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Med izdajatelji
Ovtarjevih novic po
novem tudi Občina
Cerkvenjak

Foto: uredništvo

Od začetka letošnjega leta naprej je med izdajatelji
Ovtarjevih novic tudi Občina Cerkvenjak. Ob tej priložnosti
je njen župan Marjan Žmavc dejal: »Čeprav na Občini
Cerkvenjak izdajamo lastno glasilo Zrnje iz Cerkvenjaka, je
občinski svet sklenil, da se pridružimo tudi izdajateljem
Ovtarjevih novic. Tako bodo naši občani in občanke
informirani tudi o tem, kaj se dogaja v drugih občinah na
območju lenarške upravne enote. Ljudje v osrednjih
Slovenskih goricah smo med seboj tesno povezani, zato je
prav, da smo informirani o dogajanju v našem širšem
okolju. Seveda pa bo lahko Občina Cerkvenjak prek
Ovtarjevih novic o svojem delu in dogajanju v Cerkvenjaku
tekoče mesečno informirala tudi svoje občanke in občane,«
pravi župan Občine Cerkvenjak Marjan Žmavc.

Podpis aneksov k Pogodbi o financiranju
javne gasilske službe za leto 2022

V četrtek, 20. 1. 2022, je bil v prostorih Občine Lenart izveden podpis aneksov k Pogodbi o financiranju javne gasilske
službe za leto 2022. Skupaj z župani občin Benedikt, Lenart, Sv. Ana, Sv. Jurij v Slovenskih goricah in Sv. Trojica je to
nalogo opravil predsednik GZ Lenart Jože Selinšek. Dokument bo naknadno podpisan tudi z Občino Cerkvenjak.
S podpisom je bil postavljen finančni okvir delovanja GZ Lenart v letošnjem letu. Vsem županom se v GZ Lenart
zahvaljujejo za podporo njihovemu delu, ki je v teh časih še zahtevnejše in odgovornejše kot kadar koli prej.

Ljudje v osrednjih
Slovenskih goricah smo
med seboj tesno povezani
Tako bodo odslej naprej poleg gospodinjstev na območju
občin Benedikt, Lenart, Sveta Ana, Sveta Trojica in Sveti
Jurij v Slovenskih goricah vsak mesec Ovtarjeve novice
prejela tudi vsa gospodinjstva na območju občine
Cerkvenjak.
Tomaž Kšela

Praktične vaje gasilcev GZ Lenart

Skupaj smo v letu 2021 skozi temeljne
programe
usposabljanj
prostovoljnih
gasilcev
usposobili
41
gasilcev
pripravnikov, 31 operativnih gasilcev, v
naših vrstah pa sta tudi višji gasilski
častnik in prva višja gasilska častnica v
GZ Lenart, oba iz PGD Sv. Ana.
Skozi programe dopolnilnih izobraževanj
in usposabljanj smo v letu 2021 pridobili
10 gasilcev s specialnostjo gašenje
notranjih požarov modul A, 8 gasilcev
modul B, 4 gasilce modul C, 4 gasilce s
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okolju, 14 nosilcev izolirnih dihalnih
aparatov, 5 reševalcev ob nesrečah z
nevarnimi snovmi, 3 inštruktorje in 4
gasilce

z

usposabljanjem

za

delo

s

helikopterjem.
Vsa usposabljanja so potekala skladno z
zahtevami NIJZ – z dosledno uporabo
zaščitnih

sredstev

za

tečajnike

in

inštruktorje ter z razkuževanjem opreme.
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V okviru izobraževanj, ki jih izvajamo za
potrebe vseh gasilskih društev občin
Benedikt, Cerkvenjak, Lenart, Sv. Ana, Sv.
Jurij v Slovenskih goricah in Sv. Trojica,
smo lani izvedli naslednje tečaje:
• praktični del tečaja za operativnega
gasilca (tečaj poteka 149 ur: 57 ur
predavanj in 92 ur praktičnih vaj),
• tečaj za gasilca pripravnika (tečaj
poteka 34 ur: 29 ur predavanj in 5 ur
praktičnih vaj),
• tečaj za višjega gasilca (tečaj poteka
92 ur: 47 ur predavanj in 45 ur
praktičnih vaj).

specialnostjo gašenja požarov v naravnem

Tečaje temeljnih programov usposabljanj
prostovoljnih gasilcev v GZ Lenart izvajajo
domači inštruktorji in predavatelj (ekipa 25
gasilskih strokovnjakov) pod vodstvom
namestnika poveljnika GZ Lenart Jožeta
Frasa.
Iskreno upamo, da vas je ta kratka novička
spomnila na to, koliko znanja imajo vaši
gasilci, ko vam pridejo pomagat, če jih
pokličete. In koliko svojega dragocenega
časa namenijo pridobivanju novih znanj in
spretnosti, da lahko pomagajo. Iskrena
hvala vsem, ki nas podpirate pri našem
plemenitem delu.
Gasilska zveza Lenart

Foto: GZ Lenart

Okolico lenarškega gasilskega doma so
zadnje vikende »zasedli« gasilci – tečajniki
na tečaju za višjega gasilca, ki so tam
opravljali praktične vaje.
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Dr. Marjan Toš

Zmago Šalamun

Ob dnevu spomina na holokavst

Majstri Lenart v 2022 ne
popuščajo!

Foto: osebni arhiv

Tudi letošnji mednarodni dan spomina
na žrtve holokavsta je priložnost za
osvežitev spomina na zlo, ki se je
končalo z zlomom nacifašizma maja
1945. Največjo »tovarno smrti«, nemško
koncentracijsko in uničevalno taborišče
Auschwitz z vsemi podružnicami v
okupirani Poljski, je Rdeča armada
osvobodila 27. januarja 1945. Med nekaj več kot 7.500 živimi okostnjaki je bilo tudi
nekaj preživelih prekmurskih Judov – tistih živih prič genocida, ki so ostale po
množičnih deportacijah leta 1944 od nekdanje cvetoče judovske skupnosti v pokrajini
ob Muri. Preživeli so po vojni predstavljali ostanek ostankov, ki se je po odhodu
mnogih v novo judovsko državo Izrael po letu 1948 in v ZDA skrčil samo še na
peščico. Iz leta v leto jih je manj, a kljub vsemu so pripomogli, da se je na Jude v
deželi štorkelj ohranil zgodovinski spomin. Potem ko so bili dolga desetletja po vojni
pozabljeni in odrinjeni na sam rob spomina, so se zdaj vanj (do)končno vrnili.
A posledic povojnega odnosa oblasti do ostankov judovstva v Prekmurju ni mogoče
popraviti. Še danes je nerazumljivo, zakaj je oblast dovolila, da so porušili nekdanjo
sinagogo v Murski Soboti, na katero je med meščani ohranjen pozitiven spomin,
njeno rušenje leta 1954 pa so doživljali kot nerazumno potezo političnih oblasti in
celo spomeniškovarstvene stroke. Očitno je novodobne komunistične oblastnike
motilo že to, da v mestu stoji judovski verski objekt, ki nikomur ne služi, saj judovskih
vernikov praktično več ni bilo in s tem tudi ne ljudi, ki bi objekt vzdrževali. Lendavske
sinagoge sicer niso porušili, so pa jo nacionalizirali in spremenili v trgovsko skladišče.
Medtem ko so uničili judovsko pokopališče v Murski Soboti, se je pokopališče v Dolgi
vasi pri Lendavi kot osrednji preostanek tovrstne judovske dediščine na Slovenskem
ohranilo, toda vse do slovenske osamosvojitve 1990 ni bilo deležno primerne
pozornosti lokalnih in še manj državnih oblasti. Nerazumljivo je tudi dopuščanje
lokalnih oblasti v samostojni slovenski državi, da so porušili zgradbo nekdanje
judovske šole v Lendavi. Vse to govori o odnosu socialistične družbe in države do
ostanka ostankov nekdanjega judovskega življa v Prekmurju in na Slovenskem
nasploh.
Na Slovenskem smo še vedno soočeni s stereotipi, da je pri nas nesmiselno govoriti o
holokavstu, ker ga bojda sploh ni bilo, saj smo bili dežela brez Judov. Zaradi tega
moramo biti še bolj energični pri obsojanju vseh novodobnih poskusov zanikanja
holokavsta. Zanikanje holokavsta je diskurz in propaganda, ki zanika zgodovinska
dejstva in razsežnost iztrebljanja Judov, to je šoe oziroma holokavsta, ki so ga nacisti
in njihovi pomagači izvedli med drugo svetovno vojno. Zanikati holokavst konkretno
pomeni trditi, da se ta ni zgodil, pa tudi javno zanikati ali dvomiti, da so se ključni
načini iztrebljanja (npr. plinske celice, množični poboji, stradanje, mučenje) resnično
uporabljali ali da je bil genocid nad Judi nameren. Različni načini zanikanja
holokavsta so izraz antisemitizma. Zanikanje genocida nad Judi je poskus nacionalni
socializem in antisemitizem oprati krivde ali razbremeniti odgovornosti za genocid
nad judovskim ljudstvom. To preprosto ne vzdrži nobene resne in argumentirane
presoje in zgodovinopisje je holokavst oziroma šoo postavilo tja, kamor sodi. To je bil,
preprosto povedano, zločin brez primere – največji genocid doslej in najhujša oblika
kršenja temeljnih človekovih pravic in svoboščin.

Društvo Majstri Lenart, ki je ustanovljeno z namenom športanja, druženja in zabave, je v
novo leto vstopilo aktivno in optimistično. V prazničnem decembru so v Božičkovih
kapicah pretekli 8,5 km po ulicah Lenarta in marsikomu polepšali dan ter mu narisali
nasmeh na obraz. V januarju so se srečali vsak teden in odtekli tekme za »čast in slavo, za
prva mesta«, kot so zapisali na svoji strani družbenega omrežja Facebook.
Športno društvo Majstri Lenart je aktivno na širšem področju občine Lenart in
Slovenskih goric. Sodelujejo z drugimi društvi in sorodnimi organizacijami v Republiki
Sloveniji, ki delujejo na področju športa. Tekmujejo na mnogo kolesarskih in tekaških
prireditvah. Društvo ima 230 članov, aktivnih je 80. Vzorno sodelujejo z Vrtcem Lenart in
Osnovno šolo Lenart, kjer otroci sodelujejo na treh naših prireditvah. Namen društva je
ponuditi vsem starostnim skupinam široko paleto športov, posledično pa razvoj njihovih
motoričnih in gibalnih sposobnosti.

Foto: arhiv društva

Tudi po 77 letih večni
spomin in opomin
človeštvu

Organizirajo seminarje, tečaje, tabore, delavnice, srečanja in tekmovanja. V štirih letih je
na njihovih prireditvah nastopalo več kot petsto oseb iz vseh krajev in mest Slovenije.
Tekom leto redno organizirajo Zimsko ligo v teku na Zavrh (traja od novembra do marca),
Božičkov tek po ulicah Lenarta, 4-urni Mr. Bo tek v ŠRC Polena in LENARTEK, tek dveh
jezer, v mesecih avgustu ali septembru. S predteki in teki otrok in mladine je aktivnih
mnogo otrok iz vrtca in šole. Glavna tekma pa je na 10-kilometrski razdalji okrog jezer
Komarnik in Radehova. Letos imajo v načrtu sodelovati, pomagati in voditi Trojiški tek.
V društvu bodo veseli vsake donacĳe, saj bi jim olajšala delo in pomagala pri nabavi
pokalov ter urejanju in plačilu sodniške službe. V mesecih junĳu, julĳu in avgustu
organizirajo in vodĳo športni, večdnevni in otroški tabor v Cmureku v Avstrĳi. Večino
dogodkov, treningov in srečanj organizirajo na prekrasni Poleni. Z akcijami ponujajo
športnikom od drugod seznanitev z našimi kulturnimi, geografskimi in naravnimi
lepotami.
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Zato naj na to zlo 20. stoletja ostaja večen spomin v misli, srcih in dejanjih vseh, ki
spoštujemo življenje, mir, svobodo, človekove pravice in svoboščine, dostojanstvo in
integriteto človeka, strpnost in različnost. Samo to nas vodi v resnično pluralno in
demokratično družbo prihodnosti, v kateri ne bi smelo več biti priložnosti za nečastna
in necivilizacijska dejanja, zaradi katerih so bila življenja drugačnih barbarsko
pretrgana.
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Pogovor ob kavi
Tomaž Kšela

Narečja predstavljajo neverjetno jezikovno bogastvo
V Brengovi, nedaleč od Cerkvenjaka, živi eden od največjih
poznavalcev narečij na gričevnatem svetu med Dravo in
Muro, upokojeni univerzitetni učitelj, nekdanji ravnatelj
Univerzitetne knjižnice v Mariboru in nekdanji urednik
revije Dialogi, avtor narečnega slovarja severozahodnoprleškega govora »Gučati po antujoško« in jezikoslovec, dr.
Bernard Rajh.

skupine se tod pojavljata dve izraziti narečji, in sicer

Izkoristili smo njegovo ljubeznivost in se z njim pogovarjali
o narečnem govoru v Slovenskih goricah, o tem, kako ga
ohraniti, in nasploh o jezikovni kulturi in jeziku, ki je za
Slovence še posebej pomemben, saj brez njega ne bi bili to,
kar smo.

posebna jezikovna intonacija). Povsem ostre meje med

»Človeški jezik je najčudovitejša stvar na svetu,« ste
nekoč zapisali in dodali, da z njim izražamo svoje misli
in čustva, se sporazumevamo s soljudmi in vplivamo
nanje, posredujemo spoznanja o svetu in ohranjamo
vedenje o preteklosti itd. Se tega zavedamo in se vse
življenje dovolj jezikovno izobražujemo, da resnično
znamo povedati to, kar želimo? Ali jezikovna kultura
napreduje ali nazaduje?
Dejstvo je, da se uporabniki jezika neverjetnih razsežnosti
jezikovnega sporazumevanja kot samosvojega človekovega
orodja le redko zares zavedamo, čeprav ga od vseh svojih
življenjskih pripomočkov vsak dan in najpogosteje
uporabljamo. Njegov pomen odkrijemo šele, ko ga ne
moremo uporabiti (npr. gluhi, nepismeni, pojav tujega
jezika oziroma pisave). Z rabo jezika je človek pravzaprav
postal »človek«, saj preko njega tudi misli, z njim
vzpostavlja odnose s soljudmi, prenaša civilizacijske
dosežke, načrtuje svojo prihodnost in še marsikaj.

kratkonaglašeni

Ko prepoznamo te neslutene zmožnosti jezika oziroma
jezikovnega sporazumevanja, mora postati naš odnos do
(tudi slovenskega) jezika povsem drugačen, ne
pišmeuhovski, ampak spoštljiv odnos do nečesa, kar nas
dela primate med živimi bitji.
Po nekaterih podatkih je pri nas še vedno veliko
funkcionalno nepismenih, ki niti prošnje za sprejem v
službo ne znajo napisati sami. Kaj lahko storimo za
izboljšanje razmer?
Svoj odnos do (slovenskega) jezika in svoje pozitivno
praktično jezikovno obnašanje lahko gradimo oziroma
izpopolnjujemo na več načinov. Najprej torej z
razumevanjem jezika kot nepogrešljivega človekovega
orodja, ki hkrati določa našo človeško (in tudi slovensko)
identiteto. Slediti mu morata nenehno jezikovno

slovenskogoriško in prleško, ki se ločita predvsem po rabi
e-jevskih

in

o-jevskih

odrazov

za

stare

slovanske

samoglasnike (npr. »peisek, brieza, rouža, kuoš« v
severozahodnem delu območja, »pesek, breza, roša in koš«
pa v prleškem delu). Seveda je jezikovnih razlik še več
(oblika deležniškega izglasja, različen nabor besedja,
obema narečjema seveda ni, poteka pa približno po črti od
Ivanjcev, prek Oseka in Verjan do Spodnje Senarske in
Zavrha, čez katero se prelivajo posamezne jezikovne

Foto: Maksimiljan Krautič

značilnosti iz enega narečja v drugega (kot na primer

„Človeka lahko bogati le
usvajanje preverjenih
informacij in relevantnih
znanj“
izobraževanje in usposabljanje (šola, samoizobraževanje,
uporaba jezikovnih priročnikov), kar pa spremlja
samozavestna jezikovna raba na najrazličnejše načine, od
vsakdanjega pogovora do poslušanja/branja ter ustvarjanja
strokovnih, znanstvenih in umetnostnih besedil.
Kompetentna uporaba jezika, kot smo že rekli, nas v
svojem bistvu dela ljudi, širi naša obzorja ter tudi omogoča
našo družbeno vlogo in vpliv.
Vse več ljudi, zlasti mladih, v današnji računalniški
dobi prisega na informacijsko tehnologijo in sodeluje
na družabnih omrežjih. Mnogi pri tem uporabljajo
nekakšen sleng, pri čemer ne spoštujejo nobenih
jezikovnih pravil. Tudi klasičnega branja je vedno manj.
Kakšen je vaš odnos do tega?
Sodobna komunikacijska tehnologija ponuja vtis, da je
najpomembnejša stvar na tem svetu, in s svojo
superiornostjo ogroža uveljavljen tradicionalni pomen
jezika oziroma sporazumevanja z njim. Tudi dodelana
oblika sporočil oziroma besedil je v popolnem razkroju. Ob
tem pa pozabljamo, da so tudi izumitelji te tehnologije vse
svoje uporabljeno znanje pri njenem ustvarjanju črpali le iz
klasičnih jezikovnih virov in da omenjeni tehnološki čudež
tudi v najsodobnejši obliki ne deluje brez jezika in
jezikovnih sporočil; celo svoj negativni družbeni vpliv
(seveda tudi ekonomski profit) ustvarja na osnovi
jezikovnega sporazumevanja. Vse bolj spoznavamo, da
doseženo izobilje informacij in sporočil postaja tudi balast
brez smiselnega namena, celo kaos.
Moje globoko prepričanje je, da človeka lahko bogati le
usvajanje preverjenih informacij in relevantnih znanj (iz
klasičnih ali najsodobnejših jezikovnih virov), škodi pa mu
odvisnost od množine katerih koli informacij ali celo od
tehnologije, ki mu kakršna koli sporočila nudi, tudi vsiljuje.

samoglasniki

iz

prleščine

v

slovenskogoriške govore proti severozahodu).
Odgovorili ste na vprašanje, do kod v Slovenskih
goricah sega prleško narečje. Kaj menite o tezi, da
Prleki niso dobili imena po pokrajini Prlekĳi, ki nima
jasnih in čvrsto določenih naravnih meja, temveč je
Prlekĳa dobila ime po Prlekih, ki naj bi bili tu naseljeni
že »prle« oziroma prej, kot se je začela ponovna
kolonizacĳa sveta med Dravo in Muro, to je od 10. do
13. stoletja?
Problem poimenovanj Prlekĳa in prleški nikoli ni bil
dorečen. Za Prleke so od nekdaj poimenovali le
slovenskogoriške prebivalce na širšem območju v okolici
Ljutomera, ki so v svoji govorici premogli omenjeno
besedico »prle« za prislovni pomen »prej«. Prlekĳe kot
zemljepisnega imena stroka ni nikoli uveljavila, kot prleško
narečje pa so jezikoslovci določili skupino govorov
jugovzhodnega dela Slovenskih goric, za katere sta
značilna

enoglasna

sestava

kratkih

in

dolgih

samoglasnikov (v nasprotju z dvoglasnimi samoglasniki v
slovenskogoriškem in prekmurskem narečju zahodno
oziroma vzhodno od prleškega narečja).

Vsa slovenska narečja
tudi v širšem slovanskem
svetu in celo v svetovnem
merilu predstavljajo
neverjetno jezikovno
bogastvo.
Kako je danes v osrednjih Slovenskih goricah z uporabo
narečnega govora? Se narečja ohranjajo ali pod
vplivom

medijev

in

družabnih

omrežij

izginjajo

oziroma se spreminjajo? Kaj bi veljajo storiti za njihovo
ohranitev?
Vsa slovenska narečja tudi v širšem slovanskem svetu in
celo v svetovnem merilu predstavljajo neverjetno jezikovno
bogastvo. Treba pa je priznati, da se, kot vsak jezikovni
pojav, nenehno spreminjajo; zlasti v sodobni družbi s
pojavi vse hitrejšega razvoja na vseh ravneh, polnih
migracij in globalnega enotenja, so tudi narečja pod vse
večjim pritiskom in celo izginjajo, zlasti njihove svojevrstne
posebnosti, ki so pravzaprav v protislovju z opisanim
družbenim unificiranjem. Vsak tehnološki preobrat zavrže
besedje

prejšnje

dobe,

mešanje

prebivalstva

zbliža

Dr. Bernard Rajh: »Kompetentna uporaba jezika nas v
svojem bistvu dela ljudi, širi naša obzorja ter tudi
omogoča našo družbeno vlogo in vpliv.«
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glasovne in slovnične razlike narečnih govorcev, splošni
Naše glasilo Ovtarjeve novice prejemajo gospodinjstva
na območju šestih občin v osrednjih Slovenskih
goricah. Gre za občine Lenart, Sveta Ana, Sveti Jurij v
Slovenskih goricah, Benedikt, Lenart, Sveta Trojica in
Cerkvenjak. Govorijo prebivalci na območju teh občin
isto narečje ali se srečujemo z več narečji in s katerimi?

pogovorni in knjižni jezik ter tudi tuji jeziki večajo svoj

Narečna podoba osrednjega dela Slovenskih goric je v
slovenistiki dokaj raziskana. V okviru panonske narečne

meri in pravočasno s svojimi natančnimi raziskavami ter

vpliv na posamezna narečja.
Kar lahko dosežemo zoper pozabo narečnih jezikovnih
dragotin, je to, da jih govorci v primernih govornih
položajih uporabljamo, narečni strokovnjaki pa v čim večji
opisi dokumentirajo za prihodnost.
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Občina Lenart
Zmago Šalamun

Jeseni računajo na otvoritev novega gasilskega doma in prevzem
novega gasilskega vozila

Foto: AGJ

Foto: Nina Zorman

Gradnja gasilskega doma v Voličini se je začela!

Veselje je pogledati betonsko ploščo, ki že nakazuje velikost novega gasilskega doma v
Voličini. Stari gasilski dom, ki ima na fasadi zapisano letnico 1936, je že dotrajan in je tudi
neprimeren za sprejem novega gasilskega vozila, ki ga bodo voličinski gasilci prejeli v
letošnjem septembru, v novi gasilski dom.

Nov gasilski dom se bo ogreval na toplotno črpalko
Predvidena stavba dimenzĳ okoli 15 metrov x 22 metrov bo namenjena hrambi gasilske
opreme in gasilskih vozil, prav tako so v stavbi predvideni muzej zastarane gasilske
opreme, ki ga bodo gasilci prenesli iz obstoječega objekta, večnamenska dvorana, ki se po
potrebi poveča v garažni del, mladinska soba, manjša priročna kuhinja, sanitarije ter
prostor za tehniko in ogrevanje, saj se bo celoten objekt ogreval s toplotno črpalko.
Celotno investicijo vodi, skupaj s PGD Voličina, občinska uprava. Nekaj del bodo opravili
članice in člani PGD Voličina, v večini pa bodo dela opravljali zunanji izvajalci. Na občini
računajo, da je to dolgoročna naložba v krajevni skupnosti Voličina, ki bo zadovoljila
potrebe za prostovoljno gasilsko društvo in seveda tudi širše. Tukaj bodo lepi prostori, ki
jih bodo lahko uporabljala tudi društva za svoje dejavnosti.

Več kot 90 gasilcev nestrpno čaka na jesenske
pridobitve
Smiljan Marin, predsednik PGD Voličina, veselja in ponosa nad investicijami ne skriva:
»Voličinski gasilci bomo v septembru pridobili novo gasilsko vozilo s cisterno GVC 16/25
(oziroma po novi tipizaciji GVC-1). V bistvu je pri novem vozilu ta prednost, da je kabina
podaljšana za posadko 1 + 5 oziroma 1 + 7 (ali za 4 gasilce z dihalnimi aparati). Podvozje
je MAN, avto ima panelno nadgradnjo in rezervoar za vodo z volumnom približno 3000
litrov vode. Avto ima teleskopski steber z reflektorji, agregat, vlečni vitel, cevi, turbo
ročnike, stikalno lestev, prezračevalnik, termo kamero in še veliko druge opreme, ki bo
olajšala delo gasilcem.« Temeljna plošča je že narejena, in če bo vreme služilo, na občini
pričakujejo, da se bo v kratkem začelo z zidanjem temeljev, sten in vsega ostalega, kar bo
treba zazidati. Nato se bo objekt pokril, tako da če bo šlo vse po načrtu, bo objekt pod
streho v mesecu marcu. Nato sledijo še inštalacije, ometi, izolacija, fasada. Vsi si želijo, da
bi bil nov gasilski dom pripravljen do meseca septembra, da bi lahko ponosno sprejel novo
gasilsko vozilo, ki ga bo izdobavilo podjetje WEBO iz Ilirske Bistrice.
Projekt je nastajal zadnji dve leti in predsednik PGD Voličina je vesel, da je prišlo tako
daleč, da so dela stekla. »Hvaležni smo občini in vsem udeleženim, da so nam prisluhnili
in da smo uspeli najti skupni jezik pri tako veliki investiciji. Poleg investicijskih pridobitev
pa me navdihuje tudi podatek, da se je članstvo v našem društvu zadnjih pet let viša,
imamo podmladek in tudi operativne gasilce,« razlaga predsednik voličinskih gasilcev
Marin.

V stari gasilski dom bodo umestili druge društvene
dejavnosti
Stari gasilski dom sicer ostaja, vendar ne bo več služil gasilcem. »Glede vsebin, ki jih bomo
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dali v stari dom, še ni končnega dogovora, bomo pa to razpravo skupaj z društvi in svetom
krajevne skupnosti še opravili, da bi tudi ta stari gasilski dom koristno uporabili za potrebe
krajevne skupnosti in društev v Voličini. Željo za uporabo so izrazili že upokojenci. Zraven
starega gasilskega doma je tudi Športno društvo Voličina in morda bo del prostorov uspelo
koristiti tudi njim. Zanje sicer načrtujemo izgradnjo slačilnic in prostorov za sanitarije, ki
jih moramo tam zgraditi na novo,« je o vdihu novega življenja v stari gasilski dom povedal
župan Kramberger.

Uredništvo

Zlatoporočenca Frančika in Slavek
Šauperl
Pisalo se je leto 1971, ko sta v zakon stopila danes zlatoporočenca Frančika in Slavek
Šamperl iz Spodnjega Porčiča. Spoznala sta se v nemškem Wuppertallu, kamor sta oba
odšla s trebuhom za kruhom. Iskrica ljubezni ju je povezala za vedno. Kot mlada
zaljubljenca sta stopila pred oltar župnijske cerkve sv. Antona v Cerkvenjaku, kjer ju je na
silvestrovo poročil župnik g. Lebar. Do upokojitve sta živela in delala v mestu München.
Frančika je delala kot gospodinja, Slavek pa kot vzdrževalec – ključavničar v podjetju
MAN. V zakonu sta se jima rodili hčerki Irena in Alenka. Ponosna sta na štiri vnuke in
pravnukinjo. Po upokojitvi leta 2009 sta se vrnila v Spodnji Porčič pri Lenartu, kjer sta si
zgradila dom. V jeseni življenja uživata sadove svojega dela. Z njima živi hčerka Alenka z
družino, hčerka Irena z družino in vnuki pa ju redno obiskujejo in uživajo v toplini
ljubeznivega doma.
Na silvestrovo ju je obiskal župan Občine Lenart mag. Janez Kramberger. Zaželel jima je
trdnega zdravja, vse lepo in dobro ter še veliko lepih trenutkov med najdražjimi.

Foto: osebni arhiv

Gre za dve veliki investiciji, ki jih v Voličini dobrodušno pozdravljajo, župan mag.
Kramberger pa je ob tem povedal: »V letošnjem letu smo v proračunu zagotovili sredstva
za PGD Voličina: govorimo o 250.000 EUR za novo gasilsko vozilo in 250.000 EUR za
gradnjo gasilskega doma. PGD Voličina ima že dotrajan gasilski avtomobil, ki ne zadošča
standardom. Za novo gradnjo smo se odločili zato, saj so stropi starega gasilskega doma
prenizki za parkiranje novega gasilskega vozila, poleg tega pa nima niti armirane betonske
plošče. Stara stavba načeloma ni v tako slabem stanju, ampak če bi jo želeli prirediti,
prilagoditi temu novemu gasilskemu vozilu, bi bili stroški nesorazmerno visoki in tudi
dolgoročno ta rešitev ne bi bila smiselna. To je ta glavni razlog, zakaj smo se skupaj s
prostovoljnim gasilskim društvom odločili za ta projekt, ki smo ga predstavili na
občinskem svetu in na svetu krajevne skupnosti, kjer so ga tudi potrdili. Kar velja
izpostaviti, je tudi to, da ima stari gasilski dom izvoz neposredno na krajevno (občinsko)
cesto, kar je z varnostnih razlogov precej problematično. To bomo pri novem gasilskem
domu uredili tako, da bodo vozila imela normalen, posreden dovoz, kar predstavlja večjo
varnost, ko bodo morali iti v akcijo.«

Foto: AGJ

Pol milijona za voličinske gasilce
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Občina Lenart
Zmago Šalamun

Gradnja čistilne naprave v Lenartu
poteka po predvidenem
terminskem načrtu

Foto: uredništvo

Foto: uredništvo

Občina Lenart je z izbranima izvajalcema CID, d. o. o., iz Kopra in Komunalo Slovenske
gorice 10. septembra lani podpisala pogodbe o izvedbi centralne čistilne naprave s fekalno
postajo s tlačnim vodom in delom kanalizacije v Lenartu. Takoj po podpisu pogodb so
pristopili k uvedbi v delo na lokaciji čistilne naprave, ki je največji in najzahtevnejši
podprojekt v projektu odvajanja in čiščenja odpadnih voda v občini Lenart.

Z mesecem oktobrom so se začela dela na čistilni napravi kot objektu, ki mora biti najprej
zgrajen. Izvedeni so bili izkopi za naknadna usedalnika in črpališče blata iz usedalnika,
izkop in betonska dela za nitrifikacijski bazen, dela na obstoječih primarnih bazenih s
pranjem in odvoz obstoječega blata z muljem v količini približno 500 m3. Izvajajo se dela
za nadvišanje obstoječih bazenov in izvedene so bile talne plošče za dehidracijo. Kljub
zimskemu času dela potekajo v skladu s terminskim načrtom, manjše zastoje lahko
pričakujemo le zaradi delnega izostanka delavcev zaradi covida-19. Do konca lanskega
leta so bila izvedena dela v vrednosti 397.316,10 EUR brez DDV.
Kot je povedal Avgust Zavernik iz Občinske uprave Občine Lenart, bodo konec januarja
odprli še dve gradbišči v sklopu tega projekta, in sicer za rekonstrukcijo kanalizacije z
regulacijskim bazenom v Kidričevi ulici in za gradnjo tlačnega voda s smeri čistilne
naprave Globovnica.

Občina Lenart

Aktivnosti Občine Lenart v okviru Zelene sheme slovenskega turizma

V zadnjih treh letih je bilo izpeljanih kar nekaj ukrepov in
aktivnosti v smeri okolju prijaznega delovanja in razvoja
zelenega turizma. Z namenom večje dostopnosti informacij
o ponudnikih in ponudbi v občini sta bili v sodelovanju s
ponudniki oblikovani spletna stran in mobilna aplikacija
Visit Lenart. Ponudba občine je predstavljena na spletnih
straneh Sloveniaguide.si in Slovenia-green.si ter v
mobilni aplikaciji Klopotec in aplikaciji Slovenske
turistične zveze. V ŠRC Polena je na osnovi razpisa občine
začel obratovati lepo urejen gostinski lokal. Najemnik je
istočasno skrbnik ŠRC Polena. V okviru projekta Cekor sta
bili urejeni Maistrova klet in njena okolica v Zavrhu, ki je
tako lani poleti spet odprla svoja vrata in je tudi info točka
za obiskovalce. Zanjo je značilno, da gostinska ponudba
sestoji iz ponudbe lokalnih dobaviteljev. Pripravljajo pa še
ponudbo lokalnih izdelkov, spominkov, ki jih bodo
obiskovalci lahko kupili in odnesli domov.
Velik poudarek se daje mreženju in ozaveščanju različnih
deležnikov, tako zaposlenih v turističnem sektorju kot tudi
v lokalnih skupnostih. Deležniki v turizmu so se na
županovo povabilo prvič srečali v Zavrhu, in sicer v
Štupičevi vili, kjer so spoznali in si ogledali muzejsko
zbirko Maister po Maistru. V letu 2021 pa so v okviru
srečanja spoznali odpiranje razvojnih in poslovnih
priložnosti delovanja v turizmu na podeželju, kako
zmanjšati porabo vode, odpadkov itd. Udeležili so se ga
ponudniki iz celotnih Slovenskih goric.
Z vidika trajnostne mobilnosti je občina v letu 2020
zgradila dve električni polnilnici, pridobila zemljišča in
leta 2021 podpisala pogodbo z Ministrstvom za
infrastrukturo za izgradnjo kolesarskih poti. V sklopu
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Foto: arhiv občine

Občina Lenart se trudi delovati trajnostno na vseh
področjih poslovanja, tudi v turizmu. Z željo po večjem
razvoju turizma v občini in Slovenskih goricah se je v letu
2018 pridružila Zeleni shemi slovenskega turizma,
katere krovna znamka je Slovenia Green in jo upravlja
Slovenska turistična organizacija. Marca 2019 ji je
Slovenska turistična organizacija za obdobje treh let – na
osnovi doseženih kriterijev v okviru Zelene sheme –
podelila znak Slovenia Green Destination Silver. V istem
letu je tudi pripravila Akcijski načrt razvoja turizma v
občini Lenart, in sicer kot vodilo za delo do recertificiranja,
ki ga mora opraviti na začetku letošnjega leta.

Občina je posadila več kot
sto dreves, značilnih za
naše območje, med njimi
tudi sadna drevesa.
projekta bo v Slovenskih goricah zgrajenih okrog 83 km
kolesarskih cest, skupna vrednost projekta, ki bo
končan v letu 2023, pa znaša dobrih 15 milijonov evrov.
Občina je nosilka certifikata Brez plastike. V ta namen je
v okviru projekta Glamur nabavila steklene kozarce za
javne prireditve. Ponudnike in obiskovalce se spodbuja k
čim manjši uporabi plastenk in embalaže za enkratno
uporabo, na primer s promocijsko vodo v steklenicah.
Obiskovalcem Zavrha, Sp. Voličine in Mestnega parka dr.
Jožeta Pučnika v Lenartu so na voljo na novo postavljeni
pitniki. Posebna skrb se namenja čim boljši dostopnosti do
kulturnih znamenitosti, gostinske ponudbe in podobnega
gibalno oviranim osebam. V letu 2021 je občina prejela
listino Občina, prijazna invalidom. Kljub epidemiji
covida-19 so bili izvedeni naslednji dogodki: LenArt,
Trgatev v Zavrhu, v sodelovanju z Društvom vinogradnikov
Lenart je bila v letu 2021 prvič organizirana prireditev
Umetnost rizlinga in gibanice. Na vseh prireditvah so bili

vključeni lokalni ponudniki s svojo ponudbo. Prireditve so
potekale v skladu z navodili NIJZ, vključene pa so bile
različne ciljne skupine. Izvedenih je bilo več dogodkov v
okviru operacij, ki jih je izvedel LAS in so sofinancirane z
evropskimi sredstvi, na primer Razigrani Lenart in Dan na
Ovtarjevem placu. Udeleženci dogodkov in delavnic so
tako spoznali pomen lokalne samooskrbe, ponudbe,
ohranjanja okolja in narave ter običaje in kulturo krajev
naše občine. Občina je aktivno sodelovala tudi pri dogodku
Slovenska bakla. Največja promocijska dogodka za občino
sta bila kolesarska dirka po Sloveniji, ki je potekala tudi
skozi mesto Lenart, in posebna nagrada Občini Lenart za
Lepo urejen kraj Zavrh, ki jo je ta prejela od Slovenske
turistične zveze v okviru tekmovanja Moja dežela – lepa in
gostoljubna.
Na začetku novembra 2020 je začela delovati nova čistilna
naprava v Voličini za 1.300 populacijskih enot, na mestu
stare čistilne naprave v Lenartu pa se gradi nova, ki bo
imela zmogljivost 5.000 populacijskih enot in je največja
investicija Občine Lenart doslej. Prav tako je Občinski svet
Občine Lenart v letu 2021 sprejel sklep, s katerim Občina
Lenart subvencionira izgradnjo malih individualnih
čistilnih naprav do 1.000 EUR oziroma do največ 50 %
vrednosti. V skrbi za ohranjanje okolja in zdravje občanov
je v občini več kot 80 % okolju prijaznih svetilk v javni
razsvetljavi. Občina je posadila več kot sto dreves,
značilnih za naše območje, med njimi tudi sadna drevesa.
V okviru Zelene sheme slovenskega turizma so bile
izvedene ankete za prebivalce, obiskovalce in turistične
deležnike.
Z zavedanjem, kako pomemben je strateški razvoj občine
Lenart kot turistične destinacije, smo konec leta 2021
začeli s pripravo STRATEGIJE RAZVOJA TURIZMA
OBČINE LENART ZA OBDOBJE 2022–2025. V ta namen se
izvajajo delavnice, anketiranje in podobno o ključnih
lastnostih, na katerih želimo graditi prepoznavnost
destinacije – o tem, kaj občina Lenart ima in česa nima,
zakaj je edinstvena, kakšne goste si želimo, kdo so
potencialni turisti, kakšne so ključne ovire, ki jih moramo
premostiti za uspešen turistični razvoj, ter kakšni sta
opredelitev razvojnih ciljev in identifikacija razvojnih
projektov na področju turizma. Ankete so dostopne na
spletnih straneh Občine Lenart. Vaše mnenje je pomembno,
zato vas vabimo k sodelovanju.
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Občina Benedikt
Damjan Veršič

Foto: Damjan Veršič

Po 12 letih se v Benedikt vrača bibliobus

Potujočo knjižnico so
pogrešali tako šolarji kot
odrasli
Po več letih so se na Občini Benedikt
ponovno odločili za sodelovanje z
Mariborsko
knjižnico.
Nazadnje
je
bibliobus v Benedikt pripeljal leta 2010.
Kot pove župan mag. Milan Repič, je bila v
tistem času občina finančno oslabljena,
hkrati pa so nekaj več sredstev namenili na
nakup knjižničnega gradiva za knjižnico v
Osnovni šoli Benedikt in Knjižnico Lenart.
Predvidevali so, da bo to zadostilo
potrebam po knjižničnem gradivu za
osnovnošolce in občane.
In zakaj so se v občinski upravi odločili
za ponovno obuditev potujoče knjižnice?
»Učenci v osnovni šoli se vsako leto
srečujejo s problemom pridobivanja
literature,
ki
jo
potrebujejo
pri
izobraževanju. Knjižnica v šoli ima le nekaj
izvodov knjig, ki jih učenci potrebujejo in
jih morajo predelati v kratkem času.
Velikokrat se je dogajalo, da tudi Knjižnica
Lenart
ni
mogla
zagotoviti
vseh
manjkajočih izvodov. To je prvi razlog.
Naslednji pa je, da so bibliobus pogrešali
tudi odrasli bralci in je bilo večkrat
izpostavljeno vprašanje, kdaj bomo v
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V občino bo prihajal redno
na vsaka dva tedna ob
ponedeljkih

V Knjižnici Lenart prihod
bibliobusa pozdravljajo

»Mariborska knjižnica je naša območna
knjižnica, s katero že dolga leta zelo dobro
sodelujemo v okviru posebnih nalog. V
okviru
tega
izvajamo
brezplačno
medknjižnično izposojo na območju,
digitalizacijo gradiva, razne projekte in še
bi lahko naštevali. Veseli bi bili, če bi se tudi
ostale občine odločile za vzpostavitev
krajevnih knjižnic ali bibliobusa, saj bi tako
pokrili tako imenovane sive lise v knjižnični
mreži Upravne enote Lenart.«

V Knjižnici Lenart, osrednji kulturnoizobraževalni ustanovi na širšem območju
Slovenskih goric, odločitev o vzpostavitvi
bibliobusa Mariborske knjižnice v občini
Benedikt pozdravljajo, saj gre za dobrobit
občanov, pa tudi za pokritost knjižnične
mreže v Slovenskih goricah. Knjižnica
Lenart že ima svoje enote oziroma krajevne
knjižnice v Voličini, Cerkvenjaku in na Sveti

Pogodba, podpisana med Občino Benedikt
in Mariborsko knjižnico, med drugim
določa, da bo bibliobus postajališče v
Benediktu obiskoval redno, vsakih 14 dni,
in sicer ob ponedeljkih med 8. in 10. uro
oziroma po predvidenem programu voženj
bibliobusa. Prvi postanek bo 7. 2. 2022,
ustavil pa se bo ob parkirišču pred vhodom
v osnovno šolo. Strošek uvedbe bibliobusa
za leto 2022 znaša 4.490,28 evra.
Bo bibliobus v Benedikt prihajal samo v
dopoldanskem ali tudi popoldanskem
času? Župan Repič odgovarja: »Trenutno je
dogovorjen prihod dvakrat mesečno v
dopoldanskem času. Imamo pa zagotovilo
izvajalca, Mariborske knjižnice, da bo ob
naslednji spremembi urnika voženj
upoštevana naša želja, da bi enkrat
mesečno
bibliobus
prihajal
v
popoldanskem času.«

Bibliobus ima vse, kar ima
»prava« knjižnica, le da je
vse zelo stisnjeno na
majhni površini
Dragica Turjak je prepričana, da je ponovna
obuditev sodelovanja z Občino Benedikt
zagotovo izjemno pozitivna odločitev.
»Gotovo so občani bibliobus v Benediktu
pogrešali in se veselijo ponovnih prihodov
v kraj. Od 7. februarja dalje bo prihajal
redno na vsaka dva tedna. In seveda ima
bibliobus vse, kar ima »prava« knjižnica, le
da je vse zelo stisnjeno na majhni površini:
knjige vseh žanrov za mlade in odrasle,
časopisi in revije. Skupaj je na bibliobusu
vedno okoli 11.000 enot gradiva. Ob tem
pa knjižnica ponuja tudi brezplačno
izposojo e-knjig, zvočnih knjig in dostope
na daljavo do bogatih podatkovnih zbirk.«
Storitve bibliobusa je mogoče uporabljati z
izkaznico Mariborske knjižnice. Otroci in
mladina do 18. leta nimajo članarine,
odrasli letno plačajo 13 evrov, upokojenci
in študenti 10 evrov. Pri številu izposojenih
knjig ni omejitev, rok izposoje pa je tri
tedne.
»Seveda bibliobus ne bi smel biti le
dopolnitev šolskih knjižnic, ki imajo
običajno skromnejšo ponudbo obveznega

Foto: Damjan Veršič

Na lenarškem območju bibliobus zdaj več
let ni prihajal v nobeno lokalno skupnost.
»O razlogih za to bi morali povprašati
takratne župane, ki so pred leti drug za
drugim sprejeli takšne odločitve. Eden od
razlogov je bil zagotovo ta, da v Lenartu
deluje odlična osrednja knjižnica z bogato
ponudbo, delno pa tudi želja, da se v
okoliških občinah vzpostavijo krajevne
knjižnice,« je pojasnila Dragica Turjak,
direktorica Mariborske knjižnice. Dodaja,
da so odpadla postajališča postopoma
nadomestili z drugimi, tako da danes
bibliobus spet vozi na 46 postajališč v
desetih občinah (Mestna občina Maribor,
Duplek, Kungota, Miklavž, Pesnica, Rače –
Fram, Starše, Šentilj, Oplotnica in Impol v
Slovenski Bistrici).

Benediktu spet imeli potujočo knjižnico. In
nazadnje, to je bila tudi moja zaveza ob
nastopu mandata za župana.«

Ani, ki so dobro obiskane, tam pa izvajajo
tudi dejavnosti, ko je to mogoče. »Krajevne
knjižnice umeščamo v kraje z najmanj 1500
prebivalci in najmanj 4-kilometrsko
oddaljenostjo od osrednje knjižnice, in ker
občina Benedikt krajevne knjižnice nima,
bo tako knjiga s pomočjo bibliobusa
občanom bližje, kar je posebej pomembno
v teh negotovih časih,« je prepričana
direktorica
Knjižnice
Lenart
Petra
Kranvogel Korošec.

Damjan Veršič

Bombonček sreče gospoda
župana
Ko se zaključi čarobni december v vrtcu, se otroci, polni pričakovanj, veselijo prazničnih
dni, ki jih bodo preživeli s svojimi najbližjimi. »Zato sta njihova vrnitev in začetek novega
leta v našem vrtcu še vedno v vzdušju veselja, sreče in lepih vtisov, ki so jih otroci doživeli
v krogu svoje družine. To je tudi dan za voščila,« je zapisala Nataša Golob, pomočnica
ravnatelja v Vrtcu Benedikt.
V tem prijetnem vzdušju prvega dne novega leta sta benediški vrtec obiskala župan mag.
Milan Repič in Saša Kotnjek z občinske uprave, ki sta otrokom zaželela srečno, vedoželjno,
igrivo, polno smeha in seveda tudi zdravo novo leto. »Da pa bo to res držalo, se je za
vsakega otroka v županovi košarici skrival bombonček sreče. Otroci so se z njim posladkali
in začelo se je sladko novo leto. Zahvalili so se tako, kot se otroci znajo – z iskrico v očeh
in s širokim nasmehom. Mi verjamemo v bombonček sreče. Vam pa želimo, da si vsaj
nekajkrat v letu privoščite biti otrok. Čudežno bo. Srečno 2022!«

Foto: arhiv vrtca

Bibliobus je potujoča enota Mariborske
knjižnice. Prvi je začel z vožnjami na širšem
območju Maribora, Lenarta in Slovenske
Bistrice že leta 1974, relacije in postajališča
pa so se skozi leta spreminjala. Današnje
vozilo je že četrto po vrsti, njegovo
poslanstvo pa je še vedno enako – pripeljati
knjige v kraje, kjer ni knjižnice, bliže
ljudem, v njihovo bivalno, delovno ali
šolsko okolje.

šolskega branja. Moral bi biti knjižnica za
celo družino, saj v njem vsak najde kaj
zase,« še pravi Turjakova in dodaja: »Morda
bo dober zgled Občine Benedikt spodbuda
še kateri od sosednjih občin, da ponovno
uvede postajališče bibliobusa. Če ne, pa vsi
vabljeni ne le na bibliobus v Benedikt,
ampak tudi v Knjižnico Lenart, s katero
dobro sodelujemo in se marsikdaj najdemo
v zanimivih skupnih projektih in
programih.«
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Občina Benedikt
Damjan Veršič

Branko Sraka združil moči z Boštjanom Zemljičem in v Benedikt
pripeljal papirno proizvodnjo
in goveje farme. S tako imenovanim piščančjim papirjem, ki ga položijo pod živali in nanj
vsujejo hrano, zmanjšujemo smrtnost med novoizvaljenimi piščančki. Imamo tudi »kravji
papir«, ki pomaga kmetom povečevati mlečnost (po raziskavah do 4 odstotke) in
zmanjševati težave z okužbami in vnetji,« še pojasnjuje Zemljič.
Na Hrvaškem so v letu 2019 med prvimi začeli s proizvodnjo papirnatih slamic za
gastronomijo. Kot vemo, je Evropska unija leta 2021 prepovedala uporabo plastičnih
slamic. V Lenartu, kjer je tudi uprava podjetja, pa imajo proizvodnjo tako imenovanega
zloženega programa (zložene brisače, ki jih povečini uporabljajo v javnih sanitarijah,
industriji in podobno). Podjetje ima svojo blagovno znamko Linea, distributerji, s katerimi
sodelujejo, pa seveda njihove izdelke tržijo pod svojimi blagovnimi znamkami.

Foto: Damjan Veršič

Dnevno v Benediktu proizvedejo okoli 60 palet izdelkov

Od leta 2007 v Lenartu posluje podjetje Antela, d. o. o., ki velja za enega večjih
proizvajalcev higiensko-papirne konfekcije oziroma tako imenovanega AFH-programa
(away form home). Podjetje je skupaj s švicarskim partnerjem, ki se je kasneje umaknil iz
lastništva, ustanovil Boštjan Zemljič, ki je bil pred tem zaposlen kot komercialist v
švicarsko-slovenskem podjetju Paloma Horgen.
Zemljič se je leta 2010 povezal z lokalnim podjetnikom iz Benedikta Brankom Srako, ki že
vrsto let uspešno vodi podjetje Gradbeništvo – krovstvo, kleparstvo in tesarstvo. »Do
sodelovanja je prišlo čisto po naključju. Naše podjetje je potrebovalo proizvodne prostore,
Branko pa ni samo gradbinec, imel je tudi primerno zemljišče za novo proizvodno halo.
Sprva tudi sam nisem verjel, da nama bo projekt uspelo uresničiti. Pred tem smo imeli
benediški del proizvodnje v Srbiji, od koder pa smo ga bili primorani preseliti, saj so
tamkajšnji proizvodni obrat prizadele poplave. Stroje smo po stečaju srbskega podjetja leta
2012 prepeljali v Benedikt, kjer je Branko v rekordnem času postavil potrebne hale in
kmalu zagnal proizvodnjo. Kasneje smo za proizvodni obrat Benedikt, ki deluje že šest let,
kupili še moderen in visoko zmogljiv stroj, ki je bil v tistih časih edini te vrste na območju
nekdanje Jugoslavije,« pojasni Zemljič.

Podjetja Antela, d. o. o., skupaj s svojim benediškim proizvodnim obratom Branko Antela,
d. o. o., papirja ne proizvaja, ampak ga v velikih matičnih zvitkih uvaža iz tujine (Rusije,
Indonezije, Italije itd.). Zvitke na konfekcijski liniji dolžine 60 metrov strojno razrežejo,
zlepijo, laminirajo, navijajo, pakirajo in etiketirajo. »Dnevno v Benediktu na dveh linijah
proizvedemo za kamion in pol izdelkov oziroma okoli 60 palet. Antela, d. o. o., pa kot
skupno podjetje dnevno proda za šest do sedem kamionov izdelkov.«
Proizvode prodajajo v 25 državah po vsem svetu, tudi v Sloveniji, kjer pa imajo le 20odstotni tržni delež. »Največ prodajamo v Avstriji, Švici, Nemčiji in na Nizozemskem, celo
v Savdski Arabiji, Afriki in na Japonskem. Naši kupci so večinoma distributerji, sicer pa
izdelki končajo v bolnišnicah, hotelih, industriji, avtomehaničnih delavnicah, na piščančjih
in govejih farmah itd.«

Povpraševanje po izdelkih presega njihove proizvodne
zmožnosti
Podjetju Antela, ki je bilo v lanskem letu nominirano za gazelo podravsko-pomurske regije,
je v interesu širitev proizvodnje, vendar bo to zaradi pomanjkanja prostora v Lenartu težko
izvedljivo. Nameravajo pa v bližini Zagreba zgraditi večji proizvodno-logistični objekt,
kamor želijo preseliti proizvodnjo papirnatih slamic. »V prihodnje želimo obdržati
trenutno prodajo. Naš letni promet znaša nekaj več kot 13 milijonov evrov. Zaradi covida19, predvsem zaradi zaprtja programa Horeca (hoteli, restavracije, catering), se nam je
prodaja zmanjšala za 10 odstotkov. Po drugi strani pa se je povečalo povpraševanje po
antigenskih testih za covid-19 in zaščitnih maskah, ki jih prav tako prodajamo. Dolgoročno
bomo zagotovo iskali še dodatne kapacitete, saj povpraševanje po naših izdelkih presega
proizvodne zmožnosti. Naše letne kapacitete obsegajo 20 tisoč ton proizvodov. Zaradi tako
velikih količin se nismo odločili za prodajo na drobno, temveč za veleprodajo,« zaključuje
Boštjan Zemljič.

„V Benedikt sem to proizvodnjo pripeljal,
ker sem razmišljal dolgoročno.“
Proizvodni obrat v Benediktu zaposluje 10 delavcev

V Benediktu proizvajajo okrogli program, v Lenartu
zloženega, na Hrvaškem pa papirnate slamice
»V Benediktu proizvajamo tako imenovani okrogli program, torej papirnate role: maksi
role in brisače, tudi medicinske. Predvsem se osredotočamo na nišni program in ne na
proizvodnjo široke potrošnje. Zanimajo nas izdelki, ki jih drugi ne proizvajajo in ki
zahtevajo precej znanja in izkušenj. V to kategorijo denimo spadajo proizvodi za piščančje

V februarju bo ponovno
objavljen razpis za
sofinanciranje malih
čistilnih naprav

Občina Benedikt bo tudi v letu 2022, na začetku meseca februarja,
ponovno objavila razpis za dodelitev proračunskih sredstev za nakup in
vgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav in hišnih črpališč
komunalnih odpadnih vod. Z dodeljevanjem subvencĳ želi občina
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Foto: Damjan Veršič

Branko Sraka je torej na Šolski ulici 16 v središču Benedikta postavil proizvodni obrat in
pomagal pri nakupu potrebnih strojev. Danes proizvodni obrat v Benediktu zaposluje 10
delavcev, ki večinoma avtomatizirano delo opravljajo v dveh izmenah. »V Benedikt sem to
proizvodnjo pripeljal, ker sem razmišljal dolgoročno. Morda bomo te proizvode kdaj tržili
še nekoliko širše. Na ta način bi lahko v občini zagotovili še več delovnih mest. Sicer pa
sem želel naše proizvodne prostore, ki so bili deloma zgrajeni že pred najinim
sodelovanjem, zapolniti s kakovostnimi vsebinami. Načrtujem, da bomo v prihodnje še
nekoliko povečali skladiščne prostore, dolgoročno pa želimo v neposredni bližini obrata
rezervirati zemljišče za morebitno širitev proizvodnje,« pravi Branko Sraka.

pospešiti izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav na območjih, ki
niso opremljena z javnim kanalizacĳskim omrežjem oziroma niso
predvidena za opremo z javnim kanalizacĳskim omrežjem.
Omenjeni javni razpis bo objavljen na spletni strani Občine Benedikt, nanj
pa se bodo lahko prĳavile fizične osebe (razen samostojnih podjetnikov
posameznikov) s stalnim prebivališčem na območju občine Benedikt, ki
so lastniki ali solastniki obstoječih eno- ali večstanovanjskih stavb, ki
ležĳo na območju občine Benedikt. Občina bo sofinancirala upravičene
stroške, ki so nastali od 1. 1. 2020 dalje. Višina sredstev, ki jih bo Občina
Benedikt v letu 2022 namenila za sofinanciranje nakupa in vgradnje
malih komunalnih čistilnih naprav, znaša 15.000 evrov.
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Občina Cerkvenjak
Tomaž Kšela

Največ investicij bo v modernizacijo cest
stalo okoli 30 tisoč evrov. V naslednjem letu bodo tam uredili tržnico in polnilne postaje
za električna vozila.
V okviru druge faze izgradnje Vitalin parka bo Občina Cerkvenjak letos uredila igrišče za
odbojko na mivki, kar je predvsem želja mladih v občini. Za to investicijo si bodo
prizadevali zagotoviti 50 odstotkov nepovratnih sredstev prek Fundacije za šport RS.
Naslednje leto bodo v Vitalin parku postavili še naprave za vadbo na prostem in tako
imenovani »pumptrack« ali kolopark, seveda ob sofinanciranju iz različnih virov.

Marjan Žmavc: »Občina Cerkvenjak bo letos za
investicije namenila okoli 925 tisoč evrov.«

Foto: Tomaž Kšela

Stekel postopek za noveliranje občinskega prostorskega
načrta

Občinski svet Občine Cerkvenjak je pred Božičem v drugem branju sprejel občinski
proračun za leto 2022. »Na prihodkovni strani je »težek« 2 milijona 260 tisoč evrov, na
odhodkovni pa 2 milijona 385 tisoč evrov, zlasti zaradi prenosa nekaterih obveznosti in
sredstev iz lanskega v letošnje leto,« pojasnjuje župan Občine Cerkvenjak Marjan Žmavc.

Modernizirali bodo več cest
Največ sredstev iz proračuna bo Občina Cerkvenjak namenila za investicije. »Letos bo
občina preplastila kilometer ceste v Smolincih, za kar je v proračunu na voljo 80 tisoč
evrov. Prav tako bo uredila okrog 600 metrov ceste v Cogetincih (Kocmut), kar bo stalo
okoli 73 tisoč evrov. Za asfaltiranje ulice v novem naselju v Cogetincih (Nedeljko) in za
ureditev prehoda čez regionalno cesto ter za izgradnjo pločnika in javne razsvetljave bo
občina namenila 35 tisoč evrov, medtem ko je za preplastitev okoli 300 metrov ceste
Komarnica–Kunova na voljo 35 tisoč evrov. Za ureditev kilometra bankin ob cesti
Smolinci–Župetinci je v proračunu na voljo 22.500 evrov, za ureditev cestnega odseka v
Cerkvenjaku (Govedič) pa 26 tisoč evrov. Prav tako bo občina zgradila cesto v Zibote. Za
izgradnjo in modernizacijo cest bo občina letos namenila okoli 290 tisoč evrov, za
vzdrževanje cest pa 125 tisoč evrov (zimska služba, košnja trave, urejanje bankin, kopanje
jarkov, gramoziranje, obrezovanje vej v pasu lokalnih cest). Za kolesarske povezave na
območju Območnega razvojnega partnerstva Slovenske gorice, v katero je vključenih 10
občin, bo v naslednjem letu občina dala okoli 25 tisoč evrov,« pravi Žmavc.
Na Občini Cerkvenjak načrtujejo tudi prevezavo vodovoda na Grabonoškem Vrhu na Ckrak Pomurskega vodovoda. Prevezava in zamenjava števcev bosta stali okoli 10 tisoč
evrov. Pri tej investiciji pa so vezani na izgradnjo vodovoda v občini Sveti Jurij ob Ščavnici,
saj bo voda na Grabonoški Vrh pritekla iz te občine. Občina Cerkvenjak bo takoj pristopila
k izvedbi, ko bo na območju sosednje občine Sveti Jurij ob Ščavnici možno izvesti
priključitev za naša gospodinjstva.

Dokumentacija za dograditev vrtca
»Načrtujemo tudi dograditev vrtca v Cerkvenjaku. Trenutno ga obiskuje 113 otrok,
načrtujemo pa prizidek s štirimi oddelki za okoli 80 otrok. Letos bo občina poskrbela za
projektno dokumentacijo, kar bo stalo okoli 60 tisoč evrov,« pojasnjuje Žmavc. »Za
investicijo v dograditev vrtca, ki bo »težka« od 700 do 800 tisoč evrov, si bomo
prizadevali pridobiti tudi državna oziroma evropska sredstva, zato bomo potem, ko bomo
imeli izdelano vso dokumentacijo, kandidirali na ustreznem razpisu Ministrstva za
izobraževanje, znanost in šport. Za prijavo na razpis mora namreč občina imeti urejeno
veljavno gradbeno dovoljenje.«

Občina bo letos začela postopek za noveliranje občinskega prostorskega načrta, saj
potrebujejo investitorji več gradbenih parcel za individualne hiše in večstanovanjske
objekte, za urejanje javne infrastrukture, za širitev poslovne cone in nasploh za poslovno
dejavnost ter za širitev kmetij. Letos bodo za posodobitev tega načrta namenili 30 tisoč
evrov, naslednje leto pa 40 tisoč. Strokovno dokumentacijo bo pripravilo podjetje Urbis iz
Maribora. Na območju občine Cerkvenjak največ investitorjev gradi stanovanjske hiše v
razpršeni gradnji. »Trenutno največ gradijo v Andrencih, Cerkvenjaku, Cogetincih,
Kadrencih, Brengovi in še drugih naseljih v občini. Nekateri gradijo za lastne potrebe,
drugi pa za trg. Zato se povečuje tudi število prebivalcev. Ta čas ima občina Cerkvenjak že
2176 prebivalcev,« pojasnjuje Žmavc.
V Brengovi zasebni investitor gradi nov nastanitveni kompleks, kjer že stoji objekt z 22
dvoposteljnimi sobami in 8 apartmaji, končuje pa se gradnja še treh objektov, v katerih bo 10
garsonjer in 28 stanovanj. Občina Cerkvenjak je v preteklosti že zgradila javno vodovodno
omrežje do te lokacije in asfaltirala cesto mimo nje. Ker se je že in se še bo povečal promet
do nastanitvenega kompleksa, bo občina najprej poskrbela za utrditev bankin in v
prihodnosti tudi za modernizacijo ceste ter izgradnjo pločnika in javne razsvetljave.
Za izvedbo projekta »Cerkvenjaški KUL – TURNI ODER«, v okviru katerega bodo
prenovili oder in zaodrje v Kulturnem domu Cerkvenjak, bo občina dala okoli 32.500
evrov. Projekt bodo izvedli prek razpisa LAS Ovtar Slovenske gorice, iz katerega bo tudi
sofinanciran.

Bo Cerkvenjak letos poleg lekarne dobil tudi
zobozdravnika?
Občina Cerkvenjak se je že lani prijavila na evidenčni razpis Zdravniške zbornice Slovenije,
da bi pridobila program zobozdravstva. Postopek za pridobitev programa ni enostaven, saj
v njem sodelujeta tudi Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije in Ministrstvo za
zdravje. »Upam, da bomo program dobili in da bomo imeli v Cerkvenjaku tudi
zobozdravstveno ambulanto,« pravi Žmavc. »Sicer pa bo občina prenovila tudi fasado na
zdravstvenem domu, ki ga bomo na novo prepleskali tudi od znotraj. Za to bo potrebnih
blizu 4 tisoč evrov.«
Telekom Slovenije, d. d., je že lani začel polagati optične kable in priključevati nanje
uporabnike. V tem letu bo imelo dostop do optičnega omrežja okoli 250 od skupno 720
gospodinjstev na območju občine. Nekaj priključkov bo narejenih tudi v okviru evropskega
projekta RUNE.
»Letos bo podjetje Masiv, d. o. o., iz Gornje Radgone kot investitor končalo izgradnjo
poslovno-trgovskega objekta v Cerkvenjaku, v katerem bo nova Mercatorjeva trgovina.
Občina bo v tem objektu odkupila prostor za lekarno, ki ga bo dala v najem
koncesionarju, to je Lekarni Špringer iz Gornje Radgone. Za to je v proračunu rezerviranih
130 tisoč evrov. Za prevoz učenk in učencev v šolo pa je letos na voljo 83 tisoč evrov. Za
kmetijski razpis v občini namenjamo 21 tisoč evrov, za spodbujanje podjetništva 10 tisoč
evrov, za delovanje društev 9 tisoč evrov, za kulturo 5 tisoč evrov in za šport v občini 16
tisoč evrov. Iz proračuna za letošnje leto bomo dali tudi 9 tisoč za domače gasilsko društvo,
od tega 4 tisoč evrov za investicije,« pojasnjuje cerkvenjaški župan.

Foto: Tomaž Kšela

Po besedah župana bo Občina Cerkvenjak na Dokl-Bradačevi parceli, ki jo je kupila lani,
letos porušila hišo ter uredila parkirišče v gramoznem stanju in pločnik do vrtca, kar bo
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Tomaž Kšela

Razširili bodo vrtec

Poslovno-obrtna cona v Brengovi
je polna

V občini Cerkvenjak se v zadnjih letih demografske razmere izboljšujejo. Ne samo, da se
število prebivalcev povečuje, tudi število otrok je čedalje večje. Zato so se na občini odločili
za širitev vrtca, ki ga trenutno obiskuje 113 otrok. Sedaj ima vrtec Pikapolonica v
Cerkvenjaku pet oddelkov, izračuni pa kažejo, da bi potrebovali štiri nove, v katerih bi bilo
prostora še za okoli 80 najmlajših.
Kot pravi direktor občinske uprave Vito Kraner, je podjetje za projektiranje in oblikovanje
Superform iz Ljubljane po naročilu občine že izdelalo idejni projekt za prizidavo vrtca v
Cerkvenjaku. Avtorja sta univerzitetna diplomirana inženirja arhitekture Anton Žižek in
Marjan Poboljšaj. Širitev vrtca sta zasnovala na osnovnem konceptu vrtca, ki je sestavljen
iz niza hišk, razvrščenih ob osrednjem prostoru. Ta poteka od vhoda v vrtec do izhoda na
otroško igrišče. Razširitev vrtca sledi temu konceptu tako, da bo na skrajnem južnem delu
zrasel nov členek, sestavljen iz dveh delov v dveh etažah. Po obliki bo dodani element enak
drugim elementom v obstoječem vrtcu. Ker bo v prihodnje v vrtcu več otrok, bodo na
vzhodni strani vrtca zrasla nova igrišča. Na južni strani vrtca pa bodo teren oblikovali tako,
da bo funkcionalen in prijeten za igranje. Idejni načrt je zasnovan tako, da bo razširitev
harmonično nadgradila obstoječi vrtec.

Novi del vrtca bo imel okoli 476
kvadratnih metrov notranjih površin,
141 kvadratnih metrov zunanjih in
618 kvadratnih metrov skupnih površin.

Poslovno-obrtna cona v Brengovi, ki jo je uredila Občina Cerkvenjak, je polna. Občini je
uspelo prodati vse parcele v njej. Večina podjetnikov je na njih že zgradila objekte, v
katerih oziroma s katerimi izvajajo svoje dejavnosti. Podjetniki, ki imajo v poslovno-obrtni
coni svoje poslovne in proizvodne prostore, zaposlujejo vse več delavk in delavcev.
Verjetno je tudi zaradi tega stopnja brezposelnosti v občini Cerkvenjak veliko nižja od
republiškega povprečja in tako nizka, kot že dolgo ne.
Občina bi zagotovo parcele v poslovno-obrtni coni uspela prodati že prej, če leta 2008 ne
bi nastopila huda finančna in gospodarska kriza, ki je zajela ves svet, tudi Slovenijo.
Gotovo pa je tudi to, da bi občina Cerkvenjak posledice gospodarske krize občutila mnogo
dlje, če ne bi imela poslovno-obrtne cone, ki je v občino privabila in še privablja podjetnike
ter s tem tudi delovna mesta – pa ne samo v Brengovi, temveč tudi na drugih lokacijah,
kjer podjetniki iz poslovno-obrtne cone izvajajo dela. Podjetniki, ki imajo svoje
nepremičnine v poslovno-obrtni coni v Brengovi, namreč zaposlujejo skupaj že več sto
delavcev – nekateri izvajajo dela v poslovno-obrtni coni v Brengovi, še več pa jih dela na
mnogih drugih deloviščih v osrednjih Slovenskih goricah ter drugod po Sloveniji in celo v
tujini.

Razširitev vrtca bo sledila osnovnemu konceptu vrtca, tako da bo objekt
zadržal svojo enovitost in harmoničnost.

Foto: Tomaž Kšela

Poslovno-obrtna cona je danes videti kot majhno industrijsko mestece.

Tomaž Kšela

Dostopovno optično omrežje
bodo gradili na belih in sivih lisah
V decembrski številki Ovtarjevih novic smo pisali, da bodo na območju občine Cerkvenjak
v okviru projekta RUNE poskrbeli za priključke na širokopasovno optično omrežje na
belih lisah. Vodja PR in digitalnega marketinga projekta RUNE Tina Ambrožič nam je
poslala dopolnilo, da se bo v okviru projekta RUNE v občini Cerkvenjak gradilo tako na
območju sivih kot tudi na območju belih lis. »Na območju sivih lis bo gradilo podjetje
RUNE Enia, d. o. o., na območju belih lis pa podjetje Runetec, d. o. o. (hčerinsko podjetje
podjetja Rune Enia, d. o. o.), ki na več podeželskih območjih Slovenije že izvaja investicije
v dostopovno optično infrastrukturo (dostopovni del omrežja je tisti, ki povezuje končne
porabnike z vozliščem – op. a.). Podjetje je za sklop Podravska na razpisu GOŠO4
Ministrstva za kmetijstvo lani oddalo ponudbo in bilo izbrano. Podjetje ne bo pokrilo vseh
belih lis, skladno z zahtevami razpisa,« je zapisala. Da bi naše bralce čim bolj celovito
informirali, smo ji zastavili še nekaj dodatnih vprašanj v zvezi z izgradnjo, financiranjem
in zlasti časovnico izgradnje optične infrastrukture v občini Cerkvenjak, vendar na
odgovore še čakamo. Več o tem, ko jih dobimo.

Foto: Tomaž Kšela

Potem ko bo pripravljena vsa potrebna dokumentacija, se bo občina prijavila na javni
razpis pristojnega ministrstva za sofinanciranje prizidave vrtca. Če bo na njem uspešna,
bodo vrtec dozidali konec leta 2023 ali leta 2024.

Tomaž Kšela

Nova nadstrešnica na
avtobusnem postajališču v
središču Cerkvenjaka
Občina Cerkvenjak je pred nedavnim postavila nadstrešnico na avtobusnem postajališču v
središču kraja, tako da učenkam in učencem, ki se v šolo vozijo z avtobusom, ob deževnih
dnevih ne bo več treba nanj čakati na dežju. Cerkvenjaško avtobusno postajališče je bilo
brez nadstrešnice, ker so ga ob modernizaciji regionalne ceste skozi Cerkvenjak premaknili
za kakšnih sto metrov proti vzhodu, zemljišče ob njem pa še ni bilo občinsko.
Lani je Občina Cerkvenjak zemljišče s hišo ob novem avtobusnem postajališču odkupila,
kar ji je omogočilo, da je postavila nadstrešnico. Letos bo staro hišo na tem zemljišču
porušila, na zemljišču pa bo uredila pločnik in parkirišča, saj jih v središču kraja po prenovi
osrednjega trga pred občinsko zgradbo in kulturnim domom primanjkuje. V nadaljevanju
namerava na omenjenem zemljišču urediti 35 asfaltiranih parkirišč, od tega 5–6 za
polnjenje električnih vozil. Poleg parkirišč bodo na tem zemljišču uredili tudi tržnico in za
njene potrebe postavili kiosk z javnimi sanitarijami, ki jih doslej v središču kraja ni bilo.

Projekt RUNE, ki ga v Sloveniji izvaja podjetje RUNE Enia, d. o. o., v delih Hrvaške pa
podjetje RUNE Crow, d. o. o., je načrtovan s ciljem zagotavljati ultrahitro
širokopasovno optično infrastrukturo vsem uporabnikom na podeželskih območjih v
Sloveniji in delih Hrvaške. Gre za prvi čezmejni projekt na ravni Evropske unije, s
katerim se povezujejo ozemlja več držav članic z ultrahitro širokopasovno optično
infrastruktur. Projekt je prejel sredstva iz sklada Connecting Europe Broadband Fund
(CEBF).
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Za nadstrešnico bo občina še letos uredila pločnik in parkirišča v središču kraja.

Foto: Tomaž Kšela

Kaj je projekt RUNE
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Občina Sveta Ana v Slovenskih goricah
Tomaž Kšela

Sprejeli bodo nov občinski prostorski načrt (OPN)

Na razgrnjen dopolnjen osnutek
OPN-ja malo pripomb
Kot pravi Golobova, so pobude in predloge občank in
občanov za nov temeljni prostorski akt v občini začeli
zbirati že leta 2018, pripravljati pa so ga začeli po sklepu
župana Silva Slačeka na začetku leta 2019. Strokovne
podlage je pripravilo podjetje GMW iz Radencev.
Dopolnjen osnutek OPN-ja, v katerega so vključili tudi
zakonsko dopustne in s pristojnimi nosilci urejanja
prostora večinoma usklajene spremembe namenske rabe
prostora, je Občina Sveta Ana od 19. novembra do 20.
decembra lani javno razgrnila v Kulturnem domu Sveta
Ana. V času razgrnitve je tam pripravila tudi javno
obravnavo omenjenega dokumenta, na katero ni prišlo
veliko občank in občanov. Dejansko so tako do roka občani
na razgrnjene dokumente podali zelo malo pripomb. Ta hip
je težko reči, kaj to pomeni: ali so občani zares zadovoljni
z rešitvami ali pa so jih premalo pozorno proučili. To se bo
pokazalo v naslednjih letih, ko se bodo občanke in občani
odločali za različne posege v prostor. Vendar pa bo takrat
za kakršnekoli spremembe prepozno, ker je noveliranje
OPN-ja strokovno zelo zahtevno in dolgotrajno ter zato
tudi drago, saj je treba ob upoštevanju zakonodaje
uskladiti interese številnih udeležencev v prostoru. Tokrat
bo po besedah Golobove občino Sveta Ana sprejem OPN-ja
stal več kot 100 tisoč evrov.

V zadnjem času se v
občino priseljujejo zlasti
mlade družine in starejši
po upokojitvi, ki si želijo
živeti v zdravem
naravnem okolju.
»OPN predstavlja temeljni razvojni prostorski dokument in
pravni akt občine, s katerim se ob upoštevanju usmeritev iz
mednarodnih izhodišč, državnih prostorskih aktov,
razvojnih potreb občine in varstvenih zahtev določijo cilji

in izhodišča prostorskega razvoja. Z OPN-jem se načrtujejo
lokalne prostorske ureditve in določajo pogoji poseganja v
prostor,« pojasnjuje Golobova.

Zahtevno usklajevanje interesov
številnih udeležencev v prostoru
Marsikdo se sprašuje, zakaj je postopek za pripravo
prostorskih aktov tako zahteven in dolgotrajen. Gre za to,
da imajo v določenem prostoru poleg prebivalcev interese
in naloge tudi drugi udeleženci. Ob sprejemanju
prostorskih aktov je treba vse te interese uskladiti med
seboj in z veljavno zakonodajo, zato trajata priprava in
sprejem OPN-ja praviloma več mesecev ali celo let.
Tako denimo v postopku sprejemanja OPN-ja občine Sveta
Ana sodelujejo poleg Občine Sveta Ana še Ministrstvo za
okolje in prostor (z vidika razvoja poselitve), Ministrstvo za
kmetijstvo (z vidika varovanja kmetijskih zemljišč ter
razvoja kmetijstva, gozdarstva in ribištva), Zavod za
gozdove, Zavod Republike Slovenije za varstvo narave (z
vidika ohranjanja narave), Ministrstvo za kulturo (z vidika
ohranjanja in varovanja kulturne dediščine), Ministrstvo za
infrastrukturo (z vidika razvoja cestnega prometa,
trajnostne mobilnosti in energetike), Ministrstvo za
obrambo (z vidika skrbi za zaščito in reševanje ter za
obrambo), Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in
enake možnosti (z vidika varovanja vojnih in prikritih
vojnih grobišč), Ministrstvo za zdravje (z vidika skrbi za
zdravje ljudi), Eles – Elektro Slovenija (z vidika prenosa
električne energije) in Plinovodi (z vidika skrbi za
plinovodno omrežje).
Poleg tega pri pripravi OPN-ja sodelujejo tudi lokalni
udeleženci, od Elektra Maribor in Mariborskega vodovoda
do Saubermacherja in Telekoma.

Več zemljišč za individualno gradnjo
in razvoj kmetij
Z novim OPN-jem bodo, kot pravi Irena Golob, na območju
občine Sveta Ana pridobili več stavbnih zemljišč za
stanovanjsko gradnjo v razpršeni poselitvi ter tudi nekaj
zemljišč za večstanovanjsko gradnjo. Prav tako bodo
pridobili stavbna zemljišča za razvoj kmetij, saj jih
nekaterim kmetom že močno primanjkuje, kar zavira
njihov razvoj. Pridobili bodo tudi stavbna zemljišča za
javne objekte in povečali nekatere javne površine. Vsega
tega ni bilo lahko doseči, saj je po zakonu treba kmetijska
zemljišča, ki postanejo stavbna, nadomestiti z novimi
kmetijskimi zemljišči, tako da razmerje med stavbnimi in
kmetijskimi zemljišči ostane enako.

Z novim občinskim prostorskim načrtom (OPN) v občini
Sveta Ana ne bodo uredili samo javnih površin, temveč
bodo pridobili tudi več stavbnih zemljišč za
individualno gradnjo in razvoj kmetij.

Foto: Tomaž Kšela

V občini Sveta Ana je v sklepni fazi postopek za sprejem
OPN-ja, s katerim bodo nadomestili stari prostorski načrt in
občinske prostorske akte uskladili z veljavno zakonodajo.
Če bo vse teklo tako, kot načrtujejo, bodo po besedah Irene
Golob, referentke za okolje in prostor ter družbene
dejavnosti v občinski upravi, članice in člani občinskega
sveta OPN obravnavali in sprejeli v prvi polovici letošnjega
leta.

Novi OPN bo omogočil razvoj občine Sveta Ana, v katero se
priseljuje vse več ljudi iz drugih krajev, zlasti iz mest. »Tako
kot doslej bo tudi v prihodnje na območju naše občine
lahko stavbno zemljišče našel vsakdo, ki se zares želi
priseliti v Sveto Ano,« pravi Irena Golob. V zadnjem času se
v občino priseljujejo zlasti mlade družine in starejši po
upokojitvi, ki si želijo živeti v zdravem naravnem okolju. Za
gradnjo hiše v Sveti Ani se odloči tudi marsikdo, ki dela v
sosednji Avstriji. Trenutno raste novo naselje 27
individualnih hiš v Lokavcu, kjer je polovica hiš že
zgrajenih. Po novih prostorskih aktih bo na voljo tudi več
deset gradbenih parcel za individualne hiše pri BB baru.
Kot rečeno, je enomesečna javna razgrnitev dopolnjenega
osnutka OPN-ja mimo. V nadaljevanju se mora do
predlogov z javne razgrnitve opredeliti Zavod za
urbanizem Maribor, nato še pristojna ministrstva in drugi
udeleženci v postopku. Na osnovi odgovorov bodo nato
pripravili usklajen predlog OPN-ja za obravnavo na
občinskem svetu. Po sprejemu bo objavljen v
Medobčinskem uradnem vestniku.

Tomaž Kšela

Pred šolo bodo namestili solarno klop
V središču Svete Ane bodo tako kot v Benediktu, Cerkvenjaku, Dupleku, Lenartu, Svetem
Andražu, Svetem Juriju v Slovenskih goricah in Šentilju v okviru operacije Zelene
Slovenske gorice postavili solarno klop, na kateri bodo uporabniki pametnih telefonov
lahko dostopali do energije za svoje naprave in do internetnega omrežja. Partnerja v tem
projektu sta še Razvojna agencija Slovenske gorice (RASG) in Društvo za razvoj podeželja
Ovtar Slovenske gorice.

Skupna vrednost operacije po tekočih cenah znaša okoli 41 tisoč evrov z davkom na
dodano vrednost. Investitorji načrtujejo, da bodo za to investicijo dobili blizu 32 tisoč
evrov iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Glede na visok delež sredstev iz evropske
blagajne in na prispevek RASG iz članarine za LAS Ovtar bo strošek Občine Sveta Ana za
celotno operacijo samo 290 evrov.
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Solarno klop bodo namestili v neposredni bližini osnovne šole, kjer je največ
mladih, ki za komuniciranje uporabljajo nove tehnologije.

Foto: Tomaž Kšela

Po besedah svetovalke za družbene dejavnosti, kulturo in turizem v upravi Občine Sveta
Ana Petre Golob bodo solarno klop v Sveti Ani namestili pred šolo, v neposredni bližini
kioska za sladoled. Tam bodo do nje imeli poleg vseh drugih občank in občanov ter
obiskovalcev Svete Ane lahek dostop še zlasti mladi, ki danes za komuniciranje pogosto
uporabljajo nove tehnologije.
V okviru operacije bodo izvedli tudi deset predavanj, delavnic in krožkov o komuniciranju
prek družabnih omrežij, varovanju naravnega okolja, trajnostnem razvoju in še nekaterih
temah. Veliko večino aktivnosti bo izvedla RASG.
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Občina Sveta Ana v Slovenskih goricah

Trajnostno poročilo destinacije
občina Sveta Ana

Povzel Tomaž Kšela

Praznični december bo otrokom
ostal v spominu
V Osnovni šoli Sveta Ana z vrtcem in podružnico v Lokavcu so lani decembra pripravili
izredno bogate aktivnosti, ki bodo učenkam in učencem ter malčkom v vrtcu zagotovo
ostale še dolgo v prijetnem spominu. Začele so se z božično-novoletnimi delavnicami, na
katerih so otroci iz vrtca in učenci skupaj z vzgojitelji in učitelji ustvarjali čudovite božične
izdelke in adventne venčke. Otroke v Lokavcu je obiskal tudi Sveti Miklavž. Božično
obdarovanje predšolskih otrok je potekalo v sodelovanju šole in vrtca ter Občine Sveta
Ana. Otroke v vrtcu je obdaril Božiček s svojim Škratkom, tiste, ki jih ni bilo v vrtcu, pa sta
Božiček in Škratek obdarila na domu. Priča smo bili tudi dvema čudovitima božičnima
koncertoma, enemu v Lokavcu in drugemu v Sveti Ani.

Aktivnosti v veselem decembru na Osnovni
šoli Sveta Ana z vrtcem in podružnico v
Lokavcu ter obisk Božička bodo otrokom
ostali še dolgo v spominu.

Foto: arhiv OŠ

Za uspešno izpeljane praznične dni gre
zahvala prav vsem zaposlenim v osnovni
šoli in vrtcu, ki so poskrbeli za brezhibno
organizacijo in izvedbo božično-novoletne
delavnice 24. novembra, pripravo voščilnic,
božično okrasitev šole in vrtca v Sveti Ani in
Lokavcu, rajanje z Alenko Kolman, rajanje
in veselje v Snegu, obisk glasbenikov v
Lokavcu, božično obdarovanje predšolskih
otrok v sodelovanju z Občino Sveta Ana,
Škratkove pohode najmlajših, Palčkove igre,
KU-KUC gledališče za najmlajše, Božičkov
bazar, Božični koncert v Lokavcu, Božični
čas v šoli in vrtcu, Božični koncert v Sveti
Ani, za obdarovanje učencev in zaposlenih v
Osnovni šoli Sveta Ana ter še za nekatere
dogodke. Na naši fotografiji je Božiček ob
obdarovanju deklice v vrtcu. Več fotografij
je na ogled na spletni strani Osnovne šole
Sveta Ana: www.sveta-ana.si.

Ravnanje lastnikov priobalnih
zemljišč ob vodotokih

Tomaž Kšela

Gizela Vakej – 90 let
27. decembra lani je 90 let dopolnila Gizela Vakej iz Ledineka. Svečko na torti je upihnila
v družbi hčera, zetov, vnukinj in vnukov ter pravnukov, ob visokem jubileju po jo je z
obiskom počastil tudi župan Občine Sveta Ana Silvo Slaček s sodelavko Petro Golob.
Čestitkam so se pridružili tudi predstavniki društev, v katerih je dolga leta delovala: Milan
Bauman in Anton Ajhmajer iz Društva upokojencev, Erika Dragar in Milena Kocbek iz
Rdečega križa ter Darinka Kapl in Alojzija Brancelj iz Društva kmečkih žena in deklet.
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Foto: družinski arhiv

Kot so povedali njeni najbližji, je bilo Gizelino otroštvo zaznamovano najprej z delom in
nato z vojno, v kateri je njena družina štiri leta preživela v izgnanstvu. Tam je občutila
revščino, lakoto in strah pred smrtjo, ki ji je vzela brata. V povojnem času ji je mladost
minila prehitro ob trdem delu na skopi zemlji, ob ustvarjanju lastnega doma in rojevanju
otrok ter ob občutku dolžnosti, da mora biti vsaka minuta zapolnjena z delom. V zrelih
letih je med delom opazovala, kako njene hčerke rastejo v dekleta in žene ter si ustvarjajo
svoje družine, v katerih ponovno vznika novo življenje. Na starost pa se jezi, češ da ji je
odvzela moč za delo, čeprav ji volje ni mogla vzeti.
»Draga Gizela, želimo ti mirna, predvsem pa zdrava leta, ki so pred teboj, predahni in
uživaj v sadovih svojega dela, sedi z možem Janezom pod oreh pred hišo in se ozri nazaj
– bilo je težko, vendar lepo,« so ji ob visokem jubileju zaželeli njeni najbližji.

Jubilantka Gizela Vakej z županom Občine Sveta Ana Silvom Slačekom.

V občini Sveta Ana mislimo in delamo zeleno. Zakorakali smo v tretje leto, odkar je občina
Sveta Ana kot ena izmed najmanjših turističnih destinacij v Sloveniji prejela znak
kakovosti Slovenia Green Silver. Zlato je takrat le za las ušlo, ker v destinaciji še ni
zelenega certificiranega ponudnika prenočitev. V letu 2020 je občina prejela certifikat
»BREZ PLASTIKE«, v letu 2021 pa je bila med osmimi finalistkami za razvojno nagrado
Zlati kamen.
Epidemija je prizadevanja za razvoj zelenega turizma močno zavrla, ne pa tudi ustavila.
Čeprav so se številne prireditve, ki so ponos Svete Ane, skrčile na minimum, da je število
obiskovalcev padlo in da je bilo znatno manj mreženja med društvi, ponudniki in drugimi
deležniki v turizmu, je bilo kar nekaj pomembnih premikov, še posebej na področju
infrastrukture. Turistično ponudbo je obogatila Miniaturna vasica v Parku generacij
Sveta Ana. V teku je projekt izgradnje novih kolesarskih poti in kmalu se bodo začele
odvijati aktivnosti za celostno ureditev doživljajske poti, imenovane »S štrkom Joškom na
pustolovščino«. Štrk Joško v turistično ponudbo prinaša poudarek na naravno dediščino
prostoživečih živali in dodatno opozarja na lepoto narave na območju občine Sveta Ana.
Projekt »Vino, prijazno do okolja« prinaša nove okoljevarstvene in poučne vinogradniške
vsebine na področju nege vinske trte in zgodovine vinogradništva na območju Svete Ane,
»Anin pretl« pa ohranja našo tradicionalno kulinariko in zavest, kako pomemben del
anovske dediščine je kulinarika osrednjih slovenskih goric. Poudarek v projektu je na
slovenskogoriški gibanici in na drugih anovskih tradicionalnih kmečkih jedeh (ocvirkovka,
domači kruh itd.). Celostno trajnostno je urejeno tudi središče kraja Sveta Ana. Pomemben
napredek je tudi na področju odpadnih voda. V zadnjih letih smo na območju občine
zgradili kar tri čistilne naprave in okoli 30 kilometrov kanalizacijskih vodov različnih
dimenzij. Delež lastnih individualnih čistilnih naprav konstantno raste.
Na občinski strani boste v prihodnjih dneh našli Trajnostno poročilo destinacije Sveta Ana
2018-2021, v katerem smo na kratko povzeli naša prizadevanja za trajnost v teh letih. V
prihodnjih letih pa se zagotovo veselimo napredka na področju turizma. Zavedamo se
odgovornosti, da zanamcem prepustimo ohranjeno okolje, zato je tudi na področju
turizma treba največjo skrb posvečati trajnosti. Želimo, da tudi turisti, ki prihajajo v naše
prelepe kraje, začutijo in zaživijo naša zelena bogastva ter jih ohranjajo. Pri teh
prizadevanjih nam bo pomagala Strategija razvoja turizma občine Sveta Ana za obdobje
2022–2025. Zagotovila bo pomembno strateško orodje za izvajanje in spremljanje glavnih
aktivnosti na področju turizma ter osredotočila naša prizadevanja na zastavljene skupne
cilje vseh deležnikov turizma v turistični destinaciji Sveta Ana.
Renata Trajbar Kurbus, zelena koordinatorica destinacije Sveta Ana

Vsi lastniki priobalnih zemljišč so ob vodotokih 2. reda (to so vsi vodotoki, ki v prilogi
zakona niso navedeni kot vodotoki 1. reda) po določilih Zakona o vodah (Uradni list RS,
št. 67/02 s spremembami) dolžni sami zagotavljati odstranjevanje odvečne zarasti na
bregovih, odstranjevanje plavja (odpadlega listja in drugih plavajočih predmetov),
odpadkov in drugih opuščenih in odvrženih predmetov ter snovi z vodnih in priobalnih zemljišč.
Pogoji, pod katerimi lahko čiščenje priobalnega (in vodnega) zemljišča izvede
priobalni lastnik oziroma drug uporabnik zemljišča, so naslednji:
• zagotavljati je treba selektivno odstranjevanje odmrle, poškodovane in odvečne
zarasti z brežin in priobalnega zemljišča, zlasti zarasti, ki sega v strugo potoka;
• golosekov ni dovoljeno izvajati: morebitnih večjih zdravih dreves, če se nahajajo ob
potoku, se torej ne sme posekati. V priobalnem pasu vodotoka, ki predstavlja 5metrski pas od zgornjega roba brežine potoka, je treba ohranjati nepretrgano
drevesno in grmovno zarast;
• propadlo in odstranjeno zarast ter odpadke je treba v celoti odstraniti z območja na
naravi neškodljiv način; material je prepovedano odlagati v strugo, na brežino in
priobalni pas vodotoka;
• potrebno je redno odstranjevanje plavja z vodnega in priobalnega zemljišča
(odpadlega listja in drugih plavajočih predmetov);
• potrebno je odstranjevanje odpadkov in morebitnih drugih opuščenih in odvrženih
predmetov z vodnega in priobalnega zemljišča (o morebitnem odlaganju tretjih oseb
je treba obvestiti pristojno inšpekcijsko službo);
• na urejenih odsekih vodotokov v strnjenih naseljih je treba redno kositi brežine in
priobalni pas vodotokov.
Pri načrtovanju vzdrževanja, predvsem pri odstranjevanju grmičevja in drevja, je treba
upoštevati tudi Zakon o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04 s spremembami), ki
prepoveduje odstranjevanje zarasti ob vodnih koritih v obdobju med 1. marcem in 1.
avgustom. Na območjih z naravovarstvenim statusom je treba upoštevati še
naravovarstveno zakonodajo. Območja so razvidna iz Atlasa okolja ali Atlasa voda.
Napotke glede tega dajejo pristojne območne enote Zavoda RS za varstvo narave. Z
namenom zmanjševanja erozijske in poplavne ogroženosti prebivalcev, objektov,
premoženja in zemljišč je prepovedano odlaganje vejevja, lesne mase oziroma kakršnokoli
deponiranje lesa na vodnem in priobalnem zemljišču.
Prav tako je v skladu s ciljem varstva in urejanja voda ter zmanjševanja posledic
škodljivega delovanja voda prepovedano na vodnem in priobalnem zemljišču postavljanje
kakršnih koli ovir, vzdolžnih ali prečnih ograj, deponiranje bal sena in drugih pridelkov,
gradbenega materiala in gradbenih odpadkov, tudi v smislu začasnih deponij.
Občinska uprava
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Občina Sveti Jurij v Slovenskih goricah
Nina Zorman
Predstavljamo uspešne mlade ljudi: Tilen Majer

Pogoj za uspeh: stremeti k prilagodljivosti
biti nad povprečjem. »Če si dovolj marljiv
in imaš zastavljene cilje, lahko tudi v takih
razmerah
osvojiš
dobre
rezultate,«
obrazloži Tilen, ki se zaveda pomembnosti
in prednosti znanja, saj je moč v znanju, ki
ti ga nihče ne more vzeti. Že v otroštvu je
imel jasno postavljen cilj, da bi rad postal
zdravnik, in je stremel k uresničitvi tega
cilja, se trudil in napel vse moči, da lahko
sedaj uspešno stopa po tej poti. »Ta želja je
bila vedno v ozadju in hkrati zanimanje za

nemščine. Tako sem dosegel zlato
priznanje iz nemščine in nivo C1, ki mi
omogoča študĳ v nemško govorečih
deželah, in razmišljam o tem, da bi tam
opravil specializacĳo in/ali izmenjavo prek
Erazmusa.« Visokopotezni cilji zahtevajo
celega človeka in prav je, da si znamo vzeti
čas za polnjenje baterĳ in sprostitev ter
odmik od hektičnega sveta. Bodoči
zdravnik meni, da si je čas treba vzeti, saj
te samo sedenje za knjigami in delo za šolo

“Samo s tem, ko greš iz cone udobja in
presežeš samega sebe in druge, se lahko
res uveljaviš na svojem področju.”
svet okoli mene, za iskanje spoznanj,
resnice, vrednot. Menim, da je vse
povezano s spoznavanjem resnice, sebe in
drugih,« pripoveduje Tilen o svojem
sanjskem poklicu, ki je prepleten ne le z
opravljanjem dela, temveč tudi z
doseganjem višjih etičnih in moralnih
načel. Na vprašanje, ali se spogleduje s
pridobivanjem znanja in izkušenj prek
meje, Tilen ponovno odgovori smelo: »V
srednji šoli smo imeli zelo dober pouk

izmučita. »Zato potrebuješ res kakovosten
prosti čas, kamor štejem pogovor z družino
in prĳatelji, udeležbe na kakšnih dogodkih
in vse, kar ti omogoči še večji zanos,«
pripoveduje Majer in ponosno pove, da mu
največ pomeni družina: »Starša sta največja
podpornika, tudi mojemu bratu dvojčku in
sestri. Moram povedati, da nikdar nista od
nas ničesar zahtevala, sta pa nas seveda
spodbujala. Zdi se mi, da je ogromno
staršev, ki veliko zahtevajo, a pri tem svojih

Foto: osebni arhiv

Za bistrega, marljivega in ambicioznega
študenta Medicinske fakultete Univerze v
Mariboru Tilna Majerja smo že slišali.
Svoje uspehe niza že v šolskih klopeh,
Občina Sveti Jurĳ v Slovenskih goricah pa
mu je v preteklem letu namenila finančno
nagrado
za
uspešno
zaključeno
srednješolsko izobraževanje na II. gimnazĳi
Maribor, saj je z odliko opravil splošno
maturo in dosegel 33 točk od 34 ter si tako
prislužil prestižni naziv »zlati maturant«.
Vsi tisti, ki smo šli čez maturo, vemo, da je
to zelo težko doseči. O tem, kaj je recept za
uspeh, smo vprašali Tilna, ki je odgovoril:
»To je rezultat mojega vztrajnega dela skozi
vsa štiri leta šolanja. Nič ni samoumevno,
da sem dosegel tak rezultat. Med
ocenjevanjem sem se res maksimalno
pripravil, seveda sta pri tem pomembna
tudi talent in nadarjenost.« Glede na
»koronsko« stanje zadnjih dveh let bi dejali,
da je posledično tudi bistveno težje
dosegati uspehe, saj je velika večina
bremena pri pridobivanju in utrjevanju
znanja na učencih. Tilen ima na to prav
poseben pogled. Meni namreč, da je prav ta
epidemĳa pokazala, kdo je prilagodljiv,
samodiscipliniran, in tudi to, kdo ima
veliko željo po doseganju višjih rezultatov,

otrok ne spodbujajo. Nato se zgodi, da se
znajdejo v stiski zaradi vseh teh pritiskov.
Podpora je pomembna! V mojem primeru
je to moja družina, ki mi je vedno oporna
točka, tudi v slabih časih. Vedno se lahko
obrnem nanjo.« V epidemĳi je veliko
govora tudi o tem, da mladi niso tako
aktivni in postajajo vedno bolj depresivni,
razdraženi, nejevoljni. Kakšen je nasvet
pozitivno naravnanega Tilna Majerja? »Moj
nasvet je, da naj stremĳo k prilagodljivosti.
Edina stvar konstante so spremembe in
nikdar ne bomo popolnoma zadovoljni.
Samo s tem, ko greš iz cone udobja in
presežeš samega sebe in druge, se lahko res
uveljaviš na svojem področju,« zaključi
Tilen.

Nina Zorman

Lepotni Raj v Jurovskem Dolu
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Zaradi obveznega nošenja obraznih mask
je veliko povpraševanje po negi obraza, ki
jo v salonu opravijo profesionalno, v
spremstvu
kakovostne
nemške
dermatološke kozmetike Dermaviduals.
Kljub relativno visokim začetnim stroškom,
ki dosegajo kar nekaj tisočakov težko
investicijo, je Rožmanova ponosna in
zadovoljna, da ji je uspelo uresničiti svoje
sanje, največ pa ji pomenijo pozitivni odzivi
strank: »Strankam je sam ambient zelo
všeč, saj v njem prevladuje bela barva, ki
prostor naredi svetel, prostoren in čist,
poživim pa ga z manjšimi detajli. Velika
večina strank, ki so prišle prvič, so si že
rezervirale termin za vnaprej. To mi seveda
zelo veliko pomeni, saj nakazuje, da so
stranke od mene odšle zadovoljne.«

Laura Rožman je svoj studio poimenovala Lepotni Raj (veliki začetnici nakazujeta
na njena ime in priimek)

Nina Zorman

Božično veselje v Jurovskem Dolu
Zadnji vikend pred božičem je otroke iz Jurovskega Dola obiskal Božiček. S kočĳo in s
palčičama se je podal na pot po naseljih občine in obdaril najmlajše občane.
Najpogumnejši otroci so Božičku tudi kaj lepega povedali in mu zapeli pesmico. Zahvala
za pomoč pri organizacĳi in izvedbi božičnega obdarovanja gre občinskima svetnikoma
(podžupanu) Miroslavu Brezniku in Urošu Urbaniču ter Konjeniškemu društvu podivjani
Žrebči, še posebej Benjaminu Črnčeču ter palčičama Sandri Sagadin in Katji Aksentĳevič.

Foto: arhiv občine

Foto: osebni arhiv

Laura Rožman je uspešno končala srednjo zdravstveno šolo in nadaljevala študij
fizioterapije v Mariboru, a so jo poti le malo pred zaključkom vodile v drugo smer. »V tem
času sem postala mamica, imam dve hčerki, in ker me je vedno vleklo v kozmetične vode,
sem se odločila, da se prekvalificiram za kozmetično tehnico in delam to, kar me dejansko
veseli že od osnovne šole.« Mlada mamica, ki si je družino ustvarila v Srednjem Gasteraju,
je tako uresničila svojo dolgoletno željo in se pogumno podala na podjetniško pot. V
Lepotnem Raju si stranke lahko privoščijo različne nege obraza, ki so individualno
prilagojene vsaki stranki glede na njene potrebe, depilacijo, IPL – odstranjevanje dlačic z
visokofrekvenčnimi impulzi, klasično masažo in anticelulitno brazilsko maderoterapijo ter
laminacijo obrvi, ki je trenutno ena izmed najbolj vročih lepotnih storitev – gre za postopek
poltrajnega oblikovanja obrvi, s katerim dlačicam spremenimo smer, da dobimo želeno
obliko obrvi. Stranka si zjutraj obrvi počeše v želeno obliko in tako ostanejo ves dan.

Foto: osebni arhiv

V prazničnem decembru se je v Jurovskem Dolu, v poslovnem objektu, kjer se nahajajo
Hugo bar, frizerski studio ASTYLE in Beauty Studio Katja, odprl še Lepotni Raj, kjer
strankam ponujajo nego obraza in telesa. »Ženska se lahko uredi od glave do pet, saj je
dobesedno vse na enem mestu. Pride lahko na urejanje nohtov in nato »skoči« še na
masažo ali nego obraza,« pripoveduje Prlečka Laura Rožman, lastnica salona Lepotni Raj.
Pomenu lepote, zdravemu načinu življenja in sprostitvi se dandanes daje vedno večji
poudarek. V Jurovskem Dolu so tako mladi izkoristili priložnost in začeli snovati zgodbe,
v katerih strankam nudijo vrsto storitev na enem mestu – lahko bi dejali, da gre za majhen
paradiž za ženske v objemu narave. No, da ne bo pomote: dobrodošli so tudi moški, vendar
je velika večina strank nežnejšega spola.
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Občina Sveti Jurij v Slovenskih goricah
Nina Zorman

Foto: Nina Zorman

Naša zgodba in naša zgodovina sta tisto, kar nas najbolj vleče naprej

Stene šepetajo bogate in
veličastne zgodbe
Za velikimi lesenimi vrati vstopim v
prostor, kjer me – na moje presenečenje –
pozdravijo knjige o Ivanu Roškarju in
Zvesti Slovenki (verjetno gre za najstarejšo
pripoved iz Slovenskih goric). Že vonj in
oprema gostilne te nemudoma popeljeta v
domačnost, preprostost in pristnost
slovenskega podeželja. Za masivnim
lesenim točilnim pultom me pozdravi topel
glas in nasmeh lastnice Mateje Konrad, ki
me povabi v sobo, iz katere vejejo veselje,
sreča in tudi žalost Matejinih prednikov.
Tako je življenje. V globok poklon in s
spoštovanjem do predanosti, neizmernega
truda in požrtvovalnosti je Mateja posvetila
svojim prednikom posebno mesto v
gostilni. Prav zaradi njih in nje lahko sedem
za mizo v gostilni, ki Jurovski Dol
zaznamuje že od 19. stoletja! »Ivan Caf, ki
je bil oče moje babice Berte in je bil
prevzemnik te gostilne, je bil poročen z
Marijo Roškar, hčerko Ivana Roškarja.
Takrat sta se odločila, da gostilno zgradita
na novo, to podobo pa gostilna nosi še
danes. Gradili so jo kar štiri leta; opeko so
delali na sosednjem bregu, tako da je bilo
treba kar garati, da jim jo je uspelo
postaviti. Ivan Roškar, ki je bil poslanec v
štajerskem deželnem zboru v Gradcu, je bil
zakoncema v veliko pomoč. Mariji in Ivanu
so se v zakonu rodili štirje otroci, čas je
mineval in napočil je trenutek, ko je
družina bila postavljena pred odločitev:
kdo bo nov prevzemnik? Berta, moja
babica, ki je bila takrat že poročena z
Ivanom Špindlerjem, je neustrašno sprejela
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drzno odločitev in skupaj sta nadaljevala to
tradicijo. Berta je skrbela za gostilno, moj
dedek Ivan pa za kmetijo,« pripoveduje o
svojih prednikih Mateja. Matejina mama
Marija in oče Ivan sta bila naslednja
naslednika, ki sta upravljala gostilno,
takrat pa sta se tudi odločila, da gostilno
poimenujeta Gostilna Špindler. Mateja je
tako že tretja generacija žensk, ki uspešno
vodi gostinsko dejavnost v Jurovskem
Dolu.

Od vrtca, soban za goste in
tudi trgovine
V tej zgradbi se je med drugo svetovno
vojno nahajal tudi vrtec, saj stavba ni bila v
celoti v lasti družine Caf, temveč je en del
bil za tako imenovano družbeno korist. V
tistem času je bila gostilna za določen čas
tudi zaprta, vendar je bila želja po
ohranjanju družinske dediščine premočna
in tako ostaja vse do danes. Ivan Špindler
je odkupil prostore in tako zgradba v celoti
ostaja v lasti trenutne lastnice Mateje
Konrad. »Nekoč so v zgornji etaži imeli tudi
sobane za učitelje in šoferje avtobusov, del
pa je bil namenjen bivanju družine
Špindler. Danes je v spodnjem delu zgradbe
gostilna s prostorom za zaključene skupine,
ki sprejme okoli 70 ljudi, v zgornji etaži
živita moja mama in oče, ravnokar
preurejamo mansardo, kjer bomo živeli z
mojo družino. Trudimo se, da gostilno
redno obnavljamo, vzdržujemo, saj se
vedno najde nekaj, kar je treba narediti,
obnoviti
in
popraviti,«
pripoveduje
Konradova.

Veliko obiskovalcev, ki jih
zanima zgodba Ivana
Krambergerja
Slovenci so kraj Jurovski Dol dodobra
spoznali pred 30 leti, ko so bile medijske
luči uprte vanj zaradi umora Ivana
Krambergerja, ki je takrat imel tam
politični shod. Dogodek je pretresel tako
domačine
kot
celotno
Slovenijo.
»Vsakodnevno se pri nas ustavijo
obiskovalci, ki jih zanima ta zgodba. V času
koronakrize jih je bilo precej več, saj so
ljudje res množično koristili turistične
bone. Pritegnejo jih tradicija in tudi
zgodbe, ki so se spletale v naših krajih.
Dobrodošla je tudi digitalna tabla, ki jo je
občina postavila na trgu in vsebuje
turistične informacije ter tudi pregled

zgodovine kraja, kulture in dogodkov.
Ravno včeraj sem imela obisk para iz
Kranja, ki ju je prav naša zgodba zelo
zanimala in pritegnila, da sta se nas
odločila obiskati in hkrati poskusiti lokalne
jedi. Prav tako je tudi dosti kolesarjev,
sploh ob lepem vremenu, ki se ustavijo pri
nas in se okrepčajo,« razlaga Mateja, ki jim
rada pripoveduje zgodbe, ki jih kraj nosi.

Gostinstvo nam je
položeno v zibko
»Smo družina, ki je rasla s to gostilno. Tako
sem že od malih nog spremljala, kako
potekajo različna opravila, dela in kako je
treba ravnati z gosti. Ko sem leta 2012
skupaj z mojim partnerjem Gregorjem
prevzela vodenje, sem vedela, da sem si s
tem naložila garaško delo brez urnika, ki se
nikoli ne konča. Biti moraš popolnoma
predan svojemu delu, tako da smo tukaj
vpeti od jutra do večera. To ni tako, da
zakleneš vrata gostilne, greš domov in
pozabiš na vse, ampak tukaj vedno
razmišljaš, kaj bi naredil, kako bi naredil,
vedno je nekaj, o čem bi razmišljal, in s tem
se moreš naučiti živeti, moraš biti tudi malo
»lokal patriot«. Imam dve hčeri in sina.
Starejša hčerka Eva obiskuje gostinsko
šolo. Svojim otrokom sem povedala, da od
njih ne zahtevam, da bi morali prevzeti to
gostilno. Seveda si želim, da bi to našo
zgodbo popeljali naprej, ampak bomo
videli, kako se bodo odločili. Eva sicer
pravi, in pri tem jo tudi podpiram, da si bo
najprej nabirala izkušnje, nove ideje
drugod, da se malo izbrusi in izoblikuje,« s
ponosom in zanosom svoje otroke
predstavi Mateja, ki verjame v njihovo
drznost, delavnost in predanost.
Gostilna Špindler tako ostaja središče trga
v Jurovskem Dolu in ohranja status
ognjišča, kjer se zbirajo prijatelji, znanci in
sorodniki ali zgolj mimoidoči obiskovalci,
ki skupaj soustvarjajo in širijo vrednote
entuziazma, povezovanja in spoštovanja.

Stičišče, kjer so se kresala
mnenja, krepile krščanske
vrednote in se je dvigovala
slovenska narodna zavest
Pogovoru v sobi, ki je prepojena z
zgodovino, se je pridružila Matejina mama
Marija, ki velikokrat priskoči na pomoč v
kuhinji. Marija pogleduje na fotografije in
pripoveduje: »Ta zgodba in naša zgodovina
sta tisto, kar nas najbolj vleče naprej.
Trudimo se in delamo na tem, da
vsakodnevno ponudimo gostom lokalne,
domače in tradicionalne malice. Pogrešam
čase, ko so bili ljudje bolj sproščeni,
prijateljski, veliko več se je pelo, kar pa je
vzdušje naredilo bistveno bolj živahno. Po
nedeljski maši se je tukaj zbralo veliko
ljudi. Pred 40–50 leti se je tukaj na trgu
prebiral Razglas. Možakar je stopil pred
množico in sporočal novice preteklega in
prihajajočega tedna. To je danes zamenjal

Foto: Nina Zorman

Januarska zima nam je postregla s
sončnimi dnevi, ki so nas mamljivo vabili
na gostinske terase, da bi nabirali vitamin
D in si oči spočili ob pogledu na čudovito
naravo Slovenskih goric. Ste kdaj imeli
možnost to doživeti na terasi Špindlerjeve
gostilne v Jurovskem Dolu? Menim, da gre
za enega najlepših trgov pri nas, saj te
navduši tako s kulturno kot z naravno
dediščino! Občutek, ko se usedeš na teraso
ob skodelici prijetno dišečega espressa, je
popoln, še toliko bolj, ko začutiš bogastvo
zgodb, ki so se rojevale na tem trgu, za
debelimi stenami Gostilne Špindler, kjer je
iskren slovenski domoljub Ivan Roškar
nagovarjal svoje ljudi. Zaradi spoštovanja
prednikov in ljubezni do domačega kraja je
vajeti vodenja Gostilne Špindler pred 12
leti pogumno prevzela Mateja Konrad, saj
»smo družina, ki je rasla s to gostilno«.

Facebook,« z nasmehom pove Marija. Po
nedeljski maši so se stari kmetje ustavili v
naši gostilni na domači goveji juhi z mesom
in žemljico (ki je veljala za hišno
specialiteto), ki jih je dan prej moj tast
kupil v lenarški pekarni. Tja se je v soboto
zjutraj z belo vrečo odpravil z avtobusom,
da so jih gostje lahko jedli ob nedeljski juhi
ali pa so si jih odnesli domov. V času Ivana
Roškarja so se na tem mestu, kot tudi v
ostalih dveh gostilnah, ki sta se nahajali v
Jurovskem Dolu, kresala mišljenja velikih
in majhnih ljudi, kalila se je narodna zavest
in krepile so se krščanske vrednote. Te
stene nosijo bogate zgodbe. »Sedaj, v tem
koronskem obdobju, so se ljudje odvadili
druženja, obiska gostiln, odvadili so se
prihajati v cerkev in na vse druge
prireditve, ki se tu in tam pojavijo. Ta
korona je družbo pripeljala do tega, da smo
se navadili živeti za štirimi stenami, pred
televizijskim zaslonom in s telefonom v
roki,« zaskrbljeno opisuje Marija, ki več kot
očitno pogreša večere, ko so moški v kotu
kartali, za točilnim pultom pa so pevci
Jurovskega okteta »zaključevali« svoje
pevske vaje in greli srca (in ušesa)
poslušalcev.

JAVNI RAZPISI:
za sofinanciranje programov športa,
za sofinanciranje dejavnosti na področju turizma,
za sofinanciranje javnih kulturnih programov in projektov.
Besedilo javnega razpisa in ostala razpisna dokumentacĳa je objavljena na spletni
strani občine: www.obcinajurĳ.si, dobite jo lahko tudi na sedežu Občine Sv. Jurĳ v
Slov. goricah v času uradnih ur.
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Občina Sveta Trojica v Slovenskih goricah
Tanja Arih Korošec

Zlata Sveta Trojica
Tudi letos je, tako kot v lanskem letu, Sveta
Trojica zažarela in se odela v zlato barvo.
Praznična okrasitev trga, številne lučke, ki
krasijo božično smreko, trije svetleči
zvoniki in božična zgodba so poskrbeli, da
so se številni domačini in tudi obiskovalci
od drugod sprehodili in ustavili na trgu. Ob
vstopu na trojiški trg se je pogled ustavil na
največjem božičnem okrasku. Ideja za
izdelavo in umestitev božičnega okraska se
je porodila županu občine Davidu Klobasi,
ki pa je izvedbo zaupal mizarskemu
mojstru Francu Ferlincu. Ta je skupaj s
svojim pomočnikom Janezom Breznikom
(Vančem) kljub kratkemu roku, ki je bil na
voljo, kot zmeraj poskrbel, da je bil okrasek
pravočasno končan. V okrasku je sveta
družina, ki jo z vseh strani osvetljujejo
lučke. Trojiški božični okrasek je tako kot
vsi pravi božični okraski dvignjen od tal,
kot bi visel na smrekovi vejici. Za

Turistično
društvo
pripravilo
žive jaslice

Foto: Marko Pigac

Tanja Arih Korošec

konstrukcijo krogle je poskrbelo podjetje
Klemont, d. o. o., ki je tudi finančno
podprlo izdelavo. Ker je tudi v letošnjem
letu koronavirus onemogočil razstavo jaslic
v samostanski kleti, so se nekatera trojiška
naselja odločila, da postavijo jaslice na
prostem. Združili so moči in ustvarili
skupne jaslice. Vsako izmed naselij je
poskrbelo za en detajl, ki je dopolnil
božično
zgodbo
na
zelenici
pod
samostanom. Kljub še zmeraj trajajočim
omejitvenim ukrepom, ki so onemogočili
izvedbo številnih dogodkov v letu 2021, so
Trojičani in Trojičanke poskrbeli za prijetno
praznično vzdušje v naši občini. Tovrstne
aktivnosti društev in posameznikov so še
kako pomembne in nujne, da vsaj za
trenutek lahko pozabimo na težko obdobje,
ki ga doživljamo prav vsi. Človek dobi voljo
in novih moči, da se je vredno potruditi za
skupno dobro.

Foto: Marko Pigac

Na Štefanovo je Turistično društvo pripravilo žive jaslice. Zgodba se je odvijala na
praznično okrašenem trojiškem trgu. Sodelovali so člani turističnega društva in pevski
zbor KUD sveti Frančišek pod vodstvom Andreja Dvoršaka. Pod režijo se je podpisala sestra
Pavlina Kolbl, ki je že v preteklosti večkrat sodelovala in ustvarjala božične zgodbe. Za
kostume pa je poskrbela Ivica Ploj. Zanimanje za ogled živih jaslic je preseglo
pričakovanja. Žive jaslice so si ogledali tudi obiskovalci iz bolj oddaljenih krajev. Zgodba
je odlično uspela. Obiskovalci so bili navdušeni in to je bila največja nagrada za ustvarjalce
in igralce. V društvu se nadejajo, da bi žive jaslice postale stalnica. Prav tako si želijo, da
bi tudi mladi prepoznali priložnost za vključitev v društvo in s tem pripomogli k razvoju
našega kraja. Dogodek sta podprla Občina Sveta Trojica in Zavod za turizem Sveta Trojica.
Občina Sveta Trojica
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Kot vsako leto je tudi v decembru 2021 Občina Sveta Trojica v Slovenskih goricah
poskrbela za prihod Božička v naš kraj. Glede na slabo epidemiološko stanje se je moral
Božiček že drugo leto zapored znajti in poiskati rešitev za varno obdarovanje otrok. Tako
je to potekalo po sistemu »drive-in«. Občina je z nenaslovljeno pošiljko v vsa gospodinjstva
posredovala dopis oziroma privolitev za božično obdarovanje. Prijavili so se lahko otroci
od prvega do petega leta s stalnim prebivališčem v občini. Teh je bilo 130. Obdarovanje s
pomočniki je potekalo varno, tekoče, brez gneče, saj je vsak otrok imel določeno uro
prihoda in prevzema darila. Otroci so bili zelo veseli, da jih je Božiček osebno nagovoril in
obdaril, nekateri pa so bili celo tako pogumni, da so mu zapeli pesmico. Starše in starejše
bratce ali sestrice pa je župan obdaril z bomboni.

Foto: arhiv občine

Foto: Marko Pigac

Foto: Marko Pigac

Božiček se je moral znajti tudi
letos, da je varno obdaril otroke
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Občina Sveta Trojica v Slovenskih goricah
Peter Leopold

Občina Sveta Trojica

Jaslice v Zg. Senarski pri
Divjakovih

Slovenija kvačka – ena država: 212
grbov za 212 občin

Družina Divjak je že leta 2017 s pomočjo vaščanov postavila prve vaške jaslice v naselju
Zg. Senarska. Postavitev jaslic v adventnem času je za nas krajane dogodek, ki združuje
vaščane. Jaslice oživljajo svetopisemski prizor na poseben način. Družina Divjak vsako leto
dokupi nekaj novih elementov, ki obogatijo in nadgradijo že tako zanimive jaslice.

Društvo Ustvarjalno srce je združilo
slovenske kvačkarice in skupaj so se
odločili, da bodo kvačkali 212 grbov vseh
slovenskih občin. Gre za projekt, ki bo
prispeval k povezanosti, promociji tradicije
in zgodovine občin tako doma kot v tujini.
211 kvačkaric in 1 kvačkar so kvačkali 212
grbov, s čimer želijo Sloveniji pridobiti nov
Guinnessov rekord. Dogodek poteka pod
častnim pokroviteljstvom predsednika
Republike Slovenije Boruta Pahorja. V
projekt so vključeni heraldiki, ki so za
vsako občino posebej napisali zgodbo grba
v knjigi in s tem ozavestili zgodovino občin.
V društvu Ustvarjalno srce upajo, da bodo
za tradicionalno veščino, to je kvačkanje,

navdušili mlajšo generacijo, ki bo izročilo
peljala in predala naprej. Še eden od
ključnih ciljev pa je povezanost, ki jo v teh
ne
ravno
rožnatih
časih
močno
potrebujemo. Želijo si, da bi projekt
prinesel novo energijo, da bi postal primer
dobre prakse, kako lahko s pozitivnostjo
težki časi prinašajo nove priložnosti in
morda celo nov način sproščanja –
meditacije za prihodnje kvačkarje in
kvačkarice.

Foto: osebni arhiv

Projekt je podprla tudi Občina Sveta Trojica
v Slovenskih goricah. Grb občine je
kvačkala gospa Andreja Brečko, za kar se ji
zahvaljujemo.

Marjan Toš

Dolgo je trajalo, da se je končno razpletla zgodba okoli lastništva nekoč najbolj
znane trojiške gostilne, v kateri se je dogajalo tudi živahno družabno življenje –
končno le v občinski lasti.
Tako kot je pred časom napovedal trojiški župan David Klobasa, se je končno tudi zgodilo.
Trojiška občina je namreč uspešno uveljavila predkupno pravico na javni dražbi za
nekdanjo gostilno Vogrin na osrednjem trgu. S tem sta bili ubiti dve muhi na en mah –
občina je s tem povečala svoje premoženje in hkrati dobila velik vpliv pri odločanju o
prihodnji usodi starega trškega jedra Sv. Trojice. To je celo pomembnejše od premoženjske
koristi, ki pa tudi ni zanemarljiva.
Trojičanom in okoličanom nekdanje Vogrinove gostilne ni treba posebej predstavljati. To
je bila več kot gostilna, bila je svojevrstno družabno središče, v katerem so se pisale
številne zgodbe mnogih generacij. Seveda pa je bila najprej to odlična vaška gostilna, ki so
jo po domači hrani in rujni kapljici poznali mnogi romarji po vsej Sloveniji. Feliks ali
Srečko Vogrin je pač stavil na domačnost in tradicijo ter pri tem uspeval do konca bogate
gostinske kariere. Je pa nekdanja gostilna »Pri Trojici«, bolj znana kot »Vogrinova
gostilna«, tudi velika hiša sredi trga, ki je prazna vsaj že pet let. »Po smrti lastnika se dediči
zaradi dolgov niso priglasili za dedovanje, zato je bil sprožen stečajni postopek zapuščine.
Šli smo v kompenzacijo: dolga je bilo za 95.000 evrov, tega je občina prijavila in toliko so
nam tudi priznali. Kupnina je znašala 119.300 evrov – če torej odštejemo dolg, smo za
stavbo plačali še dobrih 24.000 evrov,« je razplet zanimive zgodbe pojasnil župan David
Klobasa. Dolgo je trajalo, a zdaj je zgodba le zaključena, je bil vidno zadovoljen ob koncu
minulega leta, saj je spravil pod streho še eno rešitev, ki bo dolgoročno pozitivno vplivala
na razvoj Sv. Trojice.

Ena država: 212 grbov za 212 občin – na fotografiji sta župan Občine Sveta Trojica v
Slovenskih goricah in kvačkarica Andreja Brečko.

Foto: arhiv občine

Vogrinova gostilna pri Sveti Trojici
– spomini, nostalgija in tradicija ...

Iz zaprašenih arhivov ...
Leta 1419 se je naselbina na območju današnjega trga Sv. Trojica imenovala
GRADISCHEN, po letu 1643 pa Sv. Trojica (Jože Curk, Topografski zapiski iz leta
1962).

...

Leta 1885 je Družba sv. Cirila in Metoda v narodno ogroženih delih ustanavljala
otroške vrtce in osnovne šole (ljudske šole) ter jih tudi vzdrževala. V Slovenskih
goricah ni imela posebne podpore, razen v Sv. Trojici s Cerkvenjakom, v Drbetincih s
Trnovsko vasjo, pri Vidmu ob Ščavnici in Sv. Ani z Marijo Snežno (Zg. Velko).

...

Poleg zdravnikov so v Slovenskih goricah delovali tudi »ljudski vrači«. Med obema
svetovnima vojnama je neka Kozarjeva iz Oseka »vračila« otroške bolezni – ta je »gliste
brila«, žgala brinje in v tako nastalem dimu zdravila otroke. K njej so hodili ljudje celo
iz okolice Destrnika.

Staro trško jedro z nekdanjo Vogrinovo gostilno v ospredju (na desni)

ŠT. 1 | 27. JANUAR 2022

Foto: Marjan Toš

dr. Marjan Toš
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Po Slovenskih goricah
KUD Marice Kerenčič Pesnica

Dejan Stanko

V Pesnici podeljena priznanja prve Vurkov zaklad – nova igrificirana
bralne značke »Marica«
družinska pustolovska igra na
gradu Vurberk
V Pesnici pri Mariboru so v nedeljo, 9. januarja, podelili priznanja bralne značke »Marica«,
ki jo je Kulturno-umetniško društvo Marice Kerenčič Pesnica v sodelovanju z Mariborsko
knjižnico tokrat organiziralo prvič. V letu 2021 je tako 14 bralcev prebralo skupaj 86 knjig,
pri čemer so bralci lahko izbirali med 40 naslovi. Na nedeljski prireditvi je bil razkrit nov
bralni seznam za leto 2022. Na kulturnem dogodku je nastopil društveni ženski pevski
zbor Vitis Vitae, glasbenik Rudi Kraner pa je premierno zapel pesem »Hotel sem prĳeti
sonce«, nastalo po motivih istoimenske črtice pisatelja Toneta Partljiča – slednji je
nagrajencem tudi podelil priznanja. Ni naključje, da je bila najbolj brana knjiga prve
sezone bralne značke prav njegov roman »Pesnica«. V društvu vabĳo k branju in
sodelovanju pri bralni znački »Marica«, ne oziraje se na občinske meje.
Ob tej priložnosti so predstavili tudi akcĳo, ki so jo začeli lani, ob 30-letnici slovenske
državnosti, in v kateri so vse slovenske občine prosili za doniranje občinskih monografij, ki
jih bodo podarili mestni knjižnici Ivan Goran Kovačić v Karlovcu, ki je osrednja knjižnica
Slovencev na Hrvaškem, in tamkajšnjemu slovenskemu kulturnemu društvu Slovenski
dom. Do zdaj so zbrali 50 občinskih publikacĳ, z veseljem pa sprejmejo tudi publikacĳe
občin, ki se še niso odzvale.

Ali ste vedeli, da grad Vurberk slovi kot mitološko središče Slovenĳe? Tu se že od
pradavnine rojevajo miti, legende, heroji in junaki, tu prebivajo skrivnostna bitja in
nadnaravne sile, tu se dogajajo čarobne reči in skrivajo bogati zakladi kulturne dediščine.
Pridružite se zmajčku Vurku, vašemu vodniku na dva kilometra dolgi pustolovski poti,
polni zabavnih zank, ugank, mitov, legend in bombastičnih skrivnosti, ter odkrĳte, kaj je
tisto, kar je najdragocenejše! Z veseljem predstavljamo zunanjo pustolovsko igro, ki smo
jo v obliki interaktivnega vodnika po poti, polni zabavnih ugank, mitov in legend,
zasnovali v sodelovanju s podjetjem Enigmarium®. Igrica, ki poteka na mobilnih
telefonih, je namenjena spodbujanju
družinskih izletov v naravo in ima poleg
zabavne tudi poučno vlogo. Ekipa sledi
zmajčku Vurku, spoznava legende in
kulturno dediščino ter rešuje zabavne
preizkuse vse do skritega zaklada na vrhu
grajske vzpetine.

Foto: arhiv društva

Igra poteka po približno dva kilometra
dolgi krožni gozdni poti, ki zavĳe tudi v
hrib, zato priporočamo, da se oblečete in
obujete terenu in vremenskim razmeram
primerno. Obljubljamo, da boste tudi
odrasli izvedeli kaj novega.
Igrificirana družinska pešpot se začne pri
kulturnem domu na Vurberku. Za igranje
igre je na mobilno napravo treba naložiti
aplikacĳo, ki je brezplačna. Napotke za
namestitev najdete na tabli poleg vhoda v
Escape Room Enigmarium®, na naslovu
Vurberk 93.

Aleksandra Papež

Zmago Šalamun

Utrip 130-letne ljubiteljske kulture
v Vitomarcih ujeli v zborniku

V občini Pesnica je odprt Javni
razpis za sofinanciranje malih in
rastlinskih čistilnih naprav

V občini Sveti Andraž v Slovenskih goricah
so člani KUD Vitomarci tik pred novim
letom izdali zbornik, v katerem so strnili
130 let ljubiteljske kulture v svoji občini.
Zbornik sta uredili predsednica društva
Valerĳa Ilešič Toš in Julĳa Zagoršek.
Natisnil ga je ARTIO print&dizajn, pri
računalniški obdelavi pa je kulturnikom na
pomoč priskočilo Turistično društvo
Vitomarci.

Vitomarcih v prispevkih razkrili tudi
županja občine Darja Vudler Berlak in Iva
Brajovič, vodja Območne izpostave JSKD
Ptuj.

Svoj pečat k zborniku so dodali člani
društva, ki so povzeli delo posameznih
sekcĳ skozi čas – odrasle gledališke
skupine, ki jo že dvajset let vodi Milan
Černel, otroške gledališke skupine,
tamburaškega orkestra, ki ga od leta 2014
vodi Mateja Predikaka Toš, kreativnih
delavnic, kjer so posebej aktivne Andreja
Černel, Marjana Pečar in Darja Vršič,
pravljičnih aktivnosti za otroke, ki jih
koordinira Jana Ilešič, ter ženskega
pevskega zbora pod vodstvom Andreje
Černel in Špele Pučko. Člani KUD Vitomarci
tudi v času ukrepov ne
mirujejo, kulturniški utrip so
prenesli na socialna omrežja,
kjer so prav tako dobro
sprejeti. Kljub vsemu pa
upajo, da bodo kmalu lahko
kulturne dogodke gostili v
domači kulturni dvorani ali v
zavetju Etnografskega muzeja
Hrgova domačĳa.

O mednarodnem sodelovanju KUD
Vitomarci s kulturniki društva Slovenski
zvon Krefeld iz Nemčĳe pa je pisala Rozina
Lovrenčič, ki izhaja iz Vitomarcev, biva pa v
Nemčĳi. S pomočjo prej omenjenega
slovenskega društva v nemškem okolju in
sodelovanja s KUD Vitomarci je domačo
besedo ponesla v tujejezični svet.

Ob izdaji zbornika sta svoj
pogled
na
kulturo
v
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»KUD Vitomarci izdatno skrbi za ohranjanje
kulturne dediščine z obujanjem ljudskih
pesmi, pripovedk, s prikazom življenja,
šolanja in običajev pred leti,« je zapisala
Darja Vudler Berlak.

»KUD Vitomarci ima od leta 2018 status
društva v javnem interesu na področju
kulture. Prispevali pa smo tudi k nazivu
Branju prĳazna občina, za kar smo prejeli
zahvalo županje. Vsem nam in
našim naslednikom pa želim
obilo močne volje, energĳe,
dobrih priložnosti, vztrajnosti,
idej in radosti ob skupnem
soustvarjanju na področju
nam tako drage ljubiteljske
kulture,« je sedanjim in
prihodnjim
rodovom
spodbudne besede namenila
predsednica KUD Vitomarci
Valerĳa Ilešič Toš.

V občini Pesnica je odprt Javni razpis za sofinanciranje malih čistilnih naprav in rastlinskih
čistilnih naprav na območju občine Pesnica. Sredstva za sofinanciranje v skupni višini
35.000 evrov so zagotovljena v proračunu Občine Pesnica. Razpis je odprt do 28. oktobra
2022.
Upravičeni stroški po tem javnem razpisu so stroški nakupa in vgradnje male komunalne
čistilne naprave velikosti 50 PE, stroški montaže male komunalne čistilne naprave in
njenega prvega zagona z nastavitvĳo parametrov ter stroški izgradnje rastlinske čistilne
naprave do velikosti 50 PE. Upravičeni strošek je tudi DDV.
Upravičenci do nepovratnih sredstev so vsi investitorji, ki so malo komunalno ali rastlinsko
čistilno napravo nabavili in vgradili od 1. januarja 2015.
Razpisna dokumentacĳa je dostopna na:
• Občini Pesnica, Pesnica pri Mariboru 43a, 2211 Pesnica pri Mariboru;
• spletni strani Občine Pesnica: https://pesnica.si/objava/586277.

Krajevni urad Duplek ponovno
odprt
Krajevni urad Duplek, ki je bil v času novoletnih praznikov zaprt, je 11. 1. 2022
ponovno začel s poslovanjem.

•
•

Krajevni urad Duplek bo posloval po ustaljenem urniku, in sicer:
ob torkih, od 8.00 do 12.00 in od 13.00 do 14.30,
ob petkih, od 8.00 do 10.30 in od 11.00 do 13.00.
Za vse dodatne informacĳe lahko Krajevni urad Duplek pokličete na telefonsko
številko 02 68 14 171.
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Kultura
Kaj storiti s problemom?

V lanskem letu smo v Knjižnici Lenart v okviru Tedna
splošnih knjižnic (15.–20. november) z razstavo gradiva in
predmetov opozorili na mladinsko problemsko literaturo
ob svetovnem dnevu mladih, ki ga obeležujemo 17.
novembra. Tovrstne literature je na naših knjižnih policah
vse več, bralci pa po njej ne posegajo prav pogosto, zato jo
želimo približati tako mladi kot odrasli populaciji. S
problemom pomanjkanja zanimanja za kakovostno
mladinsko literaturo se srečujejo in nanj opozarjajo tudi v
drugih splošnih knjižnicah. Literature, ki opozarja na
aktualne
probleme
odraščanja
in
prispeva
k
medgeneracijskemu povezovanju, je veliko, bralcev v tem
obdobju, tudi odraslih, ki bi segli po tej literaturi, pa vse
manj.
Morda je začetek leta »pravi trenutek«, da vas še enkrat
opozorimo, vam predlagamo in vas povabimo k branju
mladinske problemske literature in branju nasploh. Za
tovrstno literaturo se v priročnikih za kakovostno branje
mladinskih knjig pojavlja termin problemka. Mednarodne
raziskave o branju mladih v Sloveniji kažejo, da se
uvrščamo nekje v sredino v primerjavi z bralno pismenostjo
mladih v drugih evropskih državah. V reviji Bukla je Samo
Rugelj razmišljal o tem, kako ohraniti mlade bralce, ko
postanejo mladi odrasli. Raziskave kažejo, da se ključna
erozija slovenskega bralstva začne v obdobju med 15. in
25. letom. V Knjižnici Lenart se trudimo, da mlade bralce –
predšolske otroke in osnovnošolce pridobimo v bralni
proces s spremljevalnimi bibliopedagoškimi aktivnostmi:
pravljične ure, obiski vrtcev in šol, nagradni kvizi, posebni
bralni izzivi, Pikina bralna značka, projekt Lahkih nog
naokrog z bralnim nahrbtnikom, priložnostne razstave,
delovni listi za ustvarjanje, posebej oblikovana knjižna
kazala itd.
Za srednješolce je teh aktivnosti manj, kljub vsemu pa
seveda želimo in k temu stremimo, da mladostniki ostanejo
v naši sredini. Zato jih spodbujamo k branju ob srečanjih
med knjižnimi policami, izpostavljamo knjižne zbirke,
priporočamo novosti, ki jih sproti objavljamo tudi na naši
spletni strani, in tudi zanje pripravljamo nagradne bralne
izzive, se jim skušamo približati prek priljubljenih spletnih
mest (Facebook, Instagram in YouTube) ter jih ozaveščamo
o uporabnosti e-virov in knjižnic nasploh. Skušamo ostati v
»trendu« z našimi mladimi ter jim predstaviti knjižnico kot
sodobno in uporabno ustanovo!
»Mladinsko literaturo je treba brati s srcem,« pravi Tilka
Jamnik, strokovnjakinja s področja mladinske književnosti.
Mladinski problemski romani so nam lahko v pomoč pri
razumevanju in reševanju težav, zato je še kako
pomembno, da jih prebiramo tudi odrasli, saj velikokrat
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posežejo v tiste globoke plasti otrokovega razmišljanja, ki
nam niso poznane. Potrebno je poglobljeno branje, kasneje
pa morda tudi pogovor, ki hkrati spodbuja
medgeneracijsko sodelovanje. V Sloveniji zametke
problemske tematike v literarnih delih najdemo že v
romanu Gimnazijka Antona Ingoliča, ki je izšel v drugi
polovici šestdesetih let prejšnjega stoletja. V zadnjih letih
so med avtorji mladinske problemske literature tako
slovenski kot tuji avtorji. Radi bi vas opozorili predvsem na
dela, ki so izšla v zadnjih dveh letih.
O drugačnosti, odraščanju in otrocih s posebnimi
potrebami lahko prebiramo v mladinskih romanih: Vpij
potiho, brat, 35 kil upanja, Bratov kožuh, Kit na plaži in
Eno. V vseh teh romanih glavni junaki živijo drugačno
življenje od običajnega. Njihove zgodbe nas razžalostijo,
hkrati pa bogatijo s svojo izraznostjo in zgledom ljubezni
do bližnjega. Jeremiaš, glavni junak romana Vpij potiho,
brat, ima težjo obliko avtizma, življenje z njim ni lahko.
Sestra Pam, ki ga ima nadvse rada, si včasih želi, da bi vpil
malo bolj potiho, zaradi sosedov, ki jih ne razumejo. V
romanu 35 kil upanja malega Gregoira nihče ne razume,
vsi nekaj pričakujejo od njega, predvsem pa to, da bo vse
stvari opravil odlično. Edini, ki se z njim pogovarja in ga
upošteva, je njegov dedek.
Že nekaj let se spet soočamo s problemom begunstva ali pa
gledamo in poslušamo novice o beguncih. Na temo
begunstva je napisanih kar nekaj mladinskih romanov.
Eden izmed njih je Tigrovo mleko, ki je večplasten najstniški
roman – na eni strani pripoveduje o problemih, ki jih
doživljajo najstniki, na drugi strani pa o eni od glavnih
junakinj, ki je hči begunke. Knjigo zelo priporočamo tudi
odraslim, da dobijo vpogled v to, kar doživljajo najstniki. V
skupino romanov o begunstvu bi uvrstili še: Train kids,
Drevo želja, Čez gore in čez morje, Varuh ptic selivk, Zvezde
bodo ugasnile, če povem jim svojo zgodbo in še bi lahko
naštevali. To so zgodbe o težkih poteh, preživetju,
privajanju na novo okolje, sprejetosti in upanju ter ne
nazadnje tudi o novih prijateljstvih, ki zasijejo kot svetli
žarki po vseh tegobah in trpljenju.
Še vedno izide veliko knjig tudi na temo holokavsta in
vojne. Vsi poznamo dnevniške zapise Ane Frank, morda
tudi knjigo in film Deček v črtasti pižami, pa Nekje še sije
sonce ter celo zbirko Morrisa Gleitzmana, ki vsebuje šest
knjig (Nekoč, Tedaj, Morda, Zdaj, Potem, Kmalu).

Tudi o smrti in žalovanju neradi govorimo. Med najbolj
znanimi zgodbami o tej težki temi je roman Krive so zvezde,
ki govori o dveh hudo bolnih najstnikih. Tu je še čudovita
zgodba Smrt ni hec, v kateri spoznamo glavnega junaka
Josefa, ki se spopada z žalovanjem za svojo sestro.
Podobno je tudi v slovenski mladinski kriminalki
Nasvidenje, Lara, kjer se Tina po umoru svoje sestre
dvojčice sooča s smrtjo in žalovanjem.
Najbolj aktualne teme sodobnega časa pa so splet, lažna
identiteta, komunikacija na daljavo, zasvojenost z
družbenimi omrežji in z vsem tem povezana slaba
samopodoba najstnikov, ki velikokrat vztraja tudi v odrasli
dobi. To še kako pomembno temo obravnava več odličnih
mladinskih romanov – Zvezde vabijo je delo slovenskega
avtorja, Luzerko in Fejk je napisala Mina Lystad. V vseh treh
romanih nas avtorja opozarjata na najstniške stiske in pasti
spleta ter zlorabe identitet. Laž je prav tako še ena ganljiva
pripoved o mladinskem prestopništvu, o moči ljubezni in
krutem ozadju spletnega okolja.
Še veliko je aktualnih problemskih tem, o katerih lahko
beremo v mladinskih romanih. Omeniti je treba še
odraščanje, spolno nasilje, družbeno kritiko, ločitev
staršev, selitve itd. Čez potok in čez most je zbirka zgodb, ki
jih je zapisala norveška avtorica Linn Skaber po pogovoru
z najstniki. Knjiga bo v bralni užitek mladostnikom in tudi
odraslim z željo po boljšem medgeneracijskem
razumevanju in sobivanju. Slovenska avtorica Nataša Konc
Lorenzutti pa v romanu Gremo mi v tri krasne odstira
probleme, s katerimi se soočajo mladi in njihove družine. V
tem sklopu še priporočamo: Ne dam se vam (kajenje,
družbena kritika), Ni poti nazaj, Krik (spolno nasilje), Več
kot igra (šport, doping).
Še in še bi lahko naštevali naslove tako imenovanih
problemk, vsekakor pa velja povabilo k branju vsem,
mladostnikom in odraslim. »Branje leposlovja je trening za
vživljanje v misli in čustva drugih ter za razumevanje
čustev in misli, ki poganjajo nas same,« je zapisal Miha
Kovač v knjigi Berem, da se poberem. Mladinske problemske
romane najdete na naših policah z oznako M.
Berimo, ker se težav in problemov s knjigo v roki sploh ne
bojimo. Naj nam v novem letu ne zmanjka branja.
Zdenka Krautič, Knjižnica Lenart

Knjižnica Lenart

A še kaj pišemo?
A še pišete kaj? Tako, zares, na roko? Ali vaši prsti raje ubirajo poti po tipkovnicah? Pisanje na roko je pomembno in nam
pomaga, da si lažje in več zapomnimo, rodi se več idej, dlje ohranimo pozornost, možgani delujejo bolj celovito, hkrati pa
urimo tudi lastne motorične sposobnosti.
V januarju smo že sedmo leto zapored obeležili teden pisanja z roko. Ob tem smo se spraševali, koliko, kdaj in kako še
pišemo z roko. V nekaj državah, tudi v Evropi, so že ukinili obvezno učenje pisanja s pisanimi črkami. Pa vendarle je dobro
ohraniti možnost izbire – izbire črk in izbire, s čim bomo pisali. Mi smo se lotili pisnega izziva »Zamenjaj misel za čaj!« in
naše uporabnike spodbudili k razmišljanju o tem, zakaj je dobro pisati z roko, kar je bila tudi osrednja tema letošnjega
tedna pisanja z roko, ki ga koordinira društvo Radi pišemo z roko. V naših prostorih je na ogled razstava misli, ki smo jih
zbrali v sodelovanju z Izobraževalnim centrom pri RASG Slovenskih goric, Občino Lenart in Domom sv. Lenarta.
Pisanje je izvirna človekova spretnost, branje pa veščina, ki se je človek priuči. Nekateri pa si dan polepšate tudi z ogledom
filmov ali serĳ. V hladnih mesecih smo ravno s tem namenom, da vas povabimo na naš na novo urejeni avdio-video
oddelek, ki se nahaja v neposredni bližini izposojevalnega pulta, pripravili filmsko značko. Od 14. januarja do 14. aprila
si je treba ogledati 6 filmov, ki jih izberete iz našega priporočilnega seznama, ki ga najdete v Knjižnici Lenart in na naši
spletni strani, izbrane filme pa navedete na prĳavnici, ki jo oddate pri izposojevalnem pultu ali prek elektronske pošte.
Do 15. februarja pa na mladinskem oddelku Knjižnice
Lenart vabi k ogledu razstava likovnih izdelkov učencev
prve triade OŠ Benedikt Knjižnica se zrcali v očeh otrok.
Sodelovali so 1. a in b, 2. a in b, 3. a in b z mentoricami
Timotejo Haložan, Dragico Kocmut Brumen, Marinko
Juršnik, Marjano Zorko in Ivanko Hirtl ter vodjo aktiva prve
triade Melito Kramberger.
Naša prva filmska značka in projekt likovnih razstav
Knjižnica se zrcali v očeh otrok potekata v sklopu našega
praznovanja 60. obletnice ustanovitve.
Leto 2022 je naše leto, bi lahko rekli, zato nas večkrat
obiščite in praznujte z nami!

Foto: Rosana Lorbek

Foto: Rosana Lorbek

Mladinska problemska literatura in medgeneracijsko povezavanje
skozi oči Knjižnice Lenart
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Od tod in tam
Tanja Dvoršak

Tanja Arih Korošec

ŠKSG: Še boljše, še zabavnejše leto Marija je v svojih 107 letih preživela
2022
27 županov in 9 papežev
Mi smo novo leto 2022 začeli kar se da produktivno, pozitivno in predvsem s polno
željami. Mnogi si želimo, da bi se naša življenja vrnila v prejšnje tirnice, iz katerih smo
iztirili z začetkom pandemije. Naša glavna novoletna zaobljuba pa je, da bi našim članom
pričarali nepozabno leto, kljub še zmeraj trajajoči neprijetni situaciji.

3. 1. 1915 se je še v času Avstro-Ogrske v Prepoljah na Dravskem polju rodila Marĳa Arih.
Bila je najstarejša v družini Štumbergerjevih, ki je štela 11 otrok. V šoli je bila zelo
nadarjena in odkar pomni, pove, da sta jo zmeraj zanimala vesolje in astronomĳa. A kot
najstarejša v družini šolanja ni mogla nadaljevati, saj je morala skrbeti za mlajše brate in
sestre, nato pa je pri svojih 16 letih že morala od doma.

Pa poglejmo, kaj si je ekipa ŠKSG zamislila za tekoče leto 2022. Še naprej si želimo
uspešno sodelovati s Knjižnico Lenart, Dream Gym Lenart, A1, Plesno dimenzijo, Termami
Ptuj, Zdraviliščem Radenci in Termami 3000 ter s smučiščema Rogla in Krvavec, kjer boste
naši člani lahko tudi letos koristili ugodnosti. Nismo pozabili tudi na dobrodelne namene.
V sodelovanju z Območnim združenjem Rdečega križa Lenart bomo tudi letos organizirali
krvodajalske akcije in pomagali k obnovi zalog krvi, ki v podravski regiji vztrajno
pojenjajo.
Ne pozabimo pa tudi na zabavo, ki bo nekoliko omilila stresne dneve izpitnih obdobij in
napetih ocenjevanj. V načrtu imamo večer smeha, poletno ligo futsala, odbojko na mivki,
poletna druženja in zdaj že tradicionalne izlete ter mnogo drugih prireditev in druženj,
med katerimi bo tudi Pütafest.
Poleg zabave se bomo tudi izobraževali na raznih tečajih, predavanjih in delavnicah na
različne teme. Mi že nestrpno načrtujemo dogodke in druženja, manjkaš nam samo še ti,
zato se nam kmalu pridruži.
Če si dijak ali študent in če si ne želiš zamuditi najlepših študentskih let, nam sledi
na Instagramu in Facebooku ali na naši spletni strani sksg.org.

Bila je pridna, vestna, predvsem pa sposobna delavka v Hutterjevi tekstilni tovarni v
Mariboru, zato jo je Josip Hutter takrat želel poslati na izobraževanje v tujino. Žal ji je bilo
to zaradi razmer okoliščin onemogočeno. Marĳa je delovala tudi v Jugoslovanski strokovni
zvezi, kjer je spoznala svojega bodočega moža Andreja in se tako ustalila v Mariboru. V
času pred nacističnim napadom na takratno Jugoslavĳo in v času okupacĳe Maribora v
drugi svetovni vojni so se jima rodili trĳe otroci: Mira, Aleš in Ciril. Danes ima 6 vnukov in
5 pravnukov. Prav slednjih se najbolj razveseli, ko jo obiščejo. Vsakič jim zaupa kakšno
skrivnost, predvsem pa praktične nasvete, da se bodo znali v življenju vsaj tako dobro
znajti, kot se je ona.
V svojih 107 letih je preživela kar 27 županov, 9 papežev, 7 mariborskih škofov in 3 vojne
– prvo in drugo svetovno vojno ter vojno za osvoboditev Slovenĳe. Prebivala je kar v
devetih državah in se morala privaditi na sedem denarnih valut. Danes je oskrbovanka
Doma svetega Lenarta v Lenartu. S svojim videzom prav nič ne kaže svojih let. Močna
volja, upanje, vera in vsak dan žlica medu so recept za njeno dolgoživost. In kljub svojim
letom se še zmeraj rada poda na izlet. Presrečna je, kadar lahko obišče Gorenjsko, na
katero ima najlepše spomine. Od tam prihaja njen mož Andrej, s katerim sta prehodila
številne planinske poti.

Če si želiš postati naš član, pa te lepo vabimo, da nas obiščeš v času uradnih ur, ki potekajo
v Centru Slovenskih goric, v naši pisarni, vsako sredo med 17. in 20. uro in vsako soboto
med 10. in 13. uro.

Že sedaj pa načrtuje izlet na Dunaj, da obišče vnuka in pravnuke. Kdo ve, kakšna bi bila
Marĳina pot, če bi ji bilo dano, da bi se lahko izobraževala v želeni smeri. Morda pa bila
ob boku svetovno slavnih pevca Franka Sinatre, pevke Edith Piaf in režiserja Orsona
Wellsa, ki so se rodili istega leta kot ona.

Naj bo letošnje leto priložnost za nov začetek in za spremembo na bolje.
Ekipa ŠKSG vam želi uspešno in sproščeno leto 2022!

Lucija Trojner

Mariji sta za 107. rojstni dan nazdravila sinova Ciril in Aleš z družinami, čestitkam pa se
je pridružila tudi hči Mira iz Francije.

Petje na Sveti Ani ima dolgoletno
tradicijo
Prav je, da imajo pevci svoj praznik, zato vsako leto na god sv. Cecilije na Sveti Ani podelijo
priznanja pevcem, ki pri zboru v dobri družbi in ob prijetni melodiji vztrajajo že več let.
Raznoliko starostno sestavo zbora razkrivajo zahvale, ki so bile konec minulega leta
podeljene za 10, 20, 30, 40, 50 in 60 let cerkvenega petja. Zahvale so prejeli Simon Škof,
Simon Rajter, Urban Rajter in Lucija Trojner za 10 let, Nada Rožman za 20 let, Lenart
Zemljič za 30 let, Branko Grajner za 40 let, Frančiška Lasecky za 50 let in Verica Zemljič
za 60 let cerkvenega petja. Omeniti velja, da poleg številne mladine v zboru še zmeraj
prepevata tudi Janez Vakaj, ki prepeva že 62 let, in Jožica Ornik, ki prepeva že 64 let.
Da se je staro leto poslovilo ob prijetnih melodijah, so anovski pevci poskrbeli z božičnim
koncertom, ki so ga izvedli pred polnočnico v cerkvi sv. Ane. Koncert, ki je potekal pod
geslom »Naj v miru sreča nežno nas objame, naj božična pesem nas prevzame!«, je
poslušalce razveselil s čudovitimi nežnimi melodijami, ki so nas dodatno opomnile, kako
lep je praznični čas in kako lepo je, ko si zaželimo mir, ljubezen in upanje.
Marljivi pevci s Svete Ane našim bralcem tudi v novem želijo obilo veselih melodij in
srečanj z glasbo, tudi v živo.
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Božični koncert

Foto: Milan Rajter
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Prejemniki zahval ob godu sv. Cecilĳe (od leve proti desni stojĳo: Branko Grajner,
Jožica Škof, Lenart Zemljič, Frančiška Lasecky, Urban Rajter, Lucĳa Trojner, Simon
Rajter, župnik Tonček Fras in zborovodkinja Natalĳa Šĳanec)

Obleka naredi človeka. Zmeraj lepo urejana in s pričesko, tako kot se spodobi.
Nasmejana in dobre volje v družbi svojih najdražjih.

Foto: osebni arhiv

Na Sveti Ani večkrat odmeva ubrano petje domačega Cerkveno-prosvetnega pevskega
zbora KD Sveta Ana in tudi ob koncu leta 2021 smo mu lahko prisluhnili.
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Od tod in tam
Svetlana Bogojević, predsednica PD Lenart

V preteklem letu smo v PD Lenart uspešno
»odpeljali slalom« med epidemiološkimi
ukrepi in časom, ko je bilo dovoljeno
izvajanje planinske aktivnosti, ter tako
izvedli polovico letnega načrta. Med
drugim smo v poznojesenskem času izvedli
planinarjenje na otoku Korčula, ki je bilo
načrtovano v letu 2020 in smo ga morali
prestaviti v leto 2021. Tudi tradicionalni
pohod ob dnevu žena, letos je bil že
trinajsti, smo prestavili na jesenski termin.
In uspelo nam je.
Za osnovno šolo in vrtec so bili pogoji za
izvajanje planinskega krožka zelo ostri,
zato so člani planinskih krožkov na
osnovnih
šolah
Lenart,
Voličina,
Cerkvenjak in Vitomarci ostali brez
izvedenih pohodov.
V novo leto smo dodobra zakorakali. Ne
bomo jasnovidni in se pustimo presenetiti,
ture in pohode načrtujemo s ciljem, da jih
tudi izvedemo.
Ob tej priložnosti vabim vse, ki bi želeli
narediti nekaj več za svoje zdravje in zdrav
življenjski slog, ki bi želeli ob telesni
aktivnosti spoznavati tudi naravne lepote
Slovenije in tudi kulturno dediščino, da se
nam pridružite. V PD Lenart se združuje
mlada, srednja in starejša populacija, kar
nedvomno vpliva pozitivno na odnose med

generacijami. Ne pozabite, da je naložba v
zdravje naložba z najvišjimi donosi, ki vam
jih nobena banka ne bo izplačala.
S članarino boste vključeni v zavarovanje,
ko boste v hribih, uveljavljate lahko
popuste pri nakupu blaga in storitev pri
določenih trgovcih, pripada vam popust v
planinskih kočah, del sredstev se odvede za
Gorsko reševalno zvezo Slovenije, z delom
članarine pa izkazujete tudi zvestobo
lokalnemu društvu, dajete priznanje in
moralno
podporo
prostovoljnim
planinskim vodnikom in Upravnemu
odboru PD Lenart ter na tak način
omogočate društvu, da živi. Če radi sami
zahajate v gore, pa se tudi priporoča, da ste
vključeni v zavarovanje, in če ste že
vključeni v zavarovanje, je fino, če to
uredite pri domačem društvu.
PD Lenart ima pisarno v prostorih stare
policijske postaje v Lenartu, na Trgu
osvoboditve 6. V pisarni smo prisotni
vsak četrtek med 18. in 19. uro. Takrat si
lahko
uredite
članstvo
in
dobite
marsikatero koristno informacijo glede
gorništva. Starše osnovnošolskih otrok pa
vabimo k vpisu otrok v planinske krožke na
osnovnih šolah.
Gremo skupaj varno v gore s PD Lenart!

Foto: arhiv društva

Planinsko društvo Lenart vabi

Marjan Toš
Bo navodilo MOP o urejanju vodotokov letos končno spoštovano?

Upoštevajo naj se tudi določila
Zakona o divjadi in lovstvu
Pred dnevi je več občin objavilo obvestilo Ministrstva za okolje in prostor (MOP) s pozivom
lastnikom zemljišč ob vodotokih II. razreda. Gre za manjše vodotoke, kot so v Slovenskih
goricah Globovnica, Velka, Drvanja, Ročica, Rogoznica, Partinjski potok, Brengovški,
Stanetinški in Župetinški potok. Osrednja slovenskogoriška vodotoka Pesnica in Ščavnica
pa spadata med vodotoke I. razreda. V skladu z omenjenim pozivom je iz teh vodotokov
potrebno odstranjevanje odpadkov, opuščenih in odvrženih predmetov, v strnjenih naseljih
pa je treba redno kositi brežine in priobalni pas vodotokov. Goloseki ob vodotokih niso
dovoljeni. Pri odstranjevanju grmičevja in drevja je treba upoštevati določila Zakona o
divjadi in lovstvu, po katerih je prepovedano odstranjevanje zarasti ob vodnih koritih v
času med 1. marcem in 1. avgustom. Gre za pomembno določilo, ki ga še posebej
pozdravljajo v lovskih družinah, in srčno upajo, da se ga bo končno začelo spoštovati. V
preteklih letih so namreč iz večine slovenskogoriških lovskih društev prihajala resna
opozorila, da se zakon na veliko krši in da zlasti zgodaj spomladi na veliko sekajo grmovja
in drevje ob vseh manjših vodotokih. Za nameček pa so marsikje tudi na veliko požigali
grmišča in stare trave, čeprav kurjenje v naravi ni dovoljeno.

Gola in pusta slovenskogoriška pokrajina v Zg. Verjanah

ŠT. 1 | 27. JANUAR 2022

Foto: Marjan Toš

Morda bodo opozorila in kritike iz preteklosti zalegli in bo mali divjadi (poljske kure,
predvsem fazani in poljske jerebice) in vsem drugim živim organizmom ostalo vsaj še nekaj
naravnih pogojev za preživetje. Dobršen del nekdanjega bogatega naravnega okolja je v
obeh največjih dolinah v Slovenskih goricah, torej v Ščavniški in Pesniški, že uničen, v
dolinah manjših pritokov pa se še vedno ponuja nekaj možnosti za preživetje te divjadi.
Kako dolgo še, pa je drugo vprašanje, ki lovce iz leta v leto bolj skrbi. A ne gre zgolj za
divjad in lovske interese, spremenjene naravne razmere negativno vplivajo tudi na
človeka.
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Od tod in tam
Marija Čuček

Marjan Toš

DOBRA MISEL – 2. del

Slovenskogoriško območno združenje
upravljalcev lovišč: lovci so lani dobro
gospodarili

Čaj iz dobre misli so dajali otrokom pastirčkom, da ne bi
zaspali na paši, prav tako tudi otrokom, ki so se težko učili,
in morda iz tega izhaja ime rastline.

Za zimsko družinsko branje (izobraževanje) vam toplo
priporočam knjigo Polonce Kovač Zelišča male čarovnice.
Čarovnica Lenčka je za svoja soseda Loleka in Loliko, ki sta
kašljala, pripravila čaj iz dobre misli, lipe in islandskega
lišaja. Lolek in Lolika rada obiščeta Lenčko, saj ju zanimajo
zdravilne rožice. Skupaj so se lotili tudi priprave preproste
pice. Vzeli so koščke kruha, nanje položili rezine sira in
potresli z dobro mislijo ter za nekaj časa porinili v pečico.
Pojedli so jo za malico in popili skodelico čaja. »Zdaj pa
vem, zakaj se reče dobra misel,« je rekel mišek Lolek in
nadaljeval: »Brez tega bi bila pica le pol tako dobra.« »Jaz
pa sem mislila, da imaš same dobre misli, če jo poješ,« je
rekla miška Lolika. Kdo ve, kateri od njiju ima prav.

Iz lovišč 2391 srn in srnjakov, 122
divjih prašičev, 1336 lisic in 5 šakalov
Na Lovski zvezi Maribor je bil letni pregled gospodarjenja
z divjadjo po Lovskih družinah (LD), ki so članice
slovenskogoriškega območnega združenja upravljalcev
lovišč (SOZL) v minulem letu. Ob tem so opravili tudi
analizo odvzeme posameznih vrst divjadi iz lovišča.
Gospodarsko daleč najvažnejša vrsta divjadi v tem
območnem združenju je srnjad, ki je tudi glavni vir
dohodkov za posamezne upravljalke lovišč, to je LD.
Poleg srnjadi se na tem območju pojavljajo še divji prašiči,
ki prihajajo v Slovenske gorice in na Dravsko polje iz
obronkov Kozjaka in Pohorja. Na kmetĳskih in travniških
površinah občasno povzročajo škode. Velik je bil lani
odstrel lisic (1336) in sivih vran (1447), ki tudi delajo
škodo kmetom, saj uničujejo obloge silažnih bal.
Uplenjenih je bilo tudi pet šakalov, medtem ko so bili
odstreli poljske divjadi, fazanov (394) in zajcev (74) zgolj
simbolični.

Foto: Marjan Toš

Dobro misel uporabljamo tudi v čajnih mešanicah. Čaj za
pomirjanje: 25 g zeli dobre misli, 25 g listov melise, 25 g
zeli šentjanževke in 25 g cvetov sivke. V 2,5 dl vrele vode
damo 2 čajni žlički mešanice, odstavimo, pustimo pokrito
10 min in precedimo. Pijemo skodelico zjutraj in zvečer.
Čaj pri prehladu: v enakih delih zmešamo cvet lipe, cvet
bezga, cvet lučnika in zel dobre misli. Naredimo poparek iz
1–2 čajnih žličk mešanice na 2,5 dl vrele vode. Pustimo
stati 10 minut in precedimo. Pijemo 3 skodelice dnevno.
Čaj po jedi: zel dobre misli, storžke hmelja in liste poprove
mete zmešamo v enakih delih. Iz 1–2 žličk mešanice
naredimo poparek, ki stoji 10 minut, precedimo in pijemo
po obrokih. Ženski čaj: 2 dela zeli plahtice, 1 del cveta
ognjiča, 1 del cveta rmana, 1 del listov koprive, 1 del zeli
dobre misli. Iz mešanice pripravimo poparek in pri težavah
z rodili pijemo 2 skodelici dnevno čez cel dan (po
požirkih). Enkrat letno je dobro narediti tudi preventivno
kuro, ki naj traja vsaj 14 dni. Jesenski čaj: v enakih delih
zmešamo zel dobre misli, cvet ameriškega slamnika, zel
zlate rozge in liste poprove mete. Pripravimo poparek in
dnevno spijemo 2 skodelici tega čaja. Služi lahko tudi kot
preventiva proti prehladu. Pri boleznih dihal Ašič
priporoča mešanico iz zeli dobre misli, cvetov rmana,
cvetov kamilice in zeli materine dušice v enakih delih.
Dnevno popijemo 3 skodelice poparka.

Foto: Marjan Toš

Masažno olje iz dobre misli uporabljamo pri bolečinah
zaradi revme, glavobolu in boleči menstruaciji. Naredimo
si ga lahko sami, tako da kozarec za vlaganje do polovice
napolnimo z narezano posušeno dobro mislijo in jo
prelijemo do polnega z oljem (sončnično, oljčno,
mandljevo itd.). Zaprt kozarec imamo vsaj 30 dni na
toplem v kuhinji. Dnevno pretresemo. Olje precedimo in
hranimo v temnih stekleničkah. Večkrat dnevno masiramo
boleča mesta. Zeliščna kopel: 100 g suhe dobre misli
prelijemo s pol litra vrele vode, pokrito pustimo stati 20
minut, precedimo in izvleček prilijemo k vodi za kopanje.
Kopel ima pomirjujoč vpliv na živce in kožo.

Na fotografiji je fokača z dobro mislijo – recept
najdete na spletu.
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Slovenskogoričana Matic Goznik
in Aljaž v dresu slovenske futsal
reprezentance do 21 let

Slovenska futsal reprezentanca do
19 let z močnim zastopstvom
igralcev iz Slovenskih goric

Med 16. in 18. decembrom 2021 se je na severu Francije, natančneje v mestu Denain,
odvijal mednarodni futsal turnir do 21 let. Turnirja so se poleg gostiteljice turnirja Francije
udeležile še reprezentance Češke, Slovaške in Slovenije. Barve slovenske futsal
reprezentance sta branila tudi Aljaž Ruis iz Selc in Matic Goznik iz Rogoznice. Oba mlada
reprezentanta sta v preteklosti branila barve lokalnega kluba KMN Slovenske gorice, s
katerim sta se veselila treh naslovov državnih prvakov na državnih prvenstvih do 13, 15 in
17 let. V letošnji sezoni pa oba branita barve novega prvoligaša, Meteorplasta iz
Ljutomera, ki po 12 odigranih krogih zaseda 6. mesto na ligaški razpredelnici.
Varovanci selektorja Mileta Simeunoviča so se na turnirju predstavili z zelo odgovorno in
domiselno igro, s katero so sicer v napetem obračunu v polfinalu ugnali vrstnike iz Češke
z rezultatom 3 : 2. V finalu so se Slovenci pomerili s favorizirano domačo reprezentanco
Francije. Kljub hitremu vodstvu gostiteljev se mladi slovenski reprezentanti v nadaljevanju
niso zmedli in so z dobro igro uspešno parirali nasprotniku. Nagrada je prišla v 17. minuti,
ko so izenačili na 1 : 1, a veselje ni trajalo dolgo, saj so Francozi do polčasa rezultat
ponovno povišali na 1 : 2. Začetek 2. polčasa je pripadel našim igralcem, ki so z dvema
zadetkoma povedli na 3 : 2 in utišali francosko občinstvo. Žal so v nadaljevanju tekme na
sceno stopili francoski sodniki, ki so z nekaterimi zelo očitno spornimi odločitvami
pomagali domačim do izenačenja na 3 : 3. Sledili so podaljški, v katerih so domači zadeli
in se na koncu veselili zmage s 3 : 4.

Med 5. in 9. januarjem 2022 se je slovenska mladinska futsal reprezentanca do 19 let
merila na mednarodnem turnirju v Poreču. Med izbrano vrsto selektorja Andreja
Dobovičnika so bili tudi štirje igralci iz Slovenskih goric. Dres z državnim grbom so tako
oblekli Alen Ruis iz Selc, Aljaž Goznik iz Rogoznice, Rok Šnofl iz Gasteraja in Tilen Rajter
iz Benedikta, vsi štirje pa sicer branijo tudi barve ljutomerskega prvoligaša Meteorplasta.
Varovanci Andreja Dobovičnika so na turnirju, ki je služil kot priprava na prihajajoče
kvalifikacije, ki jih bodo mladi upi slovenskega futsala odigrali v mesecu marcu, odigrali
štiri tekme. Po uvodnem porazu proti Francozom (1 : 4) so se na naslednji tekmi proti
Belgiji veselili visoke zmage (5 : 1). Med strelce na tekmi sta se vpisala tudi Alen Ruis in
Tilen Rajter. Sledil je remi proti reprezentanci San Marina (2 : 2), kjer je Slovenija že imela
dva zadetka prednosti. Prav drugi zadetek za Slovenijo in svoj drugi na turnirju je dosegel
Alen Ruis. Zadnji dan turnirja so se mladi Slovenci pomerili z vrstniki iz Latvije in po
vodstvu ob polčasu (2 : 1) zabeležili drugi poraz na turnirju (2 : 5).

Lenarški rokoborci uspešni na
mednarodnem turnirju v Murski
Soboti
Konec novembra preteklega leta je v Murski Soboti potekal tradicionalni mednarodni
turnir v rokoborbi v grško-rimskem slogu, ki so se ga udeležili tudi člani Rokoborskega
društva Lenart. Zelo uspešno sta se na turnirju predstavila Tinej Karba in Žan Perko, oba
sta namreč osvojila tretji mesti. Tinej Karba je tretje mesto osvojil v konkurenci dečkov do
50 kg, Žan Perko pa se je na tretje mesto zavihtel v kategorĳi juniorjev do 87 kg.

Dejan Kramberger

Jan Čreslovnik iz Voličine postal
mojster tekvondoja

Foto: arhiv kluba

Poleg čestitk, ki gredo lenarškemu junaku in novopečenemu evropskemu prvaku, pa gredo
čestitke tudi trenerju Janu Čreslovniku iz Voličine. Slednji je kot član Športnega centra
Barada in kot tehnični trener na tekmovanju v Italiji pod drobnogledom strokovne
mednarodne komisije opravil mojstrski izpit za črni pas – VII. dan in tako postal mojster
tekvondoja.
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Sven Hojs iz Lenarta leto 2021
sklenil z naslovom evropskega
prvaka v tekvondoju
Lenarški tekvondoist Sven Hojs, ki je najvišja mesta v evropskih in svetovnih tekmovanjih
žel že v mladinskih kategorijah, uspešno nadaljuje tudi pot v članski kategoriji. Leto 2021
je bilo zaznamovano s širjenjem bolezni covid-19 in sprejemanjem številnih ukrepov za
omejevanje širjenja epidemije, ki so vplivali tudi na proces dela in treningov. Prav tako so
bila številna načrtovana tekmovanja posledično odpovedana. Kljub vsem oviram se je
slovenski reprezentant in član Športnega centra Barada Sven Hojs uspel dobro pripraviti
na dve največji in najpomembnejši tekmovanji v letu 2021 – v tekvondoju in kikboksu.
Meseca oktobra, med 16. in 23. oktobrom 2021, se je tako udeležil svetovnega prvenstva
v kikboksu za člane in članice, ki je potekalo v italijanskem mestu Jesolo, v bližini Benetk.
Tekmovanja se je skupaj udeležilo 1500 tekmovalcev iz 68 držav. Svenu je uspel
fantastičen podvig, saj se je v borbah z osvojenim tretjim mestom povzpel na oder za
zmagovalce.
Mesec kasneje, med 23. in 28. novembrom 2021, se je Sven udeležil še evropskega
prvenstva v tekvondoju za mladince, mladinke, člane in članice, ki je potekalo v španski La
Nuciji. Na tem prvenstvu se je v različnih kategorijah pomerilo 1200 tekmovalcev iz 26
držav. Sven Hojs je v borbah opravil z vso evropsko konkurenco in se z osvojenim prvim
mestom veselil naslova evropskega prvaka v tekvondoju.

Foto: arhiv kluba

Aljaž Ruis (levo) in Matic Goznik (desno) nastopila za slovensko futsal
reprezentanco do 21 let na turnirju v Franciji

Foto: arhiv kluba

Dejan Kramberger
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Izobraževalno središče

S projektom PONI v 4 mesecih do
lastnega podjetja

Alenka Špes in Damjana Vizjak

Novice izobraževalnega centra
Lahkih nog naokrog

V mesecu decembru 2021 smo na Razvojni agenciji Slovenske gorice pozdravili udeležence
4. skupine uspešnega projekta Podjetno nad izzive – PONI Podravje.
Tudi tokrat se pri nas usposabljajo udeleženci z zanimivimi poslovnimi idejami.
Manuela Kokol bo v svojem terapevtskem studiu izvajala obrazno refleksoterapĳo in
razne druge energĳske tehnike, ki pomagajo k boljšemu počutju, preventivi in hitrejšemu
okrevanju, Mitja Mesarič bo proizvajal in prodajal premium večnamenske bivalne
oziroma vrtne hiške iz kombinacĳe lesa in drugih okolju prĳaznih materialov, ki bodo
služile za namene vrtne pisarne, zunanje dnevne sobe, savne in podobnega, Julĳana
Zorec pa nas bo razvajala s pridelavo in prodajo ekološkega jagodičevja. 3D-artist Denis
Toš se bo ukvarjal z računalniško grafiko, izdeloval 3D-modele, animacĳe in arhitekturne
vizualizacĳe, Jasmina Venta pa izdeluje čudovit nakit iz kristalov in orgonite, ki čistĳo in
zaščitĳo prostor pred raznimi sevanji.

Foto: arhiv RASG

V sodelovanju s Planinskim društvom Lenart nas je Marjetka Breznik
vodila na prvem letošnjem pohodu Lahkih nog naokrog. Na hladni
petek smo se naužili prelepih razgledov, sončnih žarkov in skupaj
prehodili dobrih 13 kilometrov. Ker so naši pohodi zmeraj zanimivi,
oblačila primerna, vreme pa zmeraj je, vas ponovno vabimo, da se
nam pridružite v petek, 4. 2. 2022. Zberemo se ob 9. uri pred stavbo
Izobraževalnega čentra (Nikova 9, Lenart).

Univerza za tretje življenjsko obdobje
Foto: arhiv RASG

V novem letu 2022 vas vabimo, da se nam pridružite na tečajih RAČUNALNIŠTVA,
NEMŠČINE in ITALIJANŠČINE. Tudi udeleženke skupin ROČNIH DEL nas bodo tudi v
novem letu razveseljevale s svojimi mojstrovinami.

Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc (TPK)
Projekt TPK se počasi zaključuje, zato vas vabimo, da se letos še zadnjič pridružite
brezplačnim tečajem NEMŠČINE, ANGLEŠČINE in RAČUNALNIŠTVA. Vljudno vabljeni k
vpisu. Izobraževanje je namenjeno delovno aktivnemu prebivalstvu, prednostno starejšim
od 45 let, z največ srednjo izobrazbo, in je za udeležence brezplačno.
Lepo vabljeni!

Projekt udeležencem ponuja 4-mesečno redno zaposlitev, v okviru katere celostno razvijajo
svoje podjetniške ideje, se udeležujejo uporabnih individualnih in skupinskih podjetniških
usposabljanj ter ob podpori izkušenih mentorjev in zunanjih strokovnjakov razvijajo in
dopolnjujejo podjetniško idejo, izdelujejo poslovni model ter se seznanjajo z različnimi
vidiki podjetništva.
Glavni cilji projekta so spodbujanje podjetništva, zagon novih podjetĳ in ustvarjanje novih
delovnih mest.

Navodila in pravila
Za točnost podatkov odgovarjajo njihovi avtorji
oziroma naročniki. Nenaročenih prispevkov in
fotografij ne vračamo, ne honoriramo in ne
odgovarjamo za avtorsko delo posredovanih
vsebin in fotografij. Pridržujemo si pravico do
krajšanja prispevkov, spremembe naslovov in
neobjave prejetih prispevkov. Izbor prejetih
fotografij opravi uredništvo. Stališča, izražena v
kolumnah in drugih prispevkih zunanjih
avtorjev, ne izražajo nujno stališča uredništva.
Imetnik materialnih avtorskih pravic avtorskih

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 (2/2022) bo izšla v četrtek,
24. 2. 2022. Rok za rezervacijo oglasnega
prostora in oddajo člankov je 10. 2. 2022.

Cenik oglasnega prostora

del v Ovtarjevih novicah je Razvojna agencĳa
Slovenske gorice ali avtorji, ki imajo z
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Več informacĳ o projektu:
Razvojna agencĳa Slovenske gorice Lenart
T: 051/36 81 18 ali 02/720 78 88
E: poni@rasg.si

K navedenim cenam se prišteva DDV.
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LAS Ovtar Slovenskih gorič

Iz zasedanja organov LAS Ovtar Slovenskih goric

Zap. št.

Naziv operacije (akronim)

Povprečna ocena

Sofinanciranje v €

3

Zelena in digitalna prihodnost

77,3333

23.861,91

2

Pernica poje

73,0000

31.912,12

1

Vitomarci včeraj in danes

67,6667

30.669,98

4

Odvajanje in čiščenje Š10 Šentilj

63,0000

40.000,00

Prav tako je bila potrjena operacĳa za neposredno potrditev z nazivom ZELENE
SLOVENSKE GORICE, ki bo sofinancirana iz ESRR. Celotna vrednost operacĳe (z DDV) je
40.655,54 EUR, predvidena višina sofinanciranja pa znaša 31.866,11 EUR. Nosilec
operacĳe je Razvojna agencĳa Slovenske gorice, d. o. o., sodeluje pa devet partnerjev:
Društvo za razvoj podeželja Ovtar Slovenskih goric, Občina Benedikt, Občina Cerkvenjak,
Občina Duplek, Občina Lenart, Občina Sveta Ana, Občina Sveti Andraž v Slovenskih
goricah, Občina Sveti Jurĳ v Slovenskih goricah in Občina Šentilj.
V skladu s postopkom, določenim v Strategĳi lokalnega razvoja, operacĳo neposredno
potrdi Skupščina LAS na podlagi pisnega predloga Upravnega odbora. Upravni odbor svoj
predlog pripravi na podlagi ločeno pripravljenih pisnih ocen treh interesno nepovezanih
članov ocenjevalne komisĳe, pripravljenih po merilih, določenih v Strategĳe lokalnega
razvoja za javne pozive. Operacĳo je na svoji seji, ki je potekala 21. 12. 2021, ocenjevalna
komisĳa LAS Ovtar Slovenskih goric administrativno pregledala in jo ocenila s povprečno
oceno 77,66 (prag za potrditev je minimalno 60 točk).
Upravni odbor je potrdil tudi predlog 5. spremembe Strategije lokalnega razvoja. LAS
je prejel obvestilo o dodelitvi dodatnih sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj
podeželja (EKSRP) iz naslova podaljšanja programskega obdobja 2014–2020. Skladno z
Obvestilom o dodelitvi dodatnih sredstev EKSRP v višini 151.280,00 EUR so bila sredstva
prerazporejena na financiranje dveh podukrepov:
19.2 »Podpora za izvajanje operacĳ v okviru strategĳe lokalnega razvoja, ki ga vodi
skupnost« v višini 68.076,00 EUR (45 % dodatnih sredstev) – Tematsko področje Varstvo
okolja in varovanje narave;
19.4 »Podpora za tekoče stroške in stroške animacĳe« v višini 83.204,00 EUR (55 %
dodatnih sredstev).
Poleg tega sta se upoštevali realizacija v letu 2021 (zaključene in izplačane operacije) in
predvidena realizacija glede na prejete vloge do leta 2023 na ESRR in do leta 2025 na
EKSRP.
Vloga za spremembo Strategije lokalnega razvoja je bila konec decembra vložena na
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
Pod točko razno je bil izpostavljen javni razpis za projekte sodelovanja LAS (podukrep
19.3), ki je bil objavljen 26. 11. 2021, rok za oddajo vlog pa se izteče 14. 2. 2022. Poudarek
je na aktivnostih, ki prispevajo k doseganju strategije »od vil do vilic« za pravičen, zdrav in
okolju prijazen prehranski sistem. Dogovori LAS že potekajo o nadgradnji projektov Naša
Drava in Humus ter o sodelovanju LAS na področju samooskrbe in (ekološkega)
vinogradništva.

Podaljšanje rokov za oddajo vlog
do 31. 1. 2022
Na 13. korespondenčni seji Upravnega odbora LAS Ovtar Slovenskih goric, ki je
potekala od 15. do 17. decembra 2021, sta bila sprejeta sklepa za podaljšanje rokov za
oddajo vlog na aktualna javna poziva LAS.
Prvi in edini rok za oddajo vlog na 1. JAVNI POZIV za izbor operacĳ za uresničevanje
ciljev Strategĳe lokalnega razvoja za lokalno akcĳsko skupino − LAS Ovtar Slovenskih
goric na problemskem območju, sofinanciranih iz Evropskega sklada za regionalni
razvoj (ESRR), se podaljša do 31. 1. 2022.
Drugi (zadnji) rok za oddajo vlog na 4. JAVNI POZIV za izbor operacij za uresničevanje
ciljev Strategije lokalnega razvoja na območjih občin: Benedikt, Cerkvenjak, Duplek,
Lenart, Pesnica, Sveta Ana, Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Sveti Andraž v
Slovenskih goricah, Sveti Jurij v Slovenskih goricah in Šentilj, ki so povezane v lokalno
akcijsko skupino − LAS Ovtar Slovenskih goric, sofinanciranih iz Evropskega sklada
za regionalni razvoj (ESRR), se podaljša do 31. 1. 2022.
Celotno besedilo javnega poziva in razpisna dokumentacija po obeh javnih pozivih sta
objavljena na spletni strani www.lasovtar.si.
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Petnajst članov Upravnega odbora LAS Ovtar Slovenskih goric se je 22. decembra 2021
udeležilo 16. redne seje, ki je tudi tokrat zaradi ukrepov za preprečevanje širjenja novega
koronavirusa potekala prek aplikacije Microsoft Teams.
Na začetku so soglasno sprejeli oziroma potrdili dnevni red in po njem nadaljevali sejo.
Soglasno so potrdili vse predhodne zapisnike. Upravnemu odboru so bile s strani
vlagateljev predstavljene operacije, prejete na prvi rok 4. Javnega poziva LAS Ovtar
Slovenskih goric – Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR). Soglasno so bile potrjene
štiri (4) operacije, prikazane v spodnji tabeli:

Na 5. korespondenčni seji Skupščine LAS Ovtar Slovenskih goric, ki je potekala od 23.
do 28. decembra 2021, je sodelovalo 25 od 37 članov Skupščine LAS. Soglasno sta bila
sprejeta dva sklepa:
1. potrdi se peta sprememba Strategĳe lokalnega razvoja LAS Ovtar Slovenskih goric.
Vodilnega partnerja se pooblasti za morebitne spremembe in dopolnitve pete spremembe
te strategĳe, če bi bile potrebne zaradi uskladitve ali na zahtevo pristojnih državnih
organov v fazi odobritve;
2. operacĳa ZELENE SLOVENSKE GORICE se potrdi in predloži v odobritev na Ministrstvo
za gospodarski razvoj in tehnologĳo.
Milena Grabušnik

Izobraževalne delavnice se
nadaljujejo tudi v februarju
V januarju so bile v okviru projekta Na tržnico z Ovtarjem izvedene že tri izobraževalne
delavnice za potencialne tržne pridelovalce – zelenjadar/-ica. Namenjene so
pridelovalcem zelenjave, tistim, ki želijo začeti, tistim, ki že pridelujejo zelenjavo, in
tistim, ki bi želeli konvencionalno pridelavo nadgraditi z ekološko pridelavo ter se
usposobiti za pridelavo in trženje.
Delavnice izvaja Miša Pušenjak, svetovalka, specialistka za zelenjadarstvo in okrasne
rastline iz KGZ Maribor. Pri nekaterih vsebinah ji pomaga tudi Martina Gomzi, terenska
kmetijska svetovalka, svetovalka za dopolnilne dejavnosti in kmečko družino.
4. delavniča: Pridelava kapusnic in ekološka pridelava kapusnic
Kapusnice spadajo med stare slovenske vrtnine, dokaj težke tudi za ekološko pridelavo.
Na delavnicah bomo spoznali, da je tudi ekološka pridelava možna.
Torek, 1. 2. 2022, od 9.00 do 12.30.
Čas trajanja: 4 šolske ure, vmes polurni odmor.
5. delavnica: Možnosti in priložnosti pridelave ostalih, manj znanih vrtnin, ki so
zanimive tržne vrtnine, z ekološko pridelavo.
Poudarek bo na pridelavi špargljev in hrena, a dotaknili se bomo še nekaterih drugih
zanimivih tržnih možnosti, kot je pridelava mikrozelenjave.
Ponedeljek, 7. 2. 2022, od 9.00 do 12.30.
Čas trajanja: 4 šolske ure, vmes polurni odmor.
6. delavnica: Predelava – kisanje zelja in kisle repe; možnosti predelave
krompirja, priprava za trg. Registracija in pogoji za dopolnilne dejavnosti na
poljedelski ali zelenjadarski kmetiji.
Torek, 15. 2. 2022, od 9.00 do 12.30.
Čas trajanja: 4 šolske ure, vmes polurni odmor.
Vse delavnice so brezplačne in se bodo izvajale prek
aplikacije Microsoft Teams!
Več informacij dobite na elektronskem naslovu:
info@lasovtar.si.
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Predstavljamo novo podjetje
Vanja Čiček

Cilj je evropski trg
Lansko leto je bilo za podjetje prelomno, saj so konec leta dobili novega delnega lastnika.
Polovični delež podjetja je kupil investitor iz Nemčije, Karl Heinz Guggenmos, preostanek
pa je v lasti Vladimira Šunjke. »Prav Nemčija predstavlja trg, na katerega se bomo v
prihodnjih letih čedalje več osredotočali. Montažna gradnja v Nemčiji namreč še ni toliko
prisotna, kot je na primer v Sloveniji. Na tujih trgih bi tako delovali v 90 odstotkih, v
Sloveniji pa v 10 odstotkih,« je za Ovtarjeve novice povedal Žlajpah.

Podjetje trenutno zaposluje 21 delavcev, a je vseskozi v
iskanju novega, kakovostnega kadra.
Novembra 2021 je v industrijski coni v Lenartu svojo proizvodnjo zagnalo relativno mlado
podjetje Stela Haus. Relativno mlado zato, ker je na območju Slovenskih goric resda šele
dva meseca, a zaposleni so prekaljeni mački z dolgoletnimi izkušnjami. Direktor podjetja
Mitja Žlajpah je za Ovtarjeve novice razkazal najemno halo v industrijski coni v Lenartu,
kjer pred prenosom na gradbišče več tednov montirajo lesena ogrodja hiš. Trenutno je
podjetje zaključilo postopek nakupa sosednjega zemljišča, kjer so že začeli s
projektiranjem njihove lastne proizvodne hale.

Hiše podjetja Stela Haus lahko najdemo po vsej Sloveniji. V pogovorih so za naselje
Radizel pri Mariboru, sicer pa imajo končane projekte v Kopru, Ljubljani, Celju in Murski
Soboti. Eno manjše naselje bodo zgradili v Sežani, pri čemer gre za štiri hiše. Podjetje sicer
ne razpolaga s tipskimi hišami, saj gre za bolj individualno izbiro, prilagojeno posameznim
zahtevam ali zahtevam lokalne skupnosti.
Njihov arhitekt kupca vodi čez vse faze, od idejnega načrta, pridobitve gradbenega
dovoljenja pa vse do uporabnega dovoljenja. Vsi njihovi materiali so certificirani v skladu
z zavedanjem postopkov in varstva okolja, so v postopku pridobitve certifikata ETA in obeh
certifikatov ISO (9001, 14001).

Hiša na ključ že v nekaj mesecih
Hiše podjetja Stela Haus začnejo montirati že v sami proizvodni hali, velikostenska
proizvodnja pa poteka dva do tri tedne. Tako gre za precej bolj kontrolirane pogoje
delovnega procesa, kar pomeni, da je kakovost vselej enaka. Enakega ne bi mogli zatrditi
za hiše, ki se od vsega začetka montirajo na gradbišču.

»Ne želimo biti velikoserijski igralci na trgu.«

»Že v osnovi vstavljamo inštalacijsko ravnino, kamor se lahko skrijejo vse inštalacije, kot
sta elektrika in voda. S folijo pa omogočamo zrakotesnost. Kupci naših hiš so tako
upravičeni do subvencije Eko sklada,« je jasen Žlajpah.

Kot poudarja Žlajpah, njihovo podjetje namenja izredno veliko pozornosti detajlom. Prav
to jih dela nekoliko drugačne od konkurence. »Čeprav smo mlado podjetje, pa so vsi
sodelavci ljudje z dolgoletnimi izkušnjami v montažni gradnji. Smo majhni, rastemo, a
velikim se nas ni treba bati, saj ne želimo biti velikoserijski igralci na trgu. Želimo pa stati
za kakovostjo, kar je tudi naš moto.«

Ko v hali napravljeno ogrodje prenesejo na gradbišče, se hišo do strehe postavi v dveh
dnevih, sicer pa je v štirih do petih mesecih primerna za vselitev. Ko hišo postavijo, jo je
treba najprej primerno fiksirati v temeljno ploščo, sledijo pa vgradnje vseh inštalacij. Ker
gre za suhomontažno gradnjo, so estrihi dejansko edina faza gradnje, pri kateri se čaka na
sušenje. Za izolativni material uporabljajo grafitni stiropor, ki ima za približno tretjino
večjo izolativnost kot beli stiropor.

Zmerna cena za odlično kakovost
Tudi ogrevanje je prilagojeno željam kupca, sicer pa se vse stranke v veliki večini odločajo
za toplotno črpalko zrak–voda. »Mi ponujamo kakovostno storitev in materiale, a to
pomeni, da seveda nismo najcenejši, a nikdar ne bomo niti najdražji. Upam si trditi, da kar
dobijo kupci, je tudi največ, kar se da dobiti za ta denar.« Cena na kvadratni meter se giblje
okrog 1400 evrov.

Vseskozi v iskanju novih kadrov
Trenutno zaposlujejo 21 ljudi in so vseskozi v iskanju novega kakovostnega kadra. »Iščemo
montažerje, fasaderje, proizvodne delavce itd. V proizvodnji so vsi procesi podprti s
primernimi stroji, zato je delo primerno tudi za ženske.« Kot priznava Žlajpah, se niso
odločili za proizvodnjo na Balkanu, četudi bi bila ta cenejša. »Kar se montažne gradnje
tiče, Slovenijo umeščamo v sam evropski center kakovostnih montažnih hiš. Prav zato smo
se odločili za proizvodnjo tukaj.« Sploh »mariborski bazen« je znan po dolgoletni tradiciji
izdelave montažnih hiš, od koder izvirajo številni kakovostni kadri.

Foto: arhiv podjetja

Stranka z nakupom hiše podjetja Stela Haus dobi 43 centimetrov debelo steno. Po novem
razpisu Eko sklada lahko stranka dobi povrnjenih 60 evrov na kvadratni meter. V ceni so
tudi okna, ki so na zunanji strani obarvana po želji kupca, na notranji pa so bela. Na voljo
so zunanje žaluzije ali rolete na električni pogon. V tej ceni so tudi kakovostni parket po
ceni 55 evrov na kvadratni meter, keramika po ceni 35 evrov na kvadratni meter, toplotna
črpalka, centralna rekuperacija in aluminijasta vhodna vrata. V tej ceni je tudi že izračun
PHPP, ki je temelj za pridobitev subvencije Eko sklada.

Foto: Vanja Čiček
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V Lenartu nov paradni konj montažnih hiš, podjetje Stela Haus
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