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V Občini Benedikt so med prvim in drugim valom širjenja koronavirusa med 3. in 12. julijem ob upoštevanju strogih varnostnih ukrepov uspeli pripraviti 21. praznovanje občinskega praznika, imenovano Benediktovo. Kljub ukrepom za preprečevanje širjenja bolezni covid-19 je program ostal dovolj raznolik, da je v njem lahko vsakdo našel nekaj zase. T. K.
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Benedikt: Uspeli so pripraviti proslavo
ob občinskem prazniku 
Cerkvenjak: Razširili bodo pokopališče 
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Kljub 2. valu epidemije pri Sv. Ani
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Koronavirus spet močneje grozi

Četrti sveženj protikoronskih ukrepov

Sloveniji smo prvi primer okužbe z novim koronavirusom potrdili 4. 3. 2020. Do
vključno 21. avgusta so opravili 149.390 testov in odkrili 1328 okužb med ženskami
in 1289 okužb med moškimi. Do tega datuma je bilo 397 potrjenim primerov med
zdravstvenimi delavci in sodelavci, 564 pa v domovih starejših občanov, od tega 395 med
oskrbovanci.
V avgustu je bilo največ primerov okužbe odkritih med mladimi, med njimi je večina
povratnikov z dopusta na Hrvaškem. Zaradi skokovitega naraščanja števila okužb v južni
sosedi je vlada Hrvaško uvrstila na rdeči seznam, vračajočim iz nje pa odredila 14-dnevno
karanteno, ob čemer ostaja v veljavi več izjem. Med najpriljubljenejšimi počitniškimi destinacijami je tudi Grčija, kjer število okuženih prav tako hitro narašča. Vlada pazljivo spremlja dogajanje in pripravlja zaostrovanje ukrepov za preprečitev širjenja bolezni covid-19
in ohranitev zdravja.

er se novi koronavirus še kar naprej širi, so poslanke in poslanci državnega zbora
sredi julija sprejeli že četrti protikoronski zakon oziroma sveženj ukrepov za preprečevanje širjenja bolezni covid-19 (uradno se mu reče Zakon o interventnih ukrepih
za pripravo na drugi val covid-19). Ukrepi se med drugim nanašajo na podaljšanje ukrepa
čakanja na delo, na plačilo nadomestila za čas karantene, na financiranje dodatnih kadrov
v socialno varstvenih zavodih ter na uvedbo mobilne aplikacije za obveščanje o stikih z
okuženimi.
Povračilo nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo so podaljšali do
konca julija z možnostjo podaljšanja do konca septembra. Delodajalec v obdobju koriščenja ukrepa ne sme odpuščati delavcev iz poslovnih razlogov. Konec julija je vlada
na osnovi že omenjenega zakona ukrep čakanja na delo podaljšala do 31. avgusta. Gre
za zelo pomemben ukrep, saj bi brez njega številni delodajalci delavce, ki so sedaj na
čakanju, odpustili. Podatki kažejo, da so samo od 13. marca do 31. maja letos ta ukrep
delodajalci koristili za več kot 275 tisoč delavcev. Po tretjem protikoronskem zakonu so
delodajalci ta ukrep koristili še za več kot 64 tisoč delavcev, po četrtem protikoronskem
svežnju ukrepov pa v prvih desetih dneh njihove veljavnosti za blizu 7 tisoč delavcev.
Delodajalci lahko za delavce v karanteni do konca septembra uveljavljajo povračilo nadomestila plač. Višina nadomestila plače, ki ga prejema delavec, pa je odvisna od vzroka
za izdajo odločbe o karanteni. Delavec, ki mu je odrejena karantena zaradi stika z okuženo osebo v okviru opravljanja dela za delodajalca, ima pravico do nadomestila plače
v višini 100 odstotkov njegove povprečne mesečne plače za polni delovni čas. Delavec,
ki se je odpravil v državo na zelenem ali rumenem seznamu in mu je ob prehodu meje
v Slovenijo odrejena karantena, pa ima pravico do nadomestila v višini 80 odstotkov
njegove povprečne mesečne plače za polni delovni čas. Delavec, ki mu je bila odrejena
karantena zaradi odhoda v državo, ki je na rdečem seznamu, ob povratku v Slovenijo ni
upravičen do nadomestila plače v času odrejene karantene (izjeme so smrt zakonca ali
zunajzakonskega partnerja ali smrt otroka ali staršev).
S četrtim svežnjem ukrepov je država zagotovila tudi 31 milijonov evrov za reševanje
kadrovske stiske v domovih za starejše v naslednjih dveh letih. Finančna sredstva bodo
namenili financiranju dodatnih kadrov v socialnovarstvenih zavodih v javni mreži za izvajanje socialnovarstvenih in zdravstvenih storitev. Tega bremena zato ne bodo preložili
na pleča oskrbovancev in njihovih svojcev, ki plačujejo domsko varstvo.
Dodatno kadrovsko podporo bo država zagotovila tudi Zavodu Republike Slovenije za
zaposlovanje, saj imajo zaposleni na zavodu v času epidemije in širjenja bolezni covid-19
zelo povečan obseg dela.
S četrtim svežnjem ukrepov je država zagotovila tudi sredstva za razvoj in uporabo
mobilne aplikacije za obveščanje oseb o stikih z okuženimi po mobilnih telefonih. Namestitev in uporaba aplikacije je za uporabnike prostovoljna in brezplačna.
T. Kšela

V

Predlog zakona o dolgotrajni oskrbi

P

redlog zakona o dolgotrajni oskrbi, ki je od 21. 8. po več kot dvajsetih letih razprav
v javni razpravi, predvideva 100-odstotno kritje pravic dolgotrajne oskrbe iz obveznega zavarovanja za dolgotrajno oskrbo. Prispevna stopnja bi bila 1,47 odstotka, pri
čemer bi se nekoliko znižal prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje.
Nov sistem, ki naj bi ga zakon prinesel, bi ljudem omogočil, da čim dlje ostanejo doma.
Če morajo v institucijo, pa jim je treba zagotoviti dostojanstveno bivanje, za kar so predvideli tri tipe domov glede na potrebe starejših, ki v njih živijo, to so bivalni, oskrbni in
negovalni dom. Javna razprava traja 45 dni.

Urad za demografijo stopa v življenje

V

lada je 20. avgusta sprejela odlok o ustanovitvi in nalogah urada za demografijo.
Urad bo ustanovljen v 15 dneh po objavi odloka v uradnem listu, sedež bo imel v
Mariboru, vodil pa ga bo minister brez listnice iz kvote DeSUS.
Ideja ustanavljanja demografskega sklada je namenja predvsem prilagajanju oziroma
odzivu na predvidene demografske spremembe v prihodnosti. Po mnenju nekaterih strokovnjakov bo zagotavljal oblikovanje potrebnih socialnih in ekonomskih dinamik v starajoči se družbi, kar je ena večjih težav v Sloveniji. Med drugim bo njegova naloga jamstvo
zagotavljanja sredstev za čase visokih pokojninskih potreb.
Sedež urada bo v Mariboru, s čimer naj bi "na neki način decentralizirali delo pomembnih državnih institucij, hkrati pa Mariboru dali boljšo strateško pozicijo pri njegovem nadaljnjem razvoju,« je bilo poudarjeno ob razglasitvi odloka.
E. Pukšič
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Videnje ljudi in dogodkov

Melanija in druge ameriško-slovenske zgodbe

K

ot je znano, je petdesetletna žena
ameriškega predsednika Trumpa
Melanija Slovenka, kot tudi javno
priznava. Z njo živita tudi njena starša. Uvršča se visoko na lestvici najbolj priljubljenih
Američank. Rada pomaga revnim, bolnim
in drugim, pomoči potrebnim, po vsem
svetu, kar je pohvalno, na rojstni kraj Sevnica pa se doslej ni spomnila niti z obiskom.
To naj bo nenavaden uvod v knjigo pokojnega zavednega Slovenca, društvenega
delavca, urednika in pravnika, ki je bil od
povojnih jugoslovanskih oblasti odlikovan
z državnim odlikovanjem za njegovo prizadevanje za širjenje slovenstva v Ameriki in
podporo jugoslovanskemu narodnoosvobodilnem gibanju med 2. svetovno vojno.
Knjigo je pod naslovom Med dvema svetovoma napisal Vatroslav Grill, ki se je leta
1913 odselil v Ameriko, kjer se je z garanjem kot levičar v »prestolnici« Slovencev,
v Clevelandu, v ZDA dokopal do pomembnih položajev. V knjigi je na začetku zapisal:
»V spomin Louisu Adamiču, ki je zgorel v
ljubezni do svojih dveh domovin.«
V Ameriko se je zlasti med obema svetovnima vojnama izselilo veliko Slovencev,
nekaj pa se jih je tudi vrnilo v domovino.
Prvi Slovenec, ki je prišel 1879. leta v Cleveland, je bil John Pintar. Ostal je pet mesecev,
potem pa se je vrnil domov na Kranjsko. Po
štirih letih je spet odpotoval v Ameriko, kjer
je v kmetijski koloniji v Minnesoti ostal sedem mesecev, potem pa je spet prišel v Cleveland. Zaradi izgube službe je po sedmih
mesecih peš odpotoval v Colorado, kjer
tudi ni našel zaposlitve. Zato se je vrnil spet
peš v Clevelenad. Leta 1918 so ga sprejeli v
mestno hiralnico v Warrensvillu. Takih in

podobnih usod je je bil deležen marsikateri
naš rojak med prvo in drugo svetovno vojno v Ameriki.
Še pred Pintarjem je prišel v Ameriko
31. decembra 1830 eden prvih misijonarjev
v Ameriki Friderik Baraga, ki je svetovno
znan zaradi svojega neumornega delovanja
med Indijanci. Deloval je v Wisconsinu,
Michiganu in Minnesoti.
Slovenci smo še vedno lahko ponosni na
našega največjega književnika v Ameriki
Louisa Adamiča. Bil je izredno nadarjen pisatelj in bister politični komentator, znan po
vsej Ameriki in svetu. Eno njegovih najbolj
znanih del je knjiga Dinamit. Sicer pa je napisal številna dela, zlasti o težkem življenju
ljudi.
Rodil se je 23. 3. 1898 v Spodnjem Blatu pri Praprorčah, v Ameriko pa je prišel
leta 1918 kot štirinajstletni otrok, ko se je
najprej nastanil v Milfordu, nazadnje pa je
živel in neutrudno delal v Kaliforniji, kjer
so ga 4. septembra 1951 našli mrtvega. Še
vedno velja domneva, da je storil samomor.
Neutrudno se je zavzemal za slovenstvo
v Ameriki in podpiral NOB v Jugoslaviji.
Zato je dobil tudi jugoslovansko državno
odlikovanje.
Naj omenim še največjega slovenskega
politika v ameriški zgodovini Franka J. Lauscheta, ki je bil župan Clevelanda, guverner
države Ohio in senator v ameriškem kongresu. Bil je politično dvolična osebnost, ki
zlasti med levo usmerjenimi Slovenci ni bil
dobro sprejet.
Danes živi, študira in dela v Ameriki več
Slovencev. Znanstveniki in profesorji zasedajo pomembna mesta, zlasti na univerzah.
Tone Štefanec

Osnutek novega gradbenega zakona

M

inistrstvo za okolje in prostor je
dalo v javno obravnavo osnutek
novega gradbenega zakona, ki bo
prinesel kar nekaj novosti.
Mednje sodi uvedba »manjše rekonstrukcije«, ki bo olajšala manjše posege v objekte,
pa tudi vgradnjo dvigal. Med manjše rekonstrukcije sodi, denimo, zamenjava konstrukcijskih elementov ostrešja (ne le posameznih
elementov), izvedba večjih prebojev za vrata
in okna, dograditev dvigal, odprtih stopnic,
manjših nadstreškov, frčad in podobno. Bolj
natančna merila za dela in elemente, ki predstavljajo manjšo rekonstrukcijo, bo določila
spremenjena uredba o razvrščanju objektov.
Po novem gradbenem zakonu za izvedbo
manjše rekonstrukcije investitor ne bo potreboval gradbenega dovoljenja, temveč bo moral vložiti samo prijavo začetka gradnje skupaj
s predpisano izjavo.
Zaradi uvedbe manjše rekonstrukcije prinaša novi gradbeni zakon tudi novo definicijo
vzdrževanja. Po novem bodo med vzdrževalna dela sodile tudi manjše rekonstrukcije, ki
bodo v manjši meri posegale v konstrukcijo
objektov. Poleg tega bodo med vzdrževalna
dela sodile tudi zamenjave in vgradnje naprav,
ki jih prinašata razvoj tehnike in tehnologije.
Pri tem je predvideno obvezno sodelovanje
strokovnjakov, ki bodo zagotovili strokovno
izvedbo del. Vsa ta določila bodo še zlasti
olajšala vgradnjo dvigal v večetažne zgradbe, ki nimajo dvigal. V Sloveniji je štiri in več
etažnih stanovanjskih stavb oziroma blokov,
ki nimajo dvigal, preko 11 tisoč. Starejši, invalidi, mlade družine in gibalno ovirani v teh
blokih imajo izredne težave, še zlasti, če bivajo v višjih nadstropjih. Zato bo zakon olajšal
gradnjo dvigal, ki jih bo poslej mogoče graditi
brez gradbenega dovoljenja, seveda pa ob sodelovanju ustreznih strokovnjakov.
Po novem bo mogoče hitreje graditi tudi
začasne objekte in skladišča, ki jih včasih
tako rekoč čez noč potrebujejo gospodarska
podjetja. Zakon bo omogočal tudi prehod na
elektronsko poslovanje in komuniciranje z
udeleženci pri gradnji. Tako bodo postopki za
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pridobivanje gradbene dokumentacije lahko
potekali hitreje.
Osnutek zakona določa tudi, katere objekte
je mogoče graditi brez gradbenega dovoljenja
zgolj na podlagi prijave začetka gradnje. Gre
za manjše rekonstrukcije; za postavitev začasnega objekta ob izrednih dogodkih; za postavitev začasnega objekta za skladiščenje; za
gradnjo enostavnega objekta, ki je stavba; za
odstranitev zahtevnega ali manj zahtevnega
objekta, ki se ne dotika objekta na tuji sosednji nepremičnini ali je od njega oddaljen en
meter ali več; za izvedbo del na legalno zgrajenih objektih, ki so nujna za zmanjšanje ali
odpravo posledic naravnih in drugih nesreč
in s katerimi se vzpostavi prvotno stanje. S
temi deli je treba začeti nemudoma oziroma
najpozneje v treh mesecih po naravni ali drugi nesreči.
Po novem bo lahko investitor začel na lastno odgovornost graditi že po dokončnosti
gradbenega dovoljenja in mu ne bo več treba
čakati na njegovo pravnomočnost. Na novo
osnutek zakona določa pristojnost ministrstva
za okolje in prostor tudi za izdajo gradbenih
dovoljenj za objekte, ki jih v skladu s predpisi,
ki urejajo spodbujanje investicij, kot strateško
investicijo določi vlada. Nekatere dobre rešitve iz interventnih zakonov, ki so bili sprejeti
v času epidemije covid-19, so sedaj zapisane
tudi v osnutku novega gradbenega zakona.
Prijava začetka gradnje se prilagaja vrsti gradnje, medtem, ko se plačilo komunalnega prispevka iz časa pridobitve gradbenega dovoljenja seli v čas pred prijavo začetka gradnje.
Poenostavlja se tudi dokumentacija za pridobitev uporabnega dovoljenja za enostanovanjske stavbe. Osnutek novega gradbenega zakona odpravlja ovire pri legalizaciji objektov, za
enostanovanjske stavbe, legalno zgrajene pred
2018, pa uvaja fikcijo obstoja uporabnega dovoljenja, za druge stavbe pa enostavnejši postopek za pridobitev uporabnega dovoljenja.
Javna razprava o osnutku novega gradbenega
zakona bo trajala do 31. avgusta.
T. K.

Upokojenci lahko dvignejo brezplačne
vozovnice za javni prevoz

V

skladu z novelo zakona o cestnih
prevozih, ki jo je že lani jeseni sprejel
državni zbor, lahko upokojenci, starejši od 65 let, imetniki invalidske evropske
kartice in vojni veterani od 1. julija naprej
brezplačno koristijo medkrajevni železniški
in avtobusni promet.
Do brezplačne vozovnice so upravičeni vsi
iz omenjenih skupin, ki niso v delovnem razmerju, ki ne opravljajo samostojne registrirane dejavnosti ter niso poslovodne osebe v
gospodarskih družbah ali direktorji zasebnih
zavodov. Do brezplačne vozovnice je v Sloveniji upravičenih okoli 600 tisoč državljank
in državljanov. Že od 1. februarja naprej pa
se lahko na podlagi že omenjene zakonske
novele brezplačno vozijo z avtobusi in vlaki
mladi registrirani športniki s statusom dijaka
ali študenta ter študenti invalidi.
Brezplačne vozovnice je mogoče dobiti na
prodajnih mestih na avtobusnih in železniških postajah. Med drugim je mogoče vozovnico dobiti na Železniški postaji Maribor
(Partizanska cesta 50), na Železniški postaji

Ptuj (Osojnikova 4), na AP MS v Gornji Radgoni, na AP MS v Murski Soboti (Slomškova
40) in na Železniški postaji v Ormožu (Kolodvorska 40). Upravičenec do brezplačne
vozovnice na prodajnem mestu izpolni vlogo (obrazec je mogoče dobiti tudi na spletni
strani ministrstva za infrastrukturo), vozovnico pa mu izdajo takoj. Za njeno izdelavo
mora plačati 3 evre. Vozovnica velja eno leto,
nato pa jo bo mogoče podaljšati.
Upravičenci lahko vlogo za brezplačno
vozovnico pošljejo tudi na ministrstvo za infrastrukturo po navadni ali elektronski pošti.
V tem primeru bodo brezplačno vozovnico
prejeli po pošti. V tem primeru bodo poleg
stroškov izdelave vozovnice morali zanjo plačati tudi poštnino.
Zanimanje za brezplačne vozovnice je med
upokojenci in drugimi upravičenci veliko. Do
15. julija je vlogo zanjo vložilo skoraj 50 tisoč upokojencev, preko tisoč starejših od 65
let, skoraj 800 imetnikov evropske invalidske
kartice in blizu 500 vojnih veteranov.
T. K.

1100 dodatnih mest v domovih za starejše do
konca leta 2022

E

pidemija bolezni covid-19 je pokazala, da v Sloveniji močno primanjkuje
postelj v domovih za starejše, kar je
posledica dolgoletnega zanemarjanja tega
področja. Zato je ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti v Uradnem listu že objavilo javni razpis za podelitev koncesij za opravljanje institucionalnega

varstva v domovih za starejše za okvirno 1100
novih mest. S tem bodo zagotovili dodatna
mesta v domovih za starejše.
Na javni razpis se lahko prijavijo pravne ali
fizične osebe, ki izpolnjujejo razpisne pogoje.
Koncesionarji bodo morali začeti izvajati dejavnost do konca leta 2022.
T. K.

Sociolab

M

ed poletjem smo v projektu Sociolab izkoristili čas, da smo analizirali
opravljene aktivnosti in pripravili
nekaj sprememb, ki bodo gotovo pozitivno
vplivale na sistem podpore socialni ekonomiji v Podravju. Skupaj s partnerji smo se dogovorili za prenovljeni model izvajanja aktivnosti, pripravili pregled stanja in potenciala
ter določili pet prednostnih področij, ki jih
bomo obravnavali. Ta področja so dolgotrajna oskrba starejših, trajnostni turizem, prehranska samooskrba, trajnostna mobilnost
in stanovanjska problematika. Na Razvojni
agenciji Slovenske gorice se bomo v naslednjem obdobju osredotočili na problematiko
prehranske samooskrbe, s katero se veliko
srečujemo tudi pri drugih projektih. Pri tem
bomo poskušali čim podrobneje identificirati
probleme ter proučiti možnosti in koncepte,
ki bi jih lahko v operaciji Sociolab uporabili
za reševanje posameznih problemov kot model za deležnike v Podravju.

Omeniti velja tudi sejem socialne ekonomije, ki ga bomo organizirali 17. 9. 2020
na prenovljeni tržnici na Ptuju, hkrati s tem
dogodkom pa bosta v Dominikanskem samostanu na Ptuju potekala tudi mednarodna
konferenca 2SoKrog in pa izbor ‚Naj socialno
podjetje leta 2020 v Podravju‘. Na sejmu se
bodo predstavili iniciative, socialna podjetja
in zadruge iz vsega Podravja, kar predstavlja
edinstveno priložnost za povezovanje, mreženje in večanje prepoznavnosti socialne ekonomije v regiji. Vabljeni, da z obiskom sejma
podprete ponudnike in družbeno odgovorno
podjetništvo.
Danijel Zorko

Odkrili doprsni kip Janeza Stanovnika

V

torek, 4. avgusta, je bil v sodelovanju
Mestne občine Ljubljana in Zveze
združenj borcev za vrednote NOB
Slovenije v Ljubljani odkrit doprsni kip Janeza Stanovnika. Stanovnik se je tako v Valvasorjevem parku pridružil Stanetu Kavčiču in

Francetu Bučarju.
Stanovnik je bil politik in dolgoletni predsednik ZZB NOB Slovenije. V letih 1988 do
1990 tudi predsednik predsedstva SR Slovenije, in takrat so mu ljudje dali naziv oče naroda. Je tudi častni občan Ljubljane.
Na slovesnosti s kulturnim programom,
ki je potekala na Kongresnem trgu v skladu
določil NIJZ, sta zbrane nagovorila Marijan
Križman, predsednik ZZB NOB Slovenije, in
Zoran Jankovič, župan Mestne občine Ljubljana. Na slovesnosti so bila podeljena tudi
letošnja priznanja Mestne občine Ljubljana.
Častna meščana Ljubljane sta postala psihologinja Gabi Čačinovič Vogrinčič in ekonomist Jože Mencinger.
Slovesnosti v Ljubljani je prisostvovala
tudi delegacija članov ZZB NOB iz Lenarta
in Cerkvenjaka.
F. B.
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Korona vzela letošnje sejme

K

o to poročamo, se je v Gornji Radgoni
običajno odvijal nam dobro znani radgonski kmetijsko-živilski sejem. Letos
je sejem Agra zaradi koronavirusa odpadel.
Moral bi biti že 58. zapovrstjo in do letos se
ni zgodilo, da bi kateri izpadel. V Radgoni so
imeli na programu za letošnje leto šest sejmov v štirih sejemskih terminih, a ne bo nobenega. Za Pomurski sejem je to nedvomno
katastrofa. Vodi ga Lenarčan Janez Erjavec,
sicer rojeni Benedičan, in za njega bi bil to že
štirideseti kmetijsko-živilski sejem.
V Pomurskem sejmu so se za sejem Agra

pripravljali vse do konca junija, ko so morali
sprejeti neljubo dokončno odločitev, da sejma, ki je v regiji brez resne konkurence, ne
bo. Opravljena so bila vsa mednarodna ocenjevanja, kot so mednarodno ocenjevanje
mesa in mesnih izdelkov, mleka in mlečnih
izdelkov, sokov, brezalkoholnih pijač in embaliranih vod in Slovenski oskar za embalažo.
Prav tako je bilo opravljeno Odprto državno
ocenjevanje Vino Slovenija Gornja Radgona
2020, ki spada med najuglednejša tradicionalna in mednarodno priznana ocenjevanja
ter je hkrati najpomembnejše mednarodno
ocenjevanje z največjim številom vzorcev
vin v Sloveniji.
Znano je že, da je letošnji 8. sejem obrambe, varnosti, zaščite in
reševanja SOBRA, ki bi
moral biti od 24. do 26.
septembra, preložen na
prihodnje leto na čas
od 23. do 25. septembra, v čas predsedovanja Slovenije svetu EU,
in bo tako še odmevnejši in uspešnejši.
Franc Bratkovič

Občina Benedikt

Uspeli so pripraviti proslavo ob občinskem
prazniku

V

Občini Benedikt so med prvim in
drugim valom bolezni covid-19 ob
upoštevanju strogih varnostnih ukrepov uspeli v veliki športni dvorani izpeljati
proslavo ob 21. občinskem prazniku.
Proslave verjetno ne bi mogli pripraviti, če
ne bi imeli tako velike dvorane, kot je špor-

Slavnostni govor je imel poslanec v evropskem
parlamentu Franc Bogovič.

lan Gumzar, župnik Marjan Rola, ravnatelj
osnovne šole Aljoša Bedrač, predsednica šolske vlade Barbara Vogrin, predstavniki poslovnih partnerjev in drugi gosti.
Slavnostni govor na proslavi je imel evropski poslanec Franc Bogovič. Najprej je spregovoril o izzivih, ki jih je vsem v Evropski
uniji prinesla koronakriza, nato pa je Benedičankam in Benedičanom čestital za vse, kar
so naredili in dosegli v razvoju. »Odkar imate
samostojno občino, ste naredili veliko. Podatek, da je občina ob ustanovitvi imela 1900
občank in občanov, danes pa vas je že 2600,
pove vse,« je dejal in vodstvu občine čestital
tudi za smele načrte.
Kot je dejal Bogovič, se v času epidemije
covida-19 sprašujemo, kako naj Evropa postane odpornejša, da ne bo odvisna samo od
drugih. Zavzel se je za okrepitev samooskrbe
ter za trdoživo, vitalno, zeleno in digitalno
Evropsko unijo.
Ob prazniku je Benedičankam in Benedičanom čestital tudi poslanec DZ Franc
Breznik, ki je opozoril na pomen izkoriščanja geotermalne energije, ki jo imajo na voljo
tudi v Občini Benedikt. Izrazil je upanje, da
bo epidemija covida-19 pospešila prizadevanja za njeno izkoriščanje, saj je v Sloveniji
nujno zagotoviti večjo samooskrbo z energijo
in hrano. V tem, kako se je Občina Benedikt
po tem, ko je postala samostojna, razvila, pa
Breznik vidi renesanso podeželja.

tna dvorana v Benediktu, v kateri so lahko
zagotovili socialno distanco med obiskovalci.
Sicer pa je praznovanje občinskega praznika,
imenovano Benediktovo, letos potekalo od 3.
do 12. julija.
Osrednje proslave so
se poleg številnih Benedičank in Benedičanov
ter občinskih svetnic
in svetnikov, članov
delovnih teles občine ter predstavnikov
društev in organizacij
udeležili tudi poslanec
evropskega parlamenta Franc Bogovič, poslanec Franc Breznik,
predsednik Slovenske
ljudske stranke Marjan
Podobnik, župani in
podžupani sosednjih
občin, prvi župan
so izvedli v skladu s priporočili Nacionalnega inštituta za javno
Občine Benedikt Mi- Proslavo
zdravje ob upoštevanju vseh preventivnih ukrepov.
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znanja. Za dosežke na področju športa so
Zbranim je spregovoril tudi župan Občine
ga prejele mažorete Mažoretnega in twirling
Benedikt mag. Milan Repič. »Letošnje leto
kluba Benedikt (Nika Nikita Rokavec, Ksenije najbolj zaznamovala bolezen covid-19.
ja Rokavec, Ana Lorbek, Eva Kociper, Diana
Veliki načrti, prizadevanja in želje so v hipu
Gabrovec, Tia Katan, Tamara Rakuša, Lina
postali neuresničljivi, saj smo se v trenutku
Turin Roškar, Mia Belna, Neja Kramberger,
morali prilagoditi razmeram, ki jih je prineAna Hajnc in Mojca Petek), ki so sodelovale
sla epidemija. K sreči smo v naši občini imeli
v več kategorijah na večjem številu pomemble enega okuženega. Toda, če se vsi skupaj ne
nih tekmovanj ter osvojile zlata, srebrna in
bi držali vseh preventivnih ukrepov, bi lahko
bronasta priznanja. Priznanje sta prejela tudi
bilo bistveno slabše. Hvala vam, da ste to raodbojkarica Ronja Premzl, ki se ji je uspelo
zumeli in razumete sedaj ter se tako tudi veprebiti v regijsko reprezentanco Maribora z
dete,« je dejal. »Je pa res, da je življenje postaokolico, ter Tilen Rajter, ki je v zadnjih dveh
lo drugačno in, kot kaže, bo drugačno ostalo
sezonah igral za slovensko futsal reprezenše naprej.«
tanco do devetnajst let.
Kot je dejal Repič, so zaradi covida-19 moNato je župan podelil priznanja učenkam
rali v Občini Benedikt praznovanje občinskein učencem Daši Bratuša, Sari Cerjak, Luki
ga praznika prilagoditi novim razmeram in
Lovrecu, Amadeju Plemeniču, Jakobu Rajokrniti program. Med drugim so morali prešpu, Maji Repič in Lari Režonja ter dijakoma
staviti tudi izvedbo mednarodnega projekta
Žanu Kebriču in Maji Dretar. Županova priEvropa za državljane. Gre za prvi evropski
znanja so prejeli tudi študentke in študenti
projekt, ki ga je dobila Občina Benedikt kot
oziroma diplomantke in diplomanti Alenka
nosilec in je sofinanciran direktno s strani
Senekovič, Amadej Maurič, Monika KlingsEvropske komisije, v njem pa sodeluje še 10
bichl, Cornelia Štefanec, Nejc Fekonja in Papartnerjev iz šestih držav.
Po besedah mag.
Repiča so v Občini Benedikt kljub oteženim
razmeram letos uspeli
narediti
pomembne
stvari, ki bodo dvignile kakovost življenja v
občini. Tako je občina
po sistemu energetskega pogodbeništva oziroma javno-zasebnega
partnerstva že podpisala pogodbo s podjetjem
Interenergo inženiring
za sanacijo razsvetljave v športni dvorani
in javne razsvetljave v
občini. Dosedanja sve- Na proslavi so podelili županova priznanja najboljšim športnicam in športnitila bodo zamenjali z kom, učenkam in učencem, dijakinjam in dijakom ter študentkam in študentom oziroma diplomantkam in diplomantom.
varčnimi in okolju prijaznimi, kar bo občino
tricija Rajšp, ki je izredno hitro diplomirala
stalo dobrih 155 tisoč evrov, investicija pa se
na medicinski fakulteti, sedaj pa izobraževabo poplačala v sedmih letih iz razlike za prinje na področju genetike nadaljuje na Dunavarčevano energijo.
ju.
Kot je dejal mag. Repič, je občina nadaljeProslave v Občini Benedikt so vedno povala tudi z izvedbo projekta EKO muzej dosebno doživetje zaradi bogatega kulturnelina miru, ki ga bodo poleti zaključili. Pričeli
ga programa. Tudi letos je bilo tako, saj so
so izvajati tudi projekt Večgeneracijski center
v njem med drugimi sodelovali mažorete,
Benedikt, ki ga sofinancira Evropski sklad za
pevci ljudskih pesmi Žitni klas Kulturnega
regionalni razvoj. Poleg rednega vzdrževanja
društva Benedikt, harmonikar Lan Lebreht,
cest, bankin in jarkov je občina izvedla še inučenke solo petja Kulturno umetniškega
vesticiji v rekonstrukcijo dveh odsekov cest
društva Musica Benedikt, Kulturno glasbeno
– v Sp. Bačkovi in na Benediškem vrhu. Vse
društvo Benedictus, Vox Angelica in Orkeje pripravljeno tudi za izvedbo rekonstrukcije
ster glasbene šole Rošer.
vodohrana Štajngrova in vodohrana ter preProslava je bila posebno doživetje tudi
črpališča v Zg. Porčiču. Občina Benedikt je s
zaradi tega, ker je potekala v času, ko večjih
podjetjem GMW, gradbeništvo, mehanizacija
prireditev že več mesecev zaradi epidemije
Weindorfer podpisala pogodbo za izgradnjo
bolezni covid-19 ni bilo. Zato so si vsi udelekanalizacije Sveti Trije Kralji – II. faza. »Čeženci proslave, ki so prišli v športno dvorano
prav se na zunaj nič ne vidi, vodimo aktivnoz maskami, že pri vhodu razkužili roke, nato
sti tudi v zvezi z izkoriščanjem geotermalne
pa so se posedli na stole, ki so bili dva metra
energije in računamo, da jo bo država čim
narazen. Proslavo, na kateri se je zbralo manj
prej uvrstila med obnovljive vire energije,« je
kot 500 ljudi, so izvedli ob upoštevanju vseh
dejal mag. Repič.
priporočil Nacionalnega inštituta za javno
Po njegovih besedah je bila občina aktivzdravje, po končani proslavi pa ni bilo obina tudi pri pridobivanju ponudb za izdelavo
čajnega družabnega srečanja Benedičank in
projektne dokumentacije za energetsko sanaBenedičanov.
cijo dela ostrešja osnovne šole in za obnovo
Kljub temu da so v občini Benedikt letos
pokopališča. Energetsko sanacijo šole in obprogram prireditev ob občinskem prazniku
novo parketa v športni dvorani, ki ju bo sookrnili, so pripravili več zanimivih dogodkov,
financirala Fundacija za šport, bodo izvedli v
ki so popestrili življenje v občini.
času počitnic, medtem ko bodo sanacijo poMed drugim so pripravili razstavo ročnokopališča izvedli naslednje leto.
delk Plamenke in tekmovanje z modeli avŽupan je spregovoril tudi o načrtih Občine
tomobilov na daljinsko upravljanje, slovesno
Benedikt. Med drugim nameravajo naslednje
pa so predali namenu tudi cesto v Spodnji
leto urediti motorični kotiček. Za sofinanciBačkovi in izvedli tradicionalni pohod. Odranje se bodo prijavili na razpis Evropskega
prli so tudi večgeneracijski center, izvedli
sklada za regionalni razvoj. Pripravljajo tudi
kolesarjenje, pripravili sprejem za novorodokument identifikacije investicijskega projence, izvedli krvodajalsko akcijo ter organijekta za rekonstrukcijo ceste na Drvanji in
zirali glasbeno-duhovni večer. Praznovanje
ceste s pločnikom v Šolski ulici. Občina si
občinskega praznika so 12. julija sklenili s
prizadeva tudi za nakup poslovnih prostoslavnostno mašo ob farnem žegnanju. Tako
rov, v katerih je bila včasih trgovina Kolonije kljub ukrepom za preprečevanje širjenja
ale. Če bo vse po sreči, bodo vanje preselili
bolezni covid-19 program proslavljanja obzdravniško ambulanto ter lekarno. Župan se
činskega praznika ostal dovolj raznolik, da
je na koncu zahvalil vsem Benedičankam in
je v njem lahko vsakdo našel nekaj zase.
Benedičanom, ki prispevajo k razvoju kraja
in občine.
Tomaž Kšela
Na proslavi so podelili tudi županova pri-
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Prenovili bodo javno razsvetljavo

Ž

Občina pa bo investicijo poplačala v sedmih
letih iz prihrankov za električno energijo, ker
jo bodo nova svetila porabila veliko manj kot
dosedanje žarnice. Občina računa tudi na
sredstva iz razpisa Eko sklada.
Skupno bo podjetje InterEnergo zamenjalo
237 luči javne razsvetljave in 32 reflektorjev v
športni dvorani. Gre za eno prvih takšnih investicij v javno-zasebnem partnerstvu na tem
koncu Slovenije, medtem ko je InterEnergo
nekaj podobnih projektov izvedel že na drugih
koncih Slovenije. Med drugim je to podjetje prenovilo
javno razsvetljavo v občinah Nova Gorica in Pivka.
Sicer pa je InterEnergo,
v katerem je okoli 50 zaposlenih, mednarodna energetska družba s sedežem
v Ljubljani, ki sodi med
največje energetske družbe
v Sloveniji. Ukvarja se pretežno s trgovanjem z električno energijo, gradnjo in
upravljanjem energetskih
objektov za proizvodnjo
električne energije iz obnovljivih virov ter z energetskimi storitvami. Od leta
Eneja Osterman, Blaž Šterk (na sredini) in mag. Milan Repič so podpisali
2009 je podjetje del avstrijpogodbo o prenovi javne razsvetljave v Benediktu ter razsvetljave v športni
ske skupine Kelag.
dvorani v Benediktu.
T. K.
upan Občine Benedikt mag. Milan Repič je z direktorjem podjetja InterEnergo Blažem Šterkom in projektno menedžerko Enejo Osterman podpisal pogodbo
o obnovi razsvetljave v športni dvorani in
javne razsvetljave v Benediktu v javno-zasebnem partnerstvu. Povedano po domače - gre
za to, da bo podjetje InterEnergo zamenjalo
svetila v športni dvorani in v javni razsvetljavi
v Benediktu ter jih nadomestilo z varčnimi,
ki zagotavljajo bolj kakovostno razsvetljavo.

Poslej enosmeren promet po Šolski ulici

P

red
začetkom
novega šolskega
leta so v Občini
Benedikt sprejeli odločitev, da bo poslej
promet v Šolski ulici,
ki vodi mimo vhoda
v poslopje osnovne
šole in vhoda v vrtec,
enosmeren. Promet bo
tekel v smeri od parkirišča pred osnovno
šolo in občino (nasproti Fišerjeve kapelice)
proti podjetju Branka
Srake in naprej, vožnja
v nasprotni smeri pa bo
prepovedana.
Kot pravi župan Občine Benedikt Milan
Repič, bodo poslej starši lažje pripeljali svoje
otroke do vhoda v šolo in vrtec, saj je doslej
ravno na tem odseku Šolske ulice zlasti v jutranjih urah pred pričetkom pouka prihajalo
do prometne gneče in zastojev. To je tudi razumljivo, saj pride med šolskim letom vsako
jutro v poslopje osnovne šole poleg profesoric
in profesorjev ter drugih zaposlenih na šoli
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Sodeč po projektih, ki jih je izdelal arhitekt
Urban Brandtner iz Maribora, bo nov poslovno-trgovski objekt polepšal veduto Cerkvenjaka.
V Cerkvenjaku poteka tudi izgradnja prve
faze Vitalin parka, v okviru katere bodo ob
Športno-rekreacijskem centru Cerkvenjak
zgradili balinišče in objekt za potrebe parka.
Vrednost gradbenih del znaša okoli 136 tisoč
evrov. Investicija bo deloma sofinancirana
preko LAS Ovtar Slovenskih goric iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
Ker je vlada v okviru ukrepov za ublažitev

Š
okoli 240 učenk in učencev, v vrtec pa še blizu 140 malčkov.
Prometno signalizacijo, s katero bodo
uredili enosmeren promet, so v Šolsko ulico
namestili in zarisali med 20. in 25. avgustom.
Tako je pred začetkom šolskega leta vse nared
za prihod učenk in učencev v šolo ter otrok
v vrtec.
T. K

Razširili bodo pokopališče

N

Razširjeno pokopališče v Cerkvenjaku bodo po
načrtih, ki sta jih izdelali arhitektki dr. Andreja
Benko, mag. ing. arh., in Patricija Flisar, mag. ing.
arh., uredili kot park.

posledic epidemije bolezni covid-19 dvignila
povprečnino, bo proračun Občine Cerkvenjak bogatejši za okoli 86 tisoč evrov. Občina
bo s temi sredstvi zgradila pločnik in javno
razsvetljavo ob cesti proti Občini Sveti Andraž od Tušakove vile do odcepa za Stanetince. Cesto iz Cerkvenjaka v smeri proti sosednji občini pa bo v dolžini treh kilometrov
modernizirala Direkcija Republike Slovenije
za infrastrukturo. Tako bodo na poti, po kateri otroci hodijo v šolo, povečali varnost otrok
in vseh drugih udeležencev v cestnem prometu. Občinski svet je v zvezi s tem že sprejel
rebalans občinskega proračuna.
V Občini Cerkvenjak je že stekla tudi investicija v energetsko prenovo poslopja osnovne šole. S tem projektom se je občina že prijavila na razpis Ministrstva za infrastrukturo za
sredstva iz evropskega kohezijskega sklada.
Vrednost celotne investicije po projektantski
oceni znaša preko 600 tisoč evrov z DDV, 40
odstotkov teh sredstev pa pričakujejo iz Ministrstva za infrastrukturo, del te investicije
pa nameravajo pokrili iz občinskega proračuna in tudi iz sredstev 23. člena Zakona o
financiranju občin.
Na Občini Cerkvenjak pa že razmišljajo
o nadaljnjem razvoju. Po besedah župana
Žmavca bi v občini potrebovali enoto doma
za starejše, saj se prebivalstvo v na območju
osrednjih Slovenskih goric, podobno kot v celotni Sloveniji, stara. Na območju občine potrebujejo tudi polnilno postajo za električna
vozila, optično omrežje, športno dvorano, pa
tudi prenovljen občinski prostorski načrt, saj
zazidljivih zemljišč primanjkuje, interes mladih družin za priselitev v občino pa je vse več.
Tomaž Kšela

Dogodek pod kozolcem v Andrencih

Občina Cerkvenjak

a pokopališču v Cerkvenjaku je začelo primanjkovati družinskih ter
enojnih grobov, zato na Občini Cerkvenjak že načrtujejo njegovo širitev.
Kot pravi župan Občine Cerkvenjak Marjan Žmavc, je občina že pred leti odkupila zemljišča ob južni meji pokopališča, kamor se
sedaj pokopališče lahko širi. Projekti za širitev so že narejeni. Idejno zasnovo je naredilo
podjetje OCTA, arhitekti iz Murske Sobote,
projektantki pa sta arhitektki dr. Andreja
Benko, mag. ing. arh., in Patricija Flisar, mag.
ing. arh.
Pokopališče bo urejeno kot park. Na novem delu pokopališča bo poleg klasičnih grobov tudi žarni zid. Tako kot na vseh sodobnih
pokopališčih bo tudi na novem delu cerkvenjaškega pokopališča posebno zemljišče za
raztros pepela pokojnikov. Na pokopališču
bo tudi prostor za anonimne pokope, urejena pa bo tudi kostnica. Ob širitvi pokopališča
bo občina poskrbela za ureditev dostopa za

sebnega podjetja GDO, gradnja, dom, okolje,
d. o. o., iz Gornje Radgone. V novem poslopju bodo predvidoma nova trgovina, lekarna
in več storitvenih lokalov. Nova trgovina bo
trikrat večja od sedanje Mercatorjeve. Pred
zgradbo bo tudi okoli 30 parkirišč. Investicija
bo končana predvidoma do konca leta.

invalide, na starem delu pokopališča pa bo
uredila dve novi poti. Kot pravi Žmavc, bo širitev pokopališča potekala po fazah v skladu
s potrebami.
Sicer pa so v Občini Cerkvenjak letos poleti
že asfaltirali dva cestna odseka. Gre za odsek
na cesti Cerkvenjak–Kadrenci–Andrenška
graba od začetka odseka pod kmetijo Smej
do križišča za Peščeni Vrh v dolžini 560 metrov ter za okoli 330 metrov dolg odsek na
občinski cesti Cerkvenjak–Andrenci od križišča v gozdu, do koder je bila cesta že doslej
asfaltirana, do odcepa za kmetijo Vršič in še
nekoliko naprej v smeri domačije Antonič.
Vrednost obeh investicij skupaj je znašala
okoli 115 tisoč evrov, del sredstev za obe investiciji pa je občina pridobila iz Ministrstva
za gospodarski razvoj in tehnologijo po 23.
členu Zakona o financiranju občin.
V Cerkvenjaku je gradbišče tudi na nekdanji Zimičevi domačiji, kjer gradijo novo trgovsko-poslovno zgradbo. Gre za investicijo za-

tajerski inovacijski center iz Maribora
je skupaj z Občino Cerkvenjak in Društvom za razvoj podeželja Ovtar Slovenskih goric v okviru projekta »Ovtar pod
kozolcem« pripravil pod kozolcem v Andrencih drugi dogodek, imenovan »Gremo
na podeželje«. V njegovem okviru so pripravili delavnico ustvarjanja z glino, gibalno
delavnico nordijske hoje in še nekatere aktivnosti, s katerimi so si prizadevali ohranjati
in soustvarjati kulturno in tehniško dediščino Slovenskih goric. Zaradi protikoronskih
ukrepov so dogodek izvedli brez prisotnosti
obiskovalcev.
Organizatorje in udeležence dogodka in
delavnic je uvodoma pozdravil župan Občine Cerkvenjak Marjan Žmavc, poslovna
direktorica Štajerskega inovacijskega centra
Maribor Lea Robič Mohar pa je opozorila,
da s projektom dopolnjujejo ponudbo Las
Ovtar Slovenskih goric. Zbrane je pozdravil
tudi predsednik Društva za razvoj podeželja
Ovtar Slovenskih goric Andrej Kocbek.
Tretji dogodek v okviru projekta bodo pripravili septembra letos. Upajo, da se bodo do
takrat zdravstvene razmere izboljšale in da se
ga bodo lahko udeležili tudi številni obiskovalci.

V okviru omenjenega projekta so v Andrencih postavili kozolec, za katerega so porabili 49 kubičnih metrov lesa in 1250 ur dela.
Kozolec je dejansko nekakšna učilnica v naravi za nova zelena delovna mesta in aktiviranje Ovtarjevih potencialov. Kozolec bo postal prostor za druženja, ohranjanje tradicije,
izmenjavo znanj in izkušenj, promocijo vseh,
ki ustvarjajo na tem področju ter za prostor
različne kreativnosti.
T. K.

Pod kozolcem v Andrencih so v okviru projekta
»Ovtar pod kozolcem« pripravili drugi dogodek
»Gremo na podeželje«.

www.radiomaribor.si
NAJVEC LOKALNIH RADIJSKIH NOVIC
93,1 MHz, 90,4 MHz, 87,7 MHz, 93,8 MHz
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Občina Lenart

Tekoče investicije v Občini Lenart

P

javnega naročila je bil kot najugodnejši izvajalec izbran CID čistilne naprave, d. o. o., iz
Kopra, ki bo poskrbel za tehnološki del čistilne naprave, gradbena dela pa izvaja Komunala Slovenske gorice. Skupna vrednost čistilne
naprave znaša preko 250.000 € z DDV, ob
tem pa bo občina zgradila še nov kolektor
od naselja Voličina do čistilne naprave, ki
pa po zbranih ponudbah znaša 25.000 €. Po
terminskem planu bo čistilna naprava začela
poskusno obratovati konec meseca oktobra
2020.
Dela potekajo tudi v Zavrhu, izvaja se rekonstrukcija ceste v smeri od Maistrovega
stolpa proti Nadbišcu
v dolžini 500 metrov.
Obstoječa cesta je bila v
zelo slabem stanju, zato
je obnova velika pridobitev za kraj, domačine
in obiskovalce.
V naselju Lormanje
se nadaljuje gradnja
fekalne in meteorne
kanalizacije, ureja se
javna razsvetljava, cesta
in pločnik.
Lepšo, bolj urejeno
podobo dobiva tudi
prostor pri tržnici v Lenartu. V teku je 1. faza
rekonstrukcije lenarške
Gradnja čistilne naprave v Voličini
tržnice,
odstranjene
so bile stopnice, ki so
vodile do ploščadi pri
trgovini Mercator. Namesto stopnic je urejena klančina širine 3 m.
Zgrajen je tudi oporni zid, ob klančini bo
ograja, nameščena bo
tudi nova razsvetljava.
Ureditev klančine je
velika pridobitev zlasti
za gibalno ovirane in
starejše osebe. Celovita
obnova ploščadi na tržnici se bo nadaljevala
v prihodnjem letu.
Številna dela potekajo tudi v Prežihovi ulici
Gradnja krožnega križišča v Lenartu pri trgovini Spar
in Ulici Ele Kristl v Lenartu - rekonstrukcija ceste, ureditev meteorne in fekalne kanalizacije, ureja se tudi javna
razsvetljava.
Direkcija za infrastrukturo RS je investitor
gradnje krožnega križišča pri trgovini Spar na
regionalni cesti Lenart–Gornja Radgona. Poleg krožišča bo zgrajen tudi uvoz v Novo poslovno industrijsko cono. Vrednost del znaša
okoli 250.000 EUR.
oletje je čas investicij, na območju občine Lenart je v teku vrsta gradenj in obnov infrastrukturnih objektov.
Dolgoročno izredno pomembna investicija
je gradnja čistilne naprave za naselje Voličina. Obstoječa čistilna naprava je bila zgrajena leta 2002 v velikosti 1000 populacijskih
enot. Zaradi dotrajanosti naprave in preobremenjenosti odpadnih voda naprava ni bila
več zmožna čistiti odpadne komunalne vode
v skladu z zahtevanimi standardi. Gradnja
nove naprave kapacitete 1300 populacijskih
enot bo dolgoročno rešila čiščenje odpadnih
vod za naselje Voličina.

Obnova ceste v Zavrhu

Občina Lenart se je odločila, da glavne
sestavne dele čistilne naprave povsem zamenja z novimi in z novo tehnologijo. Zvišanje
kapacitet naprave je potrebno tudi zaradi
predvidene povečane pozidave in predvsem
zaradi pralniških vod Zavoda Hrastovec.
Tehnološka rešitev temelji na odstranitvi obstoječega sistema biološke obdelave in izgradnji nove čistilne naprave s pritrjeno biomaso
po sistemu MBBR. Prednost tega sodobnega
sistema je zlasti povečanje učinka čiščenja
odpadnih vod, enostavnejše in cenejše upravljanje čistilne naprave. Na podlagi izvedbe
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Ureditev klančine pri tržnici v Lenartu

Več o investicijah boste lahko prebrali tudi
v prihodnji številki Ovtarjevih novic.
D. O., foto: Mirko Kojc in D. O.

Ob prazniku Krajevne skupnosti Voličina
Izjava župana Občine Lenart mag. Janeza Krambergerja
September je čas veselih, družabnih dogodkov. Čas trgatve, druženj, farnega praznika v Voličini. God farnega zavetnika sv.
Ruperta je tudi praznik Krajevne skupnosti
Voličina, predvsem pa praznik ljudi, čas za
druženja in prireditve. Vsako leto so številna društva, šola, organizacije, župnija in
ljudje dobre volje pripravili vrsto dogodkov,
na katerih smo se imeli lepo.
Tako je bilo v preteklih letih, letos posebne razmerne zaradi covida-19 druženjem
in praznovanjem niso naklonjene. Poleg
tega vrsta vladnih odlokov in ukrepov v
zvezi s preprečevanjem širjenja okužb s
covidom-19 javnih zbiranj, kot so razne
prireditve, ne dovoljuje, oziroma jih zelo
omejuje.
V Občini Lenart in v Krajevni skupnosti
Voličina smo se glede na nastalo situacijo
odločili, da letos prireditev ob krajevnem
prazniku ne bomo izvedli zaradi vladnih

odlokov in ukrepov, predvsem pa zaradi
odgovornosti in varovanja zdravja ljudi.
Prosim vas, da to sprejmete z razumevanjem.
Iskreno si želim, da bi se lahko znova
kmalu sproščeno družili in praznovali.
»Svet je zanimiv toliko, kolikor smo mi
radovedni«, je zapisal W. Shakespeare. Kljub
temu da smo omejeni v druženju, ostanimo
optimistični in vedri. Kajti življenje je kljub
vsemu lepo, razlogov za veselje je vedno dovolj, če jih le najdemo. Naredimo si življenje lepo in po svoji meri, tudi takrat, ko na
nekatere stvari ne moremo vplivati ali jih
spremeniti.
Spoštovani, čestitam vam ob krajevnem
in farnem prazniku in vam želim prijetno
praznovanje v krogu družine.
mag. Janez Kramberger, dr. vet. med.,
župan Občine Lenart

Izjava predsednika Sveta KS Voličina Petra Goloba
Spoštovane sokrajanke in sokrajani!
Vsako leto se veselim septembra, ki je za
nas, krajane KS Voličina, poseben čas zaradi
žegnanja in krajevnega praznika. Že v avgustu smo vsako leto pričeli s pripravami
na organizacijo številnih dogodkov za vse
generacije. Prišli so tudi ljudje iz drugih
krajev, saj je bilo vsako leto zanimivo in živahno.
Koliko pozitivne energije, idej in dobre
volje so vsako leto društva, šola, posamezniki in druge organizacije usmerili v pripravo številnih dogodkov, ki so privabili
mnogo ljudi.

Letos razmere zaradi covida-19 tega, žal,
ne dopuščajo. Vladni odloki in ukrepi zelo
omejujejo ali ne dovoljujejo javnih zbiranj,
prav tako se kot organizatorji zavedamo
odgovornosti za zdravje ljudi.
V dogovoru z Občino Lenart smo se v
KS Voličina odločili, da letos prireditev ob
krajevnem prazniku ne bomo izvedli zaradi
nastale situacije.
Prosim, da to sprejmete z razumevanjem.
Želim vam prijetno praznovanje farnega in
krajevnega praznika z vašimi domačimi.
Peter Golob, predsednik Sveta KS Voličina

Občina Lenart - občina po meri invalidov

Zveza delovnih invalidov Slovenije je Občino Lenart junija vključila v
projekt »Občina po meri invalidov«

M

tudi na svoje težje in nepokretne člane.
ed številnimi društvi, klubi in orKot pove Dušan Derganc, predsednik MDI
ganizacijami v Lenartu deluje tudi
Lenart, je letos zaradi koronavirusa tudi v
Medobčinsko društvo invalidov
njihovem društvu delo okrnjeno, poleg nekaj
(MDI) Lenart, ki združuje člane invalide iz
terminsko zastavljenih nalog pa jim je uspelo
občin Benedikt, Cerkvenjak, Lenart, Sv. Ana,
v juniju izvesti zbor članov in piknik na leSv. Trojica v Slovenskih goricah in Sv. Jurij v
narški Poleni, ki se ga je udeležilo 126 članov.
Slovenskih goricah in šteje okoli 350 članov
Povedal je, da je zelo zadovoljen z delom vseh
invalidov in okoli 100 podpornih članov nesekcij in skupin. Izletov, kopalnih dni, počiinvalidov.
tniških destinacij ZDIS-a, piknika, martinoV MDI je med ostali aktivnostmi že polnih
vanja, silvestrovanja se je lani skupaj udeleži20 let prisotno tudi petje. Začeli so z skupilo 888 članov.
no ljudskih pevcev, ki je kaj hitro prerasla v
Prisotne na zboru in pikniku je z zadomešani pevski zbor. Ta je eden redkih v involjstvom lahko seznanil, da jim je uspelo
validskih društvih v Sloveniji, ki so doslej napripeljati h koncu zahteven projekt »Občistopili tudi na vseh 21 revijah pevskih zborov
na po meri invalidov«, ki je skupen projekt
društev invalidov Zveze delovnih invalidov
Občine Lenart, Medobčinskega društva inSlovenije. Predlani so v Trbovljah bili med
validov Lenart in Zveze delovnih invalidov
petimi zbori, ki so za dvajsetletno sodelovaSlovenije.
nje prejeli posebno jubilejno priznanje. Pevovodja je že precej let Vlado Maguša, vse od
Franc Bratkovič
začetka do letošnjega leta so bili stalni člani
zbora Cilka Kaisersberger, Frančiška Lukavečki in Franček Vidovič.
Letos je zbor zaradi novega koronavirusa več
ali manj na prisilnem
počitku. Tudi državna
pevska revija je prestavljena v ugodnejše razmere.
V društvu delujejo
še druge skupine, od
športa do ročnih del, in
različni programi. Čez
leto organizirajo tudi
več izletov in ekskurzij,
ki se jih člani in članice
invalidi kot tudi pod- V petek, 19. junija 2020, je v sejni sobi Občine Lenart potekal podpis dogovoporni člani radi udele- ra o vključitvi Občine Lenart v izvajanje projekta za pridobitev listine Zveze
žujejo. Ne pozabijo pa delovnih invalidov Slovenije z nazivom »Občina po meri invalidov« 2020.
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Župan Kramberger podelil priznanja
uspešnim učencem in mentorjem

Ž

upan Občine Lenart mag. Janez Kramberger je podelil priznanja učencem in mentorjem, ki so v šolskem letu 2019/2020 na tekmovanjih v znanju, športnih tekmovanjih in drugih primerljivih tekmovanjih na državnem nivoju dosegli prvo,
drugo ali tretje mesto ali izjemne učne uspehe v času osnovnošolskega izobraževanja.
Učencem OŠ Lenart so bila priznanja podeljena na prireditvi ob šolski valeti, 23. junija v
športni dvorani in na zadnji šolski dan, 24. junija v prostorih šole.
Prejeli so jih:
- Eva Gungl za doseženo 2. mesto na državnem nivoju na natečaju Evropa v šoli
(mentorica Andreja Štancer),
- Petra Zadravec za dosežke na področju
zgodovine (mentor Bernard Petek),
- David Gergič Štravs za dosežke na področju zgodovine (mentor Bernard Petek) in za dosežke na področju fizike

-

ter rezultate z jadralnim modelarstvom
(mentor Daniel Divjak),
Jurij Petek za dosežke na področju zgodovine (mentor Bernard Petek),
Lara Kaučič za dosežke na področju
zgodovine (mentor Bernard Petek),
Eva Grajfoner za dosežke v znanju iz
Vesele šole (mentorica Karolina Divjak),
Zara Vezovnik za dosežke v znanju iz
Vesele šole (mentorica Simona Peserl
Vezovnik),
Hana Šalamun za dosežke v znanju angleškega jezika (mentorica Maja Trafela
Lubej),
Luka Kranjc za vsestransko delo in rezultate na področju tehnike (mentor Daniel Divjak),
Hana Šalamun In Petra Zadravec sta
prejeli tudi priznanje župana za izjemne
učne uspehe v času osnovnošolskega izobraževanja.

Učenci in njihovi mentorji iz OŠ Voličina so prejeli priznanja 24. junija v prostorih šole.
- Asja Žgeč za osvojeno zlato priznanje na
Prejemniki so:
16. mini festivalu otroških plesnih sku- Neja Lašič za osvojeno zlato priznanje v
pin Pika miga, ki je bilo Velenju oktobra
sodelovanju s Patricijo Slanič z razisko2019. Asja pleše v skupini pri kulturnem
valno nalogo Skrb za zdravje dihal na
društvu Plesna izba Maribor.
državnem tekmovanju Zdrav dih za nav- Nika Žgeč za osvojeno zlato priznanje
dih, ki ga organizira Društvo pljučnih in
na 16. mini festivalu otroških plesnih
alergijskih bolezni Slovenije, mentorica
skupin Pika miga, ki je bilo Velenju okIrena Fišer,
tobra 2019. Nika pleše v skupini pri kul- Patricija Slanič za osvojeno zlato priznaturnem društvu Plesna izba Maribor.
nje v sodelovanju z Nejo Lašič z razisko- Brina Bezjak za prejeto zlato priznanje v
valno nalogo Skrb za zdravje dihal na
kategoriji Začetni twirl na 20. odprtem
državnem tekmovanju Zdrav dih za navdržavnem prvenstvu v Twirlingu, ki je
dih, ki ga organizira Društvo pljučnih in
bilo v Rakeku.
alergijskih bolezni Slovenije, mentorica
- Amadej Ploj, Enej Kramberger, Luka
Irena Fišer,
Poš Šuman, Aljaž Sužnik, Alen Kram- Neja Hadžiselimović za izjemne učne
berger, Tjaž Hadžiselimović, Jan Čuuspehe v času osnovnošolskega izobraček, Timotej Kocbek in Aljaž Fras, ki so
ževanja,
igralci ekipe KMN Slovenske gorice, za
- Mija Marušič za srebrno priznanje za
osvojeno 3. mesto v državnem tekmovasvojo plesno miniaturo z naslovom Pot
nju v futsalu U13.
srca na državnem tekmovanju Plesnih
miniatur, ki je bilo marca 2020 v Ljuwww.lenart.si
bljani,

Rojsov Rumeni muškat - Županovo vino 2020

K

ot že sam naziv pove, Občina Lenart
vino uporablja v protokolarne namene, kot darilo uradnim gostom,
delegacijam; vino se toči tudi na uradnih

sprejemih in ob pogostitvah na občinskih
prireditvah. Vino je napolnjeno v buteljčne
steklenice in opremljeno z etiketo, na kateri so lenarški občinski grb, napis Županovo
vino ter podatki o vinu in pridelovalcu.
Izbor je potekal v sredo, 1. julija 2020, v
dvorani Centra slovenskih goric v organizaciji Društva vinogradnikov Lenart in Občine
Lenart. Vino smo izbirali pod strokovnim
vodstvom Andreja Reberniška. Sodelovali
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so občinski svetniki, občinski uslužbenci,
člani UO Društva vinogradnikov Lenart ter
ostali predstavniki lokalne skupnosti. Letos
je izbor potekal po spremenjenem pravilniku, ki sodelovanje omogoča vinogradnikom,
ki imajo stalno prebivališče v Občini Lenart
in ustrezajo razpisanim pogojem. Tako so z
vini lahko sodelovali prinesitelji vzorcev na 9.
meddruštveno ocenjevanje vin v Lenartu, ki
so pridelali vsaj 500 litrov vina in imajo zanj
opravljeno prijavo pridelka, na ocenjevanju
vin pa so dosegli vrhunsko oceno.
V izbor se je uvrstilo devet vin petih pridelovalcev: Vinogradništva Sebastijana Rojsa iz
Selc, Vinogradništva Kramberger iz Partinja,
Vinogradništva Donik iz Močne, Vinogradništva Štefanec iz Lenarta in Vinogradništva
Rojs - VINO VITIS iz Zavrha.
Sam izbor je potekal » na izločanje«, torej
vzorec proti vzorcu, eden je izločen, drugi gre
v naslednji krog. V napetem izboru je zmagal vzorec Rumeni muškat 2019 Vinogradništva Sebastijana Rojsa iz Selc. Sebastijan
Rojs že vrsto let obdeluje vinograd, ki leži ob
njihovi domačiji v Selcah. Najlepše rezultate
dosega prav z njegovimi rumenimi muškati.
V vinski panogi je Sebastijan dejaven tudi kot
degustator, vinski vitez, član Slovenske vinske
reprezentance in član UO Društva vinogradnikov Lenart.
Marko Šebart

Občina Sveta Ana

Kljub drugemu valu epidemije delovno poletje

T

ga razvojnega partnerstva Slovenske gorice in
širše ter izvedli njegovo javno obravnavo. Vsi
zainteresirani so lahko mnenja, pripombe in
predloge posredovali ustno na javni obravnavi, pisno na kraju razgrnitve, ustno na zapisnik v času razgrnitve ali pisno po elektronski
pošti. Kot pravi župan Slaček, večjih pripomb
niso prejeli, zato projekt nemoteno izvajajo
naprej. Čez poletje so z lastniki zemljišč, po
katerih bodo speljane kolesarske steze, sklepali ustrezne služnostne pogodbe. Pri tem
niso naleteli na večje probleme, razen v posameznih primerih, ko so lastniki raztreseni
po vsem svetu in je z njimi težko vzpostaviti
kontakt.
V glavnem pa se, kot pravi Slaček, občanke in občani veselijo kolesarskih stez, saj jih
bodo lahko uporabljali tudi otroci in mladi,
ki danes kolesarijo in včasih tudi rolkajo po
regionalnih cestah, kar ni varno. Nenazadnje
bodo lahko kolesarske steze uporabljale tudi
mlade mamice za varen prevoz z majhnimi
otroki.
Na začetku poletja je Občina Sveta Ana objavila tudi javno naročilo male vrednosti za
modernizacijo več odsekov občinskih javnih
cest. Gre za odseke javnih cest Žice–Spodnja
Ročica, Ledinek Kraner, Dražen Vrh–Holer–
Rožengrunt in Lokavec–Rožengrunt.
1. avgusta so za izgradnjo omenjenih cestnih odsekov podpisali pogodbo s podjetjem Strabag. Skupno gre za izgradnjo okoli
treh kilometrov cestišča z vsemi ustreznimi
bankinami in muldami. Vrednost celotne investicije znaša okoli 300 tisoč evrov, občina
pa bo sredstva zanjo zagotovila iz občinskega
proračuna in iz sredstev ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo po 23. členu
zakona o financiranju občin. Vse štiri odseke
bodo zgradili in predali namenu do konca
leta. Kot pravi župan Slaček, podjetje Strabag
doslej še ni gradilo cest na območju Sveta
Ane po občinskem programu, tokrat pa je
bila njegova ponudba na javnem razpisu najbolj ugodna. Prav tako je občina objavila javno naročilo male vrednosti za izbiro izvajalca
del za modernizacijo občinske ceste Dražen
vrh–Holer. Ko bo razpis končan, bodo izbrali
najbolj ugodnega izvajalca del.
Občina Sveta Ana je
čez poletje objavila tudi
javni razpis za zbiranje
ponudb za oddajo tržnih stanovanj v najem
z možnostjo odkupa.
Skladno s pogoji razpisa občina z izbranimi ponudniki sklene
pogodbo o oddaji stanovanja za določen
čas treh let. Najmanj
po dveh letih lahko
najemnik stanovanje
skupaj s parkirnim mestom od občine odkupi. Vrednost stanovanja
pred tem oceni sodno
Občina Sveta Ana, ki že ima certifikat »Slovenia Green Destination Silver«,
zapriseženi
cenilec,
je dobila še certifikat »Brez plastike«, ki dokazuje, da si občina prizadeva za
varovanje naravnega okolja, ki je v Sveti Ani zares čudovito, kar dokazuje tudi najemniku pa občina v
vrednost kupnine šteje
naša fotograija.
višino plačane varščine ob najemu stanovanja in že plačane naOd 28 junija do 12. avgusta so v Občini
jemnine za stanovanje. Preostanek kupnine
Sveta Ana javno razgrnili gradivo o gradnji
pa mora najemnik oziroma kupec plačati v
kolesarskih povezav na območju Območneako kot povsod v Sloveniji je tudi v
Občini Sveta Ana letos poleti javno
življenje pokalo ob upoštevanju priporočil Nacionalnega inštituta za javno zdravje
za preprečevanje širjenja bolezni covid-19.
Kljub drugemu valu epidemije je vodstvu občine in občinske uprave uspelo izpeljati celo
vrsto aktivnosti, ki so jih načrtovali že pred
epidemijo. Iz varnostnih razlogov so odpovedali samo Anin teden, s katerim vsako leto
praznujejo občinski praznik. V Občini Sveta
Ana, kjer so spomladi že imeli osem okuženih s koronavirusom in kjer so takrat dvakrat
razkužili vse javne površine v središču kraja,
so sledili stari modrosti, da previdnost ni nikoli odveč. To se jim je obrestovalo, saj čez
poletje v času drugega vala epidemije niso
imeli nobenega okuženega več. 26. julija so
pri Sveti Ani organizirali samo tradicionalno Anino žegnanje, na katerem je bilo okoli
30 stojnic. Na njen se je zbralo še kar precej
ljudi, čeprav jih je bilo manj kot lani. Najbolj
pomembno pa je, da so spoštovali priporočila
za preprečevanje širjenja covida-19.
To, da niso pripravili Aninega tedna, pa
ne pomeni, da so v Občini Sveta Ana v letošnjem toplem in vlažnem poletju držali roke
križem. Župan Občine Sveta Ana Silvo Slaček
je konec junija z direktorjem podjetja Lipa, z.
o. o., Sašom Horvatom podpisal gradbeno
pogodbo za dozidavo vrtca pri Osnovni šoli
Sveta Ana. Po županovih besedah bo vrtec s
prizidkom pridobil prostore za dva oddelka,
celotna investicija pa bo stala okoli 300 tisoč
evrov. V Občini Sveta Ana so se za to, da bi
za omenjeno investicijo pridobili del sredstev
od države, prijavili na ustrezen razpis, vendar
zaradi epidemije covida-19 ni bil izpeljan.
Ker so potrebe v občini tako velike in ker je
investicija že tako daleč, so se v Občini Sveta
Ana odločili, da bodo investicijo v prizidek
vrtca izvedli z lastnimi sredstvi. Kot pravi Slaček, se bo morala občina zato zadolžiti, kar
pa ne bo problem, saj trenutno nima veliko
kreditov. Rok za izgradnjo prizidka k vrtcu je
junija naslednje leto. Julija in avgusta naslednje leto bodo nato izvedli vse tehnične preglede in prevzeme, tako da bodo lahko začeli
1. septembra 2021 prizidek k vrtcu porabljati.
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30 dneh od sklenitve pogodbe o nakupu stanovanja. Najemnik se lahko odloči za nakup
stanovanja najkasneje v treh letih od dneva
najema, v nasprotnem primeru pa mu najemno razmerje preneha, stanovanje pa mora
vrniti občini. Kot pravi župan Slaček, je občina pod pogoji iz razpisa že sklenila pogodbo z
najemnikom enega stanovanja, enega ponudnika pa še iščejo. S takšno stanovanjsko politiko in različnimi drugimi ukrepi si občina
Sveta Ana prizadeva mlade družine zadržati
v domačem kraju, kar jim do neke mere tudi
uspeva.
V okviru operacije Anin pretl je občina
poleti pripravila delavnico o pripravi tradicionalnih kmečkih jedi. Med drugim so na
delavnici gospodinje spekle potico, domači
kmečki kruh in slovito domačo gibanico, po
kateri radi segajo tako turisti kot domačini.
Čez poletje je tudi Zavod za turizem Maribor–Pohorje pripravil brezplačne delavnice.
Nanje je povabil ponudnike rokodelskih izdelkov, izdelkov unikatnega in industrijskega
oblikovanja, živilskih izdelkov ter jedi in pijač postreženih na gostinski način iz območja Občine Sveta Ana, ki želijo svoje izdelke
vključiti v certifikacijsko shemo turistične
destinacije. Udeležencem na delavnicah so
strokovnjaki brezplačno svetovali kako razvijati svoje izdelke in storitve.
Občina je objavila tudi javno naročilo po

postopku naročila male vrednosti za letno
in zimsko vzdrževanje občinskih cest v letih
2020, 2021, 2022 in 2023. Vzdrževanje občinskih cest vključuje tudi izvajanje zimske
službe na njih. Sicer pa redno vzdrževanje
občinskih cest zajema redno vzdrževanje
prometnih površin, cestnih objektov, bankin,
naprav za odvodnjavanje, brežin, prometne
signalizacije in opreme ter cestne razsvetljave, pa tudi čiščenje, košnjo trave ter še nekatera opravila. Skupno mora Občina Sveta
Ana poskrbeti za vzdrževanje 114 kilometrov
občinskih cest. Zimsko službo pa mora zagotoviti na 90 kilometrih cest. Na osnovi prijav
na razpis bo občina izbrala najbolj ugodnega
ponudnika storitev letnega in zimskega vzdrževanja občinskih cest.
Občina Sveta Ana je podpisala tudi sporazum o spodbujanju zmanjšanja uporabe
plastičnega pribora v slovenskih občinah,
zato je od ministrstva za okolje prejela certifikat »Brez plastike«, ki dokazuje, da si občina
prizadeva za varovanje okolja ter za ozaveščanje prebivalcev o negativnih posledicah
prekomerne uporabe plastičnih izdelkov za
enkratno rabo. Tako je občina Sveta Ana, ki
že ima certifikat »Slovenia Green Destinacion Silver«, še enkrat dokazala, da se zaveda
pomena neokrnjenega naravnega okolja za
razvoj turizma na svojem območju.
Tomaž Kšela

Krvodajalske akcije in korona

Š

e vedno smo v času, ko nas ogroža koronavirus. Kljub ponovnemu širjenju pa
nekatere dejavnosti potekajo in se izvajajo po planu. Med temi so tudi krvodajalske
akcije, ki jih organizirajo občinske organizacije RK.
V juliju smo pri Sv. Ani organizirali že 2.
krvodajalsko akcijo v času korone. Z upoštevanjem priporočil in navodil je odvzem
potekal brez zapletov. Krvodajalci so z vabilom prejeli tudi telefonsko številko Centra za
transfuzijsko medicino, na katero so se prijavili. Določili so jim čas odvzema in na sami
akciji je delo potekalo tekoče, brez gneče in
čakanja. Zdravstvena ekipa UKC Maribor je
prišla številčno okrepljena, saj so pred vstopom v prostor vsakemu izmerili temperaturo, ga povprašali po počutju in poskrbeli
za razkuževanje rok in šele po tem je lahko
darovalec vstopil v prostore za odvzem. Namesto tradicionalne pogostitve – malice smo
aktivisti pripravili darovalcem prehrambeni
paket (kruh, klobasa, kava in sadež), ki so ga
odnesli domov. S kavico ali čajem pa so si po-

stregli kar sami iz večjih termovk in s kozarci
za enkratno uporabo. Na voljo so imeli tudi
vodo v plastenkah.
Kljub nekoliko drugačnemu pristopu in
načinu dela se z dobro voljo da vse realizirati.
Opazili smo, da se man je število darovalcev
v tem času nekoliko zmanjšalo. Imamo pa
med darovalci nekaj posameznikov z velikim
in okroglim številom odvzemov. Letos so
to bili trije. IORK Sv. Ana se jim po navadi
zahvali na rednem letnem občnem zboru s
priznanjem in praktičnim darilom. Ker letos
občnega zbora nismo mogli izpeljati, smo
to opravili na julijski krvodajalski akciji. Letošnji jubilanti so bili Srečko Gornik za 60
odvzemov, Vladimir Lubi za 70 odvzemov in
Jože Polenšak –za 80 odvzemov. Priznanja in
nagrade jim je podelil predsednik RK Sv. Ana
Martin Kocbek.
Vsem iskrene čestitke in hvala za darovano kri. Seveda pa iskrena hvala tudi vsem
ostalim krvodajalcem, ki darujete to tako pomembno tekočino in s tem rešujete življenja.
JDS

Občina Sveta Trojica v Slovenskih goricah

Po ambulanti si prizadevajo še za lekarno

T

rojičanke in Trojičani imajo od 8. junija zopet zdravstveno ambulanto na
Trojiškem trgu v svojem domačem
kraju oziroma občini. »Ponovno odprtje
zdravstvene ambulante v Sveti Trojici je med
občankami in občani naletelo na zelo ugoden
odmev. Zelo so in smo zadovoljni s koncesionarjem. Odprtje ambulante v Sveti Trojici je
bila prava poteza. Pacienti pravijo, da imajo
zdaj lahko pristen osebni stik z zdravnikom,«
pravi župan Občine Sveta Trojica David Klobasa. »Poleg tega jim sedaj k zdravniku ni več
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treba hoditi v Lenart, temveč ga lahko obiščejo kar v domačem kraju.«
Po županovih besedah so se morali v Občini Sveta Trojica za to, da imajo v občini zopet
zdravstveno ambulanto, pošteno potruditi.
Občina je morala najprej pridobiti soglasje
Ministrstva za zdravje k podelitvi koncesije, nato pa se je morala dogovoriti z družbo
Amigdala, d. o. o., na čelu z odgovorno nosilko zdravstvene dejavnosti Ksenijo Ljubojevič Džaferović, dr. med. spec., ki ji je podelila
koncesijo za dobo petnajst let.

Delež prebivalcev Občine Sveta Trojica, ki
»Sedaj si na občini prizadevamo, da bi imeprejemajo zdravila zaradi povišanega krvneli v Sveti Trojici tudi še lekarno, saj morajo
ga tlaka in za sladkorno bolezen, je blizu slopacienti po obisku pri osebnem zdravniku v
venskega povprečja.
domačem kraju po zdravila v lekarno v drugo
Delež prebivalcev, ki so jih zaradi srčne
občino. Z enim od lekarniških podjetij smo
kapi obravnavali v bolnišnici, je v Občini
že podpisali pismo o nameri, da v Sveti TrojiSveta Trojica krepko pod slovenskim povci odpre lekarno. Pridobili smo tudi soglasje
prečjem, medtem ko je odstotek starejših, ki
ene od sosednjih občin, ki ga potrebujemo.
so potrebovali bolnišnično obravnavo zaradi
Potrebujemo pa še soglasje ministrstva za
zloma kolka, v Občini Sveta Trojica nad repuzdravje in lekarniške zbornice, za kar si pribliškim povprečjem.
zadevamo,« pojasnjuje Klobasa.
Tudi delež uporabnikov pomoči na domu
Kot pravi Klobasa, si v Občini Sveta Trojica
je v Občini Sveta Trojica višji od republiškenasploh prizadevajo za zdravje ljudi, saj se zaga povprečja, krepko višja pa je tudi stopnja
vedajo, da je zdravje največja vrednota. Marumrljivosti zaradi samomora.
sikdo to spozna šele, če oziroma ko ga izgubi.
Kazalniki kažejo, da prebivalci Občine SveZato so v Občina Sveta Trojica že pred urata Trojica za svoje zdravje ne skrbijo nič manj
dno razglasitvijo epidemije bolezni covid-19
od povprečja v Sloveniji. Telesni fitnes otrok
sprejeli odločne ukrepe za preprečitev njeje blizu slovenskemu povprečju. Stopnja bolnega širjenja. Za zdaj so bili pri tem uspešni,
nišničnih obravnav zaradi nesreč v transporsaj do sredine avgusta niso imeli na območju
tnih nezgodah je krepko pod republiškim
občine še nobene okužbe. »Zato imajo največ
povprečjem. Delež prometnih nezgod z alkozaslug občanke in občani, ki spoštujejo pripoholiziranimi povzročitelji pa je blizu republiročila Nacionalnega inštituta za javno zdravje
škemu povprečju.
in sprejete ukrepe. Moram pa reči tudi, da
smo v času epidemije v občini
bili in smo še vedno zelo dobro organizirani. Zahvala za
to gre celotni ekipi oziroma
vsem, ki so v času epidemije in
po njej odgovorno opravljali
svoje naloge, od štaba civilne
zaščite, gasilcev, humanitarnih
organizacij do vseh drugih, ki
so pomagali. Ob vsem tem pa
smo imeli doslej tudi malce
sreče, da se s covidom-19 v
naši občini ni okužil še nihče.«
Klobasa je prepričan, da k
krepitvi zdravja ljudi veliko
prispevata tudi šport in rekreacija. »Zato bomo za spodbu- V Občini Sveta Trojica imajo od 8. junija naprej ponovno zdravstveno
janje športnih aktivnosti pre- ambulanto, sedaj pa si prizadevajo, da bi dobili še lekarno.
bivalcev letos namenili več kot
50 tisoč evrov, kar je okoli dva
Odzivnost Trojičank in Trojičanov v proodstotka občinskega proračuna,« pojasnjuje.
gramu Svit za raka debelega črevesa in danke
Po njegovih besedah občina veliko vlaga tudi
je malce pod republiškim povprečjem, odzivv obnavljanje športnih površin. Med drugim
nost Trojičank v programu Zora v presajanju
bodo preplastili športna igrišča pred osnovno
za raka materničnega vratu pa je nekoliko
šolo.
nad njim.
Kakšno pa je na splošno zdravje prebivalObčina Sveta Trojica po kazalnikih zdravja
cev v Občini Sveta Trojica? Podatke o tem
prebivalstva od republiškega povprečja odzbira Nacionalni inštitut za javno zdravje, ki
stopa zlasti po manjši bolniški odsotnosti z
je pred nedavnim objavil posodobljene podela ter po večji umrljivosti zaradi samomodatke o zdravju prebivalcev v vseh slovenskih
ra. Kar se tiče splošne umrljivosti, pa je na
občinah, ki jih na osnovi različnih podatkovslovenskem povprečju.
nih virov zbira in objavlja že pet let zapored.
Bolj zaskrbljujoč je podatek o nižji stopnji
Na njihovi osnovi lahko v občinah organidelovne aktivnosti aktivnega prebivalstva, saj
zirajo in izvajajo različne preventivne aktivza posameznika redno delo predstavlja gotonosti za krepitev zdravja in preprečevanje
vost za prihodnost in s tem večjo samozavest
bolezni v okoljih, kjer ljudje živijo in delajo.
pri odločitvah, ki zadevajo ustvarjanje družiNa splošno v Nacionalnem inštitutu za javno
ne in eksistenco. Gmotno stanje posameznizdravje, kjer zbirajo kazalnike o zdravju preka velikokrat posredno ali neposredno vpliva
bivalcev, ugotavljajo, da so razlike med občitudi na njegove možnosti za zdrav življenjski
nami velike.
slog. Izguba redne zaposlitve pa se marsikdaj
Sicer pa nekateri kazalniki kažejo na izboljodraža na slabšem razpoloženju in počutju
šanje zdravja prebivalcev v Sloveniji (manj
brezposelnih oseb, ki lahko negativno vpliva
bolnišničnih obravnav otrok in mladostnikov
tudi na njihovo zdravje.
zaradi astme in zaradi klopnega meningoenPomemben dejavnik tveganja za kronične
cefalitisa; manj prebivalcev prejema zdravila
bolezni in poškodbe ter nasilje je tudi prezaradi povišanega krvnega tlaka in duševkomerno uživanje alkohola. Občina Sveta
nih težav; nadaljuje se trend zmanjševanja
Trojica sodi po stopnji bolnišničnih obravumrljivosti; postopno se zmanjšuje število
nav zaradi bolezni, neposredno pripisljivih
samomorov – v petih letih se je umrljivost zaalkoholu, med povprečne občine v Sloveniji,
radi samomorov zmanjšala za 60 odstotkov;
vendar pa primerljivi podatki Slovenijo kot
zmanjšuje se število bolnišničnih obravnav
celoto uvrščajo v vrh držav članic Evropske
zaradi bolezni pripisljivih alkoholu itd.). Po
unije po posledicah škodljivega pitja.
drugi strani pa nekateri kazalniki kažejo na
Kot pravi župan Klobasa, v Občini Sveta
slabšanje zdravja prebivalstva (več ljudi preTrojica stavijo tudi na rekreacijo, saj imajo
jema zdravila zaradi sladkorne bolezni, povezanjo tako domačini kot turisti in drugi običalo se je število srčnih kapi in zlomov kolka
skovalci od blizu in daleč obilo možnosti.
pri prebivalcih, starejših od 65 let; že peto leto
Rekreativci svoje zdravje radi krepijo z razzapored naraščajo bolniške odsotnosti z dela
ličnimi aktivnostmi ob Trojiškem jezeru. Ne
itd.). Razveseljivo pa je, da je odzivnost ljudi
nazadnje Sveta Trojica že od romarskih časov
na preventivne programe večja, izboljšuje pa
slovi kot kraj, kjer je marsikateri bolnik čuse tudi telesni fitnes osnovnošolskih otrok.
dežno ozdravel. Zato so v letih od 2009 do
Pomemben kazalnik splošnega zdravstve2014 celotno območje raziskali radiestezisti
nega stanja in zmožnosti za delo zaposlenih
in odkrili več kot 50 energetskih točk. Največ
in samozaposlenih prebivalcev je kazalnik
jih je okoli cerkve in samostana ter Trojiškebolniške odsotnosti. V občini je bolniška odga jezera. Na tem območju je občina uredila
sotnost delovno aktivnih prebivalcev v minuzdravilni park, v katerem si zdravje nabirajo
lem letu trajala povprečno 14,1 koledarskih
in krepijo številni domačini, turisti in drugi
dni v letu, v Sloveniji v celoti pa 16,4 dni. Ta
obiskovalci.
kazalnik je torej za Občino Sveta Trojica nekoliko bolj ugoden od povprečja v državi.
Tomaž Kšela
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V Sv. Trojici vsaj pet večjih gradbišč
V juliju in avgustu je v Občini
Sveta Trojica opaziti delovne stroje
in gradbene izvajalce na vsaj 5 večjih projektih. Največji je gradnja
fekalne kanalizacije s prečrpališčem
in rekonstrukcija ceste z meteorno
kanalizacijo in zamenjava zastarelega vodovoda in vodovodnih
priključkov v naselju Zg. Senarska
- Vas. Investiciji, vredni 210.000,00
€, bosta svoj delež primaknili še
podjetje Telekom Slovenije, d. d.,
z gradnjo TK optičnega omrežja in
po dolgih pogajanjih tudi Elektro
Maribor, d. d., OE Gornja Radgona Foto: Peter Leopold
z zamenjavo NN elektro zračnega
omrežja z zemeljskim. Na pobudo
Na državni cesti R 1-229 proti Gočovi že
tamkajšnjih krajanov se bo v sklopu gradnje
dalj časa poteka rekonstrukcija mostu čez
najverjetneje pristopilo še k rekonstrukciji
reko Pesnico, s katero se žal precej zapleta,
odseka ceste na Stari poti. Pogovarjamo pa se
saj je stanje mostu veliko slabše, kot so sprtudi z Direkcijo RS za ceste, da bi se sočasno s
va ocenjevali projektanti, zaradi česar je bilo
projektom uredilo odvodnjavanje ob državni
potrebno zgraditi začasni nadomestni most,
cesti.
obstoječi most pa bo porušen razen stebrov
Nedaleč stran so delavci KSG, d. o. o ., v
in temeljev. Investicijo sicer vodi Direkcija za
avgustu že zaključili z izgradnjo komunalne
ceste RS, svoj piskrček pa bo morala pristaviinfrastrukture na območju OPPN Trojica
ti tudi občina zaradi prestavitev komunalnih
jug-odsek F, na katerem bodo kmalu lahko
vodov. Na novem mostu je predviden tudi
zrasle nove hiše. Streljaj stran, pred Trojiškim
enostranski pločnik za kolesarje in pešce.
jezerom oz. pri ribiški trgovini Som, pa poteDelavci podjetja Tlakovanje Kralj pa izka gradnja postajališča za avtodome. Gradbevajajo preureditev stopnišča pri Kulturnem
na dela izvaja podjetje Kristina Postružnik, s.
domu, ki bo poleg veliko lepšega izgleda
p. Elektro omrežje z Javno razsvetljavo izvaja
omogočalo tudi dostop gibalno oviranim
podjetje Fego energija, d. o. o., opremo postaosebam. Zato projekt tudi nosi ime »Gibanje
jališča pa bo montiralo podjetje Palisada, d.
brez ovir« in bo delno sofinanciran s strani
o. o., iz Kranja. Občina Sveta Trojica bo tako
Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnolahko končno omogočila, da se bodo lahko za
logijo. V okviru projekta se bodo zamenjala
enkrat vsaj trije avtodomi ustavili in oskrbeli
tudi vhodna vrata, namestile nove ograje in
z vsem potrebnim, kasneje pa je predvidena
nadstrešek, proti koncu leta pa bodo najvertudi razširitev postajališča. Z umestitvijo pojetneje sledila še več kot potrebna obnovitvestajališča in parkirnega avtomata pa se bodo
na dela v avli Kulturnega doma.
uredilo tudi parkiranje vozil okrog Trojiškega
jezera in predvsem izboljšal videz kraja ob
Jože Žel
vstopu vanj.

strani Ministrstva za gospodarski razvoj in
tehnologijo prejela 124.635 € nepovratnih
sredstev v letu 2020 in 126.411 € nepovratnih
sredstev za leto 2021. Prav tako bo občina za
realizacijo projekta dobila še 2 brezobrestna
kredita na dobo 10 let, in sicer 62.318 € za
leto 2020 in 63.205 € za leto 2021. V prvem
delu izvedbe projekta bo izvajalec rekonstruiral cestni odsek v Zg. Partinju, kjer so se že
zažela prva zemeljska dela. Predviden zaključek projekta je 30. september 2021.
Dejan Kramberger

4. faza rekonstrukcije občinskih cest se bo pričela z
rekonstrukcijo cestnega odseka v Zg. Partinju.

Izboljšanje prometne varnosti v Jurovskem
Dolu

V

centru občine Sv. Jurij v Slov. gor. se
je pričela izvajati pomembna investicija na področju cestne infrastrukture, na državni cesti skozi Jurovski Dol. S
tem projektom »Ureditev varne šolske poti
ter avtobusnih postajališč v naselju Jurovski

Dol« želijo v jurovski občini izboljšati varnost
najšibkejših udeležencev prometa, predvsem
otrok, in urediti varno pot do šole. Izvajalec
projekta je podjetje Prohaus, d. o. o., iz Ljubljane, podizvajalec pa podjetje Kokol in
Kokol iz Miklavža, ki že izvaja drugo večjo
investicijo na področju
cestne infrastrukture v
Juriju.
Vrednost investicije
znaša 467.322,82 € z
vključenim DDV. Večji
del investicije, v višini
397.959,84 €, bo pokrit
iz državnega proračuna. Jurovska občina bo
prispevala 69.362,98
€. Župan Peter Škrlec
ocenjuje, da je projekt
za sam center občine
zelo pomemben. Poleg
varne poti v šolo bo
center in povečane varnosti za pešce bo Jurovski Dol pridobil tudi
na izgledu in urejenosti
samega centra. V sklopu projekta je pod zemljo urejena tudi električna napeljava, prav
tako je infrastrukturno
poskrbljeno za optiko
in telefonijo.
Prva dela so se pričela 3. julija 2020, rok
za končanje projekta je
150 dni od pričetka del.
D. K.

V Malni in Gasteraju do novih asfaltnih
odsekov

V

poletnem času je podjetje Komunala
Slovenske gorice asfaltiralo dva krajša
makadamska cestna odseka v Občini
Sv. Jurij v Slov. gor. V Malni cestni odsek Ornik–Srnko v dolžini 470 m, v Zg. Gasteraju

pa odsek Žunkovič v dolžini 390 m. Zemeljska dela je izvedlo podjetje Pomgrad. Skupna
vrednost investicije je znašala cca. 100.000 €
D. K.

Obvestilo o objavljenem

Občina Sveti Jurij v Slovenskih goricah

4. fazo rekonstrukcije občinskih cest bo izvajalo
gradbeno podjetje Kokol in Kokol, d. o. o.

N

a razpisu za 4. fazo rekonstrukcije
občinskih cest se je za najcenejšega
med 4 ponudniki izkazalo družinsko
podjetje Kokol in Kokol iz Miklavža, ki je
ponudbo za izvedbo investicije oddalo v višini 428.267,92 €. Občina Sv. Jurij v Slov. goricah je tako 6. julija 2020 podpisala gradbeno
pogodbo z omenjenim podjetjem, ki bo izvedlo rekonstrukcijo štirih lokalnih občinskih
odsekov v skupni dolžini 3,17 km.
Projekt je sofinanciran iz 23. člena zakona
o sofinanciranja občin. Jurovska občina bo s
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JAVNEM RAZPISU
za dodelitev finančnih nagrad dijakom in študentom v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah
za šolsko/študijsko leto 2019/2020
Občina Sv. Jurij v Slov. goricah je 10. 8. 2020 objavila
Javni razpis za podelitev finančnih nagrad dijakom in študentom
v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah za šolsko/študijsko leto 2019/2020.
Občina Sv. Jurij v Slov. goricah razpisuje finančna sredstva iz proračuna občine, ki so
namenjena dijakom oz. študentom, ki dosegajo nadpovprečne rezultate pri pridobivanju
osnovne izobrazbe ali zraven rednega šolanja izkazujejo še intelektualno ali umetniško
nadarjenost oz. dosegajo izjemne dosežke na različnih področjih.
Besedilo javnega razpisa in ostala razpisna dokumentacija sta objavljena na spletni strani
občine: www.obcinajurij.si, dobite ju lahko tudi na sedežu občine v času uradnih ur.
Razpisani rok za oddajo vlog je petek, 16. 10. 2020, do 12. ure.
Občina Sv. Jurij v Slov. goricah, Peter Škrlec, župan

Podpis pogodbe
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Kljub covidu-19 v ZDUSG niso mirovali

K

ljub koronakrizi v Zvezi društev upokojencev Slovenskih goric aktivnosti
niso zastale. Prva dva meseca v letu
2020 sta obetala običajno aktivnost kot pretekla leta. Vsa vodstva v DU in v zvezi so se aktivno lotila pregleda realiziranega dela v preteklem letu. Pripravili so poročilo aktivnosti,
finančno poročilo, finančni načrt in program
dela za leto 2020. Ko pa so vsa DU začele s
svojimi aktivnostmi in realizacijo načrtovanega programa, je izbruhnila koronakriza, ki
je odpihnila načrtovane prireditve. Epidemija, ki je preplavila svet, nam je vzela svobodo
gibanja, druženja, predvsem pa aktivnosti, ki
smo jih bili vajeni in
smo jih imeli radi.
Po programu zveze
v prvih dveh mescih
so DU uspele spraviti
pod streho del občnih
zborov – DU Sveta
Trojica, DU Benedikt
in DU Sveta Ana. Ostalim DU jih je koronakriza preprečila. Tudi
»LIGA« tekmovanje I.
del v streljanju z zračno puško se ni moglo
niti začeti. Ljudskim
pevkam iz DU Lenart
je tik pred znanimi
ukrepi 7. 3. 2020 uspela
tradicionalna prireditev »S pesmijo in glasbo
ob dnevu žena«. Sledila je skoraj dvomesečna
pavza in upanje, da epidemija (izjemoma je
le nekaj posameznikov) ne bi zajela prebivalcev Slovenskih goric. Veseli me, da smo v tem
času koronavirusa bili toliko disciplinirani
pri upoštevanju navodil, da za enkrat ne beležimo izgube nikogar od bližnjih. V mesecu juniju so se že izboljšale razmere v toliko,
da smo v zvezi in po DU pohiteli vsaj delno
nadoknaditi zamujene aktivnosti. Zveza je 9.
6. 2020 organizirala mini letno skupščino z
malo več kot polovično udeležbo delegatov.
Podana so bila poročila, potrdili smo finančni plan ter program dela za 2020 in podelili
priznanja za uspešno in dolgo delo v društvu.
Priznanja za zasluge in delovanje v DU in
zvezi so prejeli: Ana Fekonja, DU Cerkve-

njak -pisno priznanje ZDU Slov. goric; Stanko Cartl, DU Lenart, Feliks Fekonja, DU
Cerkvenjak, Ivan Lorenčič, DU Cerkvenjak,
in Jože Šinko (posmrtno) DU Sveti Jurij - pisno priznanje PZDU Maribor. Čestitamo!
Društvo upokojencev Voličina je 16. 6.
2020 organizirala občni zbor, na katerem so
bili prisotni le vodstvo društva, člani UO,
aktivisti, prostovoljci programa »starejši za
starejše« in vodje sekcij. Prav tako so 27. 6.
2020 realizirali tudi planirani piknik z običajno udeležbo svojih članov in članic. Tudi DU
Lenart je 18 . 6. 2020 podobno kot DU Voličina realiziralo občni zbor s to razliko, da je bil

še številčno manjši.
V petek, 26. 6. 2020, je DU Cerkvenjak
po programu društva in v okviru občinskega praznika Občine Cerkvenjak organiziralo
meddruštveni turnir v kegljanju s kroglo na
vrvici. Sodelovalo je šest ekip. Med ženskimi
ekipami je pokal za 1. mesto je prejelo DU
Cerkvenjak, med moškimi/mešanimi ekipami so prejela pokale DU Sv. Ana za 1., DU
Lenart za 2. in DU Benedikt za 3. mesto. Najboljša posameznika sta bila Jožica Sever in
Stanko Oprešnik iz DU Sv. Ana.
Društva v zvezi od 1. 7. 2020 naprej izvajajo vse aktivnosti po sprejetem programu
na skupščini, seveda pod pogojem, da vladni
ukrepi in navodila NIJZ ponovno ne zavrejo
ali ustavijo kolesja dejavnosti.
Stanko Cartl, foto: M. Štuklek

Priznanja za ohranjanje vrednot narodnoosvobodilnega boja
zveze ob 75-letnici osvoboditve se živečim
udeležencem NOB. Priznanja je dobilo deset
še živečih udeležencev, med njimi tudi Štefka
Krajnc iz Zavrha, ki bo letos stara 100 let.

Dan državnosti
stne države, ki pa je mnogim vedno bolj
mačeha kot domovina. Postala je okolje
brezsrčnega odnosa do soljudi, morala
tone v pozabo, najpomembnejša postajata dobiček in premoženje.« Ob ugotovitvi o zapostavljanju veteranov je naglasil,
da »veterani pripadamo različnim skupinam – političnim strankam, združenjem. Naša naloga je, da v teh skupinah
poskrbimo za prevlado razuma, za to pa
mora biti naš interes usmerjen v dobrobit Slovenije.«
Ob dnevu državnosti smo v
ZB Lenart organizirali proslavo za člane in vse prebivalce
Slovenskih goric. Potekala je
pri kmetiji Alberta Kocbeka,
ki se mu iskreno zahvaljujemo
za prostor. Slavnostni govornik Darko Šorli je spregovoril
o treh pomembnih obdobjih
poti do samostojnosti, od
Majniške deklaracije, Maistra
in Slomška do osamosvojitvene vojne. Z obžalovanjem je
poudaril, da so ta zgodovinska obdobja »pripeljala Slovence in državljane Slovenije do la-
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25. 5. se nas je pri bolnišnici „Cafa“ na tradicionalnem pikniku članstva in simpatizerjev
zbralo čez 80 udeležencev. Za pomoč pri organizaciji in donacije se zahvaljujem Občini Lenart in županu, kmetiji Alberta Kocbeka, Marku Šebartu in Darku Perku, Nadi Plaucetič,
Občini Sveta Trojica in županu ter Štefki Slanič mlajši in vsem, ki so kakorkoli pomagali.
Še posebej se zahvaljujem lenarškemu županu
mag. Janezu Krambergerju za ureditev spomenika NOB na lenarškem pokopališču.
Alojz Bezjak

Komemoracija v Selcah in v Črmljenšaku
Na lep poletni dan, 1. avgusta, smo se ob
11. uri zbrali v sicer v manjšem številu zaradi
spoštovanja ukrepov NIJZ ob spominski plošči ustreljenim članom družine Druzovič na
kulturnem domu v Selcah. Slavnostni govornik Darko Perko je spregovoril o smislu žrtev
za svobodo, o njihovem trpljenju in o tem,

Ohranjanje vrednot NOB
V združenju za vrednote NOB Lenart smo
podelili dve priznanji zveze. Srebrno priznanje
je dobil Esher Hađiselimovič, zlato pa Marija Šauperl. Prav tako smo podelili priznanja

Piknik članstva pri bolnici „Cafa“

V kulturnem programu je sodeloval pevski
zbor KTD Selce pod vodstvom Olge Ornik.

kako pomembno je ohraniti smisel narodnoosvobodilnega boja za pravice in enakost v
ožji in širši skupnosti. Prav tako smo obudili
spomin na padle člane družine Muršec v Čermljenšaku. Pri obeh spominskih obeležjih
smo položili cvetje in prižgali sveče.
Suzana Kmetič

Blagoslovitev Žugmanovega križa

V

soboto, 4. julija 2020, je bila slovesna blagoslovitev obnovljenega križa
družine Žugman iz Kremberka 56
pri Sv. Ani v Slovenskih goricah. Iz župnijske
kronike in občinskega zbornika Skozi čas je
razbrati, da so prejšnji lastniki dali križ postaviti daljnega leta 1929 zaradi obolenja in pogina živine oz. kot zaobljubo pred nadaljnjim
poginom. Obnavljali so ga leta 1960 in 1997,
ko ga je lastnik Peter Žugman prestavil bliže
k hiši – prej je stal ob pešpoti ob gozdu, kakih
150 metrov niže. Na razpelu so kipi Kristusa,
Marije in angela.
Nedavno je križ neurje podrlo, pri čemer
so se kipi močno poškodovali, zaradi česar je
bila obnova le-teh precej zahtevna. Pri tej obnovi so združeno sodelovali sosedje, znanci
in prijatelji. Križ iz hrastovine in nastreški so
lepo izdelani po vzgledu sakralne umetnosti.
Kipce je strokovno obnovil Rudi Tetičkovič iz
Varde pri Jurovskem Dolu.
Svečano blagoslovitev je opravil naddekan
in častni kanonik Tonček Fras. Ob koncu slovesnosti so bili vsi prisotni povabljeni v šotor,
kjer so bili deležni kulinaričnih dobrot in rujne kapljice iz anovskih goric.
Rudi Tetičkovič

V Benediktu žegnanjska maša pod lipami

V

župniji Sv. Benedikta v Slovenskih goricah je v nedeljo,
12. julija 2020, potekala slovesnost, s katero so zaključili 21. praznovanje praznika Občine Benedikt.
Zaključek praznovanja je zaznamovala pozna žegnanjska maša, ki jo je
ob domačem župniku in prodekanu
Marjanu Roli ter duhovnikih mag.
Stanku Nežiču, mag. Janezu Sraka
in zlatomašniku Ivanu Zanjkoviču
ter diakonu Vladu Orgoliču daroval
naddekan dr. Janko Görgner. Zaradi
koronavirusa je potekala na prostem,
kot so potekala verska slavja, ko še ni
bilo cerkva, kjer so vernikom dajale
senco stoletne lipe. Dr. Janko Görgner je v svoji pridigi opisal življenje
sv. Benedikta in cerkve, ob kateri je potekala
žegnanjska maša. Mašno slavje je s petjem ob
igranju na orglah Majde Fras Leva popestril
cerkveni pevski zbor. Maše sta se s soprogami

udeležila župan mag. Milan Repič in nekdanji
župan Milan Gumzar. Slavje so s številnimi
prodajnimi stojnicami popestrili kramarji.
Ludvik Kramberger
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8. srečanje jubilejnih zakonskih parov

V

župniji Sv. Ana v Slovenskih goricah
je 20. julija 2020 ob pozni maši potekalo 8. srečanje, zakonskih parov
jubilantov. Sveto mašo je ob domačem župniku in dekanu Tončku Frasu daroval župnik

župnije Sv. Jožefa v Mariboru p. dr. Vinko
Škafar. Ob tej priliki je vsakemu zakonskemu
paru podelil blagoslov in mu zaželel srečen
zakon tudi v prihodnje. Ob koncu obreda se
je župnik Tonček Fras zahvalil p. dr. Vinku
Škafarju za maševanje in
opravljen blagoslov zakoncev ter zakonskim parom,
ki so kljub koronavirusu
našli toliko poguma, da so
se udeležili srečanja. Udeležilo se ga je 8 zakonskih
porov, med njimi bisernoporočenca Mimica in Milan Eder ter zlatoporočenca
Cvetka in Janez Vajnhandl.
Po končanem cerkvenem
delu slavja se je odvijalo
prijetno druženje zakoncev
v Gostilni Eder.
Ludvik Kramberger

Klopotec gor, kure not 2020

P

ostavitev klopotca je v Sveti Trojici že
dolgoletna tradicija. V letošnjem letu
smo načrtovali postavitev klopotca 8.
8. 2020 pri vinogradniški družini Rojko v
Oseku, žal pa so nam ukrepi za
zajezitev koronavirusa to namero
preprečili. Kljub temu pa Trojiški
vinogradniki ostajamo pri tradiciji ohranjanja kulturne dediščine,
povezane s trgatvijo. Odločili smo
se, da v letošnjem letu postavljajo
klopotec naši člani v svojem vinogradu v prisotnosti manjšega
števila udeležencev, predvsem
svojcev in sosedov. Sicer se je na
društveni postavitvi klopotca
zbralo do 150 obiskovalcev od blizu in daleč, a zaradi varnosti smo
se odločili za individualno postavitev klopotcev v vseh naseljih
občine. Prvi klopotec je bil postavljen v Zgornjem Porčiču pri Janezu Brezniku. Postavitev klopotca
so napovedali še pri Šalamunovih v Gočovi,
Edvardu Fekonji v Nadbišcu in Francu Rojku
v Oseku.
Vinogradnike je 7. 8. 2020 prijazno gostil
Branko Novak z družino, domačin iz Zgor-

njega Porčiča, ki ima pred svojim domom
lepo urejeno teraso. Dogodek smo izvedli v
okrnjeni izvedbi ob prisotnosti Novakovih
prijateljev in članov upravnega ter nadzor-

teh dveh klopi. Stanovalci so skupaj z animatorjem združili moči, poprijeli za metle, motike in grablje ter očistili in lepo uredili okolico okrog klopi, ki sedaj kar kličeta k počitku,
sproščanju v mirnem okolju narave in pogledu na labode, ki kraljujejo v ribniku. Pomen
odgovornega odnosa do okolja z medsebojnim sodelovanjem, pogovorom in pozitivno
energijo v zavodu približujejo tudi stanovalcem. »Družbena odgovornost SVZ Hrastovec

je globoko vpeta v jedro delovanja. Odgovornost do sodelavcev, stanovalcev, okolja in širše družbe je naš način dela, naša kultura, naš
vsak dan. Posebno pozornost namenjamo
odgovornemu ravnanju do naravnega okolja, saj želimo prihodnjim generacijam v roke
predati svet, na katerega bomo ponosni,« je
povedala direktorica mag. Andreja Raduha.
SVZ Hrastovec

Tradicionalna postavitev klopotca v vrtcu
Lenart

K

ot zdaj že vrsto let zapored smo v lenarškem vrtcu tudi to poletje obeležili
postavitev klopotca. Zahvaljujoč naši
občini, ki nam je podarila nov klopotec, tako
vrtčevske brajde krasi lep in nekoliko večji
klopotec, kot je bil doslej.
Ker je postavitev klopotca postal tradicionalni dogodek, poteka v sodelovanju s krajem. Letos je za postavitev klopotca skupaj
z otroki in osebjem vrtca poskrbela skupina
vinogradnikov. Poleg tega, da nas je razveselil
nov klopotec, je otroke in prisotne nagovoril
predsednik DV Lenart Stanko Kramberger.

Otroke je ozavestil o pomenu klopotca in
grozdja kot naravnega bogastva. Ob sodelovanju z Markom Šebartom, Ovtarjem Slovenskih goric, ter ob prisotnosti župana Občine
Lenart, mag. Janezom Krambergerjem, je bil
dogodek zapisan med enega tistih, ki se ga vsi
radi spominjamo.
Čeprav se otroci postavitve niso mogli udeležiti v večjem številu, saj bi to pomenilo preveliko tveganje za zdravje v tem času, pa prav
dobro vedo, čemu klopotec služi. Priložnost,
da ga občudujejo, imajo prav vsak dan. Posebej močno pa ta buri domišljijo v vetrovnih
dneh, ko glasno opozori
nase in prežene vse, kar je
treba pregnati.

Pa naj nam klopotec
zapoje širom po kraju
čim večkrat in nas spomni na krasne poletne
dni, ko sladkosnede ptičke prepodi, da grozdje
brezskrbno zori in se
»sladi«.
Za vrtec Lenart H. K.

nega organa Društva vinogradnikov. Branko
Novak je znani baritonist, ki je zbrani družbi
pripravil pravo presenečenje - na postavitev
klopotca in domači golaž družine Kramberger iz Svete Trojice je povabil svojega glasbenega prijatelja Alfija Nipiča, s
katerim veliko sodeluje. Alfi je
ob vinogradu in terasi izvedel
pravi koncert zabavne in narodno-zabavne glasbe v družbi
znanega harmonikarja in učitelja harmonike Siniše Čeha
in kitarista Roberta Pinterja, ki
so poskrbeli za pester kulturni
program. V Društvu vinogradnikov ugotavljamo, da takšne
postavitve klopotca še nismo
imeli, pa vendar je prireditev
zelo dobro uspela.
Peter Leopold

Ureditev klopi ob poti za gradom

G

rad Hrastovec stoji na vzpetini v neposredni bližini ceste Maribor–Lenart in s svojo lego privablja mar-
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sikaterega popotnika. Večina obiskovalcev
oziroma svojcev stanovalcev, ki bivajo v zavodu, se v zavod pripelje z avti. Je pa tudi veliko
takšnih, ki se od kapelice
do zavoda povzpnejo po
lepi senčni potki, ob kateri
sta postavljeni dve klopci,
ki pa sta ju v zadnjem času
obrasli trava in nizko grmičevje. Ne nazadnje se tudi
stanovalci zavodskih enot
radi samostojno ali v družbi
delavcev zavoda sprehodijo
po tej poti in si na klopeh
privoščijo počitek.
V juliju so se na bivalni
enoti Korenjaki odločili, da
bodo poskrbeli za okolico

PRIČETEK
OD 1.9.2020
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Z NARAVO IN ZA NARAVO

Ana Breznik sprejeta na prestižni Harvard
Koronakriza otežuje odhod Cerkvenjačanke na znamenito univerzo
v ZDA

S

koraj vsi osrednji slovenski mediji so
poročali o izjemnem uspehu maturantke II. gimnazije Maribor, Cerkvenjačanke Ane Breznik, ki je konec marca izvedela, da je sprejeta na prestižno ameriško
univerzo Harvard. Portal24.com je zapisal,
da na omenjeno univerzo v zadnjih desetih
letih ni uspelo priti nobenemu Slovencu.
Krili ji bodo vse stroške študija, kar letno
nanese več kot 70.000 evrov.
»Novico o sprejetju sem tako občutila kot
glavni zadetek na loteriji, čeprav ta primerjava ni najbolj poštena, saj se količina truda
potrebnega za izpolnjevanje loterijskega
lističa le stežka primerja s trdim delom in
vseživljenjskim učenjem, ki omogočita vstop
na takšno univerzo,« je za slovensko javnost
izjavila Ana. »Mislim, da te izkušnja študija
v tujini ne izpopolni le akademsko, temveč tudi osebnostno. Raznoliko okolje, kot
je Harvard, z mladimi intelektualci z vsega
sveta, s toliko unikatnimi življenjskimi izkušnjami ter prepričanji nudi popolne pogoje
za medsebojno učenje,« je še povedala.
Ano sta od nekdaj privlačili kemija in biologija, a ker še vedno malo koleba o točni
izbiri študija, je Harvard zanjo odlična izbira. Izvaja namreč program ‚Liberal arts‘,
ki študentom med drugim omogoča tudi
dobro leto preizkušanja različnih študijskih
smeri. Ana se zaenkrat najbolj nagiba k študiju kemije in fizikalne biologije.

Kot pa je sporočil portal SLOVICE.com,
je ameriška vlada sporočila, da ne bo več
izdajala viz tujim študentom na tistih univerzah, ki imajo izključno spletna predavanja. Zaradi pandemije koronavirusa se je
prav pred kratkim za tovrstni način študija
v jesenskem semestru odločil tudi prestižni
Harvard. Osemnajstletna Ana Breznik iz
Cerkvenjaka se tako po vsej verjetnosti ne
bo mogla seliti v Boston, pač pa bo študij na
Harvardu začela kar iz 7000 kilometrov oddaljene Slovenije. Ana Breznik je prepričana, da se bodo profesorji zelo potrudili, da
bodo študentom kljub veliki razdalji omogočili najkakovostnejši študij, ki pa zaenkrat ne bo ravno takšen, kot je pričakovala.
Povzel E. P.

_________________________________________________________________________________

Novice Izobraževalnega centra

Izobraževalnega
centra center, po nova
Počitnice se iztekajo, Novice
zato vas z veseljem
vabimo k nam, v Izobraževalni
zanimiva znanja.
Lahkih nog naokrog

Ob obisku Komarnika bodimo le obiskovalci

J

ezero Komarnik leži približno 2 km zahodno od Lenarta, južno od magistralne ceste Pernica–Lenart. Prvič je omenjeno že v
16. stoletju, ko so ga lastniki bližnjega gradu
Hrastovec uporabljali za gojenje rib. V šestdesetih letih prejšnjega stoletja pa je bil preurejen v akumulacijo za zadrževanje visokih
voda in na zahodni strani obdan z visokovodnim nasipom. Vodna površina meri 26 ha,
povprečna globina na sredi pa znaša približno
poldrugi meter, a se zaradi zamuljevanja niža.
Na vzhodni strani ga obdaja gozd Črni les, na
južni in vzhodni strani pa travniki in intenzivno obdelovana polja. Na vzhodni strani
prehaja močvirska vegetacija preko značilnih
združb gozdnega roba v nižinski hrastovo-belogabrov gozd z bogatim zeliščnim pasom.
Predvsem južni, nižje ležeči del Črnega lesa,
je naravovarstveno izjemno pomemben z botaničnega in zoološkega in krajinskega vidika.
Po regulaciji reke Pesnice in melioracijah
v Pesniški dolini je postal Komarnik z okolico še zadnja oaza in pomembno bivališče
mnogih ogroženih rastlin in živali. Med naravovarstveniki je prepoznan kot pomembna
ornitološka in botanična lokaliteta, od leta
2004 pa je območje jezera z gozdom Črni les
naravna vrednota državnega pomena.
V jezeru uspevajo številne redke in ogrožene vodne in močvirske rastline, ki jih drugod
v Pesniški dolini ne vidimo več. Komarnik
odlikuje pisana paleta vodnih in močvirskih
bivališč, zato je zelo pestro tudi živalstvo –
med drugim na območju najdemo kar 35 različnih vrst kačjih pastirjev, mnogi med njimi
so redki in so marsikje po Evropi že izginili.
Pomemben in neobhodno povezan del narave vrednote pa so tudi ohranjeni sestoji hrastovo-belogabrovega gozda Črni les. Da jezero in gozd tvorita celoto, lahko opazujemo še
posebej v spomladanskem času, ko se številne
dvoživke odpravijo iz gozda v jezero na »žabjo svatbo«, kjer poteka mrestitev. Ne moremo
mimo tega, da jezero Komarnik predstavlja
eno pomembnejših gnezdišč vodnih ptic v
Sloveniji. V zadnjih letih se na in ob jezeru
pojavljajo redke vrste ptic, ki so na motnje s
strani obiskovalcev še posebej občutljive.
Ohranitev biotske raznovrstnosti tega
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ob 9. uri pred stavbo Izobraževalnega centra, Nikova 9, Lenart. Veseli bomo druženja z vami.
modul

Univerza za tretje življenjsko obdobje
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območja je mogoča le s trajnostno, naravi
naravnano paradigmo. To skozi svoje aktivnosti izvaja tudi Občina Lenart, ki je v okviru EKRP projekta, s strokovnim znanjem
Zavoda RS za varstvo narave rekonstruirala
učno pot. Tako je Komarnik v letošnjem COVID-19 letu tako kot druga območja narave
privabila številne občane. Žal so se v novo
nastalih razmerah znašli tudi obiskovalci, ki
naravi niso posebej prijazni. Pozivamo vse,
da se zavedajo, da smo v naravi le na obisku
in se temu primerno tudi vedemo, lahko pa se
zgledujemo tudi po Francu Brezniku, doktorju veterine, po katerem je poimenovana tudi
Franckova učna pot. Breznik je bil nadvse velik ljubitelj Slovenskih goric in narave ter si je
za ohranjanje naravne in kulturne dediščine,
varstvo okolja, zelo prizadeval. Zgledujmo se
po njem in poskrbimo, da se njegov odnos
prenaša na naše zanamce.
Okrog jezera poteka pot, ki se nekaterim
zdi neurejena. Velja izpostaviti, da se na območju naravne vrednote izvaja kar se da malo
posegov v ta naravovarstveno pomemben
prostor. Ta naravni biser ni urejena sprehajalna parkovna površina kot tudi ni rekreacijska
površina. Cilj na območju naravne vrednote
je ohranjanje narave, njenih naravnih procesov in s tem naravnega ravnovesja ter redkih
in ogroženih rastlinskih in živalskih vrst. Ker
Komarnik ni rezervat, je takšen kot je, prosto
dostopen. Ima tudi funkcijo ribogojitvenega
ribnika in ribiška zveza Maribor zanj skrbi s

prilagojenim, sonaravnim upravljanjem.
Komarnik v primerjavi z drugimi jezeri v
Pesniški dolini, pa tudi širše, izstopa v svoji
naravovarstveni pomembnosti. Ob bližnjih
jezerih Pristava in Radehova, kjer so ribolovni revirji, so raba prostora in aktivnosti
ob jezeru iz naravovarstvenega stališča precej
bolj neustrezni (kurjenje, kampiranje, hrup),
biotska pestrost pa posledično bistveno osiromašena. Tako je Komarnik za ohranjanje
biotske raznovrstnosti severovzhodne Slovenije edinstven in prioriteta ohranjanja narave
v Pesniški dolini.
Območje ima že nekaj desetletij tudi namen izobraževanja, doživljanja in raziskovanja narave. Ljudje so na Komarniku dobrodošli, a pod pogojem, da je njihov odnos do
narave spoštljiv, njihov vpliv pa kar se da
majhen. Zato je tu tudi spuščanje psov v naravo prepovedano, območje pa tudi ni name-

njeno kolesarjem, saj je hitro in nevsakdanje
gibanje moteč faktor v času razmnoževanja,
gnezdenja in vzreje mladičev. Promet v času
mrestitve dvoživk in množične selitve iz zimovališč v jezero pa ima celo uničujoč vpliv
na populacije dvoživk. Glede na status naravne vrednote državnega pomena je Komarnik
naravno okolje, kjer je vožnja s kolesom, tako
kot z vsemi motornimi vozili, z Zakonom o
ohranjanju narave prepovedana, zato se naj
kolesarji po učno sprehajalnih poteh okoli
Komarnika odpravijo le peš.
Učna sprehajalna pot okoli Komarnika je
umeščena tako, da je na tamkajšnje rastlinstvo
in živalstvo kar najmanjši vpliv, a žal v gozdnem
delu v zadnjih letih opažamo širjenje poti, ki
se je v nekaterih delih približala brežini jezera.
V prihodnje bomo zato razmišljali o poti, ki
bo bolj oddaljena od jezera, saj je raba poti v
pomladnem času selitev dvoživk in gnezdenja
ptic v trstičju vse bolj moteča. Pomemben čas
za živali je poleg pomladi tudi zgodnje poletje.
Travniki v ekstenzivni rabi, ki so zadnja leta
pozno košeni in nasploh redki v Pesniški dolini, so življenjski prostor redkih metuljev in nekaterih ptic. Ti v višji travi najdejo zavetje pred
plenilci. Višja zarast pa zmanjšuje tudi vpliv
hrupa in drugih motenj pri vrstah, ki gnezdijo
na travnikih ali v trstičju. Enako pomembni so
travniki nasipa, po katerem je speljana Agatina
pot. Ker območje ni prepredeno s prometnicami, se v visoki travi nasipov pogosto zadržuje
divjad. V zadnjih letih, ko je pritisk vzdrževanja in košnje zmanjšan, je na Komarniku
več redkih ptic, povečalo pa se je tudi število
metuljev, ki s svojim spreletavanjem dodatno
obarvajo naš sprehod ob jezeru.
Vse občane in občanke nagovarjamo k
sprejemu usmeritev, da se za obisk Komarnika primerno opremite in pri obisku sprejmete
njegov naravni videz. Pozorne obiskovalce tu
pričakuje prava mavrica biotske pestrosti.
Martin Vernik, Zavod RS za varstvo narave, OE Maribor, foto: Robi Šiško
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Z NARAVO IN ZA NARAVO

Vrt v jeseni

L

etošnje poletje nam je dalo obilje padavin, zalivanje skoraj ni bilo potrebno.
Poznamo vrtnine, ki jim je tovrstno
vreme več kot ugajalo – kapusnice (zelje, brokoli, brstični ohrovt, cvetača, itd.), pastinak,
rdeča pesa, krompir, tudi plodovke potrebujejo veliko vode za svojo rast. Vendar pa
se tokrat na račun obilice dežja soočamo s
presežki vlage v zraku, ki na zelenjavi pušča
posledice – razvijajo se bolezni (krompirjeva
plesen na paradižniku, ožig na fižolu, gnitje
gomoljev krompirja), večji je pojav uši in polžev. Pri pridelkih je večji delež pojava gnitja
plodov (krompir, čebula, česen …). Še vedno
pa se je treba na bolezni in škodljivce odzvati
z naravi in nam prijaznimi pripravki.

V ospredju solata sorte Canasta, primerna za setev
skozi vso rastno dobo

Septembra na vrtu pobiramo pridelke in
pripravljamo proste gredice za jesensko in
zimsko setev vrtnin. V začetku septembra še
lahko sadimo sadike solat npr. gentile, ki nam
bo dorasla še to jesen. Posejemo motovilec,
špinačo, zimsko solato, radiče. Pozorni bodite

na sorte radiča – poznamo letne in prezimne
sorte radiča, zato v tem času za setev izbiramo
prezimne sorte.
V jeseni ima na vrtu prednost setev pred
sajenjem sadik. Če zamujamo s setvijo, naredimo izjemo pri endiviji in radičih in posadimo sadike. Sejan posevek bo zimo bolje
prenesel, saj bodo rastline ostale na stalnem
mestu brez presajevanja. Korenovk (npr. korenček) v jeseni več ne sejemo, tudi če jih
zavarujemo pred zmrzaljo in prezimijo, nam
bodo v naslednjem letu zelo verjetno ušle v
cvet.
Včasih se gospodinje jezijo, da ima motovilec slab vznik. Vzrok so lahko previsoke
temperature, če ga sejemo konec julija ali v
avgustu. Pomagamo si z enostavnim trikom
– seme za vsaj en teden zamrznemo in na ta
način prekinemo dormanco semena (lahko
bi rekli zimsko spanje) ter motovilec prepričamo, da je zima mimo in lahko začne kaliti.
Motovilec je tudi svetlokaličnica, kar pomeni,
da ga ne smemo ob setvi globoko zadelati v
tla. Zadelamo ga le na rahlo z grabljami.
Sejemo še črno redkev, redkvice, blitvo,
vmesne prazne prostore lahko pokrije posevek rukole. V kolikor v kolobar na vrtu vključujemo večletne rastline, pohitimo s sajenjem
sadik jagod v prvih dneh septembra. Jesensko
sajenje ima prednost pred spomladanskim.
Jagode se bodo še to jesen dobro ukoreninile,
v naslednji sezoni pa že lepo obrodile.
V kolikor vam ostanejo gredice prazne, izkoristite prostor in posejte rastline za zeleno
gnojenje. Pri težavah s strunami belo gorjušico ali oljno redkev, sicer pa zemljo bogati in
razpleveli facelija in ajda.
M. D.

Debel krompir – vesel kmet
V Sp. Senarski je skupina pobiralcev krompirja
pri družini Lasbaher-Žel
ob veselem vzdušju zelo
hitro napolnila dve prikolici obilnega pridelka,
dvakrat toliko kot lani …
Foto: Joško Zorko

V Oseku je doma najstarejši lovec na
Lenarškem

O

sek s svojimi 367 prebivalci, ob koncu lanskega leta, ki je eno od osmih
naselij v občini Sv. Trojica v Slovenskih goricah, je dokaj zanimivo naselje, tako
po svoji geografski legi kot z drugimi zanimivostmi in aktivnostmi njihovih vaščanov.

Kumara (Cucumis sativus)
Promocija zeliščarstva pri Rupertu

Domovina kumare je
daljna stara Indija. Potovala je do starega Egipta,
stare Grčije in v starem
Rimu pristala že v slanici. V času renesanse se je
množično naselila po Evropi. Od takrat jo vzgajamo
in uživamo v mnogih okusnih oblikah. V
krajih mojega otroštva smo ji rekli mürka.
Kumarična solata je bila obvezna za žanjice, saj jih je v poletni vročini in pri napornem delu prijetno osvežila. Še vedno sem
ohranila navado iz otroštva, da si na vrtu
odtrgam kumaro in jo kar tam z veseljem
pohrustam. Seveda je najbolje uživati sveže,
neolupljene, tiste, ki so bile prinesene naravnost z domačega vrta.
Za prebavo so najlažje vsaj delno dozorele (že rahlo rumenkaste), nedozorele
lahko v kombinaciji z mehurčkastimi pijačami povzročajo krče v črevesju. Kumare
vsebujejo do 97 % vode, koristne vitamine,
rudnine in druge snovi, ki ugodno vplivajo
na naše telo. Imajo izredno malo kalorij, a
so hkrati hranilne, saj vsebujejo topne vlaknine, ki vplivajo na upočasnitev prebave in
dajejo občutek sitosti. Rastlinski steroli pa
vplivajo na zmanjšanje holesterola v krvi.
Kalij znižuje raven krvnega tlaka. Dobre so
za čiščenje telesa, saj odpravljajo višek sečne kisline in s tem lajšajo artritis in revmo.
Pospešeno izločanje vode dobro vpliva tudi
na žolčnik, jetra, srce in ledvice. Vsebnost
selena nas varuje in zmanjšuje tveganje za
nastanek raka dojk, maternice, jajčnikov in
prostate.
Blagodejno je uživanje kumar tudi za
sladkorne bolnike, saj uravnava raven
krvnega sladkorja in spodbuja delovanje
trebušne slinavke, kremen pa pomaga pri
krepitvi sklepov in vezi. Antioksidanti v ku-
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mari pa zmanjšujejo tveganja za srčno-žilne bolezni,
vitamini iz skupine B pa
pripomorejo k zmanjšanju
občutka tesnobe in škodljivih učinkov stresa.
Pitje svežega soka odvaja strupe iz telesa, čisti kri,
zmanjšuje otekanje rok in nog, celulit, ter
navale krvi v meni.
Za krepitev vida in zmanjševanje zabuhlosti okrog oči položimo rezino kumare
na oko ali vatico, namočeno s kumaričnim
sokom. Na kožo kumare vplivajo pomlajevalno, hladilno, protivnetno, odpravljajo
otekline, lajšajo in zdravijo opekline.
Sok za razstrupljanje, ki ga spijemo
zjutraj na tešče: 3 sveže srednje kumare, 1
jabolko, 3 liste kodrolistnega ohrovta, sok
polovice limone.
Proti poletni dehidraciji damo v vodo
na koščke narezane kumare in pijemo skozi
ves dan.
Predlog za malico, ki jo pripravimo iz: 1
kumare, 200 g puste skute, malo soli, vejice
kopra (lahko tudi drobnjaka). Skuto damo
na rezine rženega kruha, posujemo z narezanim koprom ali drobnjakom in obložimo
z malenkost soljenimi rezinami kumar.
Če smo se otroci držali »mulasto«, so
nam rekli, da se držimo kot kisle mürke. Še
zdaj ne vem, kakšna je povezava med kislimi kumarami in slabo voljo, vsekakor pa sta
za nas in okolico mnogo boljša »Kekčeva«
volja in veselje. Bodite zdravi in kumare si
privoščite.
Promocija zeliščarstva pri Rupertu poteka
v okviru operacije Rupert (LAS Ovtar Slovenskih goric). Naložbo financirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega
sklada za regionalni razvoj.
Marija Čuček

94-letni Anton Ornik je najstarejši lovec lovskih
družin na območju UE Lenart.

V Oseku najdemo rimsko gomilno grobišče in kamnolom. Oseški podzemni kamnolom velja za enega redkih v Sloveniji, v
katerem so kamen pridobivali podzemno in
je bil iskano blago. Uporabljali so ga tudi za
gradnjo cerkva Benedikt, Sv. Trije kralji in
delno tudi pri gradnji cerkve na Ptujski gori.
Iz Oseškega kamna naj bi bil zgrajen tudi negovski grad. Ta kamen pa je še danes iskan za
gradnjo škarp in vinskih kleti.

Osek je v zgodovini imel tudi šolo. Zanimivost Oseka je prav tako domačija Bunderla,
katero pročelje krasita slika sv. Florjana in
sončna ura. V Oseku je prisotno tudi društveno življenje. Tukaj je kar nekaj let domoval lenarški Moto klub in je bilo odpeljanih
več državnih in evropskih tekmovanj v motokrosu. Danes je tam Paracenter Osek Društva
paraplegikov Podravja. Najdemo še Strelsko
društvo Osek, ki se pohvali z odličnimi strelci
in organizacijo tekmovanj. Seveda pa ne moremo mimo zelo aktivnega Prostovoljnega
gasilskega društva Osek, ki je lani proslavilo
70-letnico uspešnega delovanja. Pohvalijo se
lahko z lepo urejenim gasilskim domom s potrebno gasilsko opremo in voznim parkom.
Marsikateremu gasilskemu društvu so lahko
vzor pri delu z gasilsko mladino.
V tem trojiškem zaselku, ki meji na Občine
Benedikt, Cerkvenjak in Gornjo Radgono, je
doma tudi 94-letni Anton Ornik, najstarejši
lovec na območju UE Lenart; z ženo Marijo
sta najstarejša zakonca v Oseku. Anton Ornik
je tudi edini še živeči ustanovni član Lovske
družine Cerkvenjak, ki je bila ustanovljena 1954. leta in se leta 1968 preimenovala v
Lovsko družino Dobrava. Danes je Ornik, ki
pogreša svoje lovske tovariše, saj zaradi bolezni ne more več aktivno delovati, član Lovske
družine Benedikt. V obeh lovskih družinah je
bil tudi imenovan za častnega člana.
Franc Bratkovič

Ignac Senekovič – lovska legenda Slovenskih
goric

V

odstvo Lovske družine (LD) Dobrava
v Slovenskih goricah je pred časom
pripravilo priložnostni sprejem za
dolgoletnega požrtvovalnega in predanega
člana zelene bratovščine Ignaca Senekoviča
ob njegovi 80-letnici. Zahvalili so se mu za velikanski trud in vsestransko delovanje v korist
in za dobro divjadi v osrednjih Slovenskih goricah, kar je bila vedno njegova velika vrlina.
Ignac se je zeleni bratovščini pridružil v 60-ih
letih minulega stoletja, ko je skupaj s takratnimi lovskimi tovariši opravil pionirsko delo
v zgodovini LD Dobrava. Bil je med najbolj
zavzetimi člani, ko so med leti 1972 in 1974
gradili nov lovski dom. Opravil je skoraj 600
prostovoljnih delovnih ur in v kasnejših letih pomagal graditi še gospodarski objekt ob
domu in novo, moderno strelišče za glinaste
golobe. Prijel je za vsako delo in bil desetletja
zgled lovstvu predanega člana. Predvsem pa
je bil Ignac pravi vzor mladim lovcem in njihov uspešen mentor, saj je vedno zagovarjal
lovsko pravičnost in iskreno lovsko tovarištvo. Sodeloval je pri usposabljanju in vzgoji
številnih generacij mladih lovcev, ki še danes
cenijo njegove izkušnje in bogato praktično

Ignac Senekovič je velika lovska legenda Slovenskih
goric. Foto: Peter Rajniš, arhiv LD Dobrava

znanje. Najraje pa je vendarle zahajal v lovišče
in tam leto in zimo skrbel in pomagal divjadi.
Kot velik praktik se je izkazal tudi pri urejanju
in izgradnji lovskih naprav. Ignac je še zadnja
velika legenda LD Dobrava in je bil dolga leta
njen praporščak. Leta 2014 je ob njeni 60-letnici tudi pomagal razviti novi družinski prapor. Kasneje ga je predal v varstvo mlajšemu
praporščaku Branku Kavčiču.
M. T.
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Po Aziji

4. del

V Vietnamu

V

ietnam najbolj poznamo kot poligon
za merjenje vojaške moči iz časov
hladne vojne, danes pa je znan kot
destinacija z značilnimi riževimi polji in kot
prestolnica morske hrane. No, kuhajo zares
odlično, ampak nama z Jernejem pa je bila
Malezijska kuhinja vseeno malo bolj okusna.
Ja, ko se že en čas klatiš naokrog, si lahko že
prisvojiš malo pravice, da podajaš komentarje tudi o hrani.

Plaža v Nha Trangu.jpg

Iz Kambodže sva se z avtobusom napotila
v glavno mesto Vietnama, Ho Ši Minh. Vizo
sva nabavila že v Phnom Penhu, kjer sva jo
dobesedno kupila. V nasprotju s klasičnimi
uradniki po svetu sem tokrat prvič doživel, da
imajo v pisarni kar javno objavljen cenik za
vizo, ki ni pogojen s tem, ali izpolnjuješ pogoje ali ne, temveč je izdaja želenega dokumenta
naravnana tako, da prej hočeš vizo, več boš
plačal. Kakorkoli, obmejno območje s Kambodžo ni obetalo pretirano mondene slike,
notranjost države pa je vtis v celoti popravila.
Avtobus je seveda imel zamudo in pristala
sva okoli devete zvečer nekje na obrobju milijonskega mesta, kjer so naju takoj okupirali

neki ljudje, ki so ponujali vse mogoče. Midva
sva že po poti sklenila, da greva še isto noč
naprej, težava pa je bila to dopovedati tem
možakarjem. Nekega javnega prevoza ni bilo
na vidiku, tako da sva se zmenila z dvema
motoristoma, da sta naju zapeljala v bolj civilizirano okolje, kjer sva si uredila transport
proti obali. Prvič v življenju sva se namreč
odločila, da si vzameva ene tri dni za poležavanje na plaži, da vidiva, kako to dejansko
izgleda. Še prej sva si hotela kupiti SIM
kartico za telefon, kjer pa so naju vse
trafikantke samo zaprepadeno gledale
in cvilile, da nama ni bilo nič jasno. Za
razlog sva slišala šele čez nekaj dni – v
teh dneh bi naj namreč v neki skupini
angleških turistov eden bil pozitiven s
tako opevanim virusom, ti preprosti
ljudje pa so se potem začeli bati kar
vseh belokožcev, tako angleških kot
tudi štajerskih.
Po dokaj udobni vožnji sva naslednje
jutro prispela v letovišče Nha Trang ob
Kitajskem morju, kjer sva končno nabavila telefonsko kartico in se naselila v
zelo soliden hotel, saj sva bila vendar na
dopustu. Sprehod po mestu nama je poleg odličnih prehranjevalnih kotičkov razkril
tudi nekaj kilometrsko plažo, kamor sva se zagnala na tridneven oddih. No, tako sva mislila.
Po dveh urah dolgočasenja in premetavanja po
ležalniku je Jernej izustil tisto, kar sva mislila
oba – da ni variante, da se midva za tri dni prepustiva brezdelju in uživanju ob morju. Takoj
sva skočila na mangov sok in skovala načrt za
naprej. Omeniti moram tudi to, da denar ni bil
problem, saj sva dobesedno čez noč postala
milijonarja. Vsaj tako je kazal bankomat …
Po najini dopustniški avanturi sva se znova
odpravila v notranjost države, v kraj Dalat.
Leži kar precej višje od morja, znan pa je po
naravi, pohodniških poteh in različnih nasa-

KAKO PRAVILNO LOCUJEMO ODPADKE?

MESANI
KOMUNALNI
ODPADKI

smeti od pometanja / plenice / umazana
in neuporabna oblačila ter obutev /
onesnažen papir ali embalaža / higienski
material / ohlajen pepel / ohlajeni
cigaretni ogorki / vrečke iz sesalca / lasje
/ posoda iz keramike ali porcelana /
tapete / neuporabne tkanine in usnje /
odpadki iz šivanja / mačji pesek /
fotografije / manjši odpadki iz gume /
lepilni trak / plutovinasti zamaški steklenic
/ papir za peko / zobne ščetke

plastenke pijač in živil /
pločevinke pijač in živil / konzerve živil /
tetrapak in večslojna sestavljena
embalaža (za npr. za mleko, sokove) /
plastične vrečke in folije / embalaža iz
stiroporja / alu folije / plastični krožniki,
ločki in kozarci / plastična embalaža
čistil in pralnih sredstev (mehčalec,
šampon, tekočih mil…) / plastične tube
od zobnih past / embalaža CD-jev in
DVD-jev / plastični in kovinski pokrovčki
in zamaški / škatlice od cigaret
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dosti ljudi in kjer se kadi, tam ne more biti
dih. Že prevoz je bil prava avantura, saj smo
slabo. In zares nisva praktično nikoli imela
se peljali s krasno predelanim in udobnim
nekih prebavnih težav ali slabosti.
kombijem, ki ga je šofer na vsako uro posesal. Če sem pogledal zasedbo v kombiju, smo
Riževa polja se nahajajo daleč na severu in
bili prisotni sami zanimivi liki, kot iz stripa
ker je tam bilo napovedano zelo slabo vreme,
Alan Ford. Imeli smo celo televizijo, kjer smo
sva za naprej načrtovala pot raje na jug. Škoda
gledali film Bogovi so padli na glavo v viebi bilo časa, če bi raziskovala znane nasade v
tnamščini. Ko si gledal ene in druge, je bila
megli ali dežju, ker od doživetja nimaš nič. Za
situacija sila smešna …
naprej sva si omislila dogodivščine na reki MeV Dalatu sva imela na izbiro toliko mokong, za vnovični poskus poležavanja na plaži
žnosti za nočitev, da sva si lahko izmislila
pa sva izbrala otok Phu Quoc. Morda pa nama
karkoli, posledično pa sva dobro zbila tudi
tokrat uspe ležati na plaži več kot dve uri …
ceno. Omeniti moram, da so me Vietnamci
Danijel Zorko
malce negativno presenetili, saj je zares malokdo znal vsaj malo angleško. Posledično smo se velikokrat znašli
v zelo zabavnih situacijah, vseeno
pa je potem vedno šlo veliko časa
in energije, če si hotel kaj urediti.
Tako sva želela na deželi obiskati nekaj kitajskih templjev in kak
slap, pa so bili lokalni avtobusi
tako prelepljeni z nekimi oznakami, da je šofer, ki je bil po pravilu
visok komaj kaj čez višino šanka,
komaj gledal skozi šipo. Tako sva
malo uporabila noge in se kar peš
odpravila raziskovat. Poleg naravnih zanimivosti nisva mogla mimo Budistični tempelj
stojnic in nasadov z jagodami, ki
jih imajo tu zares ogromno. Štajerca je sram priznati, ampak na tem
potovanju sva res požrla več jagod
kot piva. Še posebej, ko sva odkrila
večerno tržnico v mestecu, kjer je
znova tako dišalo po ulični hrani,
da sploh več nisva hodila degustirat v neke restavracije. No, resnici
na ljubo, po nekaj razočaranjih v
restavracijah sva le-te pogosto zamenjala za lokalna zbirališča, kjer
so domačini zvečer preprosto na
ulice postavili plastične stole in
mize ter na žaru pripravljali enostavne specialitete. Pri tem sva se Med jagodami primanjkuje delovne sile, verjetno so vsi v rižu.
držala enostavnega pravila – kjer je

Galaxy Note20 | Note20 Ultra 5G
Mobilni telefon, ki opravlja naloge
osebnega računalnika in še več.
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ZA OHRANJANJE SPOMINOV

Narod, ki ne preseže preteklosti, ne doseže prihodnosti!

Konec

Dr. Marjan Toš
»Ena lastovica še ne naredi pomladi, ena sama polhovka
pa obrne Trojico povsem narobe ...«

Sv. Trojica na prelomu 19. in 20. stoletja in v desetletju pred
prvo svetovno vojno

O

Referat za simpozij ob 60-letnici smrti dr. Alojza Kraigherja

btožnica mu je očitala izdelavo klobas iz mesa bolnih živali, klanje živine brez pregleda živinooglednika in
napeljevanje »svojih ljudi« h krivemu pričanju v njegovo dobro na sodišču. Obsodili so
ga na 4 mesece strogega zapora. Novembra
1913 so oblasti odlikovale bivšega župnijskega upravitelja pri Sv. Trojici p. Nikolaja
Meznariča. Odlikovanje je prejel za 40-letno
službovanje v tej župniji. Gostilničarji so bili
tudi pri Trojici zadovoljni z izkupčki, zato
niso bili jezni, ker so oblasti januarja 1914
zavrnile prošnjo za odprtje brezalkoholne
gostilne pri Sv. Trojici. A slovenski katoliški
tabor je zaradi tega ostro protestiral in oblastem v mariborskem okrajnem glavarstvu
očital neenakost pred zakonom. Zavrnitev
prošnje so utemeljevali s tem, »da se mariborsko okrajno glavarstvo boji Nemcev in
meškutarjev ter z njimi sodeluje. Zato ne preseneča, da nemškutarji z naglico odpirajo svoje »šnopsarne«43. Kronisti so spomladi 1914
tudi pribeležili odhoda okrajnega zdravnika
dr. Lojza Kraigherja in gvardijana Kasijana
Zemljaka v Ljubljano. Oba so ocenili kot
»zelo delavna moža, ki sta žalibog vzela slovo
od nas« 44.
Med prvo svetovno vojno 1914–1918 je
bilo življenje v trgu in v okoliških vaseh dokaj enolično in se je s stopnjevanjem vojne
slabšalo. Po avstro-ogrski vojni napovedi Srbiji konec julija 1914 se je tudi na slovenskogoriškem podeželju na veliko začela izvajati
mobilizacija. Uradniki iz Maribora so najprej
naznanili delno mobilizacijo, kmalu po njej
pa še splošno. Vpoklicani so bili navdušeni,
slišati je bilo tudi klice: »Hoch Österreich –
nieder mit Serbien«. Veliko je bilo popivanja in uživanja alkohola, kar je povzročalo
praske proti Slovencem. Že 26. julija ponoči
istega leta so šli vpoklicani možje in fantje
skozi lenarški trg, vriskali in prepevali so,
»ne da bi reveži vedeli, da marsikateri gleda
zadnjikrat Slovenske gorice. Bil je neskončno
žalosten prizor, ko je odhajal cvet mladeničev
Slovenskih goric v boj proti sokrvnim bratom
za obstoj tedaj že popolnoma degenerirane in
na smrt obsojene habsburške dinastije« 45. 27.
julija 1914 se je večja množica mobilizirancev zbrala v središču Lenarta. Spremljala jih
je pihalna godba, na čelu te velike množice
pa je bil Ferdinand Golob iz Svete Trojice 46.
Prepevalo se je in vriskalo, godba je večkrat
zaigrala cesarsko himno. Takrat so se vsi odkrili. Mobilizacija se je nadaljevala še avgusta 1914. Kmalu po izbruhu vojne so oblasti
začele z aretacijami in zapiranjem zavednih
Slovencev. Ob tem so takratne oblasti umetno netile sovraštvo do Srbov, kar se je z razvojem vojne le še stopnjevalo. Med zaprtimi
je bil tudi takratni trojiški zdravnik, dr. Bruno Weixl 47. Aretirali so ga 30. avgusta 1914
in odpeljali v graški zapor. Kot razlog za pri-

jetje so oblasti navajale njegovo sodelovanje
z Rdečim križem v času balkanskih vojn, ko
je bil dr. Bruno Weixl zdravnik v Nišu. Poleg
tega je aktivno sodeloval z naprednimi lenarškimi narodnjaki in s pripadniki društva
Sokol. Poleti 1914 se je udeležil tudi znamenitega zleta mariborskih sokolov v Rušah.
Vojna se je nadaljevala, vse več je bilo
vpoklicanih in vse več mož in fantov iz Slovenskih goric je na frontah padlo. Nastopil
je čas, ko je tudi ta del Slovenskih goric ostal
brez znatnega dela moške delovne sile, saj so
bili možje in fantje na veliko mobilizirani v
avstro-ogrsko vojsko in so se borili na frontah. Tam jih je veliko padlo, bili so ranjeni ali
celo pogrešani. Na zemlji so delale ženske in
tudi otroci, saj bi sicer ostala polja še bolj neobdelana. Ker so otroci morali trdo delati na
zemlji, je bilo izvajanje šolskega pouka zelo
oteženo.Vojaštva v teh krajih ni bilo čutiti,
vojaki so prihajali le ob naborih in prevzemih zrnja. Tega je bilo vse manj, saj so bila
polja slabo obdelana in so bile letine slabše
kot pred vojno. Mnogi kmetje so zrnje tudi
skrivali in bili zaradi tega sodno preganjani.
Zaradi tega so veliko trpeli, vsi posestniki so
vedeli, »da ne morejo shajati s količinami zrnja, ki so jih pustile oblasti, če hočejo redno
obdelati polja. Zato je bilo naravno, da so
zrnje skrivali. Kdor pa je imel nesrečo, da so
mu to dokazali – ovadbe sovražnih sosedov so
le prepogosto odigrale vlogo – se je moral zagovarjati pred sodiščem. Kazni so bile stroge,
obenem se je izrekel tudi zaseg najdenega zrnja. Ta postava bila je tudi dostikrat sama sebi
nasprotujoča in krivična« 48. Beguncev v Slovenskih goricah v času vojne ni bilo veliko,
pač pa so proti koncu vojne v večjem številu
prihajali ljudje iz bližnjega Maribora, da bi
kupili prehrambene artikle. Živil je namreč
vse bolj primanjkovalo, postajala so draga in
težko jih je bilo dobiti. Kmetje iz Slovenskih
goric jih v mesto niso več nosili, saj so jih pogosto okradli in je bilo to nevarno početje.
Zato so prihajali meščani med kmete in bili
veseli, če so lahko kupili vsaj nekaj živil. Ljudje so bili že sestradani in so živež kupovali
tudi po visokih cenah. Pojavljali so se celo
posamezni prekupčevalci, ki so na podeželju
pokupili vse, kar se je sploh kupiti dalo.
Po koncu prve svetovne vojne, ki je pri Sv.
Trojici v Slovenskih goricah povzročila rahlo
stagnacijo prebivalstva, je jeseni 1918 razpadla avstro-ogrska monarhija in 1. decembra
1918 je bila ustanovljena nova država SHS
(Srbov, Hrvatov in Slovencev), kasnejša Kraljevina Jugoslavija. Nad ustanovitvijo nove
države so bili tudi pri Sv. Trojici najprej navdušeni, a kmalu razočarani, saj nova država
ni odpravila mnogih gospodarsko-socialnih
problemov, ki so pestili celotne osrednje Slovenske gorice.

SG, št. 5, letnik 48, Maribor 29. 1. 1914.
44
SG, št. 13, letnik 48, Maribor 26.3. 1914. Leta 1914 je izšlo eno najbolj znanih Kraigherjevih del,
Kontrolor Škrobar. V romanu so upodobljeni tudi nekateri liki in dogajanja pri Sveti Trjici, ki jo je
Kraigher poimenoval kot Marija Pomočnica.
45
Ožbalt Ilaunig, Rokopisi; Kronika sodnije pri Sv. Lenartu, zvezek I., Pokrajinski arhiv Maribor,
1937045/2, spis Svetovna vojska, str. 108. Dr. Ožbalt Ilaunig je bil rojen 26. julija 1876 v Reberci na
Koroškem, pravo je promoviral na Univerzi v Celovcu in je prišel na lenarško sodišče leta 1908. Hitro
je napredoval in postal leta 1920 sodni starešina. Ta položaj je ohranil vse do upokojitve leta 1940.
Umrl je 8. februarja 1945 v Lenartu, kjer je tudi pokopan (prim. Zbornik ob 100-letnici sokolstva v
Lenartu, Lenart 2008, 11).
46
Ibid., Golob je bil trgovčev sin iz znane trojiške družine Golob.
47
Bruno Weixl je bil slovenski zdravnik pri Sv. Trojici vse do leta 1941. Bil je vnet podpornik lenarškega
društva Sokol, tesen sodelavec dr. Milana Goriška in udeleženec sokolskega zleta v Rušah na Vidov
dan, 28. junija 1914. Ima veliko zaslug za razvoj sokolske ideje in gibanja pri Sv. Trojici, kjer je lenarški
Sokol že leta 1921 ustanovil odsek za Sv. Trojico, katerega poglavitni namen je bil pridobivanje in vzgajanje novih članov. Pred II. svetovno vojno je bil dr. Bruno Weixl tudi namestnik staroste Sokolskega
društva Lenart (prim. Marjan Toš, Sokolsko društvo Lenart 1908–1998, Lenart 1998, 35–39).
48
Ibid., str. 117.
43
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90 let Friderika Mauka iz Zgornjega Porčiča

T

ridesetega maja 2020 je 90. jubilej praznoval Friderik Mauko iz Zg. Porčiča.
Friderik se je rodil v Zgornjem Porčiču
staršema Mariji in Frideriku. V mladih
letih je spoznal svojo življenjsko sopotnico Jožefo, s katero sta se novembra
1958 poročila in si ustvarila družino v
Zg. Porčiču. Življenje so jima popestrili
otroci Olga, Zdenka, Milita, Dragica in
Miroslav ter vnukinji Suzana in Larisa.
Ob njegovem jubileju so ga obiskali
župan Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah David Klobasa, predstavniki Društva upokojencev Sveta Trojica in Občinske organizacije Rdečega

križa Sveta Trojica. Zaželeli smo mu še mnoga zdrava leta.
OU Sveta Trojica

Jurovski župan Peter Škrlec obiskal 90-letnici
90 let Antonije Čuček iz Žitenc

M

eseca marca 2020 je svoj 90. rojstni
dan praznovala Antonija Čuček iz
Žitenc. Zaradi razglašene epidemije covida-19 jo je župan Peter Škrlec obiskal
na domu v mesecu juniju. Ob tej priložnosti
ji je zaželel zdravja in vse najboljše tudi v prihodnje in ji izročil priložnostno simbolično
darilo. Antonija Čuček, rojena Perko, se je
rodila leta1930 v Žitencah. Poročila se je s
sodarjem Antonom Čučkom, ki je umrl leta
2001. Antoniji na jesen življenja pri vsakodnevnih opravilih pomaga Jože Vake.

90 let Marije Kukovec iz Sp. Gasteraja

J

urovski župan Peter Škrlec je 25. junija
2020 obiskal tudi Marijo Kukovec iz Sp.
Gasteraja, ki je ta dan praznovala svoj 90.
rojstni dan. Marija Kukovec se je leta 1930
rodila v Ledineku na Sveti Ani, kjer je tudi
preživljala otroštvo skupaj s sestro in štirimi
brati. Marija ima dva sina in hčer ter štiri
vnuke in osem pravnukov, katerih obiskov se
zelo razveseli. Sedemnajst let je bila zaposlena
v lenarškem Agrokombinatu, nato je gospodinjila in prevzela delo na kmetiji. Ob njenem
jubileju ji je jurovski župan čestital in zaželel
veliko zdravih let še naprej ter ji izročil spominsko darilo.

60 let zakona Mimice in Milana Edra

P

ri Sv. Ani v Slovenskih Goricah letos
praznujeta 60 let skupnega zakonskega življenja Mimica (Marija) in Milan
Eder. Mimica se je leta 1940 rodila v kmečki družini na Zgornji Ščavnici, Milan pa leta
1941 v Jurovskem Dolu. Mlada sta se leta
1959 odpravila na delo v Avstrijo, kjer sta se
leta 1960 v Salzburgu poročila. Nekaj časa sta
bila zaposlena v Avstriji, nato pa v Nemčiji,
kjer je Milan v Stuttgartu vodil MPZ Domači zvon. Po vrnitvi v domovino je v Lenartu
20 let vodil Pevski zbor Obrtnik Lenart. Nekaj časa pa je bil tudi organist pri Sv. Ani. S
prihranki sta si pri Sv. Ani, kjer sedaj živita,
kupila 200 let staro gostilno, ki sta jo obnavljala in posodabljala, sedaj pa jo vodi hčerka
Natalija Monika. V družini sta se jima rodili
dve hčerki, Anemmari in Natalija Monika, ki
sta ju obdarili s 5 vnuki 3 pravnuki. Milan je
dolgoletni član Lovske družine Sv. Ana, ob

tem pa je v njej dolga leta deloval tudi kot blagajnik. Nekaj časa je deloval tudi v gasilskem
društvu. Po predaji gostilne hčerki sta se vselila v novo hišo, ki sta si jo zgradila pri Sv. Ani,
kjer preživljata jesen upokojenskega življenja.
Ludvik Kramberger
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Zlata poroka zakoncev Bračko

Z

akonca Amalija Marija in Jožef
Bračko, doma iz Močne, sta 31.
maja obeležila 50 let poroke. Civilni obred je 25. julija opravil župan
Občine Lenart mag. Janez Kramberger.
Potekal je v Mali dvorani Centra Slovenskih goric v Lenartu ob prisotnosti
prič. Čez en teden sta v družbi domačih in prijateljev v cerkvi sv. Marjete
Antiohijske v Pernici obnovila še cerkvene zaobljube.
Amalija Marija in Jožef sta se poročila 31. maja 1970. leta civilno v Lenartu
in cerkveno v cerkvi sv. Jurija v Jurovskem Dolu. Oba izhajata iz kmečkih družin.
To ju je tudi vodilo, da sta temelje za skupno
življenjsko pot začela graditi na nevestinem
domu, na 20 ha veliki kmetiji v Spodnjem
Gasteraju. Dom in družino sta si ustvarila na
manjši kmetiji v Močni – Jožefovi domačiji. Tako sta združila in z družino obdelujeta
obe kmetiji. V zakonu so se jima rodili trije
otroci, ki se s svojimi družinami radi vračajo
domov in zberejo v njuni družbi. Imata tudi

V
pet vnukov, ki se jih vedno zelo razveselita.
Svojo ljubezen do dela na kmetiji, zavedanje
pomena doma pridelane hrane, veselje do vrtnin in živali z radostjo prenašata tudi njim.
Vsem skupaj sta neizmerno hvaležna za ves
izkazan trud in pomoč, saj jima tako lajšajo
in lepšajo jesen življenja, zlasti zetu Miranu,
ki jima vedno stoji ob strani, za kar se mu iskreno zahvaljujeta.
Občina Lenart, Foto Tone

Zlatoporočenca Cvetka in Janez Vajnhandl

K

ako hitro mine čas, sta nam povedala
zakonca Cvetka in Janez Vajnhandl iz
Sv. Ane, ki letos praznujeta 50 let skupnega zakonskega življenja. Cvetka, ki se je rodila leta 1948 v Krivem Vrhu, je vseskozi skrbela za dom in družino, v kateri sta se rodila

sin Hansi in hčerka Marjetka, ki ju je obdarila
z vnukinjo Meliso. Janez, ki se rodil leta 1942
v Dražen Vrhu, je večino aktivne zaposlitve
opravljal kot voznik tovornjaka v Avstriji. Po
poroki v cerkvi sv. Ane, kjer ju je poročil tedanji župnik Jože Horvat, sta si dom ustvarila
v središču Sv. Ane. Tam sta leta 1971 od
Jožeta Zemljiča kupila staro hišo z gospodarskimi poslopji in zgradila novi dom.
Ob hiši imata manjšo parcelo, kjer sta vrt
in na strmem pobočju manjši vinograd,
v katerem najbolj uživa Janez. Janez se
je kljub zaposlitvi predajal lovstvu, saj je
član LD Sv. Ana, dolga leta pa je bil tudi
njen tajnik. Zaradi koronavirusa ne načrtujeta kakega posebnega slavja. Zlati zakonski jubilej pa bosta praznovala v krogu družine. Ko smo ju vprašali, kaj ju je
vezalo v zakonu, sta dejala, da so to ljubezen, medsebojno spoštovanje in družina.
Zlatoporočenca Cvetka in Janez Vajnhandl z župnikoma
Ludvik Kramberger
Tončkom Frasom in p. dr. Vinkom Škafarjem

30 let duhovništva župnika Marjana Role

V

farni cerkvi Sv. Benedikta v Slovenskih
goricah je bila v nedeljo, 5. julija 2020,
darovana sveta maša v zahvalo za 30

let mašništva župnika in prodekana Marjana
Role, ki vodi župniji Sv. Benedikta in Negove.
Daritvi sv. maše, ki jo je ob somaševanju mag.
Stanka Nežiča in mag. Janeza Sraka daroval slavljenec Marjan Rola, so ob upoštevanju pravil
NIJZ sledili številni verniki. Udeležili so se je
tudi duhovnikov oče in njegov birmanski boter iz Zg. Korene ter verniki iz Razkrižja, kjer
je Marjan Rola kot župnik deloval 17 let in je
bil prvi slovenski župnik v tej župniji. Mašo je
daroval v mašnem plašču, v katerem je pri Sv.
Barbari daroval novo mašo. Mašno slavje sta
popestrila cerkveni pevski zbor in Majda Fras
Leva z igranjem na orgle. Slavljencu je s šopkom rož v imenu faranov čestital Marko Leva.
Ludvik Kramberger

OO ZRK Lenart: krvodajalske akcije v septembru 2020
Petek
18. 9. KORK Voličina
OŠ Voličina
7.30–11.00
CENIK oglasnega prostora v
Ovtarjevih novicah
1/16 strani

124 x 40 mm

80,00 €

1/8 strani

124 x 84 mm

100,00 €

1/4 strani

124 x 173 mm

180,00 €

1/2 strani

253 x 173 mm

280,00 €

Cela stran

253 x 350 mm

480,00 €

K navedenim cenam se prišteva DDV.
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10 let duhovniškega posvečenja mag.
Sebastijana Valentana

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

nedeljo, 28. junija 2020, je bil v župnijski cerkvi sv. Jurija v Jurovskem
Dolu ne le cerkveni, ampak nasploh
kulturni dogodek. Deseto obletnico duhovniškega posvečenja je obhajal domačin mag.
Sebastijan Valentan, ki je pred desetimi leti v
omenjeni cerkvi zapel svojo novo mašo.
Na lep sončen dan je slavljenca pri oltarju
najprej pozdravila predstavnica župnijskega
pastoralnega sveta Vida Ornik, ki je
orisala njegovo dosedanjo bogato življenjsko pot. Spomnila je, da je prva
tri leta duhovniške službe opravljal kot
kaplan na Ravnah na Koroškem in nato
še eno leto v Lenartu. Sledilo je dodatno študijsko izpopolnjevanje. Predstojniki so ga poslali na podiplomski
študij v Rim. Na papeški univerzi Santa
Croce je magistriral iz kanonskega prava, sedaj pa tam zaključuje doktorat s
področja državnega religijskega prava
in evropskega prava človekovih pravic.
Je avtor številnih znanstvenih člankov
in drugih del, pred leti so izšle tudi štiri
njegove pesniške zbirke.
V imenu Občine Sv. Jurij v Slov. goricah je mag. Valentana zaradi odsotnosti župana nagovoril podžupan Miroslav Breznik. Ob izraženih čestitkah je
pridal, da je občina ponosna na jubilanta, in mu v dar izročil duhovniško
štolo, ki naj jo rad nosi, ko bo maševal
v domačem kraju ali kjerkoli po svetu.
Vse zbrane pri slavnostni sveti maši
je nato pozdravil domači župnik in
dekan dr. Janko Görgner. Obhajanja
okroglega jubileja so se udeležili odlični gostje: evropska poslanka Ljudmila
Novak, veleposlanik Republike Slovenije pri
Svetem sedežu v Vatikanu mag. Jakob Štunf,
predsednik znanstvene ustanove Alma Mater Europea Maribor prof. dr. Ludvik Toplak,
dolgoletni župan občine Cankova Drago Vogrinčič in drugi. S slavljencem so somaševali
naddekan in častni kanonik Anton Fras, župnik na Sv. Ani v Slov. goricah, prodekan Teološke fakultete in predsednik Metropolitanskega cerkvenega sodišča v Mariboru prof.
dr. Stanislav Slatinek ter rektor Slomškovega
zavoda prof. dr. Ivan Štuhec, ki je bil tudi
slavnostni pridigar. Ta je v svojem nagovoru
spomnil, da skoraj vsi ljudje priznavajo, da je
»nekaj nad nami«, ko pa jih vpraša, kaj je ta

»nekaj«, mnogi ne znajo ali nočejo odgovoriti. Verni vemo, da je ta sila Bog, ki nas je
ustvaril in ki nam je pripravil prostor v nebesih, kamor smo pravzaprav namenjeni.
Pri sveti maši je prepeval domači župnijski
pevski zbor pod vodstvom organistinje in
ravnateljice OŠ Vesne Breznik, posebno presenečenje pa je bilo, ko je v cerkvi zadonel glas
sopranistke in članice Slovenskega narodne-

ga gledališča – Opera in balet Maribor Andreje Zakonjšek Krt ob soprogovi spremljavi
na orglah. Zakonjškova je ob koncu zapela še
znamenito Va pensiero ali Pesem sužnjev iz
Verdijeve opere Nabucco ter pesem iz dela
Puccinijeve opere O, mio babino caro.
Po končani slovesnosti so vse zbrane pred
cerkvijo pričakali kmečke žene in vinogradniki, ki so poskrbeli za bogato pogostitev z
domačimi dobrotami in dobro kapljico, ob
kateri so se gostje in domačini še lep čas zadržali v sproščenem pogovoru. To je bil znova
dan, ki ga je naredil Gospod.
Adrijana Seršen, foto: Maksimilijan Krautič

Sošolci letnika 1955 dočakali skupnega Abrahama

V Voličini so se srečali ob 50-letnici
zaključka osnovne šole

J

ubileji in obletnice, zlasti zaznamovani s
številko 50, so običajno veseli in nostalgični, predvsem pa so prisrčna in čustvena srečanja in druženja oseb, ki so tesno povezane. Takšno je bilo tudi srečanje sošolcev
letnika 1955, ki so svoje prvo
znanje nabirali v Osnovni
šoli Voličina v Slovenskih
goricah v letih 1961-1970.
„Zbrali smo se na stopnišču
šole, kjer smo osnovno šolo
pred pol stoletja, junija 1970,
tudi zapustili in s spominsko
fotografijo zagotovili primerjavo za preteklih 50 let.
Spomini na mladostna leta
so sicer nekoliko zbledeli,
ampak med prijetnim druženjem v bližnjem gostišču
Kmetič smo osvežili mnogo
spominov, dogodkov in tudi
osebnih doživetij med obiskovanjem osnovne šole“,
nam je povedal eden izmed organizatorjev
in udeležencev srečanja Marjan Horvat, ki
je enako kot tudi drugi po dolgoletnem tvornem ustvarjanju na različnih področjih že
vrsto let v zaslužnem pokoju.
Srečanja in druženja v skladu z navodili
NIJZ se je sicer udeležilo 20 nekdanjih so-

šolcev, čeprav so se spomnili na dva prva razreda, ki sta se z 53 učenci združila v drugem
razredu, v osmem razredu pa se je razšlo 28
mladih prijateljev sošolcev, ki so se razkropili na različne konce domovine in tujine. Kar

nekaj jih je žal že pokojnih in so se poklonili
njihovemu spominu. Po prisrčnem druženju,
ki je hitro minilo, so si obljubili, da naslednje
obletnice ne bodo v prihodnje na pet let, ampak vsako leto.
O. B.
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Na deželi je lepo … najlepše …

T

o geslo je oživelo ob koronavirusu vsepovsod: na tv reklamah, v časopisih in
turističnih vodnikih … Jaz sem trdila to
že prej, ko sem se pred letom in pol preselila iz
Slivnice pri Mariboru v lepi Benedikt. Poiskala
sem mojo znanko Štefko Donik iz Trotkove.
Da ne bi bila cele dneve med štirimi stenami v
bloku, ji grem pomagat pri delu na vrtu in tudi
kakšno drugo prijetno opravilo izvedeva skupaj. Ko se pripelješ v naravo in zadihaš sveži

zrak, opazuješ ptice vseh vrst, rože po travniku, iz gozda se ti prikaže srna z mladiči, plahi
zajec ti prekriža pot, postoji in sčasoma zbeži
v bližnje pšenično polje. Tudi ponosni fazan
se rad prikaže z njegovim čudovitim značilnim barvitim perjem. Se pa je že zgodilo, da je
mojo prijateljico Štefko v drvarnici pričakala
mlada lisička, ki je svoje nočno pohajkovanje

končala utrujena v drvarnici. Bližnje srečanje
z lisico pa je bilo precej razburljivo in končalo
se je s posredovanjem lovca. Da je gospa Štefka
dobrovoljna in pozitivna oseba, pričajo tudi
rože na oknih njene hiše. Najbolj pa ti padejo v oči številni netreski. Mislim, da jih nikjer
daleč naokoli ne najdeš toliko. Tudi vhod v
hlev je okrašen s številnimi lončki, polnih netreskov. Štefka kljub njenim letom, novembra
bo dopolnila 70 let, še aktivno kmetuje in ima
v hlevu tri krave in tri telice. Teh šest govedi pa
rabi dosti hrane in pozornosti. Vsak dan še z
motorno kosilnico nakosi travo za njene ljubljenke. Vsako leto si zredi tudi dva prašiča in
nekaj mesa proda tudi svojim znancem, daleč
naokrog. Zaenkrat živi samo iz tega, kar pridela in proda. Ima tudi nekaj kokoši, ki ji pridno nesejo jajčka, in enega mucka. Ne uživa
nobene »penzije«, ki bi si jo sedaj že zaslužila.
Ima pa okrog sebe vedno dosti dobrih in pozitivnih ljudi, ki ji pomagajo pri delu, jo pridejo
pogledat in se z njo radi družijo. Včasih se šali
in reče: »Saj ne moreš nikam priti z delom, če
te vedno nekdo pači.« Tudi s sosedovima otrokoma, Aljažem in Majo, ki jo prideta pogledat,
se dobro razume, saj ima vedno kako sladico
za njiju. Nanosita ji tudi drva, tako da sta res
pridna. Še bi se dalo pisati o moji Štefki, a bom
nekaj pustila za drugič. Želim ji veliko zdravja!
Zorislava Pokrivač Bratuša

IZ KULTURE

Prireditve LENart, poletje v Lenartu
S poletnimi prireditvami širimo pozitivno energijo, kratkočasimo in
poskrbimo za smeh
Ljudje se radi družimo in zabavamo, potrebujemo kulturna doživetja kot »hrano za
dušo«. Prireditve LENart vse to nudijo. Ob
upoštevanju varnostnih ukrepov v zvezi s covid-19 izvajamo prireditve, ki se jih sicer udeleži manj ljudi kot v preteklih letih, vendar
zaradi tega užitek in navdušenje pri občinstvu ni manjše. Z dogodki smo pričeli konec
junija, ko nas je nasmejal Tadej Toš, otroke je
razveselil Škratek prijateljček.
Z LENartom smo nadaljevali konec julija,
navdušile so nas Jazz Ladies, v svet Mozartove glasbe nas je popeljal Komorni ansambel
hiše kulture Celje. Tudi otroci pridejo na svoj
račun, v lenarškem parku je razigrano in nagajivo, pride veliko otrok, staršev, babic, dedkov. Brata Malek in animatorke Športno cirkuškega društva Eleja so poskrbeli za številne
vragolije, igre, »cirkuške umetnije«, predvsem pa za dobro voljo. Tudi domače društvo
KD Delavec Lenart je pripravilo predstavo

Kako je kameleon Ludvik našel svojo barvo.
Suzana Šober je otroke kot začarane popeljala
v pravljični svet. Poslušali smo pravljice in se
igrali v Knjižnici pod kostanji.
Do konca LENarta se bo zvrstilo še precej
zanimivih in zabavnih dogodkov. Pridružite
se nam.
D. O.

Tadej Toš: V živo, foto: Žiga Strmšek

Mozart za dušo, Komorni ansambel hiše kulture
Celje, foto: Žiga Strmšek

Igre in vragolije z bratoma Malek, foto: D. O.

Kako je kameleon Ludvik našel svojo barvo, foto:
D. O.

Jazz Ladies, foto: Žiga Strmšek

V spomin

Katarina Šenveter (1951–2020)
Sedmega avgusta 2020 smo se z velikim
številom pogrebcev od blizu in daleč na
jurovskem pokopališču poslovili od plemenite žene, matere in babice Katarine Šenveter iz Varde pri Jurovskem Dolu.
Le kdo je ne bi poznal, te delovne in marljive žene, saj je bil v njeni podarjeni dobroti
vtkan slogan: le z vztrajnim in ustvarjalnim
delom je družinski napredek.
Katarina Šenveter je poleg manjše kmetije najprej prevzela še odgovorno opravilo, prevoz in pobiranje mleka za takratno
mariborsko mlekarno, seveda z lastnim
traktorjem. Pri tem delu so jo krajani zelo
spoštovali, saj je bila dosledna, še zlasti z
njenimi nasveti in čistočo.
Katarina pa je bila vešča tudi ustvariti
odlične dobrote, še zlasti so dišale njene
prave štajerske gibanice. Kar veliko jih je
spekla za naše krajane ob različnih dogodkih. Zato ni naključje, da je bila tudi ustanovna članica Kmečkih gospodinj Sv. Jurij
v Slov. gor. S svojimi mikavno dobrimi izdelki je sodelovala na ocenjevanju Dobrote
slovenskih kmetij na Ptuju.
Tudi humanost pokojni Katarini ni bila
tuja, saj so bili že predniki družine Šenveter
iz Varde gasilska družina. Vedno, ko smo jo
člani PGD Sv. Jurij obiskali na domu, še zlasti takrat, ko smo zbirali prostovoljne prispevke za prepotrebno gasilsko opremo, je
Katarina dobrodušno dejala: za gasilce smo
in bomo še prispevali, kajti nikoli se ne ve,
kdaj vas bomo potrebovali.
Katarina Šenveter se je rodila kot tretji
od sedmih otrok družine Štraus. Ko je štela
8 let, se je družina preselila iz Zg. Partinja
na Vardo 18. Osnovno šolo je z ostalimi

brati in sestrami
obiskovala v Jurovskem Dolu. V
času odraščanja
v brhko dekle je
vzklila tudi ljubezen, s to človeško
vrlino jo je omrežil Janez Šenveter.
Leta 1970 sta se
poročila in odšla
na moževo kmetijo na Vardo 25. Na tej kmetiji pa je odraščal
tudi Branko Grabušnik, za katerega sta tudi
lepo skrbela. Bila mu je tudi botra.
1971. leta sta Katarina in Janez postala
srečna starša, saj sta v zibko položila ljubko
deklico Moniko, ki je v dom prinesla obilo
sreče in veselja. Leta 1973 pa je Monika dobila sestrico Vilko. In tako se je družinsko
veselje podvojilo. Pa čeprav je bilo nekaj
skrbi več, to družinske sreče ni obrnilo.
Tudi hčerki Monika in Vilka sta odraščali
in odrasli v brhki in marljivi dekleti ter tako
izbrali sebi primerna življenjska sopotnika,
pri čemer sta vsaka povili po tri vnuke in tri
vnuke tudi rejenec Branko.
Katarina je bila kljub dolgi in neozdravljivi bolezni vedno vztrajna in ustvarjalna,
toda lansko leto oktobra jo je bolezen priklenila na posteljo. Zanjo sta lepo skrbeli hčerki
Monika in Vilka. 5. avgusta 2020 pa je Katarina izgubila boj z dolgo in hudo boleznijo.
Za humanost in dobroto tvojih rok ostala
je beseda hvala, ki bo v naših srcih večno lep
spomin na te.
Rudi Tetičkovič

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, 25. septembra 2020. Zadnji rok za oddajo prispevkov ali
nujne rezervacije prostora je 11. september 2020.
Uredništvo
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Poletje med knjižnimi policami
levu Rogiju izpod peresa našega someščana
Svež poletni veter je zavel tudi med našimi
Igorja Plohla »Lev Rogi v Afriki«.
knjižnimi policami in kljub vztrajnosti ukreOdrasli pa so v poletnih dneh najraje popov, v zvezi s preprečevanjem okužb s trenusegli po sproščujočih romanih, biografskih
tno najbolj znanim virusom, smo s posebej
izpovedih, literaturi za osebno rast ter pripripravljenimi kotički in izzivi za bralce usperočnikih. Mi pa smo z manjšo razstavo prili dvigniti temperature na pravo, sproščeno
stopili k festivalu ob tednu
počitniško raven.
dojenja, za preostanek avOd srede julija pa vse do
gusta pa pripravili razstavo
začetka novega šolskega leta
priročnikov za lažje določaje Črviček potrpežljivo čakal,
nje vrst gob, na kateri boste
da otroci in mladi preberejo
kmalu našli tudi priročnike
knjigo iz zbirke »Novohlačniza vinogradnike, saj je pred
ki« ter rešijo pripravljeni izziv.
nami čas za branje – branje
Sedaj pa že nestrpno pričakuje
grozdja in knjig, ko nam bo
žrebanje in podelitev zabavne
september prinesel že nenagrade za prave raziskovalce.
koliko krajše večere.
Na mladinskem oddelku smo
Ne prezrite kriminalk
izpostavili tudi nominirance
Tadeja Goloba, Avgusta
za 24. Večernico – literarno
nagrado za najboljše mladin- Poletno branje, foto: Rosana Lorbek Demšarja, ki prinašata obilo napetosti, še zmeraj je
sko in otroško delo slovenskih
veliko zanimanje za vse tri
avtorjev, ki jo bo predvidoma
dele »Ogenj, rit in kače niso za igrače« Milene
septembra že 24. leto zapored podelil časnik
Miklavčič, ki prinašajo zgodbe iz preteklosti
Večer – zgodovinsko obarvano pustolovščino
– brez nekoč ne bi bilo danes. Ne spreglejte
Igorja Karlovška »Pobeg«, navihano »Si že
novosti na področju čuječnosti in odnosov.
kdaj pokusil luno?« Boštjana Gorenca - PiPriporočamo rezervacije gradiva in se zahvažame, pesmi Andreja Rozmana Roze »Rimuljujemo za potrpežljivost!
zine in črkolazen« in Vinka Möderndorferja
Osnovnošolcem in dijakom želimo prije»Babica za lahko noč« ter kratke zgodbe Peten začetek novega šolskega leta, k nam pa
tra Svetine »Timbuktu Timbuktu«. Obeležili
prijazno vabljeni na potep med knjižnimi
smo tudi rojstni dan pravljičarke Vesne Rapolicami!
dovanovič, ki mlade bralce navdušuje s knjigami o petelinčku, in izid že četrte knjige o
Knjižnica Lenart
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Grafične harmonije 2020
Kulturno društvo Babičina skrinja –
Klub likovnikov Lenart
vabi na odprtje razstave grafik,
ki so del bienalnega natečaja
Grafične harmonije 2020.
Razstava bo odprta
od 6. do 30. septembra 2020
v Avli J. Hudalesa v zgradbi
Občine Lenart.

Razpisa OI JSKD Lenart
Likovna dela Moja krajina

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti Območna izpostava Lenart objavlja razpis za sodelovanje na razstavi likovnih del na temo Moja Krajina. Razpis je odprt za likovne ustvarjalce
iz šestih občin Upravne enote Lenart, tema je izziv za vsakega posameznika, saj se bo odločil
za krajino, ki je njegova, ker tam živi, ali pa za krajino, ki mu je tako ali drugače ljuba ali
pa ga opredeljuje na kakšen drug način. Pri delu naj vas vodi lastna inspiracija. Strokovna žirija bo izbrala in enakovredno nagradila tri likovna dela. Strokovno žirijo sestavljajo:
Mario Berdič, likovni kritik in kustos, Konrad Krajnc, slikar s pet desetletji dolgim stažem
likovnega ustvarjanja, in Nina Šulin, profesorica likovne umetnosti in magistrica scenskega
oblikovanja.
Odprtje razstave bo v Galeriji Konrada Krajnca v Lenartu v Kraigherjevi ulici 14 v petek, 2.
oktobra 2020. Likovna dela je potrebno oddati do 7. septembra 2020 na sedežu JSKD Lenart,
Nikova 9, Lenart. Več informacij dobite na emailu: breda.slavinec@jskd.si

Razpis regijske likovne razstave z naslovom: Ponovno prosto

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti Območna izpostava Lenart v sodelovanju z območnimi izpostavami JSKD Ormož, Lenart in Slovenska Bistrica razpisuje regijsko likovno
razstavo, odprtje bo v petek, 23. oktobra 2020, na samostanskem podstrešju v Sveti Trojici,
Meznaričeva ulica 8. K sodelovanju so vabljeni odrasli likovni ustvarjalci.
Ustvarjalci se svobodno, prosto odločijo za temo, vsebino, za kakršen koli slogovni izraz,
ploskovni ali prostorski način oblikovanja. Uporabljene so lahko vse likovne tehnike (risba,
slika, grafika, kolaž, skulptura, keramika …). Ustvarjalci lahko sodelujejo z enim do največ
tremi med seboj vsebinsko ali oblikovno povezanimi deli. Strokovni selektor razstave bo Dušan Fišer. Likovna dela je potrebno oddati do 15. septembra 2020 na sedežu OI JSKD Lenart,
Nikova 9, Lenart. Več informacij dobite na emailu: breda.slavinec@jskd.si

Natečaj za najlepšo ilustracijo pravljic
Zakaj imajo knjige ilustracije? Ali črke, besede, stavki in odstavki niso dovolj?
Je vsaka ilustracija le v okras napisani zgodbi? Ali pa so ilustracije bistven del knjige?
Si sploh lahko predstavljate svojo najljubšo slikanico brez ilustracij?
Vsaka ilustracija namreč soustvarja besedilo. Ilustrator pa bralcu pričara zgodbo.
Kulturno društvo Babičina skrinja Lenart skupaj s Knjižnico Lenart in
Založbo Kreativna Pika razpisuje natečaj
za ilustracije izbranih treh pravljic z natečaja Pravljice iz skrinje domišljije:
Gospod iz Petovie, Marko in vila Sonja, Darilo za Rozi,
ki so bile objavljene v prejšnji številki Ovtarjevih novic (julij 2020).
Izbrane pravljice so objavljene tudi na spletni strani Knjižnice Lenart
(http://www.lenart.sik.si/AmplioCMS2/public/EnterPublic.cms2#newsId=29169)

Izbrano pravljico lahko ilustrirate v poljubni tehniki. Tudi format lahko
izberete sami, a naj ne presega velikosti A4.
Svojim ilustracijam ne pozabite priložiti kopije besedila in napisati svojega imena in
priimka in naslova. Likovna dela pošljite najpozneje do 15. 11. 2020 na naslov:
KD Babičina skrinja Lenart, Ribiška pot 6, 2230 Lenart.
Likovna dela bo pregledala strokovna komisija v sestavi:
Natalija R. Črnčec, Zdenka Šulin in Petra Kranvogel Korošec. Komisija bo nagradila
najboljša dela. Ilustracije bodo ob zaključku natečaja razstavljene v
Avli J. Hudalesa v zgradbi Občine Lenart.

Slikarska razstava »Sipanke« Natalije R.
Črnčec v Gornji Radgoni
Do septembra si lahko v Kulturnem domu
Gornja Radgona ogledate slikarsko razstavo
»Sipanke«, ki jo sestavlja 16 slik in 455 kroglic. Avtorica, ki jo skozi obširni ustvarjalni
opus intenzivno spremlja zanimanje za barvo, se je skozi izrazito navpične in ozke for-
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mate slik predajala barvnim harmonijam, ki
skozi pulziranje nežne navpične poteze prehajajo v svetlobo proti dnu slik. Preigravanja
s temnimi sencami, ki sledijo vsaki potezi,
stopnje harmoničnosti iz slik selijo v prostor;
iz nasprotja ploskovitosti površine slik v neskončnost okroglega, ki se,
ujemajoč v barvni potezi in
sledeči senci zavrtinči v množici kroglic, ki prav tako kot
slike proti tlom prosevajo v
svetlobo. Občutek odprtosti,
breztežnosti prostora - razstavišča, se tako skozi stene,
tla in strop s pogledom gledalca širi v neskončnost.
Posebna zahvala gre organizatorki razstavišča Saši
Bezjak, ki je razstavi odprla
prostor.
Nina Šulin,
foto: Jakob Vogrinec

Ilustracija: Nina Šulin,
iz slikanice Miška šepetalka
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Portret Trojičana Toneta Štefaneca

Vse življenje je počel zelo različne stvari
Kako gledate na življenje, ko ste na svetu že
več desetletij?
Z mešanimi občutki, čeprav še vedno prevladujejo pozitivne izkušnje. Kljub petinosemdesetim letom se večinoma še vedno dobro počutim, tudi zaradi zdravja, ki mi dobro
služi. V Domu v Beltincih, kjer živim pet let,
me motijo nedosledno usklajevanje dela, nezainteresiranost za nove zamisli pri stanovalcih in večini zaposlenih in neustrezen način
sedanjega vodenja doma.

Tone v značilni drži

Kako ste doživljali razne prelomnice?
Večinoma zelo dobro, čeprav jih je bilo veliko. Razen dveh služb, ki sem jih sam izbral,
so mi v šestih službah delodajalci službo ponudili, ker so me poznali zaradi moje »pretirane« delavnosti, iznajdljivosti in številnih
idej. Začel sem kot matičar in šef krajevnega
urada v Cerkvenjaku, kjer sem bil med ljudmi zelo dobro sprejet, ker sem se jim znal
prilagoditi. Nekaj malega sem igral v gledaliških skupinah, s čimer sem nadaljeval po
moji prvi igrici Mihčev Mihec vam je dečko,
Mihčev, Mihec je junak, ki sem jo napisal in
odigral na osnovni šoli v rojstni Sveti Trojici.
Kratek čas sem kot strugar delal v TAM- u
v Mariboru, potem pa sem bil knjigovodja in
skladiščnik na kmetijskem gospodarstvu v
Trojici. Nato sem nadaljeval šolanje na tedanji Visoki šoli za politične vede v Ljubljani in
že vmes postal poklicni tajnik lenarške občinske SZDL. Naj omenim še direktorovanje na
tamkajšnji delavski univerzi in vodenje splošnega sektorja v radgonskem Elradu in ne
nazadnje dvanajstletno delo organizacijskega
tajnika Zveze kulturnih organizacij Slovenije.
V kaj verjamete?
V vse, kar sem delal poklicno in nepoklicno. Ni mi žal za nobeno delo, ki sem ga
opravljal, ker sem si tako nabral številne izkušnje. Sicer pa verjamem, da je večina ljudi

poštenih in takih, ki si v potu svojega obraza
služijo kruh. Ne maram vernih in nevernih
hinavcev, ki jih je na pretek tudi med politiki
in duhovniki.
Kaj vam je dalo kulturno udejstvovanje?
Največ sem se ukvarjal s kulturo v širokem
pomenu besede, ki mi je dala zelo veliko. Napisal sem več knjig, iger, pesmi, predvsem
satiričnih. Satirična igra Županske volitve je
bila dvakrat predvajanja na Radiu Slovenija,
kjer so »uprizorili« tudi kratko igro Ljubezen
in črtico Življenje. V Tržiču mi obljubljajo
uprizoritev Županskih volitev. Uredil sem
tudi nekaj knjig in več časopisov. Nekaj malega sem tudi režiral in igral na lenarškem in
cerkvenjaškem odru. Najbolj sem ponosen
na mojo pobudo na seji IO ZKO Lenart, naj
razmislijo o sprva območnih, kasneje pa tudi
republiških srečanjih mladih literatov, ki se
je začelo ob izdatni organizacijski pomoči
brata Slaveka v Trojici in se nadaljuje v Slovenj Gradcu pod imenom Urška. Veliko sem
se ukvarjal ljubiteljsko tudi z likovno dejavnostjo, predvsem kot organizator likovnih
kolonij, kjer sem predvsem po zaslugi umetnostnega zgodovinarja dr. Ceneta Avguština
postal likovni animator in si pridobil znanje,
kako organizirati likovne kolonije in razstave.
Bil sem tudi predsednik Združenja likovnih
skupin Slovenije.
Uveljavili ste se tudi kot novinar, publicist
in zgodovinopisec
Za številne revije in časopise sem pisal
članke, komentarje in pogovore. Med njimi je
kar precej takih, ki obravnavajo žgoča družbeno politična vprašanja. S skoraj štiridesetimi profesorji in znanstveniki z različnih
področij sem imel intervjuje. Veseli me, da je
žal že pokojni akademik prof. zgodovine dr.
Janko Pleterski pohvalil mojo knjigo o 2. svetovni vojni in da sva si z dr. Spomenko Hribar
pisno izmenjala marsikatero misel o družbeni problematiki.
Kaj lahko rečete o svoji družini?
V moji družini je bilo poleg očeta in matere
pet otrok. Sestra je kmalu po rojstvu umrla.
Kasneje je umrl še najmlajši brat. Mati šivilja
je bila zelo delavna, inteligentna in pobožna,
oče pa ji je kot slamokrivec uspešno sledil.
Vsi štirje bratje smo se v življenju uveljavili
vsak na svojem področju. Meni je najbolj sledil brat Franček, ki je napisal več kvalitetnih
leposlovnih knjig. Njegov sin Duško pa je bil
že dvakrat uvrščen med peterico kandidatov
za Delovo nagrado Kresnik. Seveda moram
omeniti še hčerko Tatjano, novinarko, in sina
Gorana, ki kot major dela v Slovenski vojski.
Kaj bi dodali ob koncu najinega pogovora?
Še vedno veliko pišem in berem. To bom
počel, dokler mi bo zdravje dopuščalo. Seveda sem včasih morda preveč kritičen do negativnih pojavov v domu in v družbi nasploh.
Breda Slavinec

KNjigolAndiJa
V prejšnji številki Ovtarjevih novic smo
objavili nekoliko starejšo fotografijo kot podobo časa, ki ga ni več, ker usnjarne v Lenartu ni več. Imeli pa smo prav, da je zgodba še
kar živa in ljudje, ki so jo neposredno izkusili.
Največje presenečenje je bil klic Janeza
(Iveka) Murka iz Maistrove 5, Lenart. Prvi
»šerar« na fotografiji je namreč njegov oče –
Ivan Murko, usnjar, vajenec in kasneje delavec Pirichove usnjarne v Lenartu, kot so ji rekli. Ob njem sta še Peter Dokl in Stanko Duh.
Ženske pa so čistile kože. Z Ivekom sva se dobila na zajetnem pogovoru o očetovem delu v
lenarški usnjarni. Tudi sam se spominja tega
obdobja, saj je očetu nosil malico (tudi v kanglici), takrat je bila edina prehrana delavcev,
kar so si prinesli od doma ali so jim žene,
otroci prinesli obrok ob času malice. »Padla
sva noter« bi rekel kdo, ki naju je opazoval
na Poleni, kjer sva se pogovarjala debele tri
ure. Izvedela sem za kar nekaj imen delavcev
kakor tudi njihovih zgodb, ki so nadvse zanimive, vsakodnevne dogodivščine takratnih
delavcev. Spomni se šoferjev, ki so takrat edi-
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ni imeli kamione: Stanko Kramberger (oče
aktualnega lenarškega župana), ki je vozil
usnje v tovarno usnja v Ljutomer, tudi v Konus, Franček Letnik ali Srečko Fras. Spomni
se tudi imen nekaterih delavcev: Franček Breznik iz Lenarta, Jože Novak iz Lenarta, Pavalec iz Cerkvenjaka – to so bili »šerarji«, ki so
»šerali« kože – torej čistili dlake. Kože so dobivali tudi iz Argentine in Indije. Izdelovali so
usnje za podplate čevljev, velur, box usnje, na
koncu tudi imitacijo kačjega usnja. Veliko so
delali udarniško, oče je delal »cimermansko«.
Ob prvem maju so pripravili parado: Stanko
in Franček sta vozila, na kamione so fiksirakli
stojalo, kožo, nož, okrasili so kamione in po
Lenartu prikazovali postopek čiščenja kož.
Ženske so sušile tanko usnje. Zgodba o
usnjarni nosi s sabo veliko imen, domačinov, ki so delali v njej in se nekateri kasneje podali tudi v druge službe, kot je gospod
Markuš, Roman Lorbek, gospod Leskovšek
(direktor), Hrastelj – računovodja, ki je šel od
doma v trgu vedno 5.15, in to so slišali, saj
so mu škripali čevlji in so točno vedeli, kdaj

je šel v službo. Tudi imen nekaterih žensk se
spomni: prva v pisarni je bila gospa Krevs. Za
direktorjem Leskovškom je prišel g. Trdin.
Utrinki imen se kar vrstijo iz Ivekovega pripovedovanja: tudi Julij Pečan je bil usnjarski
tehnik, prav tako Tone Jelenko, ki se je učil v
Karlovcu. To so bili že mlajši rodovi in nova
šola, pa so jih stari, izkušeni delavci takoj podučili: »Smrkavci, imeli ste srečo, da ste prišli
ponižno!« »Hacar« - kurjač je bil Ignac (Nac)
Senekovič.
Usnjarna pa je imela tudi svojo trgovino,
in to na križišču nasproti današnjega Elektra, Kirbiševa trgovina: v njej sta delala Kirbiš
in Vurcer (oče župana Trnovske vasi). Ko si
prišel po usnje (»leder«), si rekel: »Gospod
Vurcer, ata me je poslal po podplate!« In vedelo se je, da je prišel Murkov sin, poskušal je
usnje in ugotavljal kvaliteto, da bi mu dal kar
se da dobre podplate. V trgovini so kasneje
še delali Milan Brus, Stanko Kogler, gospa
Slavica ...
Parna žaga na Velki je zagotavljala preko
parnega kotla celoten pogon za tovarno, na
Velki je bil jez, zidan bazen, v katerem so se
kopali. Ivek se spominja dni, ko so betonirali
plošče in so se tudi opolnoči okopali v sveži
Velki.
Usnjarna je prinašala življenje v kraj, družabnost med ljudi in odnos do dela – skrb za
kvaliteto, saj so kvalitetno usnje izvažali tudi
v Rusijo.
Usnjarji so znali delati! Prijel je usnje, oslinil in je vedel, kakšno je! Kar vleče človeka,
da bi izvedel še več o prvem velikem podjetju
v Lenartu.
Pa se oglasi še gospod Janez Lešnik iz Zavrha, upokojeni delavec Klemosa, pred tem pa
tudi vodja obrata gibljivih cevi v Voličini, ki
je povedal še veliko zanimivega: »Pirichova
usnjarna. Pirich je imel že pred vojno usnjarne tudi na Dunaju pa v Nemčiji, po vojni so
mu vse odvzeli.« Janez se spominja samega
postopka izdelovanja usnja (bil je star okoli
8 let), saj je mamin sorodnik, Pečuh iz Lormanja, skupaj z njegovim očetom delal to
doma. Ko so tovarno namreč avtomatizirali,
sta dobila nože in drugo orodje, ki ga niso
več potrebovali, gospod Janez Zelenik jima je
pokazal, kako se dela, in sta poskusila. Postopek je pa tak: ko si oddal kožo v »lednariji«,
je ta šla v živo apno – za pribl. 3 tedne. V tej
apneni juhi so odpadle dlake, nato si z orodjem »žvarkl« kožo drgnil gor in dol ter čistil
vse tako dolgo, da je bila debelina primerna in povsod enako debela. Nato je vstopila
prednost svoje žage, kjer je kot višek ostajalo
lubje, in to je bilo nadaljevanje postopka. V

zdrobljeno smrekovo lubje so dali kože za 3
tedne do mesec dni, ko so dobile rjavo barvo.
Seveda je spreten usnjar znal dobro spremljati, kdaj so kože pravilno prepojene in kakšna
je kvaliteta barve. Ko je bil ta del postopka
končan, so kože napeli in jih 14 dni sušili.
Sledilo je mehčanje, to so delale ženske, za to
delo je bilo orodje – leseni bati; ko so usnje s
tem zmehčali, so jih premazali z ribjim oljem.
Janez še pove, da so bili podplati izdelani iz
govejega usnja. Za to usnje so namesto smrekovega lubja uporabili hrastovo lubje in žir
(nabirali so ga otroci in družine). Nato je prišel k hiši čevljar »šoštar« in izdelal na »šteri«
ene čevlje (»punčuhe«), ki si jih nosil za vse
priložnosti.
Poklicala nas je tudi gospa Zorec iz Porčiča, ki se spominja, da je v Pirichovo tovarno
nosila južno, da je tam zaudarjalo, pozna »šerarje« in ve za trgovino v trgu. Misli tudi, da je
tovarna obstajala že veliko pred 1930.
Za orientir v letnicah smo se pogovarjali
tudi z Marjanom Ručigajem, upokojenim
orodjarjem, zaposlenim na Sindikatu v Lenartu, ki je prišel v Lenart iz Maribora in se
spominja delovanja Konusa v Lenartu. Konus je končal v letih 1980/81 in prevzel ga
je Unior. Sam je iz Uniorja odšel na Sindikat
1983–1986.
V nadaljevanju zgodbe o usnjarni bomo še
dodatno raziskali življenjski ciklus te zanimive dejavnosti v Lenartu.
Nova naloga! Novi izziv se nanaša človeka,
ki je dolga leta služboval v Slovenskih goricah. Kdo je to in še kaj o dogodkih naokoli, o
čem govori fotografija?

Pišite na marija.sauperl@gmail.com in kličite na 041 817 198.
Marija Šauperl

KARATE
1. pokalna tekma Karate zveze
Slovenije

V soboto, 20. 6., je v športni dvorani v Šenčurju pri Kranju potekal 1. krog Pokalnega
tekmovanja Karate zveze Slovenije. Nastopilo je 262 tekmovalcev iz 37 slovenskih
klubov, ki so opravili 295 nastopov. Tekmovanja so se udeležili tudi lenarški karateisti
in ponovno posegli po dobrih rezultatih.
Nastopili so: Matija Sedonja (kate dečki,
borbe dečki), Gal Bauman (kata ml. kadeti,
borbe ml. kadeti -45kg), Luka Rola (kata
ml. kadeti in borbe ml. kadeti -50kg), Luka
Lenart (kata ml. kadeti in borbe ml. kadeti
+55kg) in Vid Zarič (kata kadeti in borbe
kadeti -57kg).
Rezultati: 1. mesto: Luka Rola (borbe ml.
kadeti -50kg) in Vid Zarič (borbe kadeti
-57kg); 2. mesto: Vid Zarič (kate kadeti); 3.
mesto: Gal Bauman (kata ml. kadeti) in Gal
Bauman (borbe ml. kadeti -45kg); 5. mesto:
Luka Lenart (kata ml. kadeti). Čestitamo!

Na vadbo karateja v Lenartu vabimo vse zainteresirane, ponovni vpisi bodo možni z mesecem septembrom 2020!
D. Z.

Karate klub SHO-KAN Apače vpisuje nove člane v tečaj karateja
in samoobrambe v Š.D. Sveta Ana vsak ponedeljek in četrtek od
18:00 do 19:30. Trenerji Jože Maruško, Jože Rožec, Klemen Knedl
in Tom Nino Kastelic. Vljudno vabljeni!
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ŠPORT / ZA RAZVEDRILO
NOGOMET
Ekipi Mizarstva Širovnik iz Selc naslov prvakov veteranske lige Slov. gorice
Po dveletni vladavini veteranske ekipe Picerija pri Mici iz Janežovcev je letošnji (sezona 2019/2020) naslov prvaka veteranske

Prvaki veteranske lige KMN Mizarstvo Širovnik

lige Slovenske gorice ponovno osvojila ekipa
Mizarstva Širovnik iz Selc. Igralci Mizarstva
Širovnik so v 18-ih krogih zbrali 38 točk, dve
več od drugouvrščene ekipe Picerija pri Mici (36).
Tretje mesto je pripadlo
ekipi Tiamo Smolinci (33).
Sledijo: 4. KMN Vitomarci
(31), 5. Antuj (27), 6. KMN
Zavrh (12), 7. ŠD Žerjavci
(12), 8. ŠD Lormanje (10),
9. DŠP Gabernik (10). Najboljši strelec lige je bil Boštjan Žnuderl KMN Zavrh,
za najboljšega vratarja pa je
bil izbran Boštjan Roškar
(Smolinci).
D. K.

Smeh je pol zdravja
Logika po naše
»Angela Merkl je dejala, da bodo
Nemci naslednje leto živeli boljše kot
letos,« je en sosed dejal drugemu.
»Mi pa že letos živimo boljše, kot bomo
naslednje leto.«
Nauk
»Pepček, nikoli ljudem ne naredi nič
slabega, ker se slabo vrača,« je ata
podučil Pepčka.
»Razumem ata. Vedno bom delal samo
dobro, ker sem slišal, da se dobro ne
vrača.«
Zaželen gost
»Mene imajo vsi radi in vsi me
pogrešajo,« je en sosed dejal drugemu.
»Po čem to sklepaš?«
»Vedno, kadar kam pridem, vzkliknejo:
no, samo ti si nam še manjkal.«
Manj laganja
»Zadnje čase mi mož manj laže,« je ena
prijateljica dejala drugi.
»Zakaj?«
»Manj ga sprašujem.«

Pripravlja T. K.

Neuničljivi
»Štajerci ne bomo nikoli izumrli.«
»Zakaj tako misliš?«
»Ljudi, ki že šest mesecev vsakodnevno
uporabljajo maske za enkratno uporabo
ter jih neprestano vlačijo po žepih in
torbicah, ne more nič ugonobiti.«
Pametni ljudje
»Na svetu kmalu ne bo več pametnih
ljudi,« je en sosed dejal drugemu.
»Zakaj tako misliš?«
»Poglej, Einstein je umrl, tudi Newtona
že dolgo ni več, zadnje čase pa se tudi
sam slabo počutim.«
Moški in gostilne
»Zares me zanima, zakaj moški hodijo
v gostilne,« je ena prijateljica vprašala
drugo.
»Slišala sem, da samo iz dveh razlogov:
ali zato, ker nimajo žene, ali pa zato,
ker jo imajo.«
Starost in mladost
»Draga, v življenju sem znal vedno
uživati, zato me starost ne more

LAS Ovtar Slovenskih goric odobrene tri
operacije sodelovanja LAS

N

tremi operacijami, ki so sofinancirane s sredstvi Evropskega kmetijskega sklada za razvoj
podeželja (EKSRP): Evropa investira v podeželje.

V operaciji sodeluje osem LAS iz Slovenije
in dve LAG iz Hrvaške. Kot partner LAS Ovtar Slovenskih goric je vključena tudi Občina
Duplek. Višina sredstev sofinanciranja znaša
46.934,95 EUR.
Reka Drava predstavlja pravi potencial povezovanja, združevanja različnih akterjev, ki
ga je moč smiselno vključiti v različne oblike
razvoja območja, od razvoja športno turistične in kulturne ponudbe na reki do naravovarstvenega turizma. Vsi ti potenciali omogočajo tudi nova zelena delovna mesta.
Ker smo prepoznali potencial, ki ga reka
ponuja, želimo v okviru operacije obogatiti dogajanje na in ob strugi reke Drave v
sozvočju z naravovarstvenimi standardi. V
okviru aktivnosti bomo predstavili možnosti
za rekreacijo na in ob strugi reke, poskrbeli
za izobraževanje za varno plovbo in odnos
do narave, ne smemo niti pozabiti vsebin ki
so bogatile življenje ob Dravi v preteklosti,
kot so izpiranje zlata, splavarjenje, glažutarstvo, gospodarstvo, zgodovina čolnarjenja
in pravic uporabe, rabe in prehoda čez reko
Dravo ter podobne, v večini primerov že zamrle aktivnosti na in ob strugi reke. Eden od

namenov skupne operacije je mednarodno
povezovanje in sodelovanje, vzpostavitev
trajnih uspešnih partnerstev, izmenjave znanj
implementacije le-teh na druga območja,
ogledov dobrih praks, team buildinga partnerstva in vzpostavitev skupnega športno
naravovarstvenega programa, ki ima potencial v razvoju novih delovnih mest v prihodnosti. Za potrebe odličnega raznolikega športno-rekreacijskega produkta je potrebno na
slovenski strani zagotoviti osnovno športno
infrastrukturo. Vzpostaviti želimo koledar
športnih dogodkov, nabaviti in urediti športno infrastrukturo in opremo, izvesti vrsto
predstavitvenih animacijskih tematskih dogodkov, pripraviti foto vsebine, predstaviti in
izvesti športne aktivnosti za ranljive skupine,
študijske ture in dogodke, tudi za novinarje
in tour operatorje.
Glavne aktivnosti LAS Ovtar Slovenskih
goric: predstavitev rekreacijskih možnosti na in ob reki Dravi, nabava električnega
komunalnega vozila in urbane opreme, izvedbe delavnice rancarija - pomen Drave in
življenja ob Dravi, igrani prizor na Vurberku
- podelitev pravic za izpiranje zlata, priprava

a 5. Javnem razpisu za Podukrep 19.3
Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine
je bil LAS Ovtar Slovenskih goric uspešen s

Naša Drava
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HUMORESKA

Piše: Tomaž Kšela

Trgatev

»Peter, zakaj si danes tako čemeren?«
je šivilja Marica pri malici povprašala
rezkarja Petra.
»Nič ne sprašuj, ker mi bo od
razmišljanja razneslo glavo,« je nejevoljno
odvrnil Peter.
»Marica, pusti ga, danes se s Petrom
sploh ne da pogovarjati, tako je zaskrbljen,«
se je v pogovor vključil mizar Tone.
»Kaj ne bi bil zaskrbljen, če je trgatev
pred vrati, v sodih imam pa še vedno staro
vino,« je odrezavo dejal Peter. »Zaradi
epidemije covida-19 so že več kot pol leta
bifeji, gostilne in hoteli praznini, pa tudi
gasilskih in drugih veselic, porok, sedmin,
Abrahamov, simpozijev, seminarjev in
različnih družabnih srečanj, na katerih
ljudje kaj spijejo, ni bilo. Več kot dve tretjini
sodov imam še polnih, novih po primerni
ceni pa ne dobim. Kaj naj storim?«
»Morda je najbolje, da povabiš prijatelje,
pa ga bomo spili,« se je zarežal Tone.
»Tone pazi, da te ne slišita najini ženi,«
je vzkliknil Peter. »Če bi poskušal problem
rešiti na ta način, bi si nakopal še enega
zraven. Saj poznaš pregovor: 'V kupici se
jih je več utopilo kot v morju utonilo'.«
»Potem pa pripelji svoje polne sode v
tovarno in pripravi veselico za sodelavce,«
je predlagal Tone.

»Pazi, da te ne sliši direktor,« je zopet
vzkliknil Peter. »V tem primeru bi se zares
rešil vina, verjetno pa bi ostal tudi brez
službe. Star pregovor pravi: 'Kdor vince
ljubi, ga delodajalec mrzi'.«
»Hm, hm,« se je popraskal po glavi
Tone. »Potem pa staro vino zlij po hribčku
navzdol in sode pripravi za novega.«
»Pazi, da te ne sliši kakšen
naravovarstvenik,« je vzkipel Peter. »Bi
rad, da končam v zaporu? Si slišal, do
kakšnega pomora rib je prišlo pred dnevi,
ko je nekdo zlil vino v potok? Star pregovor
pravi: 'Kdor naravo uničuje, sebi škoduje'.«
»Hm, hm,« se je zopet popraskal po
glavi Tone. »Očitno je problem, če nimaš
nič ali premalo vina, še večji problem pa je,
če ga imaš preveč. Stara modrost uči: 'Kar
je preveč, še s kruhom ni dobro' in 'Kar je
preveč, je preveč'. Peter, vidim, da si zares
v škripcih.«
»V kakšnih škripcih neki? Peter,
pripravi veselico za tiste naše politike na
državni ravni, ki se kar naprej prerekajo.
Če bodo skupaj popili kakšen kozarček in
se poveselili, se bodo morda začeli lepše
gledati in pogovarjati med seboj. Že star
slovenski pregovor pravi: 'Še bog bi dobre
volje bil, če bi vince pil'.«

vprašati, kje je bila v mojih mladih
letih mladost,« je dedek ponosno dejal
babici.
»Lahko pa te vpraša, kje je bila takrat in
kje je še danes tvoja pamet.«
Knjiga
»Pepček, zakaj že pet minut tako
opazuješ to knjigo,« je oče vprašal
Pepčka.
»Gledam, kje se v njo vstavijo baterije,
da se začne brati.«
Velika razlika
»Med ženo in šnopsom je velika razlika.«
»Šnops je dober, če je domač in star. Z

ženo pa je ravno obratno – najboljša je
tuja in mlada.
Pritožbe
»Ne razumem, zakaj se ženske tako
pritožujejo čez svoje može,« je en sosed
dejal drugemu.
»Zakaj te to čudi?«
»Ker so si jih izbrale same, saj jim jih
ni dodelila občina.«
Električne žice
»Ata, tvoj kolega električar pozna samo
dve vrste žic,« je Pepček dejal očetu.
»Kako pa ti to veš?« ga je vprašal oče.
»Ko kaj dela, kriči samo: 'tota je ta
prava', ali pa 'ajs, hudič frdamani'.«

idejne zasnove za vzpostavitev mreže vstopno
izstopnih točk na reki Dravi, izdelava projektne dokumentacije za samonosno košaro na
ročni pogon (LAS Ovtar in LAS Drava), promocijske aktivnosti in strokovna ekskurzija z
izmenjavo znanj in načinov predstavitve dediščine Drave LAG Mura Drava.

Kaj nas uči Mura

V operaciji sodelovanja LAS sodelujejo:
LAS Prlekija, LAS Goričko 2020, LAS Ovtar
Slovenskih goric (partner Občina Šentilj) in
LAS Pri dobrih ljudeh 2020. Višina sredstev
sofinanciranja znaša 68.414,59 EUR.
V okviru operacije sodelovanja želimo
vzpostaviti kakovostno zeleno infrastrukturo
na območjih varstva narave, predvsem Nature 2000. Razviti želimo visokokakovostno
ponudbo zelenega turizma, ki temelji na aktivnem ohranjanju narave, krajine in kulturne
dediščine in ki ne bo poslabšala stanja ohranjenosti. S tem bomo zagotovili tudi ključne
ekosistemske storitve. V okviru operacije
bodo izvedene investicije v izgradnjo in obnovo javne infrastrukture, vključno s turistično
infrastrukturo ter objekti kulturne dediščine
za obisk in interpretacijo območja varstva
narave in naravnih vrednot. Pri tem bo dan
poudarek ciljem varstva narave, kakovostne
interpretacije in možnosti doživljanja narave,
kulturne dediščine in krajine ter trajnostne
mobilnosti obiskovalcev. Povečati želimo ozaveščenost obiskovalcev in prebivalcev glede

LAS OVTAR
SLOVENSKIH GORIC

pomena območij Natura 2000 predvsem ob
reki Muri. Pri tem bomo upoštevali sinergije
s področij varstva kulturne dediščine in turizma. Pri izvedbi operacije bo dan poudarek
na izobraževanju in ozaveščanju o ohranjanju
narave, kulturne dediščine in krajine brez negativnih vplivov na doseganje naravovarstvenih ciljev ob zagotavljanju pogojev za trajnostno mobilnost obiskovalcev.
Operacija sodelovanja je zasnovana na način, da poveže različna območja LAS, da z revitalizacijo in preureditvijo obstoječih zelenih
površin ustvarijo omrežje interpretacijskih
središč s podporno infrastrukturo za obiskovalce, ki bo izboljšalo kakovost turistične
ponudbe na celotnem območju, predvsem
pa pomagalo ohranjati kulturno in naravno
dediščino. Osrednja zelena hrbtenica – Mura
– pa pri tem predstavlja omrežje rekreacijskih
povezav na obeh straneh Mure ter z zelenimi
biseri v ogrlici – posameznimi interpretacijskimi središči »podeželski zeleni sistem«.
Nadajevanje na strani 20.
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Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje

Humusprojekt – Högi 

V operaciji sodelovanja LAS so partnerji:
LAS Bogastvo podeželja med Dravo in Slovenskimi goricami, LAS Ovtar Slovenskih
goric (partner KGZS Zavod Ptuj), LAS Obsotelje in Kozjansko in LAG Zeitkultur Oststeirisches Kernland (Avstrija). Višina sredstev
sofinanciranja znaša 67.147,89 EUR.
V okviru čezmejnega projekta sodelovanja LAS med Slovenijo in Avstrijo želimo na
inovativen način, z uvedbo novih tehnologij
razširiti (nadgraditi) obstoječe prakse in metode za povečanje deleža humusa v tleh na
kmetijah. Gre za inovativen celosten pristop
k zvišanju humusa v tleh in k dvigu rodovitnosti tal v kmetijstvu, ki hkrati zaradi vezave
CO2 zmanjša negativen vpliv na okolje, ki ga
CO2 kot toplogredni plin zaradi velikih izgub
v ozračje zelo obremenjuje. V Sloveniji bomo
k sodelovanju povabili okoli 30 kmetij, na območju LAS Ovtar okrog 10. Na testnih kmetijah bomo vzorčili in analizirali tla glede stanja deleža humusa v različnih fazah projekta
(na začetku in v času trajanja projekta), s pomočjo katerega bomo nato preračunali dejansko vezavo CO2. Nabavili bomo potrebno

nadaljevanje s strani 19

opremo za vzorčenje ter posebej izobrazili ter
usposobili osebo za odvzem vzorcev in uporabo nove tehnološke opreme. Kot končen
rezultat projekta se pričakuje, da bi količina
vezanega CO2 v nastalem humusu ob koncu
projekta znašala 8. 000 ton in 100.000 ton po
petih letih. Kmetije bodo pridobile certifikat
in s pomočjo pridobljenega CO2 certifikata,
ki bi ga lahko uveljavljale le projektne regije
s Humus programom, predstavljale tudi zanimivost za turiste (povečanje dohodkov iz
turizma) kot dodane vrednosti produktov in
okolijski trajnosti.
Vzpostavili, prevedli in prilagodili bomo
aplikacijo, ki se že uvaja v Avstriji in bo služila
kot mednarodna baza podatkov glede vsebnosti humusa v tleh na različnih lokacijah.
Izvedli bomo posvet Akademija HUMUS v
Sloveniji, organizirali izobraževanje (okrogle
mize) ter poslali dvakrat na izobraževanje cca
30 ljudi na dneve humusa v Kaindorf na akademiji Humus.
Po prijavnih obrazcih povzela Milena
Grabušnik

dobro je bil obiskan promocijsko otvoritveni
dogodek/prireditev 10. 11. 2019 s kulturnim
programom in pogostitvijo za obiskovalce.

Razvoj novih integralnih turističnih produktov na področju doživljajskega
turizma za 3 ciljne skupine na območju LAS Ovtar: TUR-LAS-KONJ (Akronim: TUR-LAS-KONJ)
V operaciji, katere prijavitelj
je VEDOMA, Zavod za razvoj
znanja in podjetništva, so sodelovali še 4 partnerji: Stanko
Ferk – dopolnilna dejavnost
na kmetiji, Konjeniško društvo
prijateljev konj Duplek, Okrepčevalnica Snežinka Aleksander
Želj, s. p., in Osnovna šola Sladki Vrh.
Učinki naložbe so:
• razvit model turističnega
produkta doživljajskega
turizma, povezanega s konjeništvom za 3 ciljne skupine (osnovnošolsko mladino in učitelje,
za protokolarne goste, za turiste),
• razviti 3 integralni turistični produkti za
3 ciljne skupine,

• vzpostavljena mreža lokalnih ponudnikov, organizacij in inštitucij,
• ustvarjeno novo delovno mesto,
• nabavljena oprema: kočija, kširi za vprego konj in oprema kočijaža.

Medgeneracijski center – telovadnica na prostem z rekreacijsko potjo

Obvestilo o javnih pozivih LAS Ovtar
Slovenskih goric
Razvojna agencije Slovenske gorice, d. o. o., vodilni partner pogodbenega partnerstva LAS
Ovtar Slovenskih goric, vas obvešča, da sta v teku javna 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 in Šentilj, ki so povezane v lokalno akcijsko skupino
- LAS Ovtar Slovenskih goric, v letih 2020 in 2021, sofinanciranih iz Evropskega kmetijskega
sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR).
Za 4. javni poziv LAS Ovtar Slovenskih goric – sklad EKSRP, ki je bil objavljen 20.
aprila 2020, se je 1. rok iztekel 1. 7. 2020, drugi rok za oddajo vlog je do 2. 9. 2020, tretji
(zadnji) rok pa do 13. 1. 2021.
Za 3. javni poziv LAS Ovtar Slovenskih goric - sklad ESRR, ki je bil objavljen 29. maja
2020, je bil prvi rok za oddajo vlog 15. 7. 2020, drugi rok za oddajo vlog se izteče 7. 10.
2020, tretji (zadnji) rok pa 3. 2. 2021. Prijavitelji morajo svoje vloge oddati kot priporočene
pošiljke do datuma, ko se izteče rok za oddajo vlog po posameznem pozivu, do 24. ure, prevzem osebno dostavljenih vlog je možen na sedežu LAS do istega dne, do 13. ure. V kolikor
bodo sredstva porabljena že po prvem ali drugem roku posameznega javnega poziva, bo
javni poziv predčasno zaprt. O predčasnem zaprtju javnega poziva bo vodilni partner objavil
obvestilo na spletni strani LAS.
Informacije o javnem pozivu so na voljo na sedežu LAS in po telefonu: 059 128 773, 051
660 865. Za osebno konzultacijo na sedežu LAS je obvezna predhodna najava in uskladitev
termina. Vprašanja lahko naslovite tudi po elektronski pošti: info@lasovtar.si.
Celotno besedilo javnega poziva in razpisna dokumentacija po obeh javnih pozivih sta
objavljena na spletni strani www.lasovtar.si
Na prvi rok vsakega javnega poziva je prispelo po šest vlog za prijavo operacij, ki jih je
administrativno pregledala in vsebinsko ocenila Ocenjevalna komisija LAS ter pripravila
seznam vlog v potrditev na Upravnem odboru LAS.
Milena Grabušnik

Uspešno zaključene operacije

A

gencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja je v času epidemije koronavirusa izplačala zahtevke za tri zaključene operacije, sofinancirane iz Evropskega kmetijskega sklada
in razvoj podeželja (EKSRP).

Stojna mesta za avtodome Vinogradništvo Mulec (Akronim: SMA MULEC)

Prijavitelj je Dušan Mulec, Vinogradništvo Mulec iz Jakobskega
Dola, kot partner v operaciji je sodelovala tudi Občina Pesnica. Urejena je bila površina za 12 stojnih
mest za avtodome z vso potrebno
tehnično opremo in ozelenitvijo s
travnim satjem. Izvedene so bile
številne promocijske aktivnosti,
pripravljena sta dva nova turistična paketa za obiskovalce, in sicer
PARK&RIDE - postavi in se pelji
ter PARK, HIKE &LEARN - postavi, pelji in se uči - sodelovanje pri
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opravilih v vinogradništvu. Rezultat je ohranjeno delovno mesto ter uspešno povezovanje ponudnikov v Ovtarjevo ponudbo. Zelo

V operaciji, katere prijavitelj je Občina Sv.
Jurij v Slov. goricah, so sodelovali še 3 partnerji: Športno društvo Sv. Jurij v Slov. goricah, Društvo upokojencev Sv. Jurij v Slov. goricah in Zadruga dobrina, z. o. o., so. p.
Učinki naložbe:
• urejena varna pot (cesta in pločnik) do
Športnega parka v Jurovskem Dolu,
• urejena razsvetljava (9
kandelabrov z LED sijalkami),
• postavljena Telovadnica
na prostem (10 naprav) za
vse generacije,
• postavljene obvestilne table v smislu trim steze ob
rekreacijski poti,
• izveden otvoritveno – promocijski dogodek,
• ohranjeno delovno mesto,
• medgeneracijsko druženje.

Pri kontroli na terenu (ugotovitve ob obisku naložbe), ki je bila opravljena v začetku
meseca avgusta, ni bilo ugotovljenih nepravilnosti.
Milena Grabušnik, foto: M. G.
in prijavitelji operacij

Glamur aktivnosti

Č

eprav projekt Glamur
prehaja v sklepno fazo,
smo v poletju uspeli zaključiti nekaj stvari, ki so se zaradi negotove situacije in omejitvenih ukrepov raztegnile čez
nekaj mesecev. Zaključili smo s
fotografiranjem priprave receptov za kuharsko knjigo, kjer smo obiskali gospodinje, društva kmečkih žena in ponudnike Glamur, ki
so nam z veseljem podrobno prikazali pripravo jedi, kot so slovenskogoriška gibanca, skutina torta, krhljenka, juha s skutinimi štruklji,
božično pecivo, klecnbrot in še bi lahko naštevali. Ti recepti bodo skupaj z jedmi iz Prlekije in Vulkanlanda predstavljali zaokrožen
zbir obrokov iz lokalnih produktov v regiji,
prav gotovo pa bodo tudi dobrodošel pripomoček bodočim kuharicam in kuharjem. Seveda bi lahko kuhali v nedogled, vendar smo
si omejitve pri številu receptov postavili že v
sami zasnovi projekta.
Prav tako smo zaključili s snemanjem promocijskih videov vključenih ponudnikov po
posameznih občinah z območja LAS Ovtar
Slovenskih goric. Ideja je bila predstaviti občine skozi lokalno ponudbo, poudariti tipične značilnosti regije in jo povezati v celoto.
Manjkajoči filmčki bodo kmalu končani, vse
ostale pa si lahko ogledate na portalu youtube.com na profilu Glamur. Vse filmčke je

mogoče naložiti tudi na občinske ali lastne spletne strani
ponudnikov, za podrobnosti
nas kontaktirajte na Razvojni
agenciji Slovenske gorice. V
tem času so prav video vsebine
eden ključnih elementov promocije na socialnih omrežjih, saj jih je mogoče uporabiti večkrat in na različne načine,
kar je velika prednost pred oglasi v tiskanih
ali drugih medijih.
V septembru načrtujemo akcijo digitalne
promocije večjezične mobilne aplikacije Klopotec, ki vključuje večino lokalnih ponudnikov z območja Slovenskih goric in Prlekije.
Tam lahko prav tako najdete tudi informacije
o znamenitostih, urejamo pa tudi sistem objave aktualnih dogodkov, kar bo na voljo kmalu.
Še vedno se lahko brezplačno vpišete (kontaktirajte nas) ali aktualizirate podatke. Avstrijski
partner LAS Vulkanland v kratkem pripravlja
spletno stran glamur.at, ki bo povezala lokalno
ponudbo celotne regije na enem mestu.
V torek, 8. septembra 2020, za vključene
ponudnike Glamur organiziramo strokovno
ekskurzijo v Prlekijo. Potekala bo v duhu preventivnih in omejitvenih ukrepov NIJZ, kljub
temu pa si lahko obkrožite datum že sedaj.
Vse aktivnosti so brezplačnega značaja,
zato vas vabimo k sodelovanju še naprej.
Danijel Zorko
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