo priva-
bila samo več domačih 
obiskovalcev, temveč 
tudi številne turiste iz 
Avstrije, saj se naši se-
verni sosednje zelo radi 
vozijo na izlete s kolesi.

Dela so izvedli delav-
ci Pomgrada in Komu-
nale Slovenske gorice. 
Kot je dejal Slaček, so 
vsi odgovorni in pri-
stojni za moderniza-
cijo ceste med seboj 
dobro sodelovali, zato 
so projekt tudi uspešno 
in kakovostno izvedli. 
Najbolj pomembno pa 
je, da so pristojni za ob-
novo ceste dobro sode-
lovali tudi z domačini 
in z njimi uskladili vse 
podrobnosti. »Preno-
vljena cesta je takšna, 
kot mora biti. Na nič 
nismo pozabili,« je poudaril Slaček. Na koncu 
se je zahvalil direktorju Direkcije Republike 
Slovenije za infrastrukturo Damirju Topol-
ku, ki ima veliko zaslug za modernizacijo 
zadnjega odseka omenjene regionalne ceste, 
ter predstavnikom Pomgrada in Komunale 
Slovenske gorice.

V imenu izvajalcev del je zbrane nagovo-
ril Boris Sapač iz Pomgrada, ki se je vsem 
zahvalil za uspešno sodelovanje. Direktor di-
rekcije za infrastrukturo Damir Topolko pa je 
povedal, da so se v državi povečala vlaganja 
v cestno infrastrukturo, zato je lahko direk-
cija zadnji odsek omenjene regionalne ceste 
modernizirala v takšni dolžini. Kot je dejal, 
ima direkcija trenutno v Sloveniji odprtih 
okoli sto gradbišč, več jih je tudi v Slovenskih 
goricah. V občini Sveta Ana namerava direk-
cija nadaljevati z modernizacijo cestne infra-
strukture z obnovo ceste Žice–Sveta Ana, na 
kateri bo sanirala tudi plaz. Ob tej cesti bodo 
zgradili tudi kolesarsko stezo, dela pa bodo 

izvedli v eni in ne v več fazah. Topolko je na-
povedal tudi, da bodo v naslednjem obdobju 
pristopili h gradnji obvoznice mimo Lenar-
ta, ki bo prispevala k pretočnosti in varnosti 
prometa v osrednjih Slovenskih goricah. 

Nato so župan občine Sveta Ana Silvo Sla-
ček, direktor Direkcije Republike Slovenije za 
infrastrukturo Damir Topolko in predstavni-
ka izvajalcev slovesno prerezali trak in preno-
vljeno cesto predali namenu.

Po tem ko je bil uradni del otvoritve kon-
čan, je župnik pri Sveti Ani Tonček Fras pre-
novljeni odsek ceste še blagoslovil, da bi bilo 
na njej čim manj nesreč.

Otvoritvi, ki so jo popestrili s kulturnim 
programom, je sledilo družabno srečanje, 
na katerem so se zbrali številni domačini in 
drugi, ki bodo prenovljeno cesto uporabljali. 
Vzdušje na srečanju je bilo zelo veselo in pre-
šerno, saj bo prenovljena cesta domačinom 
in drugim uporabnikom življenje olajšala in 
predvsem naredila bolj varno.

Tomaž Kšela

Iz dogajanja ob Aninem tednu

Ob že opisanih 
dogodkih so 
bili v Aninem 

tednu neumorni ko-
njeniki Društva konje-
nikov Srebrni jezdec, 
ki organizirajo zelo 
raznolike pohode po 
poteh Občine Sveta 
Ana s čudovitimi raz-
gledi s konjskih hrbtov. 
Tudi letos se je kuhala 
prava štajerska kisla 
žüpa, potekal je kino 
na prostem ter priva-
bil presenetljivo števi-
lo obiskovalcev na trg. 
Mladinska kulturna 
zadruga je poskrbela 
za odličen potopis ter 
Anin roll, upokojenci 
so se družili ob ruskem 
kegljanju, prav tako 
je potekalo kolesarje-
nje po poteh občine 
Sveta Ana, gasilci so 
svoje spretnosti kazali 
na medsebojnih tek-
movanjih in na koncu 
poskrbeli za veselico z 
znanim slovenskim an-
samblom Murni. Prav 

tako je bilo s strani društev po-
skrbljeno za športne aktivnosti, 
s KD pa za kulturne dogodke v 
Aninem tednu. CMePZ KD Sv. 
Ana je letos praznoval 20 let, 
odkar deluje pod okriljem Kul-
turnega društva.

Pri preši v središču Sv. Ane 
so razglasili rezultate športnih 
tekmovanj in v organizaciji ob-
čine, športnega in turističnega 
društva ter naselij Dražen Vrh 
in Ledinek postavili klopotec.

Aninski prazniki je v doma-
čo cerkev na sam god sv. Ane 
privabil številne obiskovalce od 
drugod, mašo je ob somaševa-
nju duhovnikov daroval upoko-
jeni nadškof emeritus dr. Franc 
Kramberger, žegnanjsko nedeljo pa je z do-
mačini in domačim župnikom Antonom Fra-
som daroval msgr. dr. Ivan Janez Štuhec. Tudi 
letošnje zakonske jubilante je nagovoril p. dr. 
Vinko Škafar ob obnovitvi zakonskih obljub. 

Tako je letošnje praznovanje zopet privabi-
lo medse številne obiskovalce, ki v to občino 
privabi veliko število obiskovalcev, romarjev 
ter naključnih turistov.

SReBr, foto arhiv občine

Koncert Cerkveno prosvetnega pevskega zbora 
Sveta Ana

V petek, 26. 7. 2019, 
je v sklopu Anine-
ga tedna potekal 

koncert ob 20-letnici pri-
ključitve Cerkveno prosve-
tnega pevskega zbora Sveta 
Ana h kulturnemu društvu 
Sv. Ana. Koncert, ki se je 
odvil pod šotorom na plo-
ščadi nad telovadnico OŠ 
Sv. Ana, je privabil številne 
obiskovalce od blizu in da-
leč, ki so zapolnili ves pri-
reditveni prostor. Častna 
gostja je bila evroposlanka 
ga. Ljudmila Novak, ki je 
pevce povabila, da sloven-
sko pesem predstavijo tudi 
v Evropskem parlamentu 
v Bruslju, dodatno pa so 
koncert s svojim petjem 
obogatili pevci vokalne 
skupine Il divji. Zbor se je 
predstavil s širokim reper-
toarjem, ki se je dotaknil 
različnih zvrsti in žanrov. 
Te domoljubne, hudomu-
šne, filmske, poletne in 
zimzelene melodije so iz-
brali, ker se je v dolgem de-
lovanju zbora nabralo kar 
nekaj zares čudovitih, ki so 
balzam za ušesa in dušo in 
jih je bilo vredno ponovno 
zapeti. Nekatere pesmi smo lahko slišali pr-
vič, saj sta zborovodkinja Natalija Šijanec in 
njen mož Aleksander Šijanec pripravila tudi 
nekaj novih aranžmajev. 

Jubilejni koncert je po navadi tudi čas za 
podelitev priznanj in zahval, ki sta jih s stra-
ni JSKD območne izpostave Lenart podelila 
Breda Slavinec in Jože Križan, ki sta imela 
kar nekaj dela, saj je bilo prejemnikov sku-
pno kar 35. Najbolj velja izpostaviti pevce, ki 

v zboru delujejo že več kot 30 let in so zato 
prejemniki častne Gallusove značke. Suzana 
Rejak Breznik, Robert Ornik, Natalija Šijanec 
in Branko Grajner so člani zbora več kot 30 
let, Frančiška Lasecky prepeva že 49 let, Betka 
Urbanič 52 let, Verica Ornik 58 let, Janez Va-
kej 60 let in Jožica Zemljič častitljivih 62 let. 

Lucija Trojner, foto: Milan Rajter  
in Marjan Dvoršak
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Na otvoritveni slovesnosti je bilo zelo veselo, saj bo prenovljena cesta 
domačinom olajšala življenje in ga naredila bolj varnega.

Ob cesti so zgradili tudi kolesarsko stezo, ki bo v Sveto Ano poleg domačih 
ljubiteljev kolesarjenja privabila tudi turiste na kolesih iz sosednje Avstrije.

Anina paleta

Gasilsko tekmovanje

Rusko kegljanjeKuhanje kisle juhe

Kolesarjenje



Sprejem novorojencev pri županu Silvu Slačku

V prostorih Občine Sveta Ana je bil 12. 
julija sprejem novorojencev pri župa-
nu Silvu Slačku. Vabljeni so bili novo-

rojenčki, ki imajo stalno prebivališče v Občini 
Sveta Ana in so se rodili v letu 2019, ter še dve 
novorojenki, ki sta bili rojeni decembra 2018. 
V tem času se je v Občini Sveta Ana rodilo 13 

otrok, 5 fantkov in 8 deklic: Živa Küčan, Eve-
lina Breznik, Ajda Borko, Leo Berič, Pia Mu-
lec, Mark Mulec, Ema Pregl, Mia Vogrin, Kim 
Berlič, Aleks Pučnik, Jakob Dominko, Mark 
Radovanović, Zala Polenšak.

Starše z dojenčki je nagovoril župan Silvo 
Slaček in jim ob veselem dogodku izrekel če-

stitko ter jim podaril simbo-
lično darilo. Vsak novoroje-
nec prejme s strani občine 
enkratno denarno pomoč 
v vrednosti 250,00 EUR. Po 
končanem uradnem delu je 
sledila manjša pogostitev in 
druženje v prijetni družbi 
novorojenčkov. Čestitamo 
vsem mamicam in očkom 
ter seveda novim občanom 
Občine Sveta Ana!

AR

Občina Sveta Trojica v Slovenskih goricah
Pot do sreče in dobrih odnosov

V občini Sveta Trojica so v poletnih me-
secih potekale zanimive delavnice na 
temo, kaj lahko človek stori za svojo 

osebno srečo in ljubeče oziroma dobre od-
nose z drugimi, ki so vir duševnega zdravja. 
Delavnice, na katerih so si prizadevali najti 
odgovor na vprašanje, kako polno živeti, je 
pripravila in vodila priznana in uveljavljena 
upokojena strokovnjakinja univ. dipl. socio-
loginja Adela Kelhar, svetnica s certifikatom 
teorije izbire, realitetne terapije in kakovo-
stnega menedžmenta. Kelharjeva, ki je bila 
kar 48 let zaposlena v Svetovalnem centru za 
otroke, mladostnike in starše v Mariboru, je 
strokovno svetovala tisočerim staršem, mla-
dostnikom in odraslim različnih poklicev 
ter jim na njihovi življenjski poti pomagala 
pri osebnosti rasti in reševanju problemov v 
medsebojnih odnosih. Znano je, da je star-
šem, ki so želeli spremeniti vedenje svojih 
otrok, velikokrat dejala, da morajo najprej 
spremeniti sami sebe, saj starši lahko največ 
storijo za srečo svojih otrok, če sami v življe-
nju najdejo srečo in medsebojno ljubezen, 

spoštovanje in razumevanje.
Kelharjeva je predavanja oziroma delav-

nice, ki jih je poleti začela izvajati v Občini 
Sveta Trojica, tej občini poklonila. »Zaznala 
sem, da so v tej občini, kjer sem pred leti že 
organizirala delavnico o osebnosti rasti, v 
ospredje svojega delovanja postavili priza-
devanja za srečo in zadovoljstvo občank in 
občanov – torej ljudi. Ne gre jim samo za to, 
koliko kilometrov asfalta bodo položili in ko-
liko zidov bodo sezidali, temveč tudi za člo-
veka, za njegovo srečno in polno življenje in 
za urejene odnose med ljudmi. Za to, da bi 
bil človek srečen, pa potrebuje veliko več kot 
asfaltirane ceste. Med drugim potrebuje tudi 
veliko znanja s področja sociologije, psiholo-
gije in nasploh humanističnih ved. Zato sem 
se odločila tej občini pokloniti 13 ciklov po 
štiri ure svojih predavanj,« pravi Kelharjeva. 
Na pogovoru z županom Občine Sveta Tro-
jica Davidom Klobaso je tej občini podarila 
skupno 52 ur svojih predavanj, torej 52 ur 
svojega visoko strokovnega dela. Župan se 
ji je za lepo gesto zahvalil in dal za delavnice 

na razpolago sejno sobo v 
novi zgradbi Občine Sveta 
Trojica v središču kraja.

Delavnice Kelharjeve je 
obiskovalo 18 udeleženk 
in udeležencev. Interes za 
sodelovanje na delavnicah 
so pokazali še mnogi, ven-
dar število udeležencev ne 
more biti preveliko, saj po-
tem delo na delavnicah ne 
more potekati dovolj kako-
vostno.

Kelharjeva je udele-
ženkam in udeležencem 
na delavnicah predstavila 
Glasserjevo teorijo izbora. 
»Svet, v katerem živimo, je 
raznolik. Zato, da človek 
naredi iz sebe človeka, ki 

zna živeti povezano z drugimi zanj pomemb-
nimi ljudmi, potrebuje veliko znanja. Pred-
vsem mora doumeti, da dobro življenje sesta-
vljajo ljubeči odnosi. Pri tem je pomembno 
načelo, da prevzemamo odgovornost zase, 
namesto da nadzorujemo druge ljudi, pa 
tudi, da v odnosih ponudimo sebe, namesto 
da grajamo in zasmehujemo druge.«

Kot pravi Kelharjeva, je osrednje vprašanje 
za človekovo srečo raziskovanje, kako se po-
vezujemo z drugimi, in iskanje načinov, kako 
se bolje povezati z drugimi, predvsem v okvi-
ru naših najožjih odnosov.

»Sreča ali duševno zdravje je uživanje ži-
vljenja, ki si ga izberete, razumevanje z lju-
dmi, ki so vam blizu ali dragi, možnost, da s 
svojim življenjem počnete tisto, kar imate za 
vrednoto, in da ne počnete ničesar, s čimer bi 
kogarkoli prikrajšali za enako možnost, kot jo 
imate sami,« poudarja Kelharjeva. Kot pravi, 
je sreča duševno zdravje, nesrečnost pa sploh 
ne more biti duševno zdravje. Zato je za svo-
jo delavnico izbrala ime »Poti do duševnega 
zdravja«.

Večina ljudi se, kot pravi Kelharjeva, zave-
da, kaj potrebujejo za boljše telesno zdravje: 
predvsem več gibanja in manj hrane. Seve-
da pa je mnogo lažje nekaj reči, kot storiti. 
Pomembna ugotovitev pri skrbi za telesno 
zdravje pa je, da nihče drug in nobeno zdra-
vilo ne more za to, da bi se več gibali in manj 
jedli, storiti nič namesto nas.

Nesrečnost po besedah Kelharjeve ustreza 
stanju, kot če bi bili telesno brez kondicije. Ne 
glede na to, ali gre za pomanjkanje kondicije 
ali za nesrečnost, si lahko vsakdo pomaga k 
premiku k bolj zdravemu stanju samo, če ve, 
kaj storiti, in če je to tudi pripravljen storiti. 
Razlika je le v tem, da večina ljudi, ki je brez 
kondicije, ve, kaj morajo storiti – več se mo-
rajo gibati in morajo shujšati. Mnogi, ki so 
nesrečni, zaskrbljeni ali depresivni in želijo 
izboljšati svoje stanje, pa ne vedo kaj storiti.

Na delavnicah so udeleženke in udeleženci 
spoznali teorijo izbire, ki je nasprotje psiho-
logije zunanjega nadzora. Teorija izbire uči, 
da je izbira vedenja in ravnanja vedno v naših 
rokah. Kdor iz svojih navad odstrani grajanje 
in obsojanje drugih, sitnarjenje, pritoževanje, 
grožnje, podkupovanje in kaznovanje drugih 
ter jih nadomesti s poslušanjem in podpira-
njem drugih, spodbujanjem, sprejemanjem, 
zaupanjem, spoštovanjem in dogovarjanjem 
pri različnih mnenjih, je na pravi poti, da bo 
našel srečo in duševni mir oziroma zdravje. 
Nihče nima rad, da ga kdorkoli nadzira. Zato 
je vir slabih odnosov med ljudmi prepričanje, 
da »jaz bolje vem, kaj je prav in dobro za dru-
ge kot oni sami.« Kdor v partnerskem odnosu 
ter v odnosih s starši, otroci, učenci, učitelji, 
šefi in sodelavci sledi logiki, da sam najbolje 
ve, kaj je prav in najbolje za druge, pogub-
no vpliva na odnose med ljudmi. V resnici 
vsakdo ve samo, kaj je dobro zanj, in zato 
lahko spreminja samo sebe, ne drugih. Teo-
rija izbire je pravo nasprotje zunanjega nad-

zora – je psihologija notranjega nadzora. Za 
dobro razumevanje med ljudmi in za dobre 
odnose med njimi je zato nujno medsebojno 
spoštovanje. Dokler pa kdorkoli poskuša iz-
vajati zunanji nadzor nad drugim ali drugimi 
in uveljavljati svoj prav, češ da on najbolje ve, 
kaj je prav in dobro za druge, je medsebojno 
spoštovanje nemogoče doseči, saj so konflikti 
neizbežni. Nihče ne more imeti v lasti druge-
ga ali drugih, temveč lahko obvladuje in spre-
minja samo in zgolj samega sebe v skladu s 
svojimi vrednotami in predstavami v svojem 
intimnem svetu kakovosti, v katerem vsakdo 
goji svoje upe, težnje in skrite želje.

Nemogoče je na kratko opisati številna 
vprašanja, ki so jih obravnavali na delavni-
cah. Zato smo za mnenje o njih povprašali 
nekaj udeleženk.

»Na delavnicah sem ugotovila, da je za do-
bro urejanje odnosov med ljudmi, od česar je 
v največji meri odvisna naša sreča ali nesreč-
nost, potrebno veliko znanja. Pa tudi po tem, 
ko znanje pridobimo, ga je težko udejanjiti v 
vsakodnevni praksi. Težko se sprijaznimo s 
spoznanjem, da je vse odvisno od nas in od 
naše izbire in ne od nečesa izven nas. Za svo-
jo srečo ali nesrečnost smo odgovorni sami. 
Zato mi vedno, ko se znajdem pred dilemo, 
kaj reči in kako ravnati, v ušesih odzvanjajo 
Adeline besede z delavnice,« pravi Danica 
Arnuš iz Svete Trojice. »Mislim, da podobno 
čutimo vsi udeleženci delavnic.«

Tudi Marija Berlič iz Jurovskega dola je ve-
sela, da je sodelovala na delavnicah. »Izvedela 
sem veliko novega o tem, kako urejati odnose 
z ljudmi. Pogovori z Adelo mi veliko pomeni-
jo, zato sem hvaležna za to, da so me povabili 
k sodelovanju.«

»Na delavnicah sem izvedela veliko novega, 
kar mi pomaga, da lažje vodim svoje misli in 
dejanja. Ljudje smo zelo različni. Po pogovo-
rih na delavnicah lažje razumem druge. Zave-
dam se tudi, da so odnosi z drugimi ljudmi za 
človeka bistveni. Če se človek zaplete v nera-
zumevanje in konflikte z drugimi, mu to za-
greni življenje,« pravi Alenka Čufar iz Lenarta.

Tudi Nataša Deutsch iz Lenarta je zado-
voljna, da se je udeležila delavnic. »Skozi 
razprave na delavnicah sem pridobila nov 
pogled na življenje in na odnose med ljudmi. 
Spoznala sem, da lahko spreminjam samo 
sebe, ne morem pa spreminjati drugih. Že to, 
da človek sam sebe uspešno vodi v tem spre-
menljivem svetu, je velika umetnost. Na srečo 
v življenju vsakega človeka odločilno vplivajo 
njegovi odnosi z ljudmi, zlasti najbližjimi, vse 
drugo je manj pomembno. Zato je koristno, 
če se čim več naučimo o urejanju odnosov z 
drugimi, saj je to nujno za kakovostno življe-
nje,« pravi.

Delavnic, ki so čez poletje potekale v sejni 
sobi Občine Sveta Trojica, zadnje tri tedne v 
avgustu zaradi dopustov ni bilo, v jeseni pa se 
bodo nadaljevale.

Tomaž Kšela 

Občina Sveti Jurij v Slovenskih goricah
Živahno in delovno aktivno poletje v Občini Sv. 
Jurij v Slov. goricah

Za občino Sv. Jurij v Slov. gor. je aktivno 
poletje. V času poletnih počitnic se je namreč 

nadaljevala izvedba treh večjih projektov, ki jih 
jurovska občina izvaja v tem koledarskem letu. 

Asfaltiranje cestnega odseka Široko v Zg. Partinju
Z asfaltiranjem 1,5 km 

dolgega cestnega odseka 
Široko v Zg. Partinju se iz-
vedbena dela 3. sklopa re-
konstrukcije občinskih cest 
– faza III počasi približuje-
jo h koncu. Vozni pas tega 
cestnega odseka je poleg 
nove asfaltne prevleke pri-
dobil tudi na širini vozišča, 
in sicer iz sedanjih 2,5 m 
na 3 metre. Vrednost tega 
projekta znaša 186.635 € z 
DDV. Zaključek izvedbe te 
rekonstrukcije, ki jo izvaja 
cestno podjetje Asfalti Ptuj, 
je načrtovan za konec pri-
hodnjega meseca.

Srečanje jubilejnih zakonskih parov

V župniji sv. Ana v Slovenskih goricah 
že nekaj let pripravljajo srečanja za-
konskih parov, ki tisto leto praznujejo 

okrogle obletnice poroke. Letošnje srečanje 

se je ob sv. maši odvijalo 21. julija. Mašo je ob 
domačem župniku Tončku Frasu daroval žu-
pnik župnije Sv. Petra v Mariboru p. dr. Vinko 
Škafar. Vsakemu zakonskemu paru je podaril 

blagoslov in mu zaželel 
srečen zakon tudi v priho-
dnje. Ob koncu obeda se je 
župnik Fras zahvalil p. Ška-
farju in zakonskim parom, 
ki so našli toliko poguma 
in se udeležili srečanja. Po 
končanem cerkvenem delu 
slavja se je odvijalo druže-
nje v Gostilni Eder.

Ludvik Kramberger, foto: 
Marjan Dvoršak
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Univ. dipl. sociologinja, svetnica Adela Kelhar (prva z leve) z nekaterimi 
udeleženkami predavanj in delavnic o poti do sreče in ljubečih odnosov – 
ta so vir duševnega zdravja, ki jih je poklonila Občini Sveta Trojica.



Pričela se je izvedba projekta: Medgeneracijski center »Telovadnica na 
prostem z rekreacijsko potjo« 

Podjetje Lesnina 
MG oprema, d. d., iz 
Ljubljane je skupaj s 
svojimi podizvajalci 
pričelo z izvedbo pro-
jekta Medgeneracijski 
center - »Telovadnica 
na prostem z rekrea-
cijsko potjo«. Finančna 
konstrukcija projekta 
je sicer sestavljena iz 
nepovratnih sredstev 
Agencije Republike 
Slovenije za kmetijske 
trge in razvoj podeže-
lja ter proračuna Občine Sv. Jurij. V sklopu 
tega projekta se bo poleg novih fitnes naprav 
na prostem uredilo približno 230 metrov 
ceste ob športnem parku v Jurovskem Dolu 

s pločnikom ob cesti, parkiriščem in razsve-
tljavo. Projekt v vrednosti 79.319 € z DDV bo 
predvidoma končan do konca prihajajočega 
meseca.

Oživitev trškega jedra
Tretji projekt, ki je v jurovski 

občini trenutno v polnem mahu, je 
Oživitev trškega jedra. V prvi fazi 
tega projekta je občina nabavila 
prireditveni odrski podest za do-
godke na trgu, 10 zložljivih stojnic 
s streho in gasilske garniture. Vr-
hunec prve faze omenjenega pro-
jekta je izid knjige o Ivanu Roškarju. V povezavi 
z izidom knjige sta bili v organizaciji Osnovne 
šole Jožeta Hudalesa pod mentorstvom Milene 
Kokol v tem mesecu izvedeni tudi dve delav-
nici. Minuli teden pa so uradno izdajo knjige 
o pomembnem slovenskem politiku in napre-
dnem kmetovalcu, rojenem v Malni, počastili s 
tiskovno konferenco in simpozijem. 

V drugi fazi projekta Oživitev trškega jedra 
bo jurovska občina nabavila I-ternal (digitalni 
spomenik), stole za uporabo na trgu, dodatno 
opremo za potrebe delovanja društev pa na-
meravajo nabaviti tudi partnerji v projektu. 
Slednji bodo to jesen organizirali razne do-

godke, ki se bodo odvijali na trgu v Jurovskem 
Dolu. Partnerji tem projektu so: JVIZ in VVZ 
OŠ Jožeta Hudalesa, Društvo vinogradnikov 
Sv. Jurij v Slov. goricah, Kulturno društvo 
Ivan Cankar Jurovski Dol, Društvo kmečkih 
gospodinj Sv. Jurij v Slov. goricah, Gostilna 
Špindler, Mateja Konrad, s. p., in Prostovoljno 
gasilsko društvo Sv. Jurij v Slov. goricah. 

Skupna vrednost projekta znaša 62.291,51 €, 
s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj 
bo občina pridobila 40.000,00 € (od tega v letu 
2019 24.892,24 € in v letu 2020 15.107,76 €). 
Delež partnerjev je 6.375,10 €. 

Dejan Kramberger

Novinarska konferenca in simpozij o Ivanu 
Roškarju, kmetu in politiku pod njegovo trto

V četrtek, 22. avgusta 2019, je v sejni 
sobi Občine Sv. Jurij v Slov. gor. pote-
kala novinarska konferenca, na kateri 

je bil predstavljen projekt Oživitev trškega je-
dra s poudarkom na dogodku ob izdaji knjige 
o Ivanu Roškarju »Simpozij o kmetu in poli-
tiku pod njegovo trto«.

V okviru projekta »Oživitev trškega jedra« se 
lokalna skupnost zavzema za aktivno dogajanje 
v urbanem središču, katerega želijo v sodelova-
nju z drugimi dogodki v organizaciji domačih 
društev in osnovne šole še dodatno popestriti. 

Projekt sofinancirata Republika Slovenija 
in Evropskega unija iz Evropskega sklada za 
regionalni razvoj, Ukrep 
PRP 19.2: Podpora za izva-
janje operacij v okviru stra-
tegije lokalnega razvoja, ki 
ga vodi skupnost. 

Osrednja nit tiskovne 
konference je bila napo-
ved simpozija o kmetu in 
politiku pod njegovo trto 
ob izdaji knjige Ivan Ro-
škar, v katerem je zbrano 
gradivo znanega Jurovča-
na, pomembne slovenske 
osebnosti, ki se je boril za 
pravice slovenskega kmeta. 
Avtorja knjige Ivan Roškar 
– narodni politik iz Sloven-
skih goric sta Milena Ko-
kol, profesorica zgodovine 
in geografije, in Aleksander 
Purgaj, dolgoletni razisko-
valec zgodovine Sv. Jurija v 
Slov. goricah. 

Življenje Ivana Roškarja 
in njegov pomen za Slo-
vence je bilo v polni kul-
turni dvorani v Jurovskem 
Dolu predstavljeno minulo 
soboto, 24. avgusta 2019, 
na Simpoziju o kmetu in 

politiku pod njegovo trto. O njegovem delu 
sta spregovorila avtorja knjige, njegov zgo-
dovinski pomen pa je predstavil zgodovinar 
dr. Marjan Toš. Dogodka so se ob domačem 
županu Petru Škrlecu in številnih domačinih 
ter obiskovalcih Slovenskih goric udeležili še 
evropski poslanec Franc Bogovič, poslanec 
DZ Franc Breznik, državni sekretar na Mini-
strstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
dr. Jože Podgoršek, vodja kabineta ministrice 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano mag. 
Andrejka Majhen, predsednik in podpredse-
dnica SLS Marjan Podobnik in Suzana Lara 
Krause, direktor pokrajinskega arhiva Ma-

ribor Ivan Fras, predsednik domovinskega 
društva Rudolfa Maistra Aleš Arih in viničar 
Stare trte na Lentu Stane Kocutar. Udeleženci 
dogodka so prejeli vsak svoj izvod knjige Ivan 
Roškar - narodni politik iz Slovenskih goric. 

Pogovor je povezovala Darinka Čobec, 
program pa so popestrili člani tamburaške 
skupine KD Peter Dajnko Črešnjevci in ci-
trarka Nada Svetina iz Jakobskega Dola.

Dejan Kramberger

Vesna Breznik nova ravnateljica OŠ J. Hudalesa 
Jurovski Dol

Dolgoletni ravnatelj na OŠ J. Hudalesa 
v Jurovskem Dolu Stanislav Seneko-
vič, ki je uspešno vodil osnovno šolo 

v domačem Jurovskem Dolu, se je konec juli-
ja 2019 upokojil. Za novo ravnateljico je bila 
imenovana in potrjena Vesna Breznik, prav 
tako iz Jurovskega Dola. Vesna Breznik, pro-
fesorica pedagogike in slovenščine, je svojo 
delovno pedagoško pot pričela 1. 9. 2005 prav 
na OŠ J. Hudalesa, kjer je opravljala priprav-
ništvo v šolski svetovalni službi. Iz domačega 
Jurovskega Dola jo je poklicna pot popeljala 
na OŠ Benedikt, kjer je v 13-ih letih poleg 
poučevanja slovenščine ter delu v oddelku 
podaljšanega bivanja kot pedagoginja izva-
jala tudi dodatno strokovno pomoč in vodila 
številne projekte v šoli. 5 let pa je na OŠ Bene-

dikt opravljala tudi funkcijo podravnateljice. 
Med cilji, ki si jih je zastavila nova ravnate-

ljica na OŠ J. Hudalesa, je skrb za dobro sode-
lovanje šole s starši, z lokalno skupnostjo in 
društvi ter drugimi zavodi iz domače občine. 
»Poudarek bo tudi na ustvarjanju pozitivne 
medsebojne klime znotraj zavoda, tako med 
učenci kot med zaposlenimi s ciljem zagoto-
vitve varnega in sproščenega okolja za učen-
ce. Posebna skrb bo posvečena tudi vrtcu, v 
katerega se število vpisanih otrok iz leta v leto 
povečuje, zato bo dolgoročno potrebno raz-
mišljati tudi o morebitni prostorski širitvi,« 
razmišlja o prioritetnih ciljih Vesna Breznik, 
nova ravnateljica na OŠ J. Hudalesa. 

Dejan Kramberger
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Obvestilo o objavljenih javnih razpisih
Občina Sv. Jurij v Slov. goricah je 8. 8. 2019 objavila 

Javni razpis o finančni pomoči za pospeševanje malega gospodarstva in samozaposlo-
vanja v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah v letu 2019.

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

Finančna sredstva so namenjena za sofinanciranje izvajanja posameznih ukrepov:
a. Subvencioniranje obrestne mere,
b. Pomoč za samozaposlitev.

Upravičenci po tem razpisu so fizične osebe, ki so bile pred realizacijo samozaposlitve 
prijavljene pri Zavodu za zaposlovanje RS in izpolnjujejo naslednje pogoje: 

 - stalno prebivališče na območju Občine Sv. Jurij v Slov. goricah,
 - sklenjeno pogodbo o samozaposlitvi ali vračilu prispevkov z Zavodom za zaposlovanje,
 - registracija dejavnosti na podlagi Zakona o gospodarskih družbah v obdobju od 1. 9. 

2018 do 30. 9. 2019,
 - dejavnost mora pomeniti edini in glavni poklic,
 - poslovni sedež poslovnega subjekta mora biti na območju Občine Sv. Jurij v Slov. goricah.

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

Razpisni rok za oddajo vlog je najkasneje do četrtka, 3. 10. 2019, do 12. ure.

Občina Sv. Jurij v Slov. goricah je 26. 8. 2019 objavila
Javni razpis za podelitev finančnih nagrad dijakom in študentom v Občini Sv. Jurij v 

Slov. goricah za šolsko/študijsko leto 2018/2019. 
Občina Sv. Jurij v Slov. goricah razpisuje finančna sredstva iz proračuna občine, ki so 

namenjena dijakom oz. študentom, ki dosegajo nadpovprečne rezultate pri pridobivanju 
osnovne izobrazbe ali zraven rednega šolanja izkazujejo še intelektualno ali umetniško na-
darjenost oz. dosegajo izjemne dosežke na različnih področjih. 

Besedilo javnega razpisa in ostala razpisna dokumentacija sta objavljena na spletni strani 
občine: www.obcinajurij.si, dobite jo lahko tudi na sedežu občine v času uradnih ur.

Razpisani rok za oddajo vlog je petek, 18. 10. 2019, do 12. ure. 
Občina Sv. Jurij v Slov. goricah, Peter Škrlec, župan

 www.radiomaribor.si

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

NAJVEC LOKALNIH RADIJSKIH NOVIC

NAJVEC LOKALNIH RADIJSKIH NOVIC

Poleg župana avtorja knjige Sandi Purgaj in Milena Kokol



Dvajset let delovanja Slovenskogoriškega foruma

Člani Slovenskogoriškega foruma so se 
konec junija sestali na okrogli mizi 
»20-letnica slovenskogoriškega foru-

ma – dosežki in izzivi«, s katero so obeležili 
20 let delovanja tega foruma, ki združuje ljudi 
različnih poklicev, zlasti razumnike, ki si še 
posebej prizadevajo za razvoj gričevnatega 
sveta med Dravo in Muro. Pobudo za usta-
novitev foruma sta decembra leta 1998 dala 
brata in pedagoga Mirko in Marjan Žmavc. 
Slednji je na okrogli mizi spregovoril o usta-
novitvi foruma in o njegovih aktivnostih v 
prvih dvanajstih letih. Cilj združenja je bil in 
ostaja na strokovni ravni osmisliti družbe-
ni, kulturni in gospodarski razvoj osrednjih 
Slovenskih goric. Na ustanovni skupščini 
leta 1999 so se poleg obeh pobudnikov zbra-
li mnogi prepoznavni razumniki, med njimi 
inženir Stanko Žmavc, dr. Bernard Rajh, Vin-
ko Lorenčič, novinar Edvard Pukšič, mag. Ci-
ril Paluc, slikar in kipar Ivo Lorenčič, Majda 
Toš, Stanislav Senekovič, dr. Jurij Kunaver z 
ženo Jelko, dr. Jože Lojk z ženo Miro, Milan 
Nekrep, novinar Tomaž Kšela, Karl Vurcer, 
dr. Ivan Rihtarič, dr. Marjan Toš, Jože Kraner, 
akademski slikar Mitja Steka, bančnik Tone 
Brumen, pilot Anton Rajšp, arhivista Vik-
tor in Metka Vrbnjak, gostinec Jože Braček, 
zdravnik Franc Antolič, podjetnik Ivan Pe-
trovič in drugi. Danes forum združuje okoli 
50 članov iz vse Slovenije, ki na svojem stro-
kovnem področju zavzeto delujejo za razvoj 
Slovenskih goric.

V minulih 20 letih se je forum odzival na 
izzive časa ter na različnih okroglih mizah, 
posvetovanjih in drugih sestankih obravna-
val najbolj aktualna vprašanja, povezana z 
razvojem osrednjih Slovenskih goric. 

Kot je na okrogli mizi dejal predsednik 
Slovenskogoriškega foruma Tomaž Kšela, 
čas, v katerem živimo, zaznamujeta izjemno 
hiter tehnološki razvoj in globalizacija. Eden 
najbolj pronicljivih zgodovinarjev in misle-
cev našega časa Yuval Noah Harari ugotavlja, 
da je človeštvo sredi sprememb, ki jih še ni 
doživelo, zato pravzaprav nihče v resnici ne 
razume, kaj se dogaja in kam se svet razvi-
ja. V takšnih razmerah je težko sprejemati 
pametne odločitve in to na vseh ravneh – v 
osebnem življenju, na podjetniški ravni, v lo-
kalni skupnosti, na državni ravni. Kljub temu 
pa mora vsakodnevno sprejemati odločitve, 
brez možnosti, da bi jih pretehtal iz vseh 
zornih kotov. Zato dandanes v vseh večjih 
organizacijah, korporacijah in združenjih 
organizirajo tako imenovane »brainstormin-
ge« oziroma razprave, na katerih udeleženci 
»viharijo možgane« in iščejo nove ideje za 

razvoj. »Brainstorming« ali »možganska ne-
vihta« je v svetu najbolj znana in enostavna 
metoda za preverjanje lastnih misli in iskanje 
novih idej s skupnim razpravljanjem in raz-
mišljanjem v skupini. Skupinsko »viharjenje 
možganov« pri udeležencih spodbuja ustvar-
jalno razmišljanje in zavedanje, da vsaka ideja 
šteje in da je vsaka pomembna za oblikovanje 
najboljših skupnih zamisli. Po besedah Kšele 
so v minulih dvajsetih letih na sejah Sloven-
skogoriškega foruma »previharili« številna 
vprašanja in probleme ter tako pripomogli 
k novim idejam, ki so prispevale k hitremu 
razvoju osrednjih Slovenskih goric.

V ospredje razprav na forumu so bile teme, 
povezane z družbeno in kulturno zgodovino, 
ki je naša učiteljica, z gospodarskim razvo-
jem, z razvojem podjetništva, z varstvom na-
ravne in kulturne dediščine, s spodbujanjem 
ekološkega kmetovanja, s skrbjo za zdravje, s 
promocijo osrednjih Slovenskih goric in dru-
gimi aktualnimi vprašanji.

Forum je izvedel tudi več samostojnih ak-
tivnosti, izdal več publikacij in izvedel več 
akcij. Njegov prvi predsednik in sedanji žu-
pan Občine Cerkvenjak Marjan Žmavc je na 
okrogli mizi spomnil na izdajo publikacije 
»Cerkvenjak od pradavnine do današnjih 
dni«, ki jo je spisal sam, na izdajo zbornika 
Občine Cerkvenjak »Podobe kraja«, na iz-
dajo zbornika ob 220-letnici organiziranega 
šolstva v Cerkvenjaku, na knjigo Zavezniški 
letalci v cerkvenjaški zgodovini, na postavitev 
spominskega obeležja padlim zavezniškim 
letalcem na Vanetini ter na številne dosežke 
posameznih članov foruma. Mag. Ciril Pa-
luc je pripravil »Cerkvenjaški besednjak«, dr. 
Bernard Rajh je spisal narečni slovar »Gučati 
po antujoško«, slikar in kipar Ivo Lorenčič je 
izklesal več kipov, ki krasijo kraj, več članov 
foruma pa je aktivno sodelovalo tudi pri izda-
ji publikacij ob 500-letnici cerkve sv. Antona 
in ob 20-letnici samostojne Občine Cerkve-
njak. Posamezni člani foruma redno in opa-
zno sodelujejo tudi pri izdajanju Ovtarjevih 
novic in Zrnja iz Cerkvenjaka.

V razpravi na okrogli mizi ob jubileju foru-
ma, v kateri so sodelovali domala vsi člani, so 
eden za drugim poudarjali pomembno vlogo, 
ki jo je forum odigral v minulih dvajsetih le-
tih. V tem času so osrednje Slovenske gorice 
izredno napredovale, k čemur so po besedah 
zdravnika Franca Antoliča še posebej prispe-
vale novonastale manjše občine, v katerih je 
lokalna samouprava veliko bolj zaživela, kar 
se v teh občinah pozna na vsakem koraku. 
Nekdanji ravnatelj osnovne šole v Cerkvenja-
ku Milan Nekrep pa je opozoril na pomemb-

no vlogo foruma pri oza-
veščanju ljudi. Pridružil se 
mu je tudi sedanji ravnatelj 
mag. Mirko Žmavc, ki je 
opozoril, da bo moral fo-
rum pomladiti svoje član-
stvo, da bo njegov glas bolj 
slišan tudi med pripadniki 
mlajših generacij. Edi Kup-
čič pa je izpostavil vlogo fo-
ruma pri povezovanju ljudi, 
ki si prizadevajo za razvoj 
Slovenskih goric na različ-
nih področjih v različnih 
občinah oziroma krajih. S 
tem forum prispeva tudi k 
pretoku izkušenj in idej.

E. P in T. K.

nikom Andrejem Kocbekom. V govoru je 
poudaril, da bi morali več sodelovati in za-
gotoviti večjo socialno varnost za vse občane. 
Uradnem delu je sledilo druženje ob dobrem 
prigrizku in kapljici. Zanju se zahvaljuje-
mo Marku Šebartu ter Darku Perku in Nadi 

Placetič. Prav tako vsem donatorjem srečk, 
ki smo jih prodajali. Zahvala gre tudi Štefki 
Slanič (mlajši) za dobro izveden srečelov. Za-
hvala gre tudi družini Kocbek za prostor in 
Občini Lenart za mize. Tovariško druženje 
smo končali pozno popoldan.

Komemoracija za družino Druzovič
30. 7. smo se v veli-

kem številu zbrali na 
komemoraciji ob spo-
minski plošči ustrelje-
ne družine Druzovič 
v Selcah. Po himni, ki 
jo je zapel pevski zbor 
Turistično kulturne-
ga društva Selce, sem 
pozdravil vse navzoče, 
ponovno je zapel zbor, 
Esher Hađiselimovič, 
predsednik krajevnega 
odbora, pa je v govoru 
poudaril, da bi bilo po-
trebno v naše vrste pri-
vabiti čim več mlajših. 
Po še eni pesmi je ori-
sala svojo življenjsko pot Treza Novak. Sledi- lo je druženje. Hvala občini Lenart za prostor.
Najava dogodkov

5. 9. 2019 se bomo odpravili na strokovno 
ekskurzijo v Velenje na ogled znamenitosti 
mesta. Ogledali si bomo grad z muzejsko 
zbirko, zatem muzej osamosvojitve in premo-
govnik. Po kosilu se bomo ogledali še mestno 
središče.

Prijave zbiramo Alojz Bezjak (040 748 
680), Štefka Slanič (051 497 116) in Darko 
Perko (041 425 730).

Predavanje: Osrednje Slovenske gorice 
in Voličina med nemško okupacijo 1941-
1945: od nasilja do upora

24. septembra 2019 ob 18. uri bo v prosto-
rih OŠ Voličina predavanje o Slovenskih gori-
cah med nemško okupacijo med 2. svetovno 
vojno in o reakciji prebivalcev, ki je od nasilja 
pripeljala do upora. Predaval bo dr. Marjan 
Toš, muzejski svetovalec.

Alojz Bezjak, predsednik ZB Lenart

70 let PGD Osek in 48. dan gasilcev GZ Lenart

Osek v Občini Sv. Trojica v Slovenskih 
goricah je bil v soboto, 10. avgusta, v 
znamenju gasilcev. Tam so namreč ga-

silci in gasilke predali svojemu namenu novo 
gasilsko vozilo in obnovljen gasilski dom.

Hkrati so ta dan v Oseku gasilci in gasilke 
vseh desetih društev na območju Upravne 
enote Lenart ali nekdanje velike Občine Le-
nart, vključenih v Gasilsko zvezo Lenart, pro-
slavili 48. dan gasilcev Gasilske zveze Lenart.

Pripravili so parado gasilskih vozil in ga-
silcev. Pod velikim šo-
torom, ki ga je doniral 
trojiški župan Klobasa, 
se je nato zvrstila vrsta 
govornikov, od Srečka 
Poštraka, predsedni-
ka PGD Osek, Davida 
Klobasa, župana Ob-
čine Sv. Trojica v Slo-
venskih goricah, Jožeta 
Selinška, predsednika 
GZ Lenart, do drugih. 
Prehojeno 70-letno pot 
od njenih začetkov do 
danes pa je orisal častni 
predsednik društva 
Franc Rojko. 

Ob tej priliki je bilo 
podeljenih veliko za-
hval, napredovanj, pri-
znanj in odlikovanj. 
Novo gasilsko vozilo za 
prevoz moštva GVM-1 
VW Transporter 4x4 
in obnovljeni gasilski 
dom sta bila tudi bla-
goslovljena. Na prvo 
preizkusno vožnjo po 
uradni predaji vozila, 
ki je bilo zaupano mla-
demu vozniku Alešu 
Škrobarju, so se nato 
popeljali najbolj zaslu-
žni, da so oseški gasil-
ci v Občini Sv. Trojica 
z nekaj manj kot 2100 
občani in tremi gasil-
skimi društvi prišli do 
novega vozila. Sicer 

pa je treba zapisati, da je za novo pridobitev 
oseških gasilcev vsekakor najbolj zaslužna 
Občina Sv. Trojica s starim županov Darkom 
Frasom in novim Davidom Klobaso. Po osre-
dnji slovesnosti se je dogajanje nadaljevalo z 
gasilsko veselico. Prizadevni oseški gasilci in 
gasilke, ki se lahko pohvalijo tudi z izredno 
pridnim gasilskim podmladkom, so pripravi-
li še bogat srečelov.

Franc Bratkovič

Iz dejavnosti 
ZB Lenart
Proslava in 
tovariško druženje 
pri partizanski 
bolnici „Cafa“

Zbrali smo se dne 
25. 6. ob 12. uri, 
sledil je kraj-

ši kulturni program 
s slavnostnim govor-
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Po opravljeni svečani predaji novega vozila so se na preizkusno vožnjo 
popeljali tisti, ki jim gre največja zasluga, da so oseški gasilci prišli do 
novega avtomobila.

Slovesnost pod velikim šotorom se je začela z državno in zatem še gasil-
sko himno.

Na okrogli mizi ob jubileju Slovenskogoriškega foruma so njegovi člani 
ovrednotili njegovo delovanje in rezultate dela foruma v minulih 20 letih.



Dvig klopotca v Lenartu in ekskurzija 
Spoznavanje domačih krajev

Kot že nekaj let za-
pored smo tudi le-
tos v sodelovanju z 

Občino Lenart člani Dru-
štva vinogradnikov Lenart 
opravili tradicionalni dvig 
klopotca. Sobota, 10. av-
gust, je bil lep in morda 
najtoplejši prireditveni 
dan v mnogih letih našega 
delovanja. Udeležba naših 
članov, gostov, naključnih 
obiskovalcev in občanov 
Lenarta je bila res velika. 
Ob krajšem kulturnem 
programu v izvedbi Janeza 
Perka in njegovih muzi-
kantov, nagovoru župana 
mag. Janeza Kramberger-
ja in gostov iz Hrvaške na 
čelu z načelnikom občine 
Vinica Marijanom Kosta-
njevcem smo dvignili šti-
rikraki slovenskogoriški 
klopotec. Le-tega je pred 
leti izdelal domači mojster 
Alojz Dobaja, saj je prej-
šnjega uničilo neurje. 

Po pristni slovenskogo-
riški gibanici in kozarčku 
domačega smo iz Lenarta 
krenili v Močno, kjer smo si ogledali Kmečki 
muzej Gostišča Šiker. Mnogi smo del strojev 
videli prvič, starejši pa so nam z nostalgijo 
razlagali, kako so v mladosti delali to in ono.

Pot smo nato nadaljevali v Ložane, kjer 
sta nas na Eko kmetiji Najvirt pričakali dve 
generaciji in nam predstavili njihovo vrtnar-
sko, živinorejsko in vinogradniško tradicijo. 
Ogledali smo si njihovo pridelavo eko vrtnin 
v rastlinjakih in jih kasneje imeli možnost 
tudi pokusiti. Prepričala sta nas njihova sve-
žina in okus.

Po izdatni domači malici smo našo pot na-
daljevali v Počehovo v vinograde Biserke in 
Danila Donika. Kljub precejšnjim strminam 
smo si lahko ogledali lepo obdelan vinograd. 
Njihova odlična vina pa so nam dokazala, da 
delajo na zahtevnih legah z ljubeznijo in zna-
njem več generacij. Ob okušanju njihovih vin 
smo se okrepčali z odličnim golažem. V pri-
jetnem vzdušju smo se družili in klepetali do 
večernih ur. Preživeli smo lep in poučen dan.

Marko Šebart, foto: Maksimiljan KrautičPoletni utrinki v SVZ Hrastovec

Poletni čas smo v SVZ Hrastovec zapol-
nili z izleti v naravi, ob druženju ob 
glasbi in dobrotah ter na raznih de-

lavnicah. Svoj vsakdan smo stanovalkam in 
stanovalcem popestrili na različne načine: od 
piknikov z dobrotami z žara, zabavo s koktajli 
in glasbenima gostjama »Veseli muzikantki«, 
ribarjenjem ob Trojiškem jezeru, osvežujočim 
kopanjem v kopališču Mariborski otok, ogle-
dom čudovitega Arbo-
retuma Volčji potok in 
druženji z različnimi 
zanimivi ljudmi. Tako 
smo v juliju obiskali na-
šega stalnega sodelavca 
in prostovoljca Frančka 
Ruhitla in njegovo ženo 
Frido, s katero imata 
Ekološko kmetijo. Tam 
so stanovalci lahko hra-
nili koze in se zabavali 
ob njihovih norčijah. 
Sprehodili so se po mu-
zeju starih orodji in se 
posladkali z dobrotami, 
ki jih je pripravila gospa 
Frida. Članice zeliščar-
ske sekcije pod vod-
stvom Marije Čuček iz 

Voličine so v DBE Voličina izvedle delavnico 
destilacije eteričnega olja in hidrolata sivke. V 
začetku avgusta je v SVZ Hrastovec poteka-
lo dvodnevno druženje s skavti iz Slovenske 
skavtske organizacije. Zavod je sodeloval pri 
organizaciji in izvedbi tabora za skavtske vodi-
telje. V projekt je bilo vključenih 20 skavtskih 
voditeljev, ki so bili v naslednjih dislociranih 
bivalnih enotah: Voličina, Rožengrunt, Ščav-

22. srečanje upokojencev ZDUSG v Občini Sv. Ana

Po dveh letih pre-
mora je Zveza 
društev upoko-

jencev Slovenskih goric 
s pomočjo DU Sveta 
Ana organizirala že 22. 
tradicionalno srečanje 
upokojencev vseh sed-
mih društev, ki delujejo 
v zvezi. Srečanje je bilo 
v soboto, 27. 7. 2019, 
ob 11. uri pod šotorom 
v centru kraja. Na pri-
zorišču se je zbralo 357 
upokojenk in upoko-
jencev, 33 nastopajo-
čih v programu in 7 povabljenih gostov. Od 
povabljenih gostov so se srečanja udeležili: 
predsednik ZDUS Janez Sušnik, predsednik 
PZDU Maribor Edi Sever, častni član ZDU 
Slov. goric Ivan Černčec, župan Občine Sveta 
Ana Silvo Slaček, župan Občine Lenart mag. 
Janez Kramberger, podžupan Občine Sve-
ta Trojica Smiljan Fekonja, predsednica DU 
Duplek in predsednik DU Rogoznica pri Ptu-
ju Franc Korošak.

Po uvodnem pozdravu napovedovalk Moj-
ce in Monike Simonič se je srečanje začelo z 
mimohodom praporščakov vseh DU, ki so 
ob zvokih koračnice vkorakali mimo udele-
žencev pred oder. Sledila je slovenska himna, 
ki jo je zapel Cerkveno prosvetni pevski zbor 
Kulturnega društva Sveta Ana, v nadaljevanju 
je zbor zapel dve pesmi, nastopila sta brat in 
sestra s harmoniko in skupina ljudskih pevk 
Sveta Ana. Med nastopi pevsko-glasbenih 
skupin so se zvrstili govori povabljenih go-
stov. Najprej je navzoče nagovoril predsednik 
ZDU Slov. goric Stanko Kranvogel, ki na kon-

cu svojega govora ni pozabil pohvaliti in se 
zahvaliti vsem, ki so omogočili, prispevali ali 
sodelovali pri organizaciji 22. srečanja. Sledili 
so primerno kratki govori predsednika ZDUS 
Janeza Sušnika, predsednika PZDU Maribor 
Edija Sevra in župana Občine Sv. Ana Silva 
Slačka. Za zaključek kulturnega programa so 
udeleženci srečanja skupaj z obema pevskima 
skupinama zapeli skupno pesem »V dolini 
tihi«. Kulturnemu programu je sledilo kosilo, 
ki ga je za vse udeležence srečanja pripravila 
Natalija Eder Kramberger, s. p., Gostilna Eder 
s Svete Ane. Za dodatno popestritev srečanja 
je poskrbelo DU Sveta Ana, ki je organizirala 
srečelov. Za srečelov je z zbiranjem dobitkov 
sodelovalo pet od sedmih društev, ki so pri-
spevali 667 dobitkov. Glavni dobitek je bil bon 
v vrednosti 200 € in ga je prejela upokojenka 
s Svete Ane.

Ker bo 23. srečanje upokojence v letu 2021, 
do takrat vsem upokojencem in upokojen-
kam želimo dobrega razpoloženja in zdravje.

Stanko Cartl

nica, Radenci in Apače. 
Glavni namen druženja je 
bil spoznati osebe, ki imajo 
specifične potrebe, ki so se-
gregirani in odmaknjeni od 
širšega družbenega okolja. 
Pri tem gre za trening ve-
čje družbene odgovornosti 
in zmanjševanje stigme. 
Pestro poletno dogajanje v 
vseh bivalnih enotah SVZ 
Hrastovec je popestrilo 
vsakdan naših stanovalcev. 
S sodelovanjem in povezo-
vanjem tudi lepšamo življe-
nje drug drugemu.

SVZ Hrastovec

Odlikovanje za posebne zasluge Jožetu Selinšku
V Oseku je bilo na pra-

znovanju 70-letnice obstoja 
in delovanja tamkajšnjega 
gasilskega društva ter obe-
ležitvi 48. dneva gasilcev 
GZ Lenart med vrsto za-
hval, priznanj, napredovanj 
in odlikovanj podeljeno 
odlikovanje tudi Jožetu Se-
linšku. Prejel je odlikova-
nje za posebne zasluge, ki 
ga podeljuje Gasilska zveza 
Slovenije.

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

Telegrame pošljemo 
neposredno v 

porodnišnico ali 
na domač naslov.

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

DARILNI PAKETI 

DARILNI BONI
Poučen obisk članic zeliščarske sekcije, ki deluje v okviru KD Rojs Srečko 
Niko Voličina

Pa smo šli “k njin na tavrh” – obisk Ekološke kmetije Pri Fridi



Čolnikov klopotec straši in odganja ptiče

Benediški vinogradniki so spet postavili 
klopotec, ki bo varoval sladke grozdne 
jagode. Letos ga je Turistično vinogra-

dniško društvo Benedikt postavilo drugič, in 
sicer nad novim platojem ob svojih brajdah 
in kleti ter tik ob Čolnikov domačiji, kjer bo 
klopotec poslej stal vsako leto. 

Na veselem dogodku, kjer ni manjkalo niti 
kulinaričnih in tekočih dobrot, se je zbralo kar 
nekaj članic in članov društva ter tudi drugih 
vinogradnikov in vinogradnic, večino dela na 
»štangi« pa sta opravila aktualni predsednik 
Marjan Farasin in vinogradnik Marjan Rojs. 
O življenju na tem območju ter domolju-

bu Čolniku je spregovoril zgodovinar Milan 
Hlevnjak. Prisotne je pozdravil župan Milan 
Repič, nato sta s predsednikom društva po-
delila priznanja vinogradnikom za dosežke 
na ocenjevanju vinskega letnika 2018. Mimo-
grede več kot 70 odstotkov vzorcev je bilo na-
grajenih z zlatim odličjem, torej so dosegla več 
kot 18 (od 20) točk. Zlata priznanja so prejeli: 
Janez Kaučič (za kerner, chardonnay), Dušan 
Janžekovič (beli pinot), Marjan Farasin (laški 
rizling, rumeni muškat), Janez Hribar (laški 
rizling, rumeni muškat), Benjamin Hari (ren-
ski rizling, šipon, traminec), Silvo Prosič (ren-
ski rizling, chardonnay, traminec), društveno 

vino (rumeni muškat), 
Franc Perko (rumeni mu-
škat, dvakrat zvrst), Damjan 
Kaučič (chardonnay, zeleni 
silvanec), Marjan Kralj (tra-
minec), Janko Roškar (ze-
leni silvanec), Zlatko Borak 
(zvrst).

Za zabavo na dogodku 
so skrbeli člani ansambla 
Vinska trta, ki so se pred 
močnim nalivom morali 
preseliti v bližnjo klet, kjer 
je vzdušje bilo še lepše.

Blagoslov obnovljenega križa pri Sveti Ani v 
Slovenskih goricah

V nedeljo, 23. junija, 
je bila slovesna bla-
goslovitev obnovlje-

nega 165 let starega križa 
družine Has iz Svete Ane v 
Slovenskih goricah. Zbrane 
je najprej pozdravila in na-
govorila soseda Mateja in 
izčrpno orisala kronologijo 
postavitve križa. Križ so te-
danji lastniki Senekovičevi 
pred 165 leti postavili v 
zahvalo, ker so se uspešno 
preselili iz zamočvirjenega 
zemljišče na tukajšnje suho 
zemljišče. Križ je bil več-
krat obnovljen, nazadnje 
leta 1960 že od družine Partljič Has. Ker pa 
ga je zob časa že močno načel, še zlasti kipa 
Križanega in Marije, je bila obnova več kot 
potrebna. Ob koncu lanskega leta, za božične 
in prednovoletne praznike, si, kot je običajno, 
družina Has in sosedi ter bližnjimi vaščani 
voščijo srečno in zdravo prihajajoče leto. Ob 
tej priliki so se tudi domenili, da bodo sku-
pno s sosedi obnovili to sakralno znamenje. 
Dogovorjeno – storjeno! Nemudoma so si 
razdelili naloge in poiskali mojstre za obnovo. 
Pri obnovi so sodelovali: Rudi Tetičkovič iz 
Varde, ki je obnovil kip Križanega in Marije, 
ter Franc Škrlec iz Benedikta, ki je lepo izdelal 

streho križa in strešice kipov. Pri ostalih delih 
pa so sodelovali sosedje in drugi. 

Slovesno blagoslovitev je opravil naddekan 
in časni kanonik Anton Fras. Slovesnosti se je 
udeležil tudi župan Občine Sveta Ana Silvo 
Slaček. Potek blagoslovitve pa so oblikovali 
cerkveni pevci in drugi govorci, med njimi 
Franček Ruhitel, ki je med drugim pohvalil 
humano povezanost sosedov te idilične vasi-
ce. Ob koncu so bili vsi prisotni povabljeni v 
že pripravljeni šotor, kjer so bili deležni kuli-
naričnih dobrot, ki so jih pripravile tamkaj-
šnje gospodinje in sosede.

Rudi Tetičkovič

Blagoslov Juršnikovega križa v Oseku

V nedeljo, 4. av-
gusta, je ob 
Juršni kovem 

križu v Oseku v župniji 
Sv. Trojica v Slovenskih 
goricah potekala slove-
snost ob blagoslovitvi 
obnovljenega križa, ki 
stoji ob domačiji Mar-
jete in Tomasa Juršni-
ka. Križ, ki ga je obno-
vila omenjena družina, 
za obnovo kipov Marije 
in Križanega pa je po-
skrbel ljudski umetnik, 
93-letni Jože Korošec 
iz Jurovskega dola, je 
blagoslovil p. Damjan 
Vračko. Slovesnost so s petjem Marijinih pe-
smi popestrile ljudske pevke DU Lenart. Križ 
so tedanji gospodarji te posesti leta 1922 po-
stavili v spomin na sina, ki je padel kot vojak 
v prvi svetovni vojni v Rusiji. Za obnovo kri-

ža so vseskozi skrbeli lastniki križa in posesti. 
Nazadnje sta ga obnovila starša sedanjega la-
stnika Tomasa Juršnika - Katica in Maksimi-
ljan Juršnik.

Ludvik Kramberger

Štajerski upokojenci v Izoli 

Upokojenska skupina pod skupnim 
imenom »Voličina« je letos zopet le-
tovala v našem hotelu Delfin v Izoli. 

Naša vodja Anica Šešerko to delo opravlja že 

vrsto let, zato je skupina dobila ime po njiho-
vem kraju. 

Upokojenci prihajajo iz različnih krajev: 
Voličina, Lenart, Sv. Ana, Sv. Trojica, Benedikt 

Dvig klopotca v 
Jurovskem Dolu

Na našem vinorodnem 
območju se je prijela 
tradicija postavljanja 

klopotca, ki ne velja le kot odga-
njalec ptičev, pač pa predstavlja 
tudi sinonim za zorenje grozdja.

Tako so v petek, 31. 7. 2019, 
člani Društva vinogradnikov 
Sveti Jurij postavili klopotec ob 
Roškarjevi trti in tako naznanili 
bližajočo se trgatev. Uspešni po-
stavitvi klopotca je sledilo dru-
ženje prisotnih vinogradnikov 
s pogostitvijo ob dobri kapljici 
vina.

Tjaša Toplak

Benediški klopotec stoji ob Čolnikovi hiši in znameniti cerkvi Sv. Treh Kraljev nad Benedik-
tom, kjer raste potomka žlahtne vinske trte z Lenta, stare več kot 400 let, sorte modra kavčina ali 
žametna črnina. V spomin na znamenitega naprednjaka in zavednega rojaka Dominika Čolnika 
(1830–1893), ki je v 19. stoletju imel veliko posestvo z manjšim dvorcem v bližnji dolini potoka 
Drvanja, so cepič poimenovali Čolnikova trta, ob njej vsako leto pripravijo slovesno rez, trgatev 
in še kakšno praznovanje, sedaj tudi postavitev klopotca. Zraven sicer rasteta tudi radgonska 
ranina, avtohtona sorta Radgonsko-kapelskih goric, ter slovenskogoriški klinton, star več kot 80 
let. Sicer pa ne gre prezreti, da je prvo ledeno vino na svetu sploh bilo pridelalo ravno pri Čolniku 
v Benediktu, in sicer davnega leta 1859. Istega leta se je to zgodilo tudi nekje v Nemčiji, o čem so 
takrat mediji veliko poročali, o Benediktu pa ni bilo govora. Mnogi tega še niti danes ne vedo.

Klopotec gor, kure not

Trojiški vinogradniki ostajamo pri 
tradiciji ohranjanja kulturne dedi-
ščine, povezane s trgatvijo. Po iz-

ročilu se klopotec v Sloveniji postavlja od 
Jakoba, 25. julija, do svetega Jerneja, 24. 
avgusta, ko grozdje prične dobivati barvo. 
Letos smo postavili klopotec 27. 7. 2019 pri 
družini Novak v Zg. Porčiču. Tokratno prire-
ditev sta zaznamovala izredno vzdušje in šte-
vilna udeležba članov društva in drugih obi-
skovalcev, saj se nas je zbralo približno 150. 
Družini Alojza Novaka in sina Branka sta 
znani glasbeni družini, zato je glasba prevla-
dovala tudi na tej prireditvi, saj smo se družili 
pozno v noč. Prireditve sta se tudi udeležila 
župan občine David Klobasa in vinska kralji-
ca Cerkvenjaka Tjaša Simonič. 

Zaradi velike teže in velikosti klopotca 
je klopotec z avtodvigalom dvignil Matej 
Kramberger, na drogu klopotca pa se je spre-
tno vrtel naš član Tomaž Tavželj. Pred pri-
četkom postavitve izredno velikega klopotca 
na »štango« je prisotne pozdravil predsednik 
društva Peter Leopold in dejal: »Klopotec ni 
samo tehnična, temveč predvsem slovenska 
kulturna dediščina, ki jo v zadnjem času po-
novno množično obujamo in ohranjamo. Za 
ta čas velja rek: »Klopotec gor, kure not«, kar 
pomeni, da je vinograde potrebno zaščititi 
pred škodo, ki jo naredijo kokoši v vinogra-
du.« Župan Občine Sveta Trojica je izrazil 
zadovoljstvo ob dobro organizirani prireditvi 

in ohranjanju prijetne kulturne dediščine. Za 
njega je bila to prva prisotnost pri postavitvi 
klopotca. Vinska kraljica Tjaša se je zahvalila 
za povabilo in poudarila pomen postavitve 
klopotca nekoč in danes.

Za dobro vzdušje so poskrbeli godbeniki z 
različnimi instrumenti: Miran Vogrinec, Mi-
lan Domajnko, Peter Došler, Marko Breznik, 
Marko Kraner ter Alojz in Branko Novak. 
Vsi glasbeniki so sodelovali nenapovedano in 
prostovoljno. Bilo je res veselo in družabno, 
saj je družina Novak poskrbela za dobro hra-
no iz kotla in z žara, za kar so bili zadolženi 
Branko Novak kot gostitelj, pomagali pa so 
mu Silvo Pilinger, Davorin Šterbal, Jože Krai-
ner in Igor Alatič. Za odličen kruh iz krušne 
peči je poskrbela Viktorija Novak. Brankova 
partnerica Jasmina s številnimi pomočnicami 
je poskrbela za dobro postrežbo.

 Župan David Klobasa in predsednik dru-
štva Peter Leopold sta se izvajalcem postavi-
tve klopotca in strežnemu osebju zahvalila za 
odlično opravljeno delo. Posebna pohvala ve-
lja obema družinama Alojza in Viktorije No-
vak ter sinu Branku Novaku s partnerko Ja-
smino in vsem, ki so pripomogli k postrežbi 
z domačimi dobrotami. Ni treba posebej po-
udariti, da so člani društva ob glasbeni spre-
mljavi zapeli številne napitnice. Ugotavljamo, 
da se prireditve ob postavitvi klopotca vsako 
leto udeleži večje število obiskovalcev. 

Peter Leopold

O. B.
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Delavnica kaligrafije

V soboto, 3. 8. 2019, je na 
trgu v Jurovskem Dolu 
potekala zanimiva in 

ustvarjalna delavnica, na kate-
ri so se udeleženci seznanili s 
prvimi veščinami iz kaligrafije. 
Delavnica je potekala v okviru 
projekta Oživitev trškega jedra, 
ki je sofinanciran iz Evropske-
ga sklada za regionalni razvoj 
(ESRR).

Kljub počitnicam in dopu-
stom se je zbralo veliko udele-
žencev, ki so zastopali različne 
starostne skupine. Tako se je 
izpostavilo prijetno medgene-
racijsko sodelovanje in ustvar-
janje. Delavnice je vodila priznana kaligrafi-
nja iz Ptuja Tatjana Gavez Resnik. Udeleženci 
delavnic so na kratko spoznali zgodovino 
pisav, kot so karolinška minuskola, gotica, 
italika ... se srečali s tehniko starih pisav in se 

preizkušali z uporabo dvo-debelinskega pere-
sa in pisanja pod pravim kotom. Ob koncu 
so se seznanili z uporabnostjo pisav v vsakda-
njem življenju.

Milena Kokol

Iz mojega zelenega kota

Ob izvajanju pro-
jekta Erazmus + v 
Jurovskem Dolu 

(Nataša Kramberger) smo 
udeležence (Irce, Romune, 
Hrvate, Italijane in Sloven-
ce) popeljali po naši lepi 
naravni dediščini: dolih, 
travnikih, gozdovih: preko 
Varde, Črnega lesa, Komar-
nika do Črnega križa. Po-
hod je bil všeč predvsem Ir-
cem, ki vsega tega bogastva 
nimajo v takem izobilju. 

Marija Šauperl

Popotovanje po Franciji

Študentje Fakultete za kmetijstvo in biosis-
temske vede smo se med prvomajskimi 
počitnicami potepali po Franciji. Namen 

ekskurzije je bil spoznati predvsem dobre pra-
kse ekološkega kmetijstva. Tako smo si ogle-
dali fakulteto ISARA, raziskovalno inštitucijo 
GRAB, trgovino Uniferme, 
ki je na videz skoraj popol-
noma običajna, v njej pa 
svoje izdelke skupaj prodaja 
18 kmetij. Ustavili smo se 
pri ekološki zeliščarki, na 
sivkini kmetiji, pri ekolo-
škem rejcu ovac, kjer smo 
degustirali ovčje sire in 
jogurt ter obiskali biodi-
namičnega vinogradnika 
in poskusili njegova vina. 
Dekleta nas je zelo zanimal 
obisk znane kozmetične to-
varne L´occitane, ki prisega 
na naravne izdelke. Da pa 
ni bilo vse poučno obar-

vano, smo si ogledali mesti Lyon in Avignon, 
za malo sprostitve pa je poskrbel postanek na 
plaži Saint Tropez, kjer smo se naužili morja 
in sonca ter se nato vrnili v deževno Slovenijo. 

Mihaela Roškarič, foto: M. Roškarič

… Večina se je peljala skupaj z avtobusom iz 
Hajdine, nekateri pa s svojimi vozili. Skupaj 
nas je bilo 55. Preživeli smo lep teden dni, od 
5. do 12. julija 2019. Za-
dovoljni smo bili s sto-
ritvami v hotelu ter tudi 
s prijaznostjo osebja. 
Nekateri so se kopali v 
morju, drugi v bazenu 
zunaj ali v bazenih v 
hotelu. Skoraj vsak ve-
čer so bile razne prire-
ditve, tudi izleti so bili 
organizirani, tako da je 
vsak našel nekaj zase.

Upam, da se bomo 
še vračali, če nam bo 

zdravje naklonjeno. Hvala naši vodji za orga-
nizacijo in skrb, da se lahko imamo lepo!

Adelena Neuvirt

Postal sem gobar

Ivan Ketiž iz Benedikta sam zase pravi, 
da je ob naklonjenosti in skrbi za na-
ravo že pred desetletji pristopil k zele-

ni bratovščini in kot lovec skrbel za divjad 
in naravo.

 Kot upokojenec pa svoj prosti čas na-
meni še sprehodom v naravo. Prav zdaj, v 
času, ko je sezona gob, pa rad na sprehod 
vzame še košaro in domov prinese gobe, 
ki jih najde.

Tokrat mu je uspelo, na gozdni jasi ga je 
počakal kar velik goban. 

S. L.
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Novice Izobraževalnega centra
Vabilo k vpisu

Jesen se počasi približuje, mi v Izobraževanem centru pa se že intenzivno pripravljamo na 
začetek novega šolskega leta.

Ponovno vas vabimo, da se nam pridružite v Univerzi za tretje življenjsko obdobje, v 
sklopu katere se lahko priključite študijskim skupinam računalništva, angleščine, nemščine 
in kot novost tudi italijanščine. Za fotografske navdušence bomo izvajali tečaj digitalne fo-
tografije, za ustvarjalne pa ročna dela. Ker v Slovenskih goricah radi vrtnarimo, vrtnarjenje 
vsekakor tudi letos ostane v naši ponudbi.

V sklopu projekta Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc (TPK), ki jih sofinancira 
Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija, nudimo priložnost, da 
se delovno aktivno prebivalstvo brezplačno nauči računalništva, angleščine in nemščine.

Prav tako se nadaljujejo zanimiva predavanja in izobraževanja projekta Zeleni biznis, ki so 
namenjena vsem, ki se odločate za samostojno dejavnost na podeželju, in tistim, ki to dejav-
nost že opravljate, pa vam manjkajo določena znanja za še uspešnejši posel, kot so praktična 
uporaba računalnika, osnovna komunikacija v nemškem jeziku, retorika - pravila komunici-
ranja s strankami, organizacijski vidik poslovanja ter promocija zdravja na delovnem mestu. 
Moduli so vsebinsko prilagojeni potrebam udeležencev.

Vljudno vas vabimo k prijavi in se veselimo druženja z vami! 
Prijave in dodatne informacije sprejemamo na:
T: 02 720 78 88 ali 051 368 118, E: izobrazevalnicenter.slogor@gmail.com

Razvojna agencija Slovenske gorice

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

Nemška študijska skupina (šol. l. 2018/2019)

Udeleženci pohoda pri spomeniku Črni križ pri Hrastovcu. Foto: M. Š.



Jurčki so v Slovenskih goricah rasli kot nori!

Izkušeni gobarji, ki jih tudi v Pomurju in 
Slovenskih goricah ni malo, vedo poveda-
ti, da obstajajo gobe takšne ali drugačne, 

v veliki večini so užitne, večinoma vse imajo 
rade nekoliko bolj vlažno zemljišče v gozdu, 
predvsem pa sovražijo sušo. Toda letošnja 
pomlad je bila, kot kaže, tudi za gobe kar de-
ževna in mokra, pozneje pa je prišlo sonce in 
toplo vreme, kar je iz namočene zemlje »po-
gnalo« gobe na površje. In na veselje mnogih 
gobarjev se je pojavilo veliko gozdnih lepotic, 
kot so jurčki, lisičke in druge gobe. O »go-
barskem letu« lahko govorita tudi izkušena 
in strastna gobarja, dolgoletna ugledna rad-
gonska podjetnika, sedaj že novopečena upo-
kojenca Slavica in Zlatko Borak iz Benedikta.

Kot neštetokrat doslej sta namreč tudi v teh 
vročih poletnih dneh šla na sprehod v gozdove 
v okolici Gornje Radgone in Benedikta ter širše 

po Slovenskih goricah. In kaj kmalu sta v ko-
šarah imela dovoljeno količino lepih in zdravih 
jurčkov. Za Slavico in Zlatka, ki se tudi sploh 
rada sprehajata po naravi, malo zaradi zdravja, 
malo zaradi gibanja in rekreacije, ni težko najti 
gobe, saj dobro poznata rastišča jurčkov. Lepo 
jih nabereta, že v gozdu očistita in niti ene gobe 
ne uničita, saj jo bo mogoče pobral kdo drug. 
Običajno nabirata jurčke, a tudi nekatere dru-
ge gozdne lepotice. In potem sledi prava gozba, 
malo jurčkov posušijo, malo vložijo, malo za-
mrznejo, nekaj jih konča v dobri omaki, nekaj v 
pravi gobovi juhi, nekaj v jajčni omleti ... Pa ne 
pojesta vsega sama, kajti družinici sinov Zlatka 
in Boštjana tudi imata radi gobove jedi, nekaj 
pa jih dobijo tudi drugi sorodniki, prijatelji ipd.

Podobno kot Borakovi je te dni preživel še 
Jože Jančar iz Negove, ki se v gozd najraje od-
pravi že zgodaj zjutraj. 

Nabira sicer vse užitne gobe, najraje pa 
jurčke in lisičke, motijo pa ga nekateri „go-
barji“, ki se ne vedo obnašati v naravi.

O. B. 
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Sončnica (Helianthus annuus)
Promocija zeliščarstva pri Rupertu

Mi t o l o š k a 
zgodba pri-
poveduje, da 

je bila mlada vodna 
nimfa zaljubljena v 
boga sonca Apolo-
na, vendar on tega ni 
opazil. Ko je spoznala 
brezup svoje ljubezni, 
devet dni ni ne jedla 
ne pila, le žalostna je 
strmela navzgor. Bogovom se je zasmilila, 
zato so jo spremenili v sončnico, ki še danes 
s pogledom spremlja ljubljenega boga. Pre-
vod grškega imena pomeni sonce in cvet. 
Tudi naše ljudsko ime je sončna roža. Prvo-
tni domovini sončnice sta Mehika in Peru. 
V Evropo je prišla v 16. stoletju za okras 
grajskih in botaničnih vrtov. V gospodar-
ske namene so jo začeli sejati v Rusiji, ki je 
še danes največja pridelovalka te koristne 
poljščine. Je odlična paša za čebele, tudi pti-
ce rade zobajo njena semena.

Uživanje sončničnih semen ima dober 
vpliv na razpoloženje, pozitivno deluje na 
živčevje in deluje protidepresivno, antio-
ksidativno, varuje pred boleznimi srca in 
ožilja, pomaga pri gradnji zdravih celic v 
telesu, pospešuje izločanje vode ... V ljudski 
medicini se uporablja za boljšo koncentra-
cijo, izkašljevanje in proti depresiji. Seme-
na uživamo cela ali mleta, samostojno ali 
v kombinaciji s skuto, jogurtom, solato, za 
zgoščevanje juh, omak, nadevov. Lahko jih 
za dve uri namočimo v vodo in s tem spro-
žimo proces kaljenja, da dobimo več hranil-
nih snovi in lažjo prebavljivost.

Sončnično olje stiskamo iz semen, če 
se le da po hladnem postopku, le takšno je 
primerno za pripravo zdrave prehrane, saj 
vsebuje esencialne maščobne kisline, narav-
ne voske, E vitamin ... Rafinirano olje upo-
rabljamo le za cvrtje. Ostanki pri stiskanju 
so odlična hrana za živali, krave po uživanju 
dajejo več mleka, konji postanejo vitalnejši. 
Z uživanjem olja dobro vplivamo na jetra in 

žolč, lajšamo prebavo, 
pospešujemo izločanje 
vode in sluzi iz telesa, 
zagotavljamo trdnost 
kosti, razvoj zob, lajša-
mo težave z ožiljem in 
srcem, menopavzo, s 
parodontozo in s krva-
venjem dlesni.

Cvetne lističe sonč-
nice dajemo k čajnim 

mešanicam za lepši izgled. Iz posušenih 
pripravimo poparek za dvig imunskega sis-
tema, za znižanje temperature pri prehla-
dih, gripi, angini, bronhitisu, za zniževanje 
slabega holesterola in sladkorja. Za poletno 
osvežitev pa si pripravimo poparek iz čajne 
mešanice: v enakih delih zmešamo cvetne 
lističe sončnice, liste citronke, cvetove ognji-
ča in liste melise. Poparek naj stoji 10 minut, 
čaj lahko po želji sladkamo z medom.

Krompirjev čips z avokadom: pečico se-
grejemo na 180 stopinj, opran krompir na-
režemo na tanke rezine, pekač namastimo s 
sončničnim oljem, vanj stresemo krompir, 
ki ga posujemo s sladko papriko in soljo. 
Pečemo 45 minut, da postane hrustljav. 
Avokado razpolovimo, meso izdolbemo, ga 
pretlačimo, dodamo sok limone, narezan 
čili, pol lončka kisle smetane, nekaj žlic hla-
dno stiskanega sončničnega olja, sol in po-
per. Omako pustimo stati pol ure in jo nato 
ponudimo k hrustljavemu čipsu.

Sončnični cvetovi so heliotropni, kar 
pomeni, da se določen čas obračajo za son-
cem. Tudi vam priporočam, da se čim več-
krat obrnete k soncu, da bo vaše življenje 
bolj veselo in misli bolj optimistične. Že en 
cvet v vazi deluje tako.

Promocija zeliščarstva pri Rupertu poteka 
v okviru operacije Rupert (LAS Ovtar Sloven-
skih goric).

Naložbo financirata Republika Slovenija in 
Evropska unija iz Evropskega sklada za regi-
onalni razvoj.

Marija Čuček

KAKO PRAVILNO LOČEVATI?

LOČUJEM, ŽIVLJENJA 
VREDNO OKOLJE 
VARUJEM!

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

Kaj sodi/ne sodi v zabojnik za STEKLO?

  steklenice, kozarci za konzerviranje brez pokrova, male 
stekleničke za parfume in kozmetiko, druge votle steklene posode.

 keramika, porcelan, glineni izdelki, žično steklo, vezno 
steklo, avtomobilsko steklo, ogledala, zamaški, steklenice iz umetnih 
snovi, žarnice, okensko steklo, svetlobne in neonske cevi, pokrovi.

Kaj sodi/ne sodi v zabojnik za PAPIR?

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

Kaj sodi/ne sodi v zabojnik za OSTALE ODPADKE?

  snovi, ki nimajo ponovne uporabne vrednosti, onesnažen 
papir, smeti, ohlajen pepel, okensko steklo, higienski papir, plenice, 
keramika, lepilni trakovi, kopirni papir, porcelan, šiviljski odpadki, tapete.
 papir, steklo, kovine, organski odpadki, nevarni odpadki, 
embalaža iz umetnih mas, odpadki večjih dimenzij.

  plastenke, stiropor, plastične vrečke in folije, plastična 
embalaža pralnih sredstev, mehčalcev, šamponov, tekočih mil, 
destilirane vode, pločevinke, očiščene konzerve, alu folije, očiščeni 
plastični lončki in kozarčki, tetrapak embalaža mleka, kave... (Tetra Pak).

 mešani komunalni odpadki, plenice, biološki odpadki, 
kosovni odpadki, keramika in porcelan, embalaža nevarnih in posebnih 
odpadkov ali njihovi ostanki, onesnažen pribor za piknik, papir, steklo, 
ostala onesnažena embalaža.

Kaj sodi/ne sodi v zabojnik za EMBALAŽO?

www.saubermacher.si

Zagotovite si svojo novo pametno uro – Apple Watch – iz serije 4 (GPS). 
Predvajajte glasbo, pišite sporočila, kličite – vse z eno samo uro.

APPLE WATCH

*

LAS OVTAR
SLOVENSKIH GORIC



90 let Ane Žuna
12. 7. je 90. rojstni dan praznovala Ana 

Žuna. Gospa Ana že 10 let prebiva v Domu 
sv. Lenarta, prej pa je živela v Benediktu v 
Ihovi. Ob njenem jubileju smo jo obiskali 
tajnica in predsednik DU Benedikt in župan 
občine Benedikt mag. Milan Re-
pič. Čestitali smo ji ob njenem 
prazniku in ji izročili skromno 
darilo. Gospa Ana je bila zapo-
slena v Tovarni stikalnih naprav 
v Mariboru, kjer se je tudi upo-
kojila. Leta 1989 se je včlanila 
v DU Benedikt, kjer je bila zelo 
aktivna in več let delovala v or-
ganih društva. Rodila je hčerko, 
ki pa je žal že umrla. V domu 
jo obiskujeta vnukinja in vnuk, 
z njima pa tudi pravnukinje in 
pravnuki, ki Ani predstavljajo 
največje veselje in ji osrečujejo 
njene dneve. Z oskrbo v Domu 
sv. Lenarta je zelo zadovoljna in 

pravi, da lepo skrbijo zanjo.
Ob koncu obiska smo ji zaželeli še veliko 

lepih dni in ji obljubili, da se kmalu znova 
oglasimo.

Milan Hlevnjak

Srečanje nekdanjih učiteljic Osnovne šole Lenart 
ob 260-letnici šole 

V sredo, 19. 6. 
2019, smo »Vra-
ta na stežaj« na 

OŠ Lenart odprli prav 
posebnim gostjam. To so 
ženske, ki so pečat pustile 
že takrat, ko so kot majh-
ne deklice zakorakale v 
šolske klopi OŠ Lenart. 
Čez nekaj let pa so po-
novno stopile v razrede, 
a takrat v povsem dru-
gačni vlogi, kot učiteljice. 
V tej vlogi so na naši šoli 
preživele veliko svojih 
službenih let in številnim 
generacijam dale dobro 
popotnico za življenje.

Helena Vovk, Irena Ču-
ček, Irena Golob, Majda 
Murovec in Hilda Udiljak 
so obiskale 4. in 5. razre-
de. S svojimi spomini so 
učencem približale šolo 
kot učenke OŠ Lenart, 
nato pa še kot učiteljice. Učenci so z zanima-
njem poslušali pripovedovanje učiteljic, hkra-
ti pa ves čas radovedno postavljali vprašanja. 
Upokojene učiteljice so znova dokazale, da so 
še zmeraj odlične motivatorke, saj so učencem z 
zanimivimi prigodami in s slikovnim gradivom 

dodobra približale šolo v preteklosti. Tudi same 
so bile navdušene nad druženjem in so v knjigo 
spominov zapisale, da se vedno znova rade vra-
čajo v našo šolo, na kar smo lahko zelo ponosni.

Brankica Keser in Maja Tuš,  
učiteljici 4. in 5. razreda

Poti nas družijo in ločujejo

Nikoli nismo 
pozabili otro-
štva, mladosti 

… osnovnošolske klo-
pi smo nehali guliti v 
šolskem letu 1963-64. 
Smelo smo stopali v 
svet. Prav letos mineva 
od tega petinpetdeset 
let. 

Veselili smo se po-
novnega snidenja. Na 
cerkvenem dvorišču 
pri Sveti Trojici smo se 
zbrali 21. junija. Tam 
nas je pozdravil in 
prisrčno sprejel pater 
Damijan Vračko, domačin, ki je leto pozneje 
končal osnovno šolanje. Popeljal nas je v našo 
lepo cerkev, v samostansko knjižnico. Z boga-
to razlago nas je obogatil, saj smo že marsikaj 
pozabili. Sledil je ogled protokolarne kleti. V 
prostorih svojega gostišča nas je lepo pogostil 
naš sošolec Feliks Veingerl. Zelo veseli smo 
bili, da se nam je pridružila naša draga razre-
dničarka Marija Zajmi. Z nami je ostala vse 

do konca druženja. Lačni želodci so se ogla-
šali in v gostišču na Griču smo nadaljevali s 
kosilom in druženjem. Obujali smo spomine 
na lepa otroška leta do poznega večera. 

Ljudje se spoznajo, razidejo, a nikoli poza-
bijo. Želja vseh nas je, da se zopet srečamo; 
prej kot čez pet let.

Stanislav Klampfer 

90 let Štefke Neugebauer
16. 7. je visok življenjski jubilej 

praznovala gospa Štefka Neuge-
bauer iz Trotkove.  Ob tej prilo-
žnosti smo jo obiskali  predstav-
niki DU Benedikt, ji čestitali in 
izročili skromno darilo.

Gospa Štefka je bila rojena v 
Trotkovi in je OŠ obiskovala v 
Benediktu. Kmalu se je odločila, 
da se zaposli v Mariboru, kamor 
se je tudi preselila in se zaposlila 
v tovarni Zlatorog. V Mariboru 
je spoznala svojega moža in si 
ustvarila družino. Rodila sta se 
jima hčerka in sin in živeli so v 
Goriški ulici. Željo po domačem 
kraju, ki je ves čas tlela v njej, 
sta z možem uresničila po upo-
kojitvi in si zraven stare domačije v Trotkovi 
zgradila novo hišo. Zimo sta preživela v Ma-
riboru, ostali čas pa sta živela v Trotkovi. Tudi 
danes, ko je ostala sama, gospa Štefka večino 
časa preživi v Trotkovi, kjer sama opravlja 
vsa gospodinjska in vrtna dela. Večkrat jo 
obiščeta hčerka in sin, trije vnuki in sedem 
pravnukov. Tudi v času našega obiska so jo 

obiskali hčerka, vnuk s soprogo in dva prav-
nuka. Preživeli smo lep popoldan, ki je ob po-
govoru in ob zvokih pravnukove harmonike 
prehitro minil. Gospe Štefki smo zaželeli še 
naprej tako dobro zdravje in ji obljubili, da se 
čez leto ponovno vidimo.

Milan Hlevnjak

90 let Kristine Šabeder
Jurovski župan Peter Škrlec nada-

ljuje z obiski pri občanih, ki dopolnijo 
jubilejnih 90 let. 17. julija 2019 je tako 
obiskal Kristino Šabeder iz Zg. Partinja, 
ki se je rodila na ta dan leta 1929 v Roči-
ci v Jakobskem Dolu. Življenjska pot jo 
je pripeljala v Jurovski Dol, kjer živi še 
danes. Kljub častitljivi starosti si dneve 
krajša s kvačkanjem in pletenjem, prav 
tako pa dneve preživlja v družbi sina 
Branka, vnukinje Klavdije in pravnuki-
nje Elvire.

Ob njenem jubileju jo je tako obiskal 
Peter Škrlec, ki ji je ob tej priložnosti 
izročil simbolično darilo in ji zaželel 
zdravja ter zadovoljnih let v družbi s 
svojimi najbližjimi tudi vnaprej.

D. K. 

Frančišek Perko - 90 let 
20. julija 2019 je 90 let pra-

znoval občan Občine Sveta 
Ana Frančiček Perko iz Dra-
žen Vrha 47. Ob njegovem 
prazniku so ga obiskali pred-
stavniki Društva upokojencev 
Sveta Ana ter župan Silvo Sla-
ček in mu z majhno pozorno-
stjo zaželel še veliko zdravih in 
srečnih let.

AR

Tone Štefanec: Življenjske preizkušnje
Slovenskogoriški razumnik in pisec 

Tone Štefanec, ki se je rodil leta 1935 
pri Sveti Trojici v Slovenskih goricah, 
poklicna in izobraževalna pot pa ga je 
vodila v Maribor, Lenart, Ljubljano, Gor-
njo Radgono, Mursko Soboto in še kam, 
zadnji čas biva v Domu Janka Škrabana 
v Beltincih in nadaljuje z dejavnostmi, 
nizanjem zamisli in s pisanjem. Po dopol-
nitvi knjige Nasilje, žrtve, upor, ki je izšla 
decembra lani, je v avgustu izdal knjiži-
co z naslovom Življenjske preizkušnje, 
zgodbe in pesmi. Opusu svoje proze, 
dramskih besedil, pesmi in drugih zapi-
sov v zadnjem obdobju pridaja izkustveni 
vpogled v najzrelejše obdobje posame-
znika, tudi sebe, in sebe in bralca sooča 
z izkušnjami poznih let življenja, položaja 
in potreb, pa tudi številnih spoznanj in 
zamisli. Predgovor je napisala Ksenija Ra-
ščan Beuermann, ki postavlja v ospredje, 
da je Štefanec dober poznavalec značajev, 
kar tudi na hudomušen način izrazi v 
zgodbah in pesmih. Štefanečeva knjižica 
je na voljo v Knjižnici Lenart.

Edvard Pukšič 
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motivacijskega intervjuja med svojimi paci-
enti v ZD Lenart vsakodnevno odpirati pro-
stor za pogovor o pitju alkohola. 

Zakaj se je pridružila projektu in kakšen se 
ji zdi, gospa Dvoršak pove, da se je v projekt 
SOPA vključila z namenom pridobiti nova 
znanja na področju alkoholne problematike, 
ki zelo obremenjuje našo okolico. Prav tako 
si želi, da bi s temi znanji pomagala tistim 
ljudem, ki si želijo sprememb, bodisi da te 
spremembe izpeljejo ali pa ne. Želi si, da bi 
jim njene besede dale vsaj misliti, da bi lahko 
nekaj naredili drugače.

»Sam projekt se mi zdi, da nam je kot izva-
jalcem ponudil dovolj znanja, da to dejansko 
izpeljemo in seznanimo širšo okolico z alkoholno 
problematiko oz. s tem, kaj je tvegano in škodlji-
vo pitje alkohola. Zelo veliko ljudi namreč ni se-
znanjenih s tem, kdo je tvegan ali škodljivi pivec 
oz. kje je meja manj tveganega pitja. Dobro pri 
projektu je, da veliko ljudi sliši zanj in da začne-
mo o alkoholni problematiki razmišljati, govoriti 
in se je torej več ne bojimo ali je ignoriramo. Če 
z izvedbo tega projekta na drugačno, boljšo pot 
pomagamo vsaj nekaj ljudem, je že rešenih veli-
ko oseb, saj je problem, povezan z alkoholom, po 
navadi problem celotne družine in družbe. Naj-
boljše pri samem projektu se mi zdi, da smo po-
vezani s Centrom za socialno delo (CSD), vidim 
pa, da bi bilo mogoče dobro, če bi lahko še bolj 
sodelovali s policijo,« še doda gospa Dvoršak.
Nobeno pitje ni varno

Pitje alkohola v majhnih količinah namreč 
ne pomeni zdravega življenjskega sloga. Re-
zultati najnovejše svetovne raziskave, obja-
vljene v ugledni medicinski publikaciji The 
Lancet, so v tem pogledu prelomni. Pokazali 
so, da katerokoli pitje alkohola že pomeni do-
ločeno stopnjo tveganja – torej tudi kozarec 
vina ali piva na dan. Ena alkoholna pijača na 
dan tako pri ljudeh, starih med 15 in 95 let, 
poveča tveganje za zdravstvene težave, pove-
zane z alkoholom, za 0,5 odstotka.
Nekaj statistik

Raziskave kažejo, da je za 43 odstotkov od-
raslih Slovencev značilno visoko tvegano pi-
tje alkohola. To pomeni, da skoraj vsak drugi 
Slovenec pije čezmerno. 

Po izračunih NIJZ je registrirana poraba 
alkohola v letu 2016 znašala 10,5 litra čistega 
alkohola na prebivalca, starejšega od 15 let. 
Poleg registrirane porabe alkohola pomeni 
v Sloveniji veliko težavo tudi obsežna nere-
gistrirana poraba alkohola iz domače proi-
zvodnje. Za primerjavo: svetovno povprečje 
je 6,5 litra, evropsko pa 9,8 litra. Slovenija je 
torej v svetovnem vrhu glede na porabo al-
kohola. 

Vsak dan v Sloveniji zaradi vzrokov, pove-
zanih izključno z alkoholom, umreta najmanj 
dve osebi. Med 2011–2015 smo zabeležili 
4361 takih smrti; umrlo je 3417 moških in 

944 žensk, od tega dobro polovico pred 65. 
letom starosti. Umrljivost prebivalcev Slove-
nije presega evropsko povprečje.

Klavdija Dvoršak dodaja: »Zaradi zlorabe 
alkohola trpijo družine. To so žalostne zgodbe, 
ki veliki večini dajo misliti, ko je žal že prepo-
zno. Velikokrat se namreč ne zavedamo, kako 
pogubna so lahko dejanja pod vplivom alko-
hola. Zato pri takih stvareh zame ni toleran-
ce. Tudi starši naj bodo pri pitju alkohola za 
vzgled svojim otrokom, saj je alkohol tudi pri 
mladini vse preveč razširjen. Vsekakor pa me-
nim, da so alkoholne pijače prelahko dosegljive 
in prepoceni.

V našem konzorciju, ki ga tvorita ZD Lenart 
in CSD Lenart, nas je vključenih 17 zaposle-
nih. Upam, da bo vsak od nas z novo prido-
bljenim znanjem pomagal širši okolici. Mogoče 
naše besede ne bodo na plodna tla padle da-
nes, ampak se jih bodo posamezniki spomnili 
kasneje. Zavedam se namreč, da v par letih ni 
mogoče popolnoma rešiti alkoholne problema-
tike v Sloveniji, saj je le-ta globoko kulturno 
zakoreninjena. A pomembno je, da smo začeli. 
Če bodo ljudje v prihodnje začeli razmišljati, 
kaj za njih pomeni na novo naliti kozarec al-
kohola, smo dosegli zelo veliko.«

Vse pomembne informacije tako o SOPA 
pristopu kot o tveganem in škodljivem pitju 
ter o posledicah tovrstnega početja lahko naj-
dete na spletni strani www.sopa.si. Prav tako 
lahko na omenjeni spletni strani preko krat-
kega vprašalnika dobite grobo oceno svojega 
vzorca pitja, ki nakazuje, kje se gibljete glede 
na meje tveganega pitja alkohola. S kvizom se 
lahko preizkusite tudi v poznavanju dejstev o 
alkoholu. Na enem mestu pa so zbrane tudi 
vse kontaktne informacije možnih virov po-
moči po Sloveniji.

Lahko pa obiščete tudi Center za krepitev 
zdravja v ZD Lenart ali CSD Lenart, kjer bo-
ste prejeli vse informacije o projektu SOPA in 
se v projekt vključili tudi sami.

NIJZ, Nina Vareško

Utrinki z letošnjega LEN-ART-a
Na letošnjem LEN-ART-u je bilo vsega v 

obilju.   Nasmejali smo se ob Katastrofalni ve-
čerji, prisluhnili smo omamno zveneči glasbi 
Slovenskogoriškega pihalnega orkestra MOL 
Lenart in Pihalnega orkestra Konservatorija za 
glasbo in balet Maribor, Podružnična šola Le-
nart.   Razgibala  in očarala nas je živopisana in 
udarna folklora iz Mehike in Ukrajine. V druž-
bi Vokalne skupine Il divji in ansambla Seks-
takord smo doživeli večer odlične glasbe, spro-
ščenega vzdušja in pozitivne energije. Tadej 

Toš je dejal, pesmi morajo iz knjig, da zaživijo. 
Tudi Prešernove pesmi so zaživele v rockovskih 
ritmih v vrhunski izvedbi Tadeja Toša&The 
Band. Pevski zbor Sankofa nam je pričaral 
dušo in srce afriškega kontinenta, nepozabno! 
Prepustili smo se romantičnim melodijam dua 
Apela. Otroci so se razživeli v lenarškem me-
stnem parku ob igrarijah in vragolijah z anima-
torkami bratov Malek,  uživali so ob branju in 
ustvarjanju v Knjižnici pod kostanji, v afriških 
uricah so spoznali košček Afrike. 

Le skupaj lahko spremenimo odnos do pitja 
alkohola v Sloveniji 

Podatki kažejo, da spada Slovenija med 
države z največjo porabo alkohola na 
posameznega prebivalca na svetu. Po-

sledice velike porabe se kažejo tako na zdrav-
ju posameznika, ki prekomerno pije alkohol, 
kot tudi na ravni celotne družbe.

Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) 
je zato v letu 2016 začel s projektom SOPA, 
katerega kratice pomenijo Skupaj za odgovo-
ren odnos do pitja alkohola. Projekt financi-
ra Evropska unija iz Evropskega socialnega 
sklada ter Republika Slovenija. V projektu 
SOPA sodelujejo profili iz zdravstvenega in 
socialnega sektorja ter s področja zaposlo-
vanja in nevladnih organizacij oz. izvajalci, 
ki se vsakodnevno srečujejo tudi z ranljivimi 
skupinami po Sloveniji in imajo veliko iz-
kušenj s terena. Projekt vključuje še občine, 
policijo in medije. Po Sloveniji zajema 18  
t. i. lokalnih okolij, ki z medsektorskim sode-
lovanjem naslavljajo alkoholno problematiko. 
Odnos do pitja alkohola je namreč potrebno 
nagovarjati celovito in sistematično, sodelo-
vanje različnih poklicev znotraj 18 lokalnih 
okolij po Sloveniji pa postavlja dobre teme-
lje, da nam bo v času projekta skupaj uspelo 
oblikovati učinkovit pristop, s katerim bomo 
pomembno prispevali k reševanju alkoholne 
problematike v Sloveniji.

Cilj projekta SOPA je odkrivanje tveganega 
in škodljivega pitja alkohola med odraslo po-

pulacijo v Sloveniji ter ozaveščanje prebival-
stva o tem, kaj tvegano in kaj škodljivo pitje 
sploh je. S projektom želimo spodbuditi in 
podpreti občane pri spremembi življenjskih 
navad in vzpostavitvi zdravega načina življe-
nja.

Slovenija namreč spada med “mokre kul-
ture”, kar se kaže v tem, da je pitje alkohola, 
kljub škodljivim posledicam, družbeno splo-
šno sprejemljivo, in v tem, da mnogi pijejo 
alkoholne pijače, ker jim slednje predsta-
vljajo način sproščanja ali družbeno vezivo, 
saj so del takih ali drugačnih praznovanj in 
pomembnih življenjskih dogodkov. Druga 
plat mokre kulture pa je ta, da vpliva na to, 
da je v Sloveniji prisotna visoka stopnja pitja 
alkohola, veliko je težav, povezanih s pitjem 
alkohola, in alkohol predstavlja nekaj, kar je 
splošno družbeno sprejeto. Družba pa zno-
traj tovrstne kulture tolerira tudi čezmerno 
pitje in njegove posledice.

Ena izmed izvajalk pristopa SOPA v lo-
kalnem okolju Lenart je tudi gospa Klavdija 
Dvoršak, ki je kot diplomirana medicinska 
sestra zaposlena v Zdravstvenem domu Le-
nart (ZD Lenart), kjer v ambulanti družinske 
medicine izvaja preventivne preglede, prav 
tako pa je vodja Centra za krepitev zdravja, 
ZD Lenart. 

Po usposabljanjih za izvajanje pristopa 
SOPA je Klavdija Dvoršak začela s pomočjo 
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V spomin na Janeza Zorka
1950–2019 

V Občini Benedikt nas je v ponede-
ljek, 10. junija 2019, presunila novi-
ca, da nas je za vedno zapustil člo-

vek, ki je živel in delal za svoj kraj, ki je ljubil 
našo občino in občane, dolgoletni svetnik 
in podžupan Občine Benedikt. 

Janez Zorko se je zelo zgodaj aktivno 
vključil v delo takratne Krajevne skupnosti 
Benedikt. Zapisani viri razkrijejo, da je bil 
Janez že v letu 1979 član odbora za komu-
nalna vprašanja, ki je opravil največ opera-
tivnega in konkretnega dela po vaseh. Leta 
1982 je prevzel vodenje Sveta krajevne sku-
pnosti Benedikt. Pod njegovim vodenjem 
so se aktivnosti usmerile v komunalno 
opremljanje stavbnih zemljišč, asfaltiranje 
in vzdrževanje cest, širitev vodovodnega 
omrežja in telefonije, urejanje pokopališča, 
ureditev stopnišča k Sv. Trem Kraljem, ure-
ditev javne razsvetljave in še številne druge 
investicije. V letu 1992 je vodil aktivnosti za 
ustanovitev občine, ko se je ob prisotnosti 
80-ih krajanov razpravljalo o pripravah za-
kona o lokalni samoupravi v RS in o mo-
žnostih razdelitve Občine Lenart na več 
občin. Benedičane je za ustanovitev občine 
spodbujal tudi v letu 1994, ko je bil izveden 
referendum, na katerem se je 63,4 % Be-
nedičanov izreklo za samostojno občino, a 
izida referenduma Državni zbor RS ni upo-
števal. Vendar ga to ni uspavalo, s še večjo 
zagnanostjo je delal na projektu samostojne 
občine. Leta 1997 je z veliko odgovorno-
stjo prevzel vodenje odbora za ustanovitev 
Občine Benedikt. Za ustanovitev si je pri-
zadeval na vseh nivojih. Pri krajanih, pri 
funkcionarjih in politikih v Občini Lenart, 
kakor tudi pri poslancih, ki so odločali o 
ustanovitvi novih občin. Njegovo delo in 
zalaganje so obrodili sadove in trud je bil 
poplačan, ko je DZ RS 22. 7. 1998 sprejel 
Zakon o ustanovitvi občin, s katerim se je 
ustanovila naša občina. Le-ta pa se je v po-
slovni register vpisala 17. 12. 1998. Zahvala 
za to gre tudi in predvsem Janezu Zorko.

Prve volitve v občini so bile 22. novembra 
1998. Za svetnika je bil izvoljen tudi Janez 

Zorko, ki je postal 
tudi prvi podžu-
pan Občine Bene-
dikt. Janez ni bil 
samo politik. Bil 
je človek z razu-
mom, pokončno 
držo, pripravljen 
za resne pogovore in kompromise. Našel je 
rešitve za nastale probleme. Svojo energijo 
in prizadevanja je vlagal za nadaljnji razvoj 
naše občine. Kot podžupan je občino sou-
stvarjal skozi 4 mandate oz. 16 let. V tem 
obdobju je občina dosegla pomemben ra-
zvoj in se številčno povečala. Prizadeval si 
je za izgradnjo šole in športne dvorane, no-
vega vrtca, modernizacijo cest, vodovoda in 
kanalizacije. Janez je bil človek, ki je prak-
tično vse življenje delal za razvoj in ugled 
kraja. Ob svoji redni službi je posvetil veliko 
prostega časa in energije razvoju lokalnega 
okolja vse od svoje mladosti. Vsa ta dela, 
trud in prizadevanja so bila tudi podlaga, 
da je v letu 2014 bil nominiran in je prijel 
priznanje Zlati grb Občine Benedikt. S tem 
priznanjem se mu je lokalna skupnost za-
hvalila za vse, kar je prispeval zanjo. Le be-
seda hvala nam ostane tudi danes, ko se mu 
le na tak način lahko zahvalimo za vse, kar 
je storil za našo skupnost. 

Njegovo slovo pušča praznino. Vsaka 
smrt grobo poseže v usodo vseh, ki so bili s 
pokojnikom povezani. Če tako čutimo mi, 
ki smo bili na neki način njegovi sodelavci, 
kako šele to čutijo njegovi domači, zato jim 
v imenu Občine Benedikt, svetnic, svetni-
kov ter vseh občanov izrekam globoko in 
iskreno sožalje. 

Spoštovani, Janeza Zorka ne bo več med 
nas, ostal pa bo v trajnem spominu, najprej 
kot človek, nato kot zaveden Benedičan in 
nazadnje kot politik. Dragi Janez, počivaj 
v miru, za teboj so ostala dela, ki so priča 
tvoje veličine.

Mag. Milan Repič, župan, foto: Igor Barton

Krvodajalske akcije v septembru 2019
Petek 20. 9. KORK Voličina OŠ Voličina  7.30-11.00



Vox Angelici bronasta medalja na 25. mednarod-
nem zborovskem tekmovanju v Prevezi v Grčiji

Dekliška vokalna skupina Vox Angelica je 
v lokalnem in tudi širšem okolju že zelo do-
bro poznana. Na področju kulture so dekleta 
izjemno aktivna, bodisi z organizacijo lastnih 
prireditev in koncertov ali z gostujočimi na-
stopi. Ob naštetem pa nikakor ne pozabijo na 
strokovno plat svojega glasbenega delovanja, 
zato so redne udeleženke strokovnih revij, ki 
jih organizira Javni sklad Republike Slovenije 
za kulturne dejavnosti. Tako so na lanskem 
kot tudi letošnjem območnem srečanju Or-
fejeva pesem s strani strokovnih ocenjevalcev 
dosegle regijski nivo, s tem pa tudi vstopni-
co za sodelovanje na večjih, odmevnejših 
prireditvah in tekmovanjih. Eno takšnih je 
bilo tudi povabilo k udeležbi na 37. zborovski 
festival v Prevezi v Grčiji, v okviru katerega 
je potekalo 25. mednarodno zborovsko tek-
movanje. Dekleta so povabilo vzela zares in 
nemudoma pričela s pripravami. Tako velik 

projekt zahteva nemalo organizacijskega tru-
da, izčrpnega strokovnega – glasbenega dela 
in predvsem, finančnega zalogaja, ki so jim ga 
omilili številni sponzorji in donatorji. 

Idilično antično mestece ob zahodni obali 
Grčije je tako od 4. do 7. julija gostilo preko 
25 najrazličnejših zborovskih sestavov iz ce-
lega sveta: Grčije, Poljske, Slovaške, Nemčije, 
Izraela, Rusije, ZDA, Bolgarije, Indonezije, 
Romunije, Bosne in Hercegovine in Sloveni-
je. Otvoritev festivala se je odvijala v četrtek, 
4. 7., zvečer na ulicah Preveze, kjer so pevci 
vseh zborov ob koračnicah in s svojimi na-
cionalnimi zastavami korakali na prizorišče 
otvoritvene slovesnosti. Že naslednji dan jih 
je čakalo tekmovanje, ki je potekalo v kul-
turnem centru Holy Metropolis v središču 
Preveze vse do sobote zvečer. Vsi zbori so 
sodelovali še na vrsti manjših koncertov, ki 
so se odvijali v mestnih cerkvicah, v marini 

ter na ulicah ob različnem času. Vse mesto je 
bilo dobesedno preplavljeno z glasbo, zaradi 
turistične sezone pa nastopajoči nagrajeni s 
številnim poslušalstvom.

Dekleta Vox Angelice so svoj tekmovalni 
nastop izvedle v petek, 5. 7., zjutraj. Zapele so 
slovensko ljudsko Ptičja svatba; Kernjakovo 
Rož, Podjuna, Zila; O salutaris Hostia iz Mes-
se Breve skladatelja Lea Delibesa; Saint Saen-
sovo Ave Marijo za dekliški zbor ter nekoliko 
bolj razigrano Only you V. Clarka. V danem 
trenutku, v danih okoliščinah (temperatura je 
bila 40 stopinj C, na odru pa številni ventila-
torji, ki so omilili vročino), so dale resnično 
vse od sebe in svoj nastop opravile z odliko. 
Tekmovanje je ocenjevala 8-članska medna-
rodna komisija: Katerina Vassilikou, Kostis 
Konstantaras (Grčija), Marco Antonio Garcia 
de Paz (Španija), prof. Klaus-Jurgend Etzold 
(Nemčija), John Fitzpatrick (Irska), Graeme 

Langager (Kanada), prof. Theodora Pavlovitch 
(Bolgarija) in Ambrož Čopi (Slovenija). V ne-
deljo, 7. 7., so vsi zborovodje imeli individua-
len posvet z ocenjevalci, zvečer pa je na čudo-
vitem antičnem Odeonu potekala razglasitev 
rezultatov. V tako veliki konkurenci se dekleta 
niso nadejala kakršne koli medalje, a so se 
zmotila. V svoji kategoriji so osvojile bronasto 
medaljo, do srebra pa so jim zmanjkale zgolj 
tri točke. Uspeha so bile izjemno vesele, saj je 
to nagrada za njihov velik trud, zlasti v zadnjih 
mesecih, ter velika spodbuda in motivacija 
za delo v prihodnje. Ob njihovem prihodu v 
domovino jih je pričakala čudovita dobrodo-
šlica s sprejemom v Sv. Trojici. Čestitke dekle-
tom Vox Angelice ter zaslužnima osebama za 
uspeh, zborovodkinji Aniti Pavkovič, ki je po-
znana pod svojim umetniškim imenom Anita 
Kralj, in organizatorju Urošu Pavkoviču.

U. P.

14. mednarodna poletna likovna delavnica za 
mlade Krk 2019

V že tradicionalni likovni 
koloniji Krk 2019 se je zbralo 
12 mladih slikarjev, od tega 8 
iz Lenarta: Nika Gamser, Lana 
Hohnjec, Jana Zorko, Mari 
Kramberger, Karin Rojko, Lu-
cija Mesarec, Asja Žgeč in Zoja 
Lorber. Pridružile so se jim 
prijateljice iz Hrvaške: Jana in 
Nadja Kostič, Asja Crnčič – Bu-
latovič in Gabriela Latinovič.

Kolonija je potekala v čudo-
vitem naravnem okolju. Med 
oljkami, cipresami, borovci, pe-
tjem škržatov, ob kamniti obali, 
barkah so pozirali galebi. Leto-
šnja tema je bila »Oljke in bar-
ke«, povezana tudi z biblijskim 
izročilom. Dela starejše skupine kažejo sodo-
ben pogled na slikarstvo. To so dela Jane, Nike, 
Karin in Lucije. Mejijo na abstraktni ekspresi-
onizem. Slikana so z lahkoto, barve in oblika 
so nosilci zgradbe likovnega dela, podrobnosti 
so abstrahirane. Pozna se, da obvladajo likovne 
principe prakse in teorije, ki so si jih pridobile v 
likovni šoli Galerije Krajnc, pa tudi na medna-
rodnih delavnicah na Krku. Tudi mlajša gene-
racija že dokaj dobro obvlada principe likovne 
teorije. To so: Lana Hohnjec, ki je letos v svojih 
likovnih delih naredila velik korak naprej, Mari 
Kramberger, Asja Žgeč in Zoja Lorber so zelo 
obetavne slikarke bodoče mlade generacije. 

Skozi likovno šolo v 14 mednarodnih li-
kovnih kolonijah na otoku Krku je šlo 132 
mladih slikarjev, kar ni zanemarljivo in je 
dober prispevek k prihodnosti naše kulture v 
Slovenskih goricah. Na zaključni predstavitvi 
mladih ustvarjalcev ob pregledni razstavi v 
kulturnem domu Županje je bilo veliko ljudi, 
tudi veliko Slovencev, 
Lenarčanov. 

Župan Občine Do-
brinj, Neven Komadi-
na, je v lepem nago-
voru odprl razstavo z 
željo po sodelovanju 
tudi v prihodnjih letih. 

Gre za projekte 
mednarodnih razse-
žnosti; vedno večje je 
zanimanje za udeležbo 
in podporo na Krku, 
zato bi bilo prav, da bi 
nas enako podpirali 
tudi predstavniki do-
mače Občine Lenart in 

nas obiskali na Krku. 
Da je vse potekalo brezhibno, gre zahvala 

mentorjem: »Mami« Mariji Šauperl, Tjaši 
Gamser, pripravnici Jani Zorko, Antoniji Štr-
lekar in moji malenkosti Konradu Krajncu. 

Srčna hvala Občini Dobrinj in Lenart za 
podporo, vsem donatorjem, tako doma v Le-
nartu kot na Krku, tudi za kulinarično donacijo 
– golaž in »šurlice«, sadje, sokove in slaščice. 
Vsem ljudem odprtega srca, ki podpirajo to 
pomembno mednarodno likovno dejavnost 
Galerije Krajnc in LD Lajči Pandur, se iskreno 
zahvaljujemo. V imenu mladih, ki bodo boga-
tili kulturni utrip našega življenja.

Razstavo bomo »postavili na ogled« v 
okviru občinskega praznika 7. novembra v 
Galeriji Krajnc v Lenartu in že zdaj prisrčno 
vabljeni.

Konrad Krajnc
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IZ KULTURE

PETEK, 30. AVGUST
DOM KULTURE LENART, OB  20.00

CVETJE V JESENI, izvirni slovenski muzikal
Vstopnice: Eventim, bencinski servisi Petrol

SOBOTA, 31. AVGUST
DOM KULTURE LENART,  OB 20.00

POBEG V ZGODOVINO 
ČAROVNIŠTVA, gledališka predstava 
AGATA
Organizator: Kulturno društvo Delavec Lenart in 
Občina Lenart

SEPTEMBER
NEDELJA, 1. SEPTEMBER

PLOŠČAD NA TRGU OSVOBODITVE V 
LENARTU, OB 11.00

NASTOP TWIRLING, PLESNEGA IN 
MAŽORETNEGA KLUBA LENART
Organizator: Twirling, plesni in mažoretni klub Lenart

DOM KULTURE LENART, OB 18.00
POBEG V ZGODOVINO 
ČAROVNIŠTVA AGATA
Organizator: Kulturno društvo Delavec Lenart in 
Občina Lenart

PETEK, 6. SEPTEMBER
DOM KULTURE LENART, OB 20.00

PETELINJI ZAJTRK, komedija
Šentjakobsko gledališče Ljubljana
Organizator: Občina Lenart

NEDELJA, 8. SEPTEMBER
DOM KULTURE LENART, OB 20.00

NORCI, komedija
Koroški deželni teater Slovenj Gradec
Organizator: Občina Lenart 

LEN-ART-a še ni konec, vabimo vas na naslednje 
dogodke

Doživeli smo še marsikaj lepe-
ga, ki ostane v spominu … 

D. O., foto: Sabina Banič Boa-
kai, Tomaž Ornik, Žiga Strmšek, 

Maksimiljan Krautič,

Udeleženci delavnice z županom Nevenom Komadino ob odprtju 
razstave v Županjah. Foto: Marija Š.

Z razstave v Županjah: dela Lucije M., Jane Z., Karin R., Nike G., Asje Ž., in 
Mari K. Foto: K. K.



Lenarčanke ponovno med najboljšimi, srebrna 
medalja na svetovnem pokalu v Franciji

Poletje je čas medna-
rodnih tekmovanj. Tako 
so se dekleta prvi vikend 
v juniju udeležila tek-
movanja Samoborfest. 
V soboto so tekmova-
le mažorete in dosegle 
odlične rezultate. Sta-
rejša dekleta (Barbara 
Anžel, Manca Čuješ, 
Maxime Emeršič, Nika 
Gamser, Gabrijela in 
Tadeja Grabušnik, Sara 
Lukič, Elena Markuš, 
Tineja Ornik, Sergeja 
Pauman, Mojca Pleter-
šek, Kaja Rajter in Lana 
Žabčič) so se dvakrat povzpela na najvišjo 
stopničko z dvema skupinskima točkama. 
Prav tako so prinesle še nekaj medalj s posa-
meznih nastopov. Kadetinja Nika Vezovnik 
bron, seniorki Tadeja Grabušnik in Tineja 
Ornik srebro ter štiri zlate medelje: seniorki 
Barbara Anžel in Maxime Emeršič ter naj-
mlajši Zoja Hadner in Zala Verbošt v paru in 
še Zala samostojno. Prav posebej je sodnike 
prepričala Lana Žabčič, ki je poleg zlate me-
dalje domov odnesla pokal za najboljšo solo 
koreografijo. Juniorki Manca Čuješ in Nika 
Gamser sta dosegli 4. mesto, Kaja Rajter pa 
6. mesto.

V nedeljo so prispele v Samobor twirlerke, 
predvsem kadetinje. V kategoriji freestyle ka-
det je Ema Ploj osvojila 9. mesto, med juni-
orkami pa Lana Žvajker 8. mesto. Kaja Rajter 
je z eno palico osvojila 4. mesto, z dvema pa 
zlato medaljo. Med pari kadet sta tekmovali 
Alina in Alisa Peklar, ki sta zasedli 4. mesto. 
Kadetinje (Brina Bezjak, Lučka Mlakar, Alina 
in Alisa Peklar, Ema Ploj, Tjaša Poš in Katja 
Rodošek) so v skupini dosegle 6. mesto. 

Začele so se počitnice. A nekatere izmed 
deklet so tudi čez poletje - na morju in doma 
- vrtele palico in se pripravljale na svetovni 
pokal. Kaja Rajter ter Hana in Nika Vauda 
Lorenčič so se v začetku avgusta kot del slo-
venske reprezentance odpravile v Limoges 
v Francijo, kjer so se pomerile z najboljšimi 
twirlerji iz vsega sveta. Tekmovalo je preko 
1200 tekmovalcev iz 19 držav. Žal med njimi 
ni bilo Špele Kovačič zaradi poškodbe. Kajo 
so že prvi dan čakali trije predtekmovalni 
solo nastopi. V kategoriji solo ena palica je 
v najštevilčnejši kategoriji tega tekmovanja 
osvojila 51. mesto, z dvema in tremi palicami 
pa si je priborila naslednji krog. 

Hana in Nika pa sta se že prvi dan podali 
na parket kot par in dosegli odlično 24. me-

sto. Drugi dan sta se predstavili še s samostoj-
nimi artistic nastopi, kjer ju je ponovno čaka-
la močna konkurenca. Nika je v kategoriji B 
junior dosegla 35. mesto, Hana pa v A junior 
37. mesto.

Kaja si je v prvih treh dneh priplesala dvoj-
ni finale. Z dvema palicama je dosegla odlič-
no 8. mesto, v kategoriji s tremi palicami pa 
neverjetno 2. mesto in v Lenart prinesla sre-
brno medaljo.

Ponosni smo na naše tekmovalke in trener-
ke, ki se ne bojijo trdega dela. Ponosni na star-
še, ki dekletom stojijo ob strani. Hvala vsem, ki 
doma navijate za nas. Vsi smo kot velika dru-
žina. V kolikor se nam želite pridružiti, v sep-
tembru ponovno vabimo nove člane med nas.

Twirling, plesni in mažoretni klub Lenart

Ženska ekipa KMN Slov. gorice za uvod v novo sezono z reprezentanco Kuvajta
Nova sezona za žensko ekipo KMN Slovenske 
gorice se je pričela na zanimiv in nepozaben 
način. V nedeljo, 25. 
avgusta 2019, se je na-
mreč v hrvaškem Ivanič 
Gradu v prijateljski tek-
mi pomerila z žensko 
reprezentanco Kuvaj-
ta. Državne prvakinje 
v prvem polčasu niso 
znale kronati terenske 
premoči in številnih 
zrelih priložnosti, ki so 
si jih pripravile. Igral-
ke Kuvajta, ki so se 3 

tedne mudile na pripravah na Hrvaškem, pa 
so izkoristile napako ekipe iz Voličine in iz 
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2. MNZ Maribor v znamenju slovenskogoriških klubov
Letošnja sezona v 2. MNZ Maribor, ki se prič-
ne s tekmami 1. kroga ta vikend (31. 8. 2019), 
bo v znamenju slovenskogoriških klubov in 
medsebojnih derbijev. Poleg NK Jurovski Dol 
in NK Cerkvenjak, ki sta v tem rangu tekmo-
vala že minulo sezono, bo po lanskem slovesu 
od 1. MNZ Maribor novinec v ligi NK Lenart. 
Iz slovenskogoriškega območja pa najdemo v 
tej ligi še ŠD Biosad iz Jakobskega Dola, NK 
Šentilj, NK AJM Kungota in sladkogorsko Pa-

lomo. Nogometaši Lenarta se bodo v prvem 
krogu odpravili na gostovanje na Koroško pro-
ti NK Radlje. NK Cerkvenjak čaka gostovanje 
v Kungoti, nogometaši Jurovskega Dola pa se 
bodo v nedeljo, 1. 9. 2019, ob 17. uri na doma-
čem igrišču pomerili z NŠ Roho. Prva domača 
tekma čaka Lenarčane prihodnjo nedeljo (8. 9. 
2019) ob 16.30 proti NK Dogoše, ob enakem 
času pa se bodo prvič v sezoni pred domačo 
publiko predstavili tudi igralci NK Cerkvenjak.

Knjižnica pod kostanji
Tudi letošnje vroče in sončno poletje je 

v Lenartu ponudilo najmlajšim knjižnico 
pod kostanji v lenarškem parku. Bibliote-
karka Anja Tlakar je 10. avgusta 2019 ta-
kole ustvarjala z udeleženci sobotne delav-
nice v parku.

Marija Šauperl

KNjigolAndiJa
Vprašanje iz prejšnje številke ON sega v 

novejši čas – sega v leto 2011. Odgovor na 
vprašanje, zakaj je Maja Toš dobila rožico in 
kdaj je to bilo, se skriva v velikem delu. Dr. 
Maja Toš, takrat še magistrica zgodovine, je 
leta 2010 kot mlada strokovnjakinja na bolj 
ali manj prostovoljni, študentski osnovi vr-
hunsko uredila gradivo domoznanske zbirke 
Knjižnice Lenart, enako kot je Dida Zakelšek 
izdelala celostno podobo KL; vse to upora-
bljamo še vedno, gradivo dopolnjujemo in ga 
dajemo ljudem v uporabo ter izobraževalne 
namene. Projekt smo zaključili v počastitev 
kulturnega praznika 11. februarja 2011, ko 
smo uradno odprli Poličevo sobo, poimeno-
vano po znanem Lenarčanu Davorinu Poliču, 
uradno razglasili še dve poimenovanji: Bre-
dino čitalnico in Penovo dvorano – večna-
mensko dvorano. In se seveda tudi zahvalili 
akterkam, tudi z rožico. Lenarčani so takrat 
uživali ob ogledu starih fotografij.

Maja je svoje delo opisala v izčrpnem govo-
ru na otvoritvi Poličeve sobe že 29. novembra 
za domačo stran knjižnice: »S pojmom do-
moznanstvo poimenujemo načrtno zbiranje, 
obdelovanje, hranjenje in predstavitev gra-
diva, ki se kakorkoli nanaša na zgodovinski, 
geografski, etnološki ter družbeni in kultur-
ni utrip kraja oziroma širšega območja, kjer 
neka knjižnica deluje. Ker imamo tudi v Knji-

žnici Lenart obsežno zbirko gradiva – tako 
knjižnega kot fotografskega – ki si zasluži to 
poimenovanje, smo v letošnjem poletju pri-
čeli z njegovo ureditvijo. Projekt, ki ga vodi 
direktorica Knjižnice Lenart Marija Šauperl, 
čigar nosilka je Maja Toš, koordinatorica pa 
Petra Kranvogel, še zdaleč ni končan in se na 
njem še naprej marljivo dela. Ker pa so težav-
ni začetki in prvi uspehi tega projekta že za 
nami, smo vas želeli seznaniti, kaj vse je bilo 
v okviru ureditve domoznanskega oddelka 
Knjižnice Lenart že storjenega. Najprej ve-
lja omeniti, da so se v poletnih mesecih pri 
pripravi in sortiranju domoznanskega gradi-
va zelo izkazale naše mlade sodelavke Tina 
Leš, Sara Fekonja in Jasna Belna. Tako smo 
z združenimi močni uredile knjižno gradivo 
starejšega datuma in izločile knjige, ki so izšle 
leta 1911 ali prej, kajti te zaradi svoje staro-
sti spadajo h kulturni dediščini in bodo kot 
takšne s strokovno pomočjo bibliotekarskih 
kolegov iz Univerzitetne knjižnice Maribor 
obdelane po visokih bibliotekarskih standar-
dih in temu primerno zavedene tudi v siste-
mu Cobiss, da jih bodo naši uporabniki lahko 
lažje našli uporabljali ….«

No, po Majinem začetem delu nadaljujemo 
z zbiranjem, hranjenjem, obdelavo in pred-
stavljanjem gradiva o zgodovini in delovanju 
Slovenskih goric. 

Naslednja naloga bo 
segla spet v čase naro-
dnega prebujanja, napre-
dnega povezovanja, itd. 
… Zanima nas, v kate-
rem našem kraju je bila 
posneta fotografija in kaj 
se je dogajalo ter katero 
leto se je pisalo. Zgodovi-
narji na okope!

Odgovore pričakuje-
mo na: marija.sauperl@
gmail.com ali 051 338 144

Marija Šauperl

Srečanje pevskih skupin pri Sv. Trojici
Naše ljudsko izročilo bi čisto prešlo v poza-

bo, če ga ne bi naše ljudske skupine še ohra-
njale in gojile. Žal se ljudje premalo zavedajo 
svojih korenin in temu izročilu ne posvečajo 
dovolj pozornosti. Lepo bi bilo, če bi prišli po-
slušat ljudsko petje.

V ta namen se je pri Sv. Trojici 30. junija 
2019 odvijalo že dvajseto srečanje pevskih 
skupin, ki pojejo ljudske pesmi. Pričetek je bil 
ob 15. uri v domu kulture. Že dvajset let za to 
skrbi prizadevna Marija Klobučar, ki je pri DU 
Sv. Trojica za to zadolžena. Na povabilo orga-
nizatorja se je odzvalo trinajst skupin. Skupine 

so prihajale iz Benedikta, Ptuja, Cerkvenjaka, 
Ceršaka, Vitomarcev, Destrnika, Hoč in seve-
da iz Sv. Trojice, ene so se tudi opravičile.

Uvodoma je bila za dobrodošlico zapeta 
pesem »Pozdravljeni prijatelji« domače pev-
ske skupine. Prireditev je povezovala Saša 
Lovrenčič, ki to delo opravlja že veliko let in 
ga tudi zelo dobro obvlada. Vsaka skupina je 
zapela dve pesmi. Vmes sta bila prikazana dva 
vložka – prikaz folklore in prikaz predenja s 
kolovratom ter pesem »Le predi, dekle predi« 
(Benedikt in Sv. Trojica).

Slavko Štefanec je vmes tudi fotografiral 
skupine, za kar se mu seveda iskre-
no zahvaljujemo in prav tako gospe 
Saši ter vsem, ki so pomagali, da je 
prireditev uspela. Ob koncu so bila 
podeljena priznanja vsem nastopa-
jočim skupinam in zapeta skupna 
pesem Trojiška fara. Sledila je po-
gostitev vseh skupin v naravnem 
okolju DU Sv. Trojica.

Adelena Neuvirt,  
foto: Slavko Štefanec
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Pod kostanji z Anjo. Foto: M.Š.



Karate
V športni dvorani Šolskega centra Postojna 
se je v soboto, 18. 5., odvil že 19. mednarodni 
turnir, ki je privabil več kot 350 karateistov iz 
68 klubov iz 8 držav. Skupaj so opravili skoraj 
500 nastopov, iz Lenarta pa so se na tekmo 
odpravili trije tekmovalci: Luka Rola, Vid Za-
rič in Nino Ornik. Rezultati: Vid Zarič 
- borbe ml. kadeti +50kg - 2.mesto; Vid 
Zarič - kata ml. kadeti - 3.mesto; Luka 
Rola - borbe dečki -45kg - 5.mesto.
Karate zveza Maribor je 29. 5. v 
Osnovni šoli Slave Klavore v Mariboru 
organizirala tradicionalni kata turnir 
za osnovnošolce v počastitev praznika 
mestne četrti Tezno v Mariboru. Na 
tekmovanju so nastopili tudi Lenarča-
ni: Karin Plemenič, Maj Plenjšek, Ja-
kob Duraković, Luka Lenart, Svit Lor-
ber, Luka Rola, Matija Sedonja, Mitja 
Dobaj, Gal Bauman in Vid Zarič. Re-
zultati: Jakob Duraković - beli pas fan-
tje - 1.mesto; Karin Plemenič - beli pas 
dekleta - 2. mesto; Matija Sedonja - ru-
meni pas fantje - 2. mesto; Luka Rola - 
oranžni pas fantje - 3. mesto; Vid Zarič 
- višji pasovi fantje - 2. mesto.
V nedeljo, 9. 6., je v športni dvorani 
Ljutomer potekalo ekipno državno 
prvenstvo v karateju za leto 2019. Tek-
movanja se je udeležilo 36 slovenskih 
klubov, ki so skupaj prijavili kar 132 ekip. 
Matični Karate klub Kovinar je nastopil z 
ekipo kadetov, ki so tekmovali v katah  in 
osvojili 1. mesto, oziroma naslov ekipnega 

državnega prvaka. Naslov so osvojili Timi 
Močnik, Gal Skalicky ter Lenarčan Vid Zarič. 
Njihov nastop si lahko ogledate na: https://
www.facebook.com/154712131208343/vide-
os/678247832607923/

Vabimo vas k vpisu v KARATE šolo Le-
nart, in sicer vsak ponedeljek in sredo od 
16. ure naprej v športni dvorani OŠ Lenart. 

D. Z.

V Dobravi so tekmovali za prestižni pokal državnosti 2019
Na strelišču Lovske družine Dobrava v Slo-
venskih goricah je bilo tradicionalno tek-
movanje v streljanju na glinaste golobe za 
prestižni pokal državnosti 2019. Nastopilo je 
veliko strelcev iz vse Slovenije, ki so tekmova-
li v ekipni in posamični konkurenci. Ekipno 
je slavilo Strelsko društvo Osek pred Lovsko 
družino Juršinci in LD Vurmat iz Sv Duha 
na Ostrem vrhu. V posamični konkurenci je v 
disciplini športni stav zmagal Davorin Toš iz 
Trnovske Vasi pred domačinom Dominikom 
Slekovcem iz Dobrave in Vladom Šiškom iz 
Negove. Tudi v disciplini lovski stav je v močni 
konkurenci zmagal Davorin Toš iz Trnovske 
Vasi pred Slavkom Gorencem iz Vidma ob 
Ščavnici in Dominikom Slekovcem iz Dobra-
ve. V lovskem stavu so se pomerili tudi številni 
lovski veterani, zmagal je Danilo Marhold iz 
Kungote, ki je slavil pred bratom Andrejem 
Marholdom in tretjeuvrščenim Vladom Ste-
infelserjem iz Dobrave. Organizatorje je pre-
senetil izredno dober obisk, ki je po besedah 

predsednika komisije za strelstvo v LD Dobra-
va Srečka Hojnika presegel vsa pričakovanja.

M. T.

Rokoborba
V soboto, 29. junija, je bilo v Poljčanah državno prvenstvo v rokoborbi na pesku za člane. Vreme 
je bilo lepo  in tekma odlično organizirana. Naš tekmovalec Denis Šajher je v absolutni kat. +90 
kg osvojil naslov državnega prvaka. Z dobro tehniko je bil premočen za nasprotnike. Uspeh so 
dopolnili Metod Dobaj s 3. mestom v kat. 90 kg, Rok Rupnik s 3. mestom v kat. 80 kg in naš 
najlažji borec Nejc Špic v kat. 70. kg. Sledile so priprave na 
jesenski del, ki se začne septembra.

Tomi Jagarinec

praktično edine priložnosti zadele za 1:0. V 
nadaljevanju je bila podobna slika, neizkori-
ščene priložnosti na strani Slovenskih goric in 
kaznovana napaka za vodstvo Kuvajta z 2:0. 
Nova okrepitev v vrstah Slovenskih goric Tina 
Jesenovec je znižala na 2:1, a do preobrata ni 
prišlo, saj so igralke Kuvajta z zadetkom iz pro-
tinapada minuto in pol pred koncem povišale 

na 3:1, kar je bil tudi končni rezultat srečanja. 
Za Slovenske gorice so zaigrale: Rebeka Šnofl 
(K), Jerneja Senekovič, Vivien Meško, Valen-
tina Tuš (V), Vanja Tanšek, Tina Jesenovec, 
Klara Cene, Karmen Ulbin, Laura Škvorc in 
Rebeka Bačar.

Dejan Kramberger
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Obiranje jabolk
»Pepček, kdaj začnemo na Štajerskem 
pobirati jabolka,« je učiteljica vprašala 
Pepčka.
»Ko sosedovih ni doma.«

Zvezde
Na klopci v parku sedita mlada zaljubljenca in 
gledata v zvezde.
»Ti pokažem velikega medveda,« vpraša on.
»Raje ne, lahko pride kdo mimo,« odvrne ona.

Za zdravje
»Kaj bi bilo boljše za tvoje zdravje - da 
greva na dopust na morje ali v planine,« je 
žena vprašala moža.
»Za moje zdravje bi bilo najbolje, če bi šla 
ti na dopust na morje, jaz pa v planine,« je 
odvrnil mož. 

Razlika v letih
»Še zdaj ne morem verjeti, da si se 
poročila s tem starcem,« je ena prijateljica 
dejala drugi.
»Draga moja, če se ti ponudi priložnost, da 
dobiš veliko denarja, ne gledaš, katerega 
leta so ga natisnili.«

V šoli
»Pepček, kako kaj stojiš v šoli,« je ata 
povprašal Pepčka.
»Dobro, vsak dan v drugem kotu.«

Slaba volja
»Škoda, da na novoletno zabavo niste 
prišli z ženo,« je šef dejal Petru. »Zakaj je 
niste pripeljali?«
»Ker je slabo razpoložena,« je pojasnil Peter.
»Le zakaj?«
»Ker sem ji dejal, da ne more z mano na 
novoletno zabavo.«

Skrivnost
Pepčku je sošolec povedal, da imajo odras-
li svoje skrivnosti. Če hoče iz njih izvleči 
denar, jim mora reči samo: »Poznam tvojo 
skrivnost!«
Pepček je nasvet takoj preizkusil in 
dejal očetu: »Poznam tvojo skrivnost!«. 
Oče je izvlekel sto evrov in mu jih dal 
z besedami: »Le glej, da je ne boš izdal 
mamici.«
Ko je srečal poštarja, je tudi njemu dejal: 
»Poznam tvojo skrivnost!« Poštar pa mu 
ni dal denarja, temveč ga je objel ter vzk-
liknil: »Sin moj, objemi očeta!«

Metla
Ko se je mož pijan vrnil iz gostilne, ga je 
na hodniku pričakala žena z metlo v roki.
»Draga, ali pometaš hodnik ali boš z metlo 
odletela,« jo je povprašal mož.

Pred trafiko
Možakar je v trafiki kupil cigarete, na 
katerih je pisalo: »Kajenje povzroča 
impotenco.«
Nekaj časa jih je gledal in razmišljal, nato 
se je vrnil v trafiko in prodajalca zaprosil: 
»Prosim zamenjajte mi te cigarete za tiste, 
ki povzročajo raka.«

Nagrobna plošča
Fonzeku je umrla žena. Na grob ji je dal 
postaviti ploščo, na kateri je pisalo: »Tukaj 
leži moja draga žena, jaz pa doma v miru 
počivam.«

Morje
»Jadransko morje je gotovo naredila 
kakšna ženska.«
»Zakaj tako misliš?«
»Zato, ker je preslano.«

»Peter, zakaj si danes tako zamišljen,« je 
mizar Tone pri malici povprašal rezkarja Pe-
tra.

»Zaskrbljen sem zaradi sina,« je odvrnil 
Peter.

»Je zbolel,« je previdno povprašala šivilja 
Marica.

»Ne, ne. Z njegovim zdravjem na srečo ni 
nič narobe. Skrbi me zaradi njegovega uspe-
ha v šoli,« je dejal Peter.

»Ne ženi si preveč k srcu. Velikokrat se 
zgodi, da otroci, ki imajo v šoli slab uspeh, 
v življenju nato uspejo,« ga je potolažil Tone.

»Saj ni problem v tem, da bi imel moj sin 
v šoli slab uspeh. Problem je, ker je njegov 
uspeh predober,« je pojasnil Peter.

»Kako to misliš,« sta presenečeno povpra-
šal Tone in Marica hkrati.

»Zlati maturant je,« je s skrušenim glasom 
povedal Peter.

»Lepo te prosim, Peter, ne norčuj se iz naju 
in ne govori, da si zaskrbljen zaradi tega, ker 
je tvoj sin zlasti maturant. Ne samo ti, mi vsi 
smo lahko ponosni nanj,« je vzkipel Tone.

»Čestitam, Peter, zares si lahko ponosen na 
odličen šolski uspeh svojega sina. Tvoj sin je 
bil v šoli tako uspešen, da bo dobil celo de-

narno nagrado naše občine, ki vsako leto ob 
občinskem prazniku nagradi najboljše učen-
ce, dijake, študente in maturante,« je dodala 
Marica.

»Ej, draga moja, stvar ni tako preprosta, 
kakor je videti na prvi pogled. Dokler se mla-
di šolajo, smo pri nas vsi ponosni na njihove 
uspehe. Ko šolanje dokončajo in nam na trgu 
dela začnejo konkurirati, pa se jih vodilni v 
skoraj vsakem podjetju bojijo. Redko katere-
mu uspe najti službo doma, zato mora velika 
večina naših zlatih diplomantov s trebuhom 
za kruhom v tujino,« je dejal Peter.

»Peter ima prav,« je prikimal Tone. »Mla-
dih uspešnih ljudi se šefi v naših podjetjih in 
zavodih zares bojijo, ker imajo sami premalo 
znanja, zato najdejo tisoč in en razlog, da jih 
ne zaposlijo.«

»No, Peter, saj za tvojega sina še ni vse iz-
gubljeno. Prepričaj ga, naj v času študija vsaj 
eno leto lenuhari in popiva ter šolo obesi na 
klin. Potem ne bo postal zlati diplomant in bo 
pri nas zlahka dobil delo ter mu ne bo treba v 
tujino,« je odločno dejala Marica. »Če ne bo 
hotel postati lenuh zlepa, ga v to prisili zgrda. 
To je tvoja očetovska dolžnost, saj gre za nje-
govo srečo!«

Zlati maturant
HUMORESKA Piše: Tomaž Kšela

Smeh je pol zdravja Pripravlja T. K.

CENIK oglasnega prostora v 
Ovtarjevih novicah

1/16 strani 124 x 40 mm 80,00 €

1/8 strani 124 x 84 mm 100,00 €

1/4 strani 124 x 173 mm 180,00 €

1/2 strani 253 x 173 mm 280,00 €

Cela stran 253 x 350 mm 480,00 €

K navedenim cenam se prišteva DDV.

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

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

petek ob 18.00
sobota ob 10.00 in ob 12.00
nedelja ob 18.30
Informacije na spletni strani: 
www.siptv.si
Kontakt: info@siptv.si

Ekipa državnih prvakov: Karin, prva z leve, Jakob, drugi 
z leve, Matija in Luka R., prvi in tretji z leve

Denis Šajher

Zmagovalci Dobrave 2019. Foto: Franc Sleko-
vec, arhiv LD Dobrava



ŠT. 7 | 30. AVGUST 201920 | 

LAS OVTAR SLOVENSKIH GORICOVTARJEVE NOVICE

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje

LAS OVTAR
SLOVENSKIH GORIC

Razvojna agencija Slovenske gorice, d. o. o., vodilni partner pogodbenega partnerstva LAS 
Ovtar Slovenskih goric, vas obvešča, da je 4. 7. 2019 objavila

2. javni poziv LAS Ovtar  
Slovenskih goric – Sklad ESRR

za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območjih občin: 
Benedikt, Cerkvenjak, Duplek, Lenart, Pesnica, Sveta Ana, Sveta Trojica v Slovenskih go-
ricah, Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Sveti Jurij v Slovenskih goricah in Šentilj, ki so 
povezane v lokalno akcijsko skupino LAS Ovtar Slovenskih goric, v letih 2019 in 2020, sofi-
nanciranih iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR).

Okvirna višina razpoložljivih sredstev za sofinanciranje znaša 587.765,78 EUR iz 
Evropskega sklada za regionalni razvoj v letih 2019 in 2020. Delež sofinanciranja upravi-
čenih stroškov za operacije sofinancirane iz ESRR znaša 80 %.

Prvi rok za oddajo vlog se je iztekel 13. 8. 2019 (prispele 4 vloge), drugi rok se izteče 22. 
10. 2019, tretji (zadnji) rok pa 10. 3. 2020. V kolikor bodo sredstva porabljena že po prvem 
ali drugem roku, bo javni poziv predčasno zaprt. O predčasnem zaprtju javnega poziva bo 
vodilni partner objavil obvestilo na spletni strani LAS. Prijavitelji morajo svoje vloge oddati 
kot priporočene pošiljke do datuma, ko se izteče rok za oddajo vlog, do 24. ure, prevzem 
osebno dostavljenih vlog je možen na sedežu LAS do istega dne, do 13. ure.

Informacije so na voljo na sedežu LAS, po elektronski pošti: info@lasovtar.si, po telefonu: 
059 128 773, 051 660 865, vsak delavnik med 9. in 12. uro. Zadnja vprašanja bo mogoče po-
staviti sedem delovnih dni pred posameznim rokom za oddajo vlog. Besedilo javnega poziva 
in razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani http://www.lasovtar.si.

Vrata je odprl Center lokalne ponudbe

V okviru operacije, ki jo sofinancira 
Evropski kmetijski sklad za razvoj 
podeželja, smo v četrtek, 27. 6. 2019, v 

središču mesta Lenart na Trgu osvoboditve 9 
odprli Center lokalne ponudbe. Pri izvajanju 
in sofinanciranju sodelujejo trije partnerji, 
poleg VDC POLŽ Maribor, ki je nosilni par-
tner, še Razvojna agencija Slovenske gorice in 

Društvo za razvoj podeželja Ovtar Slovenskih 
goric. Aktivno pa se v delo vključujejo tudi 
uporabniki VDC. Na slovesnosti ob otvoritvi 
je uporabnica zbrane nagovorila s svojim pri-
spevkom, ki ga tudi objavljamo.

Sem Doris in  se skupaj s še sedmimi uporab-
niki  iz VDC-ja usposabljam za delo v Centru 
lokalne ponudbe za nove turistično informa-

tivne storitve. Delo me zanima in se 
veselim vsega kar se bom še naučila, 
še posebej pa se veselim obiska turistov 
in kupcev v našem centru. Slovenske 
gorice so moj dom in me veseli, da lah-
ko sodelujem in pomagam pri razvoju 
naših krajev. Vsi vi, cenjeni bralci, pa 
lahko pomagate pri tem po svojih mo-
čeh in nas podprete s svojimi obiski in 
naročili. Vabim vas, da nas obiščete 
in najdete za sebe koristne informa-
cije o bogati turistični  ponudbi naših 
krajev v Slovenskih goricah. Lahko se 
boste udeležili kakšne delavnice in iz-
obraževanja, ki jih bomo v prihodnje 
za vse generacije organizirali v cen-
tru. Lahko pa že od otvoritve naprej 
pri nas kupite kakšen res kakovosten 
domač izdelek za sebe ali ga podarite 
svojim  dragim. V jeseni pa vam bodo 
naši izdelki na voljo tudi že preko in-
terneta na naslovu: www.vdcpolz.si/
trgovina. Počaščeni bomo, če nas bo-
ste obiskali, spremljali in vzpodbujali.

Doris Somer

Že osmič se je na sejmu AGRA predstavljala 
»Ovtarjeva ponudba«

Pod okriljem LAS Ov-
tar Slovenskih goric 
in Društva za razvoj 

podeželja Ovtar Slovenskih 
goric se je letos na Kmetij-
sko-živilskem sejmu AGRA 
v Gornji Radgoni že osmič 
zapored predstavljala po-
nudba iz Slovenskih goric. 
Na sejmu, ki je potekal od 
24. do 29. avgusta 2019, so 
se na že dobro poznanem 
in obiskanem razstavnem 
prostoru v hali C3 predsta-
vili različni ponudniki iz 
Slovenskih goric.

Na Ovtarjevem razstavnem prostoru so 
bili obiskovalcem na voljo lokalni pridelki in 
izdelki: sveže pečena slovenjegoriška gibani-
ca, domače dobrote, ročna dela in ponudba 
vrhunskih vin. 

Zainteresiranim posameznikom smo vse 
dni sejma predstavljali možnost prijave na 
javne pozive LAS Ovtar Slovenskih goric, 
možnost vključitve v partnerstvo LAS z ak-

tivnim sodelovanjem pri nadaljnjem razvoju 
Slovenskih goric.

Sejemski prostor LAS Ovtar Slovenskih goric 
je obiskalo veliko število ljudi iz območja LAS, 
celotne Slovenije, pa tudi obiskovalcev iz so-
sednjih držav, predvsem Avstrijcev. Kvalitetna 
ponudba jih je prepričala in bodo z veseljem 
obiskali preprosto čudovite Slovenske gorice.

M. G. 

Mobilna aplikacija o lokalni ponudbi in še kaj …

Poletje je po navadi tisto obdobje, ko se 
življenje malo upočasni in vsi odidejo 
iskat svoj kotiček za počitek. Na Razvoj-

ni agenciji Slovenske gorice pa smo bili zadnje 
mesece precej aktivni, saj skupaj s partnerji iz 
LAS Prlekija pripravljamo mobilno aplikacijo 
o lokalni ponudbi, kjer bo mogoče najti ponu-
dnike iz različnih dejavnosti. Tako smo dolgo 
časa zbirali in obdelovali podatke o različnih 
ponudnikih, ki so se vključili v projekt Gla-
mur, poleg tega pa smo vključili tudi ostale, 
ki se še niso uspeli pridružiti skupnosti. Mo-
bilna aplikacija se bo imenovala Klopotec, na 
voljo v popolni izvedbi pa bo predvidoma v 
septembru. Poleg lokalne ponudbe bo tam 
mogoče poiskati tudi turistične znamenitosti 
v Slovenskih goricah in Prlekiji ter ostale lo-
kacije, ki so vredne ogleda. Aplikacija bo brez-
plačna, ciljni uporabniki pa so vsi obiskovalci 
in prebivalci Slovenskih goric, Prlekije in širše, 
ki jim je mar za lokalno pridelane dobrine in 
povezovanje v samooskrbno mrežo domačih 
ponudnikov in odjemalcev. Mobilna aplikaci-
ja Klopotec se bo seveda sproti dopolnjevala 
in aktualizirala, zato prosimo vse vpisane po-
nudnike in druge interesente, da podatke pre-
verijo in nam sporočijo vse želene korekcije 
(nove slike, kontakti, itd.). Na voljo bo tudi v 

nemškem in angleškem 
jeziku, zato jo bomo 
aktivno promovirali 
tudi zunaj naših meja. 

Konec septembra se 
bomo odpravili tudi na strokovno ekskurzijo 
na območju LAS Ovtar Slovenskih goric, o 
čemer boste ponudniki prejeli tudi vabila. V 
skupnost ste vabljeni tudi ostali, ki izpolnju-
jete kriterije in ki želite aktivno prispevati k 
razvoju podeželja in lokalne samooskrbe. 

V začetku oktobra bomo prejeli prodajne 
vitrine, ki bodo nameščene na frekventnih 
mestih po občinah z namenom, da se bodo 
prodajale lokalne dobrine iz različnih krajev. 
S tem želimo doseči večjo povezanost lokalne 
ponudbe, hkrati pa povečati prepoznavnost 
ponudnikov v Slovenskih goricah, saj vedno 
znova ugotavljamo, da se med sabo ne pozna-
jo, prav tako pa jih ne poznajo niti potencial-
ni kupci. Nekateri ste v prijavnicah že izkazali 
interes za sodelovanje pri takšni prodaji, osta-
li pa lahko za vse informacije kontaktirate 
Razvojno agencijo Slovenske gorice. Vse na-
štete aktivnosti so seveda brezplačne narave 
in so namenjene razvoju podeželja. 

Danijel Zorko

V 1. roku prispelo 11 vlog

Na 3. Javni poziv 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 Slovenskih go-
ricah in Šentilj, ki so povezane v lokalno akcijsko 
skupino LAS Ovtar Slovenskih goric, v letih 2019 
in 2020, sofinanciranih iz Evropskega kmetij-
skega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), je do 
izteka prvega roka za oddajo vlog (19. 7. 2019) 
prispelo 11 vlog za prijavo operacije. Vse vloge 
bo pregledala ocenjevalna komisija, preverila 
njihovo administrativno popolnost in jih ocenila 
skladno s kriteriji in lokalno razvojno strategijo.

Drugi rok za oddajo vlog se izteče 8. 10. 
2019, tretji (zadnji) rok pa 10. 2. 2020. V ko-

likor bodo sredstva porabljena že po drugem 
roku, bo javni poziv predčasno zaprt. O predča-
snem zaprtju javnega poziva bo vodilni partner 
objavil obvestilo na spletni strani LAS. Prijavi-
telji morajo svoje vloge oddati kot priporočene 
pošiljke do datuma, ko se izteče rok za oddajo 
vlog, do 24. ure, prevzem osebno dostavljenih 
vlog je možen na sedežu LAS do istega dne do 
13. ure. Informacije so na voljo na sedežu LAS, 
po elektronski pošti: info@lasovtar.si, po tele-
fonu: 059 128 773, 051 660 865, vsak delavnik 
med 9. in 12. uro. Zadnja vprašanja bo mogoče 
postaviti sedem delovnih dni pred posame-
znim rokom za oddajo vlog. Celoten javni po-
ziv in razpisna dokumentacija sta objavljena na 
spletni strani http://www.lasovtar.si/.


