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Poštnina plačana pri pošti 2230 Lenart v Slov. goricah

Dočakali smo sproščanje ukrepov in po mrzli pomladi tudi
vroče poletje, življenje se vrača v normalne tirnice, smo v
času dopustov. Glede na vse navedeno smo se tudi v
uredništvu Ovtarjevih novic odločili, da vam v tej številki
ponudimo lažje poletne, dopustniške vsebine. Pester
poletni utrip bomo poskušali strniti v avgustovski številki.
Vabimo vas, da aktualne vsebine spremljate na medĳskem
portalu Ovtar24.si, kjer vas vedno čakajo sveže in lokalne
vsebine. Želim vam prĳetne dopustniške dni in naj poletje
traja in traja.

Zmago Šalamun,
odgovorni urednik Ovtarjevih novic in medĳskega portala Ovtar24.si

Trojicafest v Slovenske gorice
privabil slovenski politični vrh

Pred poletjem

Spektakularni Trojicafest 2021
navdušil obiskovalce

“Tri lučke, Trojicafest in Trilogĳa” - trikotnik optimistične prihodnosti
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Če bi bil na otvoritvenem dogodku letošnjega dogajanja Trojicafest 2021 navzoč tudi Ivan
Cankar, bi o Trojici in Trojičanih napisal vse kaj drugega kot takrat, ko je leta 1910 prišel
na krajši obisk k prĳatelju dr. Lojzu Kraigherju in pri njem podoživljal »narodnostno
mizerĳo« Slovenskih goric. Ne dvomim, da bi bil ne samo navdušen, temveč tudi počaščen,
da je smel spremljati uvodni večer 15. občinskega praznika še vedno mlade občine Sveta
Trojica, ki je, milo rečeno, navdušil obiskovalce in napovedal spektakularno in raznoliko
dogajanje vse tja do nedeljskega večera. Torej do trenutka, ko so na glavnem odru v
središču Svete Trojice pod mogočno tristolpnico in frančiškanskim samostanom zazvenele
najlepše arĳe v izvedbi priznanih opernih solistov. In pred njimi še nepozabne viže vedno
dobrovoljnih Modrĳanov. Začetek nekega novega poglavja, ki ima sicer korenine že v letu
2019 in upravičuje napovedi vodstva trojiške občine z županom Davidom Klobaso na čelu,
da bo Sveta Trojica postala »družabno stičišče Slovenskih goric«. Drzna vizĳa, ki resnično
obeta in napoveduje drugačne čase tudi za slovensko goriško podeželje, v katerem bo za
kakovost življenja poleg pločnikov in kanalizacĳe, novega vrtca, razstavišča v kulturnem
domu, sprehajalnih in kolesarskih poti, urejenega jezera in še česa drugega na
infrastrukturnem področju vse bolj pomembno tudi kulturno in družabno dogajanje. To bo
ljudi le še povezalo v optimizma polno lokalno skupnost, ki ve, kaj hoče in kam želi. Čeprav
je bilo v minulih petnajstih nekaj malega pri Sveti Trojici tudi zamujenega, se da to
nadoknaditi, sploh če bo kmalu zaživel še izjemno obetaven turistični projekt pod
blagovno znamko »Tri lučke«. Tudi ta temelji na zgodovinskem izročilu, brez katerega ne
bi bilo današnjega utripa.

Ne trdim, da se zgodovina ponavlja, a nova poglavja družbenokulturnega dogajanja, ki jih
pooseblja projekt Trojicafest, napovedujejo, da imajo pri Trojici vizĳo in da znajo s
povezovanjem preteklosti in sedanjosti snovati dolgoročne programe in projekte. Na vseh
področjih. Trojicafest 2021 ni le projekt praznovanja 15. občinskega praznika, je blagovna
znamka, s katero promovirajo občino, njeno zgodovino, kulturne in naravne znamenitosti,
kulinarične in običajske posebnosti, domišljĳskost in ustvarjalnost ljudi, pa tudi razvojne
potenciale, ki se skrivajo v ljudeh, v njihovih ustvarjalnih snovanjih in hotenju, da s
skupnimi močmi dosežejo želene cilje. V tem vidim posebno bogastvo tega projekta, ki ima
dolgoročne cilje in bo zagotovo lahko povezal tudi sosednja okolja kot nastajajoče
»družabno stičišče Slovenskih goric«. Temelji zanj so postavljeni in so se z letošnjim
dogajanjem samo še utrjevali. Slogan »Sveta Trojica – družabno stičišče Slovenskih goric«
pa lahko mirne volje javno uporabljajo že od letošnje uvodne prireditve dalje. Zaslužili so
si ga!

Dovolim si zapisati, da dogajanje pri Sveti Trojici v okviru letošnjega projekta Trojicafest
2021 ni bil enkratni zamah in še manj floskula o tem, da je treba ljudem v krizi dati »kruha
in iger«. Daleč od tega, to je projekt, ki sloni na odločenosti lokalne skupnosti, da se čim
prej izvleče iz sivine povprečnosti in prevzame eno od vodilnih vlog v osrednjih Slovenskih
goricah na turistično-promocĳskem in družabno-kulturnem dogajanju. Za začetek – potem
pa morda še na drugih področjih. Snovalci dogajanja si zaslužĳo pohvalo in priznanje za
drznost in inovativnost, kar pa jih ne sme uspavati, temveč motivirati za nove projekte. Za
dogodke, s katerimi se bodo zdajšnje trojiške generacĳe znova vpisale v zgodovino, s
katero se pri Trojici običajno radi postavljajo, ne samo s Cankarjem in Kraigherjem, tudi
Brnčiča, Meznariča, Cafa, Kavčiča, Križniča in Kšelo so imeli ... Pa še koga! Očitno zgledi
tudi po desetletjih vlečejo. Bravo, trojiški organizatorji!

Dr. Marjan Toš
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Krize z razglašenim koncem
epidemije še ne bo konec.
Številni so se v tem času znašli
po svoje.

Fo
to
:o

se
b
n
ia

rh
iv

Ni dvoma, da je covid-19 z vsemi svojimi sevi poleg
velikega števila okuženih, prebolelih in žal tudi mrtvih ter
v zadnjem času vse več cepljenih prinesel tudi
gospodarsko krizo.
Že v lanskem letu, ko je epidemija močneje pokazala svoje

zobe, so številne države, med njimi tudi Slovenija,
odvezale proračunske mošnjičke in začele z
deljenjem denarja. Danes nekateri pravijo, da
smo pri tem pretiravali in da je šlo za
nabiranje političnih točk, a resnici na ljubo,

prav vsak študent, delavec, brezposelni, upokojenec itd. je bil vesel tistih nekaj
dodatnih državnih evrov. Kakšne bodo posledice tolikšnih proračunskih izdatkov za
državno blagajno, je pa že druga zgodba. Tudi o tem, ali so bili vsi prejemniki pomoči
do nje res upravičeni, bi lahko marsikaj zapisali.
Ekonomsko gledano pa je tudi to »deljenje denarja« v lanskem letu pripomoglo k
precej manjšemu padcu bruto domačega proizvoda, kot so to sprva predvidevali
ekonomisti. Posledično je bilo treba ekonomske napovedi popravljati navzgor, čeprav
je kriza, ki jo je povzročil covid-19, velikanska.
Česa pa napovedovalci v teh težkih časih niso upoštevali? Odgovor je preprost.
Ravnanja ljudi. »Ljudje, pa seveda tudi podjetja, so znali bolje poskrbeti zase, kot sta
pričakovala država in strokovna javnost,« je v intervjuju za Maribor24.si pojasnil eden
vodilnih slovenskih ekonomistov, ki se ukvarja tudi z ekonomsko politiko, prof. dr.
Rasto Ovin, ki je trenutno dekan na DOBA Fakulteti v Mariboru.
Še najbolj očitno se iznajdljivost in nepasivnost ljudi kažeta v turizmu, v panogi, ki je
zaradi epidemije med najbolj prizadetimi. Številni zaposleni v turizmu se niso vdali v
usodo, sedeli doma in čakali zgolj na državno pomoč, ampak so se zaposlitveno
preselili drugam. Podobno je tudi v sejemski dejavnosti, ki je prav tako izgubila
številne sposobne ljudi, da ne govorim o gostinstvu, hotelirstvu in o ostalih od krize
prizadetih sektorjih. Zdaj, ko se te panoge ob rahljanju ukrepov po več mesecih
pasivnosti prebujajo, ugotavljamo, da nam manjka sposobnih kuharjev, natakarjev,
sejmarjev itd. In kje so ti ljudje? Znašli so se vsak po svoje. Nekateri so se odločili za
trgovino na drobno, zlasti za prodajo prek spleta, ki je v času bolezni covid-19 močno
porasla, veliko sta pridobili tudi digitalizacija in tehnologija, pa še bi lahko našteval.
Vsi v gostinstvu pa niso mogli drugam – ker so pred epidemijo najeli visoke kredite,
vložili ves denar v nove dvorane, nastanitvene in ostale kapacitete ter verjeli, da bodo
obveznosti sproti poplačevali iz naslova rednih prilivov. Zgodilo pa se je ravno
nasprotno. Covid-19 je sprva omejil, nato pa prepovedal rojstnodnevna praznovanja,
poroke, obletnice, novi prostori so samevali, denar ni krožil, banke pa so, sicer z
odlogom, vseeno zahtevale svoje. Nekateri so bili že na robu obupa, a zdaj, verjamem,
tudi zanje prihajajo boljši časi.

Zastavlja pa se pomembno vprašanje: kaj bo, ko bo državnih pomoči konec? Ko se bo
izkazalo, da bo moral še kdo kaj neupravičeno dobljenega vrniti? Odgovor na to
vprašanje slikovito ponudi prof. dr. Rasto Ovin. »Vzemimo za primer cev, v kateri na
primer teče neka masa. Covid-19 je povzročil, da je v enem obdobju manj te mase
oziroma da se po njenem delu zdaj pomika tudi zrak. Ko se bodo iztekle državne
pomoči, bo iz te cevi puhnil ta zrak in ne masa, ki jo želimo transportirati. In šele
takrat se bo pokazalo, kdo je v teh krizi kaj delal. Tisti, ki so se znašli, se preusmerili
v tudi v epidemiji dobičkonosno dejavnost, ne bodo imeli težav.« Kaj bo pa z ostalimi,
ki so samo čakali doma in koristili državno pomoč?

Damjan Veršič

Odkritje stebra slovenske državnosti v Lenartu

Ena je domovina
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„Nekateri so bili že na robu obupa“

V sredo, 23. junija, je v Lenartu potekalo
praznovanje ob 30. obletnici samostojne
Slovenije, ki se je pričela z mašo za
domovino v cerkvi sv. Lenarta. Daroval jo je
lenarški župnik Marjan Pučko ob
somaševanju dekanijskih duhovnikov in s
pridigo naddekana Tončeka Frasa.
Proslava je potekala v Mestnem parku dr.
Jožeta Pučnika. V programu so sodelovali
Garda slovenske vojske, Slovenskogoriški
pihalni orkester MOL Lenart, Eva Kurnik in
Matic Lorbek, vokalna skupina IL DIVJI in
učenci glasbene šole Lenart.
Zbranim je izrekel dobrodošlico župan
Občine Lenart mag. Janez Kramberger in
dodal, da obletnico samostojnosti
praznujemo v času epidemije in vseh tegob,
ter povedal, da s postavitvijo stebra
slovenske državnosti želijo spodbuditi
pozitivno razmišljanje in odnos do
zgodovine ter domovine, in zaključil: »Prav
je, da se spomnimo vsega, kar smo v času
samostojnosti dosegli. Moramo se vprašati,
kaj vse imamo in kaj smo dosegli, šele nato
pomislimo na to, česa še nimamo.«
Zbranim je spregovoril tudi Franc Breznik,
poslanec DZ RS, ki je v govoru poudaril, da
samostojnost in neodvisnost nista nekaj
samoumevnega in se nista zgodili
naključno, saj pot do tega ni bila lahka, ter
dodal: »Zato naj nas ta steber slovenske
državnosti povezuje in združuje v intimnih
in kolektivnih občutkih radosti in ponosa.
Prav zato moramo preseči lastne delitve,
malodušje, vdanost v usodo in drobne
zamere, v katerih izgubljamo vsi. Obuditi
moramo samozavest in ponos ter doseči
enotnost, ki bo ob spoštovanju lastne
zgodovine omogočala pogled naprej.
Zgodovina nam kaže, da smo tega zmožni,
dejanja naših prednikov pa, da tukaj
prebivajo zavedni, trdni in pogumni ljudje,
ki so zmožni velikih dejanj. Le kdor je skusil

temo in mraz, bo razumel svetlobo svobode
in postal luč sprememb in napredka.«
Slavnostni govornik na prireditvi je bil Peter
Svetina, varuh človekovih pravic, ki je
opozoril, da je veliko k samostojnosti
prispeval plebiscit, na katerem smo Slovenci
pokazali izjemno enotnost in vse prebivalke
in prebivalce Slovenije pozval k
medsebojnemu spoštovanju, etiki javne
besede in dostojnemu komuniciranju, saj
meni, da je to ključen korak, da lahko
posamezniki in družba začnemo sodelovati
za boljšo prihodnost. Govor je zaključil s
vprašanjem: »Ob koncu želim, da se vsak
izmed nas pri sebi vpraša, kaj je za skupno
državo in njeno blaginjo prispeval sam.
Verjamem, da bo vsak pri sebi našel kakšen
pozitiven odgovor in s tem prispeval k boljši
prihodnosti naše države, ki smo si jo izborili
pred 30 leti.«
Slovesnosti so se med številnimi gosti
udeležili tudi prof. dr. Ludvik Toplak,
predsednik Družbenopolitičnega zbora
Skupščine RS, dr. Alexander Majcan, okrajni
glavar Bad Radkersburga in madžarski
veleposlanik Andor Ferenc Dávid.
Po proslavi so na ploščadi pri Kraigherjevi
ulici 1 v Lenartu odkrili Steber slovenske
državnosti. Avtor stebra je Andrej Grabrovec
Gaberi, ki se je honorarju odpovedal,
stroške postavitve pa so pokrili s
sponzorskimi sredstvi, manjša dela so
opravili delavci režijskega obrata občine.
Steber z umetniškim delom lepo dopolnjuje
prostor na zelenici, kjer je bila ob
osamosvojitvi pred tridesetimi leti posajena
lipa, kot simbol rojstva države. S
postavitvijo soglašajo tudi lastniki zemljišča
na Kraigherjevi ulici 1.

Zmago Šalamun

K navedenim cenam se prišteva DDV.

Cenik oglasnega prostora

1/16 strani 124x40 mm 80,00€
1/8 strani 124x84 mm 100,00€
1/4 strani 124x173 mm 180,00€
1/2 strani 253x173 mm 280,00€
Cela stran 253x350 mm 480,00€

Navodila in pravila
Za točnost podatkov odgovarjajo njihovi avtorji
oziroma naročniki. Nenaročenih prispevkov in
fotografij ne vračamo, ne honoriramo in ne
odgovarjamo za avtorsko delo posredovanih
vsebin in fotografij. Pridržujemo si pravico do
krajšanja prispevkov, spremembe naslovov in
neobjave prejetih prispevkov. Izbor prejetih
fotografij opravi uredništvo. Stališča, izražena v
kolumnah in drugih prispevkih zunanjih
avtorjev, ne izražajo nujno stališča uredništva.
Imetnik materialnih avtorskih pravic avtorskih
del v Ovtarjevih novicah je Razvojna agencija
Slovenske gorice ali avtorji, ki imajo z
izdajateljem sklenjene avtorske pogodbe, zato
teh del ni dovoljeno reproducirati, distribuirati
ali drugače uporabljati v tržne namene brez
ustreznega pisnega dovoljenja oziroma

pogodbe. Prispevkov z elementi sovražnega
govora, nestrpnosti, političnega obračunavanja
in nepodpisanih člankov ne objavljamo.
Varovanje osebnih podatkov: Vse osebne
podatke, s katerimi razpolagamo na uredništvu,
skrbno varujemo v skladu z zakonodajo in
uporabljamo le za namene, za katere so bili
podani.
Naslednja številka (7/2021) bo izšla v petek,
27. 8. 2021. Rok za rezervacijo oglasnega
prostora in oddajo člankov je 13. 8. 2021.
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Koronavirus v Sveti Ani ni ustavil izobraževanja

Znanje je največja vrednota
»Na zunanjem preverjanju znanja so učenci tretjih,
šestih in devetih razredov iz naše šole letos pokazali
znanje nad republiškim povprečjem, kar dokazuje, da
koronavirus v Sveti Ani ni ustavil izobraževanja otrok,«
pravi ravnatelj Osnovne šole Sveta Ana Boris Mlakar, ki
se bo konec letošnjega šolskega leta po osemnajstih letih
in sedmih mesecih ravnateljevanja upokojil.

Težko leto in pol epidemije
Kot pravi profesor Mlakar, je epidemija bolezni covid-19
predstavljala velik izziv tako za pedagoške delavce kot za
učence, verjetno pa tudi za starše. »Tako kot vse v Sloveniji
in svetu je tudi nas epidemija na začetku šokirala. V petek
smo dobili informacijo, da moramo v ponedeljek zapreti
šolska vrata. Vendar smo se sestali, dogovorili, ustrezno
organizirali in začeli izvajati učni proces na daljavo prek
računalnikov, mobitelov in elektronske pošte. Na začetku so
se eni znašli bolj, drugi manj, vendar je pedagoški proces na
daljavo relativno hitro stekel, in kot vidimo danes, dal tudi
primerne rezultate. Vsekakor pa je bilo leto 2020 za učenke
in učence ter za profesorice in profesorje izjemno težko.«

Po Mlakarjevih besedah na začetku epidemije veliko
učencev ni imelo računalnika, zato so šli takoj v akcijo.
Najprej so učencem podarili nekaj računalnikov, ki so jih
imeli na šoli, in deset, ki jih je za učence zagotovil župan,
kasneje pa so desetim učencem posodili računalnike, ki so
jih pridobili prek Arnesa. »Vsem, ki so nam javili, da nimajo
računalnika, smo pomagali rešiti problem,« pravi ravnatelj.
»Res pa je, da je bilo na začetku na območju kar nekaj belih
lis, na katerih učenci niso imeli dostopa do interneta. Do
danes so se razmere že izboljšale.«

Kot pravi Mlakar, so profesorji v času pouka na daljavo še
posebej pozorno spremljali napredek vsakega učenca in
učenke posebej. Tako so denimo evalvacijo pouka izvajali
vsak teden in po potrebi učence spodbujali tudi prek staršev.
»Takšno delo je obrodilo rezultate. Seveda pa je vedno, ne
glede na obliko pouka, manjši odstotek otrok, ki se težje
vključujejo v šolsko delo. Takšnih v času epidemije ni bilo nič
več kot običajno,« dodaja ravnatelj. »Na splošno lahko
rečem, da so se učenke in učenci na naši šoli v času
epidemije izkazali, zato si zaslužijo vso pohvalo.«
Epidemija je, kot pravi ravnatelj Mlakar, učenke in učence
zagotovo prikrajšala za določena znanja, vendar je
poglavitno, da je pedagoški proces nepretrgoma tekel in da
mladi niso izgubili delovnih navad. Morebitno manjkajoče
znanje bodo zato lažje nadoknadili. Zunanje preverjanje
znanja pa je pokazalo, da imajo učenke in učenci Osnovne
šole Sveta Ana glede na povprečje v republiki nadpovprečno
znanje.

V času epidemije je bilo po besedah profesorja Mlakarja za
učenke in učence življenje na podeželju prednost, saj so
lahko živeli bolj normalno in sproščeno kot v večjih mestih,
kjer so bili marsikdaj zaprti v stanovanja v blokih. Morda so
tudi zaradi tega vsi skupaj epidemijo prebrodili brez hujših

posledic, saj depresivnosti in drugih podobnih motenj pri
otrocih na šoli niso zaznali.

Skoraj dve desetletji ravnateljevanja
Čeprav je Osnovna šola Sveta Ana v času epidemije uspešno
opravljala svoje poslanstvo, odhaja ravnatelj Mlakar v teh
dneh v zaslužen pokoj, čeprav se njegov mandat še ni
iztekel. »Vedno sem bil zagovornik načela, naj se zaposleni,
ki imajo pogoje za upokojitev, upokojijo in svoja delovna
mesta prepustijo mlajšim. Seveda moram sedaj tudi sam
spoštovati to načelo, drugače bi se počutil kot dvoličnež,«
pravi.

Boris Mlakar, ki je profesor športne vzgoje, je diplomiral na
Pedagoški akademiji v Mariboru, kasneje je opravil bivšo
drugo stopnjo visokošolskega študija na Fakulteti za šport v
Ljubljani in specializacijo na Univerzi v Kopru. Pred
prihodom v Sveto Ano je dve leti poučeval na Osnovni šoli
Fram in dvajset let na Osnovni šoli Kungota, 1. decembra
2002 pa je začel delati kot ravnatelj Osnovne šole Sveta Ana.
Številne Ančanke in Ančane (domačini si pravijo Anovčani)
je poznal že od prej, saj je kot bobnar in vokalist ansambla

Mlada pot ob sobotah igral v gostišču Moleh, kjer se je na
plesnih prireditvah zbralo tudi več kot 300 ljudi.

Čeprav je bila ob njegovem prihodu šola v Sveti Ani še
relativno nova, saj so jo zgradili leta 1974, še zdaleč ni bila
tako sodobna kot danes. V času, ko je bil ravnatelj, so šolo
večkrat obnovili in energetsko prenovili, k njej pa so
dogradili vrtec, h kateremu pravkar gradijo še prizidek, ki ga
bodo začeli uporabljati 1. septembra. Vrtec je ob
Mlakarjevem prihodu imel dva oddelka, jeseni pa jih bo imel
šest. V celoti so prenovili tudi šolo v Lokavcu. »Ko sem prišel
v Sveto Ano, je osnovno šolo obiskovalo 265 učenk in
učencev, od tega 12 v Lokavcu. Nato se je število otrok
zmanjšalo, danes pa šolo obiskuje 249 učenk in učencev, od
tega 15 v Lokavcu. Verjamem, da se bo število otrok v šoli še
povečevalo, saj občina spodbuja gradnjo stanovanj za mlade
družine.«

Po besedah profesorja Mlakarja se je tudi občina Sveta Ana
v celoti v zadnjih dveh desetletjih zelo razvila in močno
spremenila svoj videz. »Občina na čelu s sedanjim županom,
ki je zelo pogumen, je dala središču Svete Ane popolnoma
novo, sodobno in urejeno podobo,« pravi. »S številnimi
investicijami je občina poskrbela tudi za to, da imajo danes
otroci sodobno šolo in vrtec, ki sta lahko kraju v ponos.«

Osnovna šola Sveta Ana že vrsto let sodeluje z ljudsko šolo
v Stradnu v Avstriji. Z njo so vključeni tudi v mednarodni
projekt Netopir na vulkanu. »Naša osnovna šola v ničemer
ne zaostaja za ljudsko šolo pri naših severnih sosedih, kar
velja tudi za pedagoške metode in znanje otrok,« pravi kar
malce ponosno ravnatelj Mlakar.

Osnovna šola je v dobrem stanju
Ravnatelj Boris Mlakar odhaja v pokoj zadovoljen, saj, kot
pravi, zapušča svojemu nasledniku Osnovno šolo Sveta Ana
v dobrem stanju. »V pedagoškem procesu sodelujejo
profesorji ter učenke in učenci. S tem, kar smo skupaj
dosegli tako zaposleni kot učenci v naši osnovni šoli, sem
zelo zadovoljen. Na Sveto Ano bom imel same lepe in
nobenega slabega spomina. Zahvaljujem se tudi županu,
občini ter vsem občanom in občankam, ki so imeli
razumevanje za razvoj osnovne šole in vrtca,« dodaja
Mlakar.

Kaj pa polaga na srce svojim učenkam in učencem, za
katere je skoraj dve desetletji skrbel prav po očetovsko?
»Zavedajo naj se, da je znanje vrednota, ki vsakomur
zagotovi ustrezno mesto v družbi. Na srce jim polagam tudi,
naj si v šoli pridobijo delovne navade. Kdor je priden v šoli,
bo uspešen tudi pri delu, kar mu bo omogočilo lepše in
boljše življenje. In prav to je tisto, kar pedagoški delavci od
vsega srca želimo svojim učenkam in učencem.«

Tomaž Kšela

„Šola in vrtec sta kraju v
ponos“
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Ravnatelj Boris Mlakar: Ob upokojitvi učenkam in
učencem želim, da bi si pridobili čim več znanja in
delovnih navad, saj je od tega odvisno njihovo nadaljnje
življenje, v katerem jim od srca želim vse najboljše.
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OVTARJEVE NOVICEObčina Lenart

Lisica in volk osvajata Slovenske gorice

Tour of Slovenia

Prvi pivovar osrednjih Slovenskih
goric

Fantastično vzdušje na Tour of
Slovenia v Lenartu

Objava javnih razpisov za društva

Vsako leto se pojavi vedno več slovenskih mikropivovarjev, ki si veliko bolj inovativno,
raznovrstno in aromatično utirajo poslovno pot. Mlajši populacĳi je prvi pivovar
osrednjih Slovenskih goric precej znan obraz. Energičen, nasmejan in šarmanten. Matĳa
Kramberger, pevec vokalne skupine IL Divji, prihodnji magister farmacĳe, je svojo strast
našel v proizvodnji kraft piva na družinski kmetĳi Kramberger, katere glavna dejavnost
sta sonaravna govedoreja in vinogradništvo. Svojo butično pivovarno je poimenoval
KramBrew.

Pivovarske umetnosti se je naučil v Avstriji
»Leta 2017, ko se je poročil moj brat, sva naredila za njegovo poroko domače pivo. Tisto je bila
bolj instant varianta, takšna, ko samo v vodi razredčiš koncentriran slad in dodaš kvasovke,
pustiš to 14 dni fermentirati in izdelek je končan. Potem sem imel željo, da bi kdaj naredil
pravo pivo. Prek očeta sem prišel v stik z avstrĳskim pivovarjem Georgom Pockom, ki je, na
mojo srečo, ravno v tistem času iskal pomočnika pri proizvodnji. Zdaj že tri leta ob študĳu v
Gradcu delam pri njem. Vedoč, da se želim naučiti pivovarske umetnosti, mi je vse postopke
varjenja zelo natančno predstavil, za kar sem mu neizmerno hvaležen. Lani med prvim valom
epidemĳe, ko je bila fakulteta zaprta, sem imel obilico časa sestaviti načrt za svojo lastno malo
pivovarno, pri kateri mi je zelo pomagala celotna družina. In zdaj sem začel, zaenkrat s 150-
litrsko napravo,« svoje prve začetke opisuje mlad slovenskogoriški pivovar.

Od hmelja do domačega piva v 12 urah
Najprej se kuha ječmen na različnih temperaturah, potem se po okvirno 2 urah ječmen odcedi,
da se pridobi čista pivina, bogata s sladkorjem. Čisti pivini pri različnih temperaturah
dodajamo hmelj. Tista grenkoba, ki jo želimo izvleči iz hmelja, se dobi pri vrenju. Različne
sadne, zeliščne in tropske arome se iz hmelja pridobĳo v postopku ohlajanja pri nižjih
temperaturah. »Nato še dodam kvasovke, jim zaželim dober tek (smeh) in fermentacĳa se
začne,« pojasni Matĳa Kramberger. Skupno torej proces varjenja traja približno 12 ur pri
butičnem pivovarju KramBrew.

Lisica in volk sta osvojila Slovenske gorice
Na vprašanje, ali bodo začeli s pridelavo lastnega hmelja, Matĳa Kramberger odgovori: »Letos
smo zasadili 50 sadik hmelja, in sicer Savinjski golding, Auroro in Celeio. Zdaj smo največji

Množica navijačev je 9. junija v Lenartu z bučnim navijanjem, zastavami, transparenti in
raznimi rekviziti pozdravila najboljše kolesarje sveta.
Zmagovalec francoskega Toura Tadej Pogačar, Slovenci Jan Tratnik, Jan Polanc in Matej
Mohorič ter vsi drugi, skupaj 139 kolesarjev svetovne elite, so v ostrem tempu peljali skozi
Lenart.

Med številnimi navdušenci so bili najbolj zagreti in navijaško razpoloženi učenci OŠ
Voličina, OŠ Lenart, otroci Vrtca Lenart, varovanci VDC Mravlja in SVZ Hrastovec,
Muziklub, mnogi Lenartčani, okoličani in navijači, ki so ustvarili res izjemno in nepozabno
vzdušje.
Televizijski prispevek o Lenartu, ki ga je za dirko snemal Eurosport, je bil kratek, vendar je
bilo priprav veliko, promocija pa je bila uspešna in izvirna. Člani PGD Lenart, delavci
Režijskega obrata Občine Lenart, ki so na Poleni ustvarili pravo umetnino v obliki
velikanskega napisa LENART, občinski grb in kolesarja, ki je jemal dih med televizijskim
prenosom. Tudi Zavrčani so na stolpu z zastavami pozdravili milijone televizijskih
gledalcev. Navdušenci kolesarskega kluba TBP Lenart so tudi v priprave vložili veliko dela
in truda.
»V Občini Lenart smo ponosni, da smo bili del ekipe in prispevali svoj delež k promociji,
predstavitvi Lenarta in velikemu dogodku. Zmagovalci kolesarske dirke smo bili tudi mi v
Lenartu, ki smo ustvarili izjemno vzdušje in dogodek, ki se bo zapisal v športno zgodovino
Lenarta,« je po dirki povedal mag. Janez Kramberger, župan Občine Lenart.

Darja Ornik

Občina Lenart obvešča, da bodo predvidoma v mesecu juliju na uradni spletni strani Občine
Lenart objavljeni Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje športnih programov v
občini Lenart za leto 2021, Javni razpis za sofinanciranje kulturnih programov, projektov in
ljubiteljske kulturne dejavnosti v občini Lenart za leto 2021 in Javni razpis za sofinanciranje
programov in projektov raznih društev v občini Lenart za leto 2021. Spremljajte objave na
uradni spletni strani Občine Lenart: www.lenart.si.

hmeljarji v Lenartu (smeh). Uporabljamo izključno slovenske sorte. V povprečju se iz ene
sadike, če je dobro leto, pridobi pol kilograma hmelja. Če bo dobra letina, bom iz tega lahko
zvaril 10 tisoč litrov domačega piva. Računam, da bo prva trgatev konec avgusta, na začetku
septembra. Trenutno sta v naši ponudbi sorti hmelja po imenu Styrian Wolf in Styrian Fox. Od
tod tudi ime mojih sort piva, FOX in WOLF.«

Prevzemnik kmetije Kramberger ima smele načrte
»Moja želja in namen je, da bi šel vsaj do 300-litrske naprave. Trenutno imam 150-litrsko, kar
se sicer sliši veliko, ampak ni, če so odjemalci (smeh). Želim si tudi, da bi to bila druga
dejavnost, poleg govedoreje in dopolnilne dejavnosti predelave, klanja in prodaje svežega
ekološkega mesa ter mesnih izdelkov. Na naši kmetĳi med drugim ponujamo tudi ekološko
bučno olje, sok aronĳe, gibanico, vino in gaziran sok rumenega muškata po imenu Brizgec.
Dela ni malo, vendar nas to delo neizmerno veseli,« pripoveduje 26-letni Matĳa.

Domače pivo Kmetĳe Kramberger se lahko trenutno poskusi v Maistrovi kleti v Zavrhu, v Pit-
Stopu poleg Vulkanizerstva Dajčman v Lenartu in v gostilni Ž v Zamarkovi. Točeno pivo je
teklo v potokih tudi na dobro obiskanem Trojicafestu.

Nina Zorman
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Kapelica iz Zamarkove dobiva novo podobo

OŠ Lenart in OŠ Voličina

Maistrova klet v Zavrhu ponovno odprla svoja vrata

Prenovljena kapela ob zlati maši

Priznanja za uspešne učence

Kjer se ljudje srečujejo in povezujejo

Šenvetrova kapela iz Zamarkove, ki je
posvečena Sveti družini, je doživela
temeljito prenovo. V nedeljo, 4. julija, ob 17.
uri bo tu potekal blagoslov obnovitve
kapelice. Zlatomašnik g. Franček Kraner,
domačin iz Zamarkove, na ta dan praznuje
natanko petdeset let od nove maše, ki jo je v
Lenartu daroval 4. 7. 1971. Kapela je tudi na
novo prepleskana, z osveženo fasado,
uredila se je tudi drenaža, prav tako pa so
vgradili črna kovana vrata, ki so lično
vkomponirana v stavbno dediščino. Pri
obnovi so sodelovali domačini s svojim
prostovoljnim delom in darovi.

Kapeli, ki je bila več let prazna, so domačini
vlili življenje. »Dodali smo kipce, ki
ponazarjajo Sveto družino, saj so originalni
kipci bili pred leti ukradeni. Najdena in
vrnjena sta bila samo Jožef in Marija.
Naddekan Martin Bezgovšek je dal narediti
odlitke originalov. Originali tako sedaj
ostajajo na župnišču, kopije – odlitki so

postavljeni v kapelo. Odlitke je stabilizirala
in pobarvana Klarisa Sipoš s Ptuja, ki je
lansko leto že pomagala pri obnovi kapele v
Šetarovi. Manjkajočega Jezusa je na novo
izdelal po opisu domačinov, ki se spominjajo
prvotne postavitve, domačin, ki si je svojo
družino ustvaril v župniji sv. Ane v
Slovenskih goricah, Albin Irgolič. Mozaik, ki
ga je izdelala Ana Kraner Šuster, predstavlja
tri glavne kreposti: križ, ki je simbol vere,
sidro, ki je simbol upanja, in srce, ki je
simbol ljubezni. Križ vidimo tudi kot sidro,
varno zavetje družine, v objemu velikega
rdečega srca, ki simbolizira ljubezen,« je
razložil lenarški župnik Marjan Pučko.

Nina Zorman

Konec šolskega leta je razlog za veselje, za
učence pomeni pričakovanje počitnic,
sprostitev in dogodivščine. Ponosni smo na
učence OŠ Lenart in OŠ Voličina, zlasti se
veselimo njihovih uspehov, ki so jih dosegli
med šolskim letom.
Župan mag. Janez Kramberger ob
zaključku šolskega leta učencem iz OŠ
Voličina in OŠ Lenart, ki so v šolskem letu
2020/21 na tekmovanjih v znanju, športnih
tekmovanjih in drugih primerljivih
tekmovanjih na državnem nivoju dosegli
prvo, drugo ali tretje mesto, podeli
priznanja.

Učencem OŠ Voličina je priznanja v imenu
župana podelil podžupan Franci Ornik.
Priznanja so prejeli:
Tinkara Štruc, Ana Kurnik, Timotej
Kocbek, Lara Šrimpf, Rebeka Patekar ,
Lana Hubernik, Neja Lašič, Alen Sužnik,
Alex Fekonja.
Nagrajeni učenci OŠ Lenart so:
Lara Kaučič, Eva Čeh, Žiga Žižek, Vito
Ivančić, Živa Jemenšek.
Vsem učencem iskreno čestitamo in želimo
sproščene in zanimive počitnice!

Darja Ornik

V sklopu projekta Završki CEKOR je meseca maja v Zavrhu ponovno oživela klet nekdanjega
notarja iz Lenarta, Franja Stupica, znana pod imenom Maistrova klet.
Ob tej priložnosti smo se pogovorili z Mišelom Vugrincem, lokalnim partnerjem, ki je z Občino
Lenart sodeloval pri pripravi projekta Završki CEKOR, ki je sofinanciran s strani Republike
Slovenija in Evropske unije iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

Servis domačim ponudnikom in center turistične ponudbe
Odprtje in delovanje Kavarne Maistrova klet je del projekta Završki CEKOR, katerega osnovna
cilja sta po besedah našega sogovornika vključitev lokalnih ponudnikov in prebivalcev v
turistično ponudbo in oživitev Zavrha kot turistične točke in mesta izvedbe kulturnih
dogodkov.

Mišel Vugrinec, ki se je pred dvanajstimi leti preselil v Zavrh, se je v kraj in Slovenske gorice
zaljubil že takoj ob prihodu. Razgibane slovenske gorice so, tako kot so Generalu Rudolfu
Maistru dajale navdih za pisanje pesmi, tudi Mišelu prinesle ideje o turistični oživitvi Zavrha
s poudarkom na lokalni ponudbi, ki jo zagotavlja omenjeni projekt. Naš sogovornik vidi
priložnost tudi za osnovnošolsko in srednješolsko mladino, saj bodo zanimive izobraževalne
vsebine odslej dostopnejše tako v času šolskega leta kot v času počitnic, ko se bodo izvajale
različne delavnice, usmerjene predvsem v obujanje tradicionalnih obrti in vsebine, povezane
z generalom Maistrom.

S široko lokalno ponudbo do turističnega razvoja kraja
Eden izmed ciljev mladega podjetnika iz Zavrha je, da bi Zavrh postal središče
slovenjegoriškega turizma, namenjen tako družinam kot pohodnikom in kolesarjem ter
izletnikom, ki so jim blizu bogata lokalna kulinarika, pestra preteklost in kultura. Na drugi
strani pa je želja Mišela, da bi Zavrh postal na nek način »dnevna soba« tudi za lokalno
prebivalstvo, kot prostor, kjer bi se ljudje srečevali, si izmenjavali ideje in se povezovali. V
sklopu delovanja kavarne bo odslej možen tudi ogled muzeja – Spominske sobe Rudolfa
Maistra – tako za skupine kot posameznike.

Pospeševanje prodaje domačih pridelkov
Završki CEKOR nadgrajuje mrežo LAS Ovtar in pospešuje prodajo lokalnih ponudnikov. V
ponudbo kavarne so tako s pestro vinsko ponudbo vključeni lokalni vinogradniki, domače
slovenjegoriško pivo, domača gibanica, domači narezek in domači sokovi iz Slovenskih goric.
Domači ponudniki so posebej predstavljeni na interaktivnem zemljevidu v kavarni, ki
obiskovalcem omogoča raziskovanje pokrajine, tematske, pohodniške in kolesarske poti ter
ostale znamenitosti.
»Namen Završkega CEKOR-ja je tudi širša prodaja pridelkov lokalnih proizvajalcev, ki jih bo
možno naročiti tudi prek spletne strani in spletne trgovine. CEKOR z izbranimi izdelki bo nato
možno dvigniti v kavarni,« razlaga Mišel Vugrinec, ki dodaja: »Na ta način bomo šli na roko tako
ponudnikom, katerim ob proizvodnji primanjkuje časa za prodajo, kot tudi kupcem, ki bodo
želene pridelke iz domače slovenjegoriške ponudbe dobili na enem mestu.

S širjenjem ponudbe tudi nekaj za rekreacije željne otroke
V sklopu omenjenega projekta bo Občina Lenart uredila tudi otroška motorična igrala, ki bodo
nameščena ob ploščadi Maistrove vile. Igrala, namenjenih krepitvi motoričnih sposobnosti
otrok, bodo nameščena do uradne otvoritve 17. julija 2021.

Uradna otvoritev 17. 7. 2021 s koncertom Žana Serčiča
Uradna otvoritev Kavarne Maistrova klet bo v soboto, 17. 7. 2021, s koncertom Žana Serčiča.
Uradni otvoritveni vikend bosta spremljala bogat kulturni in izobraževalni program. Sicer pa
se bodo številni glasbeni in kulturno-družabni dogodki v Zavrhu vrstili tudi po tem vikendu.
V načrtih našega sogovornika je tudi poletni kino na prostem. Do otvoritve bosta zaživeli še
spletna trgovina in vitrina s ponudbo lokalnih kulinaričnih in umetniških pridelkov ter
izdelkov.

Dejan Kramberger
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OVTARJEVE NOVICE Občina Lenart

Nedelja, 4. 7. 2021
10.00: zlata maša g. Frančka Kranerja
Slavnostni pridigar p. Janez Kurbus

17.00: večernice in blagoslov
obnovitvenih del v Zamarkovi

Poskeniraj kodo in izvedi
več o avtorici mozaika
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OVTARJEVE NOVICEObčina Benedikt

Pogovor z županom mag. Milanom Repičem

Smomladim prijazna občina
Občina Benedikt je zaradi gradnje
dostopnih in kakovostnih stanovanj,
družinskih hiš in stanovanjskih stolpičev
zelo zanimiva za mlade družine z otroki.
Zaradi priseljevanja in več rojstev se
število občanov vztrajno povečuje.
Zanimiv je tudi podatek, da je povprečna
starost prebivalcev Benedikta precej pod
slovenskim povprečjem. O zadnjih
pridobitvah občine, načrtih za naprej in
praznovanju letošnjega občinskega
praznika smo govorili z županom mag.
Milanom Repičem.

Veliko osnovne infrastrukture je bilo ob
vašem prevzemu vodenja občine že
urejene. Katerih večjih projektov pa ste
se še morali lotiti?
Dogaja se nam, da so nekateri prostori v
javnih zavodih postali premajhni. Tako bo
treba že letos jeseni odpreti nov oddelek
vrtca, saj je obstoječi 8-oddelčni vrtec poln.
Začasno bomo en vrtčevski oddelek uredili
v prostorih Večgeneracĳskega centra
Benedikt, kjer bomo julĳa začeli s pripravo
prostorov in nakupom dodatne opreme.
Prav tako je v izdelavi projektna
dokumentacĳa za dograditev prizidka k
osnovni šoli. Dograditi želimo tri oddelke,
eden izmed njih bi lahko bil tako imenovani
prehodni oddelek za predšolske otroke v
vrtcu. Pripravljamo še projekt širitve
vodovodnega in kanalizacĳskega omrežja z
obnovo čistilne naprave, na katero želimo
navezati še dodatna gospodinjstva. Občinski
svet je na zadnji seji potrdil odlok o
sofinanciranju malih čistilnih naprav.
Občina bo tako v julĳu objavila razpis, na
katerega se bodo lahko prĳavili vsi, ki so v
letih 2020/21 investirali v gradnjo malih
čistilnih naprav.
V naslednjem letu predvidevamo še
izgradnjo novega stanovanjskega naselja B-
11 ob državni cesti pod domačĳo Zrnec v
Benediktu. V obstoječem naselju B-15 pod
Svetimi Tremi Kralji je podjetje Juven že
zgradilo 46 stanovanjskih hiš, v gradnji je
drugi stanovanjski stolpič, z gradnjo
tretjega pa bodo začeli meseca avgusta.
Rodnost v občini je že vsa leta zelo dobra, se
pa število občanov povečuje tudi na račun
priseljevanja. Največ se jih priseli iz nam
sosednjih občin, imamo pa denimo tudi
nove občane iz Bovca.

Benedikt je daleč naokoli znan po
geotermalni vrtini, ki pa že nekaj časa ni
izkoriščena. Kaj je novega na tem
področju?
V letu 2016 je podjetje Beneco od slabe
banke kupilo zemljišče, ki je bilo namenjeno
gradnji Term Benedikt. S tem je pridobilo
lastništvo nad približno 80 tisoč
kvadratnimi metri stavbnih površin. V
tistem času je občina pridobila 100-
odstotno lastništvo nad vrtino in z Benecom
podpisala pogodbo, ki določa, da ima to
podjetje prednost pri koriščenju vrtine. Žal
v vseh teh letih nismo našli investitorja, ki bi
poskrbel za zagon tega projekta. Naj povem,
da je občinski svet oktobra dal soglasje
podjetju Beneco, da v roku enega leta
pridobi investitorja. Po njihovih besedah se
stvari odvĳajo pozitivno in so za gradnjo
term dobri obeti.
Pomembno je, da je občina v ta dogovor z
Benecom vnesla določilo, po katerem bi s
toplo vodo iz vrtine v zameno za njen najem

ogrevali občinske objekte, kar smo v
preteklosti že počeli.
Naša vrtina je bila določena kot poskusna,
raziskovalna, zanjo pa ni bila pridobljena
koncesĳa. Te nimamo niti sedaj, tako da
smo jo morali po poteku raziskovalnega
obdobja zapreti.

Eden izmed pomembnejših projektov v
občini je urejanje optičnega omrežja.
Kako daleč ste?
V letih 2019 in 2020 smo uspeli z optiko
pokriti tisti del centra Benedikta, ki je imel
s tem v preteklosti največje težave. Gre
predvsem za naselje za cerkvĳo sv.
Benedikta, za del Strme ulice in območje
gostinskih lokalov na Čolnikovem trgu.
Zgradili smo novo optično povezavo med
Benediktom in Sveto Ano, na optiko pa smo
navezali tudi Spodnjo Ročico, Benediški Vrh
in Drvanjo. V lanskem letu smo z optiko
pokrili še del Trstenika, v prihodnje pa nam
ostaja še del Ločkega Vrha, Stare Gore,
Obrata in Ihove ter posamezne hiše v ostalih
naseljih. Vse dosedanje investicĳe na tem
področju izvajamo s Telekomom. Investicĳe
prek projekta Rune mirujejo. Njihovi
izvajalci so sicer tudi nam posredovali vlogo
za soglasje za določene prekope in izkope
na občinskih zemljiščih, predvsem ob
cestah. Pričakujem, da bo letos in tudi
prihodnje leto Telekom še uspel zagotoviti
investicĳska sredstva za našo občino, s
čimer bomo dobili na območjih, kjer še ni
interneta, nekaj dodatnih metrov optičnega
omrežja.

Ali v industrijski coni še obstaja
možnost širitve?
V industrĳski coni je na voljo še nekaj
prostora. Obstaja pa interes našega
prostovoljnega gasilskega društva (PGD) in
domačega podjetnika Rolanda Lovreca po
nakupu ene od parcel. Ta podjetnik želi tam
razviti proizvodno dejavnost, PGD pa želi
tja preseliti svoje prostore. Gasilci namreč
potrebujejo večje zemljišče za izvajanje
gasilskih vaj, v obstoječem objektu so
utesnjeni med stanovanjske in gostinske
stavbe, z varnostnega vidika pa predstavlja
težavo tudi cesta, ki je speljana tik ob
gasilskem domu. Želim si, da najdemo
skupno rešitev in dovolj sredstev za nakup
zemljišča in projektiranje novega gasilskega
doma, kar je zagotovo večletni projekt.

Ustaviva se pri cestnem programu.
Koliko cest v občini je še neasfaltiranih?
Katere preplastitve, obnove načrtujete?
Na tem področju pospešeno odmerjamo
ceste, ki še niso v občinski lasti in jih
prenašamo v last občine, na drugi strani pa
izvajamo modernizacĳe s preplastitvami.
Imamo še več kot 10 kilometrov
gramoziranih cest, ki počasi dobivajo
asfaltno prevleko. Na drugi strani pa imamo
petindvajset in več let stara asfaltna
cestišča, ki so že potrebna obnove. Prvi
takšen odsek bomo uredili že v prihodnjem
letu. Smo pa letos že sanirali plaz v Spodnji
Ročici, kjer je treba utrjeno površino le še

asfaltirati.

Občina je vključena v medobčinski
projekt Kolesarske povezave. Koliko
novih kolesark načrtujete?
Upam, da bomo prve kilometre kolesark
pridobili v letu 2023. Povedati moram, da
imamo še vedno težave na delu zemljišča,
po katerem naj bi potekala kolesarska pot. Z
lastnikom zemljišča in Direkcĳo RS za
infrastrukturo potekajo usklajevanja o
odkupu parcele. Upam, da kmalu najdemo
skupno rešitev in da bo ta kolesarka
pravočasno uvrščena v program. Sicer pa
govorim o kolesarski povezavi ob regionalni
cesti iz Lenarta proti Benediktu, konkretno
do Ženjaka, kjer bomo zgradili novo
kolesarsko pot. Od avtobusne postaje na
Ženjaku proti središču Benedikta pa bomo
uporabili že zgrajeno mešano površino za
kolesarje in pešce. V nadaljevanju, v letih
2025 in 2026, je kolesarka predvidena od
krožišča v Benediktu v smeri proti Oseku,
kjer bo obstoječo pešpot treba razširiti.
Naj povem, da smo v intenzivnih pogovorih
z Direkcĳo RS za infrastrukturo za
preplastitev cestišča regionalne ceste od
potoka Ročica na Ženjaku do avtobusne
postaje in od krožišča v Benediktu do Ihove
oziroma do Zagajskega Vrha. Del tega
projekta bi morda lahko uresničili že v
letošnjem letu. V tem delu bi v centru
Benedikta ob industrĳski coni uredili še
dodatno mešano površino za pešce in
kolesarje. Ob tem pa z županom sosednje
Gornje Radgone že iščeva rešitve za
kolesarsko povezavo obeh občin. V
prihodnje, če bo dovolj sredstev, si želimo
urediti še ločeno površino za kolesarje in
pešce tudi iz središča Benedikta v smeri
Svete Ane.

Kako pa je z načrtovano prenovo
pokopališča?
Z deli bomo začeli že letos, za kar imamo v
proračunu rezerviranih 30 tisoč evrov,
ostalo prihodnje leto. Govorim o novih
poteh med grobnimi polji in ureditvi
osrednjega dela pokopališča, kjer bo dovolj
prostora za izvajanje pogrebnih obredov. V
nadaljevanju bomo uredili še žarni zid in
prostor za raztros pepela.

V Benediktu že nekaj let deluje
zdravnik koncesionar. Občina si
prizadeva še za prihod zasebne lekarne.
Bosta obe dejavnosti združeni v
prostorih nekdanje trgovine Koloniale?
Občina je v lanskem letu uspela z nakupom
objekta nekdanje trgovine Koloniale. Po
prvotnih načrtih bi se res v ta prostor
preselila zdravnik in lekarna, po pogovorih
in iskanju možnosti pa smo se odločili, da
zdravnik ostaja na sedanji lokacĳi. V objekt
na Čolnikovem trgu prihaja samo lekarna –

zanimanje je pokazal zasebnik iz Maribora,
zraven pa še nekatere druge dejavnosti. Za
ta prostor se tako zanima maser, ki želi tam
urediti masažni studio, pogovarjamo pa se
tudi o možnosti prihoda zobozdravnika. Če
bo vse potekalo po načrtih, bi lahko lekarna
v Benediktu zaživela spomladi prihodnje
leto.

Drži informacija, da naj bi eden izmed
trgovcev napovedal prihod v Benedikt?
Ta informacĳa drži. Gre za trgovino Jager. V
zvezi s tem so s trgovcem že stekli pogovori,
prav tako z lastnikom zemljišča, na katerem
naj bi umestili trgovino. Smo pa naleteli na
težavo, na premalo gradbenega prostora,
tako da v tem trenutku izvajamo hidrološko
študĳo za povečanje gradbenega območja,
ki se sicer nahaja v neposredni bližini
gostišča Lekežič.

V kolikšni meri je epidemija covid-19
prizadela vaše podjetnike, zlasti
gostince?
Največ težav je kriza s covid-19 povzročila
gostincem. Nekateri naši gostinci so zdaj
svoje lokale že odprli, drugi še čakajo na
boljše razmere. Upam pa, da bodo lahko vsi
nadaljevali s svojo dejavnostjo in ponudbo
ter da zaradi bolezni covid-19 ne bo potrebe
po zaprtju katerega od lokalov.

Občina je tik pred praznovanjem
letošnjega občinskega praznika. Tako
imenovano Benediktovo se začne v
petek, 2. julija.
2. julĳa bomo najprej otvorili Kulturno pot
po občini Benedikt, nato sledi osrednja
proslava ob 22. občinskem prazniku, na
kateri bo slavnostna govornica mag. Monika
Kirbiš Rojs, državna sekretarka v Službi
Vlade RS za razvoj in evropsko kohezĳsko
politiko. Na prireditvi bomo podelili tudi
priznanja župana, ki jih prejmejo odličnjaki
naše šole, zlati maturanti in tisti, ki so na
športnem, kulturnem ali kakšnem drugem
področju dosegli vidne rezultate, ter uspešni
diplomanti na 1., 2. In 3. stopnji
podiplomskega študĳa.
Sicer pa se bo v času do 11. julĳa zvrstilo še
veliko drugih dogodkov. Naj posebej
omenim Večer s Čuki, v soboto, 3. julĳa.
Prireditev organizirajo naši gasilci, potekala
bo na prostem, na Čolnikovem trgu. Oder
bo postavljen na terasi Gostišča Petelin,
cesto skozi trg pa bomo, da zagotovimo
prireditveni prostor, začasno zaprli. Obiščite
te in tudi ostale prireditve, ki jih ob
Benediktovem organiziramo v naši občini.2

Damjan Veršič

“Uredili plezalno
steno, motorični
park in varčno
razsvetljavo”
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Seznam prireditev je objavljen na
zadnji strani Ovtarjevih novic.
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Mežnarija pri Svetih Treh Kraljih

Dom za starejše

Po obnovi tudi protokolarni
sprejemi in poroke

Enoto želijo urediti v sodelovanju z
župnijo

Začetek gradnje mežnarije pri Svetih Treh Kraljih v občini Benedikt sega v obdobje med
letoma 1521 in 1588. Letos tako mineva petsto let, odkar so začeli z gradnjo prvotnega dela
objekta, ki spada v obdobje gotike. Kasneje pa je bila mežnarija še vsaj enkrat prizidana.
Zgradba je sestavljena iz kleti, ki je pod prvotnim (gotskim) delom, in pritličja. Klet in deli
sten pritličja so zgrajeni iz slovenjegoriškega kamna. Klet je obokana z opeko, ki je bila
delno uporabljena tudi pri zidanju sten gotskega dela zgradbe in pri dozidavi objekta v
kasnejšem obdobju. Nekateri viri celo navajajo, da gre za najstarejši zidani objekt tam okoli.
V preteklosti je mežnarijo koristil mežnar, ki je v njej tudi prebival v zameno za pomoč
župniku. V času, ko so k Svetim Trem Kraljem množično romali še ljudje iz drugih krajev, je
menda služila tudi kot prenočišče za romarje. Proti koncu prejšnjega stoletja pa so v njej
stanovali različni domačini. V zadnjih letih je bila prazna in čakala na obnovo ter nove
vsebine.

Notranji del pritličja pravkar obnavljajo
Mežnarija je zdaj v fazi obnove notranjega dela pritličja. »Izvajalec je že odstranil omete,
porušil dve vmesni nenosilni steni, odstranil dotrajana okna in tlak. V protokolarni sobi so
že na novo urejeni ometi, del stene bo ostal neometan, da se vidi kamen, iz katerega je
mežnarija grajena. Izdelana je talna plošča, na katero so položili kamen. Delno so že
obnovljeni tudi črna kuhinja, hodnik in garderobna soba. V izdelavi so okna in vrata.
Nazadnje bo treba urediti še fasado na objektu,« so pojasnili v benediški občinski upravi.

Dela morajo biti zaključena v mesecu juliju
S pripravami za obnovo mežnarije je občina začela že v letu 2019, ko je podjetje
Leopolding, Janez Leopold, s. p., izdelalo projektno dokumentacijo. Kmalu so bila
pridobljena tudi vsa soglasja, vključno s kulturnovarstvenim soglasjem, ki ga je izdal Zavod
za varstvo kulturne dediščine Slovenije. V letu 2020 je bil projekt potrjen, odobreno je bilo
tudi njegovo sofinanciranje s strani Agencije za kmetijske trge in razvoj podeželja. V
letošnjem letu pa potekajo obnovitvena dela, ki morajo biti končana v mesecu juliju.
»Avgusta skupaj z župnijo in župnikomMarjanom Rolo pripravljamo otvoritev obnovitvenih

Na Občini Benedikt si prizadevajo, da bi enako dobro, kot je poskrbljeno za najmlajše,
poskrbeli tudi za najstarejše občane. Zato razmišljajo o izgradnji doma oziroma enote za
oskrbo starejših oseb. Poleg tega bi lahko v dejavnost te enote doma vključili tudi celotno
institucionalno varstvo starejših. »V to bodo vključeni tudi oskrba starejših na domu,
pomoč domačim pri oskrbi starejših v času njihovega dopusta, mogoča bo tudi oskrba
starejših čez dan, ko so njihovi domači še v službi, razvoj prostovoljstva in podobno,« so
pojasnili v občinski upravi in dodali, da so trenutno v fazi priprav na celoten projekt. »Naša
občina se je lansko leto vključila v Konzorcij 17. To je konzorcij, ki vključuje okrog dvajset
malih in srednje velikih občin, ki imajo podobno težavo in razmišljanje kot mi. To pomeni,
da iščemo strokovne rešitve za oskrbo starejših in da iščemo finančne vire, s katerimi bomo
lahko zamisel realizirali.«
Glede financiranja projekta na Občini Benedikt še nimajo točnega odgovora. »Vsekakor
računamo na nepovratna sredstva, ki naj bi jih država zagotovila za izgradnjo domov za
ostarele in tudi za izobraževanje kadra, ki bo s starostniki delal. Občina bo verjetno morala
prevzeti financiranje projektov. Želim pa si, da bi k projektu pristopila domača župnija, in
to na način, da bi zagotovila zemljišče.«

Kje bo dom lociran?
Pred leti je domačin Karl Valh v magistrski nalogi predvidel območje postavitve novega
upravno-kulturnega objekta zahodno od Fišerjeve kapele v središču Benedikta.
»Razmišljamo v smeri, da bi v nadaljevanju tega objekta bilo zelo primerno postaviti še
dom za ostarele. Gre za območje – zemljišča, ki so v tem trenutku še v solastnini med

del, kar bomo združili z otvoritvijo in blagoslovom obnovljene fasade na cerkvi. Predvidene
so tudi ureditev in vzpostavitev muzejske zbirke ter izdelava propagandnega materiala.
Vrednost celotnega projekta znaša dobrih 52.000 evrov. Od tega je načrtovanih 36.600
evrov sofinanciranja s strani agencije.«
Nosilec projekta Obnova mežnarije je Občina Benedikt, ki je projekt uspešno prijavila na 3.
javni poziv LAS Ovtar Slovenskih goric, sklad EKSRP. Partnerja v projektu sta Turistično
vinogradniško društvo Benedikt, ki je že pred leti obnovilo kletne prostore in jih tudi
uporablja za svojo dejavnost – po obnovi jo bodo lahko razširili še v zgornje prostore, ter
Birocenter Maksimiljan Potočnik, s. p., ki bo s profesionalno fotografsko opremo opremil
protokolarni prostor. Na ta način bo zagotovljeno kakovostno fotografiranje dogodkov, ki se
bodo v mežnariji dogajali.

Obnovljeni prostori bodo služili tudi za protokolarne
dogodke
Obnovljena mežnarija bo krasen kulturnozgodovinski spomenik, ki bo imel tudi velik
turistični pomen. V njej bodo štirje prostori. Eden izmed njih bo protokolarni prostor, ki bo
največji in bo namenjen za izvajanje protokolarnih sprejemov, tako za občino kot za
župnijo. V njem bodo opravljali tudi poroke in druge podobne dogodke. Črna kuhinja, ki
mora ostati v prvotni obliki, bo predstavljala osrednji muzejski prostor. Garderobna soba pa
bo namenjena za razne delovne sestanke, pripravo pogostitev, kot prostor za preoblačenje
duhovnikov, glasbenikov, ki bodo nastopili v cerkvi, in podobno. »Z obnovljeno mežnarijo
bosta kraj in občina pridobila na izgledu kulturnozgodovinskih objektov. Vključili jo bomo
v turistično ponudbo, prostore pa bodo uporabljala tudi društva.«

Načrtujejo še ureditev muzejske zbirke in kotiček za
prodajo spominkov in lokalnih izdelkov
»V projektu smo si zadali nalogo, da bomo uredili tudi muzejsko zbirko, ki bo zajemala
starine iz lokalnega okolja. To pomeni, da bomo starine nabrali pri domačinih. Nekateri nas
že pridno kontaktirajo in nam ponujajo predmete, ki jih hranijo doma. Največ starin pa bo
zbirki podaril Milan Budja, ki ima doma že zajetno število teh predmetov. Ob tem
načrtujemo, da bi v mežnariji uredili tudi kotiček za prodajo spominkov in izdelkov lokalnih
ponudnikov. S tem bo dana možnost promocije in prodaje lokalno pridelane hrane ter
spominkov,« so povedali v Benediktu.

Damjan Veršič

potomci nekoč naprednega kmeta in podjetnika Fišerja ter Župnijo sv. Benedikta. Del te
solastnine si prizadeva odkupiti Občina Benedikt. Kaže zelo dobro in upam, da bom lahko
v kratkem povedal, da smo bili uspešni pri nakupu. Ko bo do tega prišlo, pa bo pred nami
še zahteven postopek spremembe namembnosti tega zemljišča, ki je sedaj še kmetijsko. Žal
v tem trenutku ne vidim boljše lokacije za postavitev doma, vendar bo za uresničitev tega
projekta potrebnega še veliko časa,« pojasnjuje benediški župan mag. Milan Repič.

Načrtujejo enoto s štiridesetimi posteljami
Po strokovnih izračunih, glede na število prebivalcev v občini in glede na trend rasti, je
predviden dom, ki bi zajemal 35–40 postelj in spremljevalne prostore.
Na Občini Benedikt se bodo, potem ko pridobijo primerno in opremljeno zemljišče, lotili
iskanja primernega partnerja in finančnih sredstev za izvedbo investicije. »Če nam to uspe
v roku štirih, petih let, bomo lahko zadovoljni.«

Damjan Veršič
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Postcovidna Sveta Ana – še bolj razvita in vabljiva

Varovanje okolja in razvoj turizma gresta z roko v roki
Epidemija bolezni covid-19 je otežila
življenje številnim ljudem in zaustavila
mnoge dejavnosti, razvoja v občini Sveta
Ana pa ne. Kljub številnim priporočilom
Nacionalnega inštituta za javno zdravje in
ukrepom Vlade Republike Slovenije je
Občini Sveta Ana po besedah njenega
župana Silva Slačka v zadnjem letu in pol
uspelo uresničiti vse investicije in druge
razvojne naloge in načrte, opredeljene v
planskih dokumentih in občinskem
proračunu. Tako je Sveta Ana danes še bolj
razvita in vabljiva za turiste in druge
obiskovalce, kot je bila pred izbruhom
nadležne bolezni.

O tem, kako se je in se še bo razvijala, smo
se pogovarjali z njenim županom Silvom
Slačekom, z direktorico občinske uprave
Renato Trajbar Kurbus in s svetovalko za
družbene dejavnosti, kulturo in turizem
Petro Golob.

Ekologija, kakovost
življenja in turizem
»Od same ustanovitve samostojne občine
Sveta Ana imamo jasno začrtano strategijo
razvoja,« pravi župan Slaček.
»Prizadevamo si, da bi z razvojem občine in
varovanjem našega čudovitega zelenega
naravnega okolja na eni strani našim
občankam in občanom zagotovili čim višjo
kakovost življenja in bivanja ter da bi po
drugi strani s tem ustvarili tudi čim
ugodnejše pogoje za razvoj turizma, ki
postaja zelo pomembna gospodarska
panoga na območju naše občine. Če imamo
v naši občini na kakšnem področju ugodne
možnosti za razvoj, je to na področju
turizma.«

V skladu s takšno strategijo razvoja so v
občini Sveta Ana v preteklih letih veliko
pozornosti posvetili varovanju okolja ter
izgradnji čistilnih naprav in kanalizacije.
Tako so v Lokavcu zgradili čistilno napravo
za 440 populacijskih enot, v Ledineku za
240 populacijskih enot in v Sveti Ani za
1300 populacijskih enot. Ker je za območje
občine Sveta Ana značilna razpršena
poseljenost, občina že vrsto let
subvencionira tudi izgradnjo malih
čistilnih naprav. Doslej je občina

sofinancirala izgradnjo petdesetih, v
letošnjem letu pa jih bo še enajst. Z malimi
čistilnimi napravami čisti odpadne in
fekalne vode že več kot 200 ljudi. Tako je
na čistilne naprave na območju občine po
besedah Trajbar Kurbusove priključenih
skupno že več kot 60 odstotkov
prebivalcev. Tisti, ki so priključeni na
pretočne greznice, pa morajo po odloku
slovenske vlade enkrat na tri leta izčrpati
blato iz njih in ga odpeljati na čistilno
napravo. Lastnika trenutno to stane od 100
do 150 evrov, odvisno od tega, koliko
kubičnih metrov gošče se je nabralo. V
občini Sveta Ana bodo ta odlok začeli
izvajati na začetku naslednjega leta. Do
takrat bodo, kot pravi Trajbar Kurbusova,
vzpostavili monitoring, ki bo pristojnim
omogočil učinkovit nadzor nad izvajanjem
odloka. To ni pomembno samo zaradi
higienskih in zdravstvenih razlogov,
temveč tudi zaradi razvoja turizma. Le kdo
bi prišel na izlet ali oddih v kraj, v katerem
bi zaudarjalo po odpadnih vodah in
fekalijah? Lep primer, kako lahko odpadne
vode oziroma blato iz njih uniči naravo,
smo pred kratkim videli na Pohorju, kjer so
neodgovorni ljudje povzročili pravo
naravno katastrofo in onesnažili celo
podtalnico.

Občina za zgled
Občina Sveta Ana je v minulih letih
posvetila veliko pozornosti urejanju javnih
površin, to pa je k urejanju okolja
spodbudilo tudi lastnike hiš in parcel. »Več
kot z administrativnimi ukrepi lahko

občina doseže z lastnim zgledom,« je
prepričan župan. Zato danes Sveta Ana
spada med najbolj urejene kraje v osrednjih
Slovenskih goricah, o čemer pričajo tudi
priznanja Turistične zveze Slovenije in
certifikat Slovenia Green destination Silver,
s katerim se ponaša občina.

Seveda pa urejanje območja Svete Ane ni
končano, saj imajo na Občini Sveta Ana še
smele načrte. Prizadevajo si, da bi
Mercatorjevo trgovino preselili na novo
lokacijo h kapeli pri Uroševiču, v sedanji
trgovini pa bi radi uredili lekarno. Na
lokacijo pod osnovno šolo, nedaleč od
športnega igrišča, si občina prizadeva
postaviti dom za starejše. Doslej so v ta
projekt vložili že okoli 200 tisoč evrov, 400
tisoč evrov pa še nameravajo. Tako bi lahko
starejši iz občine Sveta Ana jesen življenja
preživljali v domačem kraju in jim ne bi
bilo treba v druge, bolj oddaljene domove
za starejše.

S kolesom v Sveto Ano
Na Občini Sveta Ana pripravljajo tudi
projekt za energetsko prenovo treh zgradb:
osnovne šole v Sveti Ani, podružnične
osnovne šole v Lokavcu in občine v Sveti
Ani. Projekt pripravljajo za prijavo na
razpis Ministrstva za infrastrukturo skupaj
z občinama Lenart in Podlehnik, pri čemer
je vodilni partner Občina Podlehnik. Če
bodo na razpisu s projektom uspeli, bodo
omenjene tri objekte ogrevali z
izkoriščanjem zemeljske toplote oziroma
energije. Na Občini Sveta Ana upajo, da

bodo tudi v tem primeru z lastnim zgledom
lastnike hiš spodbudili k varčnemu
ravnanju z energijo, ki prav tako prispeva k
varovanju naravnega okolja.

Turiste na območje Svete Ane vabijo tudi
številne kulturne in naravne znamenitosti,
pa tudi prireditve, ki jih, kot pravi
Golobova, pripravljajo domača društva in
organizacije. Sicer pa je Občini Sveta Ana v
minulih letih uspelo prenoviti in javno
promovirati domala vse kulturne
znamenitosti, razen Močnikove kovačije.
»S tem projektom doslej nismo uspeli na
nobenem razpisu, vendar bomo vztrajali,
saj gre za dober projekt,« pravi župan. Zato
pa jim je uspelo urediti več učnih in
turističnih poti, v teku pa je tudi projekt
izgradnje kolesarskih poti po Slovenskih
goricah. Samo na območju občine Sveta
Ana jih bodo zgradili okoli 15 kilometrov.
Pričakujejo, da bodo z njimi privabili v
Sveto Ano številne kolesarje od blizu in
daleč, še zlasti iz bližnjih mest in sosednje
Avstrije, s katero bo občina nato povezana
s kolesarskimi potmi.

Tomaž Kšela

Tradicionalni pohod ZVVS

Pohod veteranov
V soboto, 12. junĳa, so se veteranke in veterani ter drugi člani in članice domoljubnih
društev zbrali na 21. tradicionalnem vseslovenskem pohodu Zveze veteranov vojne za
Slovenĳo. Pohodniki so se ob 8.30 začeli zbirati pri Oljarni Moleh na Krivem Vrhu pri Sveti
Ani.

Po jutranjem okrepčilu so zbrane pozdravili župan Občine Sveta Ana Silvo Slaček, v imenu
Zveze veteranov vojne za Slovenĳo predsednik pokrajinskega odbora Zveze veteranov
vojne za Slovenĳo Vzhodno štajerske pokrajine Miran Fišer in predsednik Območnega
združenja veteranov vojne za Slovenĳo Lenart Andrej Kocbek. Po krajšem kulturnem
programu se je več kot 160 pohodnikov odpravilo na štirikilometrski pohod po slikoviti,
rahlo valoviti slovenjegoriški pokrajini med travniki, polji, sadovnjaki in vinogradi.
Pohodniki so pohod zaključili pri Oljarni Moleh s prĳetnim druženjem ob pogostitvi z
lokalnimi dobrotami in vinsko kapljico iz slovenjegoriških vinogradov. Pokroviteljica
pohoda je Občina Sveta Ana.
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Župan občine Sveta Ana Silvo Slaček (prvi z leve), svetovalka Petra Golob in
direktorica občinske uprave Renata Trajbar Kurbus pravijo, da občina kljub
epidemiji uspešno izvaja investicije in druge naloge ter skrbi za razvoj.

Aktivni državljani
čuvajo okolje

»V času, ko neodgovorni posamezniki
v naravo odlagajo blato iz čistilnih
naprav, kar smo pred dnevi videli na
Pohorju, pa tudi druge odpadke, ki
onesnažujejo naše naravno okolje,
moramo biti tudi na območju občine
Sveta Ana vsi pozorni, da ne bi kdo
onečedil našega čudovitega zelenega
naravnega okolja,« pravi župan
Občine Sveta Ana Silvo Slaček.
»Naravno okolje je naše največje
bogastvo, ki nam omogoča visoko
kakovost življenja ter razvoj
kmetijstva, turizma in drugih
dejavnosti. K aktivnemu državljanstvu
spada tudi to, da ga varujemo in
budno pazimo nanj.«

Poziv župana
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Seznanjeni z delom evropskega parlamenta

PGD Sveta Ana

Mohanji Slovenija ob mednarodnem dnevu joge

Evropska poslanka Ljudmila
Novak na obisku

Obnovljena streha ponovno na
anovskem gasilskem stolpu

Joga delavnice za otroke

Občino Sveta Ana je sredi junija obiskala
evropska poslanka Ljudmila Novak, ki je
mlada leta preživela v sosednji Zgornji
Velki. Domačini vedo celo povedati, da je
takrat v Sveto Ano rada prihajala na plesne
prireditve. Tokrat pa se je srečala z
županom Silvom Slačkom, podžupanom
Martinom Breznikom in predsednico
občinskega odbora stranke NSI Karino
Lorenčič. Zanimalo je jo zlasti, kako so
Ančanke in Ančani preživeli epidemijo
bolezni covid-19 in s kakšnimi razvojnimi
problemi in izzivi se srečujejo. Sama pa je

sogovornike seznanila z delom in
prizadevanji evropskega parlamenta za
okrevanje držav Evropske unije in njihovo
odpornost po pandemiji, pri čemer bodo
imeli prednost zeleni in digitalni programi.
V občini Sveta Ana jim je tak pristop blizu,
saj v tej občini, ki se ponaša s certifikatom
»zelene destinacije«, gradijo svoj razvoj na
varovanju okolja, dvigu kakovosti življenja
in razvoju turizma.

Tomaž Kšela

Gasilci PGD Sveta Ana, ki so lani
zaznamovali 90-letnico delovanja in ob tej
priložnosti prevzeli novo gasilsko vozilo za
prevoz moštva, veliko pozornosti
namenjajo tudi gasilskemu domu. Ta je lani
dobil novo fasado, letos pa so se odločili še
za obnovo lesene konstrukcĳe, ki pokriva
vrh gasilskega stolpa.
Streho so marca letos s pomočjo
avtodvigala postavili na tla, jo temeljito
obnovili, na vrh pa namestili gnezdo za
štorklje. Na začetku junĳa so strešno
konstrukcĳo znova namestili na gasilski
stolp, ki bo v kratkem dobil še novo
elektronsko sireno (gasilske fanfare).

Zmago Šalamun

Na mednarodni dan joge, 21. junĳa, so imele tri generacĳe otrok osnovne šole na Sveti Ani
priložnost izkusiti lepoto joge. Devi Mohan, senior učiteljica in direktorica Himalajske šole
tradicionalne joge, in Kristina Travnekar, izkušena in uveljavljena učiteljica joge iz Lenarta
sta vodili tri jogĳske delavnice za tamkajšnje otroke. Ganilo jih je, kako so otroci uživali in
kako hitro so se povezali s pozitivno energĳo med jogĳsko vadbo. “Poleg tradicionalnih
jogĳskih poz so se naučili tudi dihalnih tehnik (pranayam). Uživali so v igri, ki boljša
koncentracĳo, in zaključili s petjem zvoka AUM. Otroci so želeli ponovno zapeti »zvok
vesolja«, saj je bil »zelo lep«. Te delavnice so bile resnično češnja na torti praznovanja
mednarodnega dneva joge na Sveti Ani, saj so otroci zagotovo naša prihodnost,” je
povedala Devi Mohan.

Uredništvo
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Na fotografiji so pred občinsko stavbo v Sveti Ani Martin Breznik (prvi z leve),
Ljudmila Novak, Silvo Slaček in Karina Lorenčič.

R
K
S,

O
Z
Le

n
ar
t,
N
ik
ov

a
u
l.
9,

22
30

Le
n
ar
tv

Sl
ov

.g
or

ic
ah



10│ ŠT. 6│2. JULIJ 2021

OVTARJEVE NOVICEObčina Sveti Jurij v Slovenskih goricah

Ex-tempore Jožeta Hudalesa
Konec maja je na Osnovni šoli Jožeta
Hudalesa Jurovski Dol potekal Ex-tempore
Jožeta Hudalesa. Udeležila sta se ga učenca
Nino Tusulin in Teo Grah, ki sta z akrilnimi
barvami poslikala visoko gredo, v kateri
rastejo razna zelišča, ki imajo poučen
namen.
Ex-tempore izhaja iz latinščine in pomeni
takoj, na mestu. V bolj umetniškem pomenu
se na enem mestu zberejo likovniki, ki na
kraju samem v določenem času ustvarjajo na
skupno zadano temo oziroma improvizirajo.
Nino se je odločil, da je na visoko gredo
naslikal različne rože in trave, Teo pa jagode
na zanimivem barvnem ozadju. V naravi, na
soncu in ob spremljavi ptičjega petja so

skupaj z mentorico Ano Šuster Kraner
preživeli lep in ustvarjalen dan.

Nina Zorman

Župan Peter Škrlec je v torek, 15. junĳa,
sprejel najuspešnejše učence OŠ Jožeta
Hudalesa Jurovski Dol. Učenci, ki so bili od
3. do 9. razreda odlični oziroma so imeli
povprečno oceno 4,5 ali več, so Zarja
Mohorko, Anej Satler (vpis v Zlato knjigo),
Neža Senekovič, Nina Senekovič in Nadja
Špindler. Na županovem sprejemu so jih
spremljali ravnateljica Vesna Breznik in
razrednik Luka Sambolec ter starši
nagrajenih učencev.
Župan Peter Škrlec jim je za dosežen izjemni
uspeh čestital in hkrati pohvalil njihova

prizadevanja: »Odlični učenci ste tisti, ki ste
najbolj aktivni, nastopate oziroma ste
prisotni na raznih prireditvah in dogodkih.
Na ta način tudi promovirate našo osnovno
šolo in kraj tako v domačem okolju kot tudi
širše.« Na koncu jim je zaželel veliko uspeha
in zdravja ter vesele in pestre poletne
počitnice.
Župan je odličnjakom podaril knjižna darila
s personalizirano beležko in darilne bone. V
zadnjem, 9.a razredu je bilo 22 učencev (11
dečkov, 11 deklic).

Nina Zorman

Občinski svetniki so na 17. redni seji
sprejeli Odlok o določitvi takse za
obravnavo pobud za spremembo namenske
rabe prostora v Občinskem prostorskem
načrtu Občine Sv. Jurĳ v Slovenskih
goricah, ki določa takso za obravnavanje
zasebnih potreb glede prostorskega
razvoja. Soglasno je bil sprejet tudi Odlok o
podlagah za odmero komunalnega
prispevka za obstoječo komunalno opremo,
ki je usklajen z določbami spremenjene
zakonodaje in minimalno posega v
obstoječa občinska odloka.
Občinski svetniki so podali soglasje k novi
ceni socialnovarstvene storitve »pomoč
družini na domu«, ki znaša 20,09 EUR na
efektivno uro. Novo ceno je predlagal
izvajalec omenjene storitve Dom Danice
Vogrinec Maribor. Cena za uporabnika
storitve ostaja nespremenjena in znaša
3,50 EUR na efektivno uro. Po besedah
predstavnic Doma Danice Vogrinec Simone
Balan in Patricĳe Švajncer je bil v zadnjem
času zaznan porast povpraševanja po

storitvi pomoči na domu, zaradi česar
predlagajo zaposlitev dveh dodatnih
oskrbovalk. Člani občinskega sveta so
soglašali tudi s predlaganima cenama
izvajalcev storitve institucionalnega
varstva odraslih s posebnimi potrebami
»nastanitev v drugi družini« in s
predlagano sistemizacĳo delovnih mest v
vrtcu pri JVIZ in VVZ OŠ Jožeta Hudalesa
Jurovski Dol. V šolskem letu 2021/22 bodo
kapacitete vrtca popolnoma zasedene, v
petih oddelkih bo vključenih 95 otrok, pri
čemer je občinski svet povečal normativ v
vsakem oddelku vrtca za dva otroka.

Občinski svet se je na seji seznanil tudi s
Poročilom o izvajanju obveznih občinskih
gospodarskih javnih služb ravnanja z
odpadki v letu 2020. Boštjan Berlak,
prokurist podjetja Saubermacher Slovenĳa,
d. o. o., je povedal, da je bilo na območju
občine v letu 2020 zbranih okrog 400 ton
komunalnih odpadkov.

Nina Zorman

Fo
to
:A

sk
ar
i

Najuspešnejši učenci na
županovem sprejemu

Svetniki soglašajo z vrtčevsko
sistemizacijo in s petimi oddelki
vrtca

Občinska slovesnost v znamenju podelitve priznanj in slovenske pesmi

Fo
to
:a

rh
iv

ob
či
n
e

Fo
to
:a

rh
iv

O
Š
J.
H
u
d
al
es

a
Ju

ro
vs
ki

D
ol

V Jurovskem Dolu je ob 15. občinskem
prazniku Občine Sveti Jurij v Slovenskih
goricah potekala slovesnost, kjer je bila v
ospredju podelitev priznanj občinskim
nagrajencem. Ker prejšnje leto zaradi
epidemije niso mogli izpeljati občinske

slovesnosti, so letos letošnjim in
nagrajencem iz preteklega leta podelili
občinska priznanja. Ker jutri praznujemo
dan državnosti, je kulturni program
temeljil na zimzelenih slovenskih pesmih,
ki jih je odlično odpela obetavna pevka Eva

Kurnik v spremstvu Matica Lorbka. Župan
Peter Škrlec je v svojem govoru predstavil
pretekle investicije in tudi pogled v
prihodnost, ki je bolj svetla in napoveduje
nadaljnji razvoj občine. Prejemnikom je
čestital za prejeto priznanje in se jim
zahvalil za njihov trud, čas in znanje, ki ga
vlagajo v naš skupni razvoj. V govoru se je
dotaknil tudi obeležitve praznovanja
samostojne države Slovenije in dejal:
»Verjamem in zaupam v ljudi. Vem, da smo
zmožni stopiti skupaj in skupaj premikati
gore – to smo že večkrat tudi pokazali!«

Prejemniki priznanj v letu 2020:
- plaketa župana:
Boris Demšar,
- priznanje Občine Sv. Jurij v Slovenskih
goricah:
Milena Kokol in Aleksander Purgaj, Vida

Ornik, Dušan Ribič in Anica Žnofl,
- Jurjev srebrnik:
Alojz Andrejč in Miroslav Puhner,
- Jurjev zlatnik:
Stanislav Senekovič.

Prejemniki priznanj v letu 2021:
- priznanje Občine Sv. Jurij v Slovenskih
goricah:
dr. Sebastijan Valentan, Simona Črnčec,
Stanko Januš in Barbara Waldhütter,
- Jurjev srebrnik:
Cvetka Škrlec,
- Jurjev srebrnik:
Društvo kmečkih gospodinj Sv. Jurij v
Slovenskih goricah,
- Jurjev zlatnik (posthumno):
Jožef Škrlec.

Nina Zorman
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Investitor, podjetje Juven iz Benedikta, bo na mestu
nekdanje Frasovine do julĳa prihodnje leto zgradil
večstanovanjski objekt. »Predvidoma bo cena znašala
okoli 1.350 evrov za kvadratni meter,« nam je zaupala
direktorica podjetja Juven, d. o. o.
Potem ko so občinski svetniki v Svetem Jurĳu v Slovenskih
goricah v načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem
občine uvrstili prodajo zemljišča nekdanje Frasovine v
središču Jurovskega Dola, so objekt konec prejšnjega
meseca že porušili. Šlo je za dotrajano stavbo, ki je bila že
nekaj časa prazna, pred tem pa so jo uporabljali za potrebe
režĳskega obrata.

Zgradili bodo dvanajst tri- in
štirisobnih stanovanj
Za najugodnejšega ponudnika je občina s pomočjo razpisa
izbrala podjetje Juven, d. o. o., iz Benedikta, ki v
Jurovskem Dolu načrtuje gradnjo stanovanjskega objekta z

dvanajstimi stanovanji. Direktorica podjetja Jožica

Bratuša je povedala, da bodo zgradili trinadstropni objekt

z dvanajstimi tri- in štirisobnimi stanovanji.

»Stanovanja bodo primerna za mlade družine z otroki.

Vsakemu stanovanju bosta pripadali tudi dve parkirni

mesti. Začetek gradnje načrtujemo novembra letos, dela

pa bodo predvidoma zaključena julĳa naslednje leto, ko

naj bi bila stanovanja že vseljiva.«

Damjan Veršič in Nina Zorman

Ocenjevanje dobrot slovenskih kmetĳ
je za leto 2021 zaključeno. V
ocenjevanje so prejeli 980 izdelkov
slovenskih kmetĳ. Med njimi so bili
tudi trĳe prejemniki iz občine Sv. Jurĳ
v Slovenskih goricah: Monika Grah
(zlato priznanje za janeževe
upognjence), Sandra Žugman (zlato
priznanje za janeževe upognjence) in
Mirjana Kraner (zlato priznanje za
sadni kruh in eno bronasto priznanje
za domačo jagodno marmelado).
Sladki izdelki obetavne pekarice
Mirjane Kraner so bili pred leti tudi del
občinskih daril, zato smo se ob prejemu
priznanj odpravili na kratek klepet.
Bodočo magistrico zakonske in
družinske terapĳe ter bodočo nevesto
krasĳo prisrčen nasmeh, toplina in
prĳaznost do strank, s katerimi ravna
kot s svojimi dobrimi prĳatelji. Z
veseljem je odprla vrata kuhinje, kjer
se v zraku mešajo sladkost, domačnost
in srčnost.

Od majhnih nog
zaljubljena v peko
»Morda je malo nenavadno, da tako mlada
generacĳa to dela. Ker sem zelo rada pekla
piškote, se mi je porodila ideja, da bi odprla
dopolnilno dejavnost. Možnosti, kar se tiče
samega prostora, so bile dobre, saj si je

mama že pred časom omislila letno kuhinjo
s krušno pečjo,« pripoveduje Mirjana
Kraner, ki jo domači kličejo Mimi – od tod
tudi ime Mimina domača kuhna. Želela je,
da je blagovna znamka del nje, da odraža
njeno strast in zanos do dela, ki ga
opravlja. Tudi samo ime Mimina domača
kuhna se ji je zdelo zelo simpatično,

prikupno in tako je začutila, da odraža njo
in njeno delo.

Gibanica, potice in sadni
kruh
»Najprej sem začela peči kekse in že takoj
na začetku sem imela kar široko ponudbo,
saj so v njej bile tudi torte in razna peciva.

Ko pa sem prišla na trg, sem videla, kaj
ljudje iščejo. Ljudje so me začeli
prepoznavati po gibanici, poticah, sadnem
in domačem kruhu. No, tudi linške oči so
zelo prepoznavne. Odziv strank je zelo
dober, rade se vračajo in venomer
pohvalĳo moje izdelke. To je tisto, kar ti
tudi da veter v jadra za delo naprej,« pove
mlada pekarica.

Lokalno, sveže in z
globokim spoštovanjem
prednikov
»Recept za pripravo gibanice je od babice,
torej se zdaj prenaša že v tretjo
generacĳo. Tudi pri receptu potic je bilo
podobno, vendar sem ga skozi čas prek
peke nadgradila, dokler nisem spekla
potice, s katero sem bila popolnoma
zadovoljna. Tako kot pri vsaki stvari tudi
tukaj potrebuješ določeno kilometrino, da
se izpopolniš,« razlaga Mirjana in pove,
da so sestavine lokalnega izvora, saj sama
dopolnila dejavnost teži k temu, da se
sestavine poskušajo najti na lokalnem
trgu.

V prihodnosti izvajanje
delavnic v Voličini
Mirjana ima načrte in pogumno zre v
prihodnost: »Najprej se bova z Matejem
Goznikom v julĳu poročila in si uredila
dom na njegovi domačĳi v Voličini, ki jo
je prevzel. Najina ideja je, da bi dejavnosti
spravila pod eno blagovno znamko: Matej
se ukvarja s sadjarstvom (jabolka,
hruške), kar bi lahko odlično dopolnila z
mojo peko. V bližnji prihodnosti pa tudi
načrtujem izvajanje delavnic,« o načrtih
govori Mirjana.

Nina Zorman

Božanske dobrote izpod
Miminih rok

V Jurovskem Dolu bodo na voljo tri- in štirisobna stanovanja
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“Dela bodo predvidoma
zaključena julija prihodnje

leto”

“Kuhinja, kjer se v
zraku mešajo

sladkost,
domačnost in

srčnost”
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Vizualizacija večstanovanjskega objekta, arhiv Juven, d. o. o. Lokacija, kjer bo čez eno leto stal nov objekt z dvanajstimi stanovanji
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TROJICAFEST
In končno smo ponovno dočakali naš Trojicafest. Štirje dnevi festivalskega dogajanja so dokazali, kako pomembni so kulturni dogodki, kjer se ljudje srečujemo, družimo, preživljamo
prosti čas. Trojiški trg je pokal po šivih. Festival je v štirih dneh obiskalo več tisoč obiskovalcev od blizu in daleč. Pester program dogajanja je poskrbel, da je prav vsak lahko našel nekaj
za svoj okus in za svojo dušo. Nasmejani obrazi, prĳateljski objemi in otroški živžav so zaokrožili tokratni Trojicafest 2021. Kot je dejal župan David Klobasa: »Sveta Trojica je resnično
bila družabno stičišče Slovenskih goric. Lepšega si ne bi mogel želeti. Toliko pohval, zahval … Ponosen sem na vse občane, ki so pomagali sooblikovati to naše festivalsko dogajanje. Še
posebej bi se rad zahvalil Zavodu za turizem Sveta Trojica in občinski upravi, ki sta poskrbela za vrhunsko in brezhibno izvedbo festival, ter vsem prostovoljcem, društvom,
posameznikom, ki so s svojim delom in dogodki popestrili festivalsko dogajanje. Seveda pa velika zahvala velja vsem donatorjem in sponzorjem, saj brez njihove podpore ne bi mogli

ustvariti tako bogatega in pestrega programa, ki je bil za vse obiskovalce brezplačen. Vidimo se ponovno v letu 2022!«

Zmagovalec natečaja Trojiška sladica: Jan Bračič s svojo TRO-TICO

Najvišje priznanje na ocenjevanju vin prejela družina Polič za
traminec z oceno 18,53

Operni solisti in Laura Kmetič, najlepše operne arĳe, operete in skladbe iz muzikalov

Salsa

30 let pevk ljudskih pesmi Sveta Trojica, TD

Na blagoslovu motorjev več kot 100 motoristov

Častno priznanje prejel poveljnik Rdečega križa Jožef Časar

Najbolje ocenjen kiblflajš po oceni:
strokovne komisĳe: Kmetĳa Divjak
ljubiteljev kiblflajša: Kaučičeva kibla

Sveta Trojica ima
novo sladico!
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Strani ureja: Tanja Arih Korošec / Foto: Marko Pigac

JSKD, odprtje regĳske likovne razstave Ponovno Prosto 2020

Kiblflajšfest in Vinska galerĳa

Pravi ulični show – plesala se je salsa, dogajanje so popestrile plesalke skupine
Countryline dance

Kingstoni so bili pika na i drugega dne festivalskega dogajanja

V nedeljo so Trojico
še dodatno »zagreli«
Modrĳani

Pomlad na jasi,
najboljše

dogajanje za
otroke,
Turistično
društvo

Stela Sofia
predstavila

svojo novo pesem
Sita sem

Trojicaland –
»skrita«
terasa

Mama rekla

Tian Sagadin in ostali
mladi upi Sokĳeve
bobnarske šole

Vox Angelica

Eva Boto

Žan Serčič
in Anabel
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Zmagovalna zgodba literarnega natečaja Knjižnice Lenart

Rojstni dan

Knjižnica jih ima devetinpetdeset!

Soba številka 10

Knjižnica Lenart je 14. junija praznovala
devetinpetdeset let ustanovitve. Brez
rojstnodnevne torte ni šlo, sestavile smo jo
kar iz knjig, prav tako pa ne brez
presenečenj za uporabnike – posladek ob
obisku, pobarvanke za mlajše uporabnike
in pestro virtualno dogajanje.
V tem tednu smo zaključili dva večja
projekta: literarni natečaj »5 + 5 je 10,
vsak mora svojo zgodbo imet'«, posvečen
Josipu Jurčiču, ki smo ga pripravili v
sodelovanju z založbo Kreativna PiKA, in
Bralno značko za odrasle 2020/21.
Navdušeni smo, da je kar petintrideset
naših uporabnikov prebralo najmanj pet
knjig s priporočilnega seznama in tako
osvojilo bralno značko. Na naš naslov je v
sklopu natečaja prispelo kar štiriindvajset
zgodb – strokovna komisija v sestavi Nina
Zorman, predstavnica Založbe Kreativna
PiKA, Nina Polanec, Zdenka Krautič in
Aleksandra Papež iz Knjižnice Lenart je
med prispelimi izbrala najboljšo – še
neobjavljeno, izvirno kratko zgodbo, ki je
slogovno, jezikovno in vsebinsko izstopala,
v njej pa je število 10 igralo pomembno

vlogo. Gre za zgodbo »Soba številka 10«
avtorice Tadeje Šef z Zgornje Velke. V
sklopu našega praznovanja pa smo
simbolično nagradili prav vse sodelujoče
avtorje. Praznovali smo tudi v naši redni
rubriki na Radiu Slovenske gorice –
prisluhnete nam lahko ob torkih in petkih
ob 18.35. V sredo pa smo v naši video
pravljici gostili pasje prijatelje in z njihovo
pomočjo predstavili zgodbo »Velika
kosmata družina« Minke Jerebič, ki smo jo
prav tako sprejeli v sklopu natečaja in nas
je na poseben način navdušila. Konec tedna
pa smo preživeli na TrojicaFestu, kjer smo
v sklopu dogajanja »Pomlad na jasi« v
soboto in nedeljo pripravili pravljično
doživetje.
»Spomini so kot mavrica,« je zapisala
Tadeja Šef. Barviti. V naših mislih in srcu pa
še kako živi. HVALA, ker ste praznovali z
nami!
In ne pozabite, s 1. julijem prehajamo na
poletni delovni čas in vas prijazno
vabimo po poletno branje.

Knjižnica Lenart

Vsak dan po službi sem se odpeljala do
visoke bele stavbe. Na visokem hribu se je
ošabno dvigovala nad okolico. S svojo
mogočnostjo je zavzela hrib. Na znotraj pa
so trpeči zidovi objokavali spomine.
Čakal me je v sobi številka 10. Nežno sem
odprla vrata. Sedel je na postelji. V pižami,
ki se je po velikosti skladala z njegovo
uvelo kožo, ki je visela z njega. Gledal je
skozi okno.
»Poglej, kako lep dan je,« sem mu rekla.
»Nekam klavrno sonce se mi zdi,« je rekel.
Besede so se v tišini odbijale od sten. Barva
mahagonija je ujela vse spomine. Narahlo
so jih načeli lubadarji.
»Kaj je z mojo glavo?« me je vprašal.
Molčala sem. Tudi če bi mu povedala
resnico, je ni bil več sposoben razumeti.
Slike na steni so govorile svoje zgodbe.
Tolikokrat slišane, a večinoma pozabljene.
Okvirje so načeli kazalci na uri. V ozadju je

nežno tiktakala ura. Čas je. Čas, da vse živo
usahne in se nežno zasidra v majhne
kotičke možganov. Potrkalo je na vrata.
»Soba številka 10?« je vprašala strežnica, ki
je pripeljala kosilo.
»Sovražim desetko! Samo to sem še na tem
ljubem svetu. Številka in nič drugega,« je
rekel. Po eni strani je imel prav. Vse, kar je
bil, je in bo, se je zgrnilo v to malo sobico.
»Poglej na to s pozitivne strani. Številka 10
je sestavljena iz dveh števil. Enice, ki
pomeni nekaj novega, začetek nečesa. In pa
ničle. Lahko je dobra ali slaba. Velikokrat je
nič boljše od vsega bogastva tega sveta,«
sem mu rekla. Ničesar ni rekel. Zamahnil je
z roko in nadaljeval s svojim pogledom v
svet. Velikokrat sem se spraševala, kaj mu
pravzaprav roji po glavi.
»Greva domov?« me je vprašal.
»Tu je vendar tvoj dom.«

»Ne, ne, ne. Jaz sem doma v hiši. Saj se
spomniš. Saj tudi ti živiš tam!« Molčala
sem. Nisem našla pravih besed, ki bi mu
olajšale njegovo trpljenje. Prepričati
človeka v nasprotno od tega, v kar verjame,
se mi je zdelo nemogoče.
»Poglejva, kaj so ti pripravili za kosilo,« sem
mu rekla.
»Prav. Potem pa res greva domov.«
Njegove tresoče roke so se trudile spraviti
hrano do ust. Za njim je na steni visela

slika. Vame je nepremično zrl moški
srednjih let. Močan, nasmejan, z žarom v
očeh in žago v roki. Težko bi rekla, da zrem
v dve isti osebi. Vedno se je primerjal z
drevesi. In lahko se je. Nič ga ni zlomilo in
njegova moč, duševna in fizična, se je lahko
primerjala z najdebelejšimi koreninami
tega sveta. Zdaj pa je vso to moč posrkala
desetka na vratih.
Pojedel je kosilo in zaspal. Nežno sem ga
pokrila in odšla. Za sabo sem zaprla vrata
spominov.
Spomini so kot mavrica. Tisti najprijetnejši
zažarijo v soju najrazličnejših barv, te
osupnejo in obdajo z neverjetno srečo. Želiš
si, da nikoli ne bi izginili. Občuduješ jih in
jih želiš vedno znova podoživljati. Nato pa
izginejo. Počasi začnejo njihove barve
bledeti in oprezaš za njimi, da bi jih ujel še
kanček. Izgubijo se v neznano. Vsak dan
znova čakaš, da jih podoživiš, in si želiš, da
bi še enkrat podoživel vse tiste trenutke.
Lahko, da se zgodijo, lahko pa, da jih nikoli
več ne boš doživel.

Tadeja Šef
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Tadeja Šef, avtorica zgodbe
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Sveti Andraž v Slovenskih goricah

23. praznik občine Cerkvenjak

V Hrgovi hiški sprejeli devetošolce
in minimaturante

Prireditve v glavnem na prostem

V idiličnem ambientu Hrgove hiške je
županja Darja Vudler Berlak v petek, 18. 6.
2021, sprejela letošnjih 10 devetošolcev in
14 minimaturantov. Devetošolcem je
podarila majno pozornost in jim zaželela
vse dobro na njihovi poti z besedami: »Vsak
izmed vas je poseben na svojem področju
in vsak izmed vas ima številne talente.
Negujte jih. Želim vam, da boste v življenju

poklicno počeli tisto, kar počnete radi, z
veseljem in strastjo.«

Vsak izmed devetošolcev je v svojem
devetletnem izobraževanju dosegel
različne uspehe. Najuspešnejša učenka
vseh devet let je bila Nina Toš, ki bo ob
slovesnosti ob občinskem prazniku prejela
še posebno priznanje.

Minimaturanti pa so se z minimaturantsko
himno poslovili od vrtca in bodo v šolskem
letu 2021/22 s septembrom začeli
obiskovati 1. razred osnovne šole. Oboji so
ob pogledu drug na druge lahko videli,
kako hitro mine osnovnošolski čas.

Na koncu so ob sproščenem klepetu uživali
v pogostitvi, ki so jo pripravili v Društvu
gospodinj Vitomarci, in se posladkali s
sladoledom.
Srečno in čudovite počitnice!

Uredništvo

V občini Cerkvenjak so v času od 4. do 27.
junĳa s številnimi kulturnimi, športnimi in
družabnimi prireditvami proslavili že 23.
občinski praznik in 30-letnico
osamosvojitve Slovenĳe. Zaradi
epidemioloških razmer so letos namesto
osrednje proslave pripravili razširjeno
slavnostno sejo občinskega sveta, na kateri
so bili tudi poslanec državnega zbora
Franci Breznik, župani in podžupani
sosednjih občin ter predstavniki
gospodarskega, kulturnega in verskega
življenja v občini. Slavnostni govor na seji
je imel župan Občine Cerkvenjak Marjan
Žmavc, ki je spregovoril o novih
pridobitvah v občini od lanskega do
letošnjega občinskega praznika in
predstavil smernice nadaljnjega razvoja
občine. Pripravili so tudi bogat kulturni
program.

Na slovesni seji so podelili tudi priznanja in
nagrade Občine Cerkvenjak. Za uspehe na
področju gospodarstva, obrti in
podjetništva ter za prepoznavnost občine
sta Plaketo občine prejela podjetje LORS,
Sašo Lorenčič, s. p., in Kmetĳa Firbas iz

Cenkove. Zahvalo občine za večletno
prostovoljno delo in dosežke v društvenem
življenju pa sta prejela Dušan Kocmut in
Danica Zorko, ki oba aktivno in uspešno
delujeta v več društvih, Zorkova pa je tudi
krvodajalka.

Županova priznanja so tokrat prejeli Jani
Dimec (za uspešno vodenje Nogometnega
kluba Cerkvenjak), Tomaž Kšela (za
dolgoletno pisanje za občinsko glasilo
Zrnje) in Roman Lorenčič (za dolgoletno
vodenje Društva general Maister
Cerkvenjak in za aktivno delovanje v Zvezi
društev generala Maistra). Spominski grb
občine je župan podelil Območnemu
združenju veteranov vojne za Slovenĳo
Lenart (v zahvalo za prispevek v
osamosvojitveni vojni za Slovenĳo leta
1991), spominski znak za požrtvovalnost
pri izvajanju ukrepov za preprečevanje
širjenja epidemĳe covid-19 pa poveljniku
Civilne zaščite v občini Srečku Furštu.

Denarne nagrade za dosežke na področju
izobraževanja so prejeli magister Davorin
Toš in magistrice Nuša Kovačič, Mojca

Videtič, Martina Domanjko in Jerneja
Babič, diplomanta Mario Kramberger in
Anže Peklar ter diplomantki Barbara
Horvat in Martina Breznik ter zlati
maturant Erik Kladošek. Županovo petico
je letos prejel Miha Černel.

Večino prireditev ob 23. občinskem
prazniku so društva, klubi in organizacĳe iz
občine izvedli na prostem. Društvo Krdebač
je pripravilo rimski tabor pri Lübi vodici,
Društvo vinogradnikov in ljubiteljev vina je
organiziralo pohod po cerkvenjaški vinski
cesti, Društvo kmečkih deklet in žena je
pripravilo Veselo kuharĳo v naseljih, Aero
klub Sršen je pripravil Letalski dan na
vzletišču, Društvo general Maister je

organiziralo pohod po severni meji občine,
Čebelarsko društvo Ivan Jurančič je
pripravilo druženje ob kresni noči pri
čebelarske domu, Športno društvo je
organiziralo rekreacĳsko kolesarjenje po
mejah občine, Kulturno društvo je
pripravilo srečanje Pod lipo samostojnosti,
Združenje borcev za vrednote NOB je
pripravilo okroglo mizo »80 let od začetka
vojne in upora proti okupatorju« in izdalo
publikacĳo Upor in spomini NOB 1941–
1945, Društvo upokojencev je organiziralo
kegljanje s kroglo na vrvici, prav tako pa so
različna tekmovanja pripravila tudi druga
športna društva.

Tomaž Kšela

Prejemniki nagrad za uspehe pri izobraževanju iz občine Cerkvenjak z županom
Marjanom Žmavcem
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Odkritje obnovljenega spominskega obeležja

Radio Slovenske gorice

Društvo za razvoj kabelsko-satelitsko-televizijskega sistema Lenart

Poletje s ŠKSG

Naj se morija nikoli ne ponovi

13 je zagotovo srečna številka

Zakaj postati član družine ŠKSG?

V soboto, 29. maja, je na lenarškem
pokopališču potekala slovesnost ob
odkritju obnovljenega spominskega
obeležja v spomin na dogodek iz leta 1944,
ko so gestapovci v Spodnjih Žerjavcih
pobili tri partizane: Konrada Škrofiča –
Krušnika, Leopolda Bana in Antona
Zemljiča. Hkrati so obeležili tudi dan upora
proti okupatorju (27. april) in dan zmage
nad fašizmom (9. maj), ker jih zaradi
ukrepov prej ni bilo mogoče.
Spominsko obeležje na lenarškem
pokopališču je bilo izdelano iz betona in
dotrajano, zato so staro obeležje odstranili,
Občina Lenart pa je poplačala stroške
izdelave in postavitve novega obeležja, ki je
bilo postavljeno oktobra lani. Izdelal ga je
Methans Leopold. Obeležje je izdelano iz
pohorskega granita, sam spomenik pa je
rdeč, kar ponazarja krvavo nebo. Avtor je

posebej izpostavil rdečo zvezdo, ki jo je
obkrožil z zlato barvo. Ob spomeniku je
obdelan kamen, ki predstavlja smreke in
kot celota ponazarja NOB.
Zbrane je na slovesnosti pozdravil
predsednik Zveze združenj borcev za
vrednote narodnoosvobodilnega boja
Lenart Alojz Bezjak, ki se je zahvalil Občini
Lenart in njenemu županu mag. Janezu
Krambergerju za postavitev novega
obeležja. Zahvalil se je Darku Perku in
Esheru Hađiselimoviću za popravilo
starega spomenika.
Slavnostni govornik na prireditvi je bil član
predsedstva Zveza združenj borcev za
vrednote NOB Slovenije Marjan Šiftar, ki se
je v govoru dotaknil aktualnih političnih
razmer v državi in bil do njih kritičen.

Zmago Šalamun

Morje, sonce in dobra družba. To je vse, kar
je potrebno za uspeh naših počitnic. No, pa
malo sreče tudi ne škodi. In slednjo nam je
letošnja – srečna – »trinajstica« prinesla.
Srečni in hvaležni smo, da nam je uspelo
izpeljati že trinajste počitnice Radia
Slovenske gorice. Srečo smo imeli z
vremenom – sonce je ogrelo ozračje in
kristalno čisto morje. Srečo smo imeli z
izbiro destinacĳe – polotok Pelješac, Trpanj,
hotel Faraon, kjer smo uživali v vsem, kar ti
srce poželi, kot bi lahko »prevedli« all
inclusive ponudbo. Srečo smo imeli z glasbo
– Karmen in Jože iz Avanture sta vsak večer
poskrbela, da smo se naplesali in poveselili.
Tiste znane dalmatinske pa smo zapeli s
klapo, ki je pripravila nastop samo za nas.
Letos dileme, kam se odpraviti na izlet in
ribji piknik, ni bilo. V Stonu smo občudovali

obrambni zid, zgrajen v 14. stoletju, ki je
nekoč varoval njihovo »morsko zlato« – sol.
Okušali smo pravo tradicionalno pridelano
oljčno olje, olive, pršut in sir pa poplaknili z
rdečim vinom, po katerem Pelješac slovi
daleč naokrog. Nacionalni park Mljet, kamor
smo se popeljali z ladjico, je eden od
hrvaških narodnih parkov in temu primerno
slovi po divji, neokrnjeni naravi in tišini. Ob
naravnih lepotah in kulturni dediščini pa
smo uživali tudi v kulinariki. Olivno olje in
aromatična zelišča dajo dalmatinskim jedem
prepoznaven značaj. Vse to pa smo, kot se za
Slovence spodobi, začinili s harmoniko in
pesmĳo. Domov v Slovenske gorice smo
prinesli obilo lepih spominov, ki nas bodo
greli vse do naslednjih skupnih počitnic in
novih dogodivščin!

Radio Slovenske gorice

Izobraževanja, debate, organizacija, izleti,
šport, taborjenje, druženje, spomini. Vse to
sem jaz doživela s Študentskim klubom
Slovenskih goric (ŠKSG).
V tem članku vam želim predstaviti svojo
izkušnjo s ŠKSG-jem, ker je to res nekaj
nepozabno enkratnega.
Leta 2016 sem postala študentka – mama,
poglej, na faksu sem! In kaj je prvo, kar
pomisliš, ko prideš na faks? Seveda na to,
kje se bo kaj dogajalo! ŠKSG mi je
predstavil svak Jani Bračič – še enkrat
hvala, da si 'gnjavil', naj se pridružim.
Skupaj z najboljšo prijateljico Ines Korošec
sva podlegli njegovemu tečnarjenju
(najboljša odločitev na svetu) in peljal naju
je na sestanek upravnega odbora. Spoznali
sva aktiviste: Klemna Leopolda, Amadejo
Kokol, predsednico Sanjo Rajter, Niko
Vreča, Matijo Damiša in Mojco Šauperl.
Predstavili so nama delovanje študentskih
organizacij in skupaj smo z
'brainstormingom' organizirali najboljše
leto mojih študentskih let.
Leta hitro tečejo, Klemen, Amadeja, Matija
in Jani so doštudirali, tudi jaz se staram in
zdaj, leta 2021, sem jaz tista članica kluba,
ki novim aktivistom predstavlja delovanje
ŠKSG-ja. Stare člane so zamenjali novi:
Adrijana Herga, Matija Zavasnik, Luka
Horvat in Rene Jaušavec. Kje si zdaj, Jani,
ko se z mene vsi norčujejo, ker sem
najstarejša?! :(
Vsak novi član prinese nove ideje in tako
vsako leto organiziramo še bolj nepozabno
leto vsem dijakom in študentom Upravne
enote Lenart. Poleti se nam lahko

pridružite na: tečaju mešanja koktajlov,
tečaju fotografiranja, tečaju znakovnega
jezika, stand upu, taborjenju, na 'vejkanju'
v Wake parku Dooplek, na tedenski odbojki
na mivki itd. Jeseni pa seveda naš epski
Pütafest in večdnevni izlet krompirjevih
počitnic v eno izmed prelepih evropskih
mest.
Dragi ŠKSG,
hvala, da sem pridobila marsikatero
veščino neformalnega izobraževanja, ki mi
je odprla mnogo poti v življenju. Hvala, da
sem na izletih, taborjenjih, morju,
smučanju in drugih druženjih spoznala
ljudi, ki so sedaj moji najboljši prijatelji.
Hvala, da se zaradi vseh športnih aktivnosti
nisem polenila in pridobila 20 kg. Hvala, da
sem lahko pomagala pri dobrodelnih
projektih. Hvala vam, ekipa ŠKSG-ja, da ste
postali moja družina. Upam, da še dolgo ne
magistriram, saj se od vas res ne želim
posloviti!

Tudi ti, dijak ali študent, lahko postaneš del
družine ŠKSG. Oglasi se na uradnih urah
vsako sredo (17.00–20.00) in vsako soboto
(10.00–13.00). Na naših socialnih omrežjih
(FB, IG) in na spletni strani (sksg.org) pa si
oglej, kaj vse te to poletje čaka s ŠKSG-jem.
Samo enkrat smo mladi. To je čas, ko
moramo uživati, hkrati pa se pripraviti na
odraslo življenje. In točno ta kombinacija te
čaka v našem klubu. PRIDI!

Teja Vogrinec
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Redni letni občni zbor
Društvo za razvoj kabelsko-satelitsko-televizijskega sistema Lenart, vljudno vabi vse
naročnike, ki sprejemajo televizijski signal od družbe Telemach, d. d., in so priklopljeni na
kabelski sistem v mestu Lenart, na redni letni občni zbor, ki bo v četrtek, 22. 7. 2021, ob
19. uri v Kulturnem domu Lenart. Dnevni red bo podan na občnem zboru.

Na zboru bomo upoštevali veljavne ukrepe NIJZ za zajezitev epidemije.
Edi Golob,

predsednik društva

Pristna slika družine aktivistov ŠKSG-ja – mogoče ni za časopis, ampak to smo mi!
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Društvo vinogradnikov Sveta Trojica

30 let samostojne Slovenije

V občini Lenart ohranjajo spominska obeležja

Sveta Trojica

Podelili diplome za lanska vina
Naj ne bo pozabljeno

Obnovljen spomenik NOB

Župan sprejel novorojenčke

V petek, 18. 6. 2021, smo trojiški
vinogradniki v sklopu Kiblflajšta in Vinske
galerĳe ob čudovito okrašeni stojnici v
samostanski kleti podelili vinogradnikom
18 zlatih in 8 srebrnih medalj. Najvišje
priznanje je prejela družina Polič za
traminec z oceno 18,53.
Ob tej priložnosti smo razglasili
protokolarna vina za leto 2021/22. Teh je
8, vključno s penino in zvrstjo TROJIČAN.
Od sedaj naprej so protokolarna vina na
voljo za degustacĳe v samostanski kleti.

Podelitve diplom in razglasitve
protokolarnih vin so se udeležili zraven
župana Občine Sveta Trojica Davida
Klobase še v. d. direktorica Tanja Arih
Korošec, cerkvenjaška vinska kraljica Tjaša
Simonič, direktorica Občinske uprave
Občine Sveta Trojica Darja Slivnik ter
številni obiskovalci Kiblflajšta in Vinske
galerĳe.

Peter Leopold,
predsednik

V večnamenskem prostoru ŠRC Polena pri
Lenartu v Slovenskih goricah je bil v
soboto, 19. junĳa, letni zbor članov
lenarškega Območnega združenja zveze
veteranov vojne za Slovenĳo. Poleg
veteranov in gostov sta se ga udeležila tudi
predsednik Pokrajinskega odbora ZVVS
vzhodnoštajerske pokrajine Miran Fišer in
predsednik slovenskih veteranov
osamosvojitvene vojne general Ladislav
Lipič. Delo vodstva so ocenili pozitivno, saj
sledĳo vsem usmeritvam slovenske
veteranske organizacĳe in dobro sodelujejo
z občinami in drugimi veteranskimi
organizacĳami in združenji.

Sledilo je še slovesno odkritje spominske
plošče na zgradbi nekdanjega
Agrokombinata Lenart, v kateri je leta 1991

v vojnih razmerah deloval 7. pokrajinski
štab Teritorialne obrambe (TO)
vzhodnoštajerske pokrajine. V zgradbi je
delovala tudi prva organizirana zaledna
baza TO Republike Slovenĳe. Ploščo sta
slovesno odkrila polkovnik Miran Fišer,
predsednik pokrajinskega odbora ZVVS
vzhodnoštajerske pokrajine in
generalmajor Ladislav Lipič, predsednik
ZVVS. Oba sta med vojno leta 1991 aktivno
sodelovala s pokrajinskim štabom in prvo
zaledno bazo, ki je bila za uspeh v vojni še
posebej pomembna. Danes je zgradba
nekdanjega Agrokombinata s hladilnico za
sadje v lasti gospodarske družbe Norka GT,
d. o. o., katere predstavnica je sodelovala
tudi na odkritju spominske plošče.

Dr. Marjan Toš

Občina Lenart je obnovila spomenik NOB
na Trgu osvoboditve v Lenartu.
Restavratorska dela je pod nadzorom
Zavoda za varstvo kulturne dediščine
Slovenĳe, OE Maribor, opravil akademski
restavrator Dejan Pfeifer iz Voličine. V
sklopu obnove je bil spomenik očiščen z
visokotlačnim strojem in s paro. S pomočjo
brusilnika in kemičnega sredstva so
odstranili solitrne sledi ter utrdili razpoke
in oslabljene dele. Največ dela je bilo na
zgornji površini spomenika, kjer je bilo
treba kitati razpoke. Po končani sanacĳi so
spomenik še v celoti prebarvali in zaščitili
pred vremenskimi vplivi.

Zmago Šalamun

V četrtek, 17. junĳa, je v idiličnem okolju na zelenici samostanskega dvorišča v Sveti Trojici
v Slovenskih goricah potekal sprejem novorojenčkov. V lanskem letu zaradi epidemĳe
sprejema v občini niso organizirali. Na sprejem je bilo vabljenih 22 otrok, od tega 8 deklic
in 14 dečkov. Starše z dojenčki je pozdravil in nagovoril župan David Klobasa, ki je izrazil
zadovoljstvo, da se je sprejema udeležilo tako lepo število staršev z otroki. Povedal je, da
so v občini veseli vsakega novorojenega občana. Vsakemu otroku je izročil simbolično
darilo. Starši pa so prejeli finančno spodbudo v višini 200 EUR.

Občina Sveta Trojica

Spomin duhovniškega posvečenja

Krizmena maša pri Sv. Trojici

Letos se je nadškof metropolit msgr. Alojzij
Cvikl s svojimi svetovalci odločil za kraj
krizmene maše in praznovanja Dies
sanctificationis (spomin duhovniškega
posvečenja) v cerkvi Svete Trojice v
Slovenskih goricah, in sicer v sredo, 9.
junija 2021. Izbrana je bila zaradi primerne
velikosti trojiške cerkve in samostanske
kleti za druženje po sveti maši, saj je bil to
še vedno čas omejitev NIJZ-a glede števila
udeležencev. Pri krizmeni maši škof z
duhovniki blagoslovi in posveti sveta olja:
krstno, bolniško in sveto krizmo.
Nam v lenarški dekaniji je bila nadškofova
odločitev v veliko čast in zadovoljstvo, saj
je krizmena maša vedno v stolni cerkvi. Pri

krizmeni maši so bili navzoči dva nadškofa
in 106 duhovnikov iz mariborske
nadškofije.
Potrebno organizacijo in pogostitev so v
celoti prevzele in častile nekatere župnije
lenarške dekanije (Župnija Sv. Jurij,
Župnija sv. Benedikta, Župnija sv. Antona,
Župnija sv. Lenarta) in Društvo kmečkih
žena ter PGD Sveta Trojica.
Vse navzoče je pozdravil in zaželel
dobrodošlico trojiški župan David Klobasa.
Svetemu dogajanju in sončnemu dnevu sta
se pridružila odlično razpoloženje in
zadovoljstvo vseh udeležencev.

p. Bernard Goličnik
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Odbojka ženske, 2. DOL - vzhod Turnir rokoborbe na pesku

23. Lukov memorial

Futsal ženske

Benedičanke za las ob 2. ligo Lenarški rokoborci osvojili drugo
mesto

Mladi jurovski nogometaši v
kategoriji do 9 let slavili

Slovenke dvakrat klonile proti
Bosni in Hercegovini

Odbojkaricam Benedikta sezona
2020/21, ki je minila v znamenju
»koronaukrepov« in daljše prekinitve
prvenstva, ni bila usojena. Po dobrem
startu v prvih dveh krogih jesenskega
dela prvenstva je bila namreč sezona za
več mesecev prekinjena. V vrhu zveze pa
so se ob vnovičnem začetku spomladi
letos odločili za enokrožni sistem
tekmovanja, in to ob predpostavki, da se
tekme in točke jesenskega dela prvenstva
razveljavijo. V času prekinitve prvenstva
so benediško ekipo zapustile nekatere
nosilke igre, nekatere pa so s
tekmovanjem prekinile zaradi
nosečnosti.
V nov začetek sezone so tako benediške
odbojkarice krenile v močno pomlajeni
zasedbi, ki si je s tekme v tekmo sicer
nabirala izkušnje, zabeležila dve zmagi
in kar trikrat unovčila točko, a nato
izgubila v ključnem 5. setu. Z osvojenimi
9 točkami so dekleta osvojila končno 10.
mesto in tako zgolj za las izgubila boj za
obstanek v 2. DOL, iz katere izpadejo
zadnje tri ekipe.

Trenerka Mojca Kodre
optimistična glede

prihodnosti benediške
odbojke
»Razočaranje zaradi izpada iz 2. DOL je
sicer prisotno, predvsem zaradi načina in
odločitve vodstva tekmovanja, da se po
enokrožnem sistemu tekmovanja odločijo
za izpad treh ekip, in to v sezoni, ko so bili
precej oteženi pogoji treniranja in
tekmovanja. Po drugi strani pa na izpad
ne gledamo kot na katastrofo, saj je med
sezono prišlo do menjave generacij, te
mlade igralke pa so pridobile dragocene
tekmovalne izkušnje,« razlaga trenerka
benediške ekipe Mojca Kodre. Slednja je
sodelovanje s klubom podaljšala še za
eno sezono, v kateri pa napoveduje
vnovičen povratek v 2. DOL. Ogrodje
ekipe bo v primerjavi z letošnjo sezono
ostalo bolj ali manj enako. Trenerka pa se
veseli tudi povratka Barbare Horvat, ki
bo z dragocenimi izkušnjami pripomogla
k stabilnosti in kakovosti ekipe.
Benedičanke bodo s pripravami na novo
sezone začele konec avgusta, začetek
tekmovanja v 3. DOL, v katerem bodo
Benedičanke iskale vrnitev v 2. DOL, pa
jih čaka v mesecu oktobru.

Dejan Kramberger

19. junija 2021 je v Poljčanah potekal
mednarodni rokoborski turnir, ki so se ga
poleg slovenskih rokoborcev udeležili tudi
tekmovalci iz Slovaške in Hrvaške.
Zanimivega rokoborskega turnirja so se
udeležili tudi rokoborci RK Lenart, za
katere je Metod Dobaj v kategoriji do 80 kg
osvojil 2. mesto. Prav tako je 2. mesto v
kategoriji do 90 kg pripadlo Žanu Perku.
Lenarški rokoborci so se uvrstitve na drugo
stopničko razveselili tudi v ekipni
razvrstitvi.

Dejan Kramberger

V soboto, 19. 6. 2021, je v Slivnici potekal tradicionalni 23. Lukov memorial za mlade
nogometaše. Turnirja so se udeležile tri mladinske selekcije NK Jurovski Dol. Najmlajši, v
kategoriji do 7 let, ki sta jih vodila Amadej Tišler in Luka Sambolec, so po uvrstitvi v
četrtfinale remizirali s Slovenj Gradcem in po streljanju kazenskih strelov izpadli iz
nadaljnjega tekmovanja. Podobna usoda je doletela tudi selekcijo U13 pod vodstvom
Bernarda Petka, ki je tekmovanje končala v četrtfinalu po porazu z NK Bistrica. Obe ekipi
sta osvojili 5. do 8. mesto na turnirju.

Med zmagovalce turnirja se je vpisala ekipa NK Jurovski Dol v kategoriji do 9 let, ki jo vodi
Luka Samobolec. Mladi upi Jurovskega Dola so v močni konkurenci, med katero sta se
pojavili tudi zasedbi NK Maribor in NK Mura, po 2. mestu v skupinskem delu tekmovanja.
V četrtfinalu so najprej obračunali z NK Podvinci, nato pa v polfinalu izločili še ekipo NŠ
Roho 2. V velikem finalu so se mladi Jurovčani pomerili z domačo ekipo NK Slivnica.
Napeta tekma se je končala brez zadetkov. O zmagovalcu so tako odločali kazenski streli,
v katerih pa so bili bolj zbrani, odločnejši in srečnejši igralci Jurovskega Dola, ki so tako
osvojili 1. mesto. S 13 zadetki se je posebej izkazal Anže Škof, ki je prejel tudi nagrado za
najboljšega strelca v kategoriji do 9 let.

Dejan Kramberger

Po več kot letu in pol je slovenska ženska
futsal reprezentanca odigrala dve
prijateljski srečanji. Varovanke selektorja
Dejana Krambergerja so se na dveh
domačih tekmah pomerile z reprezentanco
Bosne in Hercegovine. Slovenske
reprezentantke, katerih barve zastopa tudi
pet igralk KMN Slovenske gorice (ob
kapetanki in vratarki Valentini Tuš še Ines
Krajnc, Laura Škvorc, Rebeka Šnofl in
Karmen Ulbin) so prvo tekmo odigrale v
novi športni dvorani v Dupleku.

Tesen poraz Slovenk na
prvi tekmi
Spremenjena zasedba slovenske
reprezentance, v kateri je nastopilo kar 6
debitantk, je v tekmo krenila s preveč
nervoze, kar so Bosanke izkoristile že v 4.
minuti in povedle z 0 : 1. V nadaljevanju so
Slovenke odigrale odločneje in po zadetku
Ines Ermenc v 7. minuti izenačile na 1 : 1.
Le 2 minuti kasneje je bila reprezentanca
BiH po napaki domači vrste v obrambi in
avtogolu ponovno v vodstvu 1 : 2. Kljub
priložnostim se rezultat do konca polčasa
ni spremenil. V nadaljevanju tekme so
Slovenke zaigrale bolje, a kljub
priložnostim do zadetka niso prišle. 2
minuti pred koncem je naša reprezentanca
poskusila tudi z igro vratarke v polju. Žal so
Slovenke hitro napravile napako, kar so
gostje kaznovale s povišanjem vodstva na

1 : 3. Že v naslednjem napadu je ob
nadaljevanju igre z vratarko v polju zadela
Ines Kranjc in rezultat znižala na 2 : 3, kar
je bil tudi končni rezultat tekme. Kljub
porazu na tej tekmi se je slovenska
reprezentanca v primerjavi s prejšnjimi
tekmami tokrat predstavila z boljšo igro.
Pohvaliti velja tudi vratarko Valentino Tuš,
ki je na tej tekmi prvič nosila tudi
kapetanski trak in je ustavila marsikateri
protinapad, iz katerih so bile gostje zelo
nevarne.

Bosna in Hercegovina na
drugi tekmi kaznovala
napake slovenske
reprezentance
Naslednji dan je bila v Kidričevem odigrana
še druga tekma med obema
reprezentancama. Zgodba prejšnjega dne
se je žal ponovila tudi tokrat. Slovenke so
tekmo začele zelo podjetno, si ustvarjale
priložnosti, ki pa jih niso izkoristile.
Uspešnejša v tem elementu igre je bila
gostujoča ekipa, ki je kaznovala domala
vsako slovensko napako v obrambi ali po
izgubljeni žogi v napadu. Tekma se je tako
končala z zmago BiH 1 : 6. Zadetek za
Slovenijo je dosegla Ines Kranjc, ki je v 7.
minuti zadela za izenačenje na 1 : 1.

Uredništvo
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Društvo upokojencev Lenart

Agatin pokal Darji Antolin, Pokal Rudolfa Maistra pa Darji Dolinšek Trontelj Strelsko društvo Osek

Tradicionalno strelsko tekmovanje v Oseku vnovič navdušilo

Poletna rekreativna dejavnost

Kasači so na lenarški Poleni
pokazali kopita

Trije mušketirji iz Oseka

Pokal za Stanka Rojka iz Negove

Upokojenci v Lenartu smo že kar nestrpno
pričakovali vsaj delno sproščanje
preventivnih ukrepov, zavedajoč se, da smo
rizična skupina in da se z zdravjem ni za
igrati. To se je odražalo predvsem na
neizvajanju oziroma popolnem zamrtju
vseh naših družabnih srečanj in športno-
rekreativnih dejavnosti.
Pa saj nas naše življenjske izkušnje učijo, da
za vsakim dežjem enkrat le posije sonce in
da je treba izkoristiti vsako ponujeno
priložnost za druženje.
Ob upoštevanju priporočenih varnostnih
ukrepov so se že v mesecu maju kar pridno

zbirali ljubitelji kegljanja s kroglo na vrvici
ter strelke in strelci, ki so izvedli
tekmovanje z zračno puško, da so preverili,
koliko še lahko zaupajo svojim mirnim
rokam in ostremu pogledu.

Vabimo vas, da si na naši oglasni deski
ogledate celoten program športno-
rekreativne dejavnosti naših članov in da se
nam pridružite. Vsekakor ste pa vedno
vabljeni prostovoljci oziroma animatorji za
aktivno delo v posameznih sekcijah. Želeli
bi več prostovoljcev šoferjev in
poverjenikov za izvajanje projekta starejši

za starejše. Posebej vabimo mlajšo
populacijo upokojencev v kraju, da se
včlanijo v naše društvo ter s svojimi znanji
in elanom obogatijo našo dejavnost.
Na koncu naj še dodam obvestilo o delu v
društveni pisarni in članarini za leto 2021,
ki znaša 12 EUR/člana.

V normalnih delovnih pogojih je pisarna
odprta vsako sredo od 9. do 11. ure, kjer so
vam na razpolago za vse potrebne
informacije.

Viktor Zemljič

Po enoletnem premoru zaradi bolezni
covid-19 so bile na lenarškem hipodromu
Polena vnovič kasaške dirke, ki jih je
organiziral Konjeniški klub Slovenske
gorice. Na sporedu je bilo sedem dirk na
zahtevnih 1700- in 2700-metrskih stezah.
Slednja slovi po najdaljši in najtežji ciljni
ravnini v Sloveniji. Organizatorji so progo
solidno pripravili in se tudi sicer potrudili,
da je lepo število ljubiteljev konjeniškega
športa v središču Slovenskih goric doživelo
še en konjeniški praznik. Na Poleni je
nastopilo 55 kasačev iz vseh slovenskih
klubov in društev.
Organizatorji so se s štirimi spominskimi
dirkami poklonili dolgoletnim
tekmovalcem in konjeniškim delavcem, ki
so zaznamovali zgodovino konjeniškega
športa pri Lenartu in v Sloveniji, in sicer
Ladislavu Omerzuju, Tonetu Družovcu,
Jožetu Hercogu in Tomažu Ostercu. V
ospredju pa sta bili dve prestižni dirki:
dirka za pokal Agate, v kateri tekmujejo
predstavnice nežnega spola, in
tradicionalna dirka za pokal generala
Rudolfa Maistra. Dirka za pokal Agate, s
katero se na Poleni simbolično spomnijo
nesrečne in lepe Agate s Štraleka, ki je
končala na morišču v Črnem lesu, je bila
prvič organizirana leta 2011. Zadnja
zmagovalka leta 2019 je bila ena najboljših
voznic kasaških konj v Sloveniji, in sicer
Darja Trontelj Dolinšek iz ljubljanskih

Stožic, ki je osvojila tudi prvi Agatin pokal
leta 2011. Najuspešnejša voznica v tem
prestižnem tekmovanju pa je Maša Habjan
iz KK Posavje Krško, ki je prejela kar štiri
Agatine pokale. Tokrat je, tako kot Darja
Dolinšek, ostala praznih rok.
Letošnji pokal Agata je nekoliko
presenetljivo, a povsem zasluženo dobila
Ljutomerčanka Darja Antolin. Na
tekmovalni stezi je s 7-letno kobilo
Donnino ubrala pravo taktiko in brez težav
prva prikasala skozi cilj. Posebno nagrado ji
je predal predsednik Kasaške zveze
Slovenije dr. Henrik Gjerkeš, Agatin pokal
pa predsednica Konjeniškega kluba
Slovenske gorice iz Lenarta Nina
Lovrenčič. V dirki za pokal generala
Rudolfa Maistra smo spremljali izjemno
oster obračun kasačev od starta do cilja.
Najbolje je začela šestletna kobila Michelle
na vajetih Darje Dolinšek Trontelj iz
ljubljanskega Kasaškega kluba Stožice, ki je
odbila vse napade konkurentov in tudi v
ciljni ravnini ni dopustila presenečenja.
Michelle je tudi na lenarški Poleni potrdila
sloves ene najboljših slovenskih kasaških
kobil, hrabra in izkušena voznica Darja
Dolinšek Trontelj pa se je veselila
prestižnega Maistrovega pokala.

Dr. Marjan Toš

Na strelišču Strelskega društva Osek v
Slovenskih goricah je bilo tradicionalno
tekmovanje v lovski kombinaciji za
prvenstvo lenarškega lovsko-gojitvenega
bazena. Ekipni zmagovalci so zasluženo
postali strelci iz LD Benedikt pred ekipo LD
Lenart in tretje uvrščeno ekipo LD Dobrave.
Naslov bazenskega prvaka za leto 2021 je v
posamični konkurenci ohranil Vlado
Steinfelser iz LD Dobrava, ki je zmagal pred
lovskim tovarišem iz iste LD Dominikom
Slekovcem in tretjeuvrščenim Davidom
Trojnerjem iz LD Benedikt. Na četrto mesto
se je uvrstil Milan Bauman iz LD Sv. Jurij in
na peto David Rojs iz LD Voličina. Bazensko
prvenstvo je zgledno organizirala LD
Benedikt pod vodstvom starešine Silva
Prosiča. Glavni strelski sodnik je bil
nekdanji uspešni strelec Mladen Petelin.

Dr. Marjan Toš

Na strelišču Strelskega društva Osek pri
Vladu Steinfelserju je bilo tradicionalno
tekmovanje v streljanju na glinaste golobe
za pokal Oseka. Nastopilo je veliko strelcev
iz lovskih družin in strelskih društev iz vseh
koncev Slovenije, ki so se pomerili v ekipni
in posamični konkurenci. V ekipni
konkurenci so slavili domačini iz Oseka
pred ekipo Lovske družine Pernica in
Strelskim društvom Velka. V prestižnem
tekmovanju za pokal Oseka je slavil Stanko
Rojko iz Lovske družine Negova, sicer tudi
gornjeradgonski župan, pred mladim
Lanom Gombocem iz Prekmurja in Dragom

Zgoncem iz Celja. V posebni kategoriji
lovski stav je zmagal Drago Zgonc pred
Stankom Rojkom in Marjanom Hubrom.
Izjemno zanimivo je bilo tudi merjenje
moči strelskih veteranov, pri katerih je
slavil Bojan Lešnik iz Dupleka pred prvim
favoritom tekmovanja Ivanom Bezjakom iz
Dobrave in Benom Baumanom iz Pernice.
Tekmovanje je zaradi velikega zanimanja
trajalo kar dva dni in je potrdilo
priljubljenost te lovske in strelske športne
discipline na Slovenskem.

Dr. Marjan Toš
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Dominik Slekovec, Vlado Stenfelser
in David Trojner s pokali (od leve)

V lovskem stavu najboljši Drago Zgonc, med veterani pa Bojan Lešnik

Strelci so imeli na strelišču v Oseku dober pogled in ostro oko
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Rumeni svišč (Gentiana lutea L.) Zveza združenj borcev za vrednote NOB Lenart

Ali ga poznate? Slovesno pri bolnišnici Cafa
Pred leti sem bila z lovci Lovske družine
Voličina na Lipanci nad Blejsko kočo. Na
jasi med kamenjem je cvetel rumeni svišč.
Name je naredil močan vtis. Sklenila sem,
da kupim sadiko in jo posadim v zeliščni vrt
pri sv. Rupertu. V starosti sedmih let je v
tem času zacvetel in trenutno visok
rumenocvetoč postavnež kraljuje med
zdravilnimi rastlinami. Rumeni svišč ali
košutnik raste v Sloveniji na visokogorskih
alpskih travnikih ter kraškem Nanosu in
Slavniku, v Srbiji pa ga na planini Tara tudi
gojijo. Od leta 1922 je pri nas vpisan na
seznam zaščitenih rastlin. Sreča je, da ga
lahko gojimo tudi na vrtu, saj vsebuje
enake učinkovine, le zemlje ne smemo
gnojiti. Ime je dobil po ilirskem kralju
Gentisu, ki ga je priporočal pri kugi. Je
trajna zelika, ki doživi tudi trideset let. V
višino zraste v času cvetenja od meter do
meter in pol. V zemlji ima kratko debelo
koreniko in dolge mesnate korenine.
Cvetno steblo izrašča iz listne rozete. Je
okroglo in votlo, cvetovi so združeni
nameščeni v vretencih na zalistju. So živo
rumene barve in cvetijo od šestega do
osmega meseca. Prvič zacveti med sedmim
in desetim letom. Po prvem cvetenju je tudi
uporaben v zdravilne namene. Pozno jeseni
ali zgodaj spomladi kopljemo korenine, ki
jih na hitro operemo pod tekočo vodo,
posušimo v temnejšem prostoru. Najbolje
je korenino prerezati po dolgem in jo
obesiti na vrvico. Vsebuje grenčine in ena
izmed njih po imenu amarogencin je
najgrenkejša do sedaj znana snov. Iz
posušene korenine pripravimo: čaj,
tinkturo, prašek, košutnikovo žganje in
pripravke z vinom. Njegove učinkovine
vplivajo na zboljšanje apetita, spodbujanje
prebave, izločanje plinov, sline, želodčnih
sokov, preprečevanje napihnjenosti,
spodbujanje delovanja žolčnika, jeter,
slinavke, blaženje želodčnih bolečin,
lajšanje pekoče zgage in kislega
izpahovanja, ugodno delovanje pri
slabokrvnosti, splošni oslabelosti po
prebolelih boleznih, pospeševanje
menstruacije, izboljšanje imunskega
sistema, anoreksije in uravnavanja
delovanja ščitnice. Čaj pripravimo iz pol
čajne žličke suhe korenine, ki jo prelijemo
s skodelico vrele vode in pustimo stati od 5
do 15 minut. Lahko ga pripravimo tudi na
hladno, tako da enako količino posušene
korenine namočimo v hladni vodi in
pustimo stati najmanj 8 ur. Čaja ne

sladkamo. Tako čaj kot druge pripravke
pijemo vedno pol ure pred jedjo. Tinkturo
pripravimo tako, da 10 g suhe korenine
prelijemo z enim litrom 80-odstotnega
alkohola, pustimo počivati ob
vsakodnevnem pretresanju štirinajst dni v
temnejšem prostoru, precedimo in pijemo
dnevno 25 kapljic v 1 dl vode. Deluje
predvsem pri napihnjenosti ter pri težavah
z žolčnikom in jetri. Prašek pripravimo
tako, da zmeljemo suho korenino. Pol čajne
žličke praška damo v 2 dl tople vode,
uživamo po požirkih, še posebej tedaj, ko
ne moremo obdržati hrane v želodcu.
Ščepec praška s požirkom vina odpravlja
gliste, čisti jetra, žene na vodo, krepi
želodec, pomirja želodčne krče, pospešuje
menstruacijo in čisti sluz iz pljuč. Vino s
košutnikom pripravimo tako, da 50 g
posušene korenine prelijemo z litrom
črnega vina, pustimo stati 14 dni v
senčnem prostoru, ki ima temperaturo 25
stopinj Celzija, precedimo, uživamo jušno
žlico zjutraj in zvečer za boljši apetit in
dobro delovanje želodca. Domača grenčica:
za prst dolgo suho korenino zalijemo z
domačim žganjem, pustimo 3 tedne,
precedimo, uživamo jedilno žlico pol ure
pred obrokom. Čaj, pripravljen iz
posušenih košutnikovih korenin, listov
melise in poprove mete, uravnava
delovanje ščitnice. Čaj iz košutnika vrača
tudi izgubljen okus, še posebej se dobro
obnese pri starostnikih. Bi pa veljalo tudi
poskusiti pri izgubi okusa zaradi bolezni
covid-19. Odsvetuje se tistim, ki imajo čir
na želodcu ali dvanajsterniku in ljudem z
visokim tlakom, otrokom in nosečnicam. O
uporabi se posvetujete z zdravnikom ali
farmacevtom. Košutnik je pred cvetenjem
zelo podoben močno strupeni beli čmeriki,
ki raste na istih rastiščih, zato nabirajte
samo tisto, kar poznate.

Marija Čuček
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Članice in člani ter simpatizerji Zveze
združenj borcev za vrednote
narodnoosvobodilnega boja Lenart
so se v petek, 25. junĳa, v počastitev
dneva državnosti in dneva borca,
zbrali na Kocbekovi domačĳi pri
bolnišnici Cafa v Voličini. Slavnostno
so obeležili praznika in opravili občni
zbor društva. O opravljenem delu in
programu dela je zbrane seznanil

predsednik ZB NOB Lenart Alojz Bezjak. Slavnostni govornik na prireditvi je bil Vladimir
Koren, v kulturnem programu so nastopili pevci Kulturno turističnega društva Selce. Po
končanem uradnem delu je potekalo družabno srečanje.

Zmago Šalamun
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Projekt PONI Podravje

Pot k svobodi se začne z lastnim
vrtom

Izobraževanje
odraslih

Do zdravja in dobrega počutja s
Studiom Sanaya

Na Razvojni agenciji Slovenske gorice je usposabljanje zaključila prva skupina prihodnjih podjetnikov. Tokrat vam predstavljamo diplomirano kineziologinjo Sano
Grah Amidžić, ki se bo kot masažna terapevtka in učiteljica joge ukvarjala z vadbenimi storitvami in trženjem pripomočkov za vadbo in jogo. Udeleženka Urška
Vidmar želi vzpostaviti učno-doživljajsko kmetijo, kjer bo prek delavnic ohranjala slovenska ljudska znanja, izročila in kmečke običaje, s poudarkom na zeliščarstvu
in znanju slovenskih starovercev.
Naložbo v projekt PONI sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Več informacij o projektu lahko dobite na
Razvojni agenciji Slovenske gorice v Lenartu (predhodna najava) ter na 051 368 118 oziroma poni@rasg.si.

Živimo v nepredvidljivih časih, ko se zdi, da
na nič več ne moremo vplivati: ne na to, ali
bomo obdržali službo ali pa jo dobili/našli,
ne na to, da se še naprej odločamo po svoji
vesti in razmišljamo s svojo glavo. Ali je
prihodnost res tako negotova? Hkrati pa se
ponuja mnogo še neizkoriščenih priložnosti,
ki kar čakajo, da jih zagrabimo in začnemo
ustvarjati prihodnost po svoji meri.
Sama sem se odločila, da si službo ustvarim
na kmetĳi in se začnem ukvarjati s pridelavo
in predelavo zelišč, ki so mi v veliko veselje.
Sem namreč mnenja, da je ravno vrt, ki ga
sam obdeluješ in neguješ, tisti čudoviti
kotiček, ki te pomiri, hkrati pa tudi
navdihuje ter uči potrpežljivosti in
vztrajnosti. Prav tako na vrtu rastejo tista
zelišča, pa tudi sadje in zelenjava, ki jih
posameznik najbolj potrebuje. V naravi je
vse, kar potrebujemo, in to so vedeli tudi
naši predniki. Čas je, da se tega ponovno
spomnimo in začnemo bolj negovati naše
korenine. Samooskrba (kdor si ima možnost
pridelovati svojo hrano) ne pomeni samo
jesti bolj okusno in kakovostno hrano,

ampak je tudi pot k osebni svobodi od
trenutnega sistema.
V naslednjih nekaj letih nameravam na naši
majhni kmetĳi v Sveti Trojici v Slovenskih
goricah vzpostaviti učno-doživljajsko
kmetĳo, ki združuje in ohranja slovensko
ljudsko znanje na področju zelišč, znanja
naših prednikov in kmečke običaje na enem
mestu.

Urška Vidmar

Šolsko leto 2020/21 se je zaključilo.
Zadovoljni smo, da smo kljub omejitvam
zaradi epidemije tudi v letošnjem letu uspeli
izvesti kar nekaj izobraževanj in študijskih
krožkov. Začetni tečaj nemščine je potekal v
sklopu projekta Pridobivanja temeljnih
poklicnih kompetenc, pri Univerzi za tretje
življenjsko obdobje so se udeleženci učili,
predvsem pa družili pri učenju angleščine,
nemščine in italijanščine, pri ročnih delih pa
so nastajali krasni izdelki. Posebej smo
zadovoljni, da nam je uspelo izpeljati Bazar
semen in sadik ter da se nam vedno več ljudi
pridruži pohodu Lahkih nog na okrog, ki ga
vodi Marjetka Breznik, vodnica PD Lenart.

Na naša izobraževalna srečanja, v študijske
skupine in tečaje vas ponovno vabimo na
začetku septembra 2021. V pripravi je
veliko raznolikih, zanimivih in koristnih
dejavnosti.
Veselimo se druženja z vami in vas že v
drugi polovici meseca avgusta vabimo k
vpisu.
Želimo vam prijetno in brezskrbno poletje!

Alenka Špes in Damjana Vizjak

V svetu, polnem stresa, ki nas obkroža,
pogosto iščemo rešitve, kako se
razbremeniti, izboljšati svoje počutje in
poskrbeti za svoje zdravje. Vsi se
zavedamo, da je zdravje naše največje
bogastvo, a ni nam kar naravno podarjeno.
V veliki meri lahko zanj poskrbimo sami z
zdravim življenjskim slogom, uravnoteženo
prehrano, telesno aktivnostjo in dobrimi
medsebojnimi odnosi, ki zdravijo telo in
duha, včasih pa na nekaterih področjih
potrebujemo strokovno pomoč.
Če želite ohraniti vitalnost, okrepiti
življenjsko moč in ste pripravljeni narediti
spremembo v svojem življenju na boljše,
vabljeni v Studio Sanaya, kjer bomo skupaj
našli optimalno rešitev za vaše težave. Naše
poslanstvo je omogočiti ljudem podporo in
pomoč na poti do boljšega fizičnega in
psihičnega počutja. Usmerjeni smo k
naravnemu zdravljenju in alternativnim
pristopom, ki omogočajo celostno in
individualno obravnavo vsakega
posameznika. S povezovanjem znanj z
različnih področij oblikujemo celovite
rešitve za obnovo ter ohranjanje zdravja in
dobrega počutja.
Ponujamo kakovostne storitve za obnovo
in ohranjanje zdravja, kot so:
- terapevtske kineziološke storitve, posebej
prilagojene vašim težavam,
- masaže za sprostitev telesa in odpravo
bolečin,
- joga in skupinske vadbe za zdravo
hrbtenico,
- individualni treningi za boljšo telesno

pripravljenost ali počutje v vaši koži,
- svetovanje za polnovredno in
uravnoteženo prehrano,
- spletna trgovina izdelkov za zdravo in
aktivno življenje.
Pomagamo vam lahko pri:
- lajšanju različnih vrst bolečin,
- odpravljanju težav s hrbtenico in drugih
poškodbah,
- optimizaciji gibanja in izboljšanju telesne
drže,
- izgubi telesne teže, oblikovanju telesa in
izboljšanju telesne pripravljenosti,
- izboljšanju prehranjevalnih navad,
- uravnovešanju telesa za boljše zdravje.

Vzemite si čas zase, za svoje telo in dušo ter
nas obiščite na Industrijski ulici 8 v Lenartu
ali na spletni strani www.studiosanaya.si.

Sana Grah Amidžić,
diplomirana kineziologinja in učiteljica joge
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Novice izobraževalnega centra
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V sredo, 16. 6. 2021, je v prostorih Centra
Slovenskih goric v Lenartu potekal 14. redni
občni zbor Društva za razvoj podeželja
Ovtar Slovenskih goric. V imenu
predsednika društva Andreja Kocbeka je
poročilo o delu društva za leto 2020 podala
dr. Milojka Domajnko. Izpostavljeno je bilo,
da se je društvo z izvajanjem dogodkov, ki so
bili načrtovani v programu dela, moralo
prilagajati okoliščinam epidemĳe covid-19.
Izrazito so bile epidemiološkim ukrepom
podvržene aktivnosti promocĳe območja
LAS z Ovtarjevo ponudbo, udeležbo članic
in članov društva na različnih sejemskih
dogodkih in v okviru partnerstva v
operacĳah. Kljub oteženim okoliščinam pa
je društvo v letu 2020 izvedlo zahtevnejši
del programa dela društva, ki je zajemal
partnerske obveznosti v operacĳah: Center
lokalne ponudbe 2. faza in Ovtar pod

kozolcem 2. faza. Tudi v prihodnje si želimo
dobrega sodelovanja ponudnikov na sejmih
– promocĳa Ovtarjeve ponudbe, farnih
žegnanjih in prireditvah ter izvedbo vseh
partnerskih nalog v projektih Ovtar pod
kozolcem, Zeleni biznis in Ovtar na rajžo
gre. Ob koncu uradnega dela smo
nadaljevali druženje ob kulinaričnih
dobrotah, ki jih je pripravila Kmetĳa Sirk iz
Radehove.

Tanja Kosec

Kljub epidemiološkim razmeram,
povezanim s covid-19, je Društvu Ovtar
Slovenskih goric uspelo izvesti strokovno
ekskurzijo po območju severnega dela
Slovenskih goric v sklopu projekta Ovtar
pod kozolcem. V želji po spoznanjih novih
stvari in druženju smo se s polnim
avtobusom na pot podali 8. junija 2021.
Najprej smo obiskali ekološko kmetijo in
sirarno Zupanič in Metz v Jelenčah v občini
Pesnica, kjer nam je gospa Zinka doživeto
predstavila začetke vzpostavitve kmetije,
na kateri se preživljajo z ekološko kozjerejo
in prodajo izdelkov iz kozjega mleka.
Odlične izdelke smo tudi degustirali. Pot
nas je vodila proti Šentilju, na stari mejni
prehod. Tam smo si ogledali Regionalno
turistično središče Septarija, v katerem sta
prikazani dve zanimivi razstavi:
»Nepozabno doživetje Panonskega morja«
in »Z arheologijo vstopamo v preteklost«.
Sproščeno vzdušje se je nadaljevalo v
Sladkem Vrhu na Brodu na Muri, kjer so
nas z veliko pozitivne energije pričakali
člani TD Brod – zeliščarska sekcija.
Pripravili so nam odlično degustacijo
zeliščnih namazov in nam omogočili vožnjo

z brodom. Že rahlo utrujeni smo se
odpravili proti Zg. Velki na kmetijo Vesne
Sirk, ki nam je pripravila okusno domače
kosilo. Na Zgornjem Dražen Vrhu smo si
ogledali Methansovo hišo, staro skoraj 200
let, v kateri sta bogata etnološka zbirka in
likovna galerija, v kateri stalno razstavljajo
različni avtorji likovnih in kiparskih del.
Našo pot smo zaključili z dobro vinsko
kapljico na vinogradniški kmetiji Bračko na
Spodnjem Hlapju. Preživeli smo zanimiv
dan v družbi pristnih ljudi ter uživali ob
lepotah narave in kulturne dediščine.

Tanja Kosec

V mesecu juniju je Društvo Ovtar
Slovenskih goric v sklopu projekta Zeleno
podjetništvo v Slovenskih goricah uspešno
izvedlo strokovno ekskurzijo z ogledom
treh primerov dobrih praks na območju
LAS Ovtar Slovenskih goric.
Obiskali smo Ekološko in učno kmetijo pri
Fridi v Sveti Ani, Ekološko kmetijo
Šumenjak v Jakobskem Dolu in Izletniško
kmetijo Puša v Jarenini. Preživeli smo
čudovit dan, saj so nas gospodarji kmetij

prijazno sprejeli, nam razkazali posestvo in
predstavili svojo dejavnost. Sledila je
pokušina ekološko pridelanih izdelkov, ki
so nas očarali s svojim okusom in nas
prepričali, da obisk še ponovimo.
Ogled dobrih praks je bil namenjen vsem,
ki jih zanimajo možnosti in priložnosti
razvoja ekološkega kmetijstva ali
dopolnilne dejavnosti na kmetiji na
območju Slovenskih goric.

Damjana Vizjak

V Jakobskem Dolu je bil v nedeljo, 6. junija,
slavnostni dogodek ob pričetku uporabe
novih električnih koles na SMA
Vinogradništva Mulec, kjer so se v letu 2019
lotili razširitve svoje ponudbe z izgradnjo 12
sodobno opremljenih mest za avtodome,
imenovane CAMPERSTOP MULEC. Letos so
ponudbo nadgradili še z 12 gorskimi
električnimi kolesi. Vrednost projekta
SMAeBIKE, ki je sofinanciran iz sredstev
EKSRP iz naslova Leader znaša 56.673,00 €.
Nova električna kolesa so obiskovalci tudi
testirali in se sami prepričati, da so zares

izvrstno prevozno sredstvo za gričevnata
pobočja Slovenskih goric.

Medresorsko delovno skupino CLLD 2021–
2027 (krajše: MDS CLLD 2021–2027)
sestavljajo predstavniki vseh v CLLD
vključenih skladov. Ta se intenzivno
ukvarja s pripravami na naslednje finančno
obdobje in s tem povezanimi programskimi
dokumenti. V proces priprave so in še bodo
aktivno vključene vse obstoječe lokalne
akcijske skupine (LAS).
Vodja skupine Alina Cunk Perklič se je 27.
maja 2021 na sedežu LAS sestala s
predsednikom LAS Ovtar Slovenskih goric
Mitjo Horvatom, direktorico vodilnega
partnerja dr. Milojko Domajnko in
predsednikom Društva Ovtar Slovenskih
goric Andrejem Kocbekom. Ker pomemben
dejavnik pri izvajanju pristopa CLLD/
LEADER predstavljajo tudi drugi deležniki,
so se sestanka prek videokonferenčnega
sistema udeležili tudi predstavniki vseh
treh sektorjev: nevladnega, gospodarskega
in zasebnega. Srečanje je bilo namenjeno
pripravi strategij lokalnega razvoja in
pomenu povezave med kmetijstvom in
podeželjem.
Na začetku je dr. Milojka Domajnko na
kratko predstavila naš LAS in nekatere že

izvedene operacije. Alina Cunk Perklič je v
prvem delu predstavila pogled na novo
programsko obdobje 2021–2027. V
prehodnem obdobju (podaljšano do leta
2023) bodo dodatna sredstva namenjena
za ukrep Leader. V decembru je načrtovan
nov javni poziv za projekte sodelovanja
LAS (Ukrep 19.3). Poudarek bo na
trajnostnem kmetovanju, kratkih dobavnih
verigah in strategiji od vil do vilic. Skupni
CLLD bodo v novem programskem obdobju
sestavljali trije skladi, poleg Evropskega
kmetijskega sklada za razvoj podeželja in
Evropskega sklada za regionalni razvoj še
Evropski socialni sklad. Na novo pa bodo
ustanovljeni tako imenovani ribiški LAS, ki
jih je predstavil Matej Zagorc. Ti morajo
imeti vsaj pet ribogojnih objektov in
minimalno proizvodnjo letno 50 ton rib za
prehrano ljudi.
V nadaljevanju je sledila razprava, v kateri
so bili izpostavljeni izzivi z izvajanjem
CLLD: enotna pravila za vse sklade,
dolgotrajni postopki od oddaje vloge do
izvedbene faze operacije, premalo sredstev
za promocijske aktivnosti in drugo.
Poudarjeno je bilo dobro sodelovanje med
partnerji LAS in vodilnim partnerjem ter
pomen pristopa Leader od spodaj navzgor.
Ob koncu srečanja smo si ogledali primer
dobre prakse – Center lokalne ponudbe v
središču Lenarta. Gre za inovativen način
vključevanja ranljivih skupin v lokalno
skupnost, z vzpostavitvijo turistične info
točke, ki predstavlja turistične zanimivosti
in bogato ponudbo Slovenskih goric
(prodajni kotiček in spletna prodaja).

Milena Grabušnik

14. občni zbor Društva Ovtar Slovenskih goric

Ekskurzija po območju
Slovenskih goric

Operacijo Zeleni biznis zaključili z ekskurzijo

Slavnostna prireditev ob začetku uporabe novih e-koles

Srečanje predstavnikov LAS Ovtar Slovenskih goric z
vodjo MDS CLLD 2021–2027
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LAS Ovtar Slovenskih goric
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