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Odprli so prenovljene prostore Upravne enote Lenart. Foto: E. P.

Svečana trgatev Čolnikove trte v Benediktu. Foto: Ludvik Kramberger

Obnovljeno središče Cerkvenjaka je dobilo obliko trga. Foto: E. P.

Po zadnjem predlogu deset pokrajin ter poseben status Ljubljane in Maribora

P

rizadevanja za ustanovitev pokrajin so se
znova okrepila v zadnjih mesecih. Koordinacijo aktivnosti je prevzel predsednik
DS Alojz Kovšca, širša strokovna skupina pa je
pripravila osnutek pokrajinske zakonodaje, pri
čemer so v sam proces privabili več kot 60 uglednih imen. Vprašanju pokrajin in zadnjim prizadevanjem je bil 17. oktobra namenjen poseben
posvet. Udeležence je povabil DS skupaj z združenji občin in ljubljansko pravno fakulteto, kjer
je posvet tudi potekal.
Kot je uvodoma poudaril Kovšca, zdaj ni več
vprašanje, ali Slovenija rabi pokrajine, vprašanje
je le še, kdaj, na kakšen način, s kakšnimi pristojnostmi, s kakšnimi razmejitvami in kako čim prej
priti do tega rezultata. Tokrat so se odločili za drugačno pot kot ob prejšnjih poskusih ustanavljanja
pokrajin: peljati proces regionalizacije od spodaj
navzgor. »Združenja občin so ves čas procesa sodelovala tvorno in proaktivno, brez fige v žepu,«
je dejal. Uspeli so doseči konsenz o predlogu, »po
katerem bi ustanovili deset pokrajin, s posebnim

statusom mestnih občin Ljubljana in Maribor«.
Kot argument za slednje je Brezovnik navedel, da
ti dve občini dosegata standard 100.000 prebivalcev, obe mesti sta urbani središči mednarodnega
pomena in se ob ustrezni pravni ureditvi lahko
intenzivneje vključujeta v pokrajine, na območju
katerih se nahajata. Omenjeni koncept izrazito
homogenih pokrajin z med 100.000 do 200.000
prebivalci pa po njegovih besedah omogoča prehod v drugo fazo tega projekta, to je določitev
pristojnosti in nalog pokrajin, sistema in virov
financiranja. V to drugo fazo se bo morala vključiti aktualna politika z vlado in ministrstvi, saj
strokovnjaki nimajo na razpolago vseh informacij, ki bi jih rabili. Predlagajo pa postopni prenos
pristojnosti in nalog ter sistema financiranja z zagotovitvijo avtonomnih finančnih virov.
Po besedah Kovšce so modelu pokrajinske
ureditve »v temeljnih okvirjih rekle da« lokalne
asociacije, zdaj mu morajo pritrditi še občinski
sveti in na koncu vlada. »O modelu bodo diskutirali na občinskih svetih toliko časa, dokler ne

bomo dobili konsenza, in ko bomo dobili konsenz lokalnih skupnosti, bomo šli s tem modelom pred vlado,« je napovedal predsednik DS.
Sedež Osrednjeslovenske pokrajine bi bil v
Domžalah, sedež njenega pokrajinskega sveta v
Grosupljem in sveta občin v Kočevju. Na Ptuju bi
bil sedež Štajerske pokrajine, ki bi imela sedež pokrajinskega sveta v Slovenski Bistrici in sedež sveta
občin v Ormožu. Sedež Dolenjsko-belokranjske
pokrajine bi bil v Novem mestu, sedež njenega pokrajinskega sveta v Črnomlju, sedež sveta občin pa
v Trebnjem. Kranj bi bil sedež Gorenjske pokrajine, ki bi imela sedež pokrajinskega sveta v Škofji
Loki, sedež sveta občin pa na Jesenicah. Goriška
pokrajina bi imela sedež v Novi Gorici, sedež pokrajinskega sveta v Ajdovščini, sedež sveta občin v
Idriji. Primorsko-notranjska pokrajina bi imela
sedež v Kopru, sedež pokrajinskega sveta v Postojni, sedež sveta občin v Sežani. Za sedež Koroškošaleške pokrajine bi določili Slovenj Gradec, za
sedež njenega pokrajinskega sveta Velenje in sedež
sveta občin Ravne na Koroškem. Savinjska pokrajina bi imela sedež v Celju, sedež pokrajinskega
sveta v Šentjurju, sedež sveta občin pa v Rogaški
Slatini. Sedež Zasavsko-posavske pokrajine bi
bil v Krškem, sedež njenega pokrajinskega sveta v
Brežicah, sedež sveta občin pa v Zagorju ob Savi.
Pomurska pokrajina bi imela sedež v Murski Soboti, sedež njenega pokrajinskega sveta v Ljutomeru in sedež sveta občin v Gornji Radgoni.
Minister za javno upravo Rudi Medved je dejal, da se vlada formalno v proces ni vključila, da
pa spremljajo in podpirajo »način, kako se rojevajo ideje o pokrajinah«. Dodal je, da so večkrat
povedali, da če v zadnjih desetih letih pokrajin ni
bilo možno ustanoviti od zgoraj navzdol, je prav,
da je tokrat drugače. Najprej pa morajo župani
doseči konsenz s snovalci, je dejal minister, ki
ocenjuje, da procesu manjka še kar nekaj vsebine. Ga bodo pa vsekakor podpirali, je zagotovil.
STA, E. P.
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Videnje ljudi in dogodkov

Imamo novo Evropsko komisijo. Kaj pa zdaj?

D

irektorica Umarja Maja Bednaš je
za Delo izjavila, da ima Slovenija dejansko najnižjo dohodkovno
neenakost v svetu, kar je kazalnik socialno
uravnoteženega razvoja. Predsednik računskega sodišča Tomaž Vesel pa je v poročilu
o delu sodišča omenil: »Od vseh, ki živijo
v starostnih domovih, le najbolj zdravim
s povprečno pokojnino ostane za kavico,
drugi nimajo niti dovolj za plačilo doma.«
Kako gre to skupaj z izjavo direktorice
Umarja Maje Bednaš?
Že dolgo se pojavljajo predvsem v šolstvu
in zdravstvu različne anomalije, ko si posamezniki »samovoljno« prilaščajo dodatni
prihodek, ki je vsaj nemoralen, če ne že nezakonit.
Res je, da omenjena dejstva o upokojencih
in v šolstvu in zdravstvu odločilno ne vplivajo
na socialno enakost, ker se v masi vseh prihodkov nekako izgubijo. Seveda pa podatki
kažejo, da imamo na Slovenskem po statističnih podatkih še vedno preveč revežev.
Kaj ima vse omenjeno skupnega z novo
Evropsko komisijo?
Predvsem to, da nova predsednica komisije Ursula von der Leyen ni uvidela, da bi
uvedla tudi mesto komisarja za socialne zadeve, ki so povezane z vsemi članicami EU,
tudi zato, ker se prebivalstvo Evropske unije
skoraj v vseh članicah stara. Zlasti skandinavske države so nekoč močno poudarile

socialno politiko in razvoj gospodarstva, ki
pa je v Evropi v senci ameriške in kitajske
politike, kjer je socialno vprašanje še vedno
bolj ali manj postranska zadeva.
Nova predsednica komisije ima sedem
otrok in naj bi bila tudi zato socialno občutljiva, ne samo načelno, ampak tudi v praksi
na evropskem odru.
Vprašljiva je tudi njena moralna integriteta. V nemškem parlamentu poteka preiskava o pogodbah, vrednih na stotine milijonov evrov, ki jih je podelila konzultantski
družbi McKinsey, kjer je delničar njen sin.
Nesprejemljivo je tudi, da je za komisarje predlagala več kandidatov, od katerih so
nekateri moralno in kazensko odgovorni za
prejšnja početja.
Pri kadrovanju komisarjev ji je uspelo
povečati število kandidatk in uravnotežiti
zastopanost bolj ali manj vseh delov Evrope.
Oboje je dobro, čeprav je nekaterim državam namenila zadolžitve, ki so v popolnem
nasprotju z njihovim političnim delovanjem, ki je vse prej kot demokratično.
Seveda so imele pomembno vlogo strankarske reference, na primer na Hrvaškem,
ki sodi v njem politični pol. Naravnost
neokusno je hvalila hrvaško demokracijo
in njene dosežke, Sloveniji je namenila pomembno nalogo, čeprav bo krizno upravljanje izjemno težavno uresničevati.
Tone Štefanec

Višje nadomestilo za čas brezposelnosti

P

o tem, ko so socialni partnerji na seji
Ekonomsko-socialnega sveta prižgali zeleno luč za predlog zakonodajnih
sprememb na trgu dela, je vlada določila
besedilo predloga sprememb zakona o urejanju trgu dela in ga poslala v državni zbor. Če
bodo poslanci v državnem zboru ta predlog
sprejeli, se bo minimalni znesek denarnega
nadomestila za čas brezposelnosti zvišal s
350 evrov bruto na 530,19 evra bruto. Tako
bo nadomestilo za brezposelnost izenačeno z
osnovnim zneskom minimalnega dohodka,
ki znaša 402 evra neto.
S spremembo zakonodaje se bodo spremenili tudi pogoji za prejemanje nadomestila za
čas brezposelnosti. Starejši od 53 let, ki ima-

jo 23 let in več zavarovalne dobe, naj bi po
novem nadomestilo prejemali 19 mesecev.
Starejši od 58 let z več kot 28 let zavarovalne
dobe pa naj bi ga prejemali 25 mesecev.
Če je brezposelna oseba kršila pravila, so
ji doslej trajno znižali nadomestilo za 30 odstotkov. Po novem bi se ji lahko nadomestilo
znižalo za največ dva meseca, poleg tega pa
naj bi imela možnost podati razloge za kršitev
obveznosti.
Upokojenci naj bi po novem lahko na letni
ravni tako kot doslej opravili 720 ur občasnega in začasnega dela. Vsak mesec bi lahko
začasno ali občasno delali največ 60, trikrat
letno pa 90 ur mesečno.
T. Kšela

Staranje družbe je civilizacijski dosežek

V

Cankarjevem domu v Ljubljani je na
začetku oktobra potekal 19. Festival
za tretje življenjsko obdobje, ki je
največji festival za starejše v centralni Evropi. Festival, na katerem so za upokojence in
starejše v treh dneh pripravili deset strokovnih razprav, 80 izobraževalnih dogodkov, 120
kulturnih točk in vrsto drugih dogodkov, je

obiskalo več kot 17.500 upokojencev in drugih obiskovalcev iz vse Slovenije, tudi iz osrednjih Slovenskih goric. Festival je spremljala
velika sejemska prireditev, na kateri je svoje
proizvode, zlasti za starejše, predstavilo 160
razstavljavcev. Med njimi je bilo veliko izvajalcev zdravstvenih storitev, ponudnikov medicinske opreme in zdravilnih zelišč ter pri-
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pravkov, ponudnikov kozmetičnih sredstev,
ponudnikov turističnih produktov za starejše
in drugih. Na festivalu so predstavile svojo
dejavnost tudi številne organizacije in institucije, ki na takšen ali drugačen način skrbijo
za starejše.
Na otvoritvi festivala so bili poleg številnih
upokojencev iz vse Slovenije tudi predsednik Republike Slovenije Borut Pahor in prvi
predsednik Milan Kučan, predsednik državnega zbora Dejan Židan ter sedem ministrov
iz vlade.
Slavnostni govor je imel Židan. Poudaril je,
da staranje prebivalstva ni problem, temveč

civilizacijski dosežek družbe, na katerega moramo biti ponosni ter ga sprejeti kot izziv in
razvojno priložnost. Starostnikov, kot je dejal
Židan, družba ne sme pustiti na cedilu, zato
je treba nujno sprejeti zakon o dolgotrajni
oskrbi. Ministrica za delo, družino, socialne
zadeve in enake možnosti Ksenija Klampfer
pa je opozorila na potrebo po gradnji novih
domov za starejše. Kot ministrica si bo prizadevala tudi za spoštovanje človekovih pravic
starejših ter za njihovo dostojno staranje, za
kar je treba zagotoviti dostojne pokojnine in
vzdržen pokojninski sistem.
T. Kšela

Predlog sprememb pokojninske zakonodaje

P

o skoraj dvomesečni javni razpravi so
socialni partnerji v okviru Ekonomsko
socialnega sveta uskladili predlog sprememb pokojninske zakonodaje. Pri tem so
si prizadevali za to, da bi podaljšali delovno
aktivnost ljudi in jim zagotovili primeren dohodek za varno starost oziroma boljši socialni
položaj po upokojitvi. Na osnovi tega je vlada
določila besedilo predloga sprememb zakona
o pokojninskem in invalidskem zavarovanju
ter ga poslala v obravnavo in sprejem v državni zbor. Sedaj so škarje in platno v rokah
poslancev, ki bodo predlagane spremembe
pokojninske zakonodaje proučili, vse pa kaže,
da jih bodo tudi sprejeli.

Višji odstotek za odmero pokojnin
tudi za moške

Poglavitne spremembe se nanašajo na zvišanje odmernega odstotka za izračun pokojninske osnove. Sedaj znaša odmerni odstotek
za moške za 40 let pokojninske dobe zgolj
57,25 odstotka, od 1. januarja 2015 pa naj bi
znašal 63,5 odstotka, kolikor že danes velja
za ženske. Socialni partnerji so uskladili predlog odmerne lestvice. Izhodiščni odstotek
za oba spola predlagajo v višini 29,5 odstotka,
za vsako naslednje leto pa naj bi se povečal
za 1,36 odstotka. Za vsakega rojenega ali posvojenega otroka naj bi se odmerni odstotek
upravičencu povečal za 1,36 odstotka za največ tri otroke. Vsakdo bi lahko sam izbral, ali
bi se na račun otrok prej upokojil ali pa bi se
mu povečala pokojnina za omenjeni odstotek
za vsakega otroka (največ za tri).
Zvišanje odmernega odstotka bi po predlogu vplivalo tudi na višjo odmero nadomestil
iz invalidskega zavarovanja.

Po izpolnitvi pogojev za upokojitev
se bo splačalo delati še naprej

Tisti, ki po tem, ko izpolnijo pogoje za starostno upokojitev, delajo še naprej in so vključeni v obvezno zavarovanje za polni delovni čas,
so doslej poleg plače prejemali še 20 odstotkov
pokojnine. Po predlogu sprememb pokojninske zakonodaje naj bi po novem poleg plače
prejemali še 40 odstotkov pokojnine, vendar
samo tri leta, nato pa 20 odstotkov. Tistim, ki
bodo še naprej delali in ostali v pokojninskem
zavarovanju tudi po izpolnitvi pogojev za starostno pokojnino, bi se po novem odmerni
odstotek za osnovo pokojnine za vsakega pol
leta povečal za 1,5 odstotka, vendar največ za
obdobje treh let. Tako bi se jim lahko odmerni
odstotek povečal za največ 9 odstotkov.
Z namenom spodbujanja podaljševanja
delovne aktivnosti posameznikov vsaj za 4
ure dnevno oziroma 20 ur tedensko, socialni
partnerji predlagajo tudi določitev višine delne pokojnine.
Pomembno je tudi, da bodo s spremembami
pokojninske zakonodaje prenesene v naš pravni red določbe Direktive Evropskega parlamenta in Sveta iz leta 2016 o dejavnosti in nadzoru
institucij za poklicno pokojninsko zavarovanje.
Omenjene določbe bodo preprečevale zlorabe
na področju poklicnega zavarovanja, ki so jih
doslej še posebej občutili številni vozniki.
Vlada pa z oblikovanjem sedanjega predloga sprememb ni končala prizadevanj za reformo pokojninskega sistema. Obsežnejše spremembe pokojninske zakonodaje bo vlada
pripravila do začetka prihodnjega leta. Zato
se bodo pogajanja o pokojninski reformi med
socialnimi partnerji nadaljevala.
T. Kšela

Poskusno izračunane vrednosti nepremičnin

O

d 1. oktobra letos lahko na Portalu
množičnega vrednotenja nepremičnin vsakdo pogleda, koliko je po
poskusnem izračunu vredna njegova nepremičnina. Na začetku meseca so namreč na
omenjenem portalu objavili dve stvari: predlog modelov vrednotenja nepremičnin in
poskusno izračunane vrednosti nepremičnin,
ki so jih izračunali na podlagi objavljenega
predloga.
Poskusno izračunane vrednosti nepremičnin so izračunali na osnovi podatkov iz registra nepremičnin na dan 27. 6. 2019.
Od 1. oktobra do 15. novembra letos lahko
vsi zainteresirani podajo k predlogu modelov
vrednotenja svoje mnenje in pripombe, ki
morajo biti ustrezno obrazložene. Več o tem,
kam in kako lahko pošlje svoja mnenja in pripombe, lahko vsakdo zve na že omenjenem
portalu.
Na portalu lahko tisti, ki ga zanima vrednost njegove nepremičnine, podatke o tem
išče bodisi po naslovu nepremičnine bodisi
po imenu katastrske občine, številki stavbe in
številki dela stavbe. Obvestilo z omenjenimi
podatki o svojih nepremičninah je vsak lastnik dobil po pošti na domač naslov že pred
časom, ko so tekle razprave o uvedbi davka
na nepremičnine.
Na vseh občinah od 1. do 30. oktobra letos
poteka tudi javna razgrnitev predlogov modelov vrednotenja nepremičnin, ki so usklajeni s strokovno javnostjo in občinami. Ome-

njeni predlogi so na vseh občinah razgrnjeni
na krajevno običajen način, proučiti pa jih
je možno tudi preko spleta https://eprostor.
gov.si/PI_EMV/.
Poskusno izračunane vrednosti nepremičnin, ki odražajo stanje oziroma cene na
trgu nepremičnin 1.1.2019, pa so dostopne
na https://eprostor.gov.si/PI_JAVNI/. Objavljene poskusno izračunane vrednosti nepremičnin se v času javne objave ne bodo
spreminjale.
Sistem množičnega vrednotenja nepremičnin je večnamenski sistem, ki se lahko
uporablja za številne javne namene, kjer se
potrebuje ocena vrednosti večjega števila nepremičnin.
Tako se vrednosti nepremičnin, ki so izračunane s pomočjo sistema množičnega
vrednotenja nepremičnin, uporabljajo za
odmero davkov, za preverjanje upravičenosti
do pravic iz javnih sredstev (denimo socialnih pomoči itd.), za določanje odškodnin in
podobno. Prav tako izračunane vrednosti nepremičnin uporabljajo za statistične analize,
za ocenjevanje nepremičninskega premoženja v lasti države in lokalnih skupnosti in podobno. Vrednosti nepremičnin, izračunane s
sistemom množičnega vrednotenja, upoštevajo tudi banke, zavarovalnice, sodišča, cenilci in drugi.
Poleg množičnega vrednotenja nepremičnin poznamo tudi individualne cenitve tržne
vrednosti nepremičnin. Postopek množič-
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nega vrednotenja in postopek posamičnega
ocenjevanje vrednosti nepremičnin sta vezana na mednarodne standarde ocenjevanja
vrednosti nepremičnin. Oba postopka imata
svoje prednosti in slabosti. Množično vrednotenje je hitrejše in cenejše, vendar je tudi
manj natančno. Individualno vrednotenje

posamezne nepremičnine pa sloni na večjem
številu podatkov in je bolj natančno, terja pa
več časa in je zato tudi dražje. Zato se oba
načina ocenjevanja vrednosti nepremičnin
med seboj ne izključujeta, temveč prepletata
in dopolnjujeta.
T. Kšela

Odprtje prenovljenih prostorov UE Lenart
Minister Rudi Medved ob odprtju
prenovljenih prostorov UE Lenart
izpostavil dobro sodelovanje med
občino in državo (tudi UE)

S

ciljem izboljšati delovne pogoje zaposlenih na upravnih enotah ter omogočiti čim bolj kakovostni javni servis
za državljane, Ministrstvo za javno upravo
kontinuirano vlaga v obnovo prostorov
upravnih enot po Sloveniji. V letih 2018 in
2019 je tako potekala tudi obsežnejša prenova prostorov v Upravni enoti Lenart, kjer
so bile lansko leto prenovljene talne površine v skupni površini 147 m2, letos pa še v
površini 432 m2. Poleg tega je potekalo beljenje prostorov, občina Lenart in ministrstvo
pa je že pred časom financirali tudi dvigalo, prilagojeno gibalno oviranim osebam.
Investicijo je vodilo Ministrstvo za javno
upravo, Direktorat za stvarno premoženje.
Večina del je bila izvedena v mesecu avgustu 2019, ko je bila najmanjša obremenitev
upravne enote s strani uporabnikov. Izvajalec obnove je bil T-Trio projekt, d. o. o, vrednost investicije pa je znašala 47.295,97 EUR
z DDV.
Upravna enota Lenart za nudenje javnih
storitev uporablja poslovne prostore v lasti Občine Lenart na podlagi ugotovitvene
pogodbe oktobra 2017, s katero so soglašali
Republika Slovenija - Ministrstvo za javno
upravo, Upravna enota Lenart in Občina Lenart. Upravna enota zaseda 56 % poslovnih
prostorov, občina pa 44 %.
Slovesnega odprtja prenovljenih prostorov se je v sredo, 9. oktobra 2019, s sodelavci
udeležil tudi minister za javno upravo Rudi
Medved, ki je zbrane uvodoma najprej nagovoril ter izpostavil je dobro sodelovanje med
občino in upravno enoto: »Med iskrenimi ljudmi so možne dobre zgodbe in takih zgodb,
sodelovanje med upravnimi enotami oz. državo in občinami, je mnogo. Tak dogodek se
mogoče nekomu ne zdi nič posebnega, jaz pa
vem, da je,« je povedal minister. Ob tem je
poudaril pomen dostopnosti javnih storitev:
»Pomembno je ohranjati ta stik naših storitev
z ljudmi, da postanemo še bolj dostopni,« ter
dodal, da je omenjena pridobitev pomembna
tako za uporabnike kot
tudi zaposlene. Poudaril je, da bo ministrstvo
takšne projekte zmeraj
podpiralo: »Tam, kjer
je volja na strani občine, bo Ministrstvo za
javno upravo skupaj
z upravnimi enotami
vselej pristopilo in sodelovalo s finančnimi
sredstvi, da se takšni
projekti uresničijo.«
Ob koncu je minister
vsem zaposlenim zaželel uspešno in prijetno
delo v prenovljenih
prostorih.
Goste sta pozdravila
tudi gostitelja, načelnik UE Lenart Jožef
Kraner in župan občine Lenart mag. Janez
Kramberger. Oba sta
se zahvalila vsem sodelujočim pri obnovi
ter prav tako izpostavila dobro sodelovanje
med občino, ministrstvom in upravno enoto. Načelnik Kraner je
predstavil kronologijo
obnove prostorov na
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UE ter ob tem poudaril: »S to obnovo smo
zaključili cikel večletnih vlaganj in s temi vlaganji prišli do kvalitetnih, novih prostorov,
strankam pa omogočili boljši dostop do naših storitev.« Ob tej priložnosti se je zahvalil
vsem zaposlenim, ki so potrpežljivo, strpno
in razumevajoče pomagali pri obnovi, tudi
selitvi pohištva.
Župan občine Lenart mag Janez Kramberger je prav tako izrazil zadovoljstvo in
hvaležnost ob zaključku projekta in napovedal, da stavbo občine ter upravne enote čaka
še nekaj vlaganj, pri čemer bo vesel sodelovanja in finančne pomoči. Ob tem je dodal:
»Tako v upravni enoti kot občini delamo za
iste ljudi in mnogi, ki prihajajo skozi ta vrata, velikokrat rečejo, da gredo na občino, pa
so namenjeni na upravno enoto, kar konec
koncev ni pomembno. Slika, ki jo dajemo
uslužbenci in funkcionarji občin in upravnih
enot je, da če smo vsi dobri in zadovoljujemo
pričakovanja ljudi, za katere delamo, je to v
redu in najbolj pomembno.«
Slovesnost je popestril tudi bogat kulturni
program, za katerega sta poskrbela Aleksander Živko in Špela Brumen. Sledil je prerez
traku, ogled prostorov in srečanje ministra z
zaposlenimi.

Podrobneje o UE Lenart

Upravna enota Lenart obsega teritorij 205
km2, na tem območju pa je šest občin: Benedikt, Cerkvenjak, Lenart, Sveta Ana, Sveti
Jurij v Slovenskih goricah in Sveta Trojica v
Slovenskih goricah. Organizacijsko sestoji iz
Oddelka za upravne notranje zadeve, Oddelka
za okolje, prostor in kmetijstvo ter Službe za
skupne zadeve. Krajevnih uradov enota nima.
Uradni prostori za sklepanje zakonskih in partnerskih zvez so na šestih drugih lokacijah:
-- večnamenski prostor »Center Slovenskih goric«, Lenart;
-- Dom kulture Benedikt, Benedikt;
-- Kulturni dom Cerkvenjak, Cerkvenjak;
-- večnamenski prostor »avla občine Sveta
Ana«, Sveta Ana v Slovenskih goricah;
-- Protokolarno-razstavni center sv. Martina, Sveta Trojica v Slovenskih goricah, in
-- Kulturni dom Jurovski Dol, Jurovski Dol.
Na tem območju sta tudi izpostavi mi-

nistrstev: Ministrstvo za notranje zadeve
- Policija, Policijska uprava Maribor, Policijska postaja Lenart in Ministrstvo za
finance - Finančna uprava Republike Slovenije, Finančni urad Maribor, Sektor za
davke, Pisarna Lenart v Slovenskih goricah.
Na UE Lenart je trenutno zaposlenih 21 oseb,
ki so v letu 2018 opravili 8.229 upravnih zadev

(ZUP), 21.064 drugih upravnih nalog (DUN)
in 53 prekrškovnih postopkov (PREK).
S storitvami upravne enote so stranke zelo
zadovoljne, kar dokazuje tudi letna ocena, saj
so uporabniki storitev UE Lenart v letu 2018
ocenili njihovo delo z oceno 4,99 (lestvica od
1 do 5).
www.lenart.si

Ekskurzija učenk in učencev OŠ »Po poteh
veteranov vojne za Slovenijo«

V

okviru programa dela Območnega
združenja veteranov vojne za Slovenijo – Lenart (OZVVS Lenart) je
bila izvedena strokovna ekskurzija za učenke
in učence sedmih osnovnih šol s področja
Upravne enote Lenart. Udeležilo se je je štirideset učenk in učencev
devetih razredov.
V prostorih Izobraževalnega centra zaščite
in reševanja Pekre jim je
Andrej Kocbek, nekdanji
vodja 710. Učnega centra TO, predstavil vojaško
usposabljanje nabornikov
in zgodovinske “pekrske
dogodke” maja 1991. V
spominski sobi so si ogledali tudi kronološki prikaz
takratnih dogodkov.
V program ekskurzije je
bil vključen tudi ogled aktivnosti Uprave za obrambo Maribor in Skupine za promocijo zaposlovanja, ki so se izvajale v vojašnici 72. BR.
Udeležencem ekskurzije so pripadnice in
pripadniki enot 72. BR predstavili oborožitev
enot, vozil, optoelektronskih sredstev, bojevnika 21. stoletja. Za vzpodbudo pri izbiri nadaljnjega šolanja so bile izvedene predstavitve
sredstev zvez, opreme JRKBO in oborožitve

topniških enot.
Udeleženke in udeleženci so bili deležni
tudi vodenega ogleda Vojaškega muzeja SV v
Kadetnici. V muzeju so se seznanili z njegovim poslanstvom ohranjanja vojaške in vojne
kulturne dediščine in si ogledali njegove zbir-

ke eksponatov.
Ekskurzija je pokazala, da mlade zanimata
obdobje osamosvojitvenega procesa in vojna
za Slovenijo 1991, saj so z njim v učnem procesu le “bežno” seznanjeni. Večina udeležencev pa je bila prvič v Vojaškem muzeju SV v
Mariboru in v kakšni enoti SV.
A. K.

Občina Benedikt

Wi-Fi točke za brezplačen dostop do
interneta

V

Občini Benedikt se zavedamo pomena
sodobnega komuniciranja s pomočjo
računalnikov in interneta, zato si prizadevamo, da bi vsem gospodinjstvom na območju občine omogočili dostop do optike ter da bi
pomagali računalniško opismeniti čim več občank in občanov, pravi novi podžupan Občine
Benedikt Igor Barton, ki ga je pred nedavnim
za podžupana imenoval župan Benedikta
mag. Milan Repič.
Repič je podžupanu Bartonu, dipl. inž.,
med drugimi nalogami zaupal skrb za razvoj
informacijske tehnologije, skrb za spletne
strani, povezane z občino, in po potrebi za
komuniciranje, saj se je za to usposobil na
Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in
informatiko (FERI) Univerze v Mariboru, na
kateri je diplomiral z zahtevno nalogo »Varni
inferenčni krmilnik«.
Kot pravi Barton, je območje občine Benedikt delno že pokrito z optiko. Gre za Štajngrovo, Svete Tri Kralje in del Benedikta. V
Benediktu je z optiko bolje pokrit sever in
center naselja, vendar obstajajo sive lise, kar
je posledica premajhnih kapacitet centrale.
»Občina pri razvijanju optičnega omrežja
zgledno sodeluje z nacionalnem operaterjem
Telekomom. Delamo in sodelujemo pa tudi
z občankami in občani, da dovolijo speljati
podzemne optične kable preko svojih zemljišč,« pravi Barton.
Kot pravi, računa, da bodo naslednje
leto naredili nov korak v razvoju optičnega
omrežja ter optiko pripeljali v preostanek Drvanje, Bačkove, Trstenik in Ihovo. V Benediktu pa si bodo prizadevali odpraviti sive lise.
»Optično omrežje bomo gradili postopoma, korak po koraku. Razmišljamo, da
bi uporabnike v Ločkem Vrhu priklopili na
optično omrežje občine Gornja Radgona, saj

Igor Barton: Korak po koraku si bomo prizadevali za
širitev optičnega omrežja na območje celotne Občine
Benedikt.

poteka trasa njenega optičnega kabla delno
tudi po območju naše občine,« pojasnjuje
Barton.
V središču Benedikta okoli zgradbe občine
že imajo brezplačen dostop do interneta na
javnem mestu. Evropska komisija pa želi državljanom svojih članic in obiskovalcem od drugod povsod po Evropi omogočiti brezplačen
dostop do interneta na javnih mestih, kot so
trgi, javne zgradbe, parki, knjižnice, zdravstveni domovi, muzeji in različne javne stavbe.
Zato je že novembra lani objavila prvi razpis
imenovan WiFi4EU za zagotovitev brezplačnega dostopa do interneta na javnih mestih.
Letos pa je Evropska unija objavila drugi 51
milijonov evrov težek razpis WiFi4EU, na
katerega se je prijavilo okoli 10 tisoč občin iz
vse Evrope, ki so se potegovale za 15.000 evrov
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evropskih sredstev za zagotovitev brezplačnega dostopa do interneta. Na razpisu je uspelo
pridobiti omenjena sredstva 3.400 občinam,
od tega 34 iz Slovenije. Med slednjimi je tudi
Občina Benedikt, za kar gre po Bartonovih
besedah priznanje občinski upravi in županu
mag. Milanu Repiču, saj so pripravili dobro
prijavo oziroma projekt.
Tako kot druge občine po Evropi je tudi
Občina Benedikt dobila vavčer oziroma bon
WiFi4EU, s katerim bo krila stroške nakupa
in namestitve opreme za brezplačno dostopne Wi-Fi točke, medtem ko bo internetno
naročnino in vzdrževanje opreme morala občina kriti sama najmanj tri leta.
Wi-Fi točke v Benediktu, ki morajo biti po
končani investiciji uporabnikom zlahka in
brezplačno dostopne, morajo biti opremljene
z najnovejši opremo, ki bo omogočala povezljivost visokih hitrosti.
»Z Wi-Fi točkami iz projekta WiFi4EU
bomo pokrili lokacije v središču Benedikta,
ki so najbolj frekventne. Z Wi-Fijem bomo
pokrili tudi okolico cerkve ter lokacijo na
Svetih Treh Kraljih, kjer bo občina obnovila
mežnarijo in ki jo že danes obiskuje veliko
domačinov ter obiskovalcev in turistov od
drugod,« pojasnjuje Barton. »Pomembno je
namreč tudi, da bo preko Wi-Fi točk brezplačno dostopalo do interneta zadostno število uporabnikov.«
Kot pravi Barton, je tudi Osnovna šola Benedikt pridobila Wi-Fi preko razpisa Arnesa
za osnovne in srednje šole.
Po besedah Bartona je veliko Benedičank
in Benedičanov usposobljenih za uporabo
računalnikov in interneta. »V Benediktu je
'računalniška pismenost' kar dobra, saj je v
naselju veliko mladih družin, ki so se v občino priselile. Mnogi med njimi so že prej bili
vešči dela z računalniki, saj so se že rodili v
internetni dobi. Občina Benedikt ima na Facebooku svojo stran, ki ima veliko sledilcev
in prijateljev. Med njimi jih je tudi okoli 300
iz območja Občine Benedikt, kar je zavidljiv
odstotek vsega prebivalstva. Prizadeval pa si
bom, da bi v vsakem gospodinjstvu vsaj en
član po internetu spremljal občinsko spletno
stran ali občinsko stran na Facebooku. Tako
bo komuniciranje občine z občani še hitrejše
in še bolj učinkovito.«
Tudi mladi na šoli so po Bartonovi presoji
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dokaj dobro usposobljeni za delo z računalniki, saj jih pedagoški delavci spodbujajo, da
jih uporabljajo za učenje in ne zgolj za igrice.
Šola, ki že vrsto let posveča pozornost razvoju računalništva, je solidno opremljena tudi z
informacijsko tehnologijo.
Tega pa ni mogoče reči za občinsko upravo,
saj je informacijska tehnologija po besedah
Bartona v glavnem že starejša in amortizirana, vendar pa še služi svojemu namenu. Kljub
temu pa jo bo treba zamenjati, vendar postopoma in ne naenkrat, saj bi bil to prevelik
finančni zalogaj. »Informacijsko tehnologijo
na občini bo treba posodabljati glede na potrebe,« pravi podžupan.
Barton napoveduje tudi delno prenovo
spletne strani občine Benedikt tako v vsebinskem kot oblikovnem smislu. Predvsem
namerava posvetiti pozornost prvemu vizualnemu stiku uporabnika s spletno stranjo, ki
ga mora takoj opozoriti na najpomembnejše
dogodke v občini.
Tudi občinsko stran na Facebooku, ki jo je
pred dobrim letom sam vzpostavil, namerava
skupaj z nekaterimi sodelavci iz občine še naprej razvijati in polniti z vsebino. »Pri različnih akcijah, ki jih organizira občina, vidimo,
da so obvestila na naši strani na Facebooku
kar odmevna. Zato na nekatere naše dogodke
prihajajo ljudje iz drugih občin in celo iz tujine. Celo na čistilno akcijo so prišli ljudje, ki
niso iz naše občine,« pravi.
Barton, ki zna poleg materinega jezika še
angleško, nemško, rusko in srbohrvaško, bo
skrbel tudi za komuniciranje občine z različnimi javnostmi. To mu je napisano na kožo, saj
tudi na svojem delovnem mestu v marketingu
in prodaji v gospodarstvu veliko komunicira.
Ko Barton govori o usposabljanju za komuniciranje preko računalnikov, nima v mislih
samo mlajših, temveč tudi starejše, ki bodo
za to zainteresirani, saj jim lahko uporaba interneta ne samo olajša, temveč tudi polepša
življenje na stara leta. »Če bo interes, lahko
s pomočjo mladih v času počitnic pripravimo tečaj za starejše, ki si želijo iti v korak s
časom. Starejšim, ki še nimajo informacijske
tehnologije in si jo nameravajo nabaviti, pa
prav tako svetujem, naj se povežejo s kakšnim
mladim računalničarjem v sorodstvu ali sosedstvu, saj jim bo znal najbolje svetovati.«
Tomaž Kšela

Občina Cerkvenjak

Na vzletišču v Čagoni bodo podaljšali stezo

V

tala in posadko na vzletišče v Čagoni.« pravi
direktor občinske uprave Občine Cerkvenjak
mag. Vito Kraner, ki je tudi sam član Aero
kluba Sršen in zavzet pilot z licenco za letenje
z motornimi letali.
Letalski center Maribor že od leta 1985
uspešno izvaja obrambo pred točo. Projekt,
ki ga trenutno izvajajo, se imenuje »Izvajanje
posipanja točonosnih oblakov s srebrovi jodidom na območju Severovzhodne Slovenije
z letalsko obrambo pred točo«. V okviru tega
projekta z letali posipavajo točonosne oblake
s srebrovim jodidom in na ta način preprečujejo, da bi prišlo do toče. Po navedbah vodje
projekta protitočne obrambe Darka Kralja
na ta način pred točo branijo območja 21
pomurskih občin, 41 podravskih občin ter
občin Slovenske Konjice
in Zreče iz savinjske regije in Podvelka iz koroške
regije. Skupaj z letali Letalskega centra Maribor
ščitijo pred točo območja
71 občin, ki merijo skupaj
3.776 kvadratnih kilometrov. Ta območja so za slovensko kmetijstvo izjemno
pomembna, saj je na njih
skupno več kot polovica
vseh obdelovalnih površin
v državi.
Kot pravi Kraner, je po
presoji Agencije za civilno
letalstvo vzletišče v Čagoni pri Cerkvenjaku eno od
Vito Kraner: Vzletno-pristajalno stezo na vzletišču v Čagoni bomo podaljšali
za 200 metrov, široka pa bo 35 metrov.
najboljših v državi, saj je na
osrednjih Slovenskih goricah je v zadnjih letih zraslo vsega spoštovanja
vredno vzletišče s travnato vzletnopristajalno stezo ter hangarjem za več športnih letal, ki se nahaja v Čagoni na območju
Občine Cerkvenjak. Za vzletišče vzorno skrbijo člani Aero kluba Sršen iz Cerkvenjaka, ki
so ga pred leti tudi uredili oziroma zgradili.
Med šestdesetimi člani omenjenega kluba jih
ima že okoli dvajset licenco za letenje z motornimi letali.
»Poleti se je zgodilo nekaj, kar je bilo še
pred leti popolnoma nepredstavljivo: Letalski center Maribor, ki skrbi za letalsko
obrambo pred točo na območju 71 občin v
Severovzhodni Sloveniji, je zaradi zaprtja mariborskega letališča začasno preselil svoja le-
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odprtem delu Pesniške doline, kjer ni v širši
okolici nobenih daljnovodov ali drugih ovir
za letala. Zato velja to vzletišče za izjemno
varno.
Ob preselitvi letal in posadke Letalskega
centra Maribor za obrambo pred točo na
vzletišče v Čagono pa se je po besedah Kranerja pojavil drugi problem. Izkazalo se je namreč, da je vzletno-pristajalna steza za letala,
namenjena obrambi pred točo, za okoli 200
metrov prekratka. Sedanja dolžina steze na
letališču v Čagoni komaj zadošča za vzletanje
in pristajanje letal za obrambo pred točo. Da
bi posadkam zagotovili zahtevano in pričakovano varnost, bo vzletno-pristajalno stezo
nujno podaljšati.
Po besedah vodje obrambe pred točo Darka Kralja bo Letalski center Maribor v bodoče
potreboval vzletišče v Čagoni za alternacijo v
primerih, ko se letalo za obrambo pred točo
ne more varno vrniti na matično letališče. Pa
tudi sicer nameravajo v prihodnje vzletišče v
Čagoni uporabljati za obrambo pred točo zlasti v pomurskih občinah, saj je njegova lokacija za to bolj primerna.
V Aero klubu Sršen iz Cerkvenjaka, ki
vzorno skrbi za vzdrževanje vzletišča (člani
sami vsaj dvajsetkrat letno pokosijo celoten
kompleks vzletišča, ki se razteza na štirih hektarih zemljišč), so se takoj zganili. Kot pravi
Kraner, so se povezali s Skladom kmetijskih
zemljišč in gozdov Republike Slovenije, da bi
vzeli v zakup še 0,7 hektara zemljišča, na katerem bi uredili podaljšek vzletno-pristajalne
steze v dolžini 200 metrov in širini 35 metrov.
Pri tem jih podpira tudi Letalski center Maribor. Trenutno potekajo aktivnosti za ureditev

zakupa dodatnega zemljišča.
»Daljše vzletno-pristajalne steze na vzletišču v Čagoni ne potrebujemo samo zaradi
vključitve v obrambo pred točo, temveč tudi
zaradi izvajanja svojega poslanstva in razvijanja športnega letalstva na širšem območju
Slovenskih goric,« pravi Kraner. »Kako pomembno vlogo ima pri tem naš klub, kaže
tudi udeležba na tradicionalnih letalskih
dnevih, ki jih ob občinskem prazniku Občine
Cerkvenjak vsako leto pripravimo na vzletišču v Čagoni. Letos smo letalski dan organizirali že osmič zapored. Doslej se je na njem
običajno zbralo od sto do sto petdeset pilotov
iz Slovenije in tujine z 20 do 40 letali, večje
število motornih zmajarjev in številni modelarji s svojimi letalskimi modeli. Še posebej
pa se na letalskih dnevih razveselimo številnih ljubiteljev letalstva iz vse Slovenije, ki
nas obiščejo na našem vzletišču. Za vse, ki so
zainteresirani, pripravimo po dostopni ceni
tudi polete s športnimi letali. Veliko zanimanje ljudi za letalstvo nas prepričuje, da smo,
ko si prizadevamo za razvijanje športnega letalstva v Slovenskih goricah in za podaljšanje
vzletno pristajalne steze na vzletišču v Čagoni, na pravi poti.«
Vzletišče v Čagoni postaja tudi čedalje bolj
pomembno za razvoj turizma v osrednjih
Slovenskih goricah, saj privablja vse več pilotov in ljubiteljev letenja ter njihovih spremljevalcev oziroma potnikov. Verjetno pa ni
daleč tudi čas, ko bodo ljudje iz večjih urbanih središč iz domovine in tujine prihajali na
turistične izlete in oddih v Slovenske gorice z
malo aviacijo.
Tomaž Kšela

Občina Lenart

5. redna seja lenarškega občinskega sveta

O

bčinski sveti Občine Lenart je v četrtek, 24. oktobra 2019, na 5. redni
seji po poročilu župana in pobudah
in vprašanjih svetnikov obravnaval odlok o
ustanovitvi Skupne občinske uprave Maribor
po skrajšanem postopku. Sprejel je sklep o
podelitvi priznanj Občine Lenart za leto 2019
in sklep o imenovanju predstavnikov v svet
Knjižnice Lenart. Obravnaval je potrditev
investicijskega programa za projekt »Rekonstrukcija tranzitnih vodovodnih cevovodov
na potezi Košaki - Počehova« in potrditev

Akcijskega načrta ukrepov za spodbujanje
trajnostnega razvoja turizma v destinaciji
Občina Lenart. Sprejel je tudi dopolnitev načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem
Občine Lenart v letu 2019.
Člani Občinskega sveta Občine Lenart so
se seznanili tudi z odgovorom župana mag.
Janeza Krambergerja na vprašanja in zahteve
Civilne iniciative narava Slovenskih goric.
O poglavitnih poudarkih seje bomo poročali v naslednji številki Ovtarjevih novic.
E. P.

Tekoče investicije v Občini Lenart

V

Občini Lenart
je v teku vrsta
investicij.
V
zaključni fazi je nadzidava vmesnega trakta
Zdravstvenega doma
Lenart, otvoritev bo 6.
novembra.
V Lormanju je v teku
obnova in širitev ceste
s pločnikom, prav tako
bo zgrajena kanalizacija za odvodnjavanje fekalnih in padavinskih
voda.
V Selcah ob lokalni
cesti poteka sanacija
Novi vmesni trakt Zdravstvenega doma Lenart
obsežnega plazu.
V Zgornji Voličini
pa se nadaljuje obnova
in širitev lokalne ceste
proti Hrastovcu.
D. O.

Komunalno
opremljanje
Lormanja, foto:
Andrej Rojs
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Sanacija plazu
v Selcah, foto:
Andrej Rojs

Obnova in širitev
ceste v Zg. Voličini,
foto: Andrej Rojs

Občina Lenart

OTVORITEV

novih prostorov ZD Lenart
Vljudno vas vabimo na slovesno otvoritev novih prostorov Centra za krepitev zdravja
Zdravstvenega doma Lenart, ki bo v sredo, 6. novembra 2019, s pričetkom ob 15. uri pred
Zdravstvenim domom Lenart, Maistrova ulica 22, Lenart.
Po slavnostni otvoritvi bo sledil ogled prostorov in druženje ob pogostitvi.
Veselimo se srečanja z Vami!
Jožef Kramberger, dr. med. spec.
direktor ZD Lenart

mag. Janez Kramberger
župan Občine Lenart

Naložbo sofinancirata Republika Slovenĳa in Evropska unĳa iz Evropskega strukturnega in investicĳskega sklada ter Evropskega socialnega sklada.

Proslava ob občinskem
prazniku, 260-letnici
šolstva v Lenartu in
30-letnici mesta Lenart
Vrata na stežaj popotniku na dolgi cesti …
Vrata na stežaj …
Srca na stežaj naivnemu otroku v sebi …
Srca na stežaj …
(V. Kreslin)
Spoštovani!
Vljudno Vas vabimo na prireditev Vrata na stežaj …, s katero bomo obeležili 260-letnico
šolstva v Lenartu in 30-letnico mesta Lenart ter proslavili občinski praznik.
Skupaj z nami odprite svoja srca na stežaj v petek, 8. 11. 2019, ob 18. uri v športni dvorani
OŠ Lenart.
mag. Janez Kramberger,
Marjan Zadravec,
župan Občine Lenart
ravnatelj OŠ Lenart

Priznanja Krajevne skupnosti Voličina
Priznanja so bila podeljena na proslavi ob krajevnem prazniku, ki je bila
20. 9. 2019, z naslednjimi utemeljitvami:

Ž

enska članska ekipa kluba malega
nogometa Slovenske gorice je dosegla odlične rezultate. Prelomno leto za
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ženski futsal v Voličini je bila sezona 2013/14,
ko je ekipa osvojila 3. mesto v državnem prvenstvu v futsalu za ženske. V sezoni 2014/15

pozitivno energijo širi med člani društva in
so bile 2. na državnem prvenstvu in 3. na turjih povezuje. Veliko prostega časa nameni
nirju v Avstriji. V zadnjih treh letih so nepreljubiteljski kulturi in prostovoljnemu delu
magljive, saj so leta 2017, lani in letos osvojile
za dobre namene. Več kot 40 let prepeva v
naslov državnih prvakinj ženske futsal lige.
cerkvenem pevskem zboru. Je odgovorna in
Na letošnjem državnem prvenstvu je bila Tavestna članica društva, s pozitivnimi predlogi
nja Vrabel proglašena za NAJ igralko futsala v
prispeva k uspešnemu delu. Rada je z ljudmi
Sloveniji. Dosegle so tudi uspehe na mednaroin dela za ljudi, jim pomaga.
dnih turnirjih, prednjači uspeh na Zimskem
turnirJu v Zagrebu, kjer so osvojile 4. mesto.
Župnik Franc Jožef Muršec je v tem letu
K uspehom so pripomogli tudi trener Depraznoval 30-letnico mašniškega posvečenja,
župnik v župniji Sv. Rupert v Slov. goricah pa
jan Kramberger in njegov pomočnik Andrej
je že 10 let. Z vdanostjo upravlja župnijo, skrbi
Fekonja, kapetanka Rebeka Šnofl, vratarka
za opravljanje vseh cerkvenih opravil, tako poValentina Tuš, Vivien Meško, Vanja Tanšek,
Tanja Vrabel, Larisa Fras, Jerneja Senekovič,
svetnih kot tudi gospodarskih. Z njegovim voDoroteja Mušič in Viktoria Hornakova.
denjem in sodelovanjem s cerkvenim pastoralCvetka Bezjak se je že kot mladinka včlanim svetom pri župniji se nadaljuje dolgoletna
nila v DTV Partizan Voličina, aktivno je
obnova farne cerkve, katero so začeli že njegoigrala košarko in nogomet, sodelovala je na
vi predhodniki. Zadnja leta je bilo z njegovim
raznih športnih prireditvah. V društvu je
vodenjem in upravljanjem obnovljeno ostrešje
opravljala funkcijo tajnice. Od leta 2003 je
cerkve, v notranjosti pa znameniti in dragopredsednica društva, organizira veliko šporceni Holcingerjevi oltarji, zadnji Notburgin
tnih prireditev in tekmovanj. Skrbi za obnovo
se obnavlja prav sedaj. Gospod Jože Muršec
in vzdrževanje Športnega parka v Voličini.
je aktivno sodeloval pri izvedbi občinskega
Redno se udeležuje rekreacije v telovadnici
projekta, sofinanciranega iz evropskih sklain vodi žensko skupino in žensko balinarsko
dov, Učni vrtovi pri Sv. Rupertu, kjer je pokaekipo. Delu v društvu nameni veliko ur prozal veliko mero potrpežljivosti in vztrajnosti.
stovoljnega dela.
Dobro sodeluje s skupino ruperških zeliščark,
Veliko se ukvarja z mladimi, jih spodbuki skrbijo za nenehno urejenost želiščnih vrja in jim pomaga. Najodmevnejša aktivnost
tov, okolice cerkve in župnišča, z društvom za
Športnega društva Voličina je »Športni dan v
ohranjanje starih običajev Presmec iz Dolgih
Voličini«, ki poteka že 20 let in se ga udeležijo
njiv, aktivno pa pomaga in sodeluje z dobroštevilne ekipe iz širšega območja Slovenije.
delno župnijsko Karitas. V letih službovanja v
Ima veliko zaslug za organizacijo, izvedbo
Voličini se je naučil prilagajanja in sodelovanja
tega dogodka.
z osnovno šolo, krajevno skupnostjo, občino, s
Vokalna skupina Amista nastopa na štešolsko in krščansko mladino, njihovimi starši
vilnih prireditvah v občini Lenart, popestri
in krajani. Skupaj z nadebudno skupino mladogodke v širšem prostoru Slovenskih goric.
dih animatorjev vsako leto uspešno organizira
Gostovale so tudi na prireditvah v Avstriji, na
dobro obiskan počitniški oratorij za otroke.
Hrvaškem in na Madžarskem. Prepevajo sloTerezija Novak je bila družbeno aktivna že
venske ljudske pesmi za dušo, zimzelene pood mladih let. Opozarjala je na težave, prizapevke, dalmatinske pesmi za srce, včasih pa
devala si je za razvoj naših krajev in je dala
nas s svojimi glasovi popeljejo po zakladnici
marsikatero pobudo. Veliko ji pomeni kultudomače in tuje umetne glasbe. Poleg veselja
ra, ohranjanje starih običajev, še danes zvesto
in ljubezni do petja jih povezuje prijateljstvo.
obiskuje prireditve. Ob posebnih priložnoVesele so, če lahko s petjem pomagajo ljustih deklamira pesmi slovenskih pesnikov.
dem stiski. V zadnjih letih prirejajo koncert
Gospa Terezija je kljub visoki starosti še
za dober namen, k sodelovanju povabijo
vedno dejavna in sledi svojim ciljem. Občini
pevce in glasbenike, prostovoljno zbrane priLenart je letos pozimi dala pobudo za ureditev
spevke namenijo pomoči potrebnim, otropomnika žrtvam druge svetovne vojne, fankom in ostarelim. Tudi letos bodo organizitom in možem iz območja naše krajevne skurale koncert 22. novembra.
pnosti, ki so bili mobilizirani v nemško vojsko.
Župnijska Karitas Sv. Rupert Voličina
Želja se ji je uresničila, Občina Lenart je
že vrsto let pomaga ljudem v stiski. Pomoči
poskrbela za postavitev pomnika na pokopapotrebnim priskrbi oblačila, pohištvo, zbira
lišču v Voličini.
denarne prispevke, ki jih namenijo za plaD. O.
čevanje položnic, tistim,
ki živijo v pomanjkanju.
Sodelujejo z Osnovno šolo
Voličina in pomagajo pri
plačilu šole v naravi, otrokom, katerih starši teh
stroškov ne zmorejo. Dobro sodelujejo s Krajevno
organizacijo Rdečega križa
in društvom upokojencev
pri organizaciji srečanja
bolnih in ostarelih ter obdaritve starejših od 90 let.
Vsako leto za dobrodelne
namene izdelujejo adventne venčke in voščilnice.
Župnijska Karitas Voličina
vsako leto ob žegnanju orproslavi ob krajevnem prazniku Voličine sta nastopila tudi Eva Kurnik in
ganizira dobrodelni sreče- Na
Matic Lorbek. Foto: Žiga Strmšek
lov. Izkupiček koristno porabijo za pomoč tistim, ki
jim življenje ni naklonjeno.
Marija Kurnik je soustanoviteljica Kulturno
turističnega društva Selce,
sekcije pevcev ljudskega
petja in dramske sekcije.
Gospa Marija, Micika, kot
jo kličemo domačini, ima
številne talente, veselje do
ljubiteljske ustvarjalnosti,
ki obogati delo društva.
Zbira ljudske pesmi,
ohranja našo kulturno
dediščino in ljudsko izročilo. S smislom za humor
se vživi v številne vloge, ki
jih pripravi dramska sek- Nastopajoča na proslavi sta bila tudi Špela Brumen in Aleksander Živko, duo
cija. Smeh, dobro voljo in Apela. Foto: Žiga Strmšek
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Padli mobiliziranci v nemško vojsko iz
Voličine niso več pozabljeni
»Rajši ubogam in sam padem, samo da ohranim družino.«
Prisilni mobiliziranci v nemško
vojsko iz Slovenskih goric so občutili
tudi pekel Stalingrada

N

a pokopališču v Voličini v Slovenskih
goricah so ob letošnjem krajevnem
prazniku odkrili spomenik prisilno
mobiliziranim v nemško vojsko iz območja
današnje Krajevne skupnosti Voličina.

Padli nemški mobiliziranci iz Voličine niso več pozabljeni.
Foto: Marjan Toš

Med nemško okupacijo je bilo namreč tudi
iz tega območja veliko prisilno mobiliziranih
v nemško vojsko. Prvi vpoklici so bili v okupirani slovenski Štajerski, kamor so sodile tudi
Slovenske gorice, izvedeni julija 1942. leta.
Odziv je bil velik, saj se vpoklicani možje in
fantje niso imeli kam
umakniti. Poleg tega
so se vsi bali nemških
povračilnih ukrepov
zoper njihove družine. Nemci so zoper
vse dezerterje in tiste,
ki se vpoklicu niso
odzvali, ostro ukrepali. Zato so se možje
in fantje raje odločili
za odhod v vojsko in
je prevladalo njihovo
stališče: »Rajši ubogam in sam padem,
samo da ohranim
Veliko nemških mobilizirancev je po porazih na frontah družino«. Veliko prisilnih mobilizirancev
padlo v zavezniško ujetništvo, tudi Alojz Jakopec
iz Slovenskih goric
iz Zg. Verjan. Foto: arhiv
je padlo na vzhodni
Feliksa Jakopca
fronti, kjer so se zna-

šli v peklu bitke pri Stalingradu. Tisti, ki so
jo preživeli, so morali v sovjetsko ujetništvo,
kjer je bilo včasih še slabše kot na fronti.
Zanimivo je, da je število padlih mobilizirancev v nemško vojsko iz širšega lenarškega
območja izjemno visoko, saj znaša več kot
230 padlih in pogrešanih mož in fantov iz
osrednjih Slovenskih goric. To število predstavlja največji delež v skupnem številu
žrtev vojne 1941–1945 in zaradi nje na
območju zdajšnje Upravne enote Lenart. Kot posebnost velja zapisati, da je
tudi v uradnih zaznambah pri več kot
polovici padlih pripadnikov nemške
vojske zabeležen podatek, da so pogrešani. Šele iz kasnejših preverjanj je bilo
ugotovljeno, da so padli na frontah. Podatki pa še vedno niso popolni, zlasti ne
za leto 1945, ko nemške vojaške oblasti
niso več vodile točnih podatkov o padlih vojakih. Dokaj natančno je število
padlih v letih 1943 in 1944. Med skupino pogrešanih jih je največ iz leta 1945,
del pa že leta 1944. Veliko mobiliziranih
v nemško vojsko je padlo na vzhodni
fronti, največ v letih 1943 in 1944. Natančnih podatkov o kraju in točnem datumu
smrti je malo, veliko jih je bilo razglašenih za
mrtve oz. padle na frontah po letu 1945, ko
so njihovi svojci urejali probleme, povezane
z dedovanjem.
Iz območja Upravne enote Lenart je bilo
tudi nekaj prostovoljcev, ki so odšli v nemško
vojsko ali pa v policijske enote iz socialnih
razlogov. To so bili meščanski fantje ali pa sinovi majhnih kmetov, ki so čutili veliko socialno bedo in so odšli v nemške oborožene sile
zaradi denarja ali tudi zaradi navdušenja nad
nacizmom (številni so leta 1942 pisali domov,
da jim je težko, da pa si tako služijo denar, kot
na primer Gustav Festin iz Lenarta, ki je padel že leta 1942). Kljub temu, da je bilo proti
koncu vojne veliko nasprotovanj o odhodu v
nemško vojsko in so se nekateri tudi dalj časa
skrivali, so klonili pred bojaznijo, da ne bi
pahnili v nesrečo najožjih sorodnikov. Mobilizirani v nemško vojsko so čutili precejšnje
moralne stiske; bili so pred izbiro, ali naj se
odzovejo v nemško vojsko ali pa pahnejo v
nesrečo svoje družinske člane in sorodnike.
V tej stiski so se običajno odločali za prvo.
dr. Marjan Toš

Naše mesto Lenart

M

esto Lenart je nastalo leta 1989,
razglašeno je bilo 28. novembra ob
praznovanju 11. krajevnega praznika KS Lenart (6. oktober), ki je dala pobudo
za razglasitev, vodila aktivnosti že v letu 1988
in predlagala Občini Lenart, da primerno
uskladi dolgoročni razvojni koncept občine
ter v planskih aktih ustrezno opredeli »mestno jedro«, saj so obstajali jasni kriteriji, da
mora mesto imeti značaj ureditvenega območja v dolgoročnem planu.
Kdo so bili takrat pomembni možje in ženske pri Lenartu, ki so se lotili tega drznega projekta? Predsednica KK SZDL Lenart in hkrati
vodja Matične knjižnice Lenart je bila Breda
Zorko, ki je skrbno pobrskala po virih, aktih,
zakonih, pravilnikih, zgodovini Lenarta (pripravila je tudi razstavo). Predsednik skupščine
KS Lenart je bil Bogdan Šavli, svet KS Lenart
je vodil Edi Golob; mestni odbor Lenarta pa
Janez Erjavec. Izvedli so tudi številne sestanke,
dopisovali so si skozi vse leto, skrbno so pripravljali zgodovinski dogodek. Predsednica
Skupščine Občine Lenart, Vida Šavli, je poskrbela, da so jim na državnem nivoju zagotovili,
da bo razglasitev lahko 28. novembra in da bo
glavni govornik, ki bo tudi razglasil Lenart
za mesto, takratni predsednik Skupščine SRS
Miran Potrč. Vse leto 1989 in že velik del leta
1988 so tekle priprave in pri Lenartu so vsi
govorili o mestu, ki bo nasledilo trg, čeprav še
danes slišimo stavek – Grem v trg!
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S kakšnim programom smo pospremili Lenart v mesto in obeležili 11. praznik KS Lenart?
-- v petek, 24. novembra, smo svečano
odprli prenovljeno šolo na Trgu osvoboditve 12 in razstavo »Lenart nekoč in
danes« ter »Gospodarjenje z odpadki v
mestu Lenart« v klubu občanov ter otvoritev nove avtobusne postaje;
-- v nedeljo, 26. novembra, so se v kulturnem domu predstavili člani Lutkovne
skupine Gledališča DPD Svoboda Ptuj
z lutkovno predstavo Sinjemodri Peter;

-- v torek, 28. novembra, je bil dan D: začel
se je z razstavo fotografij mladih fotografov amaterjev, od 12. ure dalje je potekal
Klopotčev sejem na Trgu osvoboditve, v
kulturnem domu pa so se od 16. ure dalje predstavljale kulturne skupine takratne
Občine Lenart z našimi domačimi plesi in
pesmimi. Ob 17. uri je napočil čas svečane
slovesnosti ob 11. krajevnem prazniku in
razglasitvi mesta. Slavnosti govornik je bil
Miran Potrč, podelili
pa so tudi nekatera
državna odlikovanja:
Mariji Fekonja, Teji
Kramberger, Blanki
Štravs, Josipu Lukaču, Leopoldu Omerzi, Radu Mejovšku,
Slavku Jančiču, Karlu Vogrinčiču, GD
Lenart, Jožetu Šumanu ter Tereziji in
Stanku Vindišu.
-- 2. decembra je v
sklopu praznovanja
potekal kramarski
sejem v preddverju
kulturnega doma –
Dan malih radosti v
našem mestu.
Ob tej priložnosti je Lenart dobil svoj grb,
zastavo in ti simboli so bili natisnjeni na zastavicah, prtičkih, nalepkah, priponkah, ki
so krožile hkrati z zloženko. Le-to kakor tudi
osnovo za grb, ki ga je kasneje povzela tudi
Upravna enota za
avtomobilske registrske tablice, je
izdelal Ivo Štrakl,
naš znani tiskar
in likovni oblikovalec iz Svete
Trojice.
Besedilo
na
zloženki je skrbno sestavila Breda
Zorko: »V osrčju
Slovenskih goric leži ob severnem robu Pesniške doline na
temenu in pobočjih podolgovate terase (slemena) naselje Lenart. O času nastanka naselja
ni nobenih dokazov. Prve omembe naselja je
najti v listini iz leta 1196, kjer je omenjena cerkev sv. Lenarta, ki je spadala pod admontski
samostan. Naselje, ki je nastalo okrog cerkve,
je dobilo ime po zavetniku cerkve. Do leta
1196 je bil Lenart v lasti Spanheimov iz Maribora. V listini iz leta 1196 se omenja kraj Sv.
Lenart kot posest šentpavelskega samostana
na Koroškem. To je najstarejša ohranjena listina, ki omenja kraj. Od leta 1196 do 1220
je bil Lenart v lasti šentpavelskega samostana, 1220. leta pa je bil prodan Wernerju von
Mellingu iz Melja pri Mariboru. Naslednjih
150 let so bili lastniki gradu Haag, kasneje
imenovan tudi Gutenhaag, in pripadajočega naselja Lenart von Haagi. Herbersteini so
postali lastniki gradu in naselja Lenart leta
1346. Ob koncu 14. stoletja je Lenart že dobro
znan trg. V listini iz leta 1332 se že omenja
trški sodnik, v listini z dne 7. marca 1444 pa je
omenjen Lenart kot trg. Ni točnega podatka,
kdaj je bil naselju Lenart podeljen naziv trg.
Trgi in mesta so imeli grbe. Tudi trg Lenart
je imel grb, v katerem je upodobljen zavetnik
cerkve sv. Lenart, zavetnik domačih živali, jetnikov in porodnic. Sedanja cerkev sv. Lenarta je bila sezidana v času od 1516 do 1531. Je
v poznogotskem stilu in je najlepši primerek
slovenskogoriške pozne gotike. Obdajalo jo
je taborsko obzidje, ki je bilo leta 1818 skoraj v celoti odstranjeno. 1532. in 1935. leta so
Lenart napadli Turki in ga požgali. Cerkev in

pokopališče okrog nje je bilo močno poškodovano. Leta 1625 je dal lenarški tržan Maks
Pernhart zgraditi špital, ki je bil leta 1661 obnovljen. 1675. leta so tržani dobili rotovž, še
danes ohranjeno zgradbo. S prvim poukom
so začeli v mežnariji leta 1783. Prva šolska
zgradba je bila zgrajena 1818. leta, vendar ni
ohranjena. Leta 1895 so zgradili dvonadstropno šolsko zgradbo ob cerkvi, 1912. pa je bila
zgrajena na robu naselja še druga šola. V 17.

in 18. stol. je Lenart večkrat pogorel, saj so
bile hiše zgrajene iz lesa. Sedanji stari stavbni
fond je iz 19. stoletja. V 19. stoletju je Lenart
še vedno med najmanjšimi trgi na Štajerskem.
Lenarčani so bili trgovci in obrtniki, vendar le
za svoje, krajevne potrebe. Pred 2. svetovno
vojno o industriji pri Lenartu ne moremo
govoriti, saj je bila tukaj le Pirichova usnjarna. Tudi prva leta po letu 1945 niso prinesla
vidnejšega napredka. Do leta 1971 je bilo le
malo delovnih organizacij: usnjarna, Klemos,
obrtno gradbeno podjetje Remont, Agrokombinat in trgovsko podjetje Potrošnik. Po
letu 1971 se je Lenart začel hitreje razvijati.
V industrijski coni, ki zavzema vzhodni del
naselja, so zrasle delovne organizacije, kjer so
našli zaposlitev naši občani. Na industrijsko
cono se navezuje obrtna cona, ki prehaja v
staro trško jedro naselja. Severni in južni del
naselja sta namenjena družbeni in individualni stanovanjski gradnji. Leta 1958 so bili
zgrajeni prvi stanovanjski bloki v Maistrovi
ulici, po letu 1974 pa stanovanjski stolpiči na
Partizanski cesti. S stanovanjsko gradnjo se je
število prebivalcev hitro večalo. Leta 1961 je
imel Lenart 871 prebivalcev, leta 1971 1145,
leta 1981 1804, 1989 pa 2500. Lenart je danes
upravno in industrijsko središče občine. Ima
tudi funkcijo oskrbovalnega centra. Naselje
je urbano urejeno in ima 24 ulic in en trg. V
naselju je urejeno tudi komunalno omrežje. Zaradi vedno večje gradnje individualnih
stanovanjskih zgradb se je naselje Lenart razširilo že v Zg. Žerjavce. Industrijska cona se
je na vzhodu razširila v Sp. Porčič. Tako se je
meja naselja Lenart na severu premaknila do
potoka Velka, na vzhodu pa do vznožja gričev
Sp. Žerjavcev. Najstarejša ohranjena listina,
ki omenja naselje Lenart, je iz leta 1196. Na
osnovi te listine bi lahko čez sedem let, 1996.
leta, praznovali 800-letnico kraja. Sedem let
za pripravo praznovanja ni veliko, kajti rešiti
bi morali še mnogo problemov: komunalnih,
ekoloških, oskrbo in ponudbo v trgovinah,
kulturno življenje kraja in drugo.
Lenart je bil imenovan za mesto s sklepom
vseh zborov občinske skupščine 26. septembra 1989. Uradna razglasitev Lenarta za mesto pa je 28. november 1989. Mesto Lenart
ima tudi svoje simbole: grb in zastavo. Oba
simbola so sprejeli krajani Lenarta na zboru
občanov 16. novembra 1989.«
Marija Šauperl

Missa Katharina v Lenartu
V Lenartu bo v okviru občinskih praznovanj v nedeljo, 27. oktobra, ob 19. uri v cerkvi
sv. Lenarta izvedena Missa Katharina nizozemskega skladatelja Jacoba de Haana. Premierno
na slovenskih tleh jo bodo izvedli pevci Cerkveno-prosvetnega pevskega zbora Kulturnega
društva Sveta Ana v sodelovanju s Pihalnim orkestrom iz avstrijskega Cmureka. Gre za zelo
zanimiv koncert, ki ga je škoda zamuditi, saj je de Haan s svojo skladateljsko vituoznostjo zelo
razgibal celotno mašo, ki pa je vseeno vpeta v svojevrstno kompozocijo in zaokroženo celoto.
Pihalni orkester z nekoliko neklasično zasedbo daje poseben glasbeni pečat mojstrovini, zbor
pa s svojo vedrino, ubranostjo svojevrstno zvočno protiutež. Vredno obiska.
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Prireditve ob prazniku Občine Lenart

Spoštovani!
»Vse poti so samo sledi, ki jih srečanja ljudi puste«, je zapisal Frane Milčinski Ježek v eni od svojih pesmi. Vsi pustimo sledi s svojim delom in ustvarjalnostjo. Delo z ljudmi in za ljudi pusti dobre sledi, ki so popotnica in kažipot
v dejanjih in pri odločitvah za prihodnost. S pozitivnimi koraki, pa čeprav drobnimi, spreminjamo svet na bolje,
širimo obzorja in pritegnemo dobronamerne ljudi. Dogodke ob občinskem prazniku smo pripravili z dobrim namenom, za ljudi, za lepa doživetja, zato vsakega in vse vabimo na kulturne prireditve, športna tekmovanja, otvoritve
in prijetna druženja. Želim vam srečanj in druženj z ljudmi, ki bodo v vas pustili dobre sledi!
Lenart, oktober 2019

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

foto: Marko Katan

PROGRAM

SOBOTA, 19. OKTOBER

OB 19.00, DOM KULTURE LENART
MAMMA
MIA PO
NAŠE,
Mladinska
dramska
skupina
KTD Selce
Organizator: Občina Lenart

PONEDELJEK, 21. OKTOBER

OB 17.00, DOM KULTURE LENART
PIKA NOČE POSTATI VELIKA,
muzikal na otroke
Nastopa Plesna skupina Pika iz OŠ Voličina
Organizator: Občina LENART

TOREK, 22. OKTOBER

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

OB 19.00, ŠPORTNA DVORANA
LENART
TURNIR V NAMIZNEM TENISU
ZA ČLANE IN ČLANICE
Organizator: ŠD Lenart in OŠZ Lenart

SREDA, 23. OKTOBER

OB 16.00, KNJIŽNICA LENART
PRAVLJIČNE USTVARJALNICE
Organizator: Knjižnica Lenart

OB 18.00, GALERIJA KONRADA
KRAJNCA
OTVORITEV RAZSTAVE
SLIKARSKE KOLONIJE NA
OTOKU KRKU
Ustvarjalna domišljija mladih umetnikov, ujeta
v barvah in motivih poletnega Krka, v senci
oljk. Na otvoritvi bosta nastopila Adi Smolar
in Jana Zorko, razstavo bo odprl župan Janez
Kramberger.
Organizator: Galerija Konrada Krajnca Lenart

ČETRTEK, 24. OKTOBER

OB 18.30, ŠPORTNA DVORANA
LENART
TURNIR V BADMINTONU V
PARIH (ČLANI, ČLANICE)
Organizator: ŠD Lenart, OŠZ Lenart

PETEK, 25. OKTOBER

OB 19.00, DOM KULTURE LENART
HUMANITARNI KONCERT VDC
POLŽ MARIBOR, ENOTA LENART
Gostje: Natalija Verboten, Žan Serčič, otroci iz
zelene igralnice Vrtca Lenart. Nastopili bodo tudi
uporabniki VDC Polž, enota Lenart.
Organizator: VDC POLŽ Maribor, enota Lenart

SOBOTA, 26. OKTOBER

OB 8.00, ŠRC POLENA
TURNIR V BALINANJU ZA
ŽENSKE (3+1)

Organizator: ŠK za vse generacije

OB 9.00, TRG OSVOBODITVE V
LENARTU
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POHOD PO POTEH OBČINE
LENART

Organizator: Planinsko društvo Lenart in Občina
Lenart

OB 10.00, ŠPORTNA DVORANA
LENART
TURNIR V MALEM NOGOMETU
ZA ČLANE

Organizator: ŠD Žerjavci, OŠZ Lenart in ŠD Lenart

NEDELJA, 27. OKTOBER

OB 8.00, ŠRC POLENA
TURNIR V BALINANJU ZA
MOŠKE (3+1)

Organizator: ŠK za vse generacije

OB 19.00, CERKEV SV. LENARTA
MISSA KATHARINA, avtor: Jacob de
Haan, koncert sakralne glasbe
Cerkveno - prosvetni pevski zbor KD
Sv. Ana in Pihalna godba iz Cmureka
(Grenzlandtrachtenkapelle Mureck)
Cerkveno prosvetni pevski zbor KD Sv. Ana in
pihalna godba iz Cmureka vabita na izjemno
glasbeno doživetje v cerkvi sv. Lenarta.
Organizator: Kulturni društvo sv. Ana, Občina
Lenart in Župnija Sv. Lenarta

TOREK, 29. OKTOBER

OB 17.30, ŠPORTNA DVORANA
LENART
ODBOJKA-TURNIR ZA DEKLETA
Organizator: ZOJA Lenart, OŠZ Lenart

ČETRTEK, 31. OKTOBER –
NEDELJA, 3. NOVEMBER

OBNOVA ŽUPNIJSKEGA
MISIJONA, voditelja obnove p. Vili
Lovše in p. Marjan Kokalj, DJ
Organizator: Župnija Sv. Lenart
Več informacij:
http://www.zupnija-lenart.si/
https://www.facebook.com/zupnijalenart/

ČETRTEK, 31. OKTOBER

OB 18.00, CERKEV SV. LENARTA
SV. MAŠA
PO MAŠI OGLED FILMA SRCE
SE NE BOJI, (film o bl. Alojzu
Grozdetu, avtor David Sipoš)
Organizator: Župnija Sv. Lenart

SOBOTA, 2. NOVEMBER–
NEDELJA, 3. NOVEMBER

16.00, CENTER SLOVENSKIH
GORIC LENART
SADNE VRSTE SLOVENSKIH
GORIC, KRUŠNI IN PEKOVSKI
IZDELKI, RAZSTAVA

Razstava bo na ogled: v soboto, nedeljo,
ponedeljek do 12.00
Organizatorji: Sadjarsko društvo Slovenske gorice
Lenart, Društvo kmečkih žena in deklet Lenart,
Kmetijska svetovalna služba Lenart

NEDELJA, 3. NOVEMBER

9.00, TRG OSVOBODITVE V
LENARTU
NA STOJNICAH PONUDBA VIN
DOMAČIH VINOGRADNIKOV,
DOMAČIH DOBROT IN IZDELKOV
DRUGIH LOKALNIH DRUŠTEV.

10.30, CERKEV SV. LENARTA
SLOVESNA
SV.
MAŠA,
ZAKLJUČEK
OBNOVE
MISIJONA IN ŽEGNANJE
PO MAŠI, OB 11.30, TRG
OSVOBODITVE V LENARTU
NASTOP VOKALNE SKUPINE
IL DIVJI, PIHALNE GODBE
MOL, FOLKLORNE SKUPINE
KULTURNEGA DRUŠTVA SV. ANA,
FOLKLORNE SKUPINE JUROVČAN
IN TWIRLING PLESNEGA IN
MAŽORETNEGA KLUBA LENART
Organizator: Občina Lenart in društva

SREDA, 6. NOVEMBER

OB 10.30, DOM, SV. LENARTA
PRIREDITEV V POČASTITEV
OBČINSKEGA PRAZNIKA IN
OTVORITEV RAZSTAVE DEL
»LES JE LEP«, LIKOVNE SKUPINE
POD VODSTVOM SLIKARKE
MARTINA GOLIJA.

Organizator: Dom Lenart, d. o. o.

OB 15.00
OTVORITEV NOVIH
PROSTOROV ZDRAVSTVENEGA
DOMA LENART

Organizator: ZD Lenart in Občina Lenart

OB 16.00, KNJIŽNICA LENART
PRAVLJIČNE USTVARJALNICE
Organizator: Knjižnica Lenart

OB 18.00, ŠPORTNA DVORANA
LENART
TURNIR V TROJKAH ZA DEČKE
U9, U11,U13, U15 IN U17
Organizator: OKK Ajdas Lenart, OŠZ Lenart

PETEK, 8. NOVEMBER

OB 18.00, ŠPORTNA DVORANA
LENART
PROSLAVA OB OBČINSKEM
PRAZNIKU, 260-LETNICI
OSNOVNE ŠOLE LENART IN 30.
OBLETNICI MESTA LENART

Organizator: Osnovna šola Lenart in Občina Lenart

SOBOTA, 9. NOVEMBER

11.00, TRG OSVOBODITVE V
LENARTU
MARTINOVANJE V LENARTU

Mošt, krst mošta, vino, dobrote, vesela družba,
ljudski praznik. »Vino ni rado samo,« pravi
slovenskih pregovor, zato pridite, da boste
delali družbo rujni kapljici, prijateljem in
»Martinovim družabnikom«. Nastop Folklorne
skupine Jurovčan, Samo Tuš - Korl in zabava
z ansamblom PRISRČNIKI. Izbor »princese
lenarškega martinovanja.«
Organizator: Občina Lenart in Društvo
vinogradnikov Lenart

NEDELJA, 10. NOVEMBER

OB 18.00, DOM KULTURE
LENART
KLOPČIČ, komedija

Dramska skupina Kulturnega društva Sv. Ana,
Organizator: Občina Lenart

TOREK, 12. NOVEMBER

OB 17.00, DOM KULTURE LENART
CIRKUS GANIBILO, predstava za
otroke
Gledališče Pupilla,
Organizator: Občina Lenart

ČETRTEK, 14. NOVEMBER

OB 17.00, CENTER SLOVENSKIH
GORIC
PREDSTAVITEV KNJIGE NE
POVEJ MAMI AVTORICE
CECILIJE NOVAK
Organizator: Kreativna Pika, d. o. o.

PETEK, 15. NOVEMBER

OB 19.00, DOM KULTURE LENART
PREDSTAVA ZA VSAKO
PRILOŽNOST, komedija
Rojstni dan. God. Silvestrovo. Božič. Dan žena.
Valentinovo. Dekliščina. Poroka. Druga poroka.
Obletnica mature. Fotrov abraham. Občinski
praznik Male vasi. Sedmina. Osmica. Dan
državnosti. Ter 11. obletnica Kovaštva Peterlin.
Vse te praznike Lado Bizovičar redno in z
veseljem praznuje in se jih veseli vse leto.
Zakaj in kaj je z njim narobe, pa si boste kmalu
lahko ogledali v novi predstavi druščine Jureta
Karasa, Gašperja Konca in Lada Bizovičarja.
Vstopnina!
Produkcija: Tukaj in zdaj in SiTi Teater BTC

OB 19.30, ŠPORTNA DVORANA
LENART
TURNIR V ODBOJKI ZA ČLANE
Organizator: ŠD Lenart, OŠZ Lenart

SOBOTA, 16. NOVEMBER

OB 17.00, DOM KULTURE LENART
KAKO POVEČATI KAKOVOST
PRIDELKOV V DOMAČEM VRTU
Z BIODINAMIKO

PREDAVATELJ: JOHANNES ENTFELLNER,
POSKBLJENO ZA PREVOD
Organizator: Čebelarsko društvo Sv. Trojica-Lenart

NEDELJA, 17. NOVEMBER

DOM KULTURE LENART,
OD 9.00–12.00 IN OD 13.30–16.30
KAKŠNO NALOGO IMAJO
ČEBELE V SVETU IN KAKO
JIM LAHKO KOT ČEBELAR
POMAGAM

PREDAVATELJ: JOHANNES ENTFELLNER.
POSKRBLJENO ZA PREVOD
Organizator: Čebelarsko društvo Sv. Trojica- Lenart

PETEK, 22. NOVEMBER

OB 18.00, KULTURNI DOM
VOLIČINA
KONCERT ZA DOBER NAMEN

NASTOPA VOKALNA SKUPINA AMISTA Z
GOSTI IN PRIJATELJI
Organizator: Vokalna skupina Amista
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Občina Sveta Ana

Solidarnost še živi

V

sako jesen, ko je treba
sprejeti državni proračun, se v javnosti
pojavijo razprave, ali je naša
država premalo ali preveč socialna. Hkrati s tem se krešejo
mnenja tudi o tem, ali občine
dovolj storijo za pomoči potrebne na svojih območjih.
Zato smo v Občini Sveta Ana
pogledali, koliko namenijo za
socialne transfere občankam
in občanom ter za transfere
zavodom.
»V Občini Sveta Ana si
prizadevamo, da bi v okviru možnosti, ki nam jih daje
Slaček: V našem občinskem proračunu za letošnje leto smo za
zakonodaja, pomagali vsem, Silvo
socialne transfere namenili okoli 555 tisoč evrov, za transfere zavodom
ki pomoč zares potrebujejo,« pa preko 137 tisoč evrov.
pravi župan Občine Sveta Ana
Silvo Slaček.
Poleg tega pa občina iz svojega proračuna
Največ sredstev občina nameni plačilu raznamenja sredstva tudi za tekoče transfere
like med ekonomsko ceno programa v vrtcu
zavodom in podjetjem. Za regresiranje prein plačili staršev. Veliko staršev namreč nima
vozov otrok v šolo in iz šole bo občina letos
takšnih dohodkov, da bi lahko v vrtcu plačali
namenila 51.500 evrov. Precej sredstev bo
za svoje otroke polno ekonomsko ceno, zato
namenila tudi Osnovni šoli Sveta Ana – za
občina pokrije razliko. Za to je v občinskem
nakup opreme bo dala preko 6 tisoč evrov,
proračunu za letošnje leto Občina Sveta Ana
za materialne stroške skoraj 62 tisoč evrov, za
namenila več kot 366 tisoč evrov.
nakup knjig preko tisoč evrov, za vzdrževanje
Občina da staršem tudi enkratno pomoč
objekta 6 tisoč evrov, za tekmovanja učencev
ob rojstvu otroka. Za te pomoči letno nameni
500 evrov, za nadstandardni program 2.500
6 tisoč evrov.
evrov, za financiranje projektov blizu 1.500
Nekatere občanke in občani potrebujeevrov in za nakup druge opreme 4.500 evrov.
jo pomoč na domu, denimo pri oblačenju
Vrtcu Sveta Ana pa bo občina za novoletno
in slačenju, pri umivanju, pri hranjenju, pri
obdaritev otrok dala preko 2.000 evrov. Skuopravljanju osnovnih življenjskih potreb, pri
pno bo za transfere zavodom namenila nagospodinjskih delih in pri ohranjanju socialtanko 137.435,73 evrov.
nih stikov. Ekonomska cena ene ure pomoči
Seveda pa imajo socialno šibki občani in
na domu, ki jo nudi Dom Danice Vogrinec
občanke Občine Sveta Ana tako kot vsi drugi
iz Maribora, znaša 18,45 evra, vendar občandržavljani Republike Slovenije tudi pravico
ke in občani Občine Sveta Ana zanjo plačajo
do socialnih transferov in pomoči, ki jih zale 3,5 evra na uro, razliko v višini 14,95 evra
gotavlja država in dodeljuje Center za socialza vsako uro pomoči do njene polne cene pa
no delo.
plača občina. V nekaterih drugih občinah
Kot pravi župan Slaček, pa tako kot preplačajo porabniki sami za pomoč na domu
bivalke in prebivalci vseh slovenskih krajev
več – denimo v občini Duplek 5,40 evra na
tudi Anovčanke in Anovčani radi priskočijo
uro, ob nedeljah 7,57 evra na uro in ob prana pomoč ljudem v stiski. »V minulih dneh
znikih in dela prostih dnevih 8,17 evra na
je tudi precej naših občank in občanov priuro. Za sofinanciranje pomoči na domu Obspevalo sredstva za zdravljenje malega Krisa.
čina Sveta Ana letno porabi več kot 23.500
Ljudje velikokrat donirajo sredstva tudi gasilevrov. Pomoč na domu občina sofinancira
cem za njihovo redno humanitarno delo ter
zaradi splošne družbene situacije in s tem
za nabavo potrebne gasilske opreme. Solidarposledično nižjega materialnega standarda
ni so tudi, če koga zadene nesreča, čeprav je te
starejših oseb, saj to pomoč največkrat potresolidarnosti danes morda manj, kot jo je bilo
bujejo ravno oni.
v preteklosti,« pojasnjuje.
Nekatere občanke in občani Občine Sveta
Po besedah župana Občine Sveta Ana ne
Ana potrebujejo družinskega pomočnika.
gre prezreti tudi, koliko Anovčanke in AnovSredstva zanje zagotavlja občina. Letos ima
čani naredijo prostovoljno in brezplačno za
za to v proračunu na razpolago več kot 39
skupno dobro v domači občini. Med drugim
tisoč evrov.
vsako leto brezplačno pripravijo in izvedejo
Starostnikom, ki bivajo v domovih za
program prireditev ob občinskem prazniku.
starejše, pa sami nimajo dovolj sredstev za
Tako je bilo tudi letos, saj so vse prireditve v
plačevanje oskrbnine, razliko plača občina.
okviru občinskega praznika pripravili in izveObčina Sveta Ana bo letos za plačilo oskrbe v
dli domačini. Nekateri, med njimi so denimo
domovih za starejše za svoje ostarele občanke
tudi člani Cerkveno prosvetnega pevskega
in občane plačala 85 tisoč evrov.
zbora Kulturnega društva Sveta Ana, moraNekateri socialno šibki občani in občanke
jo za to vaditi celo leto večkrat na teden. V
nimajo dovolj sredstev, da bi plačevali stanaomenjenem zboru denimo nekateri pojejo že
rino. Občina Sveta Ana jim bo letos namenila
od 40 do 50 let, pa tudi pevovodkinja ga vodi
za subvencioniranje stanarin 7 tisoč evrov.
že 35 let. Kdo ve, kolikor ur svojega prosteZa brezposelne občanke in občane, ki niga časa so žrtvovali za skupnost? Tudi mnogi
majo zdravstvenega zavarovanja, to zavarodrugi veliko storijo in prispevajo za razvoj
vanje plača občina. Za te namene bo Občina
kraja in občine?
Sveta Ana letos porabila 21 tisoč evrov.
V zvezi z aktualnimi razpravami o tem, koPoleg tega bo Občina Sveta Ana letos za
liko so naša država in lokalne skupnosti soplačilo pogrebnih stroškov za svoje občanke
cialne, Slaček pravi, da solidarnosti ni nikoli
in občane plačala 1500 evrov, prav tako pa bo
preveč, žal pa jo nekateri izkoriščajo. »Pred
dala 1500 evrov za sofinanciranje šole v naranedavnim smo na občini preko zavoda za zavi za nekatere učenke in učence iz Osnovne
poslovanje iskali dva delavca, da bi ju zaposlišole Sveta Ana. Za sofinanciranje Svetovalneli v javnih delih. Kljub temu, da je v Sloveniji
ga centra za otroke, mladostnike in starše bo
še vedno skoraj 70 tisoč brezposelnih, nam ju
dala nekaj več kot 1500 evrov, za sofinancini uspelo najti,« pravi.
ranje delovanja Območnega združenja RdeSkupno je Občina Sveta Ana, ki ima okoli
čega Križa Lenart pa blizu 3 tisoč evrov. Za
2300 prebivalcev, letos za socialne transfere in
vse omenjene socialne transfere skupaj bo
za transfere zavodom namenila več kot 693
Občina Sveta Ana letos namenila natanko
tisoč evrov. Ali je to malo ali veliko, si lahko
555.729,37 evra. To je približno toliko, kot
vsakdo sodbo ustvari sam.
je po poskusnem množičnem vrednotenju
nepremičnin vrednih pet do šest lepih hiš v
Tomaž Kšela
središču Svete Ane.
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Obisk predstavnikov lokalne in regionalne
samouprave iz Ukrajine v Občini Sveta Ana

V

torek, 15. oktobra
2019,
smo v Občini
Sveta Ana gostili goste iz Ukrajine, ki se
te dni v Sloveniji mudijo v sodelovanju s
programom U-LEAD
with Europe v projektu
»Travel to Know – Travel to Change«. Študijskega obiska, ki ga je
organiziral Center za
evropsko prihodnost
(CEP), so se udeležili
ukrajinski predstavniki
lokalnih in regionalnih oblasti z namenom
spoznavanja dobrih praks v manjših slovenskih občinah. Udeležence študijskega obiska
je nagovoril župan Silvo Slaček s krajšo predstavitvijo občine, ki je temeljila predvsem na
projektih, sofinanciranih iz najrazličnejših
evropskih skladov in čezmejnih programov.
Sledilo je predavanje o zgodovinskih vezeh
med Slovenijo in Ukrajino v izvedbi Saša Radovanoviča. Svojo podjetniško zgodbo – kot
primer dobre prakse, je predstavil domačin
Evgen Simonič, ki se v svojem družinskem
podjetju ukvarja s pridelavo naravnih domačih kisov.
Namen študijskega obiska je bil tudi podpis pisma o nameri sodelovanja med Občino
Sveta Ana in Mestnim svetom Monastyryske
AH v Ternopilski oblasti. Župan Občine Sveta Ana Silvo Slaček in župan mestnega sveta
Monastyryske AH Andrii Starukh sta podpisala pismo o nameri z namenom sodelovanja
med občinami na področju lokalnega razvoja in razvoja na področju ruralno-urbanega
sodelovanja. Za doseganje ciljev, ki izhajajo
iz pisma o nameri, si bosta občini izmenja-

vali informacije za okrepitev sodelovanja in
vzpodbujale gospodarsko sodelovanje med
državama.
Petra Golob, Občina Sveta Ana

Občina Sveta Trojica v Slovenskih goricah

Pokrajine v Sloveniji potrebujemo

R

es je, da bo povprečnina,
ki jo dobimo občine iz
državnega proračuna,
naslednje leto nekoliko večja.
Vendar pa ne smemo pozabiti,
da so se že lani dvignile plače
v javnem sektorju, zaradi česar
so se v občinah povečali tudi
odhodki. Poleg tega država
občinam nalaga vedno nove
naloge, dodatnih sredstev pa
ne, pravi župan Občine Sveta
Trojica David Klobasa.
Kot pravi Klobasa, imajo v občinah veliko nalog in
dodatnega dela tudi v zvezi
z množičnim vrednotenjem
Klobasa: V Sloveniji smo priče prevelike centralizacije, zato je
nepremičnin, saj na vseh ob- David
ustanovitev pokrajin nujna.
činah oktobra letos poteka
javna razgrnitev predloga modelov vrednotenja nepremičnin. Mimogrede
ilustracijo samo en podatek – v Ljubljano se iz
povedano, vsakdo, ki ima pripombe, ki se
okoliških občin in vse Slovenije vsak dan pripenanašajo na zarise vrednostnih con in višine
lje na delo blizu 128 tisoč ljudi. V Ljubljano se
vrednostnih ravni nepremičnin na območju
torej vozi na delo več ljudi, kot jih ima celoten
občine, lahko pošlje občini ustrezno obrazloMaribor. Samo iz Podravja se vsak dan vozi na
žene pripombe na obrazcu JR.MV-1 in sicer
delo v Ljubljano skoraj 10.000 ljudi, kar je skona način, kot ga je občina določila v svoji obraj petkrat toliko, kot ima Občina Sveta Trojica
javi o javni razgrnitvi modelov vrednotenja
prebivalcev. Če bomo imeli v Sloveniji pokranepremičnin na svojem območju. Takšnih in
jine, se bo bolj enakomerno razvijala, saj bodo
podobnih dodatnih nalog imajo v občinah,
sredstva bolj enakomerno razdeljena. Boljši
kot opozarja Klobasa, iz leta v leto več.
bodo tudi pogoji za delovanje in razvoj malih
»Povprečnina se ne bo dvignila za toliko, za
občin. S skupnimi strokovnimi organi na ravni
kolikor so se povečali stroški, ki jih imajo obpokrajin bi delno razbremenili tudi občinske
čine z dodatnimi nalogami,« pojasnjuje Klouprave v občinah, ki so zaradi vedno novih nabasa. »Preko Skupnosti občin Slovenije smo
log sedaj preobremenjene,« pojasnjuje župan
na to že opozorili in upam na pozitivno rešiObčine Sveta Trojica. Po njegovem mnenju ni
tev. Premier Šarec, ki je bil župan, bi to moral
bojazni, da bi po ustanovitvi pokrajin prišlo do
vedeti, seveda pa v vladi ni sam.«
centralizacijah v pokrajinah in da bi za občine
ostalo manj sredstev kot doslej, saj bodo pokraV Sloveniji trenutno potekajo živahne razprave tudi o ustanavljanju pokrajin, ki jih po
jine prevzele glavnino pristojnosti od države.
besedah Klobase zares potrebujemo. »PodpiVsekakor bi ustanovitev pokrajin po beseram ustanovitev pokrajin, saj je sedaj Slovedah Klobase pozitivno vplivala na razvoj Slovenija pretirano centralizirana. Naj navedem v
nije, saj ima sedanja centralizacija slabe učinke.
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AKTUALNO IZ OBČIN
Ne samo, da je cestna in druga infrastruktura
preobremenjena, temveč se tudi mesta in naselja izven centra spreminjajo v spalna naselja.
Na to kažejo tudi velike razlike v cenah nepremičnin v Ljubljani in drugod po Sloveniji.
Kot pravi Klobasa, Občina Sveta Trojica
sodi v Zahodnoštajersko pokrajino s sedežem v Mariboru, v katero je po predlogu, ki
ga je izdelala posebna strokovna skupina,
tudi umeščena. »Za našo občino obstajata
samo dve možnosti – ali bo v Vzhodnoštajerski pokrajini s sedežem na Ptuju ali v Zahodnoštajerski pokrajini s sedežem v Mariboru.
Glede na zgodovinski razvoj in na povezave,
ki obstajajo danes, je za našo občino edino
logično, da je vključena v Zahodnoštajersko
pokrajino, saj mladi iz naše občine hodijo v
srednje, višje in visoke šole v Maribor, kjer
imamo tudi pokrajinski muzej, umetnostno
galerijo, SNG, UKC in številne druge institucije. Bolj odprto vprašanje je, koliko pokrajin naj ima Slovenija: enajst ali šest. Nekateri
menijo, da bi morala Maribor in Ptuj biti v
eni pokrajini. Pri iskanju konkretnih rešitev
bo morala pomembno besedo imeti stroka.«
Kaj pa bo občankam in občanom prineslo
množično vrednotenje nepremičnin? »Država z množičnim vrednotenjem nepremičnin
uvaja red na področje nepremičnin, kjer so
se doslej marsikdaj stvari urejale še bolj 'po
balkansko'. Podatki o vrednosti nepremičnin
niso namenjeni sami sebi, temveč jih za svoje
delo, raziskave in odločanje potrebujejo številni organi, od centrov za socialno delo do
bank, zavarovalnic in ne nazadnje statističnega zavoda. Množično vrednotenje nepremičnin zato ni pomembno samo za uvedbo
davka na nepremičnine, temveč tudi za druge
potrebe. Uvedba davka na nepremičnine pa
bo prispevala k razbremenitvi plač, zato bodo
neto plače lahko višje. Trenutno je delo pri
nas preveč obdavčeno, zato so delovno aktivni preveč obdavčeni,« pravi Klobasa.
V preteklosti je marsikdo špekuliral, ali se
mu bolj splača prikazati, da je njegova nepremičnine vredna manj ali več, še posebej, ker
so tudi na vrednost nepremičnin vezane nekatere pravice iz javnih sredstev. V zvezi s tem
je Klobasa jasen in kategoričen. »Na dolgi rok

se kakršnokoli prirejanje podatkov o vrednosti nepremičnin ne splača. Samo na ta način
bomo živeli v državi, ki bo urejena. Če država
ni urejena, pa smo vsi na slabšem,« poudarja.
Klobasa je prepričan tudi, da moramo v
bodoče še več kot doslej narediti na področju
varovanja okolja. »Če naše kraje po snažnosti
in urejenosti primerjamo s kraji v tujini, denimo v Italiji, smo lahko kar zadovoljni z doseženim. Občanke in občani pri nas so okoljsko
že zelo ozaveščeni. Vendar pa še vedno lahko
izboljšamo naš odnos do okolja, še zlasti kar
se tiče uporabe in ravnanja s plastiko in plastično embalažo. V Občini Sveta Trojica je to
zelo pomembno, saj imamo tu Trojiško jezero,
ki ga moramo ohraniti čistega. Trenutno imamo probleme s tem, da se v njem nabira mulj,
zato bomo poskrbeli za njegovo razmuljevanje,« pojasnjuje župan. »Občina mora skrbeti
za ozaveščanje ljudi, da bomo vsi skupaj skrbeli za ohranjanje narave in za to, da bo ostal
naš planet lep in zdrav za življenje. Ne smemo
biti preveč egoisti, temveč moramo planet čuvati tudi za naslednje generacije.«
Klobasa je prepričan, da plastika sploh ne
sodi na podeželje, zato bi se ji morali izogibati, kjer je to le mogoče.
V teh jesenskih dneh v Sveti Trojici potekajo tudi gradbena dela v novem naselju Trojica
jug, kjer občina gradi komunalno opremo,
zasebni investitorji pa že intenzivno gradijo
nekatere stanovanjske hiše. Ko bo zgrajenih
vseh 60 hiš v novem naselju, in to bo hitro,
bo v Občini Sveta Trojica okoli 250 novih občank in občanov.
Župan David Klobasa v zvezi s tem pravi,
da se bodo na občini potrudili, da bi se novi
prebivalci čim hitreje vživeli v novo okolje ter
vključili v življenje kraja in občine in njun razvoj. Za to so še posebej dragocene družabne
prireditve Trojicafest, Zimska pravljica, Pozdrav Sosedu in podobne, ki prispevajo k temu,
da se občanke in občani med seboj spoznavajo
ter sklepajo nova znanstva in dogovore. Zato
so na občini poleg vseh drugih nalog že začeli pripravljati letošnjo Zimsko pravljico, ki bo
prebivalcem Občine Sveta trojica ter številnim
obiskovalcem polepšala zimske večere.
Tomaž Kšela

Občina Sveti Jurij v Slovenskih goricah

6. seja jurovskega občinskega sveta
Na 6. redni občinski seji svetniki
obravnavali polletno poročilo in
sprejeli rebalans proračuna za leto 2019

O

bčinski svetniki Občine Sv. Jurij v
Sov. goricah so 26. septembra 2019
zasedali na 6. redni seji. Zaradi odstopa Alena Breznika tokrat v 8-članski sestavi. Med pomembnejšimi točkami, ki so jih
svetniki obravnavali na omenjeni seji, je bila
seznanitev s polletno realizacijo proračuna za
leto 2019 in sprejem drugega rebalansa proračuna za leto 2019.
V prvem polletju so bili prihodki proračuna
za leto 2019 realizirani v višini 900.722 EUR,
kar predstavlja 40 % realizacijo glede na veljavni proračun. Odhodki proračuna pa so
bili realizirani v višini 747.355 EUR, oz. 30 %
glede letošnjega proračuna. Polletna realizacija
proračuna je tako nižja od 50 %, kar je pričakovano, saj se je večina investicij pričela izvajati
v pomladno-poletnih mesecih. To bo razvidno
iz realizacije proračuna do konca leta.
Občinski svetniki so obravnavali in soglasno
sprejeli drugi rebalans proračuna Občine Sv.
Jurij v Slov. goricah za leto 2019. Z rebalansom
proračuna Jurovska občina povečuje načrtovane prihodke za 81.600 €, oz. 3,63 % glede na
veljavni proračun. Povečani delež prihodkov
predstavljajo načrtovani prihodki od komunalnih prispevkov. Za enak znesek, 81.600 €,
se povečuje tudi odhodkovna stran. S tem je
občinski svet zagotovil dodatna sredstva za izvajanje investicij v cestno infrastrukturo in za
izvedbo nadomestnih lokalnih volitev.

Potrditev Odloka o skupni občinski
upravi na področju redarstva in
inšpekcije ter seznanitev s stanjem
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voda na vodovarstvenem območju
Mariborskega vodovoda

Občinski svet je po skrajšanem postopku
obravnaval in sprejel Odlok o skupni občinski upravi Maribor. Jurovska občina bo v
skladu s sprejetim odlokom še naprej imela
skupno občinsko upravo za področji občinskega redarstva in občinske inšpekcije.
Občinski svetnici in svetniki so bili seznanjeni tudi z imisijskim monitoringom tal,
površinskih in podzemnih voda na vodovarstvenem območju črpališč Mariborskega
vodovoda, d. d., za leto 2018. Zaključno poročilo je predstavila Olga Mravlje, predstavnica Medobčinskega urada za varstvo okolja
in ohranjanje narave. Območje Občine Sv.
Jurij v Slov. goricah se oskrbuje s pitno vodo
z Vrbanskega platoja. V letu 2018 je bilo na
območju naše občine porabljene 93.642 m3
pitne vode. Imisijski monitoring se izvaja
od leta 2011, z njim ugotavljajo kakovost in
količino površinskih voda, namen monitoringa pa je tudi v ozaveščanju in informiranju
javnosti. Pitno vodo vzorči tudi Mariborski
vodovod, d. d., in sicer za mikrobiološka in
kemijska preizkušanja. Vsi vzorci so skladni z
določili Pravilnika o pitni vodi.

Vrtec v Jurovskem Dolu polno zaseden

Občinski svetniki Občine Sv. Jurij v Slov.
gor. so na 6. redni seji podali Sklep o soglasju
k sistemizaciji v vrtcu pri JVIZ in VVZ OŠ
Jožeta Hudalesa in s tem soglašali s povečanim normativom v vseh oddelkih vrtca. V
vrtec v Jurovskem Dolu je trenutno vpisanih
89 otrok, razvrščenih v 5 oddelkov.

Z novim Odlokom o turistični in
promocijski taksi stopa v veljavo

nova turistična taksa

Na 6. redni seji je bil sprejet tudi Odlok o
turistični in promocijski taksi Občine Sv. Jurij
v Slov. goricah. Turistična taksa na območju
Občine Sv. Jurij v Slov. goricah bo za preno-

čitev na osebo znašala 1,00 €, promocijska
taksa 0,25 €. Skupna višina obeh taks tako
znaša 1,25 €.
Dejan Kramberger

Turistična in promocijska taksa v Občini
Sv. Jurij v Slovenskih goricah
Občinski svet Občine Sv. Jurij v Slov. goricah je 26. 9.2019 sprejel Odlok o turistični in
promocijski taksi v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah (Medobčinski uradni vestnik, št. 18/2019),
ki pričenja veljati z 12. 10. 2019.
Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah določa višino
turistične in posledično promocijske takse, ki v skladu z Zakonom o spodbujanju razvoja
turizma (Uradni list RS, št. 13/18) znaša 25 % turistične takse.
Turistična taksa v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah znaša: 1,00 EUR. Promocijska taksa se
obračuna od turistične in znaša 25 % obračunane turistične takse, kar pomeni 0,25 EUR na
prenočitev na osebo.
Turistična in promocijska taksa v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah, ki se obračunavata od
12. 10. 2019, znašata 1,25 EUR.
Polovična turistična in promocijska taksa v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah znašata 0,63 EUR.
Turistično in promocijsko takso v imenu in na račun občine pobirajo sobodajalci hkrati
s plačilom storitev za prenočevanje. Pobrano takso nato nakažejo na poseben transakcijski
račun Občine Sv. Jurij v Slov. goricah št. SI56 0110 0845 0179 768 do 25. dne v mesecu za
pretekli mesec.
Sklic nakazila je sestavljen iz:
model SI19, vaša davčna številka – 07129 – mesec in leto, za katerega nakazujete takso.
Znesek promocijske takse bo avtomatsko prenakazan na transakcijski račun Slovenske
turistične organizacije.
Vsi nastanitveni obrati morajo biti prijavljeni v Registru nastanitvenih obratov (AJPES).
Podatke o številu nočitev pa Občina Sv. Jurij v Slov. goricah pridobiva direktno iz aplikacije
e-Turizem.
Za dodatne informacije lahko pokličete na 02/7295253 (Jasna Senekovič)

Nadomestne lokalne volitve Občini
Sv. Jurij v Slov. gor. bodo 15.
decembra 2019

Na 6. redni seji Občinskega sveta Občine
Sv. Jurij v Slov. gor. so občinski svetniki potrdili Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata članu občinskega sveta, Alenu Brezniku, ki
je podal odstopno izjavo.
Občinska volilna komisija je tako razpisala
nadomestne lokalne volitve za člana Občin-

skega sveta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah v
1. volilni enoti, ki obsega celotno območje
naselij Jurovski Dol in Malna. Nadomestne
lokalne volitve bodo potekale v nedeljo, 15.
decembra 2019.
Vse informacije o lokalnih volitvah so dostopne na spletni strani občine pod zavihkom
Nadomestne lokalne volitve 2019:
http://obcinajurij.si/obcina/nadomestnelokalne-volitve-2019
D. K.

Drevesi v Jurovskem Dolu odeti v rožnate
barve

O

bčina Sv. Jurij v
Slov. goricah je
skupaj s članicami
Društva upokojencev Sv.
Jurij v Slov. goricah, Občinske organizacije Rdečega križa Sv. Jurij v Slov.
goricah in Društva kmečkih gospodinj Sv. Jurij v
Slov. goricah v sredo, 9. 10.
2019, z ovijanjem dreves v
rožnate pletenine obeležila
mednarodni mesec ozaveščanja o roku dojk in se
tako priključila številnim
aktivnostim
Združenja
Europa Donna Slovenija v
rožnatem oktobru.
Rak dojk je najpogostejša oblika raka pri ženskah,
zato se želi v rožnatem oktobru opozoriti na pomen
zdravega načina življenja
in zgodnjega odkrivanja
te bolezni. Ravno zaradi
navedenega sta se ovijanja
dreves v rožnate pletenine
udeležili tudi predstavnici
Zdravstvenega doma Lenart, Cvetka Klinsbichl in
Nina Vuzem. Poudarili sta
pomen samopregledovanja
dojk in zgodnjega odkrivanja bolezni ter izpostavili
dejstvo, da lahko s svojim zdravim življenjskim slogom največ sami prispevamo k svojemu zdravju.
Zbrane na ovijanju dreves v rožnate pletenine je nagovoril tudi župan Peter Škrlec, ki je
v svojem nagovoru povedal, da se zdi prav, da

tudi lokalne skupnosti s svojimi aktivnostmi
prispevajo k večjemu ozaveščanju ne samo o
raku dojk, ampak tudi o drugih obolenjih, ki
spremljajo naša življenja.
Jasna Senekovič
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DOGODKI IN DOGAJANJA

Ob svetovnem dnevu učiteljev

Prejemniki priznanj in plaket Društva
pedagogov dr. Antona Trstenjaka

T

udi letos, že trinajsto leto zapovrstjo,
smo v petek, 4. oktobra 2019, ob svetovnem dnevu učiteljev na svečani
akademiji v Lenartu podelili priznanja in plaketi najzaslužnejšim pedagogom na področju
Slovenskih goric in dela Prlekije. Prejemniki
so bili pedagogi, ki so svojim delom, trudom,
zavzetostjo in inovativnostjo neizmerno bogatili šolski prostor.
Učiteljski poklic je izjemno zahteven. Od
vzgojiteljev, učiteljic in učiteljev se pričakuje,
da bodo inovativni, da bodo v učenje vključevali aktualne vsebine, ki jih je vedno več, da
bodo potrpežljivi, razumevajoči in še marsikaj drugega. Prav je, da imajo vsi, ki spremljajo učiteljsko delo, ta pričakovanja. Prav pa bi
tudi bilo, da vsi, ki spremljajo delo učiteljic
in učiteljev, sodelujejo pri utrjevanju in oblikovanju teh zahtev. Sem sodijo seveda starši,
pa tudi predstavniki državnih in drugih institucij, ki nadzirajo, inštruirajo in spremljajo
dejavnost šol ter preverjajo njihovo učinkovitost.
Tako lahko povsem opravičeno trdimo, da
le avtonomen učitelj ali vzgojitelj lahko v tem
času promovira svobodno podajanje učne
snovi. Šola in učitelj sta odlična, če ob pravem času učencu postrežeta z izkušnjami, ki
se dobro skladajo s predhodnimi miselnimi
shemami (učenčevim predznanjem). Zato je
treba posodobiti ne le sedanji izobraževalni
sistem, temveč tudi kulturo poučevanja. Ko je
človeku dana možnost učiti se, je hkrati treba
preveriti, ali so človeku dane priložnosti za
učenje. Šola prihodnosti razvija spodbudno
učno kulturo in umetnost komuniciranja
med različnimi dejavniki vzgoje in izobraževanja. Prav ta pa je za učenca in učitelja
priložnost za učenje vsebin, takih, ki se jih ne
da učiti kje drugje. V šoli ali vrtcu imajo ljudje priložnost za socializacijo in sprejemanje
vrednot. Vsak naj si prizadeva s poučevanjem
promovirati spoštovanje in svobodo, je zapisano že v Splošni deklaraciji o človekovih pravicah (1948). Učenje v šoli ali vrtcu naj razvija
otrokovo osebnost, talent, mentalne in fizične
sposobnosti, celoten otrokov potencial in še
mnogokaj. Šola naj bo vzorec za življenje v
svobodni družbi v duhu medsebojnega razumevanja, miru, tolerance in prijateljstva.
Že v preteklosti šole nikoli niso bile povsem zaprte in izolirane od okolja, so pa nekatere imele več in bogatejše vezi z okoljem,
razvijale so različne načine sodelovanja in
imele od tega različne koristi. In tako je tudi
danes, čeprav v zadnjih letih postaja sodelo-
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vanje šol z okoljem v slovenskem in širšem
evropskem prostoru neizpodbitna zahteva.
Šole se vedno bolj odpirajo, kar se kaže v
različnih oblikah sodelovanja s starši; pričakovanje skupnosti in organizacij, s katerimi
šole vzpostavljajo različne, tudi nove oblike
sodelovanja, kot so skupni projekti in uvajanje različnih inovacij v šole ter ustvarjanje inovativnih učnih okolij za naše učence.
Ravno zato postaja sodelovanje vsakodnevna
nuja. Šole zaradi transparentnosti delovanja
odpirajo svoja vrata najširši javnosti. Pravzaprav postaja sodelovanje z okoljem osnova
»preživetja« šol, ki hkrati pomeni nove možnosti in izzive. In prav teh načel in pristopov
se držimo učitelji, saj je to pravzaprav ena in
edina možnost sinergičnega delovanja v posameznem šolskem okolju. Sleherna šola je
tako odprt sistem, saj predstavlja del širšega
zunanjega okolja in notranje organiziranosti. Temu seveda sledimo učitelji. Dokazano
je, da kreativnost slehernemu človeku ponuja največjo možno izbiro svobode. Učenec z
učiteljem oblikuje pričakovane rezultate učenja kot smerokaz otroku v procesu učenja.
Bolj kot so izboljšave v šolstvu ali predšolski
vzgoji uresničene, uspešnejše in plodnejše je
sodelovanje posameznika s skupino trajnejše
in bogatejše. Prav to pa je odlika vseh letošnjih nagrajencev.
Glede na sprejet Pravilnik o priznanjih
društva pedagogov omogoča, da so posamezniki ali institucije lahko prejemniki priznanj
I. ali II. stopnje ali najvišjega priznanja za
življenjsko delo področju vzgoje in izobraževanja – plakete dr. Antona Trstenjaka, so
letošnji prejemniki sledeči.
Priznanja I. stopnje DP dr. Antona Trstenjaka so prejeli: Estera Jurša - OŠ in vrtec
Sveta Trojica, Igor Koser - OŠ Benedikt,
Blanka Mlakar - OŠ dr. A. Trstenjaka – Negova, Aleksandra Kuntner - OŠ Jožeta Hudalesa Jurovski Dol, Tadeja Štuhec - Vrtec
Manka Golarja G. Radgona, Klavdija Žabčič - OŠ Voličina, Viktorija Kukovec – Potrč - OŠ Benedikt in Marjana Zorko - OŠ
Benedikt.
Priznanja II. stopnje DP dr. Antona Trstenjaka so prejeli: Marija Kegl - OŠ Lenart
enota vrtec, Darinka Kolarič - OŠ Lenart,
Simona Peserl – Vezovnik - OŠ Lenart, Peter Grgan - OŠ in vrtec Sveta Trojica, Marija Pak - OŠ in vrtec Jožeta Hudalesa Jurovski Dol, Božena Šmirmaul - OŠ Sveta Ana,
Marija Hren - OŠ Cerkvenjak–Vitomarci
in Andreja Černel - OŠ Cerkvenjak–Vitomarci.
Plaketo DP dr. Antona
Trstenjaka sta prejeli: Nataša Rodeš - OŠ Lenart in
Marjeta Belna - OŠ Cerkvenjak–Vitomarci
Slavnostni govorniki na
prireditvi so bili: lenarški
župan mag. Janez Kramberger, dr. Milena Kerndl,
predstojnica OE Zavoda
za šolstvo iz Maribora, in
predsednik dP mag. Mirko
Žmavc. Svečanost ob svetovnem dnevu učiteljev je
bila popestrena še s krajšim
kulturnim programom.
Ob tej priložnosti se želim zahvaliti vsem, ki so
podobo šolstva in predšolske vzgoje krojili v preteklosti, in hvala vsem, ki so
s svojim delom, trudom in
premišljenimi ravnanji pomagali, da je naš napredek
lahko vidnejši in trajnejši.
Kot je bilo zapisano v eni
izmed obrazložitev prejemnice priznanja, je čas
edina oblika energije, ki
ni obnovljiva. Za vse teče
enako in izgubljenega časa
ne moremo zavrteti nazaj.

Lahko pa se le česa spomnimo in rečemo, to
je bilo pa narejeno dobro, koristno in povrhu
še z ljubeznijo.
Na nas učiteljih je torej, da v svetu materialnih predsodkov, kibernetičnih in umetnih
inteligenc gradimo drugačno osebnostno avtoriteto; to je znanje, ki mora postajati vse večja vrednota. Šole, vrtci, vzgojitelji in učitelji

smo tisti, ki bomo obstajali, ne glede na čas in
prostor, vsaj dokler se bo človek sposoben zavedati, da sta vzgoja in znanje temeljni vrlini
za preživetje. Prav vsem nagrajencem iskreno
čestitamo za njihove izjemne uspehe.
Mag. Mirko Žmavc, spec., prof., predsednik
Društva pedagogov dr. Antona Trstenjaka

Izdaja brošure in okrogla miza

Voličinsko območje in Slovenske gorice v
okupirani Štajerski 1941–1945

V

se leto smo se
pripravljali na
izdajo brošure,
ki smo jo v organizaciji
Združenja za vrednote
narodnoosvobodilnega
boja Lenart 24. 9. 2019
predstavili v osnovni
šoli v Voličini. Dr. Marjanu Tošu se zahvaljujemo za vrhunsko
obdelavo podatkov in
Rosani Lorber - Knjižnica Lenart - za izdelavo in oblikovanje
brošure. Posebej se zahvaljujemo Mariji Šauperl za lektoriranje in sestavo brošure.
Ob predstavitvi brošure smo pripravili okroglo mizo o
voličinskem območju in Slovenskih goricah v okupirani
Štajerski 1941–1945. Najprej so nam zapeli pevci Turistično-kulturnega društva Selce, nato sem pozdravil in nagovoril udeležence. Besedo je prevzel dr. Marjan Toš. Povedal je marsikaj zanimivega. Zahvaljujem se predavatelju in
ravnatelju Osnovne šole Voličina za prostor. Po predstavitvi
in okrogli mizi smo se zadržali na krajšem druženju s pogostitvijo.
Alojz Bezjak

Komemoracije v
Gradcu in v osrednjih
Slovenskih goricah

D

ne 26. 10. se ob 8.30 odpravimo v
Gradec na komemoracijo v spomin
na vse pobite in ustreljene, ki bo ob
11. uri pri spominskem obeležju v Gradcu.
Dne 31. 10. bomo izvedli komemoracije pri
spominskih obeležjih skupaj z domačimi
občinami. Od 9. ure naprej pri spominskem
obeležju v Voličini, pri pomniku Eli Kristl
- Tanji, pri kulturnem domu Selce za družino Druzovič, v Črmljenšaku, Gočovi, Sveti
Trojici, Lenartu pri vseh treh spominskih
obeležjih, v Jurovskem Dolu in Hrastovcu.
Vabljena vsa zainteresirana javnost!
Alojz Bezjak

V tem letu imajo v MDI v programu še nekaj
aktivnosti

D

o konca leta sta
še dva meseca
in v nekaterih
društvih ter organizacijah že snujejo nove
programe in načrte
dela za prihodnje leto.
Med temi je tudi Medobčinsko društvo invalidov Lenart, kjer so
o novem programu za
leto 2020 razpravljali
na 4. seji razširjenega
izvršnega odbora v torek, 15. oktobra.
Člani izvršnega odbora in poverjeniki so pri- Invalidi MDI Lenart se radi udeležujejo izletov, tokrat so se potepali po Pragi.

ŠT. 9 | 25. OKTOBER 2019

DOGODKI IN DOGAJANJA
sluhnili tudi poročilu Dušana Derganca, predsednika MDI Lenart, o opravljenih aktivnostih
v času od tretje do četrte seje. Teh je bilo kar nekaj. Kar nekaj pa jih čaka še tudi do konca tega
leta. 3. december je mednarodni dan invalidov
in na ta dan tudi v Medobčinskem društvu invalidov Lenart ne bodo pozabili.

OVTARJEVE NOVICE
Zavzeto delajo tudi na projektu Občina po
meri invalidov. In če smo realni, je bilo na tem
v Občini Lenart že precej narejenega. Pred
dnevi so o projektu pripravili tudi okroglo
mizo.
F. B.

Dan odprtih vrat SVZ Hrastovec

S

VZ Hrastovec je
v začetku oktobra
široko odprl vrata
za vse obiskovalce, ki
jih je zanimalo delovanje zavoda in življenje
tamkajšnjih stanovalcev. Organizirali so dva
vodena ogleda zavoda,
ki sta potekala slabo
uro, na koncu ogleda
pa so za obiskovalce
pripravili pogostitev.
Glavni namen dneva
odprtih vrat je bil, da
so lahko obiskovalci
spoznali delo v SVZ
Hrastovec, kje in kako
delujejo, ter njihove stanovalce, ki imajo specifične potrebe, so segregirani in odmaknjeni
od širšega družbenega okolja. V spremstvu
strokovnih sodelavk so si ogledali delovno
terapijo, kjer so stanovalke in stanovalci šivali, barvali in izdelovali različne izdelke.
Obiskovalci dneva odprtih vrat so se lahko z
njimi pogovarjali, jih spoznali in prisluhnili
njihovim zgodbam. Ogledali so si tudi Rehabilitacijsko rekreacijski center, ki je bil prenovljen in posodobljen (tudi z dvigalom za

lažji dostop) v letu 2018. Obiskovalcem smo
razkazali tudi eno izmed bivalnih enot – Depandanso C. “Gre za prvi Dan odprtih vrat
SVZ Hrastovec. Naš namen je z obveščanjem
populacije zmanjševati stigme, predsodke in
posledično tudi diskriminacijo oseb s težavami v duševnem zdravju in duševnem razvoju,” je povedala direktorica mag. Andreja
Raduha. Dneva odprtih vrat se je udeležilo
okoli 100 ljudi.
SVZ Hrastovec

P
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podružnični cerkvi
župnije Sv. Benedikta, pri Sv. Treh
Kraljih, ki jo imenujejo
Slovenskogoriška katedrala, je v nedeljo, 13. oktobra
2019, ob darovani sv. maši
potekal svečan sprejem
nedavno posvečenega stalnega diakona Vlada Orgoliča, ki bo deloval v župniji
Negova in Benedikt. Ob
sv. maši, ki jo je daroval
župnik, prodekan, Marjan
Rola, je diakona pozdravila
članica ŽPS župnije Benedikt Majda Lebreht. V svoji
pridigi je novo sprejeti stal- Sprejem diakona Vlada Orgoliča v župniji Sv. Benedikta
ni diakon predstavil nekaj
zadovoljstvo, da bo imel ob sebi v diakonu,
iz svojega življenja, ob tem pa tudi, zakaj se
ki se je odločil, da bo služil cerkvi, dragoceno
je odločil za diakonsko službo. Mašno slavje
pomoč.
je ob igranju na orgle organistke Majde Fras
Leva popestril župnijski pevski zbor. Ob pozLudvik Kramberger
dravu diakonu je župnik Marjan Rola izrazil

Blagoslovitev obnovljenega križa v Vardi

Po planinah nad Sarajevom

rogram pohodov
v
Planinskem
društvu HAKL
iz Svete Trojice že tretje
leto vključuje »ekspedicije« v tuja gorstva
z vzponi na najvišje
vrhove držav Evropske unije. Za letošnji
cilj pohoda zadnja dva
dni v avgustu in prvi
septembrski dan smo
izbrali pogorje Bjelašnice in Igmana, ki se
razprostirata nad glavnim mestom Bosne in
Hercegovine. Izbrali
smo transverzalo »Srebrna lisica« (Srebrna lija). Transverzalo je nadelal sarajevski planinski športni klub »Prijatelj prirode«, ki nadaljuje tradicijo razvoja
planinstva v tej novonastali državici Balkana
(bivša jugoslovanska republika Bosna in Hercegovina), in jo dal v uporabo pred dobrimi
tremi leti. Začetki organiziranega planinskega delovanja v BiH namreč segajo v leto 1905
z nastankom društva »Prijatelj prirode«. Delovalo je vse do začetka druge svetovne vojne leta 1941, ko je delovanje društva povsem
ugasnilo. Leta 1953 so delovanje društva ponovno oživili in nadaljevali tradicijo planinstva. V letu 2018 so spremenili ime društva v
Planinski športni klub »Prijatelj prirode«.
Transverzalo »Srebrna lija« je sedem članov našega društva prehodilo v treh dneh.
Začetek te zanimive in lepo speljane planinske poti je v bližini vasi Tušilja na nadmorski višini 1200 m v osrčju planine Visočiče,
kjer je tudi planinski dom »Vrela-Tušilja«.
Pot pohodnike usmeri v naravni amfiteater
in po strmem pobočju na sedlo Vito na nadmorski višini 1960 m. Nato sledi izrazit spust
v kanjon reke Rakitnice do nadmorske višine
1000 m. Preko kanjona pridemo po lesenem
mostu na stran pogorja Bjelašnice, kjer smo

Sprejem diakona Vlada Orgoliča

V

zaselku Varda, ki sodi v župnijo Sv.
Jurij v Slovenskih goricah, stoji vaški
križ iz leta 1929. Ker ga je načel zob
časa, je bil potreben obnove. Lastnik križa je
Janez Šenveter, ki se je odločil, da križ ponovno obnovi v spomin osebe iz prejšnje družine
Bezjak, ki je po hudi bolezni uspešno ozdravela, pri čemer so dali
zaobljubo, da v zahvalo
postavijo križ.
Blagoslov obnovljenega križa je bil v nedeljo, 8. septembra 2019,
na praznik Marijinega
rojstva. Ob tej priliki
se je zbralo večje število udeležencev. Med
obredom je zadonela
tudi Marijina pesem.
Križ je blagoslovil dekan dr. Janko Görgner
iz župnije Sveti Jurij v
Slovenskih goricah. Pri
obnovi križa so sodelo-

vali tudi prijatelji in sosedi, podobi križanega in Marije je obnovil Rudi Tetičkovič, prav
tako iz Varde.
Ob koncu obreda so bili vsi udeleženci te
slovesnosti vabljeni v že vnaprej pripravljeni
prostor na pogostitev in druženje zbranih.
Rudi Tetičkovič

Ocvirkova kapela
spet združila sosede,
prijatelje in znance

zagrizli v strmo pot do najvišje ležeče aktivne vasi v državi na višini 1495 m, imenovane
Lukomira. Drugi dan je pot potekala po lepih
razčlenjenih vrhovih in kotanjah Bjelašnice
vse do druge planinske postojanke Stanari. Ta leži tik pod isto imenovanim 1585 m
visokim vrhom. Prehojena pot drugega dne
je bila manj naporna od predhodne etape, a
nekoliko daljša. Zadnjo etapo transverzale
smo tretjega dne začeli v zgodnejših jutranjih
urah, saj nas je čakal še povratek v Slovenijo.
Najvišja točka tretjega dne je bil Črni vrh –
1502 m. Ta je tudi najvišji vrh pogorja Igman.
Transverzalo smo zaključili na planoti Malega polja na višini 1246 m. Na njej ima omenjeno planinsko društvo tudi svojo planinsko
kočo. Deset kontrolnih točk, te označujejo
najzanimivejša mesta transverzale, smo prehodili v načrtovanem času treh dni. Skupno
smo prehodili 45 km in pri tem opravili več
kot 2700 m vzponov in spustov. Še kako drži
njihovo opozorilo, da se na pot po transverzali podajo le izkušeni, s kondicijo pripravljeni planinci, brez vrtoglavice ter izključno le v
letnih mesecih. Zime so namreč zelo bogate
s snegom.
Drago Lipič

P

o stopinjah naših prednikov so se obujali
spomini tisti sobotni popoldan v septembru.
Na domačiji družine Purgaj pri Sveti Ani v
Slovenskih goricah. Na posestvu je dal leta 1947
postaviti kapelo v zahvalo za srečno vrnitev iz 2.
svetovne vojne oče Franček Feirtag. Posvečena je
Mariji. Njen kipec je bil v petdesetih letih prejšnjega stoletja poškodovan. Vlomilci so kip odvrgli na
njivi s pšenico. Ob žetvi so kipec našli. Njegova
hčerka Marjana z družino je naslednica kapele.
Nekaj let pa je bila lastnica hči Ida Kuzmič, ki jo je
pred 22 leti tudi obnovila.
Franc Ruhitel

Obvestilo dopisnikom in sodelavcem Ovtarjevih novic!
Vsebino Ovtarjevih novic soustvarja vse več občanov (dopisnikov). Uredništvo nenapovedane in nenaročene prispevke uporabi v celoti ali skrajšane (s prilagojenim naslovom) ali jih
ne uporabi.
Zaradi velikega števila prejetih sporočil o dogodkih je potrebno njihov obseg omejiti. Ta je
do15 vrstic in ena fotografija, če bistveno dopolnjuje prispevek. Pri pomembnejših dogodkih
so možna vnaprej dogovorjena odstopanja. Prispevki lokalne skupnosti lahko obsegajo do
40, društev (občni zbori, večji dogodki) pa do 20 vrstic. Prispevki naj bodo v Wordu (Times
New Roman, velikost 12, razmik 1,5), fotografije morajo biti najmanj 1 MB, poslane v posebni
datoteki. Izbor fotografij opravi uredništvo. Objavljeni prispevki izražajo stališča avtorjev. Prispevkov z elementi sovražnega govora in nepodpisanih prispevkov ne objavljamo.
Naslednja številka izide v petek, 29. novembra 2019. Zadnji rok za oddajo prispevkov ali
nujne rezervacije prostora je 15. november 2019.
Uredništvo
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OD GROZDJA DO VINA

Trgatev Zavrh 2019

podatkov o potomki z Lenta in dveh drugih
trt, ki rasteta ob Čonkovi trti, radgonske ranine in klintona. Kot je povedal, je Čolnikova
trta letos dala največ grozdja doslej. Župan
pa je pohvalil društvo, ki dobro skrbi za to
benediško znamenitost, ki raste tik ob rojstni
hiši Dominika Čolnika pri Sv. Treh Kraljih
nad Benediktom, ki je bil odličen vinogradnik. Bil je prvi, ki v teh krajih pridelal ledeno
vino. Prireditev, ki jo je vodil Rok Šijanec, so
s kulturnim nastopom popestrili harmonikar
Janez Perko, pevska skupina Vrelec in Rok

L

etošnja trgatev
v Zavrhu, 28. 9.
2019, je kljub
dežju in oblakom potekala v veselem druženju. Prireditve so se
udeležili tudi učenci
OŠ Voličina, ki jim je
Sadjarsko društvo Slovenske gorice Lenart
prikazalo prešanje jabolk na stari preši, Turistično društvo Rudolf
Maister Vojanov Zavrh
je pripravilo pravljično
uro, s turističnim vlakcem so se peljali na kratek izlet po Zavrhu do
Voličine.
V
popoldanskem
času je s »polno paro«
po Zavrhu vozil vlakec, ki mu potnikov
ni zmanjkalo do teme.
Kot je običaj, je bil
postanek pri lovskem
domu, kjer so lovci
LD Voličina postregli
z lovskim golažem, v
lovskem domu pa je
bila na ogled zanimiva
lovska razstava. Na ploščadi pri Štupičevi vili
so domači vinogradniki in drugi ponudniki
poskrbeli za bogato ponudbo mošta, vina, sokov, gibanic, ocvirkovk
in drugih dobrot.
Živahno je bilo na
stojnicah pri stolpu,
bogata ponudba mošta in vina, obiskovalci
so se lahko okrepčali z
domačimi dobrotami.
V uradnem delu prireditve je Aleksandra
Papež k mikrofonu povabila podpredsednika
Društva vinogradnikov
Lenart Stanka Krambergerja, župana Janeza
Krambergerja. Zaplesali so člani Folklorne
skupine OŠ Lenart pod vodstvom Vesne Rošker in Mladinska folklorna skupina Jurovčan.
Potomka najstarejše vinske trte na svetu,
stara kavčina, letos ni tako bogato obrodila

Trgatev na Postičevi poti

D

ruštvo vinogradnikov Sveta
Ana je 29. 9.
opravilo trgatev trt po
Postičevi poti. Lepo je
rodila tudi potomka
najstarejše trte na svetu, ki se je lepo razrasla
po konstrukciji pod
prešo.
Iz obranega grozdja
smo naredili rose zvrst
Postič. Stisnili smo cca
150 l mošta.
Prav tako smo se
člani društva vinogradnikov, članice društva
kmečkih žena in deklet Berači ob potomki najstarejše trte
ter člani turističnega
društva 5. 10. odpravimlitz), kjer je potekal 53. festival vina.
li na sedaj že tradicionalno vožnjo po Vinski
cesti v sosednjo Avstrijo (Weinstrasse). SpoPredsednik Društva vinogradnikov Sveta
toma smo se ustavili v kraju Gomilica (GaAna Viktor Kapl

Vabilo na anovsko Martinovanje

kot v preteklih letih, vendar bo vino toliko slajše.
Ob zvokih ansambla Prisrčniki je zabava
trajala do nočnih ur.
D. O., foto: Venčeslav Zrim

Svečana trgatev Čolnikove trte

Predsednik Turistično vinogradniškega društva Benedikt Marjan Farasin in
cerkvenjaška vinska kraljica Tjaša Simonič ob trganju grozdja

Trgači grozdja ob Čonikovi trti pri Sv. Treh Kraljih
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Šijanec ter za klavirjem Majda Fras Leva. Trgatev so opravili župan Milan Repič, nekdanji
predsednik društva in viničar ter vinski vitez
Zlatko Borak, predsednik društva Marjan Farasin, župnik Marjan Rola, ovtar Janez Žižek,
cerkvenjaška vinska kraljica Tjaša Simonič in
vitez Janez Ivan Pučko. Ob koncu trgatve je
društvo ob pomoči občine za vse obiskovalce
prireditve pripravilo bogato pogostitev. Vinogradniki pa so poskrbeli za vinsko kapljico,
kot se ob trgatvi tudi spodobi.
Ludvik Kramberger

Vabimo vas na martinovanje, ki bo 9. 11. 2019 s pričetkom ob 14. uri pri preši v centru
Sv. Ane.
Program prireditve:
-- Snetje klopotca
-- Krst mošta
-- Kulinarična ponudba društva vinogradnikov in društva kmečkih žena in deklet
-- Razvedrilni program.
Vljudno vabljeni.

Društvo vinogradnikov Sv. Ana, Turistično društvo Sv. Ana

Tretja Haklova trgatev

T

uristično vinogradniško
društvo
Benedikt, katerega
vodi predsednik Marjan
Farasin, je v nedeljo, 13.
oktobra, pri Sv. Treh kraljih, kjer raste potomka
najstarejše trte na svetu,
opravilo 13. trgatev. Trgatvi, ki se je odvijala po
pozni sv. maši v cerkvi Sv.
Treh Kraljev, ki ji zaradi
mogočnosti pravijo Slovenskogoriška katedrala, je
sledilo veliko obiskovalcev.
Udeležili so se je tudi gostje
iz sosednih vinogradniških
društev, iz Cerkvenjaka
in Sv. Trojice v Slovenskih
goricah. Kot gostje in berači pa so se je udeležili tudi
župan mag. Milan Repič,
župnik Marjan Rola, cerkvenjaška vinska kraljica
Tjaša Simonič in vinska viteza Zlatko Borak in Janez
Ivan Pučko. Pred trgatvijo
sta obiskovalce pozdravila
predsednik društva Marjan Farasin in župan mag.
Milan Repič. Predsednik je
ob pozdravu obiskovalcev
podal nekaj zgodovinskih

P

ester septembrski
pohodniški program Planinskega društva HAKL smo
dopolnili 21. 9. s tretjo
Haklovo trgatvijo v vinogradu Vinogradništva Zver na Murskem
vrhu. Planinci smo
veseli, da se je trgatev
»prijela« članstva in
postala tradicionalna
dobrodelna aktivnost
društva. To vinogradniško opravilo je bilo
za vinogradnika v preteklosti sveto opravilo,
saj se je s spravilom
pridelka pokazalo, kako dobro ga je negoval
med letom in poskrbel, da mu ni bilo »od
tam zgoraj« namenjeno prezgodnje obiranje
grozdja. Trgatev je bila svoj čas praznik vinogradnika in njegove kmetije. Za trgatev je bilo
na voljo dovolj trgačev, saj se je po njej vedno
dobro jedlo in pilo. Na preši se je še dolgo v
noč ob stiskanju grozdja družil in veselil moški del trgačev, medtem ko je nežnejši spol pri
gospodinji po tradiciji še opravil nujna dela s
prebiranjem in luščenjem fižola ali trganjem
(po štajersko »cajzanjem«) kokošjega perja.
V današnjih dneh vinarji zelo težko dobijo trgače, še manj gospodinje ženske roke za
obrobna, a pomembna kmečka opravila na
dan trgatve. Generacija, ki je ta dela opravlja-

la in ohranjala običaj trgatve, počasi izumira,
mlajšo generacijo sodoben potrošniški način
življenja počasi, a vztrajno odmika od ohranjanja običajev, pri katerih so ljudje ob opravljanju kmečkih del še našli čas za druženje.
Haklovci s tem, ko pomagamo pri spravilu
grozdja, skrbimo tudi za delno ohranitev običaja za mlajše generacije. O, ne, nismo pozabili na svetega Martina. Tudi tega bomo obiskali v Zverovi kleti. Pa še ta informacija: na
trgatvi smo prehodili preko trideset višinskih
metrov. Planinci pač vzdržujemo kondicijo
do konca leta. Nato pa znova od začetka. Za
to se nam pridružite na naslednji trgatvi.
Drago Lipič
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Prvo srečanje slovenskih Ovtarjev

V

soboto, 5. oktobra 2019, je v Andrencih v organizaciji družbe Štajerski
inovacijski center iz Maribora, Občine Cerkvenjak in Društva za razvoj podeželja
LAS Ovtar potekala otvoritev kozolca.
Zaradi naziva projekta Ovtar pod kozolcem je na enem od usklajevalnih sestankov
z udeleženci prišlo do pobude, da bi to bilo
hkrati tudi prvo srečanje Ovtarjev. Novodobni Ovtarji smo se zbrali v Andrencih, kjer
smo začrtali smernice za prihodnje delovanje, skupne nastope in druženje. Tako smo se
prvega srečanja udeležili: slovenjegoriški ovtar Samo Tuš - Korl, mariborsko–malečniški
ovtar Alojz Jenuš - Slavek, benediški ovtar Janez Žižek, meransko–limbuški ovtar Dušan
Jaunik in lenarški ovtar - varuh Slovenskih
goric Marko Šebart. Manjkal je le jakobski
ovtar Srečko Vajngerl. Kot častni gost nam
je družbo delal Rudolf Druzovič - Ata, ki je
funkcijo ovtarja opravljal na Piramidi v času
njegovega službovanja pri Vinagu po nalogu
tedanjega direktorja Jožeta Protnerja.
Začetki
ovtarske
službe segajo v 19. stoletje, aktivno so delovali še prvo polovico
20. stoletja. Najdemo
jih na področju Slovenskih goric, kjer so
varovali vinograde in
ostale pridelke pred
krajo. Načini delovanja ovtarja, oblačila in
ovtarske palice so se že
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v preteklosti razlikovali, prav tako se ovtarji
med seboj razlikujemo tudi danes. Danes se
razlikuje tudi poslanstvo, saj so današnji cilji
ovtarjev ohranjanje tradicije, promocija vinogradništva in vinarstva ter ohranitev kmetijstva in prelepega okolja naših Slovenskih
goric. Na funkcijo danes ovtarje imenujejo
društva, občine, lahko so tudi samooklicani,
vendar morajo izpolnjevati svoje poslanstvo.
Del ovtarjev ima svojo funkcijo mandatno,
del doživljenjsko, del pa do odpoklica oz. zamenjave.
Otvoritvi kozolca je sledil uradni del srečanja s predstavitvijo dela ovtarjev ter predstavitvijo udeležencev srečanja. Iz rok vodje
projekta smo prejeli tudi spominske listine
1. srečanja ovtarjev. Tematsko so otvoritev
kozolca in tudi srečanje ovtarjev nadgradili
člani folklorne skupine Jurovčan s spletom
Ovtar gre, ki prikazuje ovtarja na delu.
Marko Šebart, foto: Matjaž Leskovar

Četrti Festival vin osrednjih Slovenskih goric
»Skupaj lažje rastemo, skupaj zmoremo več!«
Slogan, ki pove veliko o povezovanju, sodelovanju in medsebojni pomoči.
In prav s tem sloganom raste naš Festival vin osrednjih Slovenskih goric, ki bo tudi letošnje leto potekal v veličastni samostanski kleti v Občini Sveta Trojica.
Danes že lahko rečemo, da festival postaja tradicionalen.
Po uspešnem prvem festivalu, ki sem ga pričela kot takrat še aktualna Cerkvenjaška vinska
kraljica, smo skupaj z Društvom za ohranjanje kulture Vincar drugo in tretje to še nadgradili.
In tudi v letošnjem letu bo tako - pestro dogajanje bomo nadgradili s skupino Zven, degustacijo odličnih lokalnih vin, dvigom in spustom penin v samostanski vodnjak ter z ostalimi
majhnimi presenečenji.
Se vidimo v petek, 25. oktobra 2019, s pričetkom ob 18. uri, na 4. Festivalu vin osrednjih
Slovenskih goric.
Vljudno vabljeni, da podprete
domače vinogradnike, poskusite odlična vina in preživite čudovit večer v prijetni družbi.
Se vidimo na festivalu, da preverimo, kaj je v kleti še ostalo in
kaj nam ponuja nova vinska letina.
Martina Breznik, Društvo
za ohranjanje kulture Vincar,
foto: Tjaša Oman

Svečana otvoritev otroških igral na OŠ Lenart

V

okviru praznovanj 260-letnice šolstva
v Lenartu smo želeli uresničiti tudi
dolgoletno željo otrok in učiteljev, s
katero bi učencem omogočili razvijanje motoričnih spretnosti v sproščeni obliki, to je
postavitev igral ob zgornji šoli. Uspelo nam je,
saj smo z nekaj lastnimi sredstvi in s pomočjo
donatorjev postavili igrala, namenjena otrokom s posebnimi potrebami. V petek, 11. 10.
2019, je tako na OŠ Lenart potekala svečana
otvoritev na novo postavljenih otroških igral.
Ob tej priložnosti se zahvaljujemo vsem, ki
so darovali denar v ta namen. Sponzorji, ki so
nam s svojimi prispevki omogočili nova igrala,
so: Tovarna bovdenov in plastike, d. d., Muršec
- servis gasilne opreme,
varilstvo, svetovanje ter
zastopanje,
Računovodsko svetovalni servis Mira Zadravec s. p.,
Septima računalniško
podjetje d. o. o., Veterinarska bolnica in
lekarniška postaja d.
o. o., KGS Krajnc d. o.
o., Norka GT, d. o. o.,
Gradbenik
Stanislav
Bernjak, s. p., Avtoprevozništvo Aleksander
Ferš, s. p., Instalacije
Hauptman, storitveno
in trgovsko podjetje, d.

o. o., Lesotrg, Profinal L&M, Sabina Markoli, s. p., Almaja, d. o. o., Župnija Sveti Lenart,
Vrečko Katarina, s. p., Farma promet, d. o. o.,
Matjaž Košnik, s. p., in Peter Šenekar, s. p.
Prav tako se zahvaljujemo vsem obiskovalcem junijskega dobrodelnega koncerta, ki so
s svojimi prostovoljnimi prispevki pripomogli k uspešni izvedbi tega projekta.
Verjamemo, da igrala otrokom ne bodo
služila le za zabavo in igro, temveč bodo pripomogla tudi k razvoju gibalnih in motoričnih spretnosti. Zadovoljen otrok je srečen
otrok; naj bo na igralih tudi v bodoče veliko
otroškega smeha.
OŠ Lenart

Bralna noč na OŠ Lenart

N

a OŠ Lenart
dajemo velik
poudarek tudi
branju, saj se nam zdi
branje dobra popotnica za življenje. Učence
tako spodbujamo, da
vsako šolsko leto opravijo bralno značko, kar
pomeni, da v šolski
knjižnici pripovedujejo
vsebino petih prebranih knjig.
Na razredni stopnji
so učenci še prizadevni pri branju, medtem
ko na predmetni stopnji želja po branju pri
večini precej upade.
Zato smo ponosni in
veseli, da na naši šoli še
zmeraj kar nekaj otrok
opravi bralno značko.
Po številu prebranih
knjig sta na predmetni stopnji v lanskem
šolskem letu izstopala
dva razreda, in sicer
letošnji 7. c (razredničarka Tadeja Kurnik
Hadžiselimović) in 9.
a (razredničarka Simona Peserl Vezovnik). V
ponedeljek, 7. 10. 2019,
sva tako obe razredničarki ob pomoči šolske knjižničarke Karoline
Divjak organizirali bralno noč kot nagrado
za opravljeno bralno značko za učence od 7.
do 9. razreda. Med nas pa smo povabili tudi
goste. Najprej nam je gospod Igor Plohl predstavil svoje potovanje po Tanzaniji. To je bilo
za nas še posebej zanimivo, saj nam je s svojo
pozitivno naravnanostjo in pogumom, da kot
paraplegik zmore tudi tako dolgo pot, posredno podal pomembne vrednote za življenje,
vztrajnost in neomajnost pred zadanimi cilji.
Sicer pa je gospod Plohl pisatelj, ki živi v Lenartu in je izdal že kar nekaj slikanic in knjig
za otroke (Lev Rogi, Lev Rogi najde srečo …),
pripravlja pa tudi nove zgodbe, nekatere med
njimi bodo tudi prevedene in bodo romale
celo na ameriško tržišče.
Naslednja gostja bralne noči je bila Breda
Slavinec, nekoč tudi učenka OŠ Lenart. Gospa Slavinec je po izobrazbi profesorica sociologije in pedagogike, vendar je svoje življe-

nje posvetila kulturi. Zaposlena je na Javnem
skladu RS za kulturne dejavnosti, znana pa je
tudi kot pesnica (pesniška zbirka Pajčevine,
zvočna kaseta Simeon, pesniška zbirka v hrvaščini Paučine). Z nami je delila svoje spomine na osnovno šolo, predstavila svoje delo
in skupaj z učenci spesnila pesem.
Po srečanjih je sledila večerja – palačinke,
ki so jih učenci sami pripravili v gospodinjski
učilnici. Verjemite, da ni bilo preprosto speči
dovolj palačink za 60 otrok. (Hvala učencu
Vidu, da je bil tako vztrajen pri peki!) Po večerji pa smo na šolskem igrišču zakurili ogenj.
Ob prijetni toploti in svetlobi ognja smo prepevali (Žiga in Anže pa igrala na kitaro) in se
družili. Sledilo je spanje v učilnicah in drugo
jutro skupen zajtrk. Učencem je bil dogodek
zelo zanimiv in upamo, da bo v naslednjem
letu še koga pritegnil k branju.
Simona Peserl V., Tadeja Kurnik H.

NAJVEC LOKALNIH RADIJSKIH NOVIC

www.radiomaribor.si
NAJVEC LOKALNIH RADIJSKIH NOVIC
93,1 MHz, 90,4 MHz, 87,7 MHz, 93,8 MHz
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Študentski klub Slovenskih goric vas
pozdravlja iz Makedonije

M

inile so počitnice, minil
je september.
Pobrali smo grozdje,
odnoreli še en vrhunski
Pütafest in zagrabili za
šolske torbe. Vreme nas
je pribilo na domače
radiatorje in nas prisililo, da se iz druženja
na igriščih in sosedovih terasah prestavimo
na kavč, kjer se lahko
zavijemo v tople odeje
ob srkanju babičinega
zeliščnega čaja. Samo
počakajte malo, da ne
bomo kje naše mladosti, naših študijskih let
vrgli proč zaradi vremena – seveda ne! ŠKSG
bo poskrbel, da ne!
Poleg toplega vremena se poslavljamo od
poletnih projektov: kina, ogleda finala lige
prvakov in stand up večera na prostem, taborjenja, Romskega večera na Zavrhu, Bazenov energije … in pozdravljamo jesenske.
Začeli smo jih že s HIP HOP Bruc partyjem 11. 10. v kavarni Askari. Nipke je pričaral
noro vzdušje s svojimi reparskimi komadi. Še
malo utrujeni smo člani upravnega odbora
zjutraj poprijeli za ponev in pekač ter članom
ob vpisu pripravili zajtrk – ker smo se tako
dobro odrezali, smo naslednjo soboto, 19.
10., vajo ponovili. Pravi kuharski mojstri!
Veste, kje pa se trenutno nahajamo člani
ŠKSG? Doma! Pa veste, zakaj? Ker pakiramo

Razvojna agencija Slovenske gorice

za naš jesenski izlet v Makedonijo. Juhu, pred
nami je še ena nepozabna dogodivščina z življenjskimi prijatelji iz ŠKSG.
Pridruži se nam tudi ti in se še ta teden
včlani v Študentski klub Slovenskih goric.
Vse,kar potrebuješ, je potrdilo o vpisu! Ob
vpisu prejmeš tudi ŠKSG darilo.
Za kakršna koli vprašanja in informacije
smo vam člani upravnega odbora na voljo
vsako sredo od 17. do 20. ure in vsako soboto
od 10. do 13. ure na uradnih urah v prostorih
Centra Slovenskih goric (1. nadstropje). Več
o bližajočih in preteklih dogodkih pa si lahko preberete tudi na naši spletni strani (sksg.
org), Facebook ali Instagram profilu, lahko
pa nam pišete na naš e-poštni naslov (info@
sksg.org).
Teja Vogrinec

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

Novice Izobraževalnega centra
Študijski krožek Lahkih nog naokrog

Po prijetnem druženju na 1. pohodu vas v mesecu novembru vabimo na 2. pohod, ki bo
v petek, 8. 11. 2019. Zberemo se ob 9. uri pred stavbo Izobraževalnega centra, Nikova 9,
Lenart. Oblačila in obutev naj bodo primerni vremenu.
Veseli bomo druženja z vami.

Projekt Zeleno podjetništvo

V sklopu projekta Zeleno podjetništvo oz. ZELENI BIZNIS v Slovenskih goricah nadaljujemo z izobraževalnimi vsebinami. V novembru bodo izvedeni naslednji moduli:
-- ORGANIZACIJSKI VIDIK POSLOVANJA
Predavateljica in izkušena računovodja Teja Vernik, T-BIRO, Teja Vernik, s. p., bo v štirih srečanjih predstavila postopke in pogoje registriranja malih podjetij, bančno poslovanje,
način vodenja poslovnih knjig, e-davke … bo pa tudi na razpolago za vaša vprašanja.
Termini izvedbe: 5. 11. 2019, 7. 11. 2019, 12. 11. 2019 in 14. 11. 2019.
-- KOMUNIKACIJA IN BONTON, RETORIKA IN JAVNO NASTOPANJE
Predavateljica Zlatka Dreu iz podjetja IZZA, d. o. o., bo pripravila slušatelje, da osvojijo
nove prodajne pristope in pravila vzpostavitve dobrega prvega stika s strankami. Pridobili boste veščine verbalne in neverbalne komunikacije, poslovnega bontona, prodaje preko
telefona, se naučili obvladovanja
konfliktov in se izurili v javnem nastopanju.
Termin izvedbe: 26. 11. 2019.
Udeležba je brezplačna in možna za vse prebivalce območja LAS
Ovtar Slovenskih goric. Projekt financira Evropski kmetijski sklad za
razvoj podeželja: Evropa investira v
podeželje.
Prijave in dodatne informacije
sprejemamo na:
T: 02 720 78 88 ali 051 368 118
E: izobrazevalnicenter.slogor@
gmail.com
Alenka Špes Predavanje Zelena pisarna s prof. drr. Ano Vovk Korže

Visoka greda v vrtcu Lenart
V vrtcu Lenart smo želeli otrokom omogočiti naravno učno okolje, v katerem bi lahko
sodelovali v procesu nastajanja in spremljanja
naravnih dobrin v vseh fazah procesa. Temu
primerno smo vzgojiteljice in otroci skupaj
oblikovali t. i. visoko gredo.
Zgodovinsko gledano so visoke grede
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uporabljali že Kitajci in Japonci. Ni jih moč
primerjati z današnjimi, saj so se skozi leta
spreminjale in dopolnjevale. Tekom časa so
visoke grede postale privlačne tudi za okolje
v našem prostoru. Izkazalo se je, da je zaradi mnogih prednosti in estetskega izgleda
visoka greda lahko uporabna tudi v vrtcu in

MNENJA
primerna za obdelavo skupaj s predšolskimi
otroki. Visoka greda poleg ostalega tudi omogoča, da je način pridelave vrtnin naraven, saj
ni potrebe po umetnih škropivih.
V vrtcu Lenart visoko gredo uporabljamo
že od leta 2009. Na njej
smo pridelali mnogo
različnih vrst vrtnin in
jih tudi zaužili. Navdihuje nas raznolikost
vsega okusnega na
enem mestu, obenem
pa nam služi kot idealna in oprijemljiva
učna podpora. Ker smo
vpeti v okoljsko vzgojo
prav vsi, smo s strani
Ekošole, ki je mednarodno uveljavljen program celostne okoljske

vzgoje in izobraževanja, letošnje šolsko leto
prejeli javno pohvalo in nagrado za posebej
skrbno urejeno visoko gredo.
Natalija Leopold

Dopolnilno zdravstveno zavarovanje…

D

opolnilno zdravstveno zavarovanje! To
zavarovanje ni dopolnilno! Mogoče bi
lahko rekli, da je prostovoljno. Pa tudi to
ni, ker je preveč tvegano, če ga ne plačaš. Mimogrede se ti lahko zgodi, da prostovoljno plačaš
nekatere zdravstvene storitve, ki bi jih naj krilo
to »dopolnilno« zavarovanje. To zavarovanje je
OBVEZNO! Zakaj? Jasno, če ga ne plačaš, se
znajdeš v prej omenjeni situaciji! Zanimivo je
raziskati, kako je do tega »obvezno-dopolnilnega« zavarovanja sploh prišlo! Prej smo živeli
v državi, ki ni bila prava, nekateri vročekrvneži
še danes govorijo, da je bila zločinska. Zločinska naj bi bila, ker je zatirala privatno iniciativo.
Tisti, ki so tako vneto zagovarjali privatno iniciativo, so vedeli, kaj morajo storiti. Prepričali so
nas, da je socializem, ki smo ga imeli, zanič in da
moramo iti v »Švico«, oziroma v kapitalizem. Pa
smo šli v kapitalizem, kjer sta največja vrednota
denar in privatna iniciativa. Imamo stranko, ki
zagovarja, da je znani lastnik najboljši lastnik,
še najboljše, če je tujec, in smo poiskali znane
lastnike in vsa podjetja in banke prodali, kar se
je prodati dalo, in sedaj praktično nimamo več
nič. Ostalo je samo še zdravstvo, ki se ga poskuša
privatizirati in se na tem tudi dela. Upam, da se
to ne bo zgodilo! Nekatere brihtne glave so spoznale, da bi se dalo priti zelo elegantno do denarja tako, da ustanoviš dopolnilno zavarovalnico.
Potrebno je urediti ustrezno zakonodajo, potem
je potrebno samo določiti, kaj to zavarovanje
krije in kaj ne. Določiti je treba samo še znesek,
ki ga mora vsak, ki želi koristiti to zavarovanje,
plačati! Odlična privatna ideja je tako uresničena in lepo teče. Vsakih nekaj mesecev lastniki
teh zavarovalnic začnejo tarnati, da so se podražile zdravstvene storitve in lepo za nekaj evrov
dvignejo »obvezen« znesek! Za uspešno poslovanje je potrebno s pomočjo tistih, ki tudi imajo
koristi od teh zavarovalnic, ustvarjati čim daljše
čakalne vrste. Daljše so čakalne vrste, več koristi
imajo te zavarovalnice, ker tisti, ki imajo denar,

zdravstvene storitve, ki bi jih
krile te zavarovalnice, opravijo
samoplačniško. Zanimivo je,
da imajo vse dobiček, kar se za
znane lastnike spodobi. Sedaj
se pa pojavi stranka Levica, ki hoče te privatne
zavarovalnice likvidirati. Ne bo šlo! Kaj je lepšega, kot pobrati denar brez truda! Vsi se sicer s
predlogom, da je treba te zavarovalnice ukiniti,
strinjajo, vendar v žepih držijo fige tako močno,
da so prsti beli zaradi pritiska. Če bi predlog Levice bil izvedljiv, bi baje manjkalo 150 milijonov
evrov v zdravstveni blagajni. Govori se celo o
500 milijonih primanjkljaja. To je točno znesek,
ki ga poberejo te zavarovalnice. Ni mi jasno, če
je sedaj, ko te zavarovalnice poberejo ta denar,
denarja dovolj, zakaj ga bi bilo potem premalo, če se ves ta znesek teh zavarovalnic prenese
v zdravstveno blagajno? Si predstavljate, koliko
upokojencev s 400 € pokojnine mora plačati 35
€ samo za plačo enega direktorja. V enem letu
mora tak upokojenec privarčevati eno celo pokojnino, da se ti gospodje imajo »fajn«! Če je
predlog, da bi tisti, ki imajo višje pokojnine in
plače, plačali sorazmerno več in tistim s slabšimi
plačami in pokojninami malo olajšali življenje,
ki je izvedljiv takoj, nesprejemljiv, predlagam, da
se dopolnilne zdravstvene zavarovalnice ukinejo
takoj, denar, ki so ga do sedaj pobirale, se prenese na zdravstveno blagajno. Če predlog Levice
ne bo uspel, potem se naj uporabi moj predlog
glede ukinitve dopolnilnih zdravstvenih zavarovalnic! Rade volje plačam od svoje pokojnine
35 € v zdravstveno blagajno. Če bi to storili vsi,
bi imeli prijeten občutek, da smo privarčevali 50
(petdeset) milijonov evrov! Toliko namreč te zavarovalnice porabijo za svoje poslovanje. Teh 50
milijonov evrov bi lahko porabili za skrajševanje
čakalnih vrst, če se seveda ne bi pojavili kakšni
koštruni, ki bi zahtevali višje plače.
Ludvik Matjašič, Gočova 5, Sv. Trojica v
Slov. gor.

Razmišljanje upokojenca o upokojencih

S

vet zazremo kot otroci, potrebni nege,
pozornosti in igre, v šoli pridobimo znanje, vzgojo, delovne navade in poklic.
Bolj resno obdobje je opravljanje poklica,
ustvarjanja doma in družine. Resno obdobje, ki traja 40 ali nekaj let več, se pri v večini
zaključi z odhodom v pokoj ali kot rečemo:
vstop v tretje življenjsko obdobje.
Prehod iz enega obdobja v druga vsak drugače sprejema. Večina jih že nekoliko prej, če
ne prej, pa po vstopu v obdobje upokojenca,
ve, kaj bo v bodoče počel. So mladi upokojenci, ki se veselijo upokojitve, so srečni, svobodni ker o svojem nadaljnjem stilu dela in življenja odločajo sami in ne več delodajalec. So
pa tudi mladi upokojenci, ki se težko soočijo
s statusom upokojenca. So apatični, daje jih
malodušje, so neaktivni na področjih, kjer bi
lahko bili zadovoljni in srečni, in se kot nedružabni zaprejo med štiri stene svojega doma.
Ne skrbi me prva skupina, ampak druga.
Če srečaš nekoga iz prve, mnogi pri srečanju
rečejo: »nimam časa«, saj v pokoju res delajo

več, kot so delali, ko so bili še zaposleni.
Za drugo skupino vidim luč na koncu tunela. Ta luč je vključevanje v družbeno in družabno življenje. Ena od teh luči so tudi društva upokojencev, ki s svojimi programi vabijo
slehernega, ki si pridobijo status upokojenca.
Programi naših DU so zelo pestri, saj zajemajo področja, kot so: športne aktivnosti,
kultura, izobraževanje, ročna dela, rekreativno kolesarjenje, pohodi, izleti, športno ribištvo, telovadba in druge. Še posebno aktivni
po DU so člani upravnih odborov, komisij,
aktivisti na terenu in prostovoljci v programu
za pomoč starejšim. Ugotavljam, da je njihovo poslanstvo skoraj neopaženo, premalo
vrednoteno in javno nepriznano. Vsak član
DU s posebnimi nalogami to opravlja prostovoljno, s srcem in pripadnostjo društvu, da
poteši svojo notranjo željo po dajanju. Klub
temu da žrtvuje svoj prosti čas, energijo in
tudi lastna finančna sredstva, za uspešno delo
prejme le ustno ali pisno priznanje.
Opažam, da je odnos mladih in tudi drugih
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Z NARAVO IN ZA NARAVO
upokojencev do navedenih aktivnosti slab ali
celo odklonilen. Navedejo izgovor, da se še ne
čutijo kot upokojenci, zato tudi odklanjajo
povabilo v članske vrste svojega DU.
Vsi programi DU imajo namen, da se člani
spoznavajo, družijo in med seboj povezujejo.
Pri športnih aktivnostih je prvotni poudarek
– veselje do športne zvrsti (streljanje, balinanje, kegljanje, šah in kartanje) na druženju,
uživanju, v meddruštvenem sodelovanju in
»fer plej« tekmovanju. Zato je misel, da sem
ali smo aktivni le, če zmagujemo, prejemamo
medalje ali pokale, zgrešena. Je pa občutek,
ko prejmeš pokal, prijeten.
Prepričan sem, da bi se vsak novi član našel
in uspešno deloval v eni ali dveh od predstavljenih aktivnost v DU.
Pri večini DU opažam, da so kadrovsko
in številčno podhranjena. V večini sekcij je
premalo članov za sestavo ekip. Tisti, ki pa v
sekciji vztrajajo, so že visoke starosti in so povrh še aktivni v nekaj drugih sekcijah. Samo
vprašamo se lahko, kako dolgo še, če ne bo

podmladka - mlajših upokojencev?
Vse bolj se tudi opaža, da so medsebojni
odnosi v DU več kje na trhlih nogah. Člani
so slabo povezani in nehomogeni. Pogrešam
večjo medsebojno spoštovanje, pravilen odnos do sodelavcev, cenjenje opravljenega dela
s ciljem, da vse, kar delamo, delamo v korist
upokojencev za njihov lepši in boljši jutri. Pogosto rečemo, da smo starejši – kot v prvi fazi
življenja – otroci. Med upokojenci je opaziti,
da smo včasih že naveličani in preveč občutljivi, večkrat tudi zamerljivi, pa včasih tudi
otročje neresni.
Prepričam sem, da je le aktiven, družaben
upokojenec velika dodana vrednost slehernega DU, saj s svojim delom da velik doprinos
k uspešnemu delovanju DU, pomaga starejšim na terenu, širši skupnosti, predvsem pa
poskrbi za svojo telesno in duševno zdravje.
Zadovoljen, vitalen in srečen upokojenec je
neizmerljivo bogastvo in vrednota.
Stanko Cartl - upokojenec iz Lenarta
v Slov. goricah

V zakonitem roku se je predsednik društva pritožil pri županu. Tudi tokrat je bila
pritožba zavrnjena. Razgovor je nanesel na
strankarsko politične odnose o zmagovalcih
in poražencih v drugi svetovni vojni. Gospod
je celo našel povezavo med povojnimi poboji in izgnanci. To so nezaslišani očitki nam,
izgnancem, ki smo bili v tistih časih še otroci. Pripominjamo pa, da pobojev tudi mi ne
odobravamo in se od njih distanciramo. O
odnosu občinskih mož smo razpravljali že
na občnem zboru 9. 3. 2019. Vsebina je bila
objavljena v Ovtarjevih novicah št. 3, marec
2019, na strani 9.
Smo društvo, ki deluje na poseben, plemenit način. Smo ljudje neke dobe, ki nas je
usoda zaznamovala. Bili smo oropani svoje
mladosti, zasramovani, zaničevani in izločeni kot ničvredna rasa in ponižani. Peščica še
preživelih (večina iz Občine Lenart) so bili ob

izgonu še otroci, danes pa so stari med 80 in
90 let.
Bralce Ovtarjevih novic, ki nas sprašujejo,
če je društvo razpadlo, obveščamo, da smo še
aktivni in uresničujemo program dela, ki je
skromnejši, saj je prilagojen naši starosti in
finančnim razmeram. S to objavo vas tudi seznanjamo, da ne obtožujemo in ne prosjačimo, saj smo v življenju preveč trpeli in imamo
tudi mi svoj ponos. Naše delovanje je odvisno
od našega zdravja pa tudi finančne pomoči,
ki nam jo še vedno nudijo Občina Sv. Jurij v
Slov. gor., Občina Sv. Trojica in TBP Lenart.
Tem se ponovno iskreno zahvaljujemo.
Za odbor DIS KO Lenart: predsednik
nadzornega odbora Lovrenc Škerget,
tajnik Ivan Štok, predsednik Ivan Godec,
članica odbora Desanka Košmerl,
član odbora Franc Mencigar

Društvo izgnancev Slovenije KO
Lenart sporoča

D

ruštvo izgnancev Slovenije - KO Lenart sporoča bralcem časopisa Ovtarjeve novice št. 8, september 2019,
na 6. strani, kjer so navedena vsa društva v
občini, razen našega DIS. Naše društvo še vedno obstaja, deluje in izvaja delo po programu, ki je bil sprejet na občnem zboru 9. marca 2019. Nekateri občani nas sprašujejo, zakaj
ni našega društva med društvi, ki jih objavlja
občina Lenart v omenjenem časopisu.
Zato se je sestal odbor Društva dne 22. 10.

2019 v prostorih društva Nikova 9, da ugotovi razmere in vzroke, da občina Lenart
zavrača vloge za dotacijo našemu društvu.
Ugotavljamo, da smo edini med 48 društvi, ki
mu občina Lenart ne nudi nikakršne pomoči.
Spomnimo naj, da smo poslali zadnjo vlogo
na razpis Občine Lenart za sofinanciranje raznih društev v letu 2017. Kot že prejšnja leta
nam je komisija tudi tokrat vlogo zavrnila z obrazložitvijo, da imamo možnost pritožbe v roku
8 dni pisno ali ustno pri županu Občine Lenart.

Jesenski nasvet za zdravje

J

Promocija zeliščarstva pri Rupertu

rahlo naj vre še 15 miesen je v svoji barvitosti in darovih
nut. Odstavimo in punarave
najlepši
stimo pokrito pol ure.
letni čas. Je pa to tudi
Dnevno v času prehlačas, ki prinaša prehladov spijemo 3 skodelidna obolenja in zaradi
ce. Tak čaj lahko pijejo
pomanjkanja sončne
tudi otroci. Za zagotasvetlobe tudi brezvljanje C-vitamina pri
otrocih je priporočljivoljnost, pomanjkanje energije in padec
vo, da pojedo žličko
LOČUJEM, ŽIVLJENJA
imunskega sistema.
šipkove marmelade na
VREDNO OKOLJE
Da bi se temu izodomačem kruhu. Dognili, poskrbimo, da
bra mešanica proti
VARUJEM!
primerno oblečeni gremo čim večkrat na spreprehladu je sledeča: zdrobljen šipek, bezgovi
cvetovi, cvet dobre misli in list žajblja. Priprahod, kjer se bomo ne le razgibali, ampak ob
lepotah narave tudi umirili in si nabrali nove
vimo si poparek. Za dober imunski sistem je
Skrb za čisto in urejeno okolje je in mora v prihodnosti
energije. Priporočljivo
je, da sprehod preživite
pomembno prečistiti tudi kri. To storimo z
postati ena izmed temeljnih nalog vsakega posameznika.
v prijetni družbi, saj bo naše telo izločilo hormešanico dveh žličk šipka, ene žličke pirnice
Narava nam namreč nemalokrat že kaže »zobe«, grdo
in ene žličke brezovih listov. Žličko mešanice
mon sreče, in ravnanje
če smo srečni,
smo
tudi
bolj
odz njo pa za sabo pušča posledice, ki vplivajo
pripravimo kot poparek, ki stoji pol ure, spijeporni tako natudi
bolezni
kot na izzive sodobnega
na kakovost našega življenja. V Sloveniji se premalo
časa. Pomembno
je,
da
dnevno
v
svoje
telo
mo tri lončke
dnevno. Za dobro počutje si lahzavedamo pomena ločevanja odpadkov
na izvoru.
vnesemo vsajPosledice
100 mg C-vitamina,
ki je eden
ko na
pripravite
dišeči čaj iz šipka, ščepca cimeta,
ločevanja odpadkov
se izkažejo
pomanjkanju
najmočnejšihpitne
antioksidantov.
Največ gasegrevanju
najščepca
vode in globalnem
ozračja.sivke
Skrbinzamaterine dušice. Pripravite
poparek,
mu lahko dodate limono in med.
demo v zelenjavi
sadju. ena
Najprimernejša
je
okoljeinpostaja
od najpomembnejših
nalog za ki
vsakega
Če niste ljubitelji sivke, jo lahko nadomestite
naravna oblikaposameznika.
C-vitamina, saj ta harmonično
s poprovo meto. Pri prehladu ne pozabite na
deluje na naše telo (ščiti pred prehladi, pomiri,
počitek, prav je, da se spotite (bezgov ali lipov
poskrbi za boljšo vpojnost B-vitamina, železa,
čaj). Hrana naj bo lahka, vanjo vključite tudi
kalcija, krvne žilice postanejo bolj elastične, s
hren, čebulo, česen, med. Tudi sirup iz čebule
tem se izboljšuje spomin, koncentracija ...) Seali materine dušice si lahko pripravite sami. Pa
veda na sprehod vzemite tudi košarico, da si
seveda na žajbelj, ki ga pripravimo z mlekom
naberete šipek, ki vsebuje ta čudoviti naravni
in mu dodamo med, ne pozabite. To, da moraC-vitamin, o katerem je bilo govora v uvodu.
Tistega rdečega, še trdega, boste nabrali za
jo noge biti tople, pa tako veste. Kurja juhica
čaje, mehkejšega za marmelado. Šipek prerene le da pogreje, deluje tudi proti prehladu.
Promocija zeliščarstva pri Rupertu poteka v okvižete, odstranite plodiče in dlačice ter posušite
ru operacije Rupert (LAS Ovtar Slovenskih goric).
na temperaturi do 35 stopinj. Literatura navaNaložbo financirata Republika Slovenija in Evropja, da je C-vitamin v šipku termostabilen. Čaj
ska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
iz šipka pripravimo tako: 3 žličke zdrobljenega
šipka damo v liter hladne vode, pustimo da
Marija Čuček
stoji vsaj 12 ur, damo na štedilnik, da zavre,

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

Telegrame pošljemo
neposredno v
porodnišnico ali
na domač naslov.

DARILNI PAKETI

DARILNI BONI

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

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

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

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

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

LAS OVTAR
SLOVENSKIH GORIC

www.saubermacher.si
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ZA OHRANJANJE SPOMINA / MED LJUDMI

Judje se vračajo v javni in zgodovinski spomin

Tlakovci spomina v Lendavi

P

močna in gospodarsko vplivna judovska skupnost. S tlakovci spomina so trajno zaznamovali javni in predvsem zgodovinski spomin
na Jude, ki imajo veliko zaslug za razvoj denarništva, gospodarstva, industrije, obrti in
podjetništva v Lendavi od sredine 19. stoletja
dalje. S tem pietetnim dejanjem je lendavska
občina poskrbela, da je postala spominska pokrajina
tega dela Prekmurja še bogatejša. Mnogo identifikacijskih točk nekdanje prisotnosti in življenja Judov
v tem mestu današnje lendavske meščane zavezuje k
negovanju zgodovinskega
spomina na skupnost in
njene posameznike, ki so v
zgodovini pomembno sooblikovali identiteto Lendave. Brez Judov in njihovega
prispevka k razvoju mesta
Lendava ne bi mogla pisati
bogatih in žlahtnih zgodb
bogate preteklosti.
V Lendavi so položili tlakovce spomina pred hišami judovskih družin Blau,
Balkany in Schwarz. Foto: arhiv Občine Lendava
M. T.
red kratkim so v Lendavi v Glavni ulici
v pločnike pred nekdanjimi domovanji
treh judovskih družin (Blau, Balkany in
Schwarz) umestili kamne spotikavce, tlakovce spomina in jih tako na simboličen način
vrnili na ulice tega obmejnega prekmurskega
mesta, v katerem je pred holokavstvom živela

Leopold Zimič in njegovih 80 let

D

ružina Zimič ima svoje domovanje
na hribu v centru Benedikta, kjer so
se v 70-ih letih razvoja kraja pričele
kot gobe po dežju zidati nove hiše.
Ljudmila in Leopold Zimič sta službovala
v domačem kraju, Ljudmila je bila vrsto let
upravnica pošte v Benediktu, Leopold pa je
svoje delo v lokalni skupnosti pričel že po
znanih podatkih leta 1963 in bil odtlej nosilec mnogih pomembnih funkcij, med drugim
tudi vrsto let neprofesionalni tajnik takratne
krajevne skupnosti Benedikt, seveda pa se je
tudi kot član sveta KS zavzemal za razvoj in
dobrobit našega kraja.
Opravljal je delo matičarja v kraju, in sicer
vse dokler niso ukinili zunanjih matičnih
uradov, odtlej pa je vse do upokojitve bil tajnik KS Sveta Ana.
Vsestransko vključevanje v družbenopolitično življenje kraja, angažiranost v različnih
društvih, predvsem v PGD Benedikt, je botrovalo tudi občinskemu priznanju leta 2003
- zlatemu grbu občine Benedikt. Zavzetost za
samostojno občino se je tudi nagradila, saj je
Leopold bil tudi vrsto let del občinskega sveta
naše občine.
Ob vsem delu pa je Leopold posvetil svoj
čas družini, nekaj časa pa je ostalo še igralskemu talentu, saj je igral v mnogih domačih
igrah, bil je tudi dolgoletni pevec pevskega
zbora kulturnega društva kot obrtniškega
moškega pevskega zbora v Lenartu, kar je bilo
posebno doživetje v življenju, saj so z zborom
nastopali tako doma kot širom po svetu.
O svojem častnem članu Leopoldu Zimiču
pa so člani in članice Prostovoljno gasilskega
društva Benedikt zapisali takole:
Naš jubilant je
v času aktivnega
delovanja tudi v
PGD Benedikt
pustil poseben
pečat pri razvoju
samega društva.
Že kot mlad fant
se je vključil v
gasilsko organizacijo leta 1958
in takratno vodstvo društva je v
njem spoznalo
velik kadrovski
potencial in ga
na podlagi tega
poslalo na izobraževanje v
gasilsko
šolo
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v Medvode, ki ga je tudi uspešno zaključil.
Leta 1962 tako prevzame funkcijo mladega
poveljnika, katero je z vso odgovornostjo in
zagnanostjo opravljal kar 11 let. V tem času
se je društvo predvsem materialno okrepilo.
Zelo se je zavzemal za strokovno izobraževanje članstva na vseh nivojih pridobivanja
gasilskega znanja. Tako so sčasoma odgovorne funkcije pričeli prevzemati sveži in mladi
kadri, poveljnik Polde pa je prevzel funkcijo
tajnika društva, katero je vestno in natančno
opravljal celih 34 let, vmes je bil tudi dve leti
še v vlogi predsednika. Med opravljanjem teh
funkcij je za eno mandatno obdobje prevzel
še vodenje upravnega odbora Gasilske zveze
Lenart, kar je njegovo prizadevanje v domačem društvu še bolj podkrepilo. Izpostaviti
moramo, da se v teh vrsticah ne da predstaviti vse veličine njegovega doprinosa razvoju
društva, naj bo to gradnja gasilskega doma,
nabava gasilskih vozil, osebne zaščitne opreme, ostale tehnične opreme in organizacije
izobraževanj mladih bodočih društvenih
kadrov. Omeniti moramo, da se je tudi sam
gasilsko izobraževal in dosegel čin gasilskega
častnika II. stopnje.
Za vso požrtvovalnost in nesebično razdajanje za gasilstvo je bil prejemnik različnih
gasilskih priznanj in odlikovanj, od različnih
društvenih priznanj, najvišjega priznanja Gasilske zveze Lenart kakor tudi najvišjega odlikovanja Gasilske zveze Slovenije. Nazadnje je
prejel na podlagi sklepa Upravnega odbora
PGD Benedikt Listino o imenovanju za častnega člana društva.
Tovariš Leopold Zimič je tudi prejemnik
Plakete gasilskega veterana kakor tudi plakete
za 60-letno članstvo.
Spoštovani gasilski tovariš Polde, vse to
dolgo gasilsko obdobje si nam bil vzornik
in obenem učitelj vsega, kar je dišalo po gasilstvu, zato ti vse gasilke, gasilci in gasilska
mladina PGD Benedikt ob tvoji častitljivi
obletnici življenja in dela želimo iz srca še
veliko let zdravja, predvsem da bi se še mnogokrat srečali in videvali v tvojem in našem
gasilskem domu.
Obenem hvala tudi naši dolgoletni članici,
tovarišici Ljudmili Zimič, soprogi našega jubilanta Leopolda za prav tako velik doprinos
k delu in razvoju našega društva.
Ob častitljivem jubileju življenjskih dni iskrene čestitke, predvsem pa hvala za vaš doprinos k razvoju našega Benedikta.
Jože Maurič, častni predsednik PGD Benedikt, in Saša Lovrenčič, foto: Igor Barton

Obvestilo Društva upokojencev Lenart
Projekt »Avto«

Projekt »Avto« nadaljujemo z eno spremembo, da smo določili posebej koordinatorja prevozov za DU Lenart in DU Voličina.
Koordinator za DU Lenart je Jože Lorber, tel. št. 041 280 184, in za DU Voličina Alojz
Bezjak, tel. št. 040 748 680.
Za prevoz izven Občine Lenart pa izvaja prevoze Jože Žigert, tel. Št. 041 563 137.
Predsednik DU Lenart Franc Belšak

Krvodajalske akcije v oktobru in novembru 2019
Petek
25. 10. OO RK Cerkvenjak OŠ Cerkvenjak
Petek
8. 11. OO RK Benedikt
OŠ Benedikt
Sreda
20. 11. OO RK Sv. Ana
OŠ Sv. Ana
Petek
22. 11. KO RK Lenart
OŠ Lenart

7.30-12.00
7.30-12.00
7.30-11.00
7.30-11.00

Območni odbor Maribor

Vabilo

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

»Moja pot«

bo v torek, 5. novembra 2019, ob 17. uri na sedežu odbora v Mariboru,
Partizanska c. 12/II.
Z nami bo Admira Robin
Knjiga »Moja pot« je življenjska zgodba Velenjčanke. Zgodba, ki se dotika vsakega posameznika, vsake organizacije, vsakogar, ki mu je mar za družbo, za družbeno odgovornost.
Naša prostovoljka želi spodbujati solidarnost in predstaviti prostovoljstvo kot način socialne, kulturne in jezikovne integracije in aktivacije.

Prijazno vabljeni!

*

*

*

*
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Ruperška literarna
čajanka
Z Zavrha in Strme gore
pa klopotci resni
skoz od zore, skoz do zore
skladajo vesele pesmi,
polne sončne poezije.
Oj, ti naša zemlja sveta!
Oj, Gorice zlate!
Tako je jesenski čas v Slovenskih goricah
opisal general in pesnik Rudolf Maister. V
času, ko klopotci skladajo vesele pesmi, praznuje Voličina svoj praznik. Tako smo poeziji
narave dodali tudi poezijo na literarni čajanki. Medse smo povabili mlado pesnico Agnes
Kojc, ki je s svojimi pesmimi, optimizmom,
vedrino in srčnostjo očarala prisotne. O sebi
je povedala, da jo k pisanju vodi nenehno
hrepenenje, da bi delala in dajala najboljše
kar lahko ter da bi se potopila v vse barvne
in brezbarvne dimenzije Obstajanja. Pravi,
da je strastna bralka, obožuje poletje in kavo.
Pesmi iz njene pesniške zbirke Slike življenja
je z občutkom recitirala moderatorka Darinka Čobec. Pevke vokalne skupine Amista so z
izbranimi melodijami in ubranim petjem pobožale že tako razneženo občinstvo. Da je bil
dogodek tudi sladek, so poskrbele članice zeliščarske sekcije z jabolčnimi dobrotami. Domači Ruperški čaj je prijetno pogrel in tako se
je druženje v zavetju Čučkove ute nadaljevalo v nočno tišino. Mogoče je Agnes v takšni
nočni tišini ustvarila pesem Slika življenja.
Ko se tišina zažre v kosti,
ko je srce predano trenutkom trpljenja,
se moje oči ustavijo na sliki življenja.
Slika življenja se vselej spreminja.
A v njej vedno ostaja drobec, ki ne izginja.
Majhen. Nežen. Skriven. A tako moj.
Tako svoj. Tako edinstven. Tako svetal.
Na čajanki se nas je zbralo 70 in v vseh nas
je Agnes pustila majhen, nežen drobec, ki ne
bo izginil.
V našem društvu smo praznični čas popestrili tudi s pohodom iz Sp. Voličine skozi
bükovje na Zavrh. Zbrali smo
se v Belem vrtu v Sp. Voličini,
popili čaj in domači Ruperški
liker. Po stari pešpoti smo jo po
travniku in skozi gozd mahnili na Zavrh, ki nas je pričakal
v soncu in lepih pogledih na
Slovenske gorice. Na ploščadi
pri Štupičevi vili smo se družili
ob domačih dobrotah. Ne le da
smo imeli prijeten pohod, prisluhnili smo tudi zanimivim
dogodivščinam, ki so jih otroci
pred mnogimi leti doživljali na
tej pešpoti.

Petje in smeh v kulturnem domu Selce

LAS OVTAR
SLOVENSKIH GORIC

Otroci se še posebej veselijo praznikov.
Njim je bila namenjena Ruperška pravljična
urica, na kateri so razmišljali o prijateljstvu,
se naučili pesem Poj z menoj, prebrali pravljico Miha je moj prijatelj in pobarvali kamenčke prijateljstva.
V sodelovanju s plesno skupino iz OŠ Voličina smo organizirali muzikal za otroke Pika
noče postati velika. Rdečelasa Pika s pegicami je s svojimi prijatelji navdušila otroke in
odrasle. Vse tiste, ki ne želijo postati veliki, so
po predstavi čakale sladke krogljice pregelk.
Prireditve so potekale v okviru operacije
Rupert (LAS Ovtar Sl. goric). Naložbo financirata Republika Slovenija in Evropska unija iz
Evropskega sklada za regionalni razvoj.
Za KD Srečko Rojs Niko Voličina
Marija Čuček

Jurovski folklorniki nastopili na številnih
prireditvah
V začetku jeseni smo po
poletnem premoru zaplesali na številnih prireditvah
in predstavili svoj raznolik
in širok folklorni repertoar.
Tako je Odrasla FS Jurovčan
28. 9. 2019 nastopila na srečanju folklornih skupin na
kmečkem prazniku v Svečini. Predstavila se je s kar tremi svojimi koreografijami:
Pojdmo le kosit, Kaj če Jirgeca dobim in Lovski ropot.
Prav tako 28. 9. 2019 je
Mladinska FS Jurovčan nastopila na trgatvi potomke stare trte na Zavrhu. Številne obiskovalce je navdušila s šaljivim
spletom To ni baba, je puran in uživala na vožnji z vlakcem Jurčkom.
Združeni člani obeh skupin smo sodelovali
v projektu »OVTAR POD KOZOLCEM« in
sicer na dogodku »GREMO NA PODEŽELJE« dne 5. 10. 2019 v Andrencih pri Cerkvenjaku, ki ga je izvajal Štajerski inovacijski center Maribor. V dopoldanskem programu smo
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obiskovalcem predstavili naše folklorne kostume in oblačilno kulturo vzhodne Štajerske
v začetku 20. stoletja ter običaje, šege in navade, ki jih je naša folklorna skupina uprizarjala
v svojih odrskih koreografijah. Udeležence
programa smo uvajali v folklorne plese. Na
svečani prireditvi smo predstavili koreografijo
Ovtar in zaplesali z obiskovalci prireditve.
Miroslav Breznik, predsednik društva in organizacijski vodja FS Jurovčan, foto: Jože Ričnik

V času krajevnega praznika Voličina se je
po vsej krajevni skupnosti zvrstilo veliko prireditev. V soboto, 21. 9. 2019, je v kulturnem
domu Selce potekala že tradicionalna prireditev Večer napitnic in napevov, katero je organiziralo KTD Selce. Večer petja in smeha so
pripravili z namenom, da se ljudje družijo ob
lepi domači besedi, uživajo ob prijetnem ljudskem petju ter nasmejijo ob odigranih skečih.
Da so dosegli svoj namen, je bilo razvidno ob
pogledu na številno občinstvo nasmejanih zadovoljnih obrazov, ki so nastopajoče nagradili
z močnim aplavzom. Kot prvi so srca občinstva ogreli malčki iz vrtca Selce. Sledili so jim
domači pevci ljudskega petja KTD Selce, ki so
močno dvignili dobro razpoloženje s pesmijo Ko bi soda ne bilo in Venčkom napitnic, ob
katerih so vsebino pesmi kar odigrali. Sledili
so še zanimivi nastopi in sicer: Luka Pučko s
harmoniko, mladinska
dramska skupina s skečem, harmonikar Aleš
Živko, ljudski pevci iz
Tepanja, ljudski godci
Simon Gregorčič Velika
Nedelja, ljudske pevke
Urbančanke, harmonikar Matic Družovič,
skeč dramske skupine KTD Selce, ljudski
pevci DU Cerkvenjak
in Danijel Polajžar, ki
je hkrati igral kar na tri
instrumente. Prireditev
so zaključili domači
ljudski pevci s pesmijo

Vinska trta, katero je prepevala vsa dvorana.
Ob pogledu na polno dvorano veselega občinstva se je zadovoljen predsednik društva Janez
Belna zahvalil nastopajočim in občinstvu za
njihovo prisotnost, aplavz in spodbude, ki
so jih namenjali nastopajočim. Seveda pa je
bila zahvala namenjena tudi Karin Petko, ki
je pripravila povezovalni tekst, napovedovalki
Tini Brunčič in vsem ostalim sodelujočim, ki
so poskrbeli, da je prireditev potekala prijetno
in varno. Prireditvi pa je sledilo prijateljsko
druženje, na katerem prav tako ni manjkalo
domače ljudske pesmi in besede.
KTD Selce se zahvaljuje vsem, ki radi prihajajo na njihove prireditve, obenem pa vabi
vse ljudi, ki imajo radi smeh in pesem, na prireditvi v mesecu oktobru in decembru.
KTD Selce, foto: Venčeslav Zrim

KNjigolAndiJa
Naloga ob objavljeni
fotografiji iz prejšnje
številke
Ovtarjevih
novic, ki smo jo imenovali zahtevna, ker je
bila fotografija iz osebnega albuma starejšega datuma. Pri tem
je razveseljivo, da se
ljudje, člani in uporabniki Knjižnice Lenart
oglašajo in sodelujejo
v verigi raziskovanja
domoznanskih zgodb
iz naše preteklosti za sedanjost in prihodnost,
za poznavanje svojih korenin, sodelovanje
med ljudmi, ki jih skupaj z Ovtarjevimi novicami odstiramo preko fotografskega arhiva.
Sorodniki (lastnica fotografije sta Jožica in
Stane Korošec iz Lenarta) enega izmed fantov
na fotografiji menijo, da gre za zbor mladih
rokoborcev. Izziv je izhajal prav iz tega
fanta – mladeniča, prvega na levi; gre
za Radovana Rada (Puba) EMERŠIČA.
Res je, da so vsi fantje mladi rokoborci.
O časovni distanci lenarške rokoborbe bo nekaj povedal tudi podatek, da
je gospod Emeršič pokopan že 20 let,
da so objavljene fotografije stare 60+.
Ampak rokoborba še vedno velja za
enega prioritetnih lenarških športov,
ki se ga ljudje s pozitivnim vzdušjem
spominjajo. Postavlja se mi vprašanje o
izidu dvoboja med takratnimi mladeniči in današnjimi rokoborskimi upi.
Kakšen neki bi bil izid?
Drugi izziv je pekarna; Jakob Emeršič – pekarna, je pisalo nad hišo na
Ptujski c., kjer živijo še danes Emeršičevi, tudi Rado – Puba, ml. in njegova
Milica, ki nam je posredovala drugi
odgovor na zastavljeno nalogo. Doma
so poleg očeta in dedka prepoznali še
gospoda Žerjava, ki stoji ob njihovem
očetu, ter tretjega, Srečka Frasa, zadnjega pa niso prepoznali. V vsakem
primeru gre za prijatelje, ki jih je družila rokoborba.
Ker je bila podoba Ptujske ceste v
času Emeršičeve pekarne drugačna, objavljamo v odgovoru še fotografijo iz Emeršičeve
zakladnice na Ptujski cesti.

Postavljamo pa novi izziv. Fotografija kot
zadnji odsev poletja. Vsi na fotografiji, ki so
smeli letovati v Valovinah preko TVD Partizan Lenart, so še živi, celo videvajo se in medsebojno sodelujejo, tudi po 60 letih. Zanima
nas spomin na te čase z vidika organiziranega
letovanja otrok.

Odgovore pričakujemo na:
marija.sauperl@gmail.com ali 051 338 144.
Marija Šauperl
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Pohod po poti makolske Forme vive
Za nastanek makolske Forme vive je zaslužen Ivan Dvoršak, ki je svojo zamisel, da
ob svoji galeriji na Dežnem organizira umetniško delavnico na prostem, uresničil pred
sedemnajstimi leti. Leta 2003 je potekal 1.
Festival Forma viva Makole in istočasno
je Ivan ustanovil tudi Kulturno umetniško
društvo Forma viva Makole, ki je organizator tega ustvarjalnega druženja raznih zvrsti
umetnikov. Makolska Forma viva je že od
prve delavnice vseskozi mednarodni projekt,
saj se nanj prijavljajo umetniki iz vsega sveta, iz kar 21 držav Evrope in sveta. Organizacija tako zahtevnega in velikega kulturnega
dogodka pa bi bila brez raznih donatorjev in
sponzorjev skoraj nemogoča. Makolskemu
kulturnemu društvu je pri tem v veliko pomoč lokalna skupnost, torej Občina Makole,
ki je vsa leta generalna pokroviteljica tega
simpozija kiparjev in slikarjev. Pri letošnjem
17. mednarodnem kiparsko slikarskem simpoziju smo se v delno organizacijo in sodelovanje priključili tudi mi z našim Kulturnim
društvom Ernest Golob-Peter in Občino Sveta Trojica. Plod tega sodelovanja je postavljena skulptura Ivana Cankarja in Lepe Vide, ki
smo jo odkrili 9. junija letos, ob praznovanju
občinskega praznika Občine Sveta Trojica v
dogodkih festivala Trojicafest.
Sodelovanje pa se s to skulpturo ni zaključilo. 17. Festival Forma viva Makole se je zaključil 7. septembra v makolskem kulturnem
domu s podelitvijo kristalnih plaket za prva
tri nagrajena slikarska dela, kiparska dela
(mala plastika) in kamniti kiparski deli večjih

dimenzij ter podelitvijo zahval sponzorjem
in donatorjem. V soboto, 12. oktobra, pa smo
bili povabljeni na tradicionalni jesenski pohod »Po poti Forma vive Makole«, ki smo se
ga udeležili člani našega kulturnega društva.
Pot Forme vive je dolga nekaj nad deset kilometrov, krožna s tremi odcepi in poteka od
dvorca Štatenberg skozi trg Makol, Jelovec,
Stari Grad in se vzpenja do 400 metrov nadmorske višine do Parka skulptur Dežno ter se
nato spušča po klancu Dugec in Varoš nazaj
do Štatenberga. »Srečali« smo 165 skulptur
umetnikov, ki so jih namestili ob lokalnih poteh navedenih naselij Občine Makole. Glavni
počitek na poti smo imeli v Parku skulptur
in galeriji Dvoršak na Dežnem, tik pod najvišjim vrhom te poti. V parku so postavljene številne skulpture iz kraškega marmorja,
izkopanega v sežanskem kamnolomu, s čudovitim pogledom na neokrnjeno naravo in
z lepim razgledom po Dravski dolini vse do
Maribora, Ptuja, Donačke gore, Slovenske
Bistrice, Poljčan in velikega dela Slivniškega Pohorja. Galerija pa ponuja stalno zbirko
varjenih skulptur kiparja in lastnika galerije
Ivana Dvoršaka.
Pohod smo zaključili še z obiskom vinske
kleti v dvorcu Štatenberg s kozarčkom domačega vina ter z besedami ustanovitelja te na
svetu edinstvene transverzale umetnosti Ivana Dvoršaka: »Popotnik, ko se boš podal po
poti Forma vive, za trenutek postoj in pomisli, koliko ljubezni, poštenja, odrekanja, želje
po sožitju človeka in narave, težnje po njeni
ohranitvi, izpovedi in veselja do umetniškega izražanja je v skulpturah umetnikov, ki so jih
ustvarjali za tebe, v tvoje
zadovoljstvo z ljubeznijo
do umetnosti in narave v
razmislek vsem nam.«
Lepše se skoraj ne more
končati dan. Novo dogodivščino po tej poti, a bistveno krajšo, bomo ponovili
ob koncu leta, v decembru.
Pridružite se nam.
Drago Lipič – predsednik
ZKD Slovenskih goric in
KD Ernest Golob-Peter Sv.
Trojica

2. likovni mozaik otrok
V avli Antona Fašinga na občini Sveta
Ana je bila 9. oktobra otvoritev 2. likovnega
mozaika otrok. Že tradicionalno razstavljajo
učenci od 6. do 9. razreda OŠ Sveta Ana. Izdelki so nastali pri pouku likovne umetnosti
ali pri izbirnem predmetu likovno snovanje
pod mentorstvom Metke Beber v preteklem
šolskem letu in v mesecu septembru tega šolskega leta.
Razstava je postavljena po likovnih podro-

čjih: risanje, slikanje, kiparstvo, grafika in arhitektura. Na razstavi so krasne krajine s podobami Slovenskih goric, zanimive mandale,
polne harmoničnih ornamentov, makete fantazijskih stavb, črnobele in barvne grafike,
kipi živalskih figur … Mladi umetniki so nam
prikazali pisano paleto otroške ustvarjalnosti,
polne izvirnih idej in odličnih rešitev likovnih problemov. Veliko izdelkov je nadpovprečnih za to starostno stopnjo učencev.
Prisotne sta pozdravila ravnatelj OŠ Sveta Ana
Boris Mlakar in direktorica občinske uprave Renata
Trajbar-Kurbus, ki je razstavo tudi odprla.
Za likovno nadarjene
otroke je še posebej pomembno, da dobijo možnost razstaviti svoje umetnine tudi zunaj šolskih
prostorov. Razstava bo na
ogled še nekaj časa. Lepo
vabljeni, da jo obiščete, zagotovo je vredna ogleda.
Metka Beber

NOGOMET
2. MNZ Maribor
NK Jurovski Dol in NK Lenart do visokih zmag v lokalnih derbijih
Nogometaši NK Jurovski Dol so v lokalnem
derbiju proti Jakobskem Dolu zabeležili visoko zmago. Gostiteljem so nasuli kar 8 golov
ter ob tem svojo mrežo ohranili nedotaknje-
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no. Jurovčani s šesto zmago (18 točk) v sezoni
in tekmo manj zasedajo 2. mesto v 2. MNZ
tik za prvouvrščenimi Radljami (24 točk).
Prav tako prepričljivi so bili nogometaši NK

Lenart, ki so na Poleni premagali NK Cerkvenjak z rezultatom 6:1. S peto zmago v sezoni
ob dveh remijih in enem porazu so se Lenartčani povzpeli na 3. mesto s točko zaostanka
za Jurovskim Dolom.
Lestvica 2. MNZ Maribor po 4. krogu: 1.
NK Radlje (24 točk), 2. NK Jurovski Dol (18),

3. NK Lenart (17), 4. NK Šentilj (16), 5. NK
Aqoasystems Dogoše (14), 6. NŠ Roho (13),
7. Paloma (12), 8. NK MB Tabor (10), 9. NK
AJM Kungota (9), 10. FC VOP Prepolje (8),
11. NK Rošnja Loka (7), 12. NK Cerkvenjak
(4), 13. NK Fram (4), 14. ŠD Biosad Jakob (1).

FUTSAL
Državne prvakinje uvodoma do dveh zmag in poraza
Aktualne državne prvakinje v futsalu, dekleta KMN Slovenske gorice, so v uvodnih treh
krogih zabeležile dve visoki zmagi nad novinkami v ligi – KMN Sevnica (10:4) in ŠD
Košana (16:3). V drugem krogu pa so bile
branilke naslova v ponovitvi finala iz minule
sezone nemočne proti Celjankam, ki so izko-

ristile odsotnost Tanje Vrabel in tekmo dobile
z rezultatom 5:0.
V prihajajočem vikendu čaka dekleta Slovenskih goric gostovanje proti Vrhničankam, ki
so v uvodnih dveh krogih zabeležile zmago
in remi.

Ženska futsal reprezentanca v novembru proti evropskim prvakinjam
Dekleta slovenske ženske futsal reprezentance so 19. in 20. oktobra 2019 opravile dvodnevne priprave v Kidričevem za pripravo na
bližajoči se tekmi proti aktualnim evropskim
prvakinjam Špankam, ki prihajajo v Slovenijo. Tekmi se bosta odigrali v torek, 5. no-

vembra, ob 19.00 v ŠD Kidričevo in v sredo,
6. novembra 2019, ob 18.30 v ŠD 1. gimnazije
Celje v Celju. Na seznamu reprezentantk za
priprave so bila tudi dekleta Slovenskih goric,
in sicer Vanja Tanšek, Tanja Vrabel, Tina Jesenovec, Rebeka Šnofl in Valentina Tuš.

Futsal pokal MNZ Maribor
KMN Miklavž TBS Team24 novi pokalni zmagovalec MNZ Maribor v futsalu

Miklavž TBS Team24, ki so jo dobili slednji in
Letošnjega pokalnega tekmovanja v futtako osvojili svoj prvi naslov pokalnih zmasalu za pokal MNZ Maribor in pridobitev
govalcev MNZ Maribor v futsalu ter si privstopnice za najboljših 16 slovenskih ekip v
dobili vstopnico v nadaljevanje tekmovanja v
članski konkurenci, ki je potekalo v športni
slovenskem futsal pokalu.
dvorani TŠC Maribor, so se poleg lanskoletnih branilcev naslova
ekipe KMN Slemen in
drugoligaša iz Miklavža udeležili še igralci
ekipe KMN Benedikt
Slovenske gorice U19.
Mlada ekipa, združena
iz igralcev Benedikta in
Voličine, je izkušenim
članskim ekipam nudila dober odpor, saj so se
tako igralci Slemna kot
tudi Miklavža morali
dobro potruditi za minimalni zmagi 2:1 nad
mladimi nogometaši.
O prvem mestu je tako
odločala tekma med Mlada ekipa Benedikt Slovenske gorice se je na pokalnem članskem futsal
KMN Slemen in KMN tekmovanju MNZ Maribor predstavila v dobri luči.

Uspešen štart za mlajše selekcije KMN Slovenske gorice v tekmovanjih za
državno prvenstvo v futsalu do 13, 15 in 17 let
V uvodnih krogih omenjenih tekmovanj so
prav vse mladinske selekcije Slovenskih goric
osvojile zmago. Selekcija U17 v domači dvorani v Voličini nad Ljutomerom (9:6), prav
tako je v domači dvorani z zmago sezono

pričela selekcija U15, ki je ugnala ŠD Mlinše
(5:4), na gostovanju v Sevnici pa je z zmago
(4:3) sezono pričela tudi selekcija U13.
Dejan Kramberger

KARATE
5 in 13 medalj za
mlade lenarške
karateiste

21. 9. 2019 je Karate klub
Shotokan Kranj v športni
dvorani Planina v Kranju že
dvajsetič organiziral močan
mednarodni turnir KRANJ
OPEN, ki se ga je udeležilo
239 tekmovalcev iz 47 klubov in 6 držav (Slovenija,
Hrvaška, BiH, Srbija, Italija,
Avstrija). Skupaj so tekmovalci opravili kar 367 nastopov. Na turnirju so nastopili
tudi trije lenarški karateisti:
Gal Bauman, Luka Rola in
Vid Zarič, ki so skupaj osvojili kar 5 medalj. Rezultati:
dvakrat 1. mesto Vid Zarič
(kata ml. kadeti; borbe ml.
kadeti +50kg). 2. mesto: Vid
Zarič (kata kadeti); dvakrat
3. mesto: Gal Bauman (borbe dečki -40kg in
kate dečki).

V nedeljo, 29. 9., se je v športni dvorani Lenart odvil prvi krog nove šolske lige. Nasto-
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ŠPORT / ZA RAZVEDRILO
pilo je 110 tekmovalcev iz 32 osnovnih šol in
7 srednjih šol. Lenarški karate klub so zastopali: Jakob Duraković, Karin Plemenič, Mitja
Dobaj, Luka Štandeker, Matija Sedonja, Luka
Lenart, Luka Rola, Gal Bauman, Vid Zarič in
Nino Ornik. 10 tekmovalcev je osvojilo 13
kolajn, rezultati: 1. mesto: Jakob Duraković
(kata najmlajši), Luka Štandeker (borbe dečki
+35kg) in Gal Bauman (borbe dečki starejši
dečki -45kg). 2. mesto: Vid Zarič (kata kadeti in borbe kadeti -55kg), Luka Lenart (borbe starejši dečki +45kg), Nino Ornik (borbe

mladinci), Mitja Dobaj (borbe dečki +35kg),
Luka Rola (borbe starejši dečki -45kg) in Matija Sedonja (borbe dečki -35kg). 3. mesto:
Luka Štandeker (kate dečki), Jakob Duraković (borbe dečki -35kg) in Luka Rola (kata
starejši dečki). Čestitke !!!
V kolikor se želite spoznati s karatejem, vas
vabimo k vpisu v KARATE šolo Lenart, in sicer vsak ponedeljek in sredo od 16. ure naprej
v športni dvorani OŠ Lenart.
D. Z.

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.
Piše: Tomaž Kšela

HUMORESKA

Dragi otroci in zlata mladina
»Peter, o čem razmišljaš,« je pred dnevi pri
malici šivilja Marica povprašala rezkarja Petra.
»Razmišljam o naših dragih otrocih in zlati
mladini,« je odvrnil Peter.
»Tudi sam imam neznansko rad otroke in
mladino. Vse bi naredil, da bi jim šlo v življenju boljše, kot je šlo in gre nam,« je dejal Tone.
»Vendar pa imam ta trenutek drug problem.«
»Kaj pa te muči,« je postala radovedna Marica.
»Računam, kakšen kredit lahko vzamem,«
je odvrnil Tone. »Z ženo sva na dopustu potrošila vse prihranke, sedaj pa nujno potrebujem
denar za nabavo kurilnega olja in ozimnice.«
»Le glej, da se ne boš zakreditiral,« ga je
opozorila Marica. »Denarja si ni težko sposoditi in potrošiti, težko ga je vrniti.«
»Ravno to me skrbi, saj še nisem v celoti
poplačal kredita, ki sem ga na banki najel za
dopust. Če vzamem še kredit za kurjavo in ozimnico, bom skupno banki dolžan že eno svojo
mesečno plačo,« je zamišljeno dejal Tone.
»Tone, slabo si izračunal. Tvoj dolg je krepko večji od ene tvoje mesečne plače,« se je v
pogovor vključil rezkar Peter. »Zato pazi, kaj
delaš!«
»Menda že vem, koliko sem dolžen, zato mi
ni treba soliti pameti,« se je jezno odzval Tone.
»Ne vem, če si k obveznostim, ki jih imaš do
svoje banke, prištel 15.000 evrov in še 15.000
evrov za vsakega otroka in ženo,« je dejal Peter.
»Peter, se ti je zmešalo. Veš koliko denarja je
to. Toliko evrov naenkrat še nikoli nisem imel
v rokah, kaj šele da bi si jih sposodil,« se je razburil Tone.

»Če si jih nisi sposodil ti, pa so si jih sposodili drugi v tvojem imenu in v imenu tvojih
otrok,« je vztrajal Peter.
»Ne vem, o čem govoriš. Nikoli nisem nikogar prosil, naj si zame sposodi denar,« je Tone
zmedeno skomignil z rameni.
»Ti tega nisi prosil, kljub temu pa so si naše
vlade v nekdanji in sedanji državi v minulih
letih in desetletjih sposodile v tujini veliko denarja – verjetno dosti zase, malce pa tudi za vse
nas,« je dejal Peter. »Skupni dolg naše države
tako znaša že več kot 32 milijard evrov oziroma preko 15.000 evrov na vsakega prebivalca,
od dojenčka do starčka.«
»Hm, hm, to pa je zares veliko denarja,« se je
prijel za glavo Tone. »Le kako bomo to vrnili?«
»Tone, tega denarja ne bomo mogli poplačati mi trije z Marico, pa tudi naša generacija
ne,« je dejal Peter.
»Prav imaš, zakaj bi si razbijali glavo s tem,
kdo bo vrnil te dolgove, če to niti naše vlade
nič ne skrbi,« je dejal Tone. »Pred dnevi je
sprejela bogat in rekorden proračun, v skladu s
katerim bo naša država naslednje leto potrošila
rekordnih 10 milijard evrov, za kar bo morala
najeti nove kredite.«
»Tone in Peter, jaz pa vem, kdo bo moral vrniti milijarde evrov naših dolg. Vrniti jih bodo
morali naši dragi otroci in zlata mladina, za
katere bi naredili vse, da bi jim šlo bolje, kot je
šlo in gre nam,« je odločno dejala Marica. »Kaj
menita, ali bodo tudi oni takrat za nas rekli, da
smo bili zlati očetje in mame oziroma dedki in
babice, ki smo dali vse od sebe, da bi šlo njim
bolje, kot je šlo in gre nam?«

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

Smeh je pol zdravja
Črviček

»Ata, zakaj mi živimo v dreku in ne v
sadju ali mesu tako kot drugi črvi,« je
črviček vprašal očeta.
»Mi smo patrioti in se nismo izselili iz
domovine.«

Zahteven poklic

»Kaj počneš?«
»Nič.«
»Ti je zaradi tega hudo?«
»Seveda, ker je konkurenca iz meseca v
mesec hujša.«

Zapleten odgovor

»Draga, danes ponoči ti želim vzeti
nedolžnost,« je fant dejal dekletu.
»Jaz pa si želim, da bi bil ti čarovnik in da
bi lahko storil, kar želiš.«

Nemogoča zahteva

»Ali ne bi bil že čas, da me predstaviš svoji
družini,« je po burni noči on vprašal njo.
»Nemogoče. Mož je v tujini, otroci pa na
počitnicah.«

Prepir

»S šefom se obvezno vsak mesec skregava!«
»V našem podjetju pa prejemamo plače
tedensko.«

Rojstni dan

»Kdaj praznujete rojstni dan,« je uradnik na upravni enoti ljubeznivo vprašal
blondinko.
»Vsako leto.«

Telefonski klic

»Če me kdo kliče, reci, da me ni doma,«

Pripravlja T. K.

jer mož naročil ženi.
Čez čas zazvoni telefon in žena ga dvigne
ter reče: »Mož je doma.«
»Zakaj nisi rekla, da me ni,« se je razburil
mož.
»Ker klic ni bil zate,« je pojasnila žena.

Orodje

»Stric, zakaj imaš tako velik trebuh,« je
Pepček vprašal strica.
»Da imam orodje pod streho.«

Brez razlike

»Kakšna je razlika med psom in
poročenim moškim?«
»Nobene: oba pustita gospodinjo pri miru,
sosedo pa bi najraje raztrgala.«

Neljubo vprašanje

»Kaj bi bilo, če bi spal s tvojo ženo?«
»Vrnil bi mi milo za drago.«

Jasen odgovor

»Pepček, kako lahko najhitreje pridem
do avtobusne postaje,« je babica vprašala
Pepčka.
»Teči morate!«

Življenje v raju

»Ata, kako je bilo ime Adamovi tašči,« je
Pepček vprašal očeta.
»Adam je živel v raju. On ni imel tašče.«

Ježkova ločitev

»Ločil se bom,« je rekel jež svojemu
prijatelju.
»Zakaj?«
»Ker me žena kar naprej zbada.«

LAS OVTAR SLOVENSKIH GORIC

V Halozah je potekal 5. slovenski podeželski
parlament

P

eti Slovenski podeželski parlament (SPP), ki ga
na pobudo Društva za
razvoj slovenskega podeželja organizira Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
s partnerji Mreže za
podeželje ter lokalnima
partnerjema LAS Haloze in Občino Majšperk,
je potekal 8. in 9. oktobra 2019. Prvi dan so
potekale delavnice na
devetih različnih lokacijah v Halozah, predstavniki LAS Ovtar so
aktivno sodelovali na
dveh delavnicah: Podpora vzdržnim dohodkom kmetij ter Socialna vključenost, lokalni
razvoj na podeželskih
območjih (pristop LEADER/CLLD) in lokalna ekonomija.
Na zaključku prvega dne SPP je potekala
slovesna
razglasitev
najuspešnejšega
podeželskega
območja

Udeleženci delavnice o lokalnem razvoju podeželskih območij (pristop LEADER/CLLD), foto: M. G.

Družina Turinek iz Jarenine prejela naslov najbolj inovativni novi pristopnik v
letu 2018, foto: Kristjan Gajšek
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2019, ki bo tudi slovenski predstavnik za
Evropsko nagrado za
razvoj podeželja 2020
ter inovativnega novega pristopnika za leto
2018 (v okviru projekta
NEWBIE). Priznanja
je podelila ministrica
dr. Aleksandra Pivec;
naslov najuspešnejša
podeželska skupnost
Slovenije 2019 je prejela Občina Brda, naslov
najbolj inovativni novi
pristopnik v letu 2018
biodinamična kmetija Zlate Misli družine
Turinek, ki prihaja iz
območja LAS Ovtar Panelna razprava z ministrico dr. Aleksandro Pivec, foto: Kristjan Gajšek
Slovenskih goric.
Na sredinem plenarnem zasedanju, ki je
potekalo v Majšperku, so na treh panelih
predstavili zaključke devetih delavnic. Udeležence plenarne razprave so uvodoma pozdravili ministrica dr. Pivec, predsednik državnega zbora mag. Dejan Židan, direktorica za
razvoj podeželja pri Evropski komisiji Silvia
Michelini in sopredsednik Evropskega podeželskega parlamenta in član Društva za razvoj
slovenskega podeželja Goran Šoster.
Na letošnjem SPP je več kot 360 udeležencev iz 14 evropskih držav razpravljalo o izzivih slovenskega podeželja, skupni kmetijski
politiki po letu 2020 in pripravi strateškega

načrta za novo programsko obdobje.
Ob koncu zasedanja se je Goran Šoster
zahvalil vsem udeležencem za dragoceni
prispevek in poudaril, da je podeželski parlament odličen primer sodelovanja, ministrica
Pivec pa je pohvalila veliko število mladih
udeležencev in se jim zahvalila za konstruktiven pristop. Zagotovila je, da bo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
zaključke delavnic in plenarne razprave uporabilo pri pripravi strateškega načrta Skupne
kmetijske politike 2021-2027.
Po izjavi za javnost povzela
Milena Grabušnik
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Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje

Kozolec – prostor za druženje in kreativnost

D

razvoj podeželja Ovtar Slovenskih goric. Operacija je bila izbrana v okviru 2. javnega poziva
za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS Ovtar Slovenskih
goric in je sofinancirana iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP).
Pri postavitvi kozolca v Andrencih gre dejansko za vzpostavitev učilnice v naravi za
nova zelena delovna mesta in aktiviranje Ovtarjevih potencialov. Že ob otvoritvi kozolca,
5. oktobra 2019, so v njem pripravili delavnico ustvarjanja z glino,
gibalno delavnico s plesom
in prikaz pridelave in predelave jagodičevja, sivke in
lešnikov. Potekalo je tudi 1.
srečanje slovenskih Ovtarjev. Tako je kozolec zaživel
kot prostor za druženja,
ohranjanje tradicije, izmenjavo znanj in izkušenj,
promocijo vseh, ki ustvarjajo na tem področju, ter za
prostor kreativnosti.
Naslednje leto bodo pod
kozolcem pripravili še dva
celodnevna dogodka, poimenovana »Gremo na podeželje«. Tako bodo junija
naslednje leto med drugim
za udeležence organizirali tek v naravi, oktobra pa
nordijsko hojo. Ciljne skupine, ki si jih prizadevajo
vključiti v operacijo »Ovtar
pod kozolcem«, so lokalni pridelovalci, društva in
prebivalci z območja LAS
Ovtar, še posebej mladi,
ženske, starejši, invalidi in
Otvoritveni trak so prerezali Marjan Žmavc, župan Občine Cerkvenjak, Andruge ranljive skupine.
drej Kocbek, predsednik Društva za razvoj podeželja Ovtar Slovenskih goric, in
T. Kšela
Lea Robič Mohar, poslovna direktorica ŠICM. Foto: F. Bratkovič
olino Andrencev v Občini Cerkvenjak krasi nov kmečki kozolec, ki
ga je v okviru operacije »Ovtar pod
kozolcem« postavil Štajerski inovacijski center iz Maribora. Za gradnjo kozolca, ki so ga
definirali kot prostor za druženje ter izmenjavo znanj in izkušenj, so porabili 49 kubičnih
metrov lesa in 1250 ur dela. Nosilec operacije
»Ovtar pod kozolcem« je Štajerski inovacijski
center Maribor – PE Slovenske gorice, partnerja pa Občina Cerkvenjak in Društvo za

Potrjenih 7 operacij

O

bveščamo vas, da je Upravni odbor
LAS Ovtar Slovenskih goric na svoji
9. redni seji dne 25. 9. 2019 pripravil
seznam potrjenih operacij v postopku 3. Javnega poziva za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območjih občin, Benedikt, Cerkvenjak, Duplek,
Lenart, Pesnica, Sveta Ana, Sveta Trojica v
Slovenskih goricah, Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Sveti Jurij v Slovenskih goricah
Zap. št. vloge
5
8
7
3
9
6
2

Akronim operacije
Park generacij - II. faza
Završki CEKOR
Olja Hiše vin Kokol
RTS ANIMACIJA
Lenart se igra
PZA
Aktivni Šentilj

Vlagatelji so bili o izboru pisno obveščeni s
strani vodilnega partnerja LAS Ovtar Sloven-

in Šentilj, ki so povezane v lokalno akcijsko
skupino LAS Ovtar Slovenskih goric, v letih
2019 in 2020, sofinanciranih iz Evropskega
kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), ki so prispele na 1. rok in bodo v končno odobritev operacije predloženi pristojnemu organu, t. j. Agenciji Republike Slovenije
za kmetijske trge in razvoj podeželja.
Na ta seznam so se na predlog Ocenjevalne
komisije uvrstile naslednje operacije:
Povprečna ocena
78,6667
77,0000
76,3333
63,0000
63,0000
62,0000
60,6667

Sofinanciranje v EUR
39.969,96
39.951,96
13.877,67
40.000,00
25.868,01
39.556,79
40.000,00

sline. Udeležence je zelo navdušila tudi čisto
nova hladilnica sadjarske družine Toš v Občini Sv. Andraž v Slov. g., kjer smo si ogledali
tudi obnovljeno Hergovo domačijo in uživali
v dobrotah Turistične kmetije 'Pri kapeli', kjer
smo imeli kosilo z degustacijo. Dobre volje
smo se odpravili še v Jakobski Dol v občini
Pesnica, kjer smo na
kmetiji Šumenjak najprej dobili veliko informacij o čebelarjenju
in ekoloških vinih, ki
smo jih tudi poskusili,
za konec pa smo si na
posestvu Kraner-Plateis ogledali vinsko klet
in degustirali odlična
vina.
S pestrim izborom
obiskanih ponudnikov
so bili udeleženci vidno
zadovoljni, prav tako

pa smo se potrudili, da dan ni bil predolg. V
prvi polovici naslednjega leta bomo v okviru
operacije Glamur organizirali še eno ekskurzijo po Slovenskih goricah in eno ekskurzijo
v Prlekijo, o čemer boste vsi člani skupnosti
Glamur prejeli obvestila.
Danijel Zorko

Pismo iz Slovenskih goric - nagradna igra
#simplybeautiful

S

te si kdaj zaželeli prejeti unikaten spominek s potovanja vašega prijatelja ali
družinskega člana? Zdaj si lahko zaželite
pismo iz Slovenskih goric in s sodelovanjem
v nagradni igri pomagate doživeti to izkušnjo
tudi drugim. V sklopu čezmejnega projekta
Flagship Products namreč poteka zanimiva
nagradna igra.
Vabljeni, da obiščite katerokoli od šestih
čudovitih lokacij Slovenskih goric, ki imajo v
svoji ponudbi Pismo iz Slovenskih goric ter
fotografiranje s polaroidnim fotoaparatom:
Domačija Firbas, Kmetija Kraner, Gostilna
Šiker, Kmetija pri Fridi, Apartmaji Rajšp,
Apiterapija in čebelarstvo Vogrinčič, Čebelarstvo Zarnec in Eko čebelarstvo Šumenjak.
Vse, kar morate narediti, je, da se odločite
za fotografiranje s polaroidnim fotoaparatom
ter nato fotografirate svojo polaroidno fotografijo v ambientu ali skupaj z izdelki iz Slovenskih goric in jo do vključno 11. 11. 2019
objavite na družabnih omrežjih Facebook,
Instagram ali Twitter skupaj s ključnikom
#simplybeautiful.
Med sodelujočimi bomo izžrebali tri nagrajence, ki bodo prejeli:
-- 1 × detox masaža z medom v čebelnjaku
Vogrinčič,
-- 1× delavnica peke slovenjegoriške gibance za družino na Kmetiji Kraner,
-- 1× celodnevna vožnja za skupino do 9

prijateljev z električnimi kolesi po Slovenskih goricah.
Pravila in potek nagradne igre so objavljeni
na spletni strani: www.rasg.si.
Pridite in doživite Slovenske gorice – preprosto čudovite!
M. F. in M. G.

skih goric, RASG, d. o. o.
M. G.

Glamur-ekskurzija po Slovenskih goricah

S

lovenske gorice tudi med lokalnim prebivalstvom ostajajo skriti biser za raziskovanje. Na Razvojni agenciji Slovenske gorice imamo to dejstvo vedno v mislih,
zato velik del naših strokovnih ekskurzij poteka prav v naši regiji.
30. septembra 2019 smo se na spoznavanje
dobrih praks po osrednjih Slovenskih goricah
odpravili s ponudniki - člani skupnosti Glamur, primarni cilj pa je bilo spoznavanje dela
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drugih ponudnikov v regiji, navezava kontaktov, novosti na projektu, seveda pa tudi
malo sprostitve za vse udeležence, ki si zaradi
nenehne vpetosti v svojo dejavnost prosti čas
težko privoščijo.
Pri Sv. Trojici smo najprej obiskali socialno
podjetje Libona, ki se ukvarja s prehranskimi dodatki iz konoplje, od tam pa smo pot
nadaljevali v Trotkovo k družini Fras, ki je
znana po svoji regeneracijski kremi iz polžje
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