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Tudi letos na sejmu AGRA
Ovtarjeva ponudba

59. tradicionalni mednarodni kmetijsko-živilski sejem
AGRA v Gornji Radgoni je bil po enoletnem premoru še
posebej uspešen. Sejem je ponudil številna strokovna
srečanja in praktična svetovanja ter novosti na področju
tehnologije in tehnike v kmetijstvu, gozdarstvu, živilskopredelovalni industriji itd. Obiskovalci so si lahko ogledali
razstave domačih živali, vzorčne nasade vrtnin in lokalno
ponudbo s kmetij.
Pod okriljem LAS Ovtar Slovenskih goric in Društva za
razvoj podeželja Ovtar Slovenskih goric se je v hali C
tradicionalno predstavljala Ovtarjeva ponudba.
Obiskovalcem so bili na voljo lokalni pridelki in izdelki:
prikaz in ponudba sveže pečene slovenjegoriške gibanice,
izdelki mojstrov domače obrti, domače dobrote in ponudba
vrhunskih vin. Na razstavnem prostoru so obiskovalci
prejeli še informacije o turistični ponudbi območja
preprosto čudovitih Slovenskih goric ter o sodelovanju v
LAS Ovtar. Sejem je minil predvsem v znamenju prenosa
novih znanj na slovenska kmetijska gospodarstva z
izmenjavo izkušenj, tudi na mednarodnem področju in za
tkanje novih poslovnih vezi, predvsem pa pokazal, kako
pomembna so srečanja in druženje ljudi.
Dr. Milojka Domajnko

Zmago Šalamun

Dodatna sredstva za gradnjo šol

Umetnost rizlinga in gibanice
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Ovtarjeva ponudba
na sejmu AGRA

Vlada je na seji, ki je potekala na začetku julĳa, Ministrstvu za izobraževanje, znanost in
šport zagotovila dodatna sredstva za sofinanciranje investicĳ v vrtcih in osnovnem šolstvu
v proračunskem obdobju 2021–2024 v višini 72,5 milĳona evrov. Dodatna sredstva so
namenjena občinam, ki so se prĳavile na Razpis za sofinanciranje investicĳ v vrtcih in
osnovnem šolstvu z dne 5. februarja 2021 in izpolnjujejo vse pogoje in merila iz razpisa,
vendar zaradi omejenih sredstev njihovi projekti na razpisu niso bili izbrani, med njimi
tudi pet projektov iz območja Upravne enote Lenart, in sicer: OŠ Lenart, OŠ Benedikt,
Vrtec Sveta Trojica, Vrtec Sveta Ana in Vrtec Sveti Jurĳ.
Pobudo za dodelitev dodatnih sredstev za sofinanciranje pridobitve novih prostorov za
osnovne šole, vrtce, glasbene šole in telovadnice lokalnih skupnosti je s poslansko pobudo
podal slovenjegoriški poslanec Državnega zbora RS Franc Breznik, ki je po odločitvi vlade
povedal: »Hvala predsedniku vlade g. Janezu Janši, ministrici dr. Simoni Kustec,
državnemu sekretarju Marjanu Dolinšku in poslanskim kolegom v SDS, NSi in SMC, ki so
pobudo podprli. S tem dejansko dobivamo daleč največjo sofinanciranje vrtcev in osnovnih
šol v vsej zgodovini Slovenĳe s strani Ministrstva za šolstvo in aktualne vlade Janeza Janše.
Sredstva bo prejelo 126 občin.«
Dodatna sredstva so na območju Upravne enote Lenart pridobili:
– OŠ Lenart (80 %) v vrednosti 1.829.473 EUR,
– OŠ Benedikt (80 %) v vrednosti 446.965 EUR,
– Vrtec Sveta Trojica (90 %) v vrednosti 1.172.667 EUR,
– Vrtec Sveta Ana (90 %) v vrednosti 195.829 EUR,
– Vrtec Sveti Jurĳ (80 %) v vrednosti 703.152 EUR.

Na prizorišču v okolici cerkve sv. Lenarta v
središču Lenarta je v petek, 20. avgusta,
prvič potekala dobro obiskana prireditev
Umetnost rizlinga & gibanice, ki je
obiskovalcem ponudila vrhunsko vinskokulinarično doživetje, začinjeno z glasbo.
Pobuda za prireditev je prišla s strani
članov Vinogradniškega društva Lenart.
Njihov predsednik Stanislav Kramberger je
dejal, da je izbrana vina, v glavnem laške in
renske rizlinge, ponujalo kar 22 vinarjev iz
vinorodnih dežel Podravje in Pomurje.
Predsednik
lenarških
vinogradnikov
dodaja, da vsi trije elementi, ki so bili
združeni v prireditvi, vino, slovenjegoriška
gibanica in glasba, veljajo za vrsto
umetnosti.
Župan občine Lenart mag. Janez
Kramberger nam je povedal, da takšen
dogodek predstavlja veliko dodano
vrednost za občino.
»To je prireditev, ki je zahtevala precej
organizacijskega dela. Pri njeni izvedbi smo
se našli vinogradniki, občina, aktiv

kmečkih žena in v strokovnem delu tudi
ptujski kmetijski zavod. Želim si, da bi ta
dogodek postal tradicionalen. Lepo je tudi,
da nam je gospod župnik prisluhnil in da se
vse dogaja v okolici cerkve in na dvorišču
stare šole. V lanskem letu smo to prireditev,
ki je potem zaradi epidemije nismo mogli
izvesti, načrtovali v Centru Slovenskih
goric. Zdaj pa lahko trdim, da je to
prizorišče zagotovo boljše.«
Za glasbeno vzdušje na prireditvi, oder je
bil postavljen na dvorišču stare šole, sta
poskrbela uveljavljen prleški kantavtor
Tadej Vesenjak z bendom in soul, pop in
džez glasbenica Maja Keuc Amaya z
bandom.
V sklopu prireditve so tudi podelili
priznanja
sodelujočim
občinam
in
ponudnikom, ki sodelujejo v projektu
Glamur.
Organizatorji
dogodka:
Društvo
vinogradnikov Lenart, Občina Lenart,
Društvo kmečkih žena in deklet Lenart in
KGZS Zavod Ptuj.
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Dr. Marjan Toš

Zmago Šalamun

Zavrh 60 let pozneje: obletnica,
ki ne sme v pozabo

Obisk vlade v Podravju

Dovolim si dodati, da je Maistrovo
sporočilo na resni preizkušnji tudi danes,
ko bi »novega« Maistra odločnih in
vizionarskih dejanj v »sodobni izdaji« še
kako potrebovali! Tokrat z zelo jasnim
pogledom – uprtim v prihodnost slovenske
države. Ta se žal namesto s prihodnostjo še
vedno preveč spogleduje s preteklostjo – in
samo upamo lahko, da bodo mlajše
generacije to (končno) presekale, na kar so
že večkrat opozorili tudi spominski
dogodki v Zavrhu po letu 1991.
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Ob tem najbrž ni odveč še enkrat spomniti na bistvo Maistrovih dejanj in njegovih
odločitev, ki so dobile zgodovinsko potrditev. General Rudolf Maister je, čeprav ni bil
avtor kakšnega pomembnega narodnopolitičnega programa za Slovenijo v pisani
besedi, s svojimi dejanji, pogumom in vizionarstvom velika zgodovinska osebnost,
vtkana v slovensko narodno bit. Njegova dejanja, odločnost in vojaška drznost so
odlike velikega človeka, ki se je ne samo izkazal, temveč tudi potrdil kot mož,
sposoben za odločilna dejanja po koncu
prve svetovne vojne. Postavil je enega od
stebrov slovenskega uporništva 20.
stoletja. Brez njega in njegovih soborcev
ter sodelavcev ne bi bilo oblikovanja
Slovenije kot nove državne tvorbe leta
1991. Njegovo vizionarstvo je bilo v
minulem stoletju še dvakrat na resni
preizkušnji, najprej med uporom zoper
okupatorje 1941–1945 in nazadnje leta
1991 med slovensko osamosvojitveno
vojno.

Ministrica dr. Helena Jaklitsch v Zavrhu
Ministrica
za
Slovence
v
zamejstvu in po svetu dr. Helena
Jaklitsch se je srečala z
županoma Občine Lenart mag.
Janezom Krambergerjem in
županom Občine Sveta Ana
Silvom Slačkom. Župana sta
ministrici na podlagi konkretnih
izkušenj
predstavila
pomen
čezmejnega
sodelovanja.
Območje Slovenskih goric je
namreč močno povezano zlasti z
avstrijsko Štajersko, pa tudi z
ostalimi sosednjimi državami.
Občini sta bili med drugim v
perspektivi 2014–2020 vključeni
v projekt Interreg, v katerem sta sodelovali tudi z našimi rojaki iz Porabja in je lahko vzgled
tovrstnega sodelovanja v prihodnjih perspektivah. Dotaknili so se še povezave generala
Rudolfa Maistra s tem prostorom. Srečanje, ki se ga je udeležil tudi poslanec Franc
Breznik, je namreč potekalo v Maistrovi vili na Zavrhu.
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V lepem spominu ga je ohranil do današnjih dni, ko je Zavrh del javnega spominjanja
na generala Maistra v samostojni slovenski državi. Narejeni so bili veliki koraki in
prelitega je bilo veliko znoja, da je do tega prišlo. Zdaj je Maistrov Zavrh z obnovljeno
Štupičevo vilo in muzejsko postavitvijo Maister po Maistru dobil še Maistrovo klet.
Obljuba, ki je bila dana v Maistrovem letu 2018, se je uresničila in Občina Lenart je
več kot dostojno izpolnila svoje poslanstvo in dolg minulih generacij do Maistra in
njegovih borcev za severno slovensko mejo v prevratnem letu 1918. Sporočilo Zavrha
ob 60-letnici ustanovitve turističnega društva in njegovega poimenovanja po Rudolfu
Maistru - Vojanovu je kratko in jasno: javni in zgodovinski spomin na Maistra, na
njegove borce/prostovoljce v bojih za severno mejo, na njegove sodelavce v Narodnem
svetu, častnike in podčastnike v prvi slovenski vojski ter seveda na mnoge njegove
podpornike iz Slovenskih goric ne smeta oveneti. Zgodovina namreč potrjuje veličino
teh dejanj iz prevratnega leta 1918.

V sklopu obiska vlade v Podravju se je minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec s sodelavci
v Gostišču Šiker sestal z županom Občine Lenart mag. Janezom Krambergerjem in
državnim poslancem Francem Breznikom. Pogovarjali so se o infrastrukturnih projektih,
med drugim tudi o gradnji severne obvoznice, ki bo bistveno razbremenila promet v občini
in naj bi jo začeli graditi prihodnje leto, in o drugih infrastrukturnih investicijah v občini
Lenart, med njimi tudi o izgradnji kolesarskih poti v Slovenskih goricah. Župan je ministra
seznanil tudi s težavami, s katerimi se srečujejo pri obrambi proti toči.

Minister za javno upravo s podžupanom Francijem
Ornikom
V sklopu obiska vlade v Podravju
se je podžupan Občine Lenart
Franci Ornik na Ptuju udeležil
delovnega posveta z ministrom
za javno upravo Boštjanom
Koritnikom.
Na
delovnem
srečanju so med drugimi temami
spregovorili tudi o rezultatih
odličnega
sodelovanja
na
medinstitucionalni
ravni
–
sodelovanja med državnimi
organi in občinami v okviru
Delovne skupine za lokalno
samoupravo – ter o dvigu
povprečnine občinam, ki se je
skupno v tem mandatu povečala in zdaj znaša 628,20 evra.
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Za osvežitev spomina zapišimo, da je Zavrh v Slovenskih goricah že od leta 1924
povezan s prizadevanji za ohranjanje in negovanje zgodovinskega spomina na
generala Rudolfa Maistra in njegove borce za severno slovensko mejo v prevratnih
letih 1918–1919. Iztočnico spominjanja moramo namreč iskati v letu 1924, ko je
Maister na povabilo mladostnega prijatelja in lenarškega notarja Frana Štupice po
nenadni prisilni upokojitvi leta 1923 prvič prišel na oddih v Zavrh. Maistru v čast in
trajni spomin so v Zavrhu leta 1961 po njem poimenovali turistično društvo in leta
1963 še razgledni stolp. Ob stolpu so odkrili tudi spominsko ploščo. To so bili začetki
spontanega, a iskrenega in spoštljivega negovanja spomina na človeka, ki se je s
svojimi dejanji trajno vpisal v slovensko zgodovino. Brez generala Maistra in njegovih
borcev ne bi bilo današnjih slovenskih meja na severu domovine in brez njega bi
najbrž tudi težko prišli do uresničitve hotenj po lastni državi. Njegovo delo je bilo med
domačini v Zavrhu, kamor je po upokojitvi prihajal k prijatelju Franju Štupici. Čeprav
je bil v Zavrhu le trikrat, je ta kraj z njim živel in ga ohranil v lepem spominu tudi po
smrti leta 1934.
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Letos mineva okroglih 60 let od odločitve vodstva
novonastalega turističnega društva v Zavrhu, da
društvo poimenujejo po generalu Rudolfu Maistru, ki
je slišal tudi na pesniško ime Vojanov. S to odločitvijo
sta se tako turistično društvo kot tudi ves kraj
trajno zapisala v slovensko narodno
zgodovino in še zlasti v knjigo spominjanja
na generala Maistra. Gre torej za obletnico,
ki ne sme mimo nas in ki nas po
domoljubnosti, srčnosti in ne nazadnje
izvirnosti opominja, da je mogoče zgodovinski spomin negovati in utrjevati tudi v
zavetrju velikih mest in zvenečih avtoritet javnega, kulturnega in političnega življenja.
Zavrh je za to trditev najlepši dokaz.

Minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec se je sestal z
županom Krambergerjem

V pogovoru so se dotaknili tudi Zakona o finančni razbremenitvi občin (ZFRO) ter
konkretnih administrativnih in finančnih razbremenitev, ki jih ta prinaša občinam. Kot so
v pogovoru izpostavili sogovorniki, bodo administrativne razbremenitve za občine
posredno vplivale na zmanjšanje njihovih stroškov. Tako bo na primer sprejemanje
programa izobraževanja odraslih potekalo za več let skupaj, ne več nujno vsako leto,
poenostavljeno je denimo plačevanje prispevkov za določene kategorije zavarovanih oseb.
Kot je poudaril minister Koritnik, je država med drugim od občin prevzela financiranje
obveznega zdravstvenega zavarovanja za brezposelne državljane in otroke do 18. leta
starosti, ki se šolajo in niso zavarovani kot družinski člani, prevzela je financiranje nalog
družinskega pomočnika in financiranje nalog mrliško-pregledne službe.
»Ne nazadnje pa smo z omenjenim zakonom vplivali na povečanje nekaterih prihodkov
občin. Zvišuje se na primer upravna taksa za izdelavo lokacijske informacije, ki je odslej
plačljiva tudi za notarje,« je poudaril minister za javno upravo Boštjan Koritnik.
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Pogovor ob kavi

mag. Nataša Bauman, prof.

konstruktivna. Njena nasprotna različica je
kritizerstvo, ki nikomur ne koristi, temveč
deluje zelo negativno in razdiralno, je pa žal
za Slovence zelo značilna. Pri vsakem
izražanju kritike je zame pomemben dialog,
kar pomeni, da je nek pogled pojasnjen,
utemeljen in predlaga rešitve. Tudi sam se
držim tega načela. Sem zelo empatičen, zato
izhajam iz sebe in ljudi ne obremenjujem s
številnimi ovirami, na katere naletimo ob
uresničevanju in izpolnjevanju občinskih
nalog in del. Kakorkoli obračamo, gre za
delo z ljudmi, kar pomeni, da predstavlja
sprejemanje
raznolikih
načinov
komunikacije in različnih karakterjev, zato
kritike ne jemljem osebno, pač pa jo
poskušam zmeraj obrniti v informacijo, ki
lahko vodi k izboljšanju naslednjih rešitev in
k mirni komunikaciji.

David Klobasa,
župan občine
Sv. Trojica,
prebuja spečo
Trnuljčico
Slovenskih goric
Prepoznavnost Sv. Trojice se je v slovenskem
prostoru v zadnjem času precej povečala. K
temu pripomorejo predvsem kulturnozabavni in družabni dogodki, ki ob rednih
vzdrževalnih delih, infrastrukturnih posegih
in ostalih načrtovanih projektih pomenijo
nadstandardni del občinskega programa in
dajejo kraju dodatno vrednost, ki je za
slovensko javnost seveda zanimiva in
privlačna.
Pravljični princ je Trnuljčico iz stoletnega
spanja prebudil preprosto s poljubom,
prebujanje kraja pa zahteva mnogo več od
čarobnega poljuba; potrebno ga je sicer
ljubiti, vendar je ključno vztrajno in
potrpežljivo delo, znanje in ekipno
sodelovanje, da se lahko začnejo odvijati
spremembe, ki počasi puščajo sledi. Občina
se lahko vsako leto pohvali s številnimi
novostmi, obnovami, s pridobitvami, ki
presegajo širše pričakovano, so pa del jasne
županove vizije.
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spremljati, da je bil občinski proračun vsako
leto več kot 93 % realiziran, uspešnost
prijav na razpise je bila stoodstotna,
realizacija načrtovanega se zmeraj začne s
prioritetnimi zadevami. Nastavljeni in
pripravljeni so številni projekti, v katere je
vloženo že ogromno dela, izvedba
posameznega projekta je le še zaključni del
celote in predstavlja samo deset odstotkov
celotnega angažmaja, ki ga lahko vidi tudi
vsa javnost, vse ostalo je očem prikrito in
vprašanje je, ali se ga uporabniki zavedajo
in dojamejo, da je za vsakim položenim
kanalom, za vsakim metrom asfalta in za
vsako svetilko veliko prehojenih poti in
opravljenega dela.
Razvoj občine Sv. Trojica poteka
večplastno. Projekti se ne izvajajo
stihijsko,
pač
pa
so
ustrezno
premišljene naložbe, ki pokrivajo
trenutne potrebe in s svojo novodobno
strategijo napovedujejo trajnostno
vrednost. Najbrž je za to potrebna
dobra organizacija, ki izhaja iz trdnih
temeljev kratkoročnih in dolgoročnih
ciljev. Kaj je pri tem vaše osnovno
vodilo?
Moje osnovno organizacijsko vodilo je
celosten pregled nad občinsko situacijo in
strateško načrtovanje izvajanja investicij, ki
bodo imele dolgoročno vrednost, bodo
celovite in gospodarno izvedene, hkrati pa
bodo
zagotavljale
dvig
kakovosti
življenjskih pogojev v naši občini. V praksi
to pomeni, da se izjemno trudimo
prisluhniti vsaki individualni želji po
določeni infrastrukturi, vendar kot občina
moramo iskati možnosti, ki predstavljajo
korist, zadovoljstvo in skupno dobro, kar
zmeraj zahteva svoj čas, denar in dobro
mero potrpežljivosti vsakega izmed nas.
Pri oblikovanju občinskega proračuna
ste izjemno odprti za predloge vsakega

posameznika. V kolikšni meri občani z
razumevanjem gledamo na ustaljene
pravno-formalne postopke, ki so
potrebni, da je posamezne predlagane
rešitve možno izpeljati?
Občani so vedno bolj razumljivi, vedno bolj
nam zaupajo. Ker vidijo, da zadeve peljemo
v pravo smer, da se trudimo in delamo za
dobrobit vseh in vsakega posameznika, tudi
vedno bolj verjamejo v to, da bodo projekti
realizirani, vendar postopki za to zahtevajo
svoj čas in denar. Raznoraznih neugodnih
pritiskov je vedno manj. To je zelo podobno
družinski dinamiki, ko vsi otroci v istem
hipu želijo uresničitev svojih sanj, vendar
naj bo starševska ljubezen do otrok še tako
velika, je situacija zmeraj povezana z
realnimi možnostmi in zmožnostmi.
Vidno je, da iz minimalnih danosti
ustvarjate optimalno, če ne celo
maksimalno, pa vendar uporabniki še
zmeraj detektivsko oprezamo. Ali ste in
v kolikšni meri uspeli uresničiti dane
volilne obljube?
Seveda sledimo zastavljenim vizijam, ki smo
jih strnili v strategijo razvoja naše občine že
v samem začetku. Korak za korakom
projekti iz papirja postajajo realnost in
vedno bolj se riše potencial in realna slika
zmožnosti. Trojica je seveda še daleč od
tega, kar osebno verjamem, da je lahko,
vendar ocenjujem, da trenutni projekti v
izvajanju ustvarjajo močne in prave temelje
za eno izmed najbolj prodornih in glede na
kakovost bivanja eno najbolj zaželenih
slovenjegoriških občin prihodnosti.
Najožja ekipa, s katero največ delate,
vas dojema kot posebnega vodja – ste
kreativni, novodobni, drzni, hitrih
odločitev in tudi bliskovitih dejanj.
Kako gledate na kritiko?
Kritika je zelo pomembna povratna
informacija, če je podana objektivno in je

Od nekdaj veljate za osebo s posebno
karizmo. Za osebo, ki pusti dober vtis,
ima ugoden učinek na okolico, in ko
ima priložnost pokazati svoje veščine,
hitro požanje občudovanje in pohvalo.
Izraža vas več posebnosti, s katerimi se
sprehajate po medijskih stezah, kaj pa
je za vas merodajno, kaj je tisto, po
čemer mislite, da ste markantni? Po
čem naj bi vas ljudje poznali, spoznali,
prepoznali?
Veseli me, da stojim za svojimi dejanji in
drzno na videz brezmejno posegam do
zvezd, a se zavedam meja. Sem
optimističen, pozitivno naravnan, z največjo
možno mero verovanja v zastavljene ideale
in s smislom za humor. Rad imam svoj
kreativen duh. S svojim načinom
funkcioniranja želim dati podeželju blišč in
sijaj, ustaljene tradicionalne načine zavijem
v urbano, moderno embalažo 21. stoletja.
Posledično s tem dajem žlahtnost in sijaj
podeželju.
Srčno upam, da s svojim
ravnanjem pozitivno motiviram tudi druge,
ki v svojih raznolikostih skrivajo enormne
potenciale, a jih ne sprožijo, ker so ukleščeni
v stereotipnih načelih naše širše družbene
atmosfere.

Foto. osebni arhiv

Foto. osebni arhiv

Županovanje ni samo ukvarjanje s
suhoparnimi
številkami,
iskanje
finančnih sredstev, krpanje cestnih
lukenj, kot bi na prvi pogled utegnili
misliti, pač pa mnogo več. Kako vi
vidite svojo funkcijo in kakšna je
razlika županovanja v manjši občini in v
velemestu?
Mislim, da se v vsem življenju nisem naučil
toliko, kot sem se v zadnjih treh letih, saj
funkcija župana pokriva tako zelo širok
spekter dela in upravljanja, ki ga kot župan
moram razumeti. Če pa želim občankam in
občanom zagotoviti trajnostni, sistematično
optimalen vsesplošen razvoj, pa je potrebno
zadeve poznati v podrobnosti. V manjših
občinskih upravah en zaposlen upravlja z
več področji, med tem ko se v mestnih delo
lažje razdeli po področjih. Je pa pri nas
mogoče lažje preiti v izvajanje zadanih
projektov, ker smo kot majhna ekipa bolj
prožni in efektivni. V zadnjih treh letih
našega krajevnega razvoja je mogoče

„Stojim za svojimi
dejanji in drzno na
videz brezmejno
posegam do zvezd,
a se zavedam
meja“
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Občina Lenart
Zmago Šalamun

Svetniki sprejeli podlage za
energetsko sanacijo javnih
objektov v lasti Občine Lenart

Sprejeli so tudi več dokumentov o varstvu okolja, in sicer odlok o javno-zasebnem
partnerstvu, investicijski program in oceno upravičenosti ter predinvesticijske zasnove za
celovito energetsko prenovo javnih objektov v lasti občine Podlehnik, Lenart in Sveta Ana.
V Občini Lenart računajo, da bo prek energetskega pogodbeništva izvedena energetska
sanacija šolskih objektov v Voličini. V sklopu skoraj 685.000 evrov vredne investicije bodo
izvedli celovito energetsko sanacijo šole, vrtca in športne dvorane, ki bo zajemala
energetsko prenovo fasade, energetsko varčno osvetlitev v objektih, novo kotlarno in
ogrevanje po sistemu geosonde.
S prenovo naj bi stroške ogrevanje zmanjšali, prihranek naj bi znašal dobrih 18.000 evrov
na leto. Energetska sanacija naj bi bila izvedena do poletja prihodnje leto. Ministrstvo za
infrastrukturo pa naj bi občini subvencije izplačalo do konca prihodnjega leta.
Svetniki so tudi spremenili sklep o sofinanciranju malih čistilnih naprav. Ker je Občina
Lenart do sedaj financirala izgradnjo malih čistilnih naprav do 25 populacijskih enot v

Foto: SIP TV

V četrtek, 1. julija, so se na 15. redni seji sestali svetniki Občine Lenart. Na začetku seje so
v drugi obravnavi potrdili Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Javni lekarniški zavod
Mariborske lekarne Maribor, ki predstavlja pravno podlago za vstop novih ustanoviteljic,
torej občin, na območju katerih ima javni zavod ustanovljene lekarne in na območju
katerih izvaja lekarniško dejavnost. Merilo za določanje ustanovitvenih deležev je število
prebivalcev občine ustanoviteljice, za vsakih 2.629,10 prebivalcev pridobijo 1 odstotek
ustanovitvenega deleža.
višini 500 evrov, so svetniki odločili, da po novem Občina Lenart sofinancira izgradnjo
male čistilne naprave v višini 1.000 evrov ali do največ 50 odstotkov investicije.
Sprejetih je bilo tudi več odločitev s področja socialnovarstvenih storitev, oskrbe starejših
in odraslih oseb s posebnimi potrebami. Na območju občine Lenart se povečujejo potrebe
po pomoči družini na domu, ki jo za območje občine izvaja Dom Danice Vogrinec. Svetniki
so soglasno potrdili nove cene subvencioniranja za te socialnovarstvene storitve, kar bo
omogočalo dodatne zaposlitve oskrbovank, ki na domu oskrbujejo osebe, starejše od 65
let, bolne, invalide in druge, ki so po zakonu upravičeni do te pomoči. Ekonomska cena
socialnovarstvene storitve „pomoč družini na domu“ znaša 20,09 evra za efektivno uro
opravljene storitve. Del cene 3,50 evra plačajo uporabniki za efektivno uro opravljene
storitve, razliko v višini 16,59 evra pa subvencionira Občina Lenart.
Občinski svetniki so tudi soglašali s ceno institucionalnega varstva odraslih s posebnimi
potrebami, ki živijo pri drugih družinah, v višini 692,29 evra na mesec. Sprejet je bil tudi
letni program športa za leto 2021, prek katerega bo Občina Lenart v letu 2021 za izvedbo
letnega programa športa namenila okrog 201.718 evrov.

Zmago Šalamun

Medobčinsko društvo invalidov Lenart je
bilo pobudnik vključitve Občine Lenart v
projekt Zveze delovnih invalidov Slovenije
za pridobitev listine »Občina po meri
invalidov« za leto 2020, in sicer na osnovi
njenih prizadevanj in sprejetih programov, s
katerimi Občina Lenart upošteva različnost
potreb invalidov na področju njihovega
vsakodnevnega življenja, delovanja in
vključevanja v družbo.
Ob prejemu je bil župan mag. Janez
Kramberger vidno vesel prejema listine in je
povedal: »Naši lokalni skupnosti to veliko
pomeni, saj smo ena izmed 35 občin, ki ima
ta naziv. To je tudi za nas ena velika
obveznost za naprej. V zadnjih letih, lahko
rečem desetih, smo prav s pomočjo invalidov
naredili veliko stvari, da smo si zaslužili ta
naziv. V zadnjem obdobju smo seveda uspeli
premagati te arhitekturne ovire v celotnem
mestu prav z obnovo mesta. Invalidi lahko
vstopajo v praktično vse ustanove. Seveda
imamo tudi društva, ki dobivajo dotacije iz
občinskega proračuna.«
Podelitve se je udeležil tudi uspešen
Lenartčan mag. Igor Plohl, ki je predsednik
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Sveta za invalide Občine Lenart, in povedal:
»Na območju občine Lenart je po mojih
podatkih zagotovo več kot 300 invalidov, ki
pripadajo različnim društvom. Med njimi je
recimo tudi kar nekaj paraplegikov in celo
nekaj tetraplegikov. Kot predstavnik Sveta za
invalide Občine Lenart lahko rečem, da sem
naziva »Občina po meri invalidov« izjemno
vesel. Občina si je ta naziv dejansko tudi
zaslužila, glede na to, kaj vse je bilo v
zadnjih letih na področju odprave
arhitektonskih ovir in drugih možnosti
narejeno. Občina Lenart je v zadnjih letih
veliko investirala predvsem na področju
odprave arhitektonskih ovir, tako se lahko
pohvalimo, da so zgradili dvigalo, ki
omogoča nam, ki smo gibalno ovirani, da
nemoteno dostopamo do upravne enote, pa
tudi do občinskih prostorov. Občina je
poskrbela tudi za celovito prenovo pločnikov
in križišč v mestnem jedru, ki so zdaj brez
težav prehodni tudi za nas, ki smo gibalno
ovirani. Na tleh so prav tako namestili
taktilne oznake za slepe in slabovidne.
Marsikaj pa je še vedno treba postoriti.
Glede na to, kar je bilo postorjeno v
preteklih letih, imam občutek, da se
odgovorni na občini zavedajo problematike,
ki se tiče nas, in da se bodo stvari v pozitivno
smer na tem področju odvijale tudi v
prihodnje.«
»Ničesar o invalidih brez invalidov« je
zavezujoče načelo pri delovanju v dobro
invalidov v slehernem okolju. Spoštovati ga
morajo vsi, ki odločajo o našem skupnem
življenju. K temu jih zavezujejo Standardna
pravila za izenačevanje možnosti invalidov,
Agenda 22 in Konvencija o pravicah
invalidov. Potrebne so stalne spodbude, da
se ozavestijo vsi, tudi lokalna skupnost, da
morajo delovati v dobro invalidov in vseh

Foto: Nina Zorman

Občina Lenart je 8. julija svečano prejela
listino »Občina po meri invalidov« za leto
2020. Gre za zelo pomemben dogodek v
zgodovini te lokalne skupnosti, saj je to
priznanje, ki potrjuje, da v občini tudi v
praksi v središče postavljajo človeka
invalida, njegovo socialno vključenost in
nediskriminacijo. Županu mag. Janezu
Krambergerju sta listino in skulpturo predala
Drago Novak, predsednik Zveze delovnih
invalidov Slovenije, in Dušan Derganc,
predsednik
Medobčinskega
društva
invalidov Lenart.

Foto: Nina Zorman

Občina Lenart prejela naziv
»Občina po meri invalidov«

občanov, je v nagovoru povedal Drago
Novak, predsednik Zveze delovnih invalidov
Slovenije. Stanislava Tamše, namestnica
predsednika projektnega sveta Zveze
delovnih invalidov Slovenije za projekt
»Občina po meri invalidov«, je županu
izročila še mapo, kjer je zapisana vsebina
pomena listine.
Priznanje, ki ga je Zveza delovnih invalidov
Slovenije izročila županu in predsedniku
društva, bo Občini Lenart dalo nov elan in

zagon za delo v prihodnje, predvsem pa za
načrtno odzivanje na posebne potrebe
invalidov, za njihovo socialno vključevanje,
za sožitje in večjo kakovost življenja vseh
občanov. Občina se zaveda, da jo čaka še
veliko dela, a tudi, da je bilo veliko že
narejenega. S podelitvijo listine bo Občina
Lenart tudi uradno postala občina po meri
invalidov.
Prireditev je povezovala Aleksandra Papež,
za kulturni program sta poskrbela Dominik
Petko in Kiara Katan.
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Občina Lenart

Lenarška tržnica dobiva novo
podobo

Želja in vizija Občine Lenart sta bili, da
uredi tržnico v središču mesta Lenart na
način, da bo vzpostavljen nov prostor za
druženje, sodelovanje, solidarnost, kreacije
idej, prikaz veščin, znanj, izdelkov in
pridelkov ter ustvarjalnosti. Obnova so se
lotili v dveh fazah.
V sklopu prve faze so zgradili nov uporni
zid, nanj namestili varovalno ograjo in
nadstrešek za prodajo. V kontekstu ureditve
tržnice je izvedena tudi konzolna steklena
nadstrešnica, ki s stebri stoji na robu

opornega zidu in je z nadstreškom obrnjena
proti tržnici ter služi kot vremenska zaščita
prodajnim stojnicam, postavljenim na
tržnem prostoru ob opornem zidu. Prav tako
so obnovili stopnišče – dostop iz spodnje
ploščadi na višji nivo tržnice prek klančine,
ki omogoča dostop tudi za invalide.
Letos z ureditvijo nadaljujejo, in sicer so že
ob parkirišču v bližini avtobusne postaje
zgradili nov smetarnik. Območje ob
smetarniku je na novo tlakovano in ob njem
bodo postavili parkirna mesta za enosledna
vozila in električno polnilno postajo za
osebna vozila z enim parkiriščem za evozila.

Lenartčanov in obiskovalcev od drugod,
zato so ob obnovi v okviru evropskega
projekta izvedli več delavnic.
Naložbo financirata Republika Slovenija in
Evropska unija iz Evropskega sklada za
regionalni razvoj.

V občinski upravi si želijo, da osrednja
lenarška tržnica postane mesto druženja

Z novo ureditvijo bo določen nov, sodoben
značaj urbanega središča. Smetarnik bo
služil vsem lokalom, da bodo lahko skupno
odlagali odpadke, saj so s tem v preteklosti
imeli kar nekaj nejevolje. Smetiščni zaboji
so namreč bili postavljeni ob lokalih, sedaj
pa bodo imeli smeti na enem mestu.

Foto: Nina Zorman

Tržnica v Lenartu ima pomembno vlogo pri
oskrbi občanov z lokalno pridelano hrano,
istočasno okoliškim pridelovalcem omogoča
vir zaslužka in je tudi kraj za druženje. Prej
je bila tržnica neprivlačna, zastarela in
nefunkcionalna ter posledično manj
zanimiva za ponudnike in obiskovalce.
Dostop do nje je bil možen samo peš,
invalidom je bil dostop onemogočen.

V nadaljevanju bodo v celoti z novim
tlakom, enako kot na klančini, obnovili trg v
okviru projekta Ovtarjev plac. Uredili bodo
tudi plato celotne tržnice, in sicer z novo
razsvetljavo, urbano opremo in zasaditvijo
dveh dreves.

Foto: Nina Zorman

Zmago Šalamun

Nina Zorman

Nova motorična igrala na Poleni
Dobrina sta poskrbela za sladek in slasten
del dogodka.
Zmago Šalamun

Županovo vino Rumeni muškat
V četrtek, 1. julija, je v prostorih Centra
Slovenskih goric potekal izbor županovega
vina za leto 2020, letnika 2020.
Štiriindvajsetčlanska komisija, ki so jo
sestavljali župan, občinski svetniki in vidni
predstavniki javnega življenja v občini, je
med petnajstimi vzorci v ožji izbor uvrstila
modro frankinjo Vina Donig in Rumeni

muškat VINA Kramberger. Oba vzorca sta
dobila enako število točk, zato je
zmagovalca določil žreb in tako je
županovo vino Občine Lenart postal
Rumeni muškat VINA Kramberger iz Sp.
Partinja 37. Izbor je vodil Andrej
Rebernišek, direktor KGZ Ptuj.

Foto: Nina Zorman

Ureditev motoričnih igral in dogodek
Razmigajmo Lenart se izvajata v okviru
operacije Polena za vse generacije, ki jo
sofinancirata Republika Slovenija in
Evropska unija iz Evropskega sklada za
regionalni razvoj.

Foto: Nina Zorman

Pojdite z otroki v ŠRC Polena, nova
motorična igrala vabijo k sproščeni in
ustvarjalni igri, razvijajo gibalne spretnosti
in motorične sposobnosti. Igrala smo
pozdravili z dogodkom RAZMIGAJMO
LENART, kjer sta otroke »razmigala« brata
Malek iz Športno-cirkuškega društva Eleja.
Hodulje, hulahop, razne spretnosti, igre in
vragolije so zabavale otroke. Društvo
kmečkih žena in deklet Lenart in Zadruga

Zmago Šalamun

Za dozidavo šole skoraj 2 milijona
evrov

Občina Lenart je že pridobila potrebna
zemljišča za načrtovano dozidavo. Z
dozidavo bodo v Lenartu pridobili nujno
potrebne nove šolske prostore v skupni neto
površini 2.091 m2, ki bodo omogočali
izvedbo osnovnošolskega učnega programa.

ŠT. 7│27. AVGUST 2021

Pridobili bodo devet učilnic prve triade in
ostale potrebne prostore.
Vrednost projekta z vključenim DDV znaša
3.192.147,83 evra in se bo izvajal skladno s
časovnim načrtom v letih 2021–2024.
Občina Lenart je za projekt dozidave
matične osnovne šole s strani vlade pridobila
dodatnih 1.829.473 evrov sredstev.
Kot je povedal direktor občinske uprave
Martin Breznik, računajo, da bodo v
letošnjem letu pridobili vsa potrebna
dovoljenja, v naslednjem letu pa že
načrtujejo začetek gradnje.

Foto: Nina Zorman

V Občini Lenart si že nekaj časa prizadevajo
za dograditev prostorov za potrebe Osnovne
šole Lenart, saj se v lenarški šoli izvaja pouk
na dveh lokacijah, kar pa predstavlja številne
težave. Največja težava je, da obe lokaciji
ločuje zelo prometna regionalna cesta
Lenart–Ptuj.
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Občina Benedikt
Damjan Veršič

V Benediktu uspevajo s sodelovanjem in pogovorom
Na letošnji osrednji proslavi ob 22.
občinskem prazniku Občine Benedikt, ki
sta se je med drugim udeležila državna
sekretarka v Službi vlade za razvoj in
evropsko kohezijsko politiko mag. Monika
Rojs - Kirbiš in poslanec Franc Breznik, je
slavnostni nagovor opravil župan mag.
Milan Repič. V uvodu se je dotaknil 30letnice samostojnosti Slovenije in med
drugim dejal: »V teh 30 letih se je veliko
spremenilo. V marsičem smo napredovali.
V marsičem pa ni tako, kot bi si večina nas
želela, da bi bilo. Odgovornost je vsekakor
najprej na vladah, ki so upravljale to našo
državo. Nekaj je pa tudi na nas samih – ali
smo odgovorni državljani in ali imamo radi
našo domovino.«
V nadaljevanju je izrazil zadovoljstvo, da v
občini Benedikt uspevajo s sodelovanjem in
pogovorom. V prvi vrsti se je za dobre, v
veliki večini soglasne odločitve zahvalil
svetnicama in svetnikom, občankam in
občanom pa za sodelovanje. »Veliko se vas
trudi ustvarjati in delati po raznih društvih,
s čimer s svojim prizadevanjem krepite
življenje naše občine. Zadovoljuje dejstvo,
da sprejemate moj slogan, da smo občina
ljudje. Da temu sledite in se trudite za

urejenost okolice, v kateri živite. S tem ko
pokosite travo ob cestah in brežinah, ko
pobirate odvržene smeti, ki jih nekateri še
vedno neodgovorno odmetavajo, ko ste
pripravljeni urediti kak del ceste ali
bankine, ko jo uniči neurje, in še veliko je
teh stvari.«

dvorani. V izvajanju je obnova mežnarije
pri Sv. Treh Kraljih, katere otvoritev
načrtujemo v sredini avgusta. Proti koncu
avgusta je v načrtu ureditev otroških igral z
motoričnim kotičkom ob športnem igrišču.
Pri investicijah v modernizacijo cest naj
izpostavim obnovo plazu v Sp. Ročici in
modernizacijo ceste Drvanja, smer Walner,
Senekovič, ki sta v teku. V izdelavi je
projektna dokumentacija za sanacijo plazu
na Ženjaku. Načrtujemo še modernizacijo
treh krajših odsekov cest v Sp. Ročici,
Šolski in Strmi ulici. V okviru finančnih
zmožnosti smo skozi celo leto aktivni na
odmeri in rednem vzdrževanju cest. Na
področju oskrbe z vodo smo izvedli nekaj
manjših vodovodnih odcepov, po skoraj 30
letih pa je bil v celoti obnovljen vodohran v
Štajngrovi.«

Vse to je, kot je dejal župan, botrovalo
temu, da je bila občina Benedikt izbrana za
razvojno
najperspektivnejšo
občino
vzhodne regije v letu 2021. Znak
sodelovanja, skupnega dela in odločanja je
po Repičevih besedah tudi participativni
proračun, s katerim želijo občane
spodbuditi, da bodo še aktivneje sodelovali
ter sami predlagali in izbirali potrebne
projekte v občini.
Župan je v slavnostnem nagovoru
spregovoril
še
o
opravljenem
in
načrtovanem v občini: »Uspeli smo
odkupiti poslovni prostor nekdanje
trgovine Koliniale, kjer sedaj potekajo
priprave za obnovo in ureditev prostorov
za lekarno, ki naj bi zaživela na začetku
naslednjega leta. Prav tako izvajamo
aktivnosti, da bi v občino pripeljali še
zobozdravnika. Končali smo z investicijo
namestitve plezalne stene v športni

»Ves čas pa tudi aktivno razmišljamo, kako
naprej. V tem trenutku pripravljamo
projektno dokumentacijo za širitev
vodovodnega in kanalizacijskega omrežja
ter obnovo čistilne naprave. V pripravi je
dokumentacija za dograditev prizidka k
osnovni šoli, saj sta obstoječa šola in vrtec
postala premajhna. Na začetku jeseni
začnemo z obnovitvenimi deli na

pokopališču, kjer bosta letos obnovljena
osrednji prostor in del poti. V naslednjem
letu pa izgradnja žarnih zidov in prostora
za posip. Aktivnosti tečejo glede
zagotovitve pogojev za prihod novega
trgovca. Skupaj s PGD Benedikt iščemo
rešitev, kako priti do nove lokacije, kjer bi
bili optimalni pogoji za delo naših gasilcev.
Z veseljem lahko naznanim, da sem se
uspel z Direkcijo RS za infrastrukturo
dogovoriti o obnovi regionalne ceste skozi
našo občino. Že nekaj časa pa opažam
potrebo po zagotovitvi pogojev za širjenje
centra, kar bi zajemalo tudi površine za
rekreacijo. V ta namen si zelo prizadevam
za nakup zemljišča ob kapeli oziroma tako
imenovane Pekove parcele. V naslednjem
letu
moramo
pristopiti
tudi
k
urbanističnemu načrtovanju. Zastaviti
moramo dolgoročni razvojni in investicijski
načrt, ki bo zajemal ureditev centralnega
dela oziroma trga v občini, izgradnjo
novega
kulturno-upravnega
poslopja,
površin za šport in rekreacijo ter tudi doma
za starejše. In ravno pri izgradnji doma za
starejše računam na dolgoročno dobro
poslovno sodelovanje z župnijo, ki lahko v
takem projektu sodeluje kot partner.«

Damjan Veršič

Damjan Veršič

Posebej uspešne nagradili

Ob petstoletnici trikraljevske
cerkve in obnovljene mežnarije
pripravili koncert z Darjo Gajšek

doktorsko disertacijo in si s tem pridobila
doktorat znanosti s področja kemije.
Priznanje občine za posebne dosežke na
športnem področju je prejel Tjaž Lovrenčič,
igralec članske postave slovenske futsal
reprezentance, ki se je uspešno uvrstila na
Evropsko prvenstvo 2022. V sezoni 2019 je
bil Tjaž povabljen v italijansko futsal ekipo
iz mesta Merate, kjer je že dve leti uspešen
prvi vratar.
Priznanje Županova nota, torej priznanje
za posebne dosežke na področju glasbe, je
prejel Lan Lebreht, ki je sodeloval že na več
tekmovanjih harmonikarjev, v katerih je
dosegal
odlične
rezultate.
Zadnje
tekmovanje, ki se ga je Lan udeležil, je bilo
12.
svetovno
spletno
tekmovanja
harmonikarjev v Beogradu, kjer je prejel
prvo nagrado.

V podružnični cerkvi pri Svetih Treh Kraljih
v občini Benedikt je bil 13. avgusta koncert
ob petstoti obletnici izgradnje cerkve in
mežnarije, s katerim so zaznamovali tudi
zaključek obnovitvenih del na mežnariji. Ta
je bila zgrajena okoli leta 1521 in spada med
najstarejše zidane kmečke hiše na
Slovenskem. Projekt obnove mežnarije je
sofinanciran s strani Evropskega kmetijskega
sklada za razvoj podeželja, vrednost del pa
znaša dobrih 52.000 evrov. Ob Občini
Benedikt sta partnerja v projektu obnove
mežnarije Turistično vinogradniško društvo
Benedikt in Biro center Maks Potočnik, s. p.

Ena izmed pridobitev je
poročna dvorana
Osrednji del obnovljenega objekta je
protokolarni
prostor,
namenjen
za
protokolarne sprejeme in poroke, medtem
ko črna kuhinja predstavlja osrednji
muzejski prostor, kjer bo postavljena večja
muzejska zbirka. Garderobna soba bo
namenjena za sestanke, pogostitve in tudi
kot duhovniški prostor. Ob tem načrtujejo,
da bi v mežnariji uredil še kotiček za prodajo
spominkov in izdelkov lokalnih ponudnikov.

Damjan Veršič

Občina Benedikt je na svoji spletni strani
objavila poziv za oddajo projektnih
predlogov občank in občanov v okviru
participativnega proračuna. V letu 2022 je
za projekte, ki bodo po mnenju občank in
občanov izboljšali kakovost življenja,
predvidenih 21.000 evrov.
Skladnost projektnih predlogov s cilji in
zmožnostmi občine bo proučila Komisija za
pripravo participativnega dela proračuna.
Dokončni projektni predlogi bodo podani
na glasovanje (potekalo bo v času 15.
9.–25. 9. 2021) občankam in občanom.
Izglasovani projektni predlogi bodo
umeščeni v proračun občine za leto 2022.
Občanke in občani s stalnim prebivališčem
v občini Benedikt, ki bodo do dne oddaje
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projektnega predloga dopolnili 15 let,
lahko projektni predlog oddajo na
posebnem obrazcu, najkasneje do 31. 8.
2021, do polnoči:
– na elektronski naslov obcina@benedikt.si
ali
– s priporočeno pošto na naslov Občina
Benedikt, Čolnikov trg 5, 2234 Benedikt,
ali
– osebno v sprejemni pisarni Občine
Benedikt.
Obrazec je dostopen na spletni strani
www.benedikt.si, v fizični obliki pa ga
lahko dobite v sprejemni pisarni Občine
Benedikt v času uradnih ur občinske
uprave.

Foto: Damjan Veršič

»Fküp stoupmo«

Foto: Damjan Veršič

Na osrednji slovesnosti ob Benediktovem
2021 so med drugim podelili županove
petice, desetice ter posebna županova
priznanja za športnike in glasbenike.
Priznanje županova petica so prejeli
osnovnošolci, ki so v vseh letih šolanja
dosegli povprečje ocen 4,5 in več ali so se
izkazali z izjemnimi dosežki: Gašper
Bratuša, Nuša Fridau, Laura Horvat, Živa
Juršnik, Ana Krepek, Ronja Premzl, Ema
Rajšp in Valentin Skrbinšek.
Prejemniki priznanj županova desetica:
Klemen Leopold, ki je v letu 2020 zaključil
enovit magistrski študij dentalne medicine
na Medicinski fakulteti Univerze v
Ljubljani, Laura Perko, ki je uspešno
končala enovit magistrski študij arhitekture
na Univerzi v Ljubljani, in Amadeja Koler,
ki je novembra 2020 uspešno zagovarjala

Na koncertu je nastopila
tudi Darja Gajšek
V prvem delu koncerta so se predstavile
domače glasbene skupine in zasedbe: pevci
Kulturno etnografskega društva Vrelec,
glasbenica in glasbena terapevtka Majda
Leva z družino, pevci ljudskih pesmi Žitni
klas, ki delujejo v okviru Kulturnega društva
Benedikt, Mešani cerkveni pevski zbor sv.
Benedikt pod vodstvom Majde Leva, vokalna
skupina Musicus in gostje s sosednje občine
–
Cerkveno-prosvetni
pevski
zbor
Kulturnega društva Sveta Ana. Vrhunec
večera je bil nastop pevke in znane
televizijske in radijske voditeljice Darje
Gajšek, ki je za obiskovalce trikraljevske
cerkve pripravila daljši glasbeni nastop.
Uradno otvoritev prenovljenih prostorov
mežnarije so opravili v nedeljo, 15. avgusta,
na
praznik
Marijinega
vnebovzetja.
Slavnostno sveto mašo ob 10.00 je vodil
ljubljanski pomožni škof dr. Anton Jamnik,
nato so sledili blagoslov in otvoritev
obnovitvenih del na mežnariji ter pogostitev
prisotnih.

ŠT. 7│27. AVGUST 2021

Občina Benedikt

Foto: Damjan Veršič in arhiv občine

OVTARJEVE NOVICE

Damjan Veršič

Sofinanciranje gradnje malih
komunalnih čistilnih naprav
Občina Benedikt je objavila javni razpis za dodelitev proračunskih sredstev za nakup in
vgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav (MKČN) in hišnih črpališč komunalnih odpadnih
vod v občini Benedikt za leto 2021. Za ta namen so v proračunu zagotovljena sredstva v
skupni višini 15.000 evrov, med MKČN pa spadajo biološke in rastlinske čistilne naprave.

ŠT. 7│27. AVGUST 2021

Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dobijo na spletni strani Občine
Benedikt (www.benedikt.si) in na Občini Benedikt v času uradnih ur.
Informacije lahko pridobite na Občini Benedikt, in sicer telefonski številki: 02 703
60 36 ali prek e-pošte: sasa.kotnjek@benedikt.si.
Vloge s priloženo zahtevano dokumentacijo se lahko vlagajo po objavi javnega
razpisa do porabe sredstev, v vsakem primeru pa najkasneje do 31. 10. 2021, na
naslov: Občina Benedikt, Čolnikov trg 5, 2234 Benedikt.
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Občina Sveta Ana
Tomaž Kšela

Poletje v občini Sveta Ana je polepšal Anin teden
V občini Sveta Ana so kljub ukrepom za zajezitev širjenja novega koronavirusa, ki še vedno veljajo, zelo uspešno izvedli tradicionalni Anin teden, ki ga v tej občini organizirajo
vsako leto ob občinskem prazniku. Letos so od 16. do 26. julija pripravili sedemindvajset prireditev, razstav, predavanj, pohodov, tekmovanj in drugih dogodkov, ki so jih izvedla
domača društva in organizacije, na njih pa se je zbralo zelo veliko domačinov in obiskovalcev iz drugih občin v osrednjih Slovenskih goricah. V občini Sveta Ana bi verjetno težko
našli občanko ali občana, ki ni sodeloval vsaj na eni od prireditev, pri izvedbi katerih je sodelovalo blizu 400 članic in članov iz domala vseh društev, klubov in organizacij v občini.

Osrednjo proslavo so pripravili na
prostem

Zanimivo in poučno postavljanje
klopotca

Ker osrednje proslave zaradi skrbi za javno zdravje letos niso
mogli organizirati v dvorani kulturnega doma, so jo ob
postavitvi klopotca pripravili na prostem na razgledni
ploščadi v središču kraja. Na njej je župan Občine Sveta Ana
Silvo Slaček tako kot vsako leto spomnil na aktivnosti in
uspehe občine v minulem letu, ki ni bilo lahko, saj ga je
zaznamovala epidemija bolezni covid-19, spregovoril pa je
tudi o načrtovanih projektih in investicijah. Tako so občanke
in občani iz prve roke izvedeli, kaj so v občini vsi skupaj s
skupnimi močmi v minulem obdobju dosegli ter katere
investicije in projekte občina trenutno izvaja in načrtuje.

Na osrednji prireditvi so izvedli tudi bogat kulturni
program, v katerem so sodelovali orkester Kulturnega
društva MOL iz Lenarta, mažoretke iz Aninega Twirling
kluba ter članice in člani
Kulturnega društva Sveta
Ana
pod
vodstvom
Suzane Breznik Rejak,
medtem
ko
so
klopotec
visoko
nad
vinogradi
postavili spretni in
pogumni fantje in
možje iz Lokavca
in
Rožengrunta.
Breznik Rejakova je
medtem na malce
hudomušen in šaljiv
način sproti pojasnjevala, iz
katerih delov je klopotec sestavljen in kako ga je treba
postaviti, tako da je bilo njegovo postavljanje za
obiskovalce, še zlasti mlade, hkrati atraktivno in zabavno,
pa tudi poučno.

Na osrednji prireditvi ob občinskem prazniku so pred
številnim občinstvom nastopile tudi najmlajše članice
Twirling kluba Aninih mažoretk.

Župan je predstavil uspehe in načrte
Kot je dejal Slaček, je občina v poletnih mesecih v številnih
zaselkih modernizirala cestne odseke v skupni dolžini okoli
treh kilometrov. Razpis za izbiro izvajalcev del so objavili
že spomladi, za kar so morali na občini pravočasno
pripraviti vso dokumentacĳo. Zgradili so tudi prizidek k
vrtcu. Pod osnovno šolo zaključujejo urejanje miniaturne
vasi, do dneva mrtvih pa bodo izvedli tudi prvo fazo
prenove in širitve pokopališča na Sveti Ani, ki ga bodo do
konca prenovili prihodnje leto. V Sveti Ani bodo v
prihodnje zgradili tudi poslovno-stanovanjski objekt
(njegovo maketo so si lahko obiskovalci ogledali v avli
občinske zgradbe), v katerega se bo preselila trgovina
Mercatorja, v njenih današnjih prostorih pa bo v prihodnje
manjša lekarna. Po besedah Slačeka si občina prizadeva
tudi za izgradnjo manjše enote doma za starejše s
petintridesetimi posteljami, v katerem bi starejši iz občine
lahko preživljali jesen življenja v svojem socialnem okolju.

Na podeželju je bilo med epidemijo
manj stresno
Župan občine Sveta Ana Silvo Slaček je na osrednji
prireditvi predstavil aktivnosti in uspehe občine v
minulem letu ter načrtovane investicije.

Najboljšim dijakom in študentom so podelili priznanja in nagrade.

Najboljše dijake in študente so
nagradili
Osrednja prireditev ob postavitvi klopotca je dodobra
napolnila trg v središču Svete Ane, saj se je začela v poznih
popoldanskih urah, ko je vročina že popustila in ko so
ljudje že opravili svoje dnevne obveznosti. Na njej so
podelili tudi priznanja in nagrade dĳakom in študentom iz
občine Sveta Ana, ki so v minulem šolskem letu dosegli
nadpovprečne učne oziroma študĳske rezultate. Nagrado
so prejeli vsi dĳaki z območja občine, ki so dosegli
povprečno oceno najmanj 4,7, in vsi študenti, ki so dosegli
povprečno oceno najmanj 9. Nagrade so dobile še dodaten
sĳaj, ker so jih najboljši dĳaki in študenti prejeli pred
številnimi sokrajani in sovrstniki, občina pa je s tem, ko je
nagrade najuspešnejšim dĳakom in študentom podelila na
tak način, prispevala k promocĳi znanja in izobraževanja,
ki je za njen razvoj izjemnega pomena. Čim več
izobraženih kadrov bo živelo in delalo na območju občine,
tem hitreje se bo razvĳala. Zato mladi z izobraževanjem ne
izboljšujejo samo svojih življenjskih možnosti, temveč

prispevajo tudi k razvoju kraja in skupnosti. Sicer pa že star
pregovor pravi, da svet na mladih stoji, zato je nujno, da se
čim bolje izobrazĳo in usposobĳo.

Program je vešče povezovala pedagoška delavka Breda
Špindler, ki je zbrane med drugim spomnila in opomnila,
da morajo za varovanje svojega in javnega zdravja na
prireditvi upoštevati priporočila in ukrepe Nacionalnega
inštituta za javno zdravje. Ob tem pa je pripomnila, da so
lahko Ančanke in Ančani srečni, da živĳo na podeželju, saj
so lahko čas epidemĳe preživeli v čudovitem naravnem
okolju veliko bolj sproščeno in manj stresno kot za štirimi
stenami v blokih v večjih mestih. Njenim besedam so z
aplavzom pritrdili tudi domačini, ki skrbĳo, da je njihov
kraj vedno lepo urejen in prĳeten za bivanje tako
domačinov kot obiskovalcev od drugod, za kar je Občina
Sveta Ana, ki se ponaša z znakom Slovenĳa Green
Destination, že pred leti v okviru projekta Turistične zveze
Slovenĳe »Moja dežela – lepa in gostoljubna« prejela
priznanje za najbolj urejeno trško jedro v Slovenĳi. V
takšnem kraju je bilo epidemĳo lažje preživeti kot marsikje
drugje v Slovenĳi, še zlasti v večjih naseljih in mestih.
Po postavitvi klopotca so v središču Svete Ane pripravili
družabno srečanje občank in občanov ter vseh
obiskovalcev, na katerem so za jedačo in pĳačo poskrbele
članice in člani Društva kmečkih žena in deklet ter Društva
vinogradnikov Sveta Ana.
... Se nadaljuje na naslednji strani.

Nagrade za nadpovprečne učne in študĳske rezultate so
prejeli naslednji dĳakinje in dĳaki: Melisa Zadravec
(Srednja zdravstvena in kozmetična šola Maribor), Matej
Rajter (Prva gimnazĳa Maribor), Ana Polanec (Tretja
gimnazĳa Maribor), Tajda Padovnik (Tretja gimnazĳa
Maribor), Lara Trojner (Gimnazĳe Bad Radkersburg), Beno
Šnajder (Tehniški šolski center Maribor – Srednja strojna
šola), Domen Šnajder (Tehniški šolski center Maribor –
Srednja strojna šola), zlata maturantka Urška Kastelic
(Biotehniška šola Maribor) in Barbara Dvoršak (Srednja
zdravstvena in kozmetična šola Maribor) ter naslednje
študentke Pedagoške fakultete v Mariboru: Lara Šĳanec,
Anja Senekovič in Anja Špindler.
Na osrednji prireditvi ob občinskem prazniku so podelili
tudi pokale za mnogoboj, ki so jih prejele ekipe Svete Ane,
Lokavca in Kronberga.

Foto: Tomaž Kšela in arhiv občine
8│

ŠT. 7│27. AVGUST 2021

OVTARJEVE NOVICE
Bogat program Aninega tedna so
izvedli občani za občane
V mestih prireditve ob občinskem prazniku praviloma
izvajajo poklicni orkestri, gledališča, plesni ansambli in
drugi ustvarjalci. V občini Sveta Ana pa program prireditev
ob občinskem prazniku pripravĳo in izvedejo občanke in
občani za občane in občanke. »Občinski praznik je naš
praznik, zato ga občani sami organiziramo in izvedemo ter
hkrati kot obiskovalci na prireditvah tudi uživamo in na ta
način praznujemo,« pravi župan občine Sveta Ana Silvo
Slaček. Za izvedbo nobene prireditve ob občinskem
prazniku občina izvajalcem ne plača nič, se pa društvom, ki
izvedejo posamezne dogodke, zahvali s skromno letno
dotacĳo, s katero jim povrne vsaj del materialnih stroškov.
Sredstva za sofinanciranje programov lahko društva
pridobĳo na razpisu, ki ga vsako leto objavi občina. Na ta
način občina spodbuja tudi ljubiteljsko kulturno, športno in
vsakršno drugo ustvarjalnost občank in občanov, saj se
društva temeljito pripravĳo za kakovostno izvedbo
programov oziroma nastopov. Tako so številni občani in
občanke z območja občine Sveta Ana mnogo bolj dejavni in
ustvarjalni na kulturnem, športnem in drugih področjih kot
ljudje v večjih mestih, kjer kulturne in športne prireditve
samo obiskujejo, sami pa na teh področjih niso dejavni.

Občina Sveta Ana

Na 14. Anini paleti je sodelovalo
enajst likovnih umetnikov in
umetnic
V okviru Aninega tedna je občina organizirala že 14.
likovno kolonĳo, imenovano Anina paleta. Tokrat so na
njej sodelovali Danĳel Ferlinc, Branko Gajšt, Igor Dolenc,
Alojz Krevh, Stanislav Brodnik, Pavle Ščurk, Marjan
Gregorec, Zvonka Pacek, Tomo Vojnovič, Ivo Kolar in Viktor
Šest, ki so svoja likovna dela, ustvarjena na kolonĳi, v
središču Svete Ane tudi razstavili.
Razvojna agencĳa Slovenske gorice (RASG) je v
sodelovanju z občino v okviru projekta Z Ovtarjem na
tržnico organizirala tržnico, na kateri je sodelovalo
dvanajst ponudnikov iz celotnih Slovenskih goric. Na
tržnici je obiskovalcem s predavanjem in nasveti pomagala
tudi specialistka za zelenjadarstvo in okrasne rastline Miša
Pušenjak.

Izkazala so se vsa društva in
organizacije v občini
Tako so prebivalci občine Sveta Ana sami zase, eden za
drugega in vsi za vse pripravili in izvedli zares bogat
program Aninega tedna, ki je njim samim in številnim
obiskovalcem sosednjih občin popestril in polepšal vroče
poletne dni. Maribor ima poleti Festival Lent, Ljubljana
Ljubljanski festival, v Sveti Ani pa imajo Anin teden, ki jim
obogati poletne dni.

Sicer pa se je program letošnjega Aninega tedna začel s
humanitarno akcĳo (občinska organizacĳa Rdečega križa
je pripravila krvodajalsko akcĳo), končal pa z dvema
slovesnima mašama: na žegnanjsko nedeljo jo je daroval
monsignor dr. Ivan Štuhec, dan kasneje pa duhovnik
Martin Golob ob somaševanju duhovnikov naddekanĳ.

Že desetič so tekmovali v kuhanju
kisle juhe
Kulinarično društvo kisla juha Sveta Ana in okrepčevalnica
Šenk sta pripravila že 10. tekmovanje v kuhanju kisle juhe,
medtem ko je MKK Kulturna zadruga Sveta Ana pripravilo
potopisno predavanje Zorana Furmana o popotovanju z
vlakom po Japonski, kjer so bile letos olimpĳske igre.

Na 14. Anini paleti je letos sodelovalo enajst likovnih
umetnikov in umetnic.

Na tržnici, ki jo je v sodelovanju z občino pripravila
Razvojna agencija Slovenske gorice, je letos sodelovalo
dvanajst ponudnikov.

Pri organizacĳi in izvedbi Aninega tedna je velik del
bremena padel na ramena zaposlenih v občinski upravi, še
zlasti na ramena svetovalke za družbene dejavnosti,
kulturo in turizem Petre Golob. Po njenih besedah so bile
vse prireditve dobro obiskane, izkazali pa so tudi izvajalci,
ki so se za nastope dobro pripravili, za kar so mnogo morali
vaditi vse leto. Zato si zahvalo zaslužĳo domala vsa društva
in organizacĳe iz občine Sveta Ana, še posebej pa Društvo
kmečkih žena in deklet, ki ga vodi Marĳa Kampl, in
Društvo vinogradnikov Sveta Ana na čelu z Viktorjem
Kamplom. Kot pravi Golobova, je letos prireditve v okviru
Aninega tedna obiskalo tudi mnogo obiskovalcev iz drugih
občin v osrednjih Slovenskih goricah, saj zaradi epidemĳe,
ki je trajala leto in pol, že vsem krepko manjka druženja.

Anin teden je Ančankam in
Ančanom polepšal poletje
V času olimpijskih iger je bilo aktualno potopisno
predavanje Zorana Furmana Z vlakom po Japonski.

Na 10. tekmovanju v kuhanju kisle juhe so bili
dejansko zmagovalci vsi, saj v nobenem kotlu ni nič
ostalo.
Cerkveno-prosvetni pevski zbor Kulturnega društva Sveta
Ana je organiziral Poletno noč, folklorna skupina
kulturnega društva pa je pripravila Ples pod lipo. Obe
prireditvi sta v središče kraja privabili veliko obiskovalcev.

Utrinek s Poletnega večera, ki ga je pripravil Cerkvenoprosvetni zbor Kulturnega društva Sveta Ana.
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Ples pod lipo je pritegnil v središče Svete Ane veliko
obiskovalcev.

OŠ Sveta Ana

Pred osnovno šolo obnovili kažipot
Pred OŠ Sveta Ana smo pred
devetimi leti postavili kažipot z
imeni glavnih mest držav Evropske
unije in dodali še zračne razdalje.
Čas in vremenske neprilike so
načeli lesene dele našega kažipota,
zato smo ga letos na pobudo
našega ravnatelja obnovili.
V delo so se vključili učenci 7.
razreda v okviru naravoslovnega
dneva Eko dan in dan Zemlje. Les
smo primerno obdelali, nanj vžgali

napise in površino dobro zaščitili.
Pri demontaži in ponovni montaži
smo
imeli
pomoč
občanov,
slamnato streho pa nam je obnovilo
podjetje domače obrti, ki je tudi
prvič doniralo streho, pokrito s
slamo.
Kažipot bo učni pripomoček za
učenje na prostem pri rednem
pouku in dnevih dejavnosti.
Mimoidoči pa bomo lahko obnovili
svoje znanje geografije.

Foto: arhiv OŠ Sv. Ana

V programu Aninega tedna ni manjkalo niti športnih
prireditev in tekmovanj. Društvo upokojencev Sveta Ana je
pripravilo meddruštveno kegljanje s kroglo na vrvici in
kolesarjenje po poteh občine, Športno društvo Sveta Ana
pa turnirje v ulični košarki, badmintonu, odbojki na mivki,
malem nogometu, namiznem tenisu in skipeballu. Športno
društvo Jejž je pripravilo turnir v namiznem nogometu in
kartanju šnopsa, društvo konjenikov Srebrni jezdec pa
pohod konjenikov po mejah občine. Več dogodkov so
pripravili tudi drugi organizatorji.

Z letošnjim Aninim tednom je zadovoljen tudi župan
Slaček. Po njegovih besedah se je odločitev, s katero so
osrednjo slovesnost ob občinskem prazniku prenesli iz
dvorane v središče kraja, obrestovala, saj se je na njej
zbralo zelo veliko občank in občanov ter drugih
obiskovalcev. Morda bo občina osrednjo prireditev tako
pripravila še kdaj, saj je, kot pravi župan, za člane organov
lokalne oblasti pomembno, da so v čim tesnejšem stiku z
občankami in občani, v interesu katerih tudi delujejo in
sprejemajo razvojne odločitve. Za mnenje o Aninem tednu
smo prav tako povprašali več naključno izbranih
domačinov – vsi so dejali, da so jim prireditve v okviru tega
tedna polepšale poletne dni. »Anin teden je naš poletni
festival, brez katerega si življenja v Sveti Ani ne znamo več
predstavljati,« je dejal eden od domačinov. »Zato gre
zahvala vsem, ki so ga organizirali in sodelovali v njegovi
izvedbi.«
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Občina Sveti Jurij v Slovenskih goricah
režĳskega obrata občinske uprave. Pot smo nadaljevali po
pešpoti do Vina Toplak - Zorec, kjer se je zaradi nevihte z
močnim dežjem naš pohod moral zaključiti. Gostitelji so
nas prĳazno sprejeli in nam ponudili tradicionalno kmečko
malico: kruh, zaseko in čebulo, za sladico pa presne krape,

Miroslav Breznik

Jurjev pohod 2021
prekinila nevihta

k temu pa so nam prĳala tudi njihova odlična vina. Vse
pohodnike smo z osebnimi vozili prepeljali na izhodišče,
kjer nas je pričakala topla malica s pĳačo. Vsem
udeležencem pohoda se zahvaljujem za dobro vzdušje in
upoštevanje navodil.

V soboto, 31. julĳa 2021, smo v Jurovskem Dolu
organizirali tradicionalni Jurjev pohod, ki običajno poteka
27. aprila v okviru Jurjevih dnevov. Na osrednjem trgu,
kjer nas je pozdravil in nagovoril župan Peter Škrlec, se je
zbralo 54 pohodnikov.
Foto: arhiv občine

Pot nas je vodila po »Sončni soseski« v naselju Jurovski Dol,
po »Žvajkarjevem bregu« na Vardo. Od tam smo šli mimo
domačĳe Rajšp v Zgornje Partinje v smeri Spodnjega
Partinja, nato v dolino mimo kmetĳe Robič na »Partinjsko
cesto«. Med pohodom je bila velika vročina, zato smo se
večkrat okrepčali s hladno pĳačo, za kar je poskrbela ekipa

Nina Zorman

Slovenska bakla potovala po
Jurovskem Dolu
Slovenskih goricah, je pozdravil še župan
Peter Škrlec.
Nosilci bakle so nato Slovensko baklo
ponesli na krožno pot do Športnega parka
Jurovski Dol, kjer so jih pričakali
nogometaši mlajših selekcĳ, ki vztrajno
trenirajo
pod
okriljem
domačega
Športnega društva Sv. Jurĳ v Slov. goricah.
Na nogometnem igrišču so z baklo odtekli
častni krog, nakar so po Hajnčevi poti
občinski nosilci bakle Slovensko baklo
prinesli na osrednji trg, kjer je zaključila
svoje potovanje po občini Sveti Jurĳ v
Slovenskih goricah.

Nina Zorman

Nina Zorman in Damjan Veršič

V novo šolsko leto z osveženo
podobo in novimi vsebinami

Foto: Rebeka Škrlec

Foto: Nina Zorman

Koronsko distanco in nejevoljo naj
nadomestijo ples, petje in smeh

Foto: Maksimiljan Krautič

Slovensko baklo, ki je na začetku julĳa
prispela tudi v občino Sveti Jurĳ v
Slovenskih goricah, so najprej sprejeli pri
osnovni šoli, kjer so jo domači uspešni
športniki, tekači Jože Čeh, Gregor Verbošt,
Tadej Verbošt in Luka Sambolec, ter učenci
Kaja Žnuderl, Svit Sambolec in Tinej Murko
prinesli na osrednji trg v Jurovskem Dolu.
Vse zbrane je pozdravil prvi podpredsednik
Olimpĳskega komiteja Slovenĳe mag.
Janez Sodržnik in povedal, da se na veliko
veselje število občin, ki jih je obiskala
Slovenska bakla, vztrajno povečuje. Duh
olimpizma, ki ga je Slovenska bakla
prinesla tudi v občino Sveti Jurĳ v

Komik Tadej Toš je v svoji standup komedĳi 22. julĳa na trgu v Jurovskem Dolu v dobri uri
in pol dodobra nasmejal občinstvo. Tadej je s svojevrstnim smislom za humor v svojem
programu največ časa namenil koronavirusu, ki ga je predstavil na zabaven način, dotaknil
se je tudi nekaterih nesmiselnih ukrepov, kot so karantena, policĳska ura in to, kako smo
jo prelisičili, manjkale niso niti dogodivščine pri prehajanju državne meje s Hrvaško. Tadej
Toš je lahko oster, včasih romantično ironičen, drugič nesramno ciničen, govori hitro in
veliko. Z vsem, kar govori, pa samo nastavlja ogledalo nam in nam da misliti. Svoj program
je Toš končal z znano ljudsko pesmĳo »Kaj nam pa morejo« in povabil občinstvo, da zapoje
z njim.

Javni razpis
Na spletnih straneh Občine Sveti Jurĳ v Slovenskih goricah je objavljen javni razpis
za dodelitev finančnih nagrad dĳakom in študentom iz občine Sveti Jurĳ v
Slovenskih goricah za šolsko/študĳsko leto 2020/21.
Več informacij najdete tukaj:

10│

Na začetek novega šolskega leta so se prek
poletja intenzivno pripravljali v občini Sveti
Jurij v Slovenskih goricah. Na starem delu
šole, ki je iz leta 1909 in je bil kasneje
večkrat dozidan, so prepleskali fasado,
sanirali vlago in obnovili dotrajano zunanje
stopnišče. Dela potekajo v okviru projekta
Čista zelena dolina – pisana kulturna
dediščina, ki je usmerjen k ohranjanju
narave in kulturne dediščine. Vrednost
projekta znaša 56.612 evrov, od tega
pričakujejo
približno
40.000
evrov
sofinancerskih sredstev iz Evropskega
kmetijskega sklada za razvoj podeželja.
Ker objekt spada v kulturnovarstveno
zaščiteno območje (Vaško jedro), so se pred
sanacijo posvetovali tudi s strokovnjaki iz
Zavoda za varstvo kulturne dediščine
Slovenije, ki so pomagali pri izbiri barve
fasade. Dela, ki so vezana na pleskanje
fasade in sanacijo vlage, so stala slabih
40.000 evrov, sanacija stopnišča pa je
ocenjena na slabih 10 tisočakov.

Sodelovanje s kmečkimi
ženami in Vrtnarstvom
Kramberger
V sklopu prijavljenega projekta bodo poleg
sanacije fasade in stopnišča izvedli še
delavnice z namenom prenosa znanja. Tako
bo šola v okviru skupnega projekta uredila
prostor za odlaganje odpadkov in šolski vrt.
Organiziran bo naravoslovni dan, v okviru
katerega bo otrokom vrtca in učencem šole
predstavljeno ravnanje z odpadki. Šola bo
prav tako uredila stalno šolsko zbirko
starin, ki bo razstavljena v knjižnici šole.
Članice Društva kmečkih gospodinj Sv. Jurij
v Slovenskih goricah bodo za otroke
izbirnih predmetov izvedle delavnico o
pripravi hrane in v projekt vključile nabavo
kuhinjskih potrebščin za društvo. Gospa
Biserka iz Vrtnarstva Kramberger bo v
okviru projekta otrokom predstavila delo
vrtnarja, jim podala osnovne informacije o
delu na vrtu in v projekt prispevala sadike
za zasaditev šolske grede – vrta.

ŠT. 7│27. AVGUST 2021
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Občina Sveti Jurij v Slovenskih goricah
izzivom sodobnega časa.

Počitniški tabor
s konji
V konjeniškem društvu Razpotje so v
soboto, 14. avgusta, v Zg. Partinju pri
Svetem Juriju v Slovenskih goricah
pripravili enodnevni poletni tabor, ki se ga
je udeležilo 17 otrok. Namen tabora je bil
jahanje in druženje s konji na prijeten in
zabaven način ter seveda zabava in
druženje z vrstniki. Vreme jim je bilo
naklonjeno, zato ni manjkala niti prijetna
osvežitev z vodnimi baloni. Otroci so bili po
končanem taboru nasmejanih obrazov, kar
organizatorjem daje navdih za organizacijo
še več podobnih dogodkov.
Razpis za enodnevni poletni tabor, ki so ga
objavili spomladi, je bil v trenutku
zapolnjen. Predsednica društva Tjaša Leš je
povedala, da ji je s pomočjo partnerja
Gašperja Skrbinška in njunih prijateljev
uspelo izpeljati tabor, tako kot so si ga
zamislili. Tabor, ki je potekal med 8. in 16.
uro, je bil zastavljen tako, da so otroke
najprej razdelili v dve skupini, to pa zato,
da je lahko prav vsak otrok spoznal konja in
tako doživeto spremljal dogajanje. »Prva
skupina je vodila in jahala konje in se
spoznavala z njimi. Druga skupina je imela
delavnice, kjer so si naredili svoje majčke in
svoje konjičke. Nato je sledila menjava. Po
jahanju in delavnicah smo vsi skupaj odšli

ŠT. 7│27. AVGUST 2021

do konjev, kjer smo jih porisali z barvami,
tako da so se jih lahko otroci dotaknili in jih
bolje spoznali prek barv. Seveda smo se tudi
med sabo pobarvali, da smo delovali kot
pravi Indijanci. Kasneje smo tudi plesali, se
igrali razne igre itd. Vmes smo si privoščili
tudi počitek, nato pa je sledila vodna
zabava na maneži in v pesku,« opisuje potek
tabora predsednica Tjaša in dodaja, da niso
pozabili na sadno malico in kosilo z
odličnimi hamburgerji. Po končanem
taboru so udeležencem, ki so bili stari od
pet do dvanajst let v spomin podarili tudi
simbolno plaketo za udeležbo na taboru.
Otroci so najbolj uživali v jahanju in
spoznavanju konj, barvanju in vodnih
igrah. »Nekateri so tudi dejali, da je bil to
najboljši
tabor,«
pove
zadovoljno
predsednica društva. Na vprašanje ali lahko

Kakšen je po vašem mnenju pomen
lovstva v sodobnem svetu?
Lovska zveza Slovenije je bila do
osamosvojitve članica Lovske zveze
Jugoslavije, istega leta (1991) pa je bila
sprejeta v Mednarodni svet za lovstvo in
ohranitev divjadi (CIC) in dve leti pozneje v
Skupnost evropskih lovskih zvez. V vseh teh
letih člani LD skrbimo za pravilno
ravnovesje
in
primerno
številčnost,
posamezne vrste divjadi. Nobena vrsta
divjadi v tem času ni bila ogrožena, in to
prav
zaradi
premišljenih
ukrepov
slovenskih lovskih organizacij. Vsak poseg v
posamezno vrsto divjadi je skrbno
načrtovan in dobro premišljen, preden je
izveden. Verjamem, da bodo lovske
organizacije znale pravilno pristopiti k

pričakujemo v prihodnosti še kakšen
podoben tabor, pa je Leševa odvrnila:
»Glede na fantastične odzive otrok se
vsekakor nagibamo k temu. Je pa res, da je
tak tabor kar velik strošek in zahteva veliko
priprav, sredstev pa društvo kot tako nima
dosti. Žal letos nismo bili uspešni na
občinskem razpisu, ampak glede na odzive
otrok, se bomo potrudili in pripravili še kaj
podobnega.«
Društvo je šele komaj zaživelo, njihovi člani
pa želijo ustvariti razmere, kjer je stik s
konjem za otroke mogoč, prijeten in
zdravilen. Prizadevali si bodo, da jahanje
postane način preživljanja prostega časa za
najmlajše. S taborom so otrokom
omogočili, da so lahko stkali nova
prijateljstva in se zabavali v naravi s tako
plemenitimi živalmi, kot so konji.

Ali je v vašem lovišču zaznati upad/
porast števila male in velike divjadi?
V lovišču LD Sv. Jurij Jurovski Dol, ki se
razprostira na 3200 ha, od tega je lovnih
površin okoli 2800 ha, stalež divjadi rahlo
upada. Najbolj so ogroženi mala poljska
divjad, zajec in fazan, poljska jerebica v
našem lovišču že nekaj let ni več prisotna.
Za njeno izginotje ni kriva lovska puška,
ampak
neustrezna
fitofarmacevtska
sredstva, ki so zaradi mutagenih snovi
pripomogla k zmanjšani reprodukciji,
predvsem male poljske divjadi. Tudi
sodobno kmetijstvo terja svoj davek, hitri in
zmogljivi stroji divjadi ne dopuščajo
potrebnega časa za umik, predvsem
nedoraslim mladičem. Težka gradbena
mehanizacija tudi na težje dostopnih
predelih, kjer je še do sedaj divjad našla
svoje zavetje (naravni habitat divjadi), le-te
spreminja
v
obdelovalna
kmetijska
zemljišča.
Starejši lovci povedo, da je lovstvo veliko
več kot samo odstrel živali in skrb za
številčnost posameznih živalskih vrst.
Ohranjanje divjadi v naravi je kultura
naroda in lovci imajo pri tem pomembno
vlogo. Lov kot način življenja jim pomeni
lovsko
druženje,
lovsko
tovarištvo,
strokovno usposabljanje, aktivnost v lovišču
in sprostitev v naravi po vsakdanjiku.

Foto: arhiv društva

Nina Zorman

Kako je s članstvom v vaši LD? Ali
število pada/se veča?
V zadnjih štirih letih se nam je pridružilo
sedem novih članov, od tega šest iz mlajših

generacij. LD trenutno sestavlja 42 članov
in 1 članica. Nekako si upam trditi, da je v
zadnjih letih občutiti rahel dvig števila
članstva in rahel upad povprečne starosti
članov, ki je letos padla in je malce pod 58
let. Najstarejši član Janez Ornik je v teh
dneh dopolnil častitljivih 93 let. Najmlajši
član je Marko Simonič, ki bo letos dopolnil
23 let.

„Lovstvo je veliko
več kot samo
odstrel živali in skrb
za številčnost
posameznih
živalskih vrst“

Foto: arhiv društva

Lovska družina (LD) Sveti Jurij Jurovski
Dol letos slavi 75. letnico obstoja. Zaradi
slabih epidemioloških razmer so slovesnost
prestavili na drugo leto. Se je pa zamenjalo
vodstvo LV, saj je Ivan Bračič zamenjal
dolgoletnega starešino Franca Krivca. Ivan
Bračič je član LD Sv. Jurij Jurovski Dol od
leta 2002. Z lovstvom sem je srečeval že v
otroških letih, saj je bil njegov oče član LD
Sv. Jurij. Ko je leta 2002 umrl, je začutil
moralno dolžnost, da gre po očetovih
stopinjah. Kot pravi Bračič, mu lovstvo
veliko pomeni, saj verjame, da lahko veliko
pripomore v dobrobiti prostoživeče divjadi
in društveni dejavnosti v okviru LD. Kakšna
prihodnost čaka LD in o pogledu na lovstvo
v sodobnem svetu smo se pogovarjali z
novo starešino Ivanom Bračičem.

Kateri so bili največji dosežki delovanja
LD in kakšna je vaša vizija za
prihodnost?
Z materialnega vidika je vsekakor največji
dosežek izgradnja lovskega doma, na
katerega smo člani LD zelo ponosni. Ob
sedemdeseti obletnici smo izdali zbornik,
leta 2020 smo s pomočjo sponzorjev razvili
nov društveni prapor. V veselje in ponos je
delati v društvu, kjer so medsebojni odnosi
med člani na visokem nivoju. To pa se
odraža tudi pri sodelovanju z ostalimi
društvi v občini Sveti Jurij v Slovenskih
goricah, kmetovalci in drugimi uporabniki
prostora. Vodenje sem prevzel pred le nekaj
meseci, zagotovo pa je moj prvotni namen
obdržati LD Sv. Jurij Jurovski Dol v takšni
kondiciji, kot jo je zapustil moj predhodnik
Franc Krivec. Pozornost bomo posvetili tudi
vključevanju novih članov, predvsem
mlajših generacij. LD bo, kot do sedaj,
aktivno sodelovala v okrilju OZUL, LGB
Lenart, LZM in LZS.

Foto: arhiv društva

Foto: arhiv LD

Foto: arhiv LD

Novi starešina
Lovske družine
Sv. Jurij Jurovski
Dol

Foto: arhiv društva

Nina Zorman
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Občina Sveta Trojica v Slovenskih goricah

Pričeli z izgradnjo
trojiške promenade

Z ureditvijo pločnika, ki bo tlakovan z
velikimi betonskimi ploščami in osvetljen
poleg uličnih svetilk tudi z ambientalnimi
lučmi, bo nastala Trojiška promenada na
poti od jezera do trškega jedra. Na sami

‟

Izgradnja pločnika je pomembna iz več
vidikov. Na prvem mestu je zagotavljanje
varnosti v prometu za vse udeležence. Na
drugi strani bo Trojiški breg postal
promenada z dodano vrednostjo za Sveto
Trojico, saj ne bo več le vpadnica v center
kraja, temveč tudi prostor druženja,
sprehajanja ali pa rekreiranja. Ne
nazadnje bo tudi atraktiven prostor za
obiskovalce.
David Klobasa, župan

Vsem krajanom se zahvaljujemo
potrpežljivost in razumevanje.

za

Občinska uprava Občine Sveta Trojica v
Slovenskih goricah

Ob trojiškem jezeru je čez
poletje živahno

Trojiško jezero /včasih se govori celo o
slovenskogoriškem Bledu/ se prebuja iz sna
in postaja del nastajajočega turističnega
produkta ... Če ne bi bilo lanskih omejitev
zaradi epidemije, bi bil preobrat še bolj
viden. Ob brunarici je nastajalo novo
žarišče, počasi so ob nedeljskih
popoldnevih
prihajali
gostje,
od

Foto: Domen Škrlec

Poletje je čas, ko ljudje radi preživljamo prosti čas v naravi. Sveta Trojica je že od nekdaj
privlačna destinacija za sprehajalce, pohodnike, romarje in tudi naključne domače ter tuje
popotnike. Trojiško jezero je postalo zelo zaželena in obiskana točka za ljubitelje narave,
ribiče, družinske sprehode, druženja. Za jutranjo kavico v idiličnem okolju, kasneje v
vročih dnevih pa za osvežitev poskrbijo v Brunarci. Ob nedeljah vas bodo vse do konca
septembra razvajali food-trucki s svojo pestro ponudbo hrane in pijače. Vse dni v tednu pa
si lahko ob jezeru privoščite slastno pico, hamburger, hot dog ali pa se posladkate z
odličnim domačim sladoledom. Vabljeni tudi vi!

NA KAVO,
SLADOLED
IN PICO
V TROJICO!

vsepovsod in toliko, da domačini včasih
niso imeli prostora.
Celoten prispevek
preberite tukaj:
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OBVESTILO O ZAPORI CESTE
Sveta Trojica dobiva Trojiško promenado, ki bo povezovala jezero s trgom. Pločnik
sodobnega in atraktivnega izgleda s pametno razsvetljavo bo v prvi vrsti poskrbel
za varnost pešcev. Obveščamo vas, da bo zaradi izgradnje pločnika od 19.
avgusta 2021 do 30. septembra 2021 popolna zapora lokalne ceste Trojiški
breg na odseku od bivšega bistroja Žaba do kapele pri bivši kmetijski zadrugi.
Obvoz bo z ustrezno signalizacijo urejen čez naselje Zg. Porčič (po Lenarški
obvoznici) in po občinski cesti čez naselje Zgornja Senarska.
Prosimo za razumevanje.
Občina Sveta Trojica v Slovenskih goricah

Izobraževanje za lokalne vodnike
in izvajalce degustacij
Zavod za turizem Sveta Trojica v
sodelovanju s Turističnim društvom in
Društvom
vinogradnikov
pripravlja
izobraževanje za lokalne turistične vodnike
in za izvajalce degustacij v samostanski
kleti.
Vse zainteresirane vabimo, da se prijavijo v

enem izmed društev ali na Zavodu za
turizem.
Za prijave in več informacij pišite na
turizem@svetatrojica.si ali pokličite na
tel. št. 031 702 904.

TRILOGIJA

Društvo vinogradnikov
Sv. Trojica ima po 13. letih novega
predsednika
Funkcijo predsednika je
prevzel Marjan Klobasa,
podpredsednik društva je
postal
Branko
Žel.
Dosedanji predsednik Peter
Leopold je prevzel funkcijo
predsednika
nadzornega

Foto: arhiv občine

Promet na lokalni cesti bo zaradi del na
odseku od bivšega bistroja Žaba do kapele
pri bivši kmetijski zadrugi onemogočen in
urejen z ustreznim obvozom, zato prosimo
za strpnost in upoštevanje prometne
signalizacije.

Foto: arhiv občine

V drugi polovici avgusta so se začela dela
za izvedbo dolgo pričakovane ureditve
pločnika na lokalni cesti, ki jo lokalno
imenujemo Trojiški breg. S to investicijo se
bo na lokalni cesti, ki vodi v Sveto Trojico
in vse bolj postaja tudi sprehajalna pot do
Trojiškega jezera, izboljšala
varnost
predvsem za ranljive udeležence v
prometu, kot so pešci in kolesarji. Uredili se
bodo tudi priključki na ostale ceste in javna
razsvetljava, ki je do sedaj na tem območju
ni bilo. Z ureditvijo križišča pri kapelici bo
s
spremenjenim
režimom
vožnje
zagotovljena večja pretočnost vozil.

promenadi bo tudi počivališče s klopco in
stojalom za kolesa, kjer bodo pešci ali
kolesarji lahko posedeli in uživali v
pogledu na lepo pokrajino.

Foto: arhiv občine

Župan David Klobasa je 22. julija 2021 z
izvajalcem del
podpisal pogodbo za
ureditev pločnika na lokalni cesti LC 203
111 vključno z javno razsvetljavo v
vrednosti nekaj manj kot 320.000€ z DDV.
Dela izvaja na javnem razpisu izbrano
podjetje Tlakovanje Kralj in bodo
zaključena do konca septembra 2021.
Sredstva v celoti zagotavlja Občina iz
letošnjega občinskega proračuna.

Glasbeno-svetlobni spektakel se bo odvil
tako kot v lanskem letu ob trojiškem jezeru.
Karte za posamezne koncerte lahko kupite
na vseh Eventim-ovih prodajnih mestih.
Število udeležencev bo omejeno v skladu z
aktualnimi ukrepi vlade v povezavi z

omejitvijo širjenja korona virusa Covid-19.
Ne zamudite priložnosti in si zagotovite
svoj prostor!
V kolikor bi morali koncert zaradi izrednih
okoliščin odpovedati, ste upravičeni do
povračila kupnine.

odbora.
Gospodar
premoženja društva in
cepiča potomke najstarejše
trte na svetu bo Milan
Šalamun.
Peter Leopold
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Občina Sveta Trojica v Slovenskih goricah

Foto: arhiv občine

S pomočjo države do
enega najmodernejših
vrtcev v Sloveniji

Občina Sveta Trojica v Slovenskih goricah se je na podlagi
ugotovitev obstoječega stanja manjkajočih površin in
prostorov v vrtcu in osnovni šoli ter zaradi zagotavljanja
ustreznega izvajanja vzgojno-izobraževalnega in vzgojnovarstvenega procesa, odločila zgraditi novi vrtec.
Investicija v novogradnjo vrtca je ocenjena na nekaj več kot
2 mio eur z vključenim davkom.
Predvideno je financiranje iz proračunskih sredstev Občine
Sveta Trojica v Slovenskih goricah v višini 862.332,93 EUR
in sredstev MIZŠ v višini 1.172.667,07 EUR, ki jih je Občina
pridobila iz Javnega razpisa za sofinanciranje investicij v
vrtcih in osnovnem šolstvu v Republiki Sloveniji v
proračunskem obdobju 2021-2024, po sprejetju sklepa
Vlade RS v začetku julija 2021. S sprejetim sklepom se je
vlada odločila, da zagotovi dodatna sredstva za
sofinanciranje investicij investitorkam projektov, ki so se
prijavile na Razpis za sofinanciranje investicij v vrtcih in
osnovnem šolstvu in izpolnjujejo vse pogoje in merila iz
Razpisa, vendar zaradi omejenih sredstev njihovi projekti
na Razpisu niso bili izbrani.
Celotna investicija v nov vrtec se bo izvedla v letih od 2021 do
2024. Priprava projektne dokumentacije za možnost gradnje
je načrtovana v letih 2021 in 2022. Pridobitev gradbenega
dovoljenja in pričetek del načrtujemo v letu 2023, fizična
izvedba del in izvajanje nadzora pa v letih od 2023 do 2024.

Še nimaš
svoje?

„Posebnost je zasnova
strehe, ki bo ozelenjena,
prehodna in javno
dostopna“
Urbanistično je objekt novega vrtca umeščen v območje
južno od Trojiškega jezera. Parcela v obravnavi se nahaja
na skrajnem robu ravnice pod naseljem Sveta Trojica in je
prostorsko umeščena med obstoječo cesto ter odprto
okoliško krajino.
Posebnost je zasnova strehe, ki bo ozelenjena, prehodna in
javno dostopna.
Orientacija vrtca je določena zaradi optimalne osvetljenosti
igralnic, ki bodo v uporabi predvsem dopoldne in zgodaj
popoldne.
Objekt je pritličen, z 8 + 2 igralnicama v treh manjših
sklopih (delitev po starostnih obdobjih) na vzhodnem delu
objekta. Na tak način bo zagotovljena osončenost v
različnih delih dneva, odpirajo se novi pogledi, otroci bodo
uporabljali terase kot igralnice na prostem.
Novogradnja 8+2 oddelčnega vrtca je umeščena na
zahodni rob parcele, s čimer je omogočena dobra
osončenost igralnic in ohranitev odprtih pogledov proti

jezeru in vzpetini ter cerkvi Sv. Trojice.
V novem vrtcu bodo zagotovljeni notranji prostori za
igralne površine, ki bodo vključevale osem igralnic,
športno igralnico, večnamenski osrednji prostor, sanitarije
in garderobe, ločene za prvo in drugo starostno obdobje,
shrambe za igrala in ostalo opremo, gospodarske prostore,
kjer bo lastna kuhinja, centralna pralnica za vse oddelke,
prostori za strokovne delavce itd.
Pred igralnicami pritličja bo pod nadstreškom otrokom na
razpolago osem teras, vsaka v velikosti 24 m2.
Zagotovljenih bo 3.344 m2 zunanjih zelenih in tlakovanih
igralnih površin, ki bodo ograjene.
Vrtec bo lahko sprejel do 220 otrok. Ob vrtcu bo na voljo
16 parkirnih mest.

‟

Gre za zelo drugačen koncept, zelen projekt, ki bo
zagotovil nadpovprečen standard vrtčevskega varstva.
Najmlajši bodo v prihodnje lahko svoje otroške dni v
vrtcu preživljali v lepem zelenem okolju s pogledom na
jezero in na vedute Svete Trojice. Vrtec bo stoodstotno v
občinski lasti.
David Klobasa, župan

Zaživela je spletna trgovina Visit Trojica, kjer lahko kupite majice TROJIČAN, TROJIČANKA, TROJIŠKA
PRINCESA in TROJIŠKI JUNAK. Majice so v različnih velikostih in barvah. Naročilo preko spleta je enostavno
in priročno. Možno je kupiti tudi kape, vetrovke, dolge majice s kapuco (hoodije).
Spletno stran najdete na straneh občine pod zavihkom spletna trgovina.

Najboljši družinski zdravnik

V Sveti Trojici smo 7. avgusta 2021
nadaljevali z dolgoletno tradicijo postavitve
klopotca, ki jo je vodil novo izvoljeni
predsednik Društva vinogradnikov Sveta
Trojica, Marjan Klobasa. V letošnjem letu je
za
njegovo
postavitev
poskrbela
vinogradniška družina Rojko v Oseku.
Zaradi velikosti klopotca smo si morali pri
postavitvi pomagati z avtodvigalom v lasti
Romana Krambergerja. Kljub trenutnim
razmeram se je na prireditvi zbralo preko 60
udeležencev. Običajno smo imeli preko 150
obiskovalcev. Med udeleženci sta bila tudi
dosedanji predsednik društva Peter Leopold
in Tanja Arih Korošec, direktorica Zavoda za
turizem Sveta Trojica.

Eden najperspektivnejših družinskih
zdravnikov kmalu vsak dan v tednu v
trojiški ambulanti
Vedno več družin se odloča za skrbno,
strokovno in celostno obravnavo zdravnika
Gregorja Emeršiča, dr. med., specialista
družinske medicine, ki obratuje v trojiški
ambulanti. Trenutno še trikrat tedensko,
vendar se prav zaradi velikega zanimanja
obeta obratovanje ambulante vseh pet dni v
tednu. Vabĳo vse, ki še nimate izbranega
zdravnika, da se opredelite v trojiški
ambulanti.

Ohranjamo tradicijo in običaje
Družina Rojko
je znana po odlični
organizaciji družabnih prireditev. Tudi tokrat
nas niso razočarali, saj so nam ob domačih
dobrotah in svojem vinu pripravili prijetno
druženje. Skrb za v krušni peči odlično
pripravljenega odojka je prevzel gospod
Rokavec iz Cerkvenjaka.
Prepričani smo, da je manjša udeležba pri
postavitvi klopotca prispevala k ohranjanju
zdravja, saj je zdravje naših občanov
pomembnejša od tako priljubljene prireditve
društvenega postavljanja klopotca.

Peter Leopold

Foto: osebni arhiv

Postavljanje klopotca 2021

Za informacĳe so vam na voljo v ponedeljek
in četrtek dopoldan ter ob sredah popoldan.
Strani ureja: Tanja Arih Korošec
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Kultura
Nina Zorman

Slikanica Brezzobi tiger je nastala na pobudo
Državnega sveta Republike Slovenije. Njen
namen je otroke ozaveščati o pomenu in
moči argumentiranega ugovora. Ena izmed
najpomembnejših funkcij Državnega sveta je
namreč VETO, ki ga lahko izglasuje na
zakon, sprejet v Državnem zboru. Glavna
junaka slikanice sta tiger Svetin in troglavi
zmaj Ljubo. Nekoč, pred davnimi časi, je pod
mogočno goro Triglav v svoji veliki in
razkošni kraljevski votlini živel troglavi zmaj
Ljubo. V prelepi deželi je odločal o vseh
pomembnih živalskih stvareh. Njegova
beseda je bila vedno zadnja. Le tu in tam si
mu je upal oporekati pogumni kraljevi
svetovalec tiger Svetin. Ko so živa bitja
ugotovila, da Svetin nima prave moči, so ga
za njegovim hrbtom začela klicati brezzobi
tiger. Slikanico je ilustrirala Nataša Vertelj,
spremno besedo pa je prispeval predsednik
Državnega sveta Alojz Kovšca. Izšla je v
sozaložništvu z Državnim svetom Republike
Slovenije pri Založbi Pivec.
Več informacij: www.igor-plohl.info

Knjižnica Lenart

S šolsko torbo med knjižne police

Zmago Šalamun

Predstavitev knjige Moč čistosti
V soboto, 24. julija, je v okviru praznika
občine Sv. Ana na posestvu družine
Mohanji na Dražen Vrhu potekala
predstavitev Mohanjijeve knjige Moč
čistosti, ki je sedaj poleg drugih jezikov
sveta prevedena v slovenščino. Knjigo je v
slovenski jezik prevedla Mojca Fanedl, ki je
od začetka članica skupine Mohanjijevih
članov v Sloveniji.
Datum predstavitve je bil izbran z
namenom, saj je to dan duhovnih učiteljev
po celem svetu. Tako so prostovoljci
počastili svojega učitelja, humanista in
filantropa Mohanjija z dogodkom in
prevodom njegove knjige.

Foto: arhiv knjižnice

Za glasbeni uvod je s flavto poskrbela Katja
Smonkar iz Lenarta. Po glasbenem uvodu

je Kristina Travnekar, ki je dogodek
organizirala v okviru Zavoda Mohanji za
dobrobit ljudi in narave, pozdravila vse
navzoče in povabila k besedi prevajalko
Mojco Fanedl, ki je povzela nekaj misli iz
knjige. Misli je lepo navezala na primere iz
osebnega življenja ali primere nasploh, ki
se nam dogajajo.

Foto: osebni arhiv

Igor Plohl je dobro poznan prebivalec mesta
Lenart. Velikokrat ga vidimo na sprehodu ali
kolesu, ko drvi s svojim ročnim kolesom po
Slovenskih goricah. Velja za enega
najuspešnejših pisateljev na področju
ozaveščanja invalidnosti. Igor Plohl si je leta
2008 pri padcu z lestve poškodoval
hrbtenjačo in postal paraplegik. V letu 2009
je napisal pravljico Lev Rogi, leta 2012
avtobiografsko pripoved Ne domišljaj si!,
leta 2014 slikanico Lev Rogi najde srečo, leta
2017 roman Pustolovščine v Prlekiji, leta
2018 leposlovno-izobraževalno slikanico
Rogi in Edi na paraolimpijskih igrah in leta
2020 slikanico Lev Rogi v Afriki. V letošnjem
letu mu je uspelo izdati kar tri knjige: 15.
julija je izšla slikanica Brezzobi tiger, pri
ameriški založbi Holiday House (New York)
pa sta izšli tudi njegovi slikanici »Lucas
makes a comeback« in »Lucas at the
Paralympics«, ki sta nastali na podlagi
slikanic o levu Rogiju. Ti slikanici o
invalidnosti in drugačnosti ozaveščata
otroke in njihove starše v ZDA in na drugih
angleško govorečih območjih.

Foto: osebni arhiv

Za Igorja Plohla ni ovir – v
zadnjem letu izdal kar tri knjige,
med njimi kar dve angleški za
založbo iz New Yorka!

Novi učbeniki. Zvezki brez zavihkov. Še
prazni delovni zvezki. Naloge. Domača
branja in bralne značke. Branje za oddih.
Lahko vam pomagamo, dragi osnovnošolci
in srednješolci! Ne veste, kaj izbrati za
bralno značko? Svetovali vam bomo. Ne
najdete knjige za domače branje? Poiskali
jo bomo skupaj!
Naše prostore smo v tem letu korenito
spremenili, da je zbirka preglednejša in
naša knjižnica še bolj prijetna za svoje
uporabnike. V čitalnici boste našli mir, ki je
nujno potreben za učenje in opravljanje
domačih nalog. Na voljo je internet, imamo
tudi računalnike. Po knjižnici pa smo
razporedili prijetne kotičke za listanje revij
ali le počitek v družbi knjig. V pomoč pri
usvajanju branja vam bodo police s
posebnimi zbirkami gradiva – učimo se
branja, zato beremo po stopnjah – lahko
branje in gradivo, namenjeno bralcem z
disleksijo.

14│

‟

Biti učenec je prelepo! Odslej bodo dnevi
tekli tako, da bom spoznaval vse več
stvari: neznane predmete in nove ljudi.
(Učenec, Z. Majhen)

Tudi učiteljem in staršem namenjamo
posebno povabilo k policam z oznako O 37,
kjer se skrivajo priročniki za učenje v šoli in
doma ter zanimivi zapisi o vzgoji. Ob tem
pa ne smemo pozabiti na prostočasno
branje za navdih, sprostitev in radost.
Na ogled smo postavili razstavo gradiva na
temo Gremo v šolo!, mi pa se že veselimo
srečanj med knjižnimi policami.
Ne zamudite pa tudi 8. septembra,
mednarodnega dneva pismenosti, ko bomo
pod
zavihkom
Domoznanstvo
na
www.knjiznica-lenart.si objavili vse kratke
zgodbe, ki smo jih prejeli v okviru
literarnega natečaja 5 + 5 je 10, vsak mora
svojo zgodbo imet', in delili pisala.
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Po Slovenskih goricah

Marjan Pučko

Marjan Pučko

Zlata maša in blagoslov kapele

Velika maša v Radehovi

V nedeljo, 4. julija, se je v župniji sv. Lenarta
v Slovenskih goricah odvijalo pestro
duhovno dogajanje.
Ob prvih nedeljah v mesecu juliju je običajno
iz župnijskih cerkva veliko pogosteje kot
danes zvenela pesem: »Novomašnik bod'
pozdravljen!«. Ta pesem nas je na to nedeljo
zbrala, a le kot spomin na dogajanje pred
natančno petdesetimi leti. Takrat je namreč
lenarški rojak, doma iz Zamarkove v lenarški
župnijski cerkvi, daroval in praznoval novo
mašo. Pri pesmi, ki je tudi tokrat zazvenela
ob začetku maše, se je tokrat slišalo:
»Zlatomašnik, bod' pozdravljen!«
V župnijski kroniki je spomin na njegovo
novo mašo zapisan z besedami: »Iz ugledne
Kranerjeve družine v Zamarkovi je poklical
večni Gospodar delavca v svoj vinograd.
Najstarejši sin Franc je po končani gimnaziji
v Mariboru vstopil v bogoslovje v Ljubljani in
ga končal v Mariboru. 29. 6. 1971 je bil
posvečen v duhovnika in 4. 7. 1971 je v
domači cerkvi daroval svojo prvo sveto
mašo. Novomašni govornik je bil bivši
tukajšnji kaplan, sedaj dekan in častni
kanonik Ivan Vodeb iz Vidma ob Savi.«
Ob zlatomašniku smo se tako zbrali njegovi
domači, sošolci in domačini ter se zahvalili
za petdeset let duhovniške poti. Njegova
duhovniška pot ni vodila samo po župnijah
mariborske škofije, ampak je za pet let
vodila tudi v misijone na Madagaskar
(1974–1979). Večino svojega delovanja je
deloval in še deluje v župnijah na Koroškem.
Sedaj je župnik sodelavec v pastoralni zvezi
župnij Dravograd, Ojstrica, Št. Janž pri
Dravogradu in sv. Peter na Kronski Gori.
Zlatomašni govornik je tokrat bil zadnji
novomašnik lenarške župnije dr. Janko
Görgner, ki je sedaj župnik v sosednjem

V župnĳi sv. Lenarta v Slovenskih goricah je
podružnična cerkev sv. Marĳe Pomagaj, ki
jo je leta 1893 postavila družina Josipa
Stiperja. Njena slikovita umeščenost v
prostor ob Radehovskem jezeru se ponaša
z izjemnim pogledom na Pesniško dolino,
Pohorje, avstrĳske gore in seveda tudi
Zavrh.
V kapeli je podoba Marĳe Pomagaj, ki
vsako leto ob sebi zbere vernike širše
okolice. Tudi letos se nas je zbralo lepo
število. Letošnjo slovesno sveto mašo je
vodil doktorski študent cerkvenega prava
na papeški univerzi Lateran v Rimu,
duhovnik murskosoboške škofije, doma iz
Razkrižja, mag. Luka Rajf.

Foto: Maksimilijan Šuman

Romarska slovesnost je lepo potekala,
tokrat zaradi epidemioloških razmer ob
cerkvi
zunaj
na
prostem.
Hvala
Turističnemu društvu Radehova, ki vsa leta
skrbno pripravi, uredi in okrasi cerkev in
okolico, da je romarsko druženje in
doživetje čim bolj bogato. Tudi letos so
postavili šotore in klopi, da se je čim lažje
sodelovalo pri sveti maši.
Ob prazniku Marĳinega vnebovzetja je
običaj, da se pripravĳo zeliščni in cvetlični
šopki, ki se jih blagoslovi in odnese na svoj
dom. Tudi letos, kot vsa leta do sedaj, so jih
pripravile zeliščarke iz sosednje župnĳe sv.
Ruperta v Slovenskih goricah.

Foto: Janez Sipoš

Svetem Juriju v Slovenskih goricah in dekan
dekanije Lenart.
Zlatomašnik Franc izhaja iz Zamarkove, zato
je bila ob tej priložnosti obnovljena kapela,
ki jo domačini poznajo kot Schönwetrovo
kapelo. Kapela je bila zgrajena okoli leta
1810 kot spomin na utopljenega sina
Schönwetrovih prednikov. Skozi desetletja je
bilo zemljišče, na katerem stoji kapela,
različno vzdrževano. Sedanji lastniki so jo
delno obnovili leta 1990, sedaj pa se je
njihovo delo dokončalo in nadgradilo v lepo
celoto. Kapela je tudi doživela rop in takrat
so odnesli kip Jezusa, ki ni bil nikoli najden.
V kapeli so kipi svete družine. Posebnost v
njihovi postavitvi je, da Jezus in Marija
držita Jezusa za roke, in tako sama
postavitev kipov sporoča in nagovarja k
osnovnemu temelju vsake družine –
medsebojni povezanosti in sožitju med člani
družine. Na podstavek kipov je domačinka
Ana Šuster Kraner izdelala mozaik.
Sporočilo mozaika so vrednote, ki krepijo
temelj vsake krščanske družine in glavne
kreposti: vera, upanje in ljubezen. Osnova za
idejo je bil tako imenovani karamarški križ,
ki je svoje ime dobil po ozemlju Caramargue
v jugovzhodni francoski pokrajini Provansi.
Če boste kdaj romali v kraj Santes Maries de
la Mer, je ta kovani križ ob vstopu v mesto.
Konjerejcem in živinorejcem pa so iz tega
francoskega ozemlja bolj poznani divji
kamarški konji in biki.
Obnovitvena dela na kapeli je ob prisotnosti
zlatomašnika Franca Kranerja, našega
dolgoletnega
župnika,
in
častnega
naddekana Martina Bezgovška blagoslovil
mariborski nadškof in metropolit msgr.
Alojzij Cvikl.
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Iz dela društev
Stanko Cartl

Zmago Šalamun

Štiridesetletni jubilej
Medobčinskega društva invalidov
Lenart
pevskega zbora MDI Lenart, in sedanji
pevovodja Vlado Maguša.

Zmago Šalamun

Redni občni zbor Govedorejskega
društva Slovenske gorice – Lenart
Člani Govedorejskega društva Slovenske
gorice – Lenart so se v petek, 16. julĳa,
zbrali na rednem občnem zboru, na
katerem so se, kot je običaj, naprej
seznanili s poročilom o opravljenem
društvenem delu v letu 2020, nato pa so
potrdili še program dela za leto 2021.

Foto: arhiv društva

Najboljšim rejcem goveda so, glede na tako
imenovano A-kontrolo s strani KGZ Ptuj, ob
tem podelili posebna priznanja.

Foto: Viktor Zemljič

Zbrane je prav tako nagovoril predsednik
društva Dušan Derganc, ki je podal poročilo
o delu in med drugim dejal, da so takoj, ko
so razmere dopuščale, začeli z delom. Tako
se je mešani pevski zbor MDI udeležil 23.
revije pevskih zborov društev invalidov
Zveze delovnih invalidov Slovenije, ki je
potekala 15. junija na gradu Bistra pri
Vrhniki. Izvedli so tudi enodnevni izlet na
Grosuplje, kjer so se srečali z znanim
župnikom Martinom Golobom in si v Stični
ogledali samostan in krščanski muzej. Izleta
se je udeležilo 63 članov. Predsednik
društva je med drugim predstavil še načrt
aktivnosti do konca letošnjega leta.

Foto: Karin Gosak

V soboto, 3. julija, so se na lenarški Poleni
zbrali člani in članice ter gostje
Medobčinskega društva invalidov (MDI)
Lenart na svečanosti ob 40-letnici delovanja
društva. Slovesnosti se je udeležilo 188
članov društva. Slavnostni govornik na
prireditvi je bil predsednik Zveze delovnih
invalidov Slovenije Drago Novak, ki je
podelil tudi priznanja zveze, ki so jih prejeli:
MDI Lenart, Anica Kajzersperger in Franc
Vidovič. MDI pa je priznanja podelilo vsem
dvanajstim poverjenikom društva in vseh
šest občin z Upravne enote Lenart je prejelo
častne listine. Priznanja je prejelo tudi pet
članov za dolgoletno delo, to so Lojzka
Špindler, Elizabeta Bauman, Emilija Šuman,
Marija Perko in Nada Koletnik. Priznanje sta
prejela še Rudi Tetičkovič, ustanovitelj

Oživitev in zagon aktivnosti v
Zvezi društev upokojencev
Slovenskih goric

Z dnevom preklica epidemije bolezni covid19 in izboljšanjem stanja obolenja,
umrljivosti in precepljenih so se sprostili
pogoji za ponoven zagon kolesja delovanja
in načina življenja s podobnim vrtenjem
kot pred epidemijo. Aktivnosti za dušo in
potrebo slehernega od nas, kot so kultura,
šport, rekreacija in druge, se z določenimi
zadržki in pogoji zopet oživljajo in nas
vabijo. Po toliko mesecih navodil, omejitev
in prepovedi gibanja ter druženja smo žejni
in lačni vsega, za kar smo bili mesece
prikrajšani.
Programi društev upokojencev in zveze so
bili skoraj leto in pol v fazi mirovanja. V
tem času so se vsa društva ravnala po
navodilih vladnih ukrepov in NIJZ.
Posamezna društva so izvedla samo kakšen
sestanek in še to v omejenem številu, da so
sestavili program dela in pripravili obvezno
dokumentacijo za delovanje in poslovanje.
V času dovoljenih aktivnosti je Društvo
upokojencev
Cerkvenjak
kot
prvo
organiziralo meddruštveno tekmovanje v
kegljanju s kroglo na vrvici. Načrtovani
izlet članstva je realiziralo Društvo
upokojencev Lenart, in sicer v Brezje in
Planico. Izlet so izvedli v Društvu
upokojencev Sveti Jurij in v tem sklopu
izvedli tudi občni zbor članstva. Društvo
upokojencev Sveta Trojica je uspešno
organiziralo srečanje »talentov pisane
besede in poezije«, koncert pevskih zborov,
tradicionalni križev pot in občni zbor
članstva. V Društvu Sveti Jurij so uspešno
izveden izlet kombinirali z občnim zborom.
Društvu upokojencev Benedikt je uspelo
realizirati
meddruštveno
rekreativno
kolesarjenje. V Voličini pa je Društvo
upokojencev izvedlo volilni občni zbor, na
katerem so izvolili sedanje vodstvo še za
naslednji mandat.
Najpomembnejši dogodek je bil redna letna
skupščina v organizaciji Zveze društev
upokojencev Slovenskih goric v Lenartu, ki
je potekala 16. 7. 2021. Na volilni
skupščini, katere se je udeležilo 45
delegatov od skupno 54, so bili povabljeni
gostje in župani.
Na skupščini, ki jo je že tradicionalno vodil
častni član Ivan Černčec, je bilo razrešeno
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dosedanje vodstvo, ki je zvezo vodilo več
kot 8 let, in izvoljeni so bili novi organi. Od
sedanjega odbora sta prenehala s funkcijo
predsednik Stanko Kranvogel in tajnik
Stanko Cartl. Delegati so izvolili novo
vodstvo Zveze društev upokojencev
Slovenskih goric, in sicer za novega
predsednika dosedanjega podpredsednika
Milana Hlevnjak, za tajnico pa Marijo
Huber, prav tako so izvolili člane
upravnega in nadzornega odbora ter
častnega razsodišča. Novi predsednik
Milan Hlevnjak je simbolično od prejšnjega
predsednika Stanka Kranvogla prejel ključe
od sedeža Zveze društev upokojencev
Slovenskih goric, s čestitko in željo, da
novo vodstvo nadaljuje tam, kjer je prejšnje
končalo. Izvoljeni predsednik se je
Kranvoglu in Cartlu zahvalil za dolgoletno
opravljeno delo in skupaj s tajnico obema
izročil pisno zahvalo za dolgoletno in
predano delo v Zvezi društev upokojencev
Slovenskih goric ter jima vročil simbolično
darilo. V nadaljevanju skupščine so bili
sprejeti vsi akti, kot sta program dela in
finančni plan za leto 2021.
Na skupščini so bila iz rok predsednika in
tajnice podeljena tudi priznanja Zveze
društev upokojencev Slovenskih goric za
uspešno delo v društvu, in sicer: Mileni
Štuklek, Zinki Zorko, Ivanu Heriču, Maksu
Horvatu, Ireni Moge, Jožici Žvajker in
Francu Kirbišu.
Posebej so prejeli podobno priznanje tudi
prostovoljci/-ke programa »Starejši za
starejše DU Voličina« za uspešno delo, in
sicer Irena Hadžiselimovič, Esher Bane
Hadžiselimovič, Lojzka Rojko, Slavica
Božič, Milica Cafuta, Lojzka Tuš, Anica
Šešerko, Milena Rožmarin, Marica Muršec
in Lojzka Erman.
Kot zaključna misel na skupščini je bila
izrečena želja po uspešnem delu novega
vodstva, umiritvi in normalizaciji razmer,
ponovni oživitvi in realizaciji vseh
aktivnosti, ki so še v fazi izvajanja do konca
tega leta, sledila pa je še največja želja, in
sicer da bi bili vsi zdravi in se sposobni
družiti ter normalno delovati.
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Od tod in tam
GZ Lenart

Pasji kosmatinci lahko gredo v
pasjo šolo v Lenart

GZ Lenart nabavila novo vozilo

Vpisi v tečaj šolanja so mogoči v soboto, 28.
8. 2021, med 15. in 16. uro v ŠRC Polena,
na vadbišču za pse. Tam se lahko pridobijo
tudi vse potrebne informacije glede šolanja.
Šolanje v Lenartu bosta izvajala Andrej
Tomažič, licencirani inštruktor, ki je tudi
lastnik dobermana Stevena, in Marjan
Zupanič, vodja šolanja na KD Ptuj.

Ponosni so na statistiko, ki pravi, da so v
osmih letih delovanja v Lenartu učili kar
362 kužkov, od tega jih ima 72 BGH-izpit.
Na vprašanje, kaj vse se lahko naši kužki
naučijo, pa Zupanič odgovori: »Na tem
poligonu se lahko opravlja tečaj za Agility,
vsako pomlad in jesen pa vpisujemo v tečaj
Male šole in Začetni tečaj, kjer je bistvo
vsega, da lastnike psov ozaveščamo in jim
pokažemo, kako se je treba do psa obnašati
doma, kako morajo z njim ravnati družina
in otroci itd. Naučimo vas pravilne igre s
psom, osnove s psom, osnovna povelja
(sedi, prostor, hoje ob nogi in odpoklic),
odpravljajo pa se tudi že prve vedenjske
nepravilnosti. Zagovarjamo individualni
pristop, zato na željo vodnika pokažemo
tudi razne tehnike, ki jih vodnik potrebuje
pri sobivanju s kužkom. Moram poudariti,
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Foto: arhiv društva

V osmih letih učili več kot
360 psov

Foto: arhiv GZ Lenart

Vsak kuža je primeren za pasjo šolo, je pa
res, da so nekateri manj, spet drugi bolj
trmasti. Marjan se ob takem vprašanju le
nasmehe in pove, da se prav vsakega psa da
marsikaj naučiti, vendar je potreben pravilni
pristop. Pomemben je odnos med človekom
in psom: s psi ravnamo spoštljivo, brez
grobosti, biti moramo vztrajni in ne smemo
iskati bližnjic. Dejstvo je, da pot do lepo
vzgojenega psa zahteva nekaj časa,
potrpljenja in predvsem pravilen pristop!
Takoj, ko kuža pride k hiši, začnemo s
socializacijo in šolanjem – to je običajno od
treh mesecev naprej. Vedeti je namreč treba,
da takrat psiček še nič ne ve in da ima
vodnik psa pred seboj nepopisan list, ki ga
lahko po svojih željah pripravi na skupno
potovanje za naslednjih deset in več let.

Foto: Nina Zorman

Moj kuža ni za v pasjo šolo!

- izvedbe napovedane gasilske vaje Požar
VDC Polž 2021,
- izvedba napovedane gasilske vaje Požar
TBP 2021,
- izvedba 28. družabnega srečanja gasilskih
veterank in veteranov GZ Lenart,
- izvedba 10. tabora gasilske mladine GZ
Lenart,
- izvedba posveta mladinskih mentorjev GZ
Lenart.
Doseganje zastavljenih ciljev nam je
vsekakor uspelo. Zlasti sodelovanje z
zunanjima partnerjema nam je omogočilo
izkušnje, ki so za nas zelo pomembne. V
gasilskih vajah smo podrobneje spoznali
»naše delovno okolje« – največje podjetje v
naših krajih in tudi delo z ljudmi s
posebnimi potrebami. Oboje je pomembno
obogatilo zakladnico naših znanj in
spoznanj.
Iskreno se zahvaljujemo za pomoč pri
prijavi projekta vsem lokalnim skupnostim,
Razvojni agenciji Slovenske gorice in vsem
ostalim, ki so kakorkoli prispevali k uspešni
prijavi.
Gasilcem GZ Lenart pa se zahvaljujemo za
pomoč in podporo pri izvedbi zastavljenih
nalog. Brez njihove pomoči in razumevanja
v teh neobičajnih časih nikakor ne bi uspeli
izvesti vsega, kar smo si zastavili.
V okviru načrtovanih aktivnosti bomo
gasilci opravili več kot 1100 ur
prostovoljnega dela in tako spet dokazali,
da skupaj zmoremo vse, zato smo tudi
našemu novemu vozilu Dacia Duster dali
ime GVZ-1 – vozilo za vse. Trenutno je to
novo vozilo v Sežani, kjer poteka
usposabljanje gasilcev za gašenje požarov v
naravnem okolju.

Foto: Nina Zorman

Za marsikoga je malce nenavadno, da v
Lenart prihajajo učitelji s Ptuja, ki nam
pomagajo šolati pse. Zgodba dobrega
sodelovanja se je začela pisati jeseni leta
2013, ko je prvo idejo dobila starejša gospa
z vnukinjo, ki je nato gospodu Marjanu
Zupaniču predlagala, da bi morda lahko
razmislili o šolanju psov v Lenartu, saj se kar
nekaj Lenartčanov vsako leto vozi na Ptuj, da
tam šolajo svoje pse. »Ideja se mi je zdela na
mestu, saj smo res vsako leto dobili kar nekaj
ljudi iz tega konca, ki so k nam vozili na
šolanje pse. Ko je ta predlog prišel do župana
mag. Krambergerja, ga je z velikim
odobravanjem tudi sprejel. Dejal je, da si
zelo prizadevajo, da bi se kinološke veščine
razširile tudi v tem podeželskem mestecu,
vendar se takrat ni javil nihče, ki bi imel
primerne licence za opravljanje tega dela,«
razlaga prve zametke delovanja v Lenartu
vodja šolanja Marjan Zupanič. Po dobrem
premisleku je župan predlagal lokacijo na
Poleni, ki smo si jo skupaj ogledali. Prva štiri
leta so vadbe potekale brez ograje, a so kaj
kmalu ugotovili, da je nujno potrebna zaradi
drugih prisotnih na Polenih – predvsem
zaradi konjenikov, ki so trenirali s konji. »Po
štirih letih smo tako uredili ograjo, sledila je
ureditev razsvetljave, zasajenih je bilo tudi
nekaj dreves, ki so nam nudila prijetno
ohladitev v poznopoletnih in jesenskih
mesecih,« pripoveduje Zupanič, ki ima tudi
sam štirinožnega prijatelja, belgijskega
ovčarja, ki sliši na ime Alf.

da je zelo pomembno obnašanje ljudi do
psa – psa je treba pravilno socializirati,
naučiti, kako reagirati na družino in
otroke, da se mu prikaže čim več različnih
vplivov od zunaj (v množici, z več psi itd.).

Foto: arhiv GZ Lenart

Ljubiteljem psov in njihovim štirinožnim
sopotnikom bo v avgustu ponovno
omogočen vpis v pasjo šolo, ki jo izvajajo
licencirani inštruktorji za šolanje psov iz
Kinološkega društva Ptuj (KD Ptuj). Pasja
šola se že osmo leto izvaja na lenarški Poleni,
kjer je lepo urejeno vadbišče za šolanje psov
z ograjo in poligonom.

Prostovoljna gasilska društva, povezana v
GZ Lenart, skrbijo za kakovostno izvajanje
javne gasilske službe na terenu Upravne
enote Lenart. Skozi vsa viharna obdobja
smo gasilci GZ Lenart uspeli ohraniti
enotnost in enovitost – vsi gasilci iz bivše
občine Lenart smo povezani v eno zvezo.
To nam omogoča višjo kakovost delovanja
na
najpomembnejših
področjih:
izobraževanju, delu z gasilsko mladino,
članicami in gasilskimi veterani ter
urejanju zavarovanj gasilske opreme in
objektov.
GZ Lenart je do nedavnega imela v lasti
poveljniško vozilo, staro dvajset let, ki pa ni
več bilo kos vsem zahtevanim nalogam.
Tako smo se lani odločili prijaviti na 4.
javni poziv LAS Ovtar Slovenskih goric –
sklad EKSRP s projektom nabave gasilskega
vozila za zveze – GVZ-1.
Na prijavi smo uspeli in letos v januarju
nam je bil projekt odobren. Z velikim
veseljem smo zavihali rokave in smo pred
koncem izvajanja zastavljenih nalog v
okviru nabave vozila.
K sodelovanju v projektu smo povabili tudi
zunanja partnerja: podjetje TBP, d. d., iz
Lenarta in VDC Polž Maribor, enota Mravlja
Lenart.
V projektu smo sledili cilju, da izboljšamo
kakovost svojega delovanja in ga
nadgradimo, zlasti na področju dela z
ranljivimi skupinami (mladino, ženskami,
starejšimi
in
ljudmi
s
posebnimi
potrebami).
V okviru izvedbe projekta bodo izvedene
naslednje naloge:
- nabava vozila,
- nadgradnja vozila,
- predaja vozila namenu,

Foto: arhiv GZ Lenart

Foto: arhiv društva

Nina Zorman
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opremĳo šole, občine, gostince, hotele,
zdravnike, podjetja, gasilce, planince,
društva itd. Ni, da ni …

Nina Zorman

»Vedno sem bil povezan s športom, pravo
pa me je veselilo in zanimalo. Že kot
mularĳa smo se vedno ukvarjali z
različnimi športi, odvisno od tega, kaj je
bilo takrat hit v Lenartu. Najprej smo bili
vsi pri rokoborbi, nato atletiki, nogometu,
košarki, kolesarstvu itd.,« pove Bogdan, ki
se je vedno gibal med športom in pravom.
»S prĳateljem Darkom Rebernikom sva
imela kar sedemnajst let nogometno
oddajo GOL, ki je bila na Radiu Slovenske
gorice vsako sredo. V nogometu poznam
zelo veliko ljudi, zato sem predlagal, da bi
lahko to »malo dali ven«, da ljudje slišĳo,
kaj se dogaja v nogometu od Jurovskega
Dola do Nogometne zveze Slovenĳe.

Šestnajst let dela v obleki
in kravati je zamenjal za
trenirko JAKO
»Celih šestnajst let sem delal v notarskih
pisarnah v Gornji Radgoni in Lenartu in
seveda bil vsak dan v obleki in kravati. Že
ko sem študiral pravo, mi je bilo
gospodarsko pravo najbolj zanimivo,
čeprav v družini nihče ni imeli podjetja,
zato sploh nisem vedel, kaj to pomeni imeti
svojo firmo. Oče je bil namreč zdravnik,

mama pa dolga leta vodja zemljiške knjige
na lenarškem sodišču, nato pa je delala v
lenarški
notarski
pisarni,«
svojo
podjetniško pot opiše Bogdan. Prvi stik z
blagovno znamko JAKO je dobil prek
predsednika Komisĳe za mali nogomet pri
avstrĳski
nogometni
zvezi
Alfreda
Schloyerja, s katerim sta zelo dobra
prĳatelja že petnajst let. Seznanil ga je z
blagovno znamko JAKO in dejal, da iščejo
zastopnika za Slovenĳo. »Klikerji« so mi
poskočili v sekundi, ne vem, kakšna višja
sila je takrat priletela vame, saj sem mu
takoj odvrnil: »Jaz bom to delal!« Tako
doživeto o svojih prvih srečanjih razlaga
Bogdan.

Po dobrih treh letih trdega
dela je dobil ekskluzivno
zastopstvo
V prvih treh letih in pol je velikokrat šel z
glavo skozi zid. »Sedaj je morda videti
lahko in ti marsikdo reče, saj sem vedel, da
boš uspel, vendar nihče, ki tega ni poskusil,
ne ve, skozi kaj gre mladi podjetnik,« pove
Bogdan. Malo po novem letu me pokliče
direktor izvoza pri blagovni znamki JAKO
Hans Werkle, da bo čez teden dni v
Kitzbühlu in da bi se rad sestal z mano. Na
sestanku mi pove, da sem delal več kot
odlično in da mi JAKO daje ekskluzivno
zastopstvo za Slovenĳo. »To so občutki, ki
se jih ne da na kratko opisati, je enako, kot
ko športnik zmaga tekmo, dobi medaljo ...
ko si enostavno poplačan za ves trud, za
vse garanje, za vse neprespane noči,« še
danes ganjen pove Bogdan. Lansko leto, tik

pred korono, je bil Hans Werkle na obisku
v Lenartu, na sedežu podjetja JAKO
Slovenĳa. Sprejel ga je tudi župan mag.
Janez Kramberger.

Nemška blagovna znamka,
ki ji zaupa več kot 100.000
ekip v več kot šestdesetih
državah

Vita Šport, d. o. o., podpira Vinsko
nogometno reprezentanco Slovenĳe, ki je
štirikratni evropski prvak, in POLKA
nogometno reprezentanco Slovenĳe, kjer je
več kot 30 članov. Ti prihajajo iz različnih
narodno-zabavnih ansamblov – od Čukov,
Ansambla Saše Avsenika do Poskočnih. S
posebno akcĳo Pomagajmo ženskemu
nogometu
nudĳo
vsem
igralkam
nogometa,
futsala
in
nogometnim
sodnicam 30-odstotni popust na vse
izdelke iz veljavnega kataloga JAKO 2021.
Ambasadorka športne opreme JAKO v
Slovenĳi je violinistka Ana Vurcer, ki je
članica glasbene skupine Učiteljice. Skupaj
so
tudi
nadgradili
sodelovanje
s
snemanjem videospota za pesem Šlag, kjer
so dekleta nosila športno opremo JAKO. Ta
videospot si je do danes ogledalo več kot
6,5 milĳona ljudi.

Najvišje kotirana kluba z dresi JAKO sta
Bayer 04 Leverkusen in VfB Stuttgart. Obe
ekipi igrata v 1. nemški »bundesligi«.
Glavni sponzor ekipe VfB Stuttgart je
Mercedes-Benz Banka, tako da ima
Mercedes svoj znak tudi na dresu JAKO
ekipe VfB Stuttgart. Kar nekaj slovenskih
nogometnih trenerjev je že delovalo ali
delujejo v klubih, ki ima športno opremo
JAKO (Matjaž Kek, Srečko Katanec, Slaviša
Stojanovič, Darko Milanič, Luka Elsner
itd.). JAKO je poslovno vezan tudi na
ženski nogomet, saj je nemška ženska ekipa
Turbine Potsdam, ki tekmuje v 1. nemški
»bundesligi« v športni opremi JAKO. Ekipa
Turbine je tudi večkratni nemški in
evropski prvak. V novi tekmovalni sezoni,
ki se je začela v tem mesecu, pa JAKO
Slovenĳa sodeluje z Ženskim nogometnim
klubom Ljubljana.

Foto: osebni arhiv

Bogdan Šuput je znano ime v svetu
nogometa in nasploh športa. Že dobrih
pet let je ekskluzivni zastopnik priznane
nemške blagovne znamke JAKO v
Slovenĳi, ki jo je Združenje nemških
športnih trgovcev razglasilo za najboljšo
športno blagovno znamko v Nemčĳi za
leto 2020. Je človek, ki ne čaka na
uspeh, temveč ga je poiskal sam. Velja za
podjetnika, ki ima v glavi milĳon idej, ki
jih pridoma udejanja v svojem podjetju
Vita Šport, d. o. o., ki ima trgovino na
Gubčevi ulici 10 v Lenartu.

Povezovanje in
sodelovanje je ključ do
uspeha

Foto: Nina Zorman

Iz notarske
pisarne
neposredno v
podjetništvo z
nemško
blagovno
znamko JAKO

Tudi med karanteno smo bili zanesljiv
partner in vse izdobavili, kot je bilo
dogovorjeno. Prednost podjetja JAKO je
tudi v tem, da ima v vsakem trenutku kar
95 % artiklov, ki so v katalogu, tudi takoj
dobavljivih. Nedolgo nazaj so ponudbo
razširili tudi v poslovni svet in tako lahko

Zmago Šalamun

Spominska slovesnost v Zavrhu ob obletnici generalove smrti

Prireditev
je
povezoval
predsednik
Domovinskega društva general Maister
Maribor in pobudnik Maistrovih prireditev v
Zavrhu Aleš Arih, ki je zbranim predstavil
kratek oris Maistrovega delovanja v Zavrhu.
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V kulturnem programu so nastopili
recitatorji, in sicer: Marjana Sukič iz
Porabja, Milena Makovec iz Prekmurja in
Silvo Safran iz Maribora. Nastopili so tudi
člani in članice Mešanega pevskega zbora
Andrej Maroša DU Beltinci, ki ga vodi
zborovodja Matija Horvat, in Komorni zbor
Zveze Slovencev v Monoštru z zborovodjem
Tomažem Kuharjem. Tone Štefanec je
predstavil knjigo Zgodbe, ki jih piše
življenje.
Po kulturnem programu je sledilo druženje.
Organizatorji so s skupnim srečanjem na
»Maistrovem Zavrhu« počastili spomin na
pokončnega Slovenca, hrabrega vojaka in
čuječega pesnika, ki je zaznamoval
slovensko zgodovino.

Foto: J. K.

Domovinsko društvo generala Rudolfa
Maistra Maribor je v soboto, 31. julija,
organiziralo kulturno prireditev na ploščadi
pred Štupičevo vilo v Zavrhu ob obletnici
smrti generala Rudolfa Maistra.
Organizatorji so ob tej priložnosti v Zavrh
povabili pevce iz Prekmurja in Porabja, ki so
si že dalj časa želeli obiskati kraj, kjer je
občasno počitnikoval general Maister in
opeval lepote Slovenskih goric. Gostje so si
pred slovesnostjo v Zavrhu ogledali razstavo
Maister po Maistru.
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Od tod in tam

Zmago Šalamun

Foto: Tadej Regent

Vodenje SVZ
Hrastovec prevzel v. d.
direktorja Aleksander
Gungl
Z letošnjim julijem je vodenje Socialno varstvenega zavoda
Hrastovec (SVZ Hrastovec) prevzel vršilec dolžnosti
direktorja Aleksander Gungl, ki je bil že pred prevzemom
funkcije zaposlen v SVZ Hrastovec.
Aleksander Gungl s Svete Trojice je po osnovni izobrazbi
elektrotehnik. Delal je v lenarškem podjetju Inter alarm. Po
osmih letih se je zaposlil v SVZ Hrastovec kot vodja
vzdrževalne službe, ki jo je tudi vzpostavil, saj so prej
vzdrževalna dela izvajali zunanji izvajalci. Ob delu se je
izobraževal na Fakulteti za organizacijske vede v Kranju in
študij uspešno zaključil z nazivom diplomirani organizator –
menedžer. Po končanem študiju je prevzel delovno mesto
»strokovni sodelavec za javna naročila in kakovost«, kjer je
bil zaposlen do prevzema funkcije vršilca dolžnosti
direktorja.
Aleksander Gungl je napovedal spremembe, predvsem
namerava stopiti na pot deinstitucionalizacije, saj želi ljudi
iz zavoda postopoma preseliti v skupnost, kjer naj bi dobili
potrebno oskrbo, kar od Slovenije zahtevajo tudi konvencija

o ljudeh z motnjami v duševnem zdravju in duševnem
razvoju ter evropske smernice, pa tudi zgledi številnih
evropskih držav.
Kot pravi, se bo zavzemal, da bodo stanovalci SVZ Hrastovec
imeli prijazno okolje in ustrezno strokovno podporo v
skupnosti: »Za tiste, ki bodo ostali na lokaciji v Hrastovcu,
bomo uredili naše bivalne prostore, da bodo primerni in
bodo ustrezali normativom in standardom. Moja vizija je, da
je zavod primerljiv evropskim standardom in sodobno
usmerjen. Zavzeto že delamo na projektu v Lenartu, kjer
bomo zgradili modernejšo enoto: gre za devet manjših hiš,
od katerih bo sedem namenjenih nastanitvi do dvanajst
uporabnikov, kar nam narekujejo moderne smernice

deinstitucionalizacije. To pa pomeni bolj domače,
gospodinjske skupnosti in tudi, da se te večje enote,
predvsem grajske, zapirajo.«
Prav tako pravi, da se je zavod nekoliko skrčil, saj ni več
polno zaseden, kar je odraz pandemije. Ob tem dodaja: »Po
celotni Sloveniji se število uporabnikov zmanjšuje, kar je
sicer dobro, saj Slovenija ni bleščeča na tem področju in ima
preveč ljudi v zavodih. Predvsem se bomo zavzemali za to,
da bomo zavod odpirali, gradili nove enote, kjer bo v
ospredju skupnostne storitve tako imenovana gospodinjska
skupnost.«
Priložnost vidi tudi v družbenem vključevanju ljudi z
motnjami v duševnem zdravju in duševnem razvoju, saj
želijo spremeniti odnos družbe do različnih: »Dejstvo je, da
družba, ki poskrbi za svoje najranljivejše, s tem dokazuje
svojo razvitost in zrelost.«
Prejšnje vodstvo je izdalo mnenje, da se iz gradu Trate mora
izseliti Muzej norosti, za kar Gungl pravi, da je to negativno
vplivalo tudi na SVZ Hrastovec. Ob tem poudarja: »Menim,
da sta potrebna proaktivna akcija in dogovor. Osebno čutim
spoštovanje in hvaležnost do članov Muzeja norosti, saj gre
za prostovoljce, ki nesebično pomagajo v svojem prostem
času in se z raznimi akcijami trudijo na tem področju. Tako
kot mi tudi oni delajo za dobrobit najranljivejših skupin. V
ospredju jim ni dobiček, zato menim, da je takim ljudem
treba omogočiti, da bodo delovali naprej. Glede na delo, ki
ga Muzej norosti opravlja na socialnem področju, pa vidim
v tem tudi priložnost za tvorno sodelovanje.«

Mojca Simonič

Iz Lenarta v Piran!
Doživljajski tabor znamenitosti, ki ga je organizirala Zveza društev za pomoč osebam z
motnjami v duševnem razvoju Slovenije, je potekal v Piranu, in sicer od 15. 8. do 22. 8.
2021. Z veseljem sem se ga, kot spremljevalka, udeležila z zainteresiranimi člani Društva
Sožitje Lenart.
Naša dogodivščina se je pričela že, ko smo se odločili zanjo. Veselo smo pripravili vse za na
pot in z zaupanjem sedli v gasilski kombi – hvala, dragi gasilci, za prevoz, lepo nam je bilo
na poti iz Štajerske v Piran, kjer nas je pričakala vodja tabora, ga. Avsec. 16 zabave željnih
uporabnikov in 5 pozitivnih spremljevalk smo skupaj izkoristili sončne žarke, toplo morje,
spoznavali življenje v in ob morju, si ogledali razstavo kač, obiskali Pomorski muzej Piran,
Tartinijevo hišo, akvarij Piran, 3D kino, se udeležili koncerta Vročega orkestriona, hodili po
obzidju in še marsikje drugje, izpeljali ustvarjalne delavnice, plesali, peli. Uživali smo tudi
na vožnji z ladjo.
Hvaležna sem, da mi je bila zaupana naloga spremljevalke štirih čudovitih in posebnih ljudi,
ki so mi omogočili dragoceno izkušnjo. S spremljevalkami smo sodelovale, si pomagale ter
uživale v različnosti, a popolnosti.
Razgled na Piran nas bo zmeraj spremljal, veselimo pa se že vseh prihodnjih!

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

Foto: osebni arhiv

kolumnah in drugih prispevkih zunanjih
avtorjev, ne izražajo nujno stališča uredništva.
Imetnik materialnih avtorskih pravic avtorskih
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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 (8/2021) bo izšla v petek,
24. 9. 2021. Rok za rezervacijo oglasnega
prostora in oddajo člankov je 10. 9. 2021.

Cenik oglasnega prostora

del v Ovtarjevih novicah je Razvojna agencija
Slovenske gorice ali avtorji, ki imajo z

1/16 strani

izdajateljem sklenjene avtorske pogodbe, zato
teh del ni dovoljeno reproducirati, distribuirati
ali drugače uporabljati v tržne namene brez
ustreznega

pisnega

dovoljenja

oziroma

124x40 mm

80,00€
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100,00€
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K navedenim cenam se prišteva DDV.
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Šport
Futsal

Duplek bo gostil tekme slovenske
ženske futsal reprezentance
med Finsko in Slovaško. V nedeljo, 10.
septembra, pa bo prav tako v športni
dvorani Duplek še tekma med Slovenijo in
Slovaško. To bo že 4. medsebojna tekma
med Slovenijo in Slovaško. Na dosedanjih
treh tekmah so Slovenke dvakrat slavile in
zabeležile en remi. V reprezentanco je
tokrat vabljenih kar 6 igralk KMN
Slovenske gorice in sicer ob kapetanki
Valentini Tuš še Rebeka Šnofl, Aneja
Lorbek, Laura Škvorc, Ines Krajnc in
Rebeka Bačar.

Foto: osebni arhiv

Slovenska ženska futsal reprezentanca se je
v okviru priprav na oktobrske kvalifikacije
minuli vikend znova zbrala na krajših
pripravah v Dupleku. Nova športna
dvorana v Dupleku pa bo med 8. in 10.
septembrom ponovno gostila izbrano vrsto
Slovenije, ki se bo na prijateljskem turnirju
pomerila z reprezentancama Finske in
Slovaške. Slovenke se bodo v petek, 8.
septembra,
pomerile
proti
močni
reprezentanci Finske, kar bo prva
medsebojna
tekma
med
tema
reprezentancama. Dan kasneje bo tekma
Futsal - NK Jurovski Dol

Futsal

V lov na zgornji del lestvice

Slovenske gorice za uvod v sezono
proti novinkam ŠD Extrem

ekipo NŠ Roho. Cilj kluba in igralcev ob
kapetanu Roku Majerju je uvrstitev v
zgornji del lestvice. Prihodnjo domačo
tekmo bodo Jurovčani odigrali v sredo 1.
septembra ob 17.00 proti NK Peca.

Foto: osebni arhiv

S tekmami prvega kroga so nov nogometni
ples v novi sezoni pričeli tudi nogometaši
NK Jurovski Dol, ki so edini predstavniki
klubov iz območja UE Lenart v tem rangu
tekmovanju. V prvem krogu so se
nogometaši Jurovskega Dola pomerili z

Prihodnji konec tedna se s tekmami 1.
kroga pričenja 9. sezona državnega
prvenstva v futsalu za ženske. Za naslov
državnih prvakinj 2021/22 se bo v letošnji
sezoni pomerilo 6 ekip. Poleg KMN
Slovenske gorice še KMN Sevnica, ŽNK
Celje, ŠD Košana, ŽNK Vrhnika in ŠD
Extrem. Igralke KMN Slovenske gorice so s
pripravami in prvimi treningi pričele že 26.
julija. Ekipa v primerjavi z lansko sezono
ostaja bolj ali manj enaka. Klub sta sicer
zapustili Jerneja Senekovič in Nina Žižek,
ki se selita k Celjankam. Veseli pa dejstvo,

da je s treningi po porodu ponovno pričela
najboljša slovenska futsal igralka Tanja
Vrabel.
Po
poškodbi
kolena
in
dolgotrajnem okrevanju pa sta s treningi
pričeli tudi Larisa Fras in Rebeka Bačar.
Novinka v dresu Slovenskih goric je Tajda
Tušek iz Dupleka, kjer bo ekipa iz Voličine
tudi igrala domače tekme. Cilji v taboru
trikratnih
državnih
prvakinj,
KMN
Slovenske gorice so seveda ponovna
osvojitev 1. mesta in vrniti naslov državnih
prvakinj v osrčje Slovenskih goric.

Futsal

Benedikt letos tudi proti Olimpiji
17. septembra se s tekmami 1. kroga
pričenja nova sezona za klube v 2. SFL. V
drugo ligaški konkurenci se bodo po
lanskem 3. mestu ponovno pomerili
futsalerji KMN Benedikt – Slovenske
gorice. Ekipa v primerjavi z lansko sezono
ni doživela večjih sprememb, tako da bo
uvrstitev med 3 najboljše v 2. SFL
naskakovala tudi letos. Že v prvem krogu se
bo v lokalnem derbiju Benedikt v domači

športni dvorani pomeril proti Miklavžu.
Tekma se bo pričela ob 20. uri. Poleg
omenjenih dveh ekip bodo v letošnjem
tekmovanju nastopile še drugo uvrščena
ekipa lanskega prvenstva ŠD Extrem, lanski
prvoligaš KMN Sevnica, KIX Ajdovščina, NK
Proteus Postojna in novinec v članskem
futsal tekmovanju, klub iz prestolnice
Futsal Olimpija.

2. MNZ Maribor

Ta konec tedna v boj za točke tudi
NK Lenart in NK Cerkvenjak
Ta konec tedna pričenjajo s tekmovanjem
tudi v 2. MNZ Maribor. Oba slovenjegoriška
kluba se bosta v uvodnem krogu pomerila
na domačem igrišču. NK Lenart se bo tako

v soboto, 28. avgusta, ob 17. uri na Poleni
pomeril proti NK Paloma. Ob isti uri pa bo
NK Cerkvenjak na domačem igrišču gostil
ŠD Biosad Jakob.

Stran ureja: Dejan Kramberger
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Nasveti in dogajanja

Teja Vogrinec

Marija Čuček

ŠKSG: Adijo poletje, zdravo jesen!

Navadna smetilka (Euphrasia
officinalis)

Kljub začetku šolskih obveznosti pa je za
ŠKSG jesen veseli čas. Izvedli bomo
taborjenje, tečaj znakovnega jezika, tečaj
fotografiranja itd. V glavnem, sledi nam na
socialnih omrežjih in izvedi, kaj se bo
dogajalo!
Verjetno nam sploh ni treba vprašati, česa
se jeseni najbolj veselimo: PÜTAFESTA. Res
smo žalostni, da nam razmere že drugo leto
ne dopuščajo organizacije – bo pa zato
naslednji skupek vseh idej, ki smo jih do
sedaj nabrali.
V tem času smo se posvetili tudi
organizaciji
jesenskega
izleta.
Več
informacij sledi kmalu. Zato pa bodimo
pridni, pazimo na svoje zdravje in
poskrbimo, da bomo lahko čim dlje skupaj
uživali na naših dogodkih.
In še najpomembnejša aktivnost jeseni:
podaljšanje članstva. Ko prejmete potrdilo
o vpisu, se oglasite v naši pisarni v Centru
Slovenskih goric. Uradne ure potekajo
vsako sredo od 17.00 do 20.00 in vsako
soboto od 10.00 do 13.00. Če v tem času ne
utegnete, pa si poglejte našo spletno stran
sksg.org ali pa nas kontaktirajte na
info@sksg.org. Veselimo se ponovnega
sodelovanja.

Foto: arhiv ŠKSG

Komaj smo se odklopili in si oddahnili od
pouka, predavanj, vaj, testov in izpitov, pa
je že tukaj konec avgusta, ko moramo
ponovno zagnati naše možganske celice.
Nakupovanje šolskih potrebščin, jesenski
izpitni roki, popravni izpiti. Vemo, tudi
nam to ne diši. Zato pa dajmo izkoristiti še
zadnje poletne dneve in se spomnimo, kako
smo skupaj preživeli poletje.
Naučili smo se mešati koktajle, da smo si
jih na morju lahko kar sami pripravili.
Dobrodelno
smo
sodelovali
na
krvodajalskih akcijah po UE Lenart in se
pozabavali na standupu v Benediktu, na
wakeanju v Wake parku Dooplek in z
udeležbo na »online« različici Škisove
tržnice.
Za telesno aktivnost smo poskrbeli z
udeležbo na nogometni poletni ligi v
Jurovskem Dolu in nadaljevali s tedenskimi
termini odbojke na mivki v Voličini. Ti so še
vedno aktualni, tako da dobrodošli vsak
ponedeljek ob 19.00 na igrišču ob Baru 10.
In kaj je najpomembnejše? Na tečaju
učinkovitega upravljanja časa smo se
naučili, kako si razporediti obveznosti, tako
da bo letošnje šolsko/študijsko leto »mačji
kašelj«.

Čudežno rožico za oči –
smetliko – je v Kekčevih
prigodah uporabljala teta
Pehta za zdravljenje bolnih
Mojčinih oči. Smetlika v
ljudskem zdravilstvu že
dolgo velja za naravno
pomoč pri težavah z očmi.
Stari ljudje so ji dali mnoga lepa
imena: očec, oči matere božje, otavnica,
roža sv. Lucije, sirotica, trava sv. Lucije,
Vidova trava itd. Je enoletna rastlina. V
Sloveniji raste več vrst, vse so uporabne v
zdravilne namene. V višino zraste od 5 do
15 cm. Svoje domovanje ima na suhih
travnikih, od nižin pa vse do 2000 m n. v.
Listi smetlike izraščajo nasprotno, so
jajčaste oblike in ostro nazobčani. Cveti od
sedmega do desetega meseca. Cvetovi so
drobni, najpogosteje bele barve. Posamezen
cvet je sestavljen iz petih cvetnih lističev,
dveh zgoraj in treh spodaj. V lističih so
navpične črtice rumene in rahlo vijolične
barve. V spodnjem sredinskem lističu je
rumena lisa. Ob natančnem opazovanju
cveta je ta podoben očesu s trepalnicami.
Potrdilo se je, da oblika cveta govori o
namenu uporabe, torej za zdravljenje oči. Je
polzajedavka, kar pomeni, da s svojimi
sesalnimi koreninicami jemlje travam za
življenje potrebne stvari. V zdravilne
namene nabiramo nadzemni del v času
cvetenja, jo na hitro posušimo v prepišnem,
senčnem prostoru in shranimo v dobro
zaprto posodo. Suha ima slaboten vonj in
rahlo grenak okus. Vsebuje snovi, ki delujejo
protivnetno tako na oči, dihala kot prebavni
trakt. Njeno delovanje je kljub majhnosti
zelo močno, lahko tudi strupeno, zato naj
bodo odmerki majhni, da si ne naredimo več
škode kot koristi. Ašič in Willfort
priporočata smetliko pri: vnetih očeh, očeh,

oslabelih zaradi branja,
pisanja
in
gledanja
televizije, pri vnetju robov
trepalnic,
ječmenčku,
vnetju šarenice, zeleni
mreni, sivi mreni, čirih
roženice,
motnih
očeh,
vnetju solzne vrečice, solzenju
zaradi senenega nahoda, vnetju
očesne veznice itd. Tudi pri prehladu,
kašlju, gripi, bronhitisu in prebavnih
težavah si lahko pomagamo z njo. Svežo,
drobno narezano ali suho, zmleto v prah,
lahko v minimalni količini dodamo tudi k
juham. Čaj, ki ga lahko uporabimo za pitje,
izpiranje in obkladke, pripravimo kot
poparek iz pol žličke smetlike in 2 dl kropa,
s katerim smetliko prelijemo in pustimo
pokrito stati 2 minuti. Za krepitev Vida Ašič
posebej priporoča olje, ki ga naredimo tako,
da v pol litra olja damo tri žlice drobno
narezanih listov bazilike in dve žlici
smetlike. Pustimo stati 30 dni na
kuhinjskem pultu in dnevno pretresemo,
nato precedimo. Oči s tem oljem mažemo 3krat dnevno in masiramo 2–3 min. Seveda
pa si lahko pomagate tudi s pripravki na
osnovi smetlike, kupljenimi v lekarni.
Uporaba smetlike temelji na ljudskem
zdravilstvu, ki jo je sodobnost potrdila. Tudi
pri domačih živalih je mogoče smetliko
uporabljati pri očesnih težavah. Če živina
uživa preveč smetlike, utegne priti do
zastrupitve, ki se kaže v temnordečem seču
in obarvanem mleku. V primeru zastrupitve
naj bo žival v hlevu, uživa naj seno in
mlačen kamilični čaj. Mleko v tem času ni
uporabno. Ljudska modrost pravi tako: če je
jeseni veliko smetlike, se napoveduje ostra
zima z veliko snega. Smetlika raste tudi na
Rogli – odpravite se ponjo in preverite,
kakšna zima nas čaka.

Dejan Kramberger

Postavitev klopotca, kmečke igre
in s kočijo po Zavrhu

Obiskovalci Zavrha so se lahko ta dan s
kočijo zapeljali od stolpa do viničarskega
muzeja v Zavrhu, ki je za to priložnost
odprl svoja vrata. Prireditev sta obiskala
tudi župan Janez Kramberger in podžupan
Občine Lenart Franci Ornik.
Namen prireditve je bil oživiti nekdanji
tradicionalni »klopotčev bal«, ki je v
preteklosti že pritegnil številne obiskovalce
na Zavrh. Ob zvokih harmonike so
obiskovalci okušali tudi dobrote Slovenskih
goric z lokalnih kmetij. Organizatorji so s
tokratnim odzivom zadovoljni, saj je bilo v
Zavrhu v času prireditve in skozi ves dan
več obiskovalcev kot zadnja leta.
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Foto: Dejan Kramberger

V soboto, 14. avgusta, je v Zavrhu v
organizaciji TD Rudolf Maister Vojanov in
Kavarne Maistrova klet potekala postavitev
klopotca. Prireditev, ki se je začela ob 16.
uri, je bila popestrena s kmečkimi igrami,
med katerimi je bila udeležencem
najzanimivejša igra, pri kateri so morali
sestaviti »leterni« voz.
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Projekti Razvojne agencije Slovenske gorice

Projekt PONI Podravje
podjetniško idejo, izdelali poslovni model
ter se seznanili z različnimi vidiki
podjetništva. Skozi usposabljanje pa se

Foto: arhiv RASG

V mesecu avgustu 2021 smo na Razvojni
agenciji Slovenske gorice, d. o. o., v
sodelovanju z Regionalno razvojno
agencijo za Podravje – Maribor in
Znanstveno-raziskovalnim središčem Bistra
Ptuj pozdravili udeležence nove skupine
uspešnega projekta Podjetno nad izzive –
PONI Podravje.
Projekt udeležencem ponuja štirimesečno
redno zaposlitev, v okviru katere bodo
celostno razvijali svoje podjetniške ideje, se
udeleževali uporabnih individualnih in
skupinskih podjetniških usposabljanj ter ob
podpori izkušenih mentorjev in zunanjih
strokovnjakov
razvili
in
dopolnili

bodo zagotovo vzpostavili novi poslovni
stiki, sodelovanja in prijateljstva.
Glavni cilj projekta je ustanovitev novih
podjetij, v okviru katerih bodo udeleženci
podjetniškega usposabljanja realizirali
svoje podjetniške ideje.
Projekt je namenjen vsem, ki imajo
podjetniško idejo in želijo izpopolniti svoje
podjetniško znanje.

Vabljeni, da se vključite v program in
uresničite želje o svoji samostojni
podjetniški poti.
Naslednji poziv bo predvidoma objavljen v
mesecu septembru. Več informacij na
spletnih straneh RRA Podravje – Maribor,
ZRS Bistra Ptuj in RASG, d. o. o.

Alenka Špes in Damjana Vizjak

Izobraževanje odraslih v novem
šolskem letu: Vabilo k vpisu

Mag. Srečko Aleksander Padovnik

Slovenskih goricah z Lenartom kot
upravnim in zaposlitvenim središčem
osrednjega dela Slovenskih goric, ki
predstavlja končni cilj dnevnih migrantov
na področjih šolstva, zdravstva in
gospodarstva. Zato je primerna prometna
infrastruktura
na
področju
zelene
mobilnosti izredno pomembna za občane in
občanke
na
območju
obravnavane
investicije. Dolžina urejene novozgrajene
kolesarske povezave znaša dobrih 18 km.
Vrednost investicije je 4.345,702,58 EUR,
vrednost sofinanciranja pa 3.046.383,29
EUR.
Kolesarske povezave na območju ORP
Slovenske gorice: Jarenina–Lenart–Zg.
Senarska
V okviru projekta je predvidena gradnja
lokalnih kolesarskih povezav na območju
občin Lenart, Sveti Jurij v Slovenskih
goricah, Pesnica in Sveta Trojica v
Slovenskih goricah v dolžini okoli 30 km.
Skupni
stroški
operacije
znašajo
7.304.995,77 EUR, od tega je vrednost
sofinanciranja Evropske unije in Republike
Slovenije 5.541.421,66 EUR. Ob tem bo
Direkcija RS za infrastrukturo izvedla še
dodatnih skoraj 10 km kolesarskih povezav.
S temi odločitvami o podporah je nagrajen
trud vseh vključenih v ta izjemno
pomemben projekt, katerega izvedba bo
trajala do poletja 2023.
Projekte bomo podrobneje predstavili v
naslednjih številkah Ovtarjevih novic.
»Naložbo sofinancirata Republika Slovenija
in Evropska unija iz Evropskega sklada za
regionalni razvoj.«

Foto: arhiv RASG

Razvojna agencija Slovenske gorice, d. o. o.,
ki koordinira ter nudi strokovno in
administrativno-tehnično podporo občinam,
vključenim v projekt, je v mesecu avgustu
2021 z velikim veseljem posredovala
občinam Lenart, Benedikt, Cerkvenjak,
Pesnica, Sveta Ana, Sveta Trojica v
Slovenskih goricah, Sveti Andraž v
Slovenskih goricah, Sveti Jurij v Slovenskih
goricah, Šentilj in Trnovska vas težko
pričakovano novico s strani Službe Vlade
Republike Slovenije za razvoj in evropsko
kohezijsko politiko o izdaji odločitev o
podpori projektom:
Kolesarske povezave na območju ORP
Slovenske gorice: Lenart–Sveta Ana–
Trate
V okviru investicije se načrtuje izgradnja
kolesarske povezave, ki smiselno povezuje
občini Sveta Ana in Šentilj z občino Lenart
kot upravnim in zaposlitvenim središčem
osrednjega dela Slovenskih goric. V okviru
tega projekta je predvidena gradnja 7,1 km
novih kolesarskih povezav v skupni
vrednosti 1.748.117,57 EUR, od tega je
predviden prispevek Evropske unije in
države v višini 1.310.362,01 EUR. Ob tem
bo Direkcija RS za infrastrukturo izvedla še
dodatnih skoraj 12 km kolesarskih povezav
državne kolesarske mreže.
Kolesarske povezave na območju ORP
Slovenske gorice: Lenart–Benedikt
Projekt načrtuje izgradnjo kolesarske
povezave med obstoječimi kolesarskimi
površinami v Lenartu in Benediktu. Skupna
dolžina nove kolesarske povezave je 4 km.
Skupni
stroški
operacije
znašajo
1.779.133,67 EUR, od tega je sofinanciranja
Evropske unije in Republike Slovenije v
vrednosti 1.356.425,26 EUR.
Kolesarske povezave na območju ORP
Slovenske gorice: Lenart–Cerkvenjak–
Trnovska vas
Glavni cilj naložbe je izgradnja kolesarske
povezave, ki smiselno povezuje občine
Trnovska vas, Sveti Andraž v Slovenskih
goricah, Cerkvenjak, Sveta Trojica v

Foto: Freepik

Odobreno sofinanciranje
projektov izgradnje kolesarskih
povezav v Slovenskih goricah

Lahkih nog naokrog
Brezskrbno in vroče poletje je že skoraj za
nami, zato vas kot uvod v novo šolsko leto
vabimo na pohod v Zavrh.
Zberemo se v petek, 3. 9. 2021, ob 8.00
pred stavbo Izobraževalnega centra,
Nikova 9, Lenart. S seboj imejte zadostno
količino tekočine in manjši prigrizek.
Oblačila in obutev naj bodo primerni
vremenu.
Univerza za tretje življenjsko obdobje
V okviru Univerze za tretje življenjsko
obdobje se bodo vse študijske skupine
začele izvajati že v mesecu septembru.
Izvajali bomo tečaje RAČUNALNIŠTVA in
TUJIH JEZIKOV, za prijetno druženje in

kreativno ustvarjanje pa bo na voljo
študijska skupina ROČNA DELA.
S
področja
vrtnarjenja
načrtujemo
zanimive delavnice, predavanja in oglede
ter še nekaj novosti.
Projekt Pridobivanje temeljnih in
poklicnih kompetenc (TPK)
Odrasle osebe, stare okrog 45 let, z
zaključeno največ srednješolsko izobrazbo,
vljudno vabimo na 40-urni tečaj
RAČUNALNIŠKEGA
DIGITALNEGA
OPISMENJEVANJA. Tečaj je za udeležence
brezplačen, saj naložbo sofinancirata
Evropska unija iz Evropskega socialnega
sklada in Republika Slovenija.
Z veseljem pričakujemo vaš vpis.
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LAS Ovtar Slovenskih goric

Milena Grabušnik

Potrjena četrta sprememba SLR

Metka Lah Simonič, Občina Cerkvenjak

VITALIN – točka za vitalnost v vseh
življenjskih obdobjih
navdušeni, kar se je videlo na njihovih
obrazih. Tako so mesili kruh, pripravljali
ajdove žgance, pokusili različne vrste medu,
bili enotnega mnenja, da je med najboljši na
palačinkah, ugotavljali, kakšna vrsta kruha
se pripravi iz določene moke, in jih seveda
tudi vse pokusili, sodelovali pri MasterChef
kvizu, izvedeli, katere se najznačilnejše jedi
za posamezne slovenske pokrajine, najmlajši
pa so še zapeli pesmico Čebelica Maja. Vse
delavnice je uspešno vodila in izvedla
Martina Breznik s pomočjo Zinke Breznik, ki
sta sodelovali kot predstavnici projektnega
partnerja GT Breznik, d. o. o.
Naslednji dan, v četrtek, 27. maja, pa so bile
na vrsti športne delavnice, pri katerih so
sodelovali člani Društva upokojencev.
Izvajalec športnih delavnic je bil Gorazd
Voglar, predsednik Športnega društva
Majstri. Dogodka se je udeležilo veliko
upokojencev, ki so s svojo prisotnostjo in
aktivnim sodelovanjem pomagali izvesti vse
delavnice:
- Demonstracija varne uporabe rekvizitov na
balinišču,
- Gibanje in zdrava prehrana,
- Uporaba športnih pripomočkov.
V lepem vremenu so odigrali vrsto iger, prav
vsi so uporabili vse pripomočke in drug z
drugim odigrali »pravo tekmo«.
Z izvedbo vseh navedenih aktivnosti ter
promocijo zdravega načina življenja in
medgeneracijskega sodelovanja želimo
povečati kakovost življenja za ranljive ciljne
skupine in zmanjšati tveganja njihove
socialne izključenosti, kar je tudi osnovni cilj
te operacije.
Verjamemo, da sta to samo prva uspešno
izvedena dogodka od vseh nadaljnjih, ki še
sledijo.
Torej na svidenje na točki Vitalin!

programskem
obdobju
2014–2020.
Spremembo SLR je na predlog Upravnega
odbora LAS potrdila Skupščina LAS na svoji
4. korespondenčni seji.
Vodilni partner je konec marca poslal v
potrditev spremembo SLR na posredniški
organ – Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano. Sredi julija smo
končno prejeli odločbo o potrditvi
spremenjene SLR. Nov javni poziv LAS Ovtar
Slovenskih goric bo predvidoma objavljen v
prvi polovici septembra. Spremljajte
informacije na spletni strani.

Dani Zorko

gradiva: katalog lokalne ponudbe, katalog
turistične ponudbe, zemljevide območja in
materiale za predstavitve na sejmih in
stojnicah. Pripravljamo tudi predstavitveno
spletno platformo Slovenskih goric v skladu
s standardi Slovenske turistične organizacije,
saj želimo naše območje po umiritvi
epidemioloških razmer predstaviti kot
samostojno turistično destinacijo.
Najobsežnejši projekt v tem paketu pa je
vzpostavitev modela trženja lokalne
ponudbe, kjer želimo ustanoviti agencijo
(sprejemni
organizator
potovanj
ali
incoming agencija), ki bo skrbela za dotok
turistov in obiskovalcev na naše območje. Že
dlje časa namreč ugotavljamo, da v smislu
turistične prepoznavnosti igramo zgolj
obrobno vlogo pri večjih destinacijah, zato
smo na pobudo RASG povezali šest lokalnih
akcijskih skupin, na območju katerih bomo
identificirali in kasneje tudi tržili turistične
produkte in pakete. To v praksi pomeni
območja Lenarta, Ljutomera, Maribora,
Ptuja in Slovenske Bistrice, skupaj kar
petintrideset občin. K sodelovanju bomo
povabili vse turistične deležnike, prvi val
nagovarjanja ciljnih skupin in izvajanja
trženjske strategije pa se pričakuje sredi
naslednjega leta.
V torek, 10. 8. 2021, smo izvedli prvi
partnerski sestanek, kjer smo interpretirali
vse aktivnosti, postavili okvirne časovnice in
razdelili naloge. Prisotni smo bili vodilni
partnerji LAS Ovtar Slovenskih goric, LAS
Prlekija, LAS Dobro za nas, LAS Bogastvo
podeželja, Toti LAS in LAS Lastovica.
Če bi se življenje znova postavilo na običajne
tire, lahko v naslednjem letu ali dveh
pričakujemo zelo pozitivne rezultate
zastavljenih projektov, ki jih bomo v
prihodnosti
seveda
nadgrajevali
z
aktualnimi vsebinami. Vse informacije o
aktualnih projektih lahko najdete na
naših spletnih straneh, hkrati pa bomo
poskrbeli, da boste pravočasno obveščeni
tudi prek drugih razpoložljivih kanalov.

Projekti z roko v
roki
Projekti v Slovenskih goricah z roko v roki
Epidemiološke razmere v regiji in svetu
nikakor niso naklonjene turizmu in
sorodnim panogam, zato smo na Razvojni
agenciji Slovenske gorice (RASG) zavihali
rokave in v tem času različnih omejitev
pripravili nekaj projektov, s katerimi želimo
pospešiti razvoj podeželja in turistično
prepoznavnost našega območja.
S projektom Na tržnico z Ovtarjem želimo
znova dodati nekaj energije tržnicam, zato
bomo v vsaki občini organizirali tržnične
dogodke, k sodelovanju pa so vabljeni vsi
ponudniki, ki imajo formalne pogoje za
izvajanje prodaje. V soorganizaciji matičnih
občin smo izvedli že tržnici v Benediktu in
na Sveti Ani, ponudba pa je bila zares zelo
široka – zelenjava in vrtnine, vinske
degustacije, čebelarski izdelki, testenine,
izdelki domače obrti, olja, gibanice, žganje
in predstavitve domačih društev. Zaradi hitre
dinamike
izvajanja
in
negotovih
epidemioloških razmer za aktualne datume
tržničnih dogodkov spremljajte našo spletno
stran in družbena omrežja.
Pri projektu sodeluje tudi KGZ Maribor, ki bo
od jeseni naprej izvajal izobraževanja za
pridobitev naziva oziroma NPK zelenjadarja,
na tržnicah pa nam o aktualnih razmerah v
zelenjadarstvu predava in svetuje Miša
Pušenjak. S projektom želimo dvigniti tudi
raven lokalne samooskrbe, zato smo že
začeli z aktivnostmi intenzivnejšega
povezovanja javnih zavodov in lokalnih
ponudnikov, da bodo naši ljudje, predvsem
pa otroci, jedli domače in zdravo.
Ponudniki in ostali turistični deležniki se
bodo zagotovo razveselili aktivnosti v
projektu Ovtar na rajžo gre, kjer bomo
pripravili ogromno skupnega promocijskega
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Poleg Športno-rekreacijskega centra v
Cerkvenjaku je v letu 2020 zrastel Vitalin.
Ime je zloženka iz besed VITA in baLIN. Tako
nam že sam naziv projekta pove, da je ta
točka namenjena življenju, vitalnosti,
druženju in balinanju.
Občina Cerkvenjak je skupaj s projektnima
partnerjema
Društvom
upokojencev
Cerkvenjak in Gostinstvom in turizmom
Breznik, d. o. o., uspešno kandidirala na
javnem pozivu LAS Ovtar Slovenskih goric
za pridobitev sofinancerskih sredstev
Evropskega sklada za regionalni razvoj
(ESRR).
Sama operacija znaša 146.360,00 EUR,
sofinancerski del ESRR pa 40.000,00 EUR. V
ta znesek so všteti vsi izdatki, ki v tej
operaciji nastajajo, od izgradnje objekta,
balinišča, opreme, gradbenega nadzora do
izvedbe delavnic. Površina objekta znaša 49
m2, pokrite terase pa 20 m2. V samem
objektu se nahajajo razdelilni kuhinjski del,
soba za druženje, sanitarije, shramba
oziroma soba za rekvizite. Balinišče ima dve
stezi.
V okviru operacije so bile načrtovane
izvedbe kulinaričnih in športnih delavnic v
mesecu oktobru 2020, vendar se je zaradi
razmer lahko delno realizirala samo ena
športna delavnica, in sicer Gibanje in zdrava
prehrana, katere se je udeležilo 10 oseb in je
potekala 15. oktobra 2020. Vse ostale
delavnice pa so se zaradi poslabšanja stanja
v zvezi z boleznijo covid-19 prestavile na
kasnejši čas, to je na 26. in 27. maj 2021.
V sredo, 26. maja, so se na točki Vitalin
izmenjevali osnovnošolski otroci, ki so
sodelovali na naslednjih delavnicah:
- Med in njegove posebnosti,
- Spoznajmo kruh in
- Odkrivajmo slovensko kulinariko.
Otroci so pri samih delavnicah aktivno
sodelovali in bili nad prikazanim zelo

Kot smo že poročali, je LAS Ovtar Slovenskih
goric konec leta 2020 s strani Ministrstva za
gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT)
prejela dodatnih 265.954,66 EUR, ki jih bo
skupaj s še ostalimi razpoložljivimi sredstvi
razpisala v letu 2021. Sredstva so
namenjena za sofinanciranje operacij v letih
2022 in 2023. Predpogoj za objavo novega
javnega poziva za črpanje sredstev iz sklada
ESRR je tudi potrjena četrta sprememba
Strategije lokalnega razvoja LAS Ovtar
Slovenskih goric (SLR), po kateri se morajo
v finančni okvir predhodno vključiti
dodeljena dodatna sredstva sklada ESRR v
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Po Slovenskih goricah
Damjan Veršič

Zmago Šalamun

Industrijska cona v Lenartu postaja v delu
tik ob glavni cesti Lenart–Gornja Radgona
novo nakupovalno središče. V lanskem letu
je tam svoja vrata odprl Spar, v gradnji je
Lidl, vmes med obema živilskima
trgovinama pa nastaja večje nakupovalno
središče.
Zgodba
sega
v
obdobje
2010–2011, ko je podjetje Devia, naložbe,
d. o. o., v lenarški industrijski coni kupilo 30
tisoč m2 zemljišč, namenjenih trgovski
dejavnosti. Zastopnik podjetja Jože Kurnik
pove, da se trgovina Spar razprostira na
8.500 m2, trgovsko središče, ki je v gradnji,
na 15.000 m2 in prav tako nastajajoča
trgovina Lidl na 6.500 m2 zemljišča. Ob
trgovskem središču bodo uredili vodotok ter
obstoječi pločnik razširili v kolesarko in
širšo pohodno površino.
V Nakupovalnem središču Lenart, ki je
zasnovano po principu »fachmarkta«, bodo
imele trgovine lasten vhod in lastno
dostavo, po principu »vse lahko kupim,
uredim na enem mestu«.
Lahko povem, da bo eden izmed
najemnikov
nakupovalnega
središča
podjetje Jysk, ki ga Lenartčani nestrpno
pričakujejo. Njihova prodajalna bo locirana
tik ob Sparu. Sosednji prostor bo zasedla
prodajalna Mana, ki bo svojo dejavnost v
našo novejšo, sodobnejšo trgovino preselila
iz centra Lenarta. Sledita trgovini Kik in
Tedi, ki bosta pri nas predstavljali novi
format prodajalne. Zlasti Tedi prihaja z
novim formatom »black« linije na 800 m2
površin, kar pomeni, da ne bo šlo le za
tipični diskont, ampak bodo sestavni del
njihove ponudbe tudi oblačila. Naslednja
prodajalna bo prav tako težko pričakovan
Müller, ki se bo razprostiral na 1500 m2
prodajne površine in bo v Lenartu ponujal

celotno paleto izdelkov: otroške igrače,
parfumerijo, kozmetiko, živila itd.«
»Zadnja prodajalna v glavnem objektu, na
strani Lidla, bo Sanolabor, trgovina z
medicinskimi pripomočki in izdelki za
zdravo življenje,« pravi naš sogovornik in
dodaja, da ob glavnem objektu gradijo tudi
dva pomožna, tako imenovana paviljona. Z
njim bodo ustvarili deloma zaprt prostor, ki
bo služil za občasne lokalne dogodke in
prireditve. »Na tej 140 metrov dolgi aveniji
bo prostor za stojnice lokalnih ponudnikov,
igrala in podobne stvari. Tam bo pokrit
portal v širini 5 metrov, dodatnih 9 metrov
pa bo nepokrite površine. V paviljonu ob
Sparu
bodo
svoje
mesto
zasedli
telekomunikacijski
ponudniki:
A1,
Telemach in Telekom, drugi paviljon pa bo v
celoti namenjen razvedrilnemu programu in
gostinstvu. Gre za gostinski lokal z otroško
igralnico.«

Poletni kulturni festival LEN-ART se bliža h
koncu. Kljub zahtevnim pogojem, ki so se
zaradi
nestanovitnih
epidemioloških
razmer hitro spreminjali, so bile vse
prireditve
izpeljane.
Velika
večina
dogodkov je potekala na prostem, v
Mestnem parku dr. Jožeta Pučnika, in bila
zelo dobro obiskana. Ljudje so na kulturne
dobrote prihajali tudi iz okoliških občin, saj
je bila izbira precej pestra in zanimiva. Kar
nekaj dogodkov je obiskal tudi župan mag.
Janez Kramberger, ki je povedal, da ga
veseli, da ljudje radi (tudi) s pomočjo
kulture poživijo duha, ki pa je v težkih
dneh bistvenega pomena. Trudijo se, da so
dogodki zanimivi za vse generacije. V
septembru bodo izpeljali še tri večje
koncerte in nekaj dogodkov za najmlajše.
Tudi letos so nam na pomoč pri
financiranju priskočili sponzorji. Nekateri

dogodki so bili vključeni v evropske
projekte, nekaj sredstev pa ima Občina
Lenart rezerviranih tudi v občinskem
proračunu.

Letošnje poletne prireditve
razdeljene na tri sklope
Poletne kulturne prireditve LEN-ART, ki
potekajo prek celega poletja, so razdelili na
tri sklope: prvi poteka v okviru operacije
Polena za vse generacije, ki ga
sofinancirata Republika Slovenije in
Evropska unija iz Evropskega sklada za
regionalni razvoj, drugi sklop predstavljajo
prireditve Lenart se igra, ki jih
sofinancirata Republika Slovenija in
Evropska unija iz Evropskega kmetijskega
sklada za razvoj podeželja, tretji sklop pa
so Prireditve v Zavrhu.
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Kmalu novo nakupovalno središče LEN-ART navduševal, nasmejal in
širil pozitivno energijo

Del novega Nakupovalnega središča Lenart
bo tudi 150 urejenih parkirnih mest.
Investitorja še prav posebej veseli, da bo
nakupovalno središče ustvarilo od 40 do 50
novih delovnih mest.
Otvoritev novega Nakupovalnega središča
Lenart načrtujejo septembra letos, ko naj bi
vrata odprla tudi Lidlova trgovina.
Investitor ob koncu še dodaja, da so z novim
nakupovalnim središčem in Lidlom zapolnili
zadnji meter za to predvidenih površin,
razmišljajo pa že o drugi fazi trgovske
dejavnosti na tem območju, ki jo bodo širili
med potokom Velka in Sparom na eni strani
ter desno od Lidla ob Ovtarjevem krožišču
na drugi. »Skupaj je na omenjenih območjih
za potencialne investitorje na voljo še 15
tisoč m2 zemljišč.«

Dejan Kramberger

KS Voličina septembra v
znamenju krajevnega praznika
Ob godovanju zavetnika župnije Sv. Ruperta,
se bodo v krajevni skupnosti Voličina,
zvrstile različne prireditve, ki jih bodo
pripravila lokalna društva in Občina Lenart.
Osrednja slovesnost ob letošnjem prazniku
KS Voličina bo krajevna proslava, katere
osrednja nit bo počastitev 35. obletnice
Maistrovih prireditev. Proslava bo letos
potekala v soboto, 25. septembra, s
pričetkom ob 17. uri v Zavrhu pri Maistrovi
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vili. Že teden dni prej, v nedeljo, 19.
septembra, bo v Voličini potekalo
tradicionalno Ruperško žegnanje. V petek,
10. septembra, bosta otroke na športnem
igrišču v Voličini zabavala brata Malek v igri
Vragolije in igrarije z bratoma Malek. V
petek, 17. septembra, ob 19. uri pa bo v
kulturnem domu v Voličini, nastop komika
Tadeja Toša.

ŠT. 7│27. AVGUST 2021

