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Združenje občin Slovenije za višjo povprečnino Zadolženost občin ostaja na visoki ravni 

V Združenju občin Slovenije (ZOS) 
menijo, da bi morala povprečnina 
za leto 2019 znašati dobrih 608 

evrov. Tak predlog so po seji predsedstva 
združenja 14. septembra poslali finanč-
nemu ministrstvu. Pričakujejo, da bodo z 
novo vlado začeli pogovore o financiranju 
občin, z resorji pa tudi o drugih temah, ki 
zadevajo delovanje lokalne samouprave.

Na ministrstvu za finance so izračunali, 
da so bili povprečni stroški za pretekla šti-
ri leta 571,98 evra. Reprezentativna zdru-
ženja k izhodiščem ministrstva sporočajo 
svoja mnenja, nato pa naj bi stekel posto-
pek za določitev višine povprečnine.

Predsednik ZOS Robert Smrdelj je poja-
snil, da po novem zakon določa, da vlada 
izračuna povprečne stroške za financiranje 
občinskih nalog na prebivalca za obdobje 
štirih let in je to ena od osnov, na podlagi 
katerih DZ na predlog vlade določi povpreč-
nino. Izpostavil je, da so bila v preteklih šti-
rih letih, na katere se nanaša izračun, zaradi 
krize sredstva precej okrnjena in da so bili 
že dejanski stroški za leto 2017 za 20 evrov 
višji od tega izračuna. Poleg tega v izračunu 
ni upoštevana inflacija in tudi ne naloge, ki 
niso obvezne, a jih občine izvajajo.

Po njihovih izračunih bo za leto 2018 re-
alen strošek potrebnih sredstev za izvedbo 
zakonskih nalog 601 evro na prebivalca. 
Ob tem pa je treba upoštevati še dodatne 
stroške, ki jih bodo imele občine v pri-
hodnjih dveh letih. Med njimi je omenil 
stroške, povezane z dvigom plač v javnem 
sektorju, predvsem v vrtcih. Prav tako so 
občine po njegovih navedbah dobile nove 
naloge na področju gradbene inšpekcije, 
zagotoviti morajo pooblaščene osebe za 
varstvo osebnih podatkov.

Potrebna dodatna sredstva na prebivalca 

s tega naslova so ocenjena na 7,5 evra na 
prebivalca, zato je predlog ZOS, da se pov-
prečnina za prihodnje leto določi v višini 
608,78 evra. »Najmanj takšne stroške bodo 
občine za izvajanje nalog iz povprečnine 
zagotovo imele,« je poudaril Smrdelj. V 
veljavnem zakonu o izvrševanju proračuna 
je sicer povprečnina za prihodnje leto do-
ločena v višini 558 evrov.

Ker je novi predsednik vlade Marjan Ša-
rec bivši župan, ima bistveno boljši vpogled 
v delovanje sistema občin. Zato v ZOS meni-
jo, da dobivajo sogovornika, ki bo razumel, 
o čem govorijo, je menil predsednik ZOS.

V ZOS sicer ugotavljajo, da se je od uve-
ljavitve nezdružljivosti županske in poslan-
ske funkcije povečala odtujenost lokalne in 
državne ravni. To je tudi ena od zadev, o ka-
terih želijo začeti pogovore z novimi ekipa-
mi na ministrstvih. Med drugimi vprašanji, 
o katerih si želijo dialoga, je Smrdelj omenil 
področja kohezije, ravnanja z odpadki, dol-
gotrajne oskrbe, varstva osebnih podatkov, 
pa tudi primarne zdravstvene ravni, kjer 
zdravstveni domovi beležijo izgube.

Resornim ministrstvom bodo tako v 
ZOS predlagali začetek pogovorov o te-
mah, vezanih na delovanje lokalne sa-
mouprave, saj si občine želijo, da njihova 
stališča poznajo in vključijo že ob snovanju 
politik. Med drugim v ZOS menijo, da se 
izgublja precejšen razvojni potencial, ker v 
Sloveniji ne ustanovimo pokrajin. Njihov 
predlog je, da bi obstoječe razvojne regije 
preoblikovali v pokrajine, Smrdelj pa je v 
nasprotju z nekaterimi prepričan, da bi 
ustanovitev pokrajin pomenila racionali-
zacijo delovanja in ne novih stroškov ter da 
bi bila izjemnega pomena za decentraliza-
cijo države.

STA, E. P.

Skupna zadolženost slovenskih občin, ki 
je v času krize vztrajno rasla, se je lani 
tretje leto zapored zmanjšala. Kljub 

temu še vedno ostaja na visoki ravni, je raz-
vidno iz poročila finančnega ministrstva. 
Konec leta 2017 je skupni dolg 212 občin 
znašal 841,6 milijona evrov, to je 0,3 odstot-
ka manj kot leto prej, a 2,4-krat več kot pred 
10 leti.

Skupni dolg slovenskih občin in pravnih 
oseb javnega sektorja na ravni občin se je po-
večeval vse od krize v letu 2007 in se obrnil 
navzdol šele leta 2015.

Zadolžitev se je nekoliko zmanjšala tudi v 
letih 2016 in 2017. Medtem ko je na zmanjša-
nje v letu 2016 vplivalo predvsem zmanjšano 
število javnih razpisov za sofinanciranje inve-
sticij iz evropskega proračuna, pa glede lan-
skega zmanjšanja zadolženosti - bilo ga je za 
skupaj 2,2 milijona evrov oz. 0,3 odstotka - na 
finančnem ministrstvu pravijo, da so neka-
tere občine in pravne osebe javnega sektorja 
poplačale svoje obveznosti.
Brez zadolževanja uspeva preživeti 
le peščici občin

Izmed 212 občin jih ob koncu lanske-
ga decembra ni imelo nobene obveznosti 
iz zadolžitev le 16. Ta številka je enaka kot 
leta 2016, gre pa večinoma za manjše obči-
ne z nekaj tisoč prebivalci. Še največja med 
nezadolženimi občinami je Šenčur, kjer živi 
8600 ljudi. Brez zadolževanja so leto 2017 
prebrodile med drugim tudi občine Cerklje 
na Gorenjskem, Gorje, Jezersko, Kranjska 
Gora, Mengeš in Trzin.
Najbolj zadolžene so največje občine

V letu 2017 se je zadolžilo 64 občin, veči-
na z namenom financiranja investicij. Zato ne 
preseneča, da so največje občine, kjer je inve-
sticij praviloma največ, tudi najbolj zadolžene. 

Največji dolg je tako konec lanskega decembra 
izkazovala občina Ljubljana z nekaj več kot 
274.000 prebivalci; znašal je 171,1 milijona 
evrov. S 63 milijoni oz. 46 milijoni evrov dolga 
sledita občini Maribor in Koper.
Dolg na prebivalca se razlikuje

Ob nekaj več kot dveh milijonih prebi-
valcev Slovenije je povprečni skupni dolg 
na prebivalca 408 evrov, a razlike so velike. 
V občini Gornji Petrovci je denimo vsak 
izmed 2106 občanov v povprečju zadolžen 
kar za 1847 evrov. Za po več kot 1000 evrov 
so zadolženi tudi prebivalci v občinah Ko-
menda (1186 evrov), Kostel (1089 evrov), 
Solčava (1076 evrov) in Litija (1055 evrov). 
Večina s prestrukturiranjem odhodkov ob-
činskih proračunov razmere postopoma 
sanira, ugotavlja poročilo. Ljubljanska obči-
na po tem merilu velja za razmeroma malo 
zadolženo, v povprečju znaša zadolženost na 
prebivalca 624 evrov.
Zadolženost občin ni zaskrbljujoča

Obseg skupne zadolženosti občin v letu 
2017 se ministrstvu ne zdi zaskrbljujoč. »Ob-
čine (tudi) s pomočjo zadolževanja izvajajo 
investicije, ki pomenijo plačila izvajalcem, 
nova delovna mesta delavcem, izboljšano 
kakovost življenja občanom, gospodarsko 
aktivnost in s tem ustvarjajo bruto domači 
proizvod,« so zapisali v poročilu.

Kritična se jim zdi le prezadolženost nekaj 
posameznih občin z neporavnanimi dolgo-
vi iz preteklih let, pri čemer navajajo občini 
Gornji Petrovci in Šalovci, ki imata že več let 
blokirana računa, ter občino Komenda. Sred-
stva, s katerimi občine izvajajo svoje obvezne 
naloge, sicer ne morejo biti predmet izvršbe, 
kljub temu pa povzročajo velike težave pri po-
ravnavanju tekočih obveznosti.

Po STA, Beti Gačnik, povzel E. P.

Sprostitev prometa skozi Lenart in nova podoba mesta



Obeležje udeležencem vojne za Slovenijo 1991

Tako kot v več 
krajih v tem 
koncu države 

so pomnik ali obeležje 
udeležencem vojne za 
Slovenijo postavili le-
tos tudi v Cerkvenjaku. 
Dogodek se je vključe-
val v sklop prireditev 
ob 20. občinskem pra-
zniku Občine Cerkve-
njak v mesecu juniju. 
Odkritja obeležja so se 
udeležili številni ude-
leženci desetdnevne 
vojne za Slovenijo kot 
tudi drugi obiskovalci. 
Med govorniki sta bila 
cerkvenjaški župan Marjan Žmavc in Andrej 
Kocbek, predsednik OZZVVS Lenart, ki ni-
sta pozabila povedati, da je v osamosvojitve-
nih dogodkih desetdnevne vojne sodelovalo 
veliko Cerkvenjačanov. V Cerkvenjaku pa se 

je bila oblikovala 5. julija 1991 tankovska četa 
Območnega štaba Teritorialne obrambe Re-
publike Slovenije Ptuj.

Franc Bratkovič

S 1. oktobrom reorganizacija centrov za 
socialno delo

Državni zbor je že septembra lani spre-
jel noveliran zakon o socialnem var-
stvu. Poslanke in poslance je pri spre-

jemu sprememb in dopolnitev starega zakona 
vodila misel, da morajo socialni delavci več 
časa prebiti na terenu, kjer bodo bližje lju-
dem. Z novim zakonom so želeli centrom za 
socialno delo zagotoviti novo organizacijsko 
strukturo, uvesti informativne izračune in 
spodbuditi socialno aktivacijo ljudi.

Programi socialne aktivacije potekajo že od 
sredine leta 2017 in že dajejo prve rezultate. 
Informativne izračune bodo uvedli na začetku 
naslednjega leta. Nova organizacijska struktura 
centrov za socialno delo pa bo stopila v velja-
vo 1. oktobra letos. Glavni cilj reorganizacije 
je poenotiti delovanje centrov za socialno delo 
in upravne postopke po zakonu o uveljavljanju 
pravic iz javnih sredstev ter omogočiti social-
nim delavcem več časa za strokovne naloge. 
Koristi od reorganizacije naj bi imeli tako upo-
rabniki kot tudi zaposleni na centrih za socialno 
delo. Zaposleni na enotah centrov za socialno 
delo bodo na eni strani razbremenjeni admini-
stracije in upravnih postopkov, zaradi več teren-
skega dela pa bodo bolj vpeti v lokalno okolje.
16 novih centrov bo nastalo s 
spojitvijo zdajšnjih 62

S 1. 10. 2018 bo ustanovljenih 16 novih 
centrov za socialno delo, ki bodo nastali s 
spojitvijo zdajšnjih 62 centrov za socialno 
delo. Spojitev več centrov za socialno delo v 
večji center za socialno delo, ki bo krajevno 
pristojen na območju celotnega območja, bo 
omogočila kadrovsko raznolikost in različne 
strokovne profile. Novoustanovljeni centri 
za socialno delo se bodo v pravnem prometu 
šteli kot univerzalni pravni nasledniki spo-
jenih centrov za socialno delo, zato bodo z 
dnem vpisa spojitve centrov za socialno delo 
v sodni register prevzeli delo od centrov za 
socialno delo, ki se bodo spojili, vse javne 
uslužbence, premoženje, sredstva, opremo, 
pravice in obveznosti.
Novi centri bodo imeli enote v 
krajih, kjer imajo sedež zdajšnji

Novi centri za socialno delo bodo poleg de-
lovanja na sedežu poslovali tudi zunaj sedeža, 
in sicer na enotah. Enote bodo poslovale v 
krajih, kjer imajo sedež zdajšnji centri za so-
cialno delo.

Vlada je že aprila letos sprejela 16 sklepov 
o ustanovitvi novih centrov za socialno delo 
in imenovala 16 vršilcev dolžnosti direktorjev 
novoustanovljenih centrov, ki imajo poobla-
stila do imenovanja direktorjev centrov ozi-
roma največ eno leto do 30. 6. 2019. Centre 
za socialno delo bodo vodili direktorji, enote 
centrov pa njihovi pomočniki.
Uporabniki bodo pravice urejali tam 
kot doslej

Za uporabnike je pomembno, da reorgani-
zacija ne posega v njihove pravice – te ostajajo 
enake kot doslej. Centri za socialno delo po 
vsej Sloveniji tako ostajajo enotna vstopna 
točka za vse pravice. Uporabniki bodo pravice 
iz javnih sredstev še naprej lahko urejali tam, 
kjer so to počeli do sedaj in pod istimi pogoji. 
Gledano dolgoročno pa bodo storitve centrov 
za uporabnike bolj kakovostne, saj reorga-
nizacija prinaša skupno strokovno službo, v 
okviru katere bodo na voljo vsem enotam in 
posledično uporabnikom strokovni delavci 
različnih profilov s specifičnimi znanji (psi-
holog, pravnik, specialni pedagog itd.).
Prvi teden oktobra informacijski 
sistem centrov ne bo dostopen

Zaradi uvajanja informacijske podpore 
reorganizaciji centrov za socialno delo je v 
prvem tednu oktobra 2018 predvidena ne-
dostopnost Informacijskega sistema centrov 
za socialno delo (IS CSD). Prav tako v prvem 
tednu oktobra uporabniki ne bodo mogli od-
dajati e-vlog preko portala e-uprava.
Spremembe ne bodo vplivale na 
datum izplačil

Nedelovanje sistema pa ne bo vplivalo na 
datume izplačil socialnih transferjev, planira-
nih v mesecu oktobru, to pomeni, da datumi 
izplačil ostanejo nespremenjeni.

T. K.

Prepovedano kajenje v avtomobilu ob 
prisotnosti mladoletnikov

V začetku septembra so Ministrstvo za 
zdravje, Policija, Nacionalni inštitut 
za javno zdravje in nekatere nevladne 

organizacije ter mediji začeli izvajati aktivno-
sti za ozaveščanje ljudi o škodljivosti pasivne-
ga kajenja v vozilih, zlasti za otroke in mlado-
letnike, pa tudi za vse druge.

Tobačni dim je še posebej škodljiv v tako 
majhnih prostorih, kot je kabina avtomobila, 

saj ga hočeš – nočeš morajo vdihavati vsi, ki 
so v njej. V tem dimu je ogromno škodljivih 
kemikalij. Nekatere med njimi povzročajo 
celo raka. Zato je kajenje v vozilu ob priso-
tnosti otrok in mladoletnikov prepovedano 
in po novem zakonu o omejevanju uporabe 
tobačnih in povezanih izdelkov od letošnje 
jeseni tudi kaznivo.

T. K.
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Videnje ljudi in dogodkov

D. Trump in trije veliki ameriški predsedniki

Amerika želi pod sedanjim predse-
dnikom Donaldom Trumpom svet 
postaviti na glavo. In pri tem se 

svojeglavi Trump še primerja z znamenitim 
predsednikom ZDA Abrahamom Lincol-
nom. Svetovni mešetar z državami in politiki, 
ki se mu komajda upajo upirati, bi rad nare-
dil svet po svoji podobi. Po eni strani se na vi-
dez trudi za reševanje svetovnih problemov, 
po drugi strani pa hoče z različnimi sankci-
jami podrediti vse svetovno gospodarstvo, 
ki naj bi služilo ZDA, ki da so menda zaradi 
slabe politike njegovih predhodnikov skoraj-
da obubožale. Frontalno se spopada z ameri-
škimi mediji. OZN večinoma molči, kakor da 
bi se vsemogočega Američana bala. Evropa 
poskuša nekaj narediti, vendar za zdaj vse 
ostaja pri ameriških obljubah. »Grozi« mu 
tudi kongresna obtožba zaradi domnevnih 
kaznivih dejanj v predvolilnem obdobju.

Trumpu je seveda treba šteti v dobro, da 
se pogovarja z državniki, žal predvsem z 
diktatorji. Če mu bo uspelo skupaj s Kitajci 
in Južno Korejo prepričati Severno Korejo 
v odpravo jedrskega orožja, se bo v tem po-
gledu zapisal v zgodovino. 

Naj za primerjavo predstavim tri ameri-
ške predsednike, ki so se za vedno vpisali v 
svetovno zgodovino. 

Najprej o Abrahamu Lincolnu. V Velikem 
svetovnem biografskem leksikonu piše, da se 
je rodil kot sin revnega farmarja. V mladosti 
je bil kmet, pastir in drvar. Novembra 1860 
je bil izvoljen za 16. predsednika ZDA. Utr-
dil je vodilno vlogo predsednika v zunanji 
politiki in civilni nadzor nad vojsko. Spretno 
je uporabil mednarodno mnenje in drža-
vljansko vojno spremenil tudi v boj za od-
pravo suženjstva. Ohranil je celovitost ZDA 
ter dosegel osvoboditev sužnjev. V atentatu 
ga je 14. 4. 1865 ustrelil fanatik J. W. Booth.

Drugi pomemben predsednik ZDA je 
bil John Fitzgerald Kennedy, ki se je rodil v 
Brooklinu kot drugi od devetih otrok. Bil je 
katolik in demokrat. Študiral je zgodovino in 
ekonomijo na univerzi Harvard in v Londo-
nu. Med 2. svetovno vojno je bil kot morna-
riški častnik na Pacifiku odlikovan za pogum. 
Leta 1960 je bil izvoljen za 35. predsednika 
ZDA. Napovedal je boj proti revščini in tira-

niji. Zastavil je obsežen program socialnih in 
zdravstvenih reform in se zavzemal za rasno 
enakopravnost. Nasprotoval je gradnji ber-
linskega zidu in leta 1962 v nevarni kubanski 
krizi proti Kubi uvedel pomorsko blokado, 
dokler Sovjetska zveza z nje ni umaknila jedr-
skih raket. Ubit je bil v še vedno nepojasnje-
nem atentatu leta 1963 v Dallasu.

Nazadnje velja spregovoriti še o velikem 
ameriškem predsedniku Delanu Rooseveltu, 
ki se je rodil v Hyde Parku. Bil je eden naj-
pomembnejših predsednikov ZDA in držav-
nikov 20. stoletja, čeprav je bil priklenjen na 
invalidski voziček. Na Univerzi Harvard je 
študiral pravo. Bil je član demokratske stran-
ke in senator. V letih 1928–1932 je bil guver-
ner zvezne države New York. Leta 1932 je bil 
izvoljen za 32. predsednika ZDA. Je edini 
predsednik ZDA, ki je bil na volitvah štiri-
krat izvoljen. Z radikalnimi ukrepi je omi-
lil gospodarsko krizo, ki je leta 1929 zajela 
ZDA. Liberalni koncept ameriškega gospo-
darstva je dopolnil z državnimi intervenci-
jami in s skrbjo za socialo. V zunanji politiki 
je vzpostavil dobre odnose z Južno Ameriko 
in navezal diplomatske odnose z ZSSR. Od 
leta 1937 je pripravljal državo na 2. svetov-
no vojno. Že spomladi 1941 je podprl veliko 
Britanijo z vojnim posojilom, avgusta 1941 
je z britanskim ministrskim predsednikom 
Churchillom podpisal Atlantsko listino, 
programski dokument o novi, demokratič-
ni svetovni ureditvi po koncu vojne. Bil je 
osrednja osebnost konference treh velesil v 
Casablanci leta 1943, Teheranu istega leta in 
na Jalti leta 1945. Z napadom Japoncev na 
Pearl Harbor je odločno napovedal vojno Ja-
ponski in ves čas vodil spopade na Pacifiku, 
ki so zavrli začetek druge fronte, za katero se 
je stalno zavzemal Stalin. S popustljivo poli-
tiko do J. V. Stalina je skušal doseči dogovor 
o povojni ureditvi sveta in ustanovitvi OZN.

Združene države Amerike so imele še več 
dobrih predsednikov. Med njimi je bil, ne 
glede na različne ocene, tudi prvi črnopolti 
predsednik Barack Obama, ki si je prizade-
val za različne reforme, ki so mu le polovič-
no uspele. Kmalu po izvolitvi za predsednika 
je prezgodaj dobil Nobelovo nagrado za mir.

Tone Štefanec

Lokalne volitve 2018
V nedeljo, 18. novembra 2018, bodo redne lokalne volitve, na katerih bodo v vseh občinah 

izvolili člane občinskih svetov, župane in člane svetov ožjih delov občin. V občinah, kjer 
prebivajo pripadniki italijanske in madžarske narodne skupnosti ter romske skupnosti, bodo 
volili tudi predstavnike teh skupnosti v občinski svet.

V skladu z zakonom objavljamo pravila za izrabo 
medijskega prostora v Ovtarjevih novicah

Oglaševanje v tiskanih medijih in financiranje volilne kampanje določa Zakon o volilni in re-
ferendumski kampanji (ZVRK): http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4749

Vsem kandidatom je omogočena predstavitev; za vse veljajo enaki pogoji za objavljanje 
propagandnih sporočil. Naročena predvolilna oglasna sporočila z navedbo naročnika bodo 
objavljena v Ovtarjevih novicah 26. oktobra 2018 v posebej označenem oglasnem prostoru 
v določenih merah za oglase in po veljavnem ceniku, dosegljivem na https://www.rasg.si/
index.php/oglasevanje. 

Naročniki morajo urediti naročilo oglasa pri Razvojni agenciji Slovenske gorice in ji na  
e-naslov: ovtarjeve.novice@rasg.si posredovati oblikovani oglas v kakovosti za tisk najka-
sneje do 12. oktobra 2018.

Ovtarjeve novice

Obvestilo dopisnikom in sodelavcem Ovtarjevih novic! 
Vsebino Ovtarjevih novic soustvarja vse več občanov (dopisnikov). Uredništvo nenapove-

dane in nenaročene prispevke uporabi v celoti ali skrajšane (s prilagojenim naslovom) ali jih 
ne uporabi. Zadnji rok za oddajo prispevkov je 14 dni pred izidom. 

Zaradi velikega števila prejetih sporočil o dogodkih je potrebno njihov obseg omejiti. Ta je 
do15 vrstic in ena fotografija, če bistveno dopolnjuje prispevek. Pri pomembnejših dogodkih 
so možna vnaprej dogovorjena odstopanja. Prispevki lokalne skupnosti lahko obsegajo do 
40, društev (občni zbori, večji dogodki) pa do 20 vrstic. Prispevki naj bodo v Wordu (Times 
New Roman, velikost 12, razmik 1,5), fotografije morajo biti najmanj 1 MB, poslane v posebni 
datoteki. Izbor fotografij opravi uredništvo. Objavljeni prispevki izražajo stališča avtorjev. Pri-
spevkov z elementi sovražnega govora in nepodpisanih prispevkov ne objavljamo. 

Naslednja številka izide v petek, 26. oktobra 2018.
Uredništvo

Na fotografiji, nastali ob odkritju spominskega obeležja v soboto, 24. 
junija 2018, v Cerkvenjaku, udeleženci osamosvojitvenih dogodkov 
desetdnevne vojne leta 1991



Manj prejemnikov paketov s hrano

Rdeči križ Slovenije in Slovenska Karitas 
sta lani zabeležila upad števila prejemni-
kov paketov s hrano za 12 odstotkov, kar 

je v veliki meri posledica rasti v slovenskem 
gospodarstvu. Kljub temu pa je lani prejemalo 
pakete s hrano še 166.448 socialno najbolj ogro-

ženih oseb. Skupno sta obe humanitarni orga-
nizaciji lani socialno šibkim razdelili 855 463 
paketov, v katerih je bilo skupno preko 5.000 
ton hrane (največ je bilo moke, riža, jajčnih te-
stenin, mleka, olja in zelenjave v konzervah).

T. K.

Bodo čakalne vrste v zdravstvu poslej krajše?

Zaradi gospodarske rasti se je že in se še 
bo letos v zdravstveno blagajno steklo 
več sredstev, kot so načrtovali. Zavod za 

zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) pa 
lahko odhodke poveča samo, če mu to »dovo-
li« država. Poslanci v novem sklicu državnega 
zbora so na predlog stare vlade v državnem 
zboru že sprejeli uredbo, ki zavodu omogoča 
povečanje odhodkov za 35 milijonov evrov. 

ZZZS bo višje prihodke namenil zlasti za 
ukrepe, ki bodo povečali dostopnost zavaro-
vanih oseb do zdravstvenih storitev, skrajšali 

čakalne dobe ter izboljšali oskrbo zavarova-
nih oseb. Predvidena poraba sredstev je osre-
dotočena na plačilo povečanega obsega veči-
ne zdravstvenih storitev tako na primarni kot 
tudi na sekundarni in terciarni ravni, kjer so 
nedopustno dolge čakalne dobe.

Natančen razrez porabe 35 milijonov evrov 
dodatnih sredstev bodo določili v postopku 
partnerskih dogovarjanj o aneksu k splošne-
mu dogovoru za pogodbeno leto 2018.

T. K.

Stopnja rodnosti se povečuje

V lanskem letu se je po podatkih Stati-
stičnega urada Republike Slovenije 
stopnja rodnosti v Sloveniji dvignila 

na 1,62, kar je največ po letu 1988. Leta 2016 
je bila stopnja rodnosti 1,58.

Lani se je tako v Sloveniji rodilo 20.241 
otrok. Ta podatek je zanimivo primerjati s po-
datki o živorojenih otrocih v preteklosti. Leta 
1957 se jih je denimo v Sloveniji rodilo 30.086, 
leta 1977 29.904, leta 2007 pa samo še 19.823.

Lani je bila povprečna starost matere ob 
rojstvu prvega otroka 29,4 leta, kar je enako 
kot leta 2016.

Kljub temu, da se je rodnost povečala, pa 
je bil naravni prirast prebivalstva v Sloveniji v 
letu 2017 negativen (znašal je – 268). 

Kako pa je bilo lani z naravnim prirastom v 
osrednjih Slovenskih goricah? Pozitiven je bil 
v občini Benedikt (9), v občini Sveta Trojica 
(5) in v občini Sveti Jurij v Slovenskih goricah 
(5). Negativen pa je bil v občini Lenart (-36), 
v občini Sveta Ana (-10) in v občini Cerkve-
njak (-4). Gledano v celoti je bil torej tudi v 
osrednjih Slovenskih goricah naravni prirast 
prebivalstva v lanskem letu negativen.

T. K.

Slovenija otrokom prijazna država

Pred dnevi je po svetu zaokrožila za nas 
razveseljiva novica. Mednarodna orga-
nizacija Save the Children je objavila 

svoje poročilo. Iz njega izhaja, da se je Slove-
nija po kakovosti življenja otrok med 175 dr-
žavami sveta znašla na prvem mestu skupaj s 
Singapurjem. Sledijo jima Norveška, Švedska 

in Finska.
Najslabše pa živijo otroci iz držav zahodne 

in osrednje Afrike.
Očitno se v Sloveniji dobro zavedamo, da 

so otroci in mladina naša bodočnost.
T. K.

V Alpski regiji hitrejše podnebne spremembe

Kot je znano, doživlja naš planet pod-
nebne spremembe, saj se ozračje 
segreva. Na znanstveni delavnici 

(EO4Alps), ki jo je v Innsbrucku poleti orga-
nizirala Evropska vesoljska agencija v sodelo-
vanju s strokovnjaki iz Avstrije, Francije, Itali-
je, Švice, Nemčije in Slovenije, pa so ugotovili, 
da se v Alpski regiji podnebne spremembe 
odražajo dvakrat hitreje kot drugje v Evropi 
in svetu. Do te ugotovitve so prišli z uporabo 
podatkov s satelitskih posnetkov, povezanih z 
meritvami na zemlji.

V Alpski regiji, ki obsega 90.000 kvadratnih 
kilometrov površine in v kateri živi 14 milijo-
nov prebivalcev, letno pa jo obišče 120 milijo-

nov turistov, se med drugim tudi ledeniki to-
pijo zelo hitro, kar vpliva na vrsto podnebnih 
sprememb, kar še kako občutimo tudi v pre-
dalpskem svetu v osrednjih Slovenskih goricah.

Strokovnjaki so si bili edini, da je nujno 
sodelovanje med državami in regijami na ob-
močju Alp, da bi čim prej vzpostavili ustrezne 
preventivne mehanizme za preprečitev oziro-
ma ublažitev posledic podnebnih sprememb.

Pri načrtih za prihodnost morajo imeti pred 
očmi hitre podnebne spremembe zlasti kme-
tje in drugi kmetijski proizvajalci v alpskem in 
predalpskem svetu, ki jim vremenske razmere 
iz leta v leto povzročajo več problemov.

T. K.

Občina Benedikt

Trdni temelji za nadaljnji razvoj

Župan Občine Benedikt Milan Gumzar 
je na osrednji slovesnosti ob letošnjem 
občinskem prazniku občanke in obča-

ne seznanil, da na jesenskih lokalnih volitvah 
ne namerava več kandidirati za župana Ob-
čine Benedikt. Kako pa Gumzar, ki opravlja 
funkcijo župana Občine Benedikt že od njene 
ustanovitve pred dvajsetimi leti, vidi možno-
sti njenega razvoja in njene perspektive v bo-
dočnosti?

»Pri zamenjavi župana in članov občinske-
ga sveta razvojne strategije občine, vsaj po 
moji presoji, ne bi smeli bistveno spremeniti, 
saj je bilo nekaj razvojnih projektov pripra-
vljenih in dogovorjenih že v sedanji sesta-
vi občinskega sveta. Velika škoda bi bila, če 
se ne bi realizirali, ne glede na novo sestavo 
občinskega sveta in drugega oziroma novega 
župana,« pravi Gumzar.

Po njegovih besedah sledi razvojna stra-
tegija Občine Benedikt več usmeritvam: ra-
zvoj kraja in občine mora 
temeljiti na povečevanju 
števila prebivalcev (če se 
število prebivalcev v občini 
iz leta v leto povečuje, je to 
najbolj zanesljiv znak, da je 
njen razvoj uspešen, saj je v 
njej očitno prijetno živeti); 
zagotavljati je treba pozi-
tivno vzdušje v kraju in 
občini, saj je to predpogoj 
za motivacijo in sodelova-
nje občank in občanov v 
razvojnih prizadevanjih; 
zagotavljati je treba ugodne 
pogoje za nadaljnji razvoj 
obrtništva in podjetništva, 
saj na njiju sloni gospodar-
ski razvoj v občini; nada-
ljevati je treba z usmerje-
nostjo v razvoj turizma in 
uresničiti že pripravljene 
projekte na tem področju 
(Terme Benedikt, postavi-
tev Čolnikovega kozolca, 
več poudarka turistični 
promociji občine itd.).

V skladu s temi usme-
ritvami so v Občini Be-
nedikt pripravili že vrsto 
razvojnih dokumentov, 
med drugim tudi občinski 
podrobni prostorski načrt 
(OPPN).

Z njim je Občina Benedikt opredelila ze-
mljišča, ki so namenjena stanovanjski gra-
dnji. Brez novih stanovanj in hiš si je namreč 
težko zamisliti hitro povečevanje števila pre-
bivalcev v občini, ki so gonilo razvoja.

»Za stanovanjsko gradnjo so na voljo ze-
mljišča ob Mariborski cesti blizu stanovanj-
ske hiše Zrnečevih. V tem novem naselju bo 
zraslo 24 novih družinskih hiš,« pojasnjuje 
Gumzar. »Za gradnjo blokov pa so na voljo 
zemljišča v naselju B-15, ki ga gradi podjetje 
Juven.«

V naselju B-15, ki je bilo pred štirimi leti 
videti še kot travnik, stoji že 27 družinskih 
hiš. Oktobra bo minilo natanko štiri leta, od-
kar so v tem naselju začeli graditi prvo hišo.

Kot pravi Gumzar, so novi stanovalci v 
naselju B-15 pod cerkvijo Svetih Treh Kra-
ljev zadovoljni z bivanjem v novem okolju. 
»V glavnem gre za mlade družine z otroki,« 
pravi. »Zadovoljni so, da imamo v občini 
Benedikt dobro urejeno predšolsko vzgojo v 
novem in sodobnem vrtcu, da imamo dobro 
osnovno šolo, da imamo veliko telovadnico 
oziroma športno dvorano, da imamo lepo 
urejene sprehajalne poti, da imamo dobro 
razvito trgovsko in gostinsko dejavnost ter da 
imamo bogato društveno dejavnost na števil-
nih področjih od kulture do športa. Pravijo, 
da jim to zagotavlja visoko kakovost življenja, 
saj mlade družine najbolj potrebujejo ravno 
vse našteto.« 

V Občini Benedikt, ki se je v minulih dvaj-
setih letih, odkar obstaja, zares hitro razvija-
la (sam Benedikt je že pravo malo mestece), 

tudi letos niso držali križem rok. 
»Letos končujemo modernizacijo treh cest. 

Tako smo modernizirali 430 metrov Vino-
gradniške ceste, 440 metrov ceste v naselju 
Obrat in 320 metrov ceste v naselju Stara 
gora. Za izvedbo del na vseh treh cestnih od-
sekih je občina sklenila pogodbo s Cestnim 
podjetjem Murska Sobota, ki posluje v okvi-
ru Pomgrada. Vrednost izvajalske pogodbe za 
vse tri cestne odseke znaša skupaj 200 tisoč 
evrov,« pojasnjuje Gumzar.

Prav tako je občina zgradila del kanaliza-
cije v dolžini 960 metrov v naselju Sveti Trije 
Kralji. Dela je izvedel podjetnik Stanko Ber-
njak. Za to investicijo je občina namenila ne-
kaj več kot 120 tisoč evrov.

Občina Benedikt je v letošnjem letu opre-
mila tudi osmi oddelek vrtca, saj so v vrtcu 
morali zaradi velikega števila otrok odpreti 
nov oddelek. Oprema zanj je občino stala 20 
tisoč evrov.

Poleg tega je Občina Benedikt redno zago-
tavljala investicijsko vzdrževanje komunalne 
in cestne infrastrukture ter sofinanciranje 
društev, klubov in organizacij v občini. Ker 
v Občini Benedikt vsako leto zgradijo in pri-
dobijo kakšen nov infrastrukturni objekt, ki 
občankam in občanom izboljša kakovost ži-
vljenja, se tudi stroški za redno obratovanje in 
vzdrževanje vsega, kar občina ima, povečuje-
jo, kar je logično. Zato je še kako pomembno, 
da se število prebivalcev oziroma koristnikov 
obstoječe infrastrukture povečuje, saj se s tem 
povečujejo tudi prilivi v občinski proračun.

T. K.
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Milan Gumzar: Če se število prebivalcev v obči-
ni iz leta v leto povečuje, je to zanesljiv znak, da 
je razvoj občine uspešen.

Za gradnjo hiš in blokov, brez česar si je težko predstavljati povečevanje 
števila prebivalcev, je v Benediktu še dovolj lokacij.



Občina Cerkvenjak

Investicijsko bogato leto

Občina Cerkvenjak je, kot pravi njen 
župan Marjan Žmavc, letos, še zlasti 
poleti, veliko investirala. Izvedli so 

drugo fazo modernizacije lokalne ceste Bren-
gova–Vanetina v dolžini 600 metrov, za kar je 
občina odštela okoli 60.000 evrov. Lani so v 
okviru prve faze rekonstrukcije te lokalne ce-
ste asfaltirali 400 metrov cestišča.

Občina je modernizirala in asfaltirala tudi 
lokalno cesto Stanetinci–Andrenci v dolžini 
500 metrov, kar je stalo okoli 80.000 evrov. Ta 
cesta, ki je bila pred tem v zelo slabem stanju, 
omogoča prebivalcem Andrencev, da dostopa-
jo na regionalno cesto Cerkvenjak–Sveti An-
draž in naprej proti Ptuju tudi na južni strani 
naselja.

V Peščenem Vrhu je Občina Cerkvenjak 
investirala okoli 81.000 evrov v drugo fazo re-
konstrukcije vodovoda. Lani so tam v okviru 
prve faze rekonstruirali 200 metrov, letos pa so 
rekonstruirali 800 metrov vodovoda.

Trenutno v Cerkvenjaku poteka tudi izgra-
dnja parkirišča pri pokopališču, na katerem bo 
tudi javna razsvetljava. Na parkirišču bo do-
volj prostora za okoli 35 avtomobilov, njegova 
izgradnja pa bo stala okoli 73.000 evrov. Kot 
pravi župan Žmavc, bodo v naslednjih tednih 
zgradili še tlakovane poti na pokopališču in 
namestili novo fontano, kar bo občino stalo 
dodatnih 10.000 evrov.

V naslednjih tednih bodo izvedli tudi prvo 
fazo izgradnje vodovoda v delu naselja Bren-
gova. Tam bodo zgradili 400 metrov vodovoda 
za okoli 27.000 evrov.

V letošnjem letu namerava Občina Cerkve-
njak vodovod v Grabonoškem Vrhu priklopiti 
na C krak Pomurskega vodovoda, kar bo stalo 
okoli 22.000 evrov.

Za vzdrževanje lokalnih cest pa je občine 
letos namenila že 99.000 evrov. 

Jeseni se bo začela rekonstrukcija preosta-
lega še ne-rekonstruiranega dela regionalne 

ceste od občinske meje z občino Sveti Jurij ob 
Ščavnici skozi center Cerkvenjaka do poslov-
no-obrtne cone v Brengovi. Gre za eno doslej 
največjih investicij na območju Občine Cer-
kvenjak, saj znaša projektna vrednost 1,8 mi-
lijona evrov. Večino sredstev bo zagotovila Di-
rekcija Republike Slovenije za infrastrukturo, 
občina pa bo prispevala okoli 200.000 evrov. V 
letih 2016 in 2017 so rekonstruirali že kilome-
ter te ceste, kar je stalo okoli 600 tisoč evrov. 
Občina je takrat prispevalo 280.000 evrov, 
direkcija pa je zagotovila preostala sredstva. 
Skupno bo rekonstruiran odsek regionalne 
ceste, dolg 2,3 kilometra, od domačije Slaček 
skozi center Cerkvenjaka do kapele pri granati 
pa bo mogoče priti po pločniku. Poleg pločni-
ka bo ob cesti tudi javna razsvetljava, izvedli 
pa bodo tudi ukrepe za umirjanje prometa. 
V središču Cerkvenjaka bodo uredili trg pred 

Podpisali namero o sodelovanju

Zadnji dve leti se v severovzhodni Slove-
niji obiski iz Srbije kar vrstijo. Ambasa-
dorja večine teh srbskih obiskov v Slo-

veniji sta Božo Drinič iz agencije Agrar pres iz 
Zrenjanina in Rade Bakračevič, glavni urednik 
spletnega časopisa Štajerske novine iz Maribo-
ra. Več teh obiskov je bilo tudi v Cerkvenjaku. 
Zadnji od njih je bil v sredo, 29. avgusta, ko so 
bili deležni obiska iz Občine Odžaci.

Goste je sprejel Marjan Žmavc, župan Ob-
čine Cerkvenjak, ki jim je zatem v dvorani 
Doma kulture, tudi v prisotnosti svojih ob-
činskih sodelavcev, predstavil Občino Cer-
kvenjak. V krajšem kulturnem programu sta 

sodelovala mlada cerkvenjaška perspektivna 
harmonikarja Lukas Kocmut in Danej Hojnik.

S strani obiska iz Občine Odžaci je »svojo« 
Občino Odžaci predstavila in orisala Latinka 
Vasiljković, predsednica Občine Odžaci. Ta 
Vojvodinska občina, ki je del zahodno-bačke-
ga upravnega okraja, je mnogo večja od Cer-
kvenjaka, saj se razprostira na 411 kvadratnih 
kilometrih in šteje 28 tisoč prebivalcev.

Marjan Žmavc in Latinka Vasiljkovič sta ob 
tej priložnosti podpisala tudi listino o sodelo-
vanju.

Franc Bratkovič 

Občina Lenart

Sprostitev prometa skozi Lenart in nova podoba mesta

V soboto,  1.  septembra, je  na Trgu osvoboditve 
v Lenartu potekala prireditev, ki je bila name-
njena sprostitvi prometa skozi Lenart in novi 

podobi mesta. V uradnem delu prireditve je udeležence 
nagovoril župan, mag. Janez Kramberger, ki je poudaril 
dolgoročni pomen investicije za mesto in prebivalce. 
Skupna vrednost projekta je cca 2,8 mio EUR, od tega 
je delež sofinanciranja Občine Lenart 1,363 mio EUR.

Zahvalil se je Ministrstvu za infrastrukturo RS, Di-
rekciji Republike Slovenije za infrastrukturo, izvajal-
cem, svetnikom, občanom Lenarta za strpnost v času 
gradnje in vsem, ki so pomagali pri pripravi in izvedbi 
prireditve. Prav tako je povedal, da dela v celoti še niso 
končana, predvideno je, da bo investicija zaključena v 
roku treh tednov.

Navzoče je v pozitivnem nagovoru pozdravil tudi 
minister za infrastrukturo RS dr. Peter Gašperšič in 
zaželel varnih poti. Naddekan in častni občan Martin 
Bezgovšek je v blagoslovu poudaril simboliko krožišč, 
srečevanja ljudi in križanja njihovih  poti.

Dogodka so se udeležili tudi direktor Direkcije RS 
za infrastrukturo Damir Topolko,   Ljiljana Herga, na-
mestnica direktorja   Direkcije RS za infrastrukturo,   
poslanec Državnega zbora RS Franc Breznik in župani 
sosednjih občin.

V kulturnem programu je nastopil Slovenskogoriški 
pihalni orkester MOL Lenart. Kljub dežju se je dogodka 
udeležilo veliko ljudi iz širšega območja Slovenskih go-
ric. Druženje je bilo veselo in  sproščeno, kot se za tako 
priložnost spodobi. Za zabavo so skrbeli Proti poledi-
ci – Proti toči, Žan  Serčič & band in Srčni muzikanti.  
Zahvala velja vsem, ki so  občini pomagali pri  organi-
zaciji in izvedbi prireditve - Prostovoljnemu gasilske-
mu društvu Lenart, Društvu kmečkih žena in deklet 
Lenart, Društvu kmečkih žena Voličina, PGD Jurovski 
Dol, Mesariji Bauman, članom Društva vinogradnikov 
Lenart, domačim gostincem,  Radenski, Mariborskemu 
vodovodu za donacijo ustekleničene  vode, podjetju Sa-
ubermacher Slovenija in drugim.

www.lenart.si

občino, uredili nov prehod za pešce, prestavili 
avtobusno postajo in uredili nekaj parkirišč. 
Za dokumentacijo za omenjeno investicijo so 
že porabili 27.000 evrov, od tega jih je občina 
prispevala 10.000.

V središču Cerkvenjaka je Občina Cerkve-
njak skupaj z Območnim združenjem vete-
ranov vojne za Slovenijo v Lenartu postavila 
spomenik udeležencem vojne za Slovenijo leta 
1991. 5. 7. 1991 se je v Cerkvenjaku namreč 
oblikovala Tankovska četa Območnega štaba 
TO RS Ptuj. Spomenik je izdelan iz original-
ne tankovske ovire v obliki tetraedra, ki je bila 
uporabljena v vojni. Njegova postavitev je stala 
400 evrov. 

V neposredni bližini središča kraja in občine 

pa so začeli graditi poslovno trgovski center. In-
vestitor je podjetje Masiv iz Spodnje Ščavnice. V 
centru bodo predvidoma trgovina Mercatorja, 
lekarna in nekaj manjših lokalov za frizerske sa-
lone, slaščičarne, kozmetične salone in podobne 
dejavnosti. Ob pritličnem poslovno trgovskem 
objektu, ki se bo raztezal na 1500 kvadratnih 
metrih površine, bo tudi 40 parkirnih mest, kar 
bo kupcem in drugim strankam zelo olajšalo 
pristop do lokalov. Pri tej investiciji je občina 
samo pomagala pri pridobivanju soglasij, lastnik 
vseh zgrajenih nepremičnin pa bo investitor, ki 
bo te nepremičnine po lastni presoji tudi proda-
jal ali oddajal v najem.

T. K.
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Gradnjo parkirišča pred pokopališčem v Cer-
kvenjaku redno spremlja tudi tamkajšnji župan 
Marjan Žmavc.

Prvi september, ki bo v lenarški kronologiji zapisan kot zgodovinski dan, je prinesel uradno odprtje dosežkov v komunalni infrastrukturi. Ti bodo, 
kot sta poudarila domači župan in minister, ki je še opravljal tekoče posle, morali v tem delu mesta zadoščati za vsaj 50 let. Dež, ki je močno orosil 
ta dan, sta župan in farni župnik označila za poseben blagoslov. V šotoru in ob stojnicah ob njem se je zbrala množica domačinov in mnogo go-
stov.  V uradnem delu, ki ga je povezoval lenarški domačin Robert Levstek, sicer odgovorni urednik Radia Maribor, sta množico nagovorila župan 
mag. Janez Kramberger in minister za infrastrukturo dr. Peter Gašperšič. Blagoslov je opravil naddekan in lenarški častni občan Martin Bezgov-
šek. Ugledni in pomembni gostje so si družno ogledali dele obnovljenih glavnih prometnic skozi Lenart in povozna krožišča, ki bodo skupaj umirili 
promet in zagotovili večjo prometno varnost. Fotografije dokazujejo, da je bilo vzdušje kljub dežju izredno optimistično in sproščeno. 
 Edvard Pukšič, Foto Tone



Kaj pomeni ta velika investicija za Občino in mesto Lenart

Ta investicija daje mestu novo, uporabno in lepo podobo. Spre-
menili smo prometni režim, vožnja je omejena na 30 km/h, več 
prostora smo namenili kolesarjem in pešcem. Tovorni promet je 

dovoljen lokalnemu prometu. Ta ureditev je skladna s celostno prometno 
strategijo, ki jo je sprejel Občinski svet Občine Lenart. Prepričan sem, da 
bodo udeleženci v prometu to ureditev spoštovali in na tak način prispe-
vali k varnosti v prometu, lepši podobi mesta in trajnostni mobilnosti.

Iskreno povedano, nisem verjel, da nam bo ta projekt uspel v tako ve-
likem obsegu. Lahko rečem, da je nastala sinergija z močno željo in vo-
ljo tako na Ministrstvu za infrastrukturo, v občinskem svetu in občinski 
upravi. V teh dneh zaključujemo celovito obnovo državnih cest skozi me-
sto Lenart v dolžini več kot 1,5 km z izgradnjo treh krožišč, kolesarskih 
poti, pločnikov, javne razsvetljave, meteorne kanalizacije in v delu tudi 
fekalne kanalizacije. Celotna vrednost je nekaj manj kot 3 milijone €, od 
tega je naš delež 40 %.

Naše aktivnosti pa so usmerjene v izgradnjo severne obvoznice, ki je idejno že umeščena v prostor, takrat bo mesto Lenart tudi 
brez tovornega prometa.

Župan Občine Lenart, mag. Janez Kramberger

Proslava ob prazniku KS Voličina

Proslava ob prazniku KS Voličina, v pe-
tek 21. septembra, je bila preplet do-
mače kulturne ustvarjalnosti. Pester in 

razgiban kulturni program, pesmi »z vseh 
vetrov«, folklora, zanimivi glasbeni nastopi 
so odsev živahnega utripa kraja, predvsem 
pa ustvarjanja mladih, osnovne šole, dijakov, 
študentov ter društev. 

 V kulturnem programu so nastopili Slo-
venskogoriški pihalni orkester MOL, Mladin-
ska dramska skupina Kulturno turističnega 
društva Selce s pesmimi iz glasbene predstave 
Zmenek, Mladinski pevski zbor OŠ Voličina, 
Eva Kurnik, Dominik Petko, Folklorna sku-
pina OŠ Voličina, Vokalna skupina Amista, 
Aleksandra Papež in Alex Fekonja.

Osrednja govornika na prireditvi sta bila 
predsednik Sveta KS Voličina Peter Golob in 
župan Občine Lenart mag. Janez Kramberger

Zaslužnim društvom in posameznikom sta 
predsednik Sveta KS Voličina Peter Golob in 
župan Janez Kramberger podelila priznanja, 
ki so jih prejeli:

Zeliščarska sekcija, 
ki deluje pri Kulturnem 
društvu Rojs Srečko Niko 
Voličina, ki je aktivna že 
več kot 10 let; vodi jo Ma-
rija Čuček. Zeliščarice pro-
stovoljno urejajo in skrbijo 
za učne vrtove pri sv. Ru-
pertu in za gredice pri cer-
kvi. Njihova največja zaslu-
ga je, da na OŠ Voličina že 
več let deluje   zeliščarski 
krožek, ki ga obiskuje 60 
otrok vseh starosti, ki ga 
tudi vodijo skupaj z dvema 
učiteljicama. Na praznik 
Marijinega vnebovzetja že 
devet let organizirajo bla-
goslov zelišč pri cerkvi sv. 
Ruperta in druge dejavno-
sti v korist kraja in ljudi.

Društvo kmečkih žena 
Voličina, ki s svojo dejav-
nostjo skrbi za ohranjanje 
in promocijo starih, tradi-
cionalnih slovenskogori-
ških jedi; pripravljajo izvr-
stne pogostitve ob raznih 
javnih prireditvah, orga-

nizirajo kuharske tečaje, razna izobraževanja 
in srečanja. Njihova tradicionalna prireditev 
je Romanje k sveti Notburgi ob krajevnem 
prazniku. Dobro sodelujejo z društvi v kraju, 
šolo in z Občino Lenart.

Karin Petko iz Zavrha, ki je že pet let čla-
nica dramske sekcije KTD Selce, od lanskega 
leta pa vodi mladinsko dramsko sekcijo tega 
društva. Karin je vsestranska igralka, scena-
ristka, režiserka in glasbenica. Odigrala je 
vrsto vlog, največji uspeh pa je Mladinska 
dramska skupna KTD Selce dosegla z glas-
beno komedijo Zmenek, za katero je Karin 
Petko napisala besedilo, priredila pesmi, jo 
režirala in k sodelovanju privabila dijake in 
študente. Za otroke organizira tudi vrsto ak-
tivnosti pri Župniji sv. Ruperta.

Jakob Murko iz Zavrha, ki je dolgoletni 
prostovoljec Krajevne organizacije Rdečega 
križa Voličina. Opravil je veliko ur prosto-
voljnega dela, pomagal ljudem v stiski, zbiral 
prostovoljne prispevke in je več kot 80-krat 

daroval kri, s pozitivnim delovanjem je pri-
pomogel k povečanju števila krvodajalcev, 
zadnji dve desetletji pa aktivno deluje kot član 
organov Krajevne organizacije RK Voličina.

Danilo Ljubec iz Zg. Voličine, ki je dolgo-
letni prostovoljec Rdečega križa, opravil je 
veliko prostovoljnih ur, ko je obiskoval kr-
vodajalce na domu in jih vabil na krvodajal-
stvo, obiskoval starejše in socialno ogrožene, 
raznašal koledarje Rdečega križa, zbiral pro-
stovoljne prispevke na terenu za pomoč dru-

žinam v stiski. Kri je daroval več kot 40-krat.
Štefka Slanič iz Dolgih njiv je članica ZZB 

za vrednote NOB Lenart, Krajevna organiza-
cija ZB Voličina že od ustanovitve in je po-
verjenica te organizacije za območje Selc in 
Dolgih njiv. Posebej je aktivna in vodilna pri 
organizaciji komemoracij padlim v 2. svetov-
ni vojni v Selcih, pri komemoracijah v Grad-
cu in pri bolnici „Cafa«.

D. O., foto: Tomaž Ornik
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Trgatev Zavrh 2018
“V vinu je največ sonca. Naj žive ljudje, ki pridelujejo 

vino, kajti z njim vnesejo svetlobo sonca v človeške duše”  
(Maksim Gorki)

Spoznajte lepote  Slovenskih goric, odlična vina in 
izvrstne okuse domačih dobrot, ki jih bodo ponujali 

vinogradniki, sadjarji, čebelarji, društva kmečkih 
žena in drugi ponudniki na stojnicah na ploščadi pri 

Maistrovem stolpu v Zavrhu.

Prijazno vabljeni na

Trgatev Zavrh 2018 in 9. trgatev potomke najstarejše 
vinske trte na svetu, ki bo  

v soboto, 29. 9. 2018, od 14. ure dalje, na ploščadi  
pri Maistrovem stolpu v Zavrhu.

Program: trgatev potomke najstarejše trte na svetu, bogata ponudba mošta in vin, doma-
čih dobrot, lovska  razstava v lovskem domu LD Voličina z nagradno igro, ogled Viničar-
skega muzeja Kranvogel, nastop Folklorne skupin Vrisk Apače, zabava z ansamblom SOS 

Kvintet,  aktivnosti za otroke, vožnja s turističnim vlakcem ...

Vabljeni na veselo druženje!

Organizatorji: Občina Lenart in Društvo vinogradnikov Lenart,  Lovska družina Voliči-
na, Turistično društvo Rudolf Maister Vojanov Zavrh in druga društva

Turistični vlakec in lovska razstava  sta popestritvi Trgatve v Zavrhu. Foto arhiv Občine Lenart

Navdušila je Mladinska dramska skupina TKD Selce.

Prejemniki priznanj KS Voličina

Dela v Novi poslovno 
industrijski coni Lenart

V Novi poslovno industrijski coni v Lenartu 
potekajo dela pri izgradnji infrastrukture. 
Cesta s pločnikom in vso pripadajočo infra-

strukturno opremo bo zagotovila dobre 3 ha površin 
za nove gospodarske naložbe. Vrednost del je nekaj 
manj kot 300,000 €. To je v informaciji za Ovtarje-
ve novice povedal župan Občine Lenart mag. Janez 
Kramberger.

E. P.



Občina Sveta Ana

Kaplova domačija – muzej na prostem

V okviru projekta 
Detox (SI-HR) je 
bila 25. avgusta 

2018 na Kaplovi domačiji  
v Dražen Vrhu v Občini 
Sv. Ana otvoritev muzej-
ske zbirke. Vso Kaplovo 
domačijo in okolico lahko 
pojmujemo kot muzej na 
prostem. V okviru pro-
jekta je bilo popisanih 240 
predmetov, ki so eviden-
tirani in zavedeni v kata-
logu. Katalog oz. zbirka 
je bila pripravljena v so-
delovanju s Pokrajinskim 
muzejem Maribor. Popis 
predmetov sta opravila 
kustusinja Nives Cvikl in 
mag. Oskar Habjanič, višji 
kustos. Slednji je sodelo-
val tudi pri sami otvoritvi 
in tiskovni konferenci. 

Zbirka Kaplove doma-
čije obsega predmetno dediščino, ki se nave-
zuje na obrti družine Kapl. Glavnino zbirke 
tvorijo predmeti, ki se navezujejo na kolar-

sko, sodarsko in čevljarsko obrt. Razstava je 
umeščena v prostor, kjer se je kolarska-so-
darska obrt nekoč tudi izvajala - v delavnico. 

Vodilni izdelki Slovenskih goric so se 
predstavili na sejmu AGRA

V okviru projekta, ki je sofi-
nanciran s strani Evropske 
unije, Evropskega sklada 

za regionalni razvoj, programa 
sodelovanja Interreg V-A Slo-
venija-Avstrija 2014-2020, je na 
56. mednarodnem kmetijsko-ži-
vilskem sejmu AGRA v Gornji 
Radgoni potekala sejemska pred-
stavitev in promocija vodilnih 
produktov Flagship Products. 
Letos je predstavitev potekala v 
četrtek, 30. 8. 2018, v sklopu bila-
teralnega srečanja regij Slovenske 
gorice in jugovzhodne avstrijske 
Štajerske. Obiskovalci sejma so 
lahko spoznavali in okušali odlič-
ne kulinarične dobrote iz vodilnih 
produktov, s poudarkom na medu 
in kruhu, ki so jih pripravili in 
predstavili ponudniki iz Sloven-
skih goric. Partnerji v projektu, 
ponudniki ter zainteresirani po-
samezniki so izmenjali izkušnje 
in ideje za vključevanje vodilnih 
produktov v turistično ponudbo 
regije.

M. F., T. K.

Predstavitev projekta ESCAPE na Agri

Na 56. Mednarodnem 
kmetijsko-živilskem 
sejmu Agra v Gornji 

Radgoni je potekala predsta-
vitev projekta ESCAPE, kul-
turne dediščine, produktov 
in domačih kulinaričnih do-
brot ponudnikov z območja 
Občine Lenart. Vino, gibani-
ce, domača peciva in druga 
ponudba so na stojnico pri-
vabile številne obiskovalce. 
Veliko pozornosti so prite-
gnili tudi člani KD Delavec v zgodovinskih 
kostumih, ki so promovirali Pobeg v zgodo-
vino čarovništva. Projekt je podprt s strani 
Evropske unije in sofinanciran iz Evropskega 

sklada za regionalni razvoj v okviru progra-
ma sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Ma-
džarska 2014–2020.

www.lenart.si

Odprtje muzejske zbirke in delavnici

V soboto, 25. avgusta, sta se na Kaplovi domačiji v Dražen Vrhu odvijala dva dogodka, 
ki sta vezana na Evropske projekte. Prireditve se je udeležilo cca 70 obiskovalcev, ki so 
pripadali različnim skupinam, kot so Turistično društvo Sv. Ana. Čebelarska družina 

Velka-Sladki Vrh, učenci OŠ Sv. Ana, varovanci Zavoda Hrastovec, Društvo kmečkih žena in 
deklet Sv. Ana, naključni turisti in drugi. 

Prvi dogodek, otvoritev muzejske zbirke, je bil izveden v okviru projekta Detox, ki je projekt 
Občine Sveta Ana skupaj s partnerji - občinama Lenart in Sv. Andraž v Slov. gor., hrvaškima 
občinama Vinica in Donja Voća ter FERI, Zavod za varstvo kulturne dediščine in Pokrajinski 
muzej Maribor. 

Projekt DETOX je podprt s strani Evropske unije in sofinanciran iz Evropskega sklada za 
regionalni razvoj v okviru programa Interreg Slovenija–Hrvaška.

Pri projektu ureditev Kaplove domačije je šlo za manjše investicijsko vlaganje ureditve sani-
tarnih prostorov s tuš kabino in ureditev muzejske zbirke. 

Pokrajinski muzej Maribor je popisal in evidentiral 240 eksponatov. Od tega je nekaj ekspo-
natov Pokrajinski muzej Maribor vzorčno restavriral in postavil v vitrine. Vitrine je uredil v še 
delujoči mizarski delavnici, ki pa je v preteklosti služila kot kolarska delavnica.

Ker je bila v projektu predvidena tudi otvoritev teh prostorov in manjša pogostitev udeležen-
cev, je Društvo vinogradnikov Sveta Ana izvedlo pogostitev. Na otvoritvi muzejske zbirke so 
sodelovali župan Silvo Slaček, direktor ZVKD Srečko Štajnbaher, kustos pokrajinskega muzeja 
Maribor Oskar Habjanič.

Drugi dogodek pri Kaplovih ta dan, izvedba delavnic, spada v projekt za uresničevanje ciljev 
Strategije lokalnega razvoja na območju občin, ki so vključene v LAS Ovtar Slovenskih goric. 
To je deset občin. Projekt je sofinanciran iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. 
Tukaj sem vlagatelj vloge in 
nosilec operacija jaz sam.

V projekt je vključena 
izvedba obnove notranjih 
ometov (ilovica), odstranje-
vanje apna z lesenih stropov, 
nov oljni premaz stropov in 
podov ter restavriranje in pleskanje 
vrat s podboji. 

V projektu sta predvideni dve delav-
nici, ena teh delavnic je bila ta.

Na delavnici je bil prikaz starih obr-
ti, kot je mletje žita na ročne žrmlje, iz-
delava čevljev (prikaz je izvedel Andrej 
Kapl, ki je v mladosti izdeloval čevlje) 
in izdelava okvirjev za satnice in vgra-
dnja satnic (čebelarstvo). Namen de-
lavnic je bil prenos znanja in tradicije 
na mlajše rodove in druženje različnih 
skupin. Prostori bodo urejeni tako, da 
bo možno v njih tudi prespati in tako 
podoživeti preteklost v prostoru in po-
steljah naših pra pra dedkov in babic, 
saj je letnica objekta 1850. Prav tako je 
tudi pohištvo iz tistega obdobja.

Ko bo tudi drugi projekt končan, 
se bosta oba projekta dopolnjevala. Z 
urejenimi sanitarijami in urejeno mu-
zejsko zbirko ter obnovljenimi notra-
njimi prostori bodo dani boljši pogoji 
za konstantno izvedbo delavnic, ki so 
se že do sedaj izvajale za Osnovno šolo 
Sveta Ana. S krajšim bivanjem v tem 
objektu med razstavljenimi eksponati, 
kot so žrmlje, šivalni stroji … pa bo 
dana sprostitev, kot jo že vsebuje na-
slov prvega projekta DETOX, kar po-
meni razstrupljanje telesa. 

Viktor Kapl

Razstava je opremljena 
z splošnim uvodnikom 
o razvoju domačije ter s 
predmeti, vezanimi na 
sodarsko, kolarsko in če-
vljarsko obrt, ki so pri-
merno razstavljeni in za-
ščiteni.

Na prireditvi, ki jo je 
povezoval sam lastnik 
domačije Viktor Kapl, je 
projekt predstavil župan 
Silvo Slaček, medtem ko 
je mag. Habjanič predsta-
vil samo strokovno delo 
oz. kako je potekal popis 
predmetov in sama pri-
prava prostora.

Po otvoritvi je sledila ti-
skovna konferenca. 

O. U.

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje
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Občina Sveta Trojica v Slovenskih goricah

Ureditev ceste in pločnika v Sp. Senarski

V sejni sobi Občine Sveta Trojica so 
pred nedavnim slovesno podpisali 
pogodbo o ureditvi ceste in pločnika 

na cesti skozi naselje Sp. Senarska. Na slove-
snosti in novinarski konferenci ob tej prilo-
žnosti so bili direktor Direkcije Republike 
Slovenije za infrastrukturo Damir Topolko, 
župan in direktor uprave Občine Sveta Tro-
jica Darko Fras in Srečko A. Padovnik, vodja 
projekta ureditve ceste in pločnika v Sp. Se-
narski pri že omenjeni direkciji Liljana Her-
ga, predstavnik krajanov Sp. Senarske Ale-
ksander Divjak, predstavniki izvajalcev del 
Komunale Slovenske gorice, d. o. o., in GMW, 
d. o. o., ter številni novinarji.

S podpisom pogodbe se je začela praktično 
uresničevati dolgo načrtovana investicija, za 
katero so si krajani Sp. Senarske po besedah 
Aleksandra Divjaka 
prizadevali 11 let. Zato 
so bili začetka investici-
je še toliko bolj veseli.

Na slovesnosti je 
uvodoma spregovoril 
župan Občine Sveta 
Trojica Darko Fras. 
Opozoril je, da podpis 
pogodbe predstavlja 
zadnji korak pred za-
četkom gradnje in je 
rezultat večletnega pri-
zadevanja krajanov in 
Občine Sveta Trojica za 
izvedbo te investicije. 
Po njegovih besedah je 
bila obstoječa državna 
cesta skozi Sp. Senarsko močno obremenjena 
že v času gradnje Pomurske avtoceste od Ma-
ribora do Lendave, ko so cesto uporabljali po-
dizvajalci in jo poškodovali. Danes pa je cesta 
zelo obremenjena s tranzitnim prometom. 
»Vozišče je dotrajano, ob cesti ni pločnikov, 
dotrajana so avtobusna postajališča, obstoje-
ča javna razsvetljava je neustrezna,« je dejal 
Fras in poudaril, da prihaja investicija zadnji 
čas, saj je pričelo krajanom zmanjkovati potr-
pljenja. Fras je opozoril tudi, da je v teku tudi 
izdelava dokumentacije za sanacijo plazu na 
cesti od Svete Trojice proti Porčiču, pri kateri 
prav tako sodelujeta direkcija in občina.

Direktor Direkcije Republike Slovenije za 
infrastrukturo Damir Topolko pa je dejal, da 
sodi ureditev ceste in pločnika v naselju Sp. 
Senarska med projekte, pri katerih je potreb-
no sodelovanje državne 
direkcije in občine. Do 
investicije je prišlo tudi 
zaradi tega, ker je bilo 
sodelovanje med obe-
ma institucijama dobro. 
Sicer pa ima direkcija 
trenutno v vsej Sloveniji 
250 gradbišč za projekte 
za povečanje prometne 
varnosti, planirajo pa 
jih še okoli sto.

Prav tako je Topol-
ko povedal, da so na 
direkciji lani in letos 
krepko povečali sred-
stva za investicije, ki jih 
je bilo v letih 2013 in 2014 manj.

Fras je ob tem dejal, da je po njegovi pre-
soji napredek, ki ga je v zadnjih letih dosegla 
Direkcija Republike Slovenije za infrastruk-
turo, svetla točka v državni politiki. Izrazil je 
prepričanje, da bodo učinke politike direkcije 
v pozitivnem smislu občutila tudi gradbena 
podjetja v lokalnih skupnostih.

V okviru investicije bodo v Sp. Senarski 
izvedli preplastitev vozišča v dolžini 1154 
metrov. Ob njem bodo uredili odvodnjava-
nje ceste ter zgradili enostranski pločnik. Ta 
bo potekal skozi vse strnjeno naselje in delno 
tudi izven njega. V Sp. Senarski bodo uredili 
tudi dve novi avtobusni postajališči ter javno 
razsvetljavo ob celotni trasi. Prav tako name-
ravajo urediti telekomunikacijske kable ter 
ustrezno prestaviti druge vode. 

V vlogi naročnika del nastopa Direkcija 

Republike Slovenije za infrastrukturo, ki je 
izvedla tudi javno naročilo za izbor izvajalca 
del. Občina Sveta Trojica pa je sofinancer iz-
gradnje pločnikov, javne razsvetljave in ure-
ditve infrastrukturnih vodov. 

Vrednost celotne investicije znaša nekaj 
več kot 1,2 milijona evrov. Glavnino sredstev 
bo zagotovila direkcija, Občina Sveta Trojica 
pa bo za izvedbo že omenjenih del prispevala 
blizu 297.000 evrov.

Direkcija je za izvajalca del izbrala Komu-
nalo Slovenske gorice iz Lenarta, ki je vodilni 
partner. Vlogo partnerja v projektu pa ima 
podjetje GMW iz Radencev.

Predstavnika obeh izvajalcev sta na slove-
snosti od podpisu pogodbe poudarila, da se 
bosta potrudila, da bi vsa dela izvedla kako-
vostno in v dogovorjenih rokih. Zagotovila 

sta, da bodo delali tako, da bodo občanke in 
občani zadovoljni.

Izvajalca del sta se zavezala, da bosta dela 
izvedla v 180 dneh od podpisa pogodbe. Ce-
sta in pločnik skozi Sp. Senarsko bosta tako 
zgrajena spomladi naslednje leto.

Fras je na koncu dejal, da bo Občina Sveta 
Trojica z vsebino pogodbe na zboru krajanov 
seznanila vse občanke in občane iz Sp. Senar-
ske, ki so pred nedavnim podpisali celo peti-
cijo, s katero so zahtevali prepotrebno rekon-
strukcijo ceste in izgradnjo pločnika skozi 
naselje, saj so zaradi številnih neizpolnjenih 
obljub v preteklosti začeli izgubljati zaupanje 
v pristojne državne institucije. Morda jim bo-
sta sklenjena pogodba in začetek del zaupanje 
povrnila.

T. K.

Občina Sveti Jurij v Slovenskih goricah

Rebalans proračuna, 4,5 oddelkov vrtca, 
sanacije plazov in cest
OPN bo dopolnjen

Šestega septembra 2018 je v prostorih 
občine Sv. Jurij v Slov. gor. potekala 26. 
redna seja občinskega sveta. Z dnevnega 

reda je bila umaknjena ena točka dnevnega 
reda, in sicer sprejetje občinskega prostor-
skega načrta. 3 dni pred sejo je bilo iz Mi-

nistrstva za okolje in prostor podanih nekaj 
pripomb oz. zahtevkov za dopolnitev novega 
občinskega prostorskega načrta. V občinski 
upravi se tako nadejajo, da bodo po ustreznih 
dopolnitvah OPN v drugem branju sprejeli 
na oktobrski redni seji. 

Odlok o drugem rebalansu proračuna Jurovske občine
Svetniki so sprejeli tudi odlok o dru-

gem rebalansu občinskega proračuna. 
Rebalans je bil potreben za zagotovitev 
finančnih sredstev za izvedbo projek-
ta »Rekonstrukcija občinskih cest III. 
faza« in za zagotovitev finančnih sred-
stev za dokončanje rekonstrukcije ceste 
v Vardi. 

S sprejetim rebalansom proračuna so 
bila zagotovljena tudi sredstva za zimsko 
službo, ki je v letošnji sezoni terjala kar 
90 % sredstev več, kot je bilo prvotno 
planirano v proračunu. 

V Jurovskem vrtcu čedalje več otrok
Rebalans je bil potreben tudi za zagotovitev 

finančnih sredstev za delovanje vrtca. Z začet-
kom letošnjega šolskega leta delujejo namreč 
v vrtcu OŠ J. Hudalesa 4,5 oddelki, kar je pol 
oddelka več kot v preteklem šolskem letu. Vr-
tec je z začetkom šolskega leta pričelo obisko-
vati 79 otrok. S 1. 1. 2019 se število otrok v 
Jurovskem vrtcu povečuje na 90, kar pomeni, 
da bo s tem dnem v vrtcu v Jurovskem Dolu 
delovalo 5 oddelkov. Po besedah jurovskega 
župana je v zadnjih letih opaziti trend nara-
ščanja vpisanih otrok v vrtec. S tem, ko se od-
pira 5. oddelek, pa so izkoriščene tudi vse ka-
pacitete, s katerimi razpolagajo v vrtcu pri OŠ 
J. Hudalesa v Jurovskem Dolu. V kolikor se bo 

trend naraščanja števila vpisanih otrok v vrtec 
nadaljeval, bo dolgoročno potrebno razmisliti 
tudi o gradnji novega vrtca v Jurovskem Dolu.

Občinski svetniki so bili seznanjeni tudi 
z polletno realizacijo Občine Sv. Jurij v Slov. 
gor. Le-ta je v okviru prejšnjih let in je v okvi-
ru letnega plana. 

Svetniki so poleg omenjenih točk razpra-
vljali v prvem branju o odloku o pokopali-
škem redu v občini ter prav tako v 1. branju 
razpravljali o Odloku o predmetu in pogojih za 
dodelitev koncesije za opravljanje lokalne go-
spodarske javne službe - 24-urne dežurne po-
grebne službe v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah. 

Plaz v Zg. Partinju saniran, cesta v Vardi dobila novo asfaltno prevleko
Minuli mesec sta se na območju Občine Sv. 

Jurij v Slov. končala 2 pomembna projekta, 
in sicer se je na državni cesti v Zg. Partinju 
končala večmesečna sanacija plazu, ki je bila 
financirana s strani Ministrstva za infrastruk-
turo. Prav tako se je v tem času končala sana-
cija ceste v Vardi, ki je poleg razširitve dobila 

tudi novo cestno prevleko. 
Investicije v cestno infrastrukturo pa se na-

daljujejo tudi na dveh cestnih odsekih v Zg. 
Partinju in Malna–Plodršnica. Rekonstrukci-
ja omenjenih cestnih odsekov naj bi bila kon-
čana v prihajajočem mesecu.

Dejan Kramberger

Župan Peter Škrlec sprejel odlične učenke 
OŠ J. Hudalesa

Za nami je že prvi mesec novega šol-
skega leta 2018/2019. V srednješolske 
klopi se je letos podalo okrog 73.200 

dijakov in dijakinj, od 
tega jih prag srednjih 
šol letos prvič prestopa 
približno 19.600, kar je 
cca dva tisoč dijakov 
prvih letnikov več kot 
preteklo leto. Med ti-
stimi, ki se po končani 
devetletki prvič poda-
jajo v srednje šole, je 
tudi peterica odličnih 
učenk OŠ Jožeta Hu-
dalesa Jurovski Dol. 
Tako kot vsako leto je 
tudi letos za te učenke 

župan Občine Sv. Jurij v Slov. gor. Peter Škr-
lec pripravil tradicionalni sprejem v prostorih 
občine. 
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AKTUALNO IZ OBČIN

Slovesen podpis pogodbe za investicijo v rekonstrukcijo ceste in zgraditev 
pločnika skozi Sp. Senarsko

Aleksander Divjak: Za prenovo ceste in izgra-
dnjo pločnika v Sp. Senarski smo si krajani 
prizadevali enajst let.

Cesto skozi Sp. Senarsko, ki je že močno dotrajana, bodo prenovili do 
pomladi naslednje leto.

Podpis pogodbe »Rekonstrukcija občinskih cest III. faza: 
direktor podjetja Asfalti Ptuj Boštjan Duronjič in župan 
Občine Sv. Jurij v Slov. gor. Peter Škrlec 

Dela na cestnem odseku Malna–PlodršnicaPlaz v Zgornjem Partinju saniran



PGD Selce praznuje

V avgustu, ko večini misli uhajajo na 
dopust, so članom PGD Selce misli 
ostajale predvsem v domačem gasil-

skem domu. Pripravljalo se je veliko dogaja-
nje - praznovanje 47. dneva gasilcev GZ Le-
nart in 70. obletnica delovanja PGD Selce ter 
sprejem novega gasilskega vozila MB Atego 
GVC 16/25. Sestanki, vaje, delovne akcije in 
vse odrekanje je prineslo rezultat. S skupnimi 
močmi smo dosegli, da je bil zadnji vikend v 
avgustu v domačih Selcah naš, gasilski.

Poveljnik Zvonko Pulko in podpoveljnik 
Boštjan Bela sta poskrbela za uvod v gasilsko 
slovesnost. V okviru PGD Selce sta v petek, 
24. avgusta 2018, pripravila gasilsko vajo, ki 
se je odvijala v Selcah v kulturnem domu in 
ožji okolici. Sodelovalo je vseh 10 prostovolj-
nih društev GZ Lenart: Benedikt, Cerkve-
njak, Gočova, Lenart, Osek, Selce, Sv. Ana, 
Sv. Jurij v Slov. goricah, Sv. Trojica in Voliči-
na. Gasilsko vajo so si ogledali tudi domačini 
in tako spoznali del poslanstva prostovoljnih 
gasilcev. Gasilce in gledalce je po vaji pogosti-
lo domače društvo s pomočjo Lovske družine 
Voličina, ki je pripravila srnin golaž. 

Z gasilsko parado in parado vozil ob spre-
mljavi Slovenskogori-
škega pihalnega orke-
stra Mol se je v soboto, 
25. avgusta 2018, priče-
la gasilska slovesnost. 
Na slovesnosti je bil 
obeležen 47. dan gasil-
cev GZ Lenart. Velik 
poudarek pa je bil na 
70. obletnici delovanja 
PGD Selce. 11. oktobra 
1948 je bil ustanovni 
občni zbor, na katerem 
so se zbrali domačini, 
ki so z gasilskim dru-
štvom iz Peker navezali 
prijateljske stike, le-ti 
pa so jim podarili nekaj 
cevi in opreme ter ra-
bljeno ročno brizgalno 
za konjsko vprego za 
začetek gasilske službe. 
Opremo so imeli shra-
njeno kar po okoliških 
kmetijah, kjer so ime-
li tudi konje. Tako so 
na intervencijo odšli s 
konjsko vprego, kasneje 
so se vozili s traktorjem 
in prikolico. Leta 1953 
so zgradili gasilski dom, 
v katerega so naslednja 
leta prihajale novosti. 
Ob 70. obletnici dru-
štva smo v društvo 
sprejeli novo gasilsko 

vozilo MB ATEGO GVC 16/25 z vso opremo. 
Na slovesnosti je domači župnik Jože Mur-
šec gasilsko vozilo blagoslovil, župan občine 
Lenart, mag. Janez Kramberger, pa je ključe 
vozila predal v roke glavnega strojnika Mar-
jana Frasa. S posebnimi plaketami je bila na 
slovesnosti izkazana tudi hvaležnost Občini 
Lenart, KS Voličina in vsem botrom, ki so 
prispevali za gasilsko vozilo. Slovesnosti je 
sledilo druženje z ansamblom Prleški kvintet, 
gostom Alfijem Nipičem ter bogat srečelov, 
za katerega so zaslužni vsi obrtniki, podjetni-
ki in krajani, ki so velikodušno darovali zanj.

Vseh več kot 80 članov PGD Selce s povelj-
nikom Zvonkom Pulkom in predsednikom 
Robertom Mesarecem na čelu je ponosno 
na novo vozilo GVC 16/25 in hvaležno vsem 
donatorjem, botrom, krajanom, drugim dru-
štvom in posameznikom, ki so nam v tem 
letu prisluhnili in na kakršen koli način pri-
skočili na pomoč. Zdaj se bomo s še večjim 
veseljem vračali v gasilski dom, se udeleževali 
vaj in usposabljanj ter opravljali razna dela v 
njem. Veselimo se novih ciljev in še naprej bo 
naš moto: »V slogi je moč«. Na pomoč!

PGD Selce

Uspešno delovanje ZDUSG tudi po 
včlanitvi v ZPPZ DU Maribor

Zveza društev upokojencev Slovenskih 
goric je bila v prvi četrtini tega leta 
priča korenitih sprememb v svojem 

delovanju in delovanju DU v zvezi. Spre-
membe so predvsem v delovanju DU, ki so z 
nastankom novega Statuta ZDU Slovenije še 
pred poletjem postale članice Zgornje podra-

vske pokrajinske zveze DU Maribor. Za nuj-
no in novo obliko delovanja so se člani vseh 
društev odločili z glasovanjem članstva na 
občnih zborih v marcu tega leta. Včlanjenje 
v ZPPZ DU Maribor za društva predstavlja 
obveznost plačevanja določene članarine, 
omogoča pa niz ugodnosti, ki opravičujejo 

odločitev. 
ZDU Slovenskih goric po sklepu UO vseh 

društev na območju Upravne enote Lenart bo 
tudi v bodoče delovala s svojim programom 
nespremenjeno. Za naše upokojence v ZDU 
Slov. goric in DU imamo program delovanja, 
po katerem se že zgledujejo tudi drugi.

Od občnih zborov in skupščine ter potr-
ditve programa dela naprej naša društva na 
ravni lokalne zveze in v sodelovanju ZPPZ 
beležijo veliko dogodkov, prireditev in raznih 
športnih tekmovanj.

V prehodu iz vremensko neugodne pomla-
di smo vstopili v mesece zelo vročega poletja. 
Celo v »pasji« vročini so DU Benedikt, Cer-
kvenjak, Sveta Ana, Lenart in Voličina or-
ganizirali rekreativno kolesarjenje po poteh 
Slovenskih goric.

V mesecu maju in juniju so potekala tek-
movanja v »LIGA« streljanju z zračno puško I. 
del. DU Cerkvenjak je v juniju realiziral med-
društveno šah tekmovanje.

Del kulturnega dogajanja so 
bili glasbeni koncerti DU Le-
nart, DU Cerkvenjak in Sveta 
Trojica.

Vsa DU so po terminskem 
programu zveze uspešno iz-
vedla meddruštvena pokal-
na tekmovanja v streljanju z 
zračno puško. DU Voličina je 
organiziralo celo izbirno tek-
movanje za državno prven-
stvo. Tekmovale so vse ekipe iz 
ZPPZ DU Maribor.

Večina igrišč za kegljanje 

s kroglo na vrvici in balinanje je zaradi pre-
velike vročine počivala. Nekaj DU in njihove 
ekipe so za trening izbrali pokrita igrišča in 
poznovečerne ure.

V začetku jeseni DU Voličina izvede rekre-
ativno kolesarjenje, tekmovanje s kroglo na 
vrvici pa DU Sveta Ana in DU Voličina ter 
DU Cerkvenjak z otvoritvijo novega igrišča.

Vsa DU so tekom leta po svojih programih 
realizirala izlete – romanja, piknike, med po-
bratenimi DU tudi srečanja, meddruštvena 
tekmovanja ob praznovanju občinskega pra-
znika in druge aktivnosti.

V organizaciji komisije za kulturo ZPPZ 
DU Maribor in DU Lenart bo v mesecu okto-
bru v Domu kulture v Lenartu glasbeni kon-
cert »Večer ljudskih pesmi in godcev« .

V ZDU Slov. goric, DU in v povezavi z 
ZPPZ v zadnji tretjini leta že potekajo pripra-
ve na dogodke in prireditve, ki so načrtovane 
in značilne za obdobje pred nami.

Stanko Cartl, foto: Cvetka fajdiga

Razstava ročnih del in slik

V avli Občine Lenart 
je v torek zvečer, 4. 
septembra, potekalo 

odprtje razstave ročnih del in 
slik, ki so jo v sodelovanju pri-
pravili Društvo upokojencev 
Lenart, Medobčinsko društvo 
invalidov Lenart in Dom sta-
rejših občanov sv. Lenarta. Na 
odprtju razstave so obiskoval-
ce nagovorili Franc Belšak, 
predsednik DU Lenart, Stanko 
Kranvogel, predsednik Zveze 
DU Slovenskih goric, in Du-
šan Derganc, predsednik MDI 
Lenart. Za vložek kulturnega 
programa so poskrbele pevke 
DU Lenart. Razveseljivo pa je, 
da se je otvoritve razstave ude-
ležilo lepo število obiskovalk 
in obiskovalcev. Škoda le, da 
je lepo in skrbno pripravljena 
razstava spretnih in umetni-
ških rok bila na ogled samo en 
dan, v sredo, 5. septembra, od 
7. do 17. ure.

Franc Bratkovič 

Srečanje težje pokretnih invalidov in jubilantov

V Medobčinskem društvu invalidov Le-
nart, ki združuje invalide iz območja 
nekdanje velike Občine Lenart, so 

tudi letos pripravili srečanje težje pokretnih 
invalidov, na katerega so povabili tudi jubi-
lante, ki so ali še bodo v leto-
šnjem letu praznovali 80 ali 
90 let. Potekalo je v torek, 4. 
septembra, v Domu starejših 
občanov v Lenartu.

Na srečanju, ki ima pred-
vsem družaben značaj, je pri-
sotne pozdravil Dušan Der-
ganc, predsednik MDI Lenart. 
Poskrbljeno je bilo za krajši 
kulturni program, katerega 

so izvedli harmonikar Tone in pevki Ivica 
in Jelka. Srečanja z njimi so se udeležili tudi 
društveni poverjeniki, ki delujejo na območju 
občin, ki povezujejo invalide v MDI Lenart.

Franc Bratkovič 

Iz letošnje generacije devetošolcev, ki je 
končala osnovno šolo v Jurovskem Dolu, je 
bilo kar pet učenk takšnih, ki bi po prejšnji 
klasifikaciji ocenjevanja v osnovnih šolah vse 
razrede zaključile z odličnim uspehom: Nika 
Gamser, Blažka Grabušnik, Eva Konrad, 
Nika Ornik in Nuša Urbanič. Vseh pet se 
je skupaj s starši tudi udeležilo županovega 
sprejema. 

Župan je v svojem nagovoru odličnim 
učenkam čestital za njihov uspeh in jim za-
želel veliko uspeha tudi tako pri nadaljnjem 
šolanju kot v življenju nasploh. Prav tako je 
poudaril, da ne dvomi v njihov uspeh tudi 
v prihodnje, saj so z dosedanjimi dosežki že 

dokazale svoje sposobnosti. 
Pomembno vlogo pri tem uspehu je pripi-

sal tudi staršem, ki so z vzpodbudo in podpo-
ro prav tako pripomogli k dosežkom svojih 
otrok. Ob tem pa je dodal, da imajo veliko 
zaslug za uspehe učencev tudi vsi učitelji in 
zaposleni na šoli na čelu z razredničarko Mi-
leno Kokol in ravnateljem Stanislavom Sene-
kovičem. Učenci jurovske šole z doseganjem 
dobrih rezultatov tudi na raznih šolskih tek-
movanjih potrjujejo da je v šola v Jurovskem 
Dolu kvalitetna. 

Odlične učenke so ob tej priložnosti prejele 
praktične nagrade.

D. K.
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DOGODKI IN DOGAJANJA

Najboljši na meddruštvenem pokalnem tekmovanju v streljanju z 
zračno puško DU Lenart

Blagoslov novega vozila, foto: Franc Bratkovič

Slike je na ogled postavila tudi Gabrijela Klobasa, ki vodi krožek 
ročnih del pri MDI Lenart, na posnetku v sredini. 

Lepa udeležba na otvoritvi razstave



Društvo diabetikov Lenart na izletu po 
Notranjski

V ponedeljek, 3. septembra, smo se čla-
ni Društva diabetikov Lenart ob 7. 
uri zbrali na avtobusni postaji, kljub 

temu da vremenska napoved ni bila najbolj 
obetavna, saj je bilo za ta dan napovedano 
deževno vreme. Vsi smo bili mnenja, da nam 
dež ne more pokvariti dobrega razpoloženja 
in si rekli: »saj nismo iz sladkorja« in smo se 
odpeljali proti Mariboru, kjer sta še vstopila 
dva naša člana, da smo bili popolna 48-član-
ska zasedba.

Pot nas je vodila naprej do Lukovice, kjer 
smo imeli prvi postanek za kavico in majhen 
prigrizek in, glej, tudi vreme se nas je usmili-
lo in prenehalo je deževati, tako da smo brez 
dežnikov opravili to nalogo. Na odcepu za 
Unec nas je že čakala naša vodička Jadranka 
in bila vesela ter povedala, da smo ji prine-
sli sonce, ker je do našega prihoda deževalo. 
Najprej smo se odpra-
vili na grad Snežnik ter 
si ogledali notranjost 
gradu in njegovo opre-
mo, ugotovili smo, da 
je ta grad res eden naj-
lepše opremljenih gra-
dov na Slovenskem. Z 
avtobusom smo se od-
peljali do Cerkniškega 
jezera in videli, kako se 
je začelo počasi polniti, 

za samo delovanje tega fenomena smo si še 
ogledali maketo v muzejskem hramu Kebe in 
prikaz, kako se jezero polni in prazni.

Po ogledu muzeja nas je vodička Jadranka 
popeljala v Žerovnico, kjer smo se okrepčali 
z odličnim kosilom. Okrepčani smo se od-
pravili na nove oglede, saj nas je pot vodila 
v Rakov Škocjan, kjer smo si ogledali mali in 
veliki naravni most iz kamnine, značilne za 
te kraje. Med samo potjo po Notranjski nam 
je doživeto razlagala o zgodovinskih krajih in 
spomenikih, značilnih za te kraje.

V popoldanskih urah smo bili rahlo utruje-
ni, vendar še vedno dobre volje in pripravlje-
ni, da si zapojemo ob vrnitvi domov kakšno 
pesem v spomin na ta lepi izlet in v upanju, 
da se naslednje leto spet podamo na odkriva-
nje dela naše prelepe domovinice. 

Ingrid Belšak

DU Sv. Trojica na romarskem izletu v Stično

V petek, 17. 8. 2018, na neplačani držav-
ni praznik »Združitev Prekmurskih 
Slovencev z matičnim narodom« smo 

se s turističnim avtobusom TA LEZE, popol-
noma zasedenim, odpeljali v Stično. Pred ogle-
dom Križnega hodnika redovne cerkve cister-

cijanskega samostana Stična, ki je najstarejši 
samostan na današnjem slovenskem ozemlju 
in edini tega reda, ki še deluje. V čajnici smo 
popili okusen in zdrav čaj po receptu p. Simo-
na Ašiča. V sklopu samostana, v baziliki Žalo-
stne Matere Božje, je daroval sv. mašo naš do-
mačin, gvardijan p. Damijan Vračko. Ogledali 
pa smo si tudi muzej domačije našega velikega 
pisatelja Josipa Jurčiča in cerkev iz prve polo-
vice 15. stoletja s pozlačenim oltarjem Marije 
Vnebovzete iz leta 1674 v Muljavi. Med vožnjo 
z avtobusom nas je razvedril tudi župan Dar-
ko Fras. Naša zdaj že redna voditeljica izletov 
Nada Plancutič in vodička sta za nas dobro 
skrbeli. Tako da je bilo zadovoljstvo predsedni-
ka DU Ivana Heriča in vseh nas veliko.

Srečanje s pobratenima DU Rogoznica 
smo izvedli 4. 7. 2018, z DU Mačkovci pa 18. 
8. 2018.

Slavko Štefanec

Zaključni »šolski« izlet

Smo v času, ko se redkeje srečujemo, še 
manj pošljemo kako razglednico z do-
pusta ali kakšnega potovanja. Vse to sta 

nadomestila e-pošta ali SMS. Kljub takemu 
virtualnemu povezovanju je med nami še 
najti kakšno skupino, ki goji srečanja v živo. 
Med njimi je generacija sošolk in sošolcev iz 
Osnovne šole Gradišče (danes Sveta Trojica v 
Slovenskih goricah), ki so v šolske klopi sedli 
leta 1961. Že takrat s »tablico« v roki, le da 
je ta bila lesena, namesto elektronskega pisala 
pa kreda, da ne izgubljam besed o »lesenem« 
računalniku. Pa pustimo 
preteklost. Letošnje vsa-
koletno srečanje (prvo je 
bilo leta 2001) smo pre-
živeli na enodnevnem 
junijskem obisku Sale-
ške doline, v Šoštanju in 
njegovi okolici. Obiskali 
smo najstarejši usnjar-
ski muzej v Sloveniji, 
razstavno protokolarno 
občinsko stavbo – vilo 
Mayer ter ta čas naj bolj 
»vroč« objekt v Sloveniji 
- termoelektrarno Šo-
štanj, blok 6. Ugotovili 

smo, da kljub prepričanju mnogih Slovenk in 
Slovencev, ki trdijo, da v Sloveniji ni nič za-
nimivega in vrednega ogleda, temu ni tako. 
Nujno morate obiskati ta delček Slovenije. 
Žejo ugasnili in prazne želodce pa smo na-
polnili v prijetnem gostišču ob obali čistega 
in lepo urejenega velenjskega jezera (pripo-
ročam ogled tega jezera nekaterim našim žu-
panom). Prihodnje leto pa na obisk in ogled 
naslednjega bisera.

Drago Lipič

Planinski pohod - Kekes

Iz izvedenega programa pohodov Pla-
ninskega društva Hakl iz Svete Trojice v 
Slovenskih goricah v letu 2018 vam v tej 

številki »Ovtarja« poročamo s pohoda na 
najvišji vrh Madžarske. Ja, tudi ta naša sose-
dnja država, kljub temu da je večji del njenega 
ozemlja v povprečju na višini naše Pesniške 
ali Dravske doline, ima tudi najvišjo vzpetino, 
ki meri 1014 nadmorskih 
metrov in se imenuje Ke-
kes. Za vzpon je potrebno 
imeti dobro kondicijo (pu-
stimo možnost, da se na 
vrh lahko pripeljete celo z 
avtobusom). Naša skupina 
tridesetih pohodnikov je 
1. septembra prehodila do-
brih 18 km lepo urejenih in 
označenih poti. Sicer pa na 
to vzpetino, ki je v davnini 
»zrasla« na danes bogatem 
termalnem področju, vodi 
sedem označenih poti, za 

katere je priporočljivo, da imate o njih natan-
čen zemljevid, da ne bi izgubili orientacije, 
saj je zaradi obsežnosti gozdnega območja 
velika nevarnost tavanja po sicer lepi naravi. 
Preostanek prvega dneva in ves naslednji dan 
smo porabili za ogled znamenitosti glavnega 
mesta Budimpešte. Velja ga obiskati.

Drago Lipič

Planinski pohod 2018 na Gorjance in 
rafting na Kolpi

V petek zjutraj, 24. 8. 2018, 
se je v planine odpravila 
skupina: vodnik Igor 

Oprešnik, Vasja Fras,  Edo Mar-
ko, Sandi Marko, Mirko Marko, 
Tone Damiš, Tatjana Damiš, 
Matjaž Dobaj, Borut Mlakar in 
Vito Sušec. To je bil 5. planinski 
pohod v spomin Ivanu Frasu, ki 
ga vsako leto izpeljemo konec 
avgusta v spomin na žal pokoj-
na pohodnika Ivana Frasa in 
Ivana Koglerja.

Prvi dan smo krenili na Do-
lenjsko do Planinskega doma pri 
Gospodični (822 m), ki je dobil 
ime po Trdinovi bajki Gospodična, po graj-
ski gospe, ki se je v bližnjem studenčku umila 
in čudežno pomladila. Upali smo, da bo tudi 
nam uspelo, a je v času našega obiska studen-
ček presahnil. Nato smo krenili po Trdinovi 
učni poti na Trdinov vrh (1178m) na sami slo-
vensko-hrvaški meji  (Sveti Gera). Po ogledu 
Trdinovega vrha s stolpom, s cerkvicama sv. 
Elije na slovenski strani in cerkvice Sv. Gere 
na hrvaški strani, smo pot nadaljevali mimo 
zapuščene slovenske karavle, skozi pragozd 
mimo ostankov nekdanje gozdne železnice, 
ki je vodila do žage Fabrika, do Doma pri 
Miklavžu (964 m). V bližini smo z zagnanimi 
starejšimi domačini spoznali pripravo prave 
oglarske kope na tradicionalen način, nato 
smo mimo Krvavega kamna prispeli do doma, 

kjer smo začeli s pohodom. Spoznali smo 
Francija Plantana iz Gabrja, ki želi do konca 
leta doseči rekordnih 1500 vzponov. 8. avgusta 
je, na primer, imel 13 vzponov v enem dnevu!  

Naslednji dan po zajtrku je sledil spust z 
Gorjancev do končne destinacije Laze pri 
Predgradu do naših gostiteljev, domačije 
Skender (Kolparaft) ob reki Kolpi.  Z zašči-
tno opremo in napihljivimi kajaki so nas od-
peljali cca 7 km do starta. Štart 5 kajakov je 
bil podprt z dežjem, strelami in grmenjem. 
Ampak smo to spremenili v zabavo, ki je tra-
jala ves čas vožnje, cca 3 ure do izhodišča pri 
domačiji Skender. Zaradi dobre družbe smo 
neizmerno uživali in delno spoznali še ta ko-
šček naše prelepe Slovenije.

Vasja Fras

6. trgatev v krožišču pri Ovtarju

Letošnjo lepo jesen smo vinogradniki  
težko pričakovali. Po dveh letih poze-
be  in muhastega vremena je letošnje 

leto pozitivno presenetilo marsikaterega vi-
nogradnika. Seveda, če ni ponagajala toča 
ali kak zamujen dan škropljenja. In ker smo 
vinogradniki veseli  ljudje,  smo se člani Dru-
štva vinogradnikov Lenart  skupaj z županom 
mag. Janezom Krambergerjem in podžupa-
nom  Francijem Ornikom  v četrtek, 13. sep-

tembra 2018, zbrali v krožišču pri Ovtarju  v 
lenarški industrijski coni. Udeležencev  že 6. 
trgatve pri Ovtarju nas res ni bilo veliko, je 
pa zato vzdušje bilo toliko prijetnejše.  Za trte 
v krožišču  že vrsto let skrbi Franc Kovačič, 
za košnjo in okolico pa režijski obrat Občine 
Lenart. Tako mimoidočim rondo s trtami  in 
kipom Ovtarja nudi  lep pogled in pozdrav 
pri vstopu v Lenart iz radgonske smeri.

Marko Šebart, Foto: Marjan Šiler
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Na vrhu Kekesa - 1014 m



Tradicionalna trgatev v Vrtcu Lenart

Tradicionalna trgatev vr-
tčevske trte se je odvija-
la 13. 9. 2018 od 15. do 

16. ure. 
Ob parku čutnih poti se naj-

mlajši srečujejo z naravnimi 
gradivi, ki nas obkrožajo. Le-
tos je tudi tukaj trta obrodila 
obilno in že četrtič smo trgatev 
opravili v prijetni družbi otrok, 
staršev, vzgojiteljic, krajanov 
ter članov Društva vinogra-
dnikov Lenart. Pozdravili so 
nas: predsednik Društva vi-
nogradnikov Lenart Stanko 
Kramberger, pomočnica rav-
natelja Aleksandra Selinšek 
in ravnatelj Marjan Zadravec. 
Kasneje sta se nam pridružila 
tudi župan Janez Kramberger 
in podžupan Franci Ornik.

Nekoč je trgatev veljala za 
pravi praznik, ki se ga je veseli-
lo mlado in staro. Ker si tudi v 
vrtcu v sodelovanju z vinogra-
dniki prizadevamo ohranjati 
stare običaje, smo trgatev pri-
kazali na star način. Pred in po 
trgatvi je hišnik Severin Krivec 
pripravil vse potrebno. Otroci 
Zelene in Rjave igralnice so bili 
vse: trgači, brentarji in prešarji. Ob zvokih 
harmonike mladega harmonikaša Amadeja 
Lutarja je bilo trganje prijetnejše, kuharji so 
pripravili bogato pojedino, sok pa je bil letos 
sladek kakor med in je navdušil naše male 

brače, pa tudi starejše.
Ob trgatvi, prešanju in pokušanju grozdne-

ga soka smo preživeli prijeten popoldan.
Nataša Rodeš

Na trgatev prihajajo tudi gasilci

Kot nekaj zadnjih 
let je tudi letos 
čas trgatve pri-

šel prej kot nekoč, ko 
je čas za trgatev veljal 
mesec oktober. Letos 
so nekateri s trgatvijo 
začeli že konec avgu-
sta. Je pa v vinogradih 
(razen tam, kjer bodo 
imeli pozne, ledene ali 
kakršne koli že trgatve) 
bilo živahno vse do 
zadnje tretjine septem-
bra. Zelo živahno je 
bilo v vinogradih tudi v 
soboto, 15. septembra, ko je nastala fotogra-
fija z »berači« pri vinogradniški družini Ko-
zar–Veberič v Cogetincih. Trgat so prišli tudi 

prijatelji gasilci iz PGD Maribor–Pobrežje, 
PGD Maribor–Studenci in PGD Rudnik.

F. B. 

Druga Haklova trgatev

V kolikor boste 
iskali Planin-
sko društvo v 

Sloveniji, ki ima »svoj 
vinograd« ga ne boste 
našli. Obstaja pa pla-
ninsko društvo Hakl 
iz Svete Trojice, ki je že 
drugo leto imelo svojo 
trgatev. 2 Haklovo tr-
gatev smo opravili 8. 
septembra na posestvu 
vinogradništva Zver v 
Murskem vrhu. Vremenska napoved ni ka-
zala na lepo vreme. Ob naši prisotnosti in 
vnemi, da spravimo letošnji obilni pridelek 
sladkega grozdja v klet, so nam skupni bogovi 
namenili lep sončen in vroč dan. Tako je tudi 
letošnji pridelek v popoldanskih urah že bil 
na svojem mestu v vinski kleti, kjer bo poča-
kal na Martina, da ga bo »krstil«.

Z vse, ki se vam zastavlja vprašanje, zakaj 
»Haklova trgatev«, če pa društvo nima svojega 
vinograda: ideja se je porodila pred dvema le-
toma. PD Hakl ima v svojem grbu ponazorjen 
gričevnat svet s klopotcem in jezerom. Tudi 
pomurska planinska pot večji del poteka po 
vinorodnih področjih Slovenskih goric, Prek-

murja ter Prlekije, po kateri več krat na leto pri-
dno hodimo, se srečujemo z domačini, ki nam 
vselej, če je le prilika, ponudijo kakšen pridelek, 
ki jim zraste na njivah, vinogradih ali sadov-
njakih. Za ponujeno ne pričakujejo nobenega 
plačila. Iz tega vzroka, da vsaj nekoliko pokaže-
mo zahvalo za te dobrote in prisrčne sprejeme, 
smo izbrali vinarstvo Zver, da jim pomagamo 
pri obiranju grozdja. Gospodar pa je za to našo 
dobro namero sam predlagal in tudi vsako leto 
napolni določeno količino steklenic vina z za-
ščiteno etiketo »Haklova trgatev«.

Naslednje leto bomo ponovno na delu v nje-
govem vinogradu na naši 3. Haklovi trgatvi.

Drago Lipič

Tretji Festival vin osrednjih Slovenskih goric
»Skupaj lažje rastemo, skupaj zmoremo več!«

Slogan, ki pove veliko o povezovanju, 
sodelovanju in medsebojni pomoči. In 
prav s tem sloganom raste naš Festival 

vin osrednjih Slovenskih goric, ki bo tudi le-
tošnje leto potekal v veličastni samostanski 
kleti v Občini Sveta Trojica. Danes že lahko 
rečemo, da festival postaja tradicionalen. 

Po uspešnem prvem festivalu, ki sem ga 
pričela kot takrat še aktualna Cerkvenja-
ška vinska kraljica, smo skupaj z Društvom 
za ohranjanje kulture Vincar v drugo to še 
nadgradili. Na drugem 
festivalu niste le poku-
šali odličnih vin, spo-
znavali naših lokalnih 
vinogradnikov, uživali 
ob zvokih vokalne sku-
pine Melos, ampak do-
živeli tudi časten spust 
36 penin v vodnjak, ki 
se nahaja v sami kleti.

In tudi v letošnjem 
letu bo tako - pestro 
dogajanje pa bomo 
nadgradili z majhnimi 
presenečenji.

Se vidimo v petek, 26. oktobra 2018, s 
pričetkom ob 18. uri, na tretjem Festivalu 
vin osrednjih Slovenskih goric.

Vljudno vabljeni, da podprete domače vi-
nogradnike, poskusite odlična vina in preži-
vite čudovit večer v prijetni družbi. Se vidimo 
na festivalu, da preverimo, kaj je v kleti še 
ostalo in kaj nam ponuja nova vinska letina.

Martina Breznik, Društvo za ohranjanje 
kulture Vincar, foto: Toni Konrad
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Poziva
VSE SVOJE ČLANE, NEKDANJE BRIGADIRJE,

ORGANIZATORJE AKCIJ IN DRUGE  
UDELEŽENCE, da oddajo svoje vtise oziroma  

članke za Brigadirski dnevnik do 15. 10. na  
marija.sauperl@gmail.com (051 338 144).

   Marija Šauperl, predsednica KBSG

Nosilec projekta Vinska kraljica Slovenije, Pomurski sejem, d. d., razpisuje

Natečaj za
23. Vinsko kraljico Slovenije 2019

Slovenija, dežela z bogato tradicijo vinske kulture in pridelave vina, izbira s  
poslanstvom promocije slovenskih vin, vinogradništva in slovenskih vinorodnih dežel 

Vinsko kraljico Slovenije.

Naziv Vinska kraljica Slovenije lahko pridobijo dekleta med 18-im in 25-im letom 
starosti, slovenske državljanke samskega stanu, ki imajo znanje o vinih, o slovenskem 

vinogradništvu, znanje vsaj enega večjega svetovnega jezika in vozniški izpit.

Prijavljene kandidatke, ki bodo ustrezale razpisnim pogojem, bodo v začetku novembra 
2018 povabljene na predstavitev komisiji za izbor 23. Vinske kraljice Slovenije.

Najprimernejše dekle, izbrano skladno s pravilnikom, bo okronano v januarju 2019.

Prijava kandidatke mora vsebovati: ime in priimek, stalni naslov, datum in kraj rojstva, 
kontaktne podatke (številka mobilnega telefona, elektronski naslov), podatke o izobrazbi, 

kratek življenjepis in fotografijo.

Prijave pošljite do 19. oktobra 2018 na naslov: Pomurski sejem, d. d., Cesta na stadion 
2, 9250 Gornja Radgona (Vinska kraljica Slovenije) ali na spodnji elektronski naslov.

Dodatne informacije: Miran Mate, tel.: 041 263 107,  
e-pošta: miran.mate@pomurski-sejem.si



Brezplačno do osnovnošolske izobrazbe ter 
svetovanje o možnostih izobraževanja odraslih

Vsem, ki ste zaključili osnovnošol-
sko obveznost, vendar niste končali 
vseh razredov osnovne šole, sporo-

čamo, da vsa vrata za vas kljub vsemu niso 
zaprta. Andragoški zavod Maribor-Ljudska 
univerza odraslim in mlajšim odraslim na 
poti do znanja že vrsto let pomaga z osnov-
no šolo za odrasle. Vsem, ki ste prekinili 
redno osnovnošolsko izobraževanje, je tako 
omogočeno, da končate šolo, hkrati pa tudi 
nadaljujete izobraževanje.

Program Osnovne šole za odrasle je pri-
lagojen tako, da lahko v enem šolskem letu 
zaključite dva razreda. Odrasli lahko torej 
brez preglavic zapolnite to vrzel v življenju, 
mladi pa nadomestite izgubljeno ter se po 
končanem osnovnem šolanju vpišete v sre-
dnješolsko izobraževanje. 

Za dodatne informacije lahko pokličete 
na telefonsko številko: 02 / 234 11 11. Izo-
braževanje je brezplačno.

Andragoški zavod Maribor-Ljudska uni-
verza namenja posebno pozornost dejav-
nosti informiranja in svetovanja. V sklopu 
nacionalnega projekta svetovalnih središč 
nudimo odraslim celovito in poglobljeno 
informiranje in svetovanje o možnostih na-

daljnjega izobraževanja in učenja. V oseb-
nih pogovorih se z odraslimi pogovorimo 
o tem, kako dokončati prekinjeno izobra-
ževanje, si nadgraditi stopnjo izobrazbe, si 
pridobiti kakšno dodatno znanje za kvali-
tetnejše opravljanje dela in tudi za osebno 
rast. Svetujemo tudi o tem, kako se motivi-
rati za učenje in kako se sploh lotiti učenja. 

Na svetovalno središče se obračajo brez-
poselni, ki si želijo nov poklic; študenti, ki 
iščejo dopolnilna znanja ob svojem študiju; 
starejši odrasli, ki se želijo izobraževati v 
programih za osebni razvoj ipd. Svetovalni 
pogovori se nanašajo na možnosti prekva-
lifikacije, prehoda iz nižje na višjo stopnjo 
izobraževanja, na informacije o izpitih s po-
dročja tujih jezikov, nacionalnih poklicnih 
kvalifikacijah, povezanosti izobraževanja in 
dela ipd. 

Za svetovalni pogovor se lahko zaintere-
sirani naročijo na tel. številki: 02 / 234 11 
34, 041 / 372 273 ali po elektronski pošti: 
svetovanje@azm-lu.si. Svetovalne storitve 
so brezplačne.

Andragoški zavod Maribor-Ljudska 
univerza

 

Demenca je med nami

Demenca je na začetku pogosto neo-
pažena, ker je skoraj vedno prisoten 
soobstoj več bolezni. Okolje redko 

nudi pomoč takšnim osebam in njihovim 
svojcem. Dokler bolezen še ne povzroča pre-
hudih težav, jih svojci še lahko spregledajo. 
Zelo pogosto se zgodi, da težav tudi ne želijo 
videti ali se jih tako bojijo in iščejo vzroke za 
nastale spremembe vsepovsod drugod. Bole-
zen pa povzroča čedalje več težav, ki so vedno 
bolj izrazite in čedalje težje je živeti z njimi. 
Takrat se svojci zavedo, da se nekaj dogaja, 
da gre verjetno za bolezen. Znajdejo se pred 
praznino, sprašujejo se, kam naj se obrnejo 

po pomoč. Težko sprejmejo svoja čustva, ob-
čutke, ki so pogosto tudi negativni. Tudi dej-
stvo, da je demenca še neozdravljiva bolezen, 
navdaja svojce z grozljivimi občutki. Najhuje 
pa je svojcem sprejeti dejstvo, da za svojega 
najbližjega kljub veliki požrtvovalnosti ne 
zmorejo več poskrbeti. 

V soboto, 8. 9. 2018, je v Domu sv. Lenarta 
v sodelovanju z društvom Spominčica Alzhei-
mer Slovenija potekal prvi Alzheimer caffe, 
katerega namen je blažitev stisk svojcev ob so-
očenju s to boleznijo. Gostja je bila priznana 
strokovnjakinja za področje demenc, doc.dr. 
Milica Gregorič Kramberger, ki se je v pred-

stavitvi osredotočila na 
komunikacijo – pogo-
vor in poslušanje osebe 
z demenco, odgovarja-
la je tudi na vprašanja 
udeležencev. 

Za kulturni pro-
gram so z igranjem na 
instrumente in recita-
cijami poskrbeli sta-
novalci. 

Polona Šporin

Naši bližnji so naš svet 
Lenarčanka, doc. Milica Gregorič Kram-

berger, dr. med., je vodja Centra za kogni-
tivne motnje na Nevrološki kliniki Univer-
zitetnega kliničnega centra v Ljubljani. 

»Z veseljem,« so bile njene prve besede v 
odgovor na prošnjo zaposlenih, da bi bila v 
mesecu septembru gostja na prvem Alzhei-
mer caffe-ju v Domu sv. Lenarta. Ob tej pri-
ložnosti smo ji zastavili nekaj vprašanj.
Za demenco pravijo, da je bolezen, ki 
bolj boli svojce kot bolnega samega. 
Trenutki soočenja z odhodom v 
domsko varstvo so za svojce težki. 
Kako naj obolelemu za demenco 
povedo, da so poiskali namestitev v 
domu?

Menim, da mora biti pogovor o razlogih 
za namestitev v domsko varstvo sprožen po-
stopoma v kontaktu s svojcem, ki potrebuje 
pomoč pri dnevnih opravilih.  V situacijah, 
kadar morda tudi oboleli za demenco začu-
ti, da je prišlo do neke zadrege, v kateri se je 
znašel zaradi svoje bolezni. Na ta način mu 
lahko predstavimo razloge, zakaj bi bila po-
moč dobrodošla, in jih tudi lažje sprejme. 
Gotovo je smiselno izpostaviti tudi pozitivne 
vidike namestitve v dom, kot so redna oskrba 
pri dnevnih potrebah in možnost druženja in 
sodelovanja pri raznolikih dejavnostih, ki se 
odvijajo v domu. V praksi se dobro obnese 
tudi postopno uvajanje  v smislu obiskovanja 
dnevnega centra  aktivnosti za starejše v do-
movih.
Kako osmisliti obiske pri dementni 
osebi v domu za starejše ali v 
domačem okolju, ko človeku vedno 
bolj upadajo kognitivne in telesne 
moči, izgublja besedni zaklad, ne 
prepoznava ljudi? Kaj je tisto, kar 
lahko damo?

Naši bližnji so naš svet in mi smo njihov. 
Naše občutke veselja, žalosti, ljubezni, navdu-
šenja, razočaranja, jeze itd. najlažje izražamo 
doma med ljudmi, ki jih poznamo, in v oko-
lju, ki nam je blizu. Velikokrat je dovolj, da 

nas samo nekdo posluša, se nas dotakne ali 
pa nas razvedri s tistim, kar imamo radi. To je 
lahko tudi vodilo za  naše ravnanje, ko smo v 
stiku s našimi najbližjimi z demenco.

Že znan glas, znane kretnje, znan dotik 
lahko bolnemu z demenco izboljša počutje. Z 
dementnim se lahko pogovarjamo tudi tako, 
da mu pripovedujemo o stvareh, ki so njemu 
drage. Z njim lahko obujamo spomine, ki so 
mu še ostali, ga poslušamo, ko z nami deli 
zgodbe, četudi smo jih morda že velikokorat 
slišali. Izjemno ugodno na počutje vpliva tudi 
glasba, smiselno je predvajati zvrst glasbe, ki 
jo ima oseba z demenco rada. Velikokrat se 
zgodi, da lahko dementna oseba še zmeraj 
poje svoje priljubljene in znane pesmi, spon-
tani govor pa ji morda že dela precejšnje pre-
glavice.
Kot najučinkovitejša skrb za 
dementnega človeka je ustrezna 
metoda dela oziroma ustrezen, 
pristen človeški odnos. Strokovnjaki 
napovedujejo porast bolezni. 
Smo že na poti do zdravila, ki bi 
učinkoviteje ustavilo napredovanje 
bolezni?

Staranje naše družbe je neizogibno dejstvo. 
Daljša  pričakovana življenjska doba je odraz 
izboljšanja kvalitete življenja in napredka me-
dicine. Hkrati pa tako v našo družbo z veliki-
mi koraki vstopajo tudi stanja, ki so pridru-
žena staranju, in demenca je ena od ključnih. 
Že vrsto let potekajo številne klinične raziska-
ve, namenjene iskanju učinkovitega zdravila, 
ki bi vplivalo na bolezenski proces (ga upoča-
snilo ali morda celo ustavilo) Alzheimerjeve 
bolezni - najpogostejše demence v možganih. 
Žal se soočamo s številnimi razočaranji v tem 
raziskovanju, vendar v raziskovalnih skupi-
nah v zadnjih letih prevladuje več optimiz-
ma, saj lahko s preiskavami veliko natančneje 
diagnosticiramo posamezne vrste demenc. 
Pomembno je namreč upoštevati, da niso vse 
demence enake, zato ne more biti zdravljenje 
za vse oblike enako uspešno.

Polona Šporin
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ZNANJE ZA RAZVOJ

Novice Izobraževalnega centra
Vabljeni k vpisu na Univerzo za tretje življenjsko obdobje

V mesecu oktobru nadaljujemo z delovanjem študijskega krožka Lahkih nog naokrog. 
Vsakodnevna rekreacija je pomembna za zdravo življenje, zato vas v sodelovanju s Planin-
skim društvom Lenart vabimo vsak prvi petek v mesecu na krajše pohode po bližnji okolici. 

Prvi pohod bo v petek, 5. 10. 2018, ob 9. uri, zberemo se pred stavbo Izobraževalnega 
centra, Nikova 9, Lenart. Oblačila in obutev naj bodo primerni vremenu. Vabljeni ste vsi, ki 
si želite sprehoditi v naravi in narediti nekaj dobrega zase. 

Za več informacij smo dosegljivi na tel. št. 02 720 78 88, 051 368 118.
Lepo vabljeni.

Izobraževalni center, Alenka Špes

Razvojna agencija Slovenske gorice

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

ZDRAVJE

Krvodajalske akcije OZ RKS Lenart v oktobru 2018
OKTOBER
Petek 19. 10. KO RK Sv. Trojica OŠ Sv. Trojica 7.30-10.30
Sreda  24. 10. KO RK Sv. Jurij  OŠ Jurovski dol  7.30-10.30
Petek 26. 10. OO RK Cerkvenjak OŠ Cerkvenjak 7.30-12.00



Tekmovanje oračev Podravja

Najboljši orači se vsako leto pomerijo 
na regijskih, državnih in svetovnih 
tekmovanjih oračev. Pri ocenjevanju 

oranja na tekmovanjih sodniki ocenjujejo 
različne elemente, kot so odpiranje brazd, 
izdelava krone, priprava setvenice, razdro-
bljenost in naleglost brazd, ravnino oranja, 
izdelavo razora, enakomernost vhodov in 
izhodov na parcelo, vse 
skupaj pa tvori skupno 
oceno posameznega 
tekmovalca. Regijsko 
tekmovanje oračev 
Podravja je bilo sredi 
avgusta v Staršah, kjer 
so uspešno sodelova-
li tudi orači Strojnega 
krožka Klas Lenart. V 
kategorij oračev s plugi 
krajniki je zmago slavil 
Tomaž Divjak iz Rač, 
orač SK Klas iz Lenarta 
Tomaž Lehner je osvo-
jil 4. mesto, Matjaž 
Drajer pa 7. mesto, kar 
je bilo dovolj za ekipno 
2. mesto.

Na 62. državnem tekmovanju oračev Slo-
venije, ki je bilo septembra pod Pekrsko 
gorco pri Mariboru, je pri obračalnih plugih 
zmagal Uroš Pate iz Novega mesta, pri plugih 
krajnikih pa Matej Sinic iz Pomurja, s čimer 
sta si priborila nastop na naslednjem svetov-
nem prvenstvu.

F. O.

Na Zavrhu je dišalo po kruhu

Na lep poletni dan smo se članice zeli-
ščarske sekcije KD Srečko Rojs Niko 
Voličina zbrale na Zavrhu z name-

nom, da med seboj in s prijateljicami širi-
mo znanje in idejo o peki kruha z naravnim 
kvasom. Pod svojo streho sta nas gostoljubno 
sprejela Darinka in Stanko Kranvogel. Veseli 
smo bili, da je med nami bil mojster peke te 
vrste kruha, gospod Jože Senegačnik iz Smr-
jen, ki se že nekaj let ukvarja z raziskovanjem 
in peko tovrstnega kruha.

 Kakšen je ta kruh? Je podoben, kot so ga 
pekli naši predniki. Rekli so mu kruh iz dro-
žic. Gospodinja je vzela mali košček testa, ga 
posušila in shranila za naslednjo peko. Včasih 
se je peklo enkrat tedensko, navadno ob so-

botah. Jedli so ga ohlajenega in odležanega. 
Ker kruha ni bilo na pretek, so z njim ravnali 
spoštljivo. Prav bi bilo, da bi tudi danes tako 
ravnali, da bi ga imeli vsi dovolj in ga znali 
deliti med seboj.

Vse raje obujamo navade naših prednikov, 
tako tudi peko kruha z naravnim kvasom.

 Kaj je naravni kvas? To je fermentirana me-
šanica moke in vode. Je združba drobnoživk 
različnih mlečnokislinskih bakterij in kva-
sovk, ki so naravno prisotne v moki. Mleč-
nokislinske bakterije razgradijo škrob v eno-
stavne sladkorje (glukozo), s katerimi se nato 
hranijo kvasovke. Pri tem nastaja ogljikov 
dioksid, ki rahlja testo in povzroča vzhajanje 
testa. Tak kruh je mnogo lažje prebavljiv ter 

Pomembna je zgodnja skrb za zobe

Zobozdravstvena dejavnost je eden po-
membnejših segmentov zdravstva v 
domala vsakem zdravstvenem domu. 

Zdravstveni domi Lenart ni izjema. Pogovar-
jali smo se z vodjo zobozdravstvenega tima 
Majo Iljaž, dr. dent. med.
Kako bi predstavili zobozdravstveno 
dejavnost širši javnosti?

Zdravje se začne v ustih, in sicer z vnosom 
različne hrane in pijače v naše telo. Iz tega 
aspekta je stomatologija zelo specifična veja 
medicine, precej odvisna od higiene in ozave-
ščenosti posameznika o pomenu lastnih zob 
in ustne votline v celoti. Je elektivna, saj lahko 
z rednimi pregledi kontrolirano preprečuje-
mo nastajanje zobnih in ustnih bolezni, ne 
zahteva veliko nujnih stanj, vendar lahko za-
radi nepravilne in neredne higiene pride do 
življenjsko nevarnih zapletov.
Pri svojem delu se srečujete z vsemi 
strukturami prebivalstva. Kako 
ocenjujete, tako na palec, skrb za 
zobe pri ljudeh? Kje so po vašem 
mnenju največji primanjkljaji?

Skrb za zobe pri ljudeh še vedno ni na nivo-
ju, ki bi zadovoljil naše standarde. Higiena ne 
zadostuje in ni dovolj ozaveščensti glede oral-
nega zdravja, vendar je to proces, ki traja veli-
ko let in zahteva veliko truda in vztrajnosti. S 
preventivnimi programi, ki jih izvajamo v vseh 
zobozdravstvenih ambulantah, pripomoremo, 
da se spremeni indivi-
dualni pristop oralne 
higiene in na splošno 
pomen zobovja za ce-
lotno zdravje. Napredek 
vidimo pri mlajših ge-
neracijah, ki redno obi-
skujejo zobozdravnika, 
skrbno izbirajo oralne 
pripomočke, sledijo 
navodilom terapev-
ta, veliko berejo preko 
spleta in se na ta način 
tudi sami izobražujejo, 
sprašujejo in debatirajo 
z nami o določenih pro-
blematikah.

Na drugi strani je 
starejša genaracija, pri 

kateri menim, da je največji primanjkljaj ma-
sovna neozaveščenost v smislu, da zobje niso 
organ, ki bi bil tako pomemben, kot je deni-
mo srce ali so ledvice, in se predvsem dajo 
nadomestiti z ustreznimi protetičnimi izdel-
ki. Vendar je resnica dosti bolj kruta in na 
žalost je pacient tisti, ki na lastni koži občuti 
ta deficit. Zaradi tega je celotna stomatologija 
usmerjena v preventivo in poučevanje paci-
entov o skrbi za svoje oralno zdravje.
Kako je z obiski pri zobozdravniku? 
Včasih v ljudeh še vedno tli navada, 
da potrkajo na vrata in pričakujejo, 
da bodo njihovi zobje takoj 
sanirani … A začne se na začetku 
… z naročanjem … Torej na kratko 
povzemite, kako pridejo ljudje do 
vas v zdravstvenem domu? Koliko 
zobozdravnikov je v javnem zavodu 
ZD Lenart ljudem na voljo?

Sodobna dentalna medicina funkcionira 
po sistemu naročanja in načrtovanja terapi-
je. Vsak posameznik si ima pravico izbrati 
osebnega zobozdravnika in dolžnost, da se 
ob določenih terminih oglasi pri zbranem zo-
bozdravniku. Na ta način zobozdravik lahko 
naredi načrt terapije in selektivno uredi sta-
nje zobovja po stopnjah nujnosti. Saniranje 
zobovja, ko le-ti začno boleti, je nemogoče 
in ni izvedljivo, in sicer zaradi same narave 
terapije (za vsako zdravljenje je potreben do-

SVZ Hrastovec: preprosto življenje je bogatejše

Dobri odnosi so za mnoge izmed nas 
najpomembnejša stvar v življenju. Ži-
vljenje je potrebno bogatiti z ustvar-

janjem lepih trenutkov, ne s kupovanjem 
reči. »Vsakdanje običajno življenje« radi 
popestrimo z raznimi prijetnimi aktivnost-
mi in izleti. Nekateri stanovalci so se tako v 
poletnem času odpravili na izlet 
v slovensko Primorje, kjer so 
ob pogledu na morje od veselja 
kar ploskali. Posebno doživetje 
je bil tudi obisk mariborskega 
akvarija in terarija, spet drugim 
je bolj ustrezal obisk Bioterm 
Mala Nedelja. Na dan sv. Roka 
so se stanovalci SVZ Hrastovec 
odpravili na tradicionalno ro-
manje na Ptujsko Goro. Jesen je 
že potrkala na vrata in tako tudi 
stanovalci z veseljem pomagajo 
pri raznih kmečkih opravilih. 
Tako so stanovalci DBE Trno-

vska trebili semena iz buč pri delavki Zden-
ki iz Biša na Sušnikovi kmetiji. Vmes so si 
pripovedovali prigode in kakšno tudi zapeli. 
Končanemu delu je sledila bogata domača 
»južina«: zaseka, meso iz tunke, manjkal pa 
ni niti domač jabolčni sok. 

SVZ Hrastovec

ločen čas) in zaradi zasedenosti časa pacienta, 
ki ima že vnaprej določen termin.

Skratka pacient se lahko uradno naroči na 
prvi pregled (vsak zobozdravnik ima posame-
zno čakalno dobo za prvi pregled) in ko pod-
piše obrazec za izbranega zobozdravnika, se 
uradno vodi kot njegov pacient. Potem se za 
vsako težavo obrnejo na izbranega zobozdrav-
nika (če je zobozdravnik opravičeno odsoten, 
se obrne na zobozdravnika, ki ga uradno na-
domešča v času odsotnosti). Pacient se ima 
pravico oglasiti v kateri koli zobni ambulanti 
samo v 5 primerih nujnih stanj v zobozdra-
vstvu. Za vse ostale težave in sanacije se je 
potrebno obrniti na izbranega zobozdravnika.

Stašem priporočamo, da se oglasijo infor-
mativno pri zobozdravniku, ko otroku zraste 
prvi mlečni zob, in sicer naj naročijo svoje 
otroke za prvi pregled že pri prvem sistemat-
skem pregledu (cca 3 leta starosti). Če se te-
žave pojavijo pred 3. letom, je nujno, da starši 
prej pripeljejo otroka k zobozdravniku.

V našem zdravstvenem domu je zaposlenih 
pet zobozdravnikov, in sicer eden koncesi-
onar ter štirje zaposleni v okviru Zdravstve-
nega doma Lenart, in trenutno vsi sprejemajo 
nove paciente, vendar imajo različno čakalno 
dobo. Obstajajo trije načini naročanja, in sicer 
osebno s kartico, po telefonu in e-naročanje. 
Kako pa je s specialistično 
zobozdravstveno dejavnostjo? 
Kdo in predvsem kdaj napoti npr. 
otroka, če začnemo pri najmlajših, k 
ortodontu?

V našem zdravstvenem domu imamo 
samo eno zobozdravstveno specialistično, 
imamo specialista ortodonta, glede ostalih 
specialističnih dejavnosti zobozdravstva po-
šiljamo specialistom izven ZD, po navadi v 
večjih mestih. 

Izbrani zobozdravnik se odloči napotiti 
otroka k ortodontu, ko opazi določene ano-

malije griza ali potencialne anomalije griza. 
Ortodont naroči otroka za prvi pregled in za 
postavitev zobnega aparata se po navadi čaka, 
dokler zrastejo stalne zobje, razen če orto-
dont določi drugače.
Zobni alarm je projekt, ki želi 
pomembno prispevati k ozaveščanju 
staršev, otrok, prosvete in 
zdravstvenih delavcev kakor tudi 
širše javnost k poudarjeni skrbi za 
zdravo prehrano in čiste zobe. Katere 
prednosti v delovanju tega projekta v 
zdravstvenem domu bi še izpostavili? 
Kako zelo pomemben je ta projekt? 
Kakšni so dolgoročni cilji?

Zobni alarm je nov in zanimiv projekt, kate-
rega smo začeli leta 2017/2018 v vrtcu v Lenar-
tu. Oziv staršev je bil osupljiv in zelo pozitiven, 
tako smo se odločili, da nadaljujemo še naprej 
s tem projektom in je tako ostalo vse do danes. 
Prioriteta tega projekta je spodbuditi ozave-
ščenost pri starših najmlajših otrok in hkrati 
aktivno, fizično naučiti otroke dejanskega umi-
vanja zob. Projekt zajema tudi zdravo prehra-
no in anatomske značilnosti ustne votline ter 
škodljive dejavnike, ki negativno vplivajo na 
razvoj ter ohranitev zdravega zobovja. Snov je 
prilagojena starosti in zelo interaktivna. Otro-
ci dobijo veliko materiala, iz kateraga se lah-
ko učijo umivanja zob, tudi starši so aktivno 
vključeni, ker otroci dobijo domače naloge itn.

Namreč namembnost tega projekta je esen-
cialna za postavitev čvrstih temeljev ustne 
higiene in ozaveščenosti o pomenu zdravja v 
ustni votlini. Naši zobje so okras našega te-
lesa, pa tudi omogočajo nam, da opravljamo 
osnovne življenjske funkcije. Zaradi tega je 
zelo pomembno, da naši pacienti znajo izva-
jati pravilno higieno ust in vzdrževati zdrav 
in lep nasmeh.

SReBr
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Z NARAVO IN ZA NARAVO

Praznujte z nami!
Socialno varstveni zavod Hrastovec v okviru praznovanja 70-letnice v mesecu oktobru 

pripravlja slovesnosti, na kateri vas prijazno vabimo:
- Razstava del stanovalcev SVZ Hrastovec
Otvoritev razstave bo potekala v avli Jožeta Hudalesa v prostorih Občine Lenart v pone-

deljek, 15. 10. 2018, ob 16. uri.
- Odprtje prenovljene dislocirane bivalne enote Apače
 Otvoritev bo potekala v naši enoti Apače, ki ima sedež v Apačah 31, v torek, 16. 10. 

2018, ob 11. uri. 

ZDRAVJE

Ekipa SK Klas Lenart: Tomaž Lehner, Bojan Elbl, Venčeslav Senekovič, 
Matjaž Drajer

Maja Iljaž, dr. dent. med, vodja zobozdravstvenega tima (levo) in Biser-
ka Jaušovec, zobna asistentka



Šved Larsson novi predsednik FACE

V Bruslju je bila volilna generalna skup-
ščina Federacije evropskih lovskih 
zvez - FACE. Za novega predsednika 

tega uveljavljenega in pomembnega evrop-
skega združenja nacionalnih zvez za lov in 
varstvo divjadi je kandidiral samo  Torbjörn 
Larsson, predsednik Švedske lovske zve-
ze. Kot kandidata ga je podprla tudi Lovska 
zveza Slovenije (LZS) in je bil izvoljen sogla-
sno. V slovenski krovni lovski organizaciji so 
prepričani, da bo novi predsednik evropskih 
lovcev spremenil način dela in uredil razmere 
v organizaciji FACE. Največji problem FACE 
v preteklem mandatu je bil poleg fluktuacije 
zaposlenih strokovnjakov tudi izstop najve-
čje evropske lovske zveze, francoske FNC, 
ki šteje kar milijon in pol članov. Na volilni 
skupščini FACE v Bruslju je bil za podpred-
sednika evropske zveze in člana izvršnega od-
bora  prav tako soglasno izvoljen predstavnik 
Lovske Zveze Slovenije  Srečko Žerjav. Naj ob 
tem zapišemo, da je LZS zelo dejavna in ak-
tivna članica evropskega združenja FACE in 
sodeluje v iskanju številnih strokovnih in za-
konodajnih rešitev v dobro narave in divjadi.

M. T.

Krokar na Orlovem gnezdu

Gora Kehlstein je bila že desetletja pred prihodom nacistov na oblast 
v Nemčiji leta 1933 priljubljena točka izkušenih planincev in lju-
biteljev gora. Z nje je neverjeten razgled na Berechtesgardske Alpe 

in seveda na bližnjo deželo Salzburško. Po prihodu Hitlerja na oblast je ta 
okolica nacističnega voditelja tako prevzela, da se je odločil za naselitev na 
vznožju Kehsteina na Obersalzbergu. A to še ni bilo vse, leta 1937so začeli 
z gradnjo ceste proti vrhu gore, kjer so nato zgradili impozantno granitno 
stavbo z dragoceno opremo - Orlovo gnezdo. To je bil drag in zahteven 
gradbeni projekt, ki je posebej upošteval varnostne vidike objekta in oko-
lice. Orlovo gnezdo je prava gradbena in tehnična mojstrovina in je bilo 
odprto 20. aprila 1939 za Hitlerjev 50. rojstni dan. Kljub zavezniškemu 
bombardiranju 25. aprila 1945 je ostalo nepoškodovano in je danes ena 
izjemnih turističnih znamenitosti, ki jo obišče na sto tisoče obiskovalcev 
iz vsega sveta. Ena od zanimivosti je, da je na vrhu Orlovega gnezda veliko 
krokarjev, ki pa so se na obiskovalce že tako navadili, da jim jedo iz rok. Ne-
verjetno, kako se sicer te plašne, a inteligentne ptice prilagodijo razmeram 
in dodatno bogatijo turistično podobo Orlovega gnezda, ki ostaja trajni po-
mnik temnega poglavja nemške in evropske zgodovine.

M. T.

ima več za telo potrebnih hranil in mineralov. 
Res pa je, da postopek priprave traja dlje in 
zato ni zanimiv za konvencionalno peko.

To, da kruh ni le moka, voda in sol, že 
vemo. Predvsem je pri peki potrebna ljube-
zniva roka. Vsaka gospodinja ve, da se peka 
na silo in s slabo voljo ne konča najbolje. Še 
posebej to velja za delo z naravnim kvasom, 
saj ni tako »močan« kot pekovski. Potrebno 
je opazovanje testa in ura ne sme biti naš go-
spodar. Take male skrivnosti nam je izdal in 
pokazal gospod Jože. Med vzhajanji je pripra-
vil obširno predavanje o kvaliteti in sestavi 
zrnja in mok. Zdaj vemo, da moramo tudi 
pri nakupu le-teh biti pozorne. Seveda smo si 
vzele čas tudi za malico 
in ogled lepo oskrbova-
nega Darinkinega vrta, 
v katerem so v polnem 
razcvetu kraljevale 
hortenzije. Gospodar 
Stanko je vešče zaku-
ril krušno peč in vse 
smo komaj čakale, da 
vidimo rezultat našega 
dela. Kot mali otroci na 
božično jutro, ki čakajo 
darila, smo opazovale 
hlebčke, ki jih je Jože 
enega za drugim jemal 

iz peči, in cela hiša je zadišala.
Vsaka je svoj, po krušni peči in dimu dišeč 

hlebček, lepe zlatorumene barve, s hrustljavo 
skorjico in mehko sredico odnesla domov, da 
z njim pogosti svoje najdražje.

Odkar pečem kruh z naravnim kvasom 
(sedaj s kvasno vodo) priznam, da sem po-
stala zasvojena s to vrsto peke. V vsak hleb-
ček vložim veliko energije in ljubezni, se mu 
popolnoma posvetim in vsak je edinstven kot 
otrok, ki prijoka na svet. Razumeli me bodo 
samo enako misleči »odvisniki«, ki jih je v 
Sloveniji vedno več. 

Branka Malek, foto: Darinka Kranvogel

Srečanje kmetovalcev in lovcev

Lovci Lovske družine Sv. Jurij Jurovski 
Dol smo organizirali v soboto, 8. sep-
tembra 2018, pri lovskem domu že tra-

dicionalno srečanje med kmetovalci in lovci. 
Ob lepem vremenu smo poskrbeli ob domači 
glasbi za prijetno razpoloženje. Kot zahvala za 
sodelovanje pri gojitvi divjadi in očuvanju na-
ravnega bogastva smo pogostili občane - kme-
tovalce Občine Sv. Jurij s srnjakovim golažem 
in pijačo. Srečanja sta se udeležila tudi župan 
Peter Škrlec in farni župnik Janez Görgner.

Po naših izkušnjah je takšen način sodelo-
vanja priložnost, da se med seboj pogovorimo 
o nadaljnjem dobrem sodelovanju ter si med 
seboj prisluhnemo. Predvsem smo izpostavili 
naša prizadevanja za zmanjšanje izgub srnjadi 
zaradi povozov na cesti ter klateških psov. Z 
zanimanjem so prisluhnili informacijam o po-
javu nam tuje vrste divjadi, kot sta divji prašič 
in šakal, ter afriške prašičje kuge z vsemi kata-
strofalnimi posledicami. Kmetovalci pa imajo 
kar nekaj izkušen pri preprečevanju škod od 

divjadi na poljih, sadov-
njakih in vinogradih. 
Pogovarjali smo se tudi 
o izgubah mladičev sr-
njadi, zajcev in fazanov 
pri spomladanskih ko-
šnjah trave.

Ob takšnih zanimi-
vih temah, pa tudi ob 
sproščenih pogovorih, 
se je dan hitro prevesil 
v večer in tudi že v noč, 
ko smo zaključevali 
prijetno druženje.

F. Krivec 

Jesensko druženje v Dobravi

Pri lovskem domu v Dobravi v Slovenskih 
goricah je bilo tradicionalno jesensko 
druženje lovcev in domačinov iz območja 

Svete Trojice in Cerkvenjaka. V Lovski družini 
(LD) Dobrava, ki upravlja nekaj več kot 3.300 
hektarjev nižinskega slovenskogoriškega lovišča 
in šteje 36 članov, poskušajo z razumnim sode-
lovanjem z vsemi uporabniki prostora, zlasti pa 
še s kmetovalci, s preverjenimi in učinkovitimi 
preventivnimi ukrepi čim bolj omejiti in pre-
prečiti škode od divjadi. Sicer pa so tudi tokrat 
vsem obiskovalcem postre-
gli z okusnim srnjakovim 
golažem, ki sta ga pripravila 
mojstra lovske kulinarike 
Bogdan in Branko. V čem 
je skrivnost njunega recepta, 
nista hotela povedati, očitno 
sta pripravila več kot dobro 
jed, ki je šla vem v tek. Za 
šalo sta pripomnila, da sta že 
pred časom zamenjala puške 
za kuhalnice in da raje kuha-
ta kot lovita. Divje živali naj 
ostanejo bogastvo narave, 

namesto da se na njihovih trofejah nabira prah, 
še menita odlična kuharska mojstra iz Dobrave. 
Žal je bilo letošnje srečanje (najbrž tudi zaradi 
neugodnega datuma, saj so se začele trgatve in 
delo pri siliranju koruze) slabše obiskano kot 
prejšnja leta, a je kljub temu potrdilo dobro 
sodelovaje članov zelene bratovščine z lastniki 
kmetijskih zemljišč in gozdov oz. z domačini iz 
obeh občin nasploh.

M. T.
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Jerebika (Sorbus aucuparia)
Pred kratkim sva z možem 

pohajkovala po Pohorju. Na 
poti med Lovrenškimi jezeri 
in Roglo sva, hodeč po meh-
kih travnikih, opazila kar 
nekaj dreves jerebike, katerih 
plodovi so se rdeče bleščali v 
soncu in modrini jesenskega 
neba. Domovini jerebike sta 
Evropa in zahodna Azija. Raste kot grm ali 
drevo do 15 m v višino. Doživi pa lahko tudi 
200 let. Uživa v hladnih krajih sredogorja, 
seveda se ne brani tudi nižin. Posadite si jo 
lahko kot okrasno rastlino v svojem doma-
čem okolju. Liste ima pernate z nazobčani-
mi lističi, ki se jeseni lepo obarvajo na rdeče. 
Pozno pomladi zacvetijo belkasta socvetja, 
ki imajo močan vonj. Iz njih se razvijejo plo-
dovi, so kisli, trpki in tudi malce pogrenijo. 
Za razmnoževanje poskrbijo ptice, ki jim 
ti plodovi posebej teknejo. Semena, ki so v 
plodovih, raznesejo naokoli. Bližnji soro-
dniki jerebike so: skorž, navadni mokovec 
in brek. Druga imena: gorska smrdljivka, 
nedeljski les, oskorž ... Drugi del latinskega 
imena izhaja iz besede aucupor, kar pome-
ni loviti ptiče. V zdravilne in kulinarične 
namene uporabljamo zrele plodove, najbo-
lje predelane, saj surovi v večjih količinah 
povzročajo drisko. Sama semena so rahlo 
strupena, ker vsebujejo amigdalin. Plodove 
s škarjami nabiramo v kobulih, ki jih doma 
očistimo pecljev in predelamo v sok, mar-
melado, žele, džem ali posušimo na nizki 
temperaturi (40 stopinj) za čaj. Vsebujejo 
veliko betakarotena in zaradi tega delujejo 
kot antioksidant. Prav tako C-vitamin, ru-
dnine, flavonoide, jabolčne kisline, le slad-
korja je zelo malo. Sorbitol, ki ga vsebujejo, 

deluje kot konzervans, ki 
zavira razvoj mikroorganiz-
mov in ga s pridom upora-
bljajo v proizvodnji sokov, 
marmelad in pri sušenju 
sadja. Sam okus plodu pa go-
vori o tem, da so v njem tudi 
grenčine. Pripravki iz plodov 
jerebike delujejo v telesu raz-

kuževalno, posušeni pospešujejo prebavo, 
ščitijo nas pred prostimi radikali. Grgranje 
soka ali čaja ugodno deluje pri vnetju žrela, 
grla in majavosti zob. Dober je vpliv na srce 
in ožilje, pri hripavosti, pljučnih obolenjih, 
odvajanju vode in pri revmi. Čaj iz posuše-
nih plodov lahko pripravimo kot poparek, ki 
stoji do 20 minut, ali kot hladni namok, tako 
da so suhi plodovi namočeni 8 ur, potem jih 
precedimo in čaj le pogrejemo do 40 stopinj. 
Pri pljučnih obolenjih ga lahko sladkamo z 
medom. Dobro ga je mešati s šipkom. Mar-
melada: pripravimo jo iz zrelih, osmukanih 
plodov, ki jih damo v posodo in prilijemo 
toliko vode, da so pokriti. Pustimo, da zavre. 
Stoji naj nekaj minut, tekočino odlijemo, jo 
uporabimo za kompot, žele, plodove pa spa-
siramo. Na en kilogram dobljene kaše damo 
do 3/4 kg sladkorja. Zavremo in med meša-
njem kuhamo 20 minut. Vroče damo v ko-
zarčke. Če želimo malo pekočo marmelado, 
dodamo kak narezan čili. Marmelada dobro 
želira, uporabljamo jo predvsem kot doda-
tek: divjačini, pusti govedini, perutnini in 
praženemu krompirju, zelenjavnim jedem, 
še posebej h kuhani ali pečeni korenasti ze-
lenjavi. Privoščite si kak potep malo više in 
si naberite koristnih plodov ali pa samo uži-
vajte ob pogledu na jesensko lepoto drevesa.

Marija Čuček

Krokar na vrhu  
Orlovega gnezda,  
foto: Peter Rajniš

Torbjörn Larsson (levo), novi predsednik FACE 
v družbi predsednika LZS mag. Lada Bradača  
(foto: arhiv LZS)

Kmetovalci so za ta dan odložili jesenska dela.

Srečanja z domačini v Dobravi se je udeležil tudi trojiški župan Darko 
Fras, sicer tudi sam član zelene bratovščine. Foto: Marjan Toš



Tržnica v Lenartu

Lenart je postal mesto 1989. leta. V hi-
tro razvijajočem mestu se je ustanovi-
la tudi tržnica, kjer lahko kmetijski in 

drugi pridelovalci prodajajo svoje predelke 
in izdelke. Ko smo se mudili v Lenartu, bilo 
je v soboto, 1. septembra, nas je zanimalo, 
kakšna je ponudba na tej tržnici. Bili smo 
razočarani, saj je prodajala svoje izdelke le 
ena ponudnica, to je bila Zalika Simonič iz 
Spodnje Senarske. V prija-
znem pogovoru nam je med 
drugim povedala: »Že deset 
let prodajam svoje izdelke 
na tej tržnici. Ob začetku je 
bila prodaja zelo dobra. V 
zadnjem času pa zanimanje 
za zdrave kmečke pridelke 
upada. Mislim, da je vzrok v 
tem, da vso zelenjavo proda-
jajo tudi veliki trgovski cen-
tri. Tam so vrtnine oprane in 
imajo lepši izgled, obenem 
pa kupci te kupujejo ob dru-
gih nakupih. Sama pa lahko 
trdim, da so naši izdelki bolj 
okusni in seveda zdravi, saj 

ne uporabljamo strupov za zatiranje bolezni 
in škodljivcev. Glejte, danes je sobota, pa sko-
raj ni kupcev. Zaenkrat še vztrajam, saj sem 
se že navadila na prodajo na tržnici, kjer svoje 
pridelke prodajam ob koncu tedna, v petek in 
soboto.« K povedanemu Zalike Simonič ni 
kaj dodati.

Ludvik Kramberger

Ljudske pevke »piplejo len«!

Da, prav ste prebrali. V narečju, tako je 
tekel takrat pogovor ali pa pesem ob 
delu. V naslovu je omenjena vsebina 

dela, ki jo opravljajo delavke na ekološko učni 
kmetiji pri Fridi v Zg. Ročici pri Sveti Ani. Ob 

deseti obletnici delovanja etnografske skupi-
ne so si ljudske pevke posejale lan na svojih 
gredicah. Prav z ohranjanjem šeg in navad 
so pevke z ostalimi člani etnografske skupi-
ne pred 10 leti začele prepevati ob kmečkih 

opravilih v sklopu prire-
ditev v Občini Sveta Ana. 
Pospravile so svoj pridelek 
pod streho. Čaka pa še jih 
nekaj dela do semena in 
tudi mogoče še do preje na 
kolovratu.

Franček Ruhitel, foto: 
Milan Potočnik
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KAJ LAHKO KOMPOSTIRAMO?

Vrtne in kuhinjske odpadke.

Ostanke obrezanega drevja in okrasnega grmovja, kokošje perje, 
šoto, žagovino, veje iglavcev in listavcev ter staro zemljo lončnic. 

Primerna je tudi trava, pokošena pred 
cvetenjem, in vlažno listje.

Papir in karton, če ne vsebujeta 
svinčenih in umetnih barv.

Lesni pepel, ker obogati kompost s 
kalijem in ima insekticidni učinek.

Ostanke plevela, ki še ni cvetel.

KOMPOSTIRANJE – 
NAJBOLJ NARAVEN NAČIN 
BOGATENJA PRSTI 

Kompostiranje je druga možnost za ločeno odlaganje bioloških 
odpadkov. Večinoma se za kompostiranje odločajo tisti, ki imajo 
doma vrt ali vsaj košček zemlje za kompostnik. Biološke odpadke 
lahko kompostirate sami, in tako prihranite pri stroških za zbiranje in 
odvoz odpadkov v kompostarne. Najpomembnejša vloga komposta 
je bogatenje zemljišča z materialom, ki predstavlja hrano za žive 
organizme v zemljišču ter poveča njegovo kvaliteto in stabilnost. 

www.saubermacher.si

Zalika Simonič kot prodajalka svojih vrtnin na tržnici v Lenartu



Spomin na javni studenec v središču Lenarta

V Ovtarjevih novicah že nekaj časa 
deluje rubrika »Knjigolandija« (glej 
stran 17), katere avtorica je kulturna 

delavka Marija Šauperl. To je nekak »kviz«, 
kjer bralci ugotavljajo, kje je nastala objavlje-
na fotografija. To so črnobele fotografije, ki 
povedo, da je slikano v »daljni« preteklosti. 
Hvalevredna rubrika!

Ob branju te rubrike ter pogledu na stude-
nec, ki je postavljen v krožišču obnovljenega 
dela Lenarta, ob cesti pri pošti, smo se spo-
mnili studenca, ki je nekoč stal na osrednjem 
trgu v Lenartu. Javni studenec je stal na delu 
trga, kjer pelje cesta proti Ptuju, danes Ptuj-
ska cesta. Ker smo v davni preteklosti, to je 
bilo po drugi vojni, leta 1946, takrat sem pr-

vič peš korakal iz Negove v Maribor, večino-
ma pešačili, smo se ob tem studencu odžejali. 
Lenart je predstavljal približno polovico poti 
Negova–Maribor, za katero smo porabili 6 ur 
zmerne hoje. Studenca že dolgo ni več, a spo-
mini so ostali. V Lenartu smo iskali koga, ki 
je rojen Lenarčan, ki bi lahko bil najbolj verna 
priča spomina na ta trški studenec. O njem 
nam je Slavica Kramberger, vdova po župa-
nu občine Lenart, na kratko povedala: »Tako, 
kot ste rekli, je studenec stal na cesti, ki vodi 
proti Ptuju. Ob njem je bila »javna vaga«, kjer 
so kmetje tehtali svoje pridelke in živino. Ob 
njej je stal velik divji kostanj, poleg pa stude-
nec, ki je imel napravo za črpanje vode. Ko je 
bila suša, smo tudi Lenarčani k njemu hodili 

Župnijski dan pri sv. Lenartu

V župniji sv. Lenart v 
Slovenskih goricah se 
zavzeto pripravljamo 

na misijon ob 500-letnici cer-
kve, ki bo potekal od 12. do 21. 
oktobra 2018 in nosi naslov 
»Za odnose gre.« V ta namen 
smo v nedeljo, 16. septembra, 
praznovali že drugi župnijski 
dan. To je priložnost, ko se 
zbere vsa župnija in skupaj 
preživi ta dan, se veseli in se še 
bolj poveže.

Slovesnost smo začeli s sv. 
mašo, pri kateri nas je nagovo-
ril p. Lojze Markelj. Poudaril 
je, da moramo biti hvaležni, 
ker je v naši cerkvi že 500 let 
prisoten živi Bog ter za nešte-
to molitev, svetih maš in raz-
ličnih župnijskih dogodkov. 
Poleg vere so pomembna tudi 
dela ljubezni, saj je vera brez 
del mrtva. Sledil je blagoslov 
slike bl. Antona M. Slomška, 
ki nas bo še bolj nagovarjal in 
vabil, da utrdimo našo vero. 
Po maši smo prisluhnili pri-
znanem pedagogu prof. Mar-
ku Juhantu, ki je na zanimiv 
način spregovoril o odnosih 
med starši in otroki ter dal 
marsikateri koristni nasvet. 
Družabno srečanje se je na-
daljevalo ob skupnem kosilu 
v prostorih Centra Slovenskih 
goric. 

In nenazadnje - uresniči-
mo še prošnjo misijonarja, da 
pomnožimo molitve za uspeh 
misijona in povabimo ljudi, 
ki so se oddaljili od Cerkve in 
Boga. Hvala vsem, ki ste pri-
pomogli, da je župnijski dan 
lepo uspel.

Milena Grabušnik, foto: 
Marko Vinter

po vodo. V njem vode nikoli ni zmanjkalo.« 
In kaj pravi Alojz Peserl, ki je priseljen v 

Lenart? »Tudi jaz se spomnim studenca, ki je 
bil, kjer je sedaj plato, in je bil tam ob pro-
slavi postavljen šotor. Menim, da je bil malo 
višje  proti cerkvi od 
sedanjega spomenika. 
Če se ne motim, so bili 
ob njem eno če ne celo 
dve drevesi in kamni-
ta klop. To bi najbolje 
vedel kakšen starejši 
Lenarčan. Pred samo 
občino pa je bila »vaga« 
za živino in podobne 
stvari.«

Zato ni čudno, da so 
se načrtovalci obnove 
odločili za postavitev 
studenca v novonasta-
lem krožišču. Kot smo 
v Ovtarjevih Novicah 

že pisali, je kamnito korito izdelal umetnik 
Ivo Lorenčič – Loren. Kolikor se spominja-
mo, je tudi ob opisanem studencu bilo posta-
vljeno korito, kjer so napajali vprežno živino. 

Ludvik Kramberger
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ZA OHRANJANJE SPOMINA

Dr. Marjan Toš
Slovenska Štajerska 1918–1919: od Maistrove  

»operete« do narodne osvoboditve
(Kratek oris važnejših dogodkov)

Severna meja z Mariborom vred je bila re-
šena v dobro Slovencev in nove države SHS. 
Osebni prispevek generala Maistra ob upo-
števanju naporov vseh drugih, ki so sodelo-
vali v boju za meje, je bila njegova pravilna 
presoja, da je v boju za meje potrebna akcija, 
ne pasivno čakanje na odločitev drugih30. 
Del povojnega socialističnega zgodovino-
pisja je Maistru očital tudi protikomunizem. 
Posamezni avtorji so opozarjali, da je bil 
v 20-ih letih minulega stoletja pri Maistru 
sicer navzoč protikomunizem, a je bil upo-
kojeni general  hkrati velik antifašist. Mar-
ksisti so mu očitali, da je preveč zanemarjal 
socialno–razredni vidik, spet drugi pa, da je 
zapostavljal ljudsko–meščanski nacionalni 
vidik. Pravilna ni ne ena in ne druga ocena. 
Maister si po tolikih letih ob stoletnici bojev 
za severno slovensko mejo in za slovenski 
Maribor zasluži pravično in korektno oceno, 
ta pa je, da se je boril za nacionalne interese 
slovenstva /in obenem jugoslovanstva, saj je 
bil podpornik jugoslovanske ideje/ in to v 
duhu gesla »za dom etnično pravične sever-
ne meje SHS«31. Za Maistra velja nedvomna 
meščanska razredna opredelitev. Njegove 
posamezne protikomunistične oz. protibolj-
ševiške izjave pa je treba jemati z rezervo, saj 
so te izjave takrat šle z lahkoto z jezika in so 
bile tako rekoč modne; pri Maistru te pro-
tiboljševiške izjave pomenijo tudi taktično 
sredstvo za pridobivanje politične podpore 
antantnih držav v mejnem sporu32. »Največ 
kritike in odpora je Maister doživel pri slo-
venskih komunistih. France Klopčič v svoji 
knjigi O PRETEKLOSTI DRUGAČE (1984) 
je Maistru priznal, da je branil slovensko 
severno mejo, vendar je tudi zapisal, da so 
njegove zasluge precenjene in da je to prece-
njevanje pomagalo oblikovati kult osebnosti. 
Najhujši očitki z leve na račun Maistra so, da 
naj bi bil zatrl (pomagal zatreti) vojaški upor 
v Mariboru leta 1919; ta naj bi bil potekal 
v pomoč sovjetski republiki, ki so jo takrat 
razglasili na Madžarskem. Pri tem naj bi se 
tudi okrvavil s krvjo dveh obsojenih upor-
nikov. Prenapeti kritiki so Maistra imeli za 
izrazitega predstavnika teženj slovenskega 
meščanstva. Nekateri so ga razglašali kar za 
“belega” generala, za desničarja in hudega ju-
goslovanskega nacionalista. Maistrovo vlogo 

pri obrambi slovenskega narodnostnega 
ozemlja so zato poskušali čim bolj razvre-
dnotiti. Maistrovi sobojevniki so 1966 izsilili 
ustanovitev Zveze borcev prostovoljcev za 
severno mejo. CK ZKS33 je leta 1977 sklical 
nekaj zgodovinarjev, da so znova ovrednotili 
Maistrovo osebnost in delo (v javnost je ta 
analiza prišla šele čez slabo desetletje). Zbo-
rovanje slovenskih zgodovinarjev leta 1978 
(19. po vrsti) v Mariboru  pa je dokončno in 
argumentirano  zavrnilo skrajne ocene Ma-
istrove vloge v slovenski zgodovini in ga je 
postavilo na zasluženo mesto velikih zgodo-
vinskih osebnosti34.
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90 let Marije Senekovič

Občanka Občine Sveta Ana Marija Senekovič 
iz Zgornje Ščavnice 112 je 18. septembra 
2018 praznovala 90 let. Gospa Marija je bila 

najstarejši otrok Breznikove družine, kjer je bilo kar 
9 otrok, ima še brata in tri sestre. V mladosti je bila 
zaposlena v TAM-u, nato pa je vse življenje pridno 
delala na kmetiji, kjer sta z možem imela pet otrok, 
tri hčere in dva sinova. V življenju se je rada sprostila 
z rožami in s pletenjem ter bila aktiven član Društva 
upokojencev Sv. Ana ter v Gasilskem društvu Sv. Ana. 
Jesen življenja ji lepša velika družina, saj ima gospa 
Marija 9 vnukov in 7 pravnukov. Rojstni dan je pra-
znovala v krogu svoje družine. Ob njenem jubileju pa 
so jo obiskali tudi predstavniki Društva upokojencev 
Sv. Ana, predstavniki Občinske organizacije RK Sv. 
Ana in župan Silvo Slaček, ki jo je z obiskom zelo raz-
veselil. Ob izročitvi simboličnega darila in cvetja ji je 
zaželel še obilo srečnih in predvsem zdravih let.

AR

Zlata maša p. Lavrencija Anžela

Zlato mašo je obhajal pater Lavrencij 
Anžel, rojen v Zg. Verjanah 38 v letu 
1941, v svoji rojstni župniji Sv. Trojica v 

Slov. goricah v nedeljo, 1. julija 2018. Somaše-
vali so: dekan dekanije Lenart p. Janko Gör-
gner iz Jurovskega Dola, pater Boris Markež 
(zlatomašni pridigar) in domači župnik pater 
Bernard Goličnik. Ob več duhovnikih je s 
svojo prisotnostjo zlatomašnika počastil tudi 
pater Ciril Božič, Slovenec iz Avstralije, in 
gvardijan v Sv. Trojici Darjan Vračko. Cvetko 
Heliodor je govoril v imenu pastoralnega sve-
ta in zlatomašniku izročil sliko z motivom Sv. 
Trojice v Slov. goricah, Jožica Heliodor pa je 
izročila šopek. Prikupna punčka je pozdravila 
v imenu župnije Kamnik, odkoder jih je bilo 
nekaj v narodni noši.

Lavrencijeva duhovniška pot: 1986 Mari-
bor – Mati usmiljenja, 1970 Ljubljana Tromo-
stovje, 1971 Kamnik–Sv. Jakob, 1975 Sydney 
– Avstralija, 1979 Ljubljana – Šiška, 1986 
Maribor – Mati usmiljenja, 1998 Sv. Trojica 
v Slov. goricah, 2004 Maribor – Mati usmi-
ljenja, 2010 Kamnik–Sv. Jakob. V Kamniku je 
imel zlato mašo 17. 6. 2018. Povsod je svo-
je poslanstvo zvesto opravljal. Omenim naj, 
da so med drugim v Sv. Trojici v njegovem 
času bile nabavljene velike orgle, ene od petih 
v slovenskih cerkvah, in sicer na pobudo KS 
in Občine Lenart, ter hkrati ojačitev kora in 
vzhodne strani cerkve. Zgrajene so bile gra-
nitne stopnice s križevim potom ter razsve-
tljava od kapelice ob jezeru do cerkve. V delu 
samostana je začela delovati skupnost Sreča-
nje p. Don Pierina. Na granitni spominski ka-
men na vrhu stopnic je dal zapisati: »Romar 
si in popotnik, zato postoj! Na težki poti ve-
dno sem s teboj!« Romarske stopnice so bile 
obnovljene ob jubileju l. 2000 v organizaciji 
občine Lenart (Ivan Vogrin) in turističnega 
društva Sv. Trojica v Slov. goricah (Marjan 
Klobasa).

Po otvoritvi in blagoslovu smo bili vabljeni 
na pogostitev v čudoviti večnamenski prostor. 

Po maši je na dvorišču bilo 
veselo. Igrala je pihalna god-
ba MOL, možen je bil ogled 
razstave slik iz zlatomašniko-
vega življenja. Župan Obči-
ne Sv. Trojica v Slov. goricah 
Darko Fras je ob nagovoru 
zlatomašniku izročil med 
drugim tudi Trojiško kroni-
ko. Stopili so skupaj in dobro 
pogostili vse navzoče. Pova-
bljeni pa so se nato dobili v 
Štajerski hiši kulinarike - Go-
čovski dvorec. 

Slavko Štefanec

95 let Marije Rajšp

V petek, 14. septembra, je župan juro-
vske občine Peter Škrlec obiskal ob-
čanko Marijo Rajšp, ki je praznovala 

svoj 95. rojstni dan. Ob tej priložnosti ji je iz-
ročil simbolično darilo in ji zaželel zdravih in 
nasmejanih trenutkov tudi v prihodnje. 

Marija se je rodila leta 1923 v Zgornjem 
Partinju staršema Mariji in Konradu Pezdič-
ka. Odraščala je skupaj z mlajšo sestro Tere-
zijo in rejenko Marico, ki so jo dobrosrčno 
sprejeli kot lastnega otroka. 

Brezskrbna mladostniška leta je preprečila 
zgodnja materina smrt. Pri komaj štirinajstih 
letih je oče ostal sam s tremi otroki. Marija 
kot najstarejša sestra je prevzela odgovornost 
in skrb za mlajši sestri, prav tako pa tudi skrb 
za delo na kmetiji. 3 leta po koncu druge sve-
tovne vojne se je poročila s Konradom Raj-
špom, s katerim sta si ustvarila dom in dru-
žino na njeni domačiji. V zakonu so se jima 
rodili trije otroci: Konrad, Marija in Anica. 
Marija še vedno živi na svoji domačiji skupaj 
s hčerko Marijo in njeno družino. Zdravje ji 

dopušča, da še vedno opravlja različna go-
spodinjska dela. Posebej jo veselijo trenutki 
z njenimi najbližjimi, poleg svojih otrok ima 
Marija danes vnukinjo, tri vnuke in dva prav-
nuka. 

D. K.

90 let Marije Lekežič

Jurovski župan Peter Škrlec nadaljuje z obi-
ski pri najstarejših občanih, ki praznujejo 
okrogli visoki jubilej. V začetku tega mese-

ca, točneje 1. septembra 2018, je tako obiskal 
Marijo Lekežič (rojeno Bauman) iz Žitenc, 
ki je praznovala svoj 90. rojstni dan. Ob tej 
priložnosti ji je izročil simbolično darilo in ji 
zaželel zdrava in vesela leta tudi v prihodnje.

Otroška leta je preživela skupaj s štirimi brati 
in sestro. V zakonu z življenjskim sopotnikom, 
možem Martinom, sta se jima rodila dva sino-
va, Slavek in Milan. Ob delu na kmetiji je Marija 
poleg vzgoje svojih sinov skrbela še za dve re-
jenki, Mojco in Vesno. Sedaj živi skupaj s sinom 
Slavekom, pogosto pa jo obiščejo tudi sin Mi-
lan, rejenki ter sedem vnukov in šest pravnukov.

D. K.

Srečanje Snopovcev s Kristino iz Kanade

Na Izletniško turistični kmetiji Žökš pri 
Mlinarjevih, v Zgornjih Žerjavcih pri 
Lenartu, je v soboto, 15. septembra 

2018, potekalo srečanje »Nočnih ptičev«, to 
je poslušalcev skupnega nočnega radijskega 
programa, imenovanega Snop. Srečanje, ki ga 
je pripravila Anica Maras – Pika iz Lenarta, je 
bilo pravzaprav srečanje z zvesto poslušalko 
Snopa Kristino iz Kanade. Kristina, ki je sestra 
znanega Lenarčana, ča-
stnega občana Alojza 
Pesrla, je rojena v Juro-
vskem dolu, v Kanadi 
pa živi že 52 let. Nadvse 
prijetnega srečanja, ki je 
bilo v celoti posvečeno 
Kristini, se je udeležilo 
46 udeležencev iz vse 
Slovenije. Snopovci so 
ji ob čestitkah izročili 
darila. Posebno darilo 
v obliki velike okrašene 

preste ji je izročil pek Ludvik Kupšek iz Trbo-
velj. Umetnik Martin Močnik iz Velenja pa ji 
je izročil sliko, vžgano v les, s posvetilom, ob 
katerem so se podpisali vsi udeleženci srečanja. 
Za zabavo je skrbel pevec in glasbenik Drago 
Žerjav iz Pernice. Kristini pa je nekaj pesmi za-
pel tudi Štajerski Mišo.

Ludvik Kramberger

Stela povabljena v Makedonijo 

Trinajstletna Stela Tavželj iz Svete Tro-
jice v Slovenskih goricah je imela svoj 
prvi nastop leta 2015 na koncertnem 

snemanju TV oddaje »Moč glasbe nas zdru-
žuje«. Kljub mladosti je ob pomoči Denisa 
Poštraka zapela s skupino Srebrna krila z 
Vladom Kalemberjem na čelu ter Šimom Iv-
čićem, nečakom pokojnega Tomislava Ivčića. 
Sodelovala je tudi z Danielom Popovićem. 
Njena predzadnja pesem »Prvi poljub« pa bo 
na spletnem portalu You Tube kmalu prese-
gla 90.000 ogledov. 

Tokrat Stela predstavlja svojo četrto skladbo 
»Nad oblaki«, za katero je na Celjski koči in ob 
Šmartinskem jezeru posnela videospot. Pesem 
govori o prijateljstvu, zato je videospot posnela 
s svojimi prijatelji. Glasba, besedilo in aranžma 

so delo Špele Novak, pri kateri se Stela pevsko 
izobražuje. Z omenjeno pesmijo se je letos 
predstavila na festivalu FeNS v Kopru, kjer je 
osvojila 2. mesto ter kot edina iz najstniške kate-
gorije bila povabljena na festival v Makedonijo.

D. P.

OVTARJEVE NOVICE
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Vabilo
V okviru Večerov hospica vabimo na srečanje v oktobru.

10. obletnica Večerov hospica  
s predstavitvijo knjige patra Karla Gržana

Jaz, Čarli Čeplin
bo izjemoma v sredo, 10. oktobra 2018, ob 17. uri v Glazerjevi dvorani Univerzitetne 

knjižnice Maribor, Gospejna ulica 10.
Avtor knjige vam bo na igriv način razložil, kaj naslov pomeni. 
Enako kot pot, ki jo življenje zariše, takrat, ko nas oblivajo žalost in skrbi, ne vidimo sonca, 

radosti in veselja. In tudi takrat, ko smo veseli, polni življenjske radosti in se ne zavedamo, da 
je vse minljivo. O zgodbah, ki jih piše življenje bo spregovoril duhovnik in doktor literarnih 
ved pater Karel Gržan na našem svečanem Večeru hospica.

Vseh deset let si Slovensko društvo hospic, Območni odbor Maribor, prizadeva za prijetna 
druženja. Ob tej priložnosti želimo pokazati hvaležnost tistim, ki so to zgodbo soustvarjali 
vse desetletje.

Prijazno vabljeni!

Območni odbor Maribor



Iztekel se je 12. LEN-ART

LEN-ART  je bil zabaven, sprošču-
joč, poživljajoč in nasmejan. Družila 
nas je pozitivna energija, dobra volja, 
uživali smo ob glasbi, plesu, gledali-
ških predstavah, lutkah. Zvrstilo seje  
je 21 dogodkov, ki si jih je ogledalo 
mnogo gledalcev vseh generacij. 
Imeli smo se lepo. Poleg slovenskih 
izvajalcev smo gostili nastopajoče iz 
Srbije in Kenije. V avgustu in sep-
tembru smo uživali ob zvokih jazza 
Robert Ožinger Seksteta, glasbena 
skupina Grad gori nas je prevzela z 
radoživimi, šegavimi vižami priredb 
ljudskih pesmi z vsega sveta.  Izvrstni 
igralci SNG Drama Ljubljana so nas 
prestavili za približno 200 let v pre-
teklost in nas zabavali v Linhartovi 
komediji Županova Micka.  Društvo 
prijateljev mladine Slovenske gorice 
je za slovo od počitnic pripravilo vr-
sto delavnic in dejavnosti za otroke.

Hvala  vsem, ki podpirate LEN- 
ART in ste  pripomogli k uspešni iz-
vedbi poletnih kulturnih prireditev. 

LEN-ART. Občinstvu hvala, ker 
ostaja zvesto prireditvam.

Na snidenje na LEN-ARTU 2019!
D. O.

Kulturna pot: Knjižnica - Sv. Trojica – 
Cankar – Literarno gibanje – Reciklaža

V soboto, 8. 9. 2018, smo sodelovali v pro-
jektu Zlet literatov v organizaciji Kulturno- 
gledališkega društva Reciklaža iz Sv. Trojice. 
Zlet spominja na nekdanje čase, ko so se v Sv. 
Trojici zbrali pesniki in pisatelji, ki bi to šele 
radi postali; sedaj se zbirajo vsi, tudi tisti, že 
znani, priznani in izberejo literarnega zave-
tnika – tokrat ob črtici za tretje tisočletje.

Ob tem pa se je spet pokazalo, kako močna 
je ideja kulturne poti pa tudi kako pomemb-
no središče je knjižnica, saj so pot od Sv. Tro-
jice, preko kmetije Senekovič prehodili tudi 

udeleženci tokratnega zleta. Od Umetnostne 
galerije Dani, s postankom na kmetiji Sene-
kovič, so se podali proti Knjižnici Lenart, 
kjer se je zgodila razstava akademske slikarke 
Mojce Senegačnik.

Ob tem velja ponoviti, da so v Knjižnici 
Lenart zbrani stalni utrinki literarnega giba-
nja, hkrati pa smo s KD Ernest Golob – Peter 
ponovno razstavili zgodovino gibanja, ki je še 
na ogled v avli Občine Sveta Trojica.

Marija Šauperl

KNjigolAndiJa
Najprej seveda z veseljem objavljamo od-

govor na zastavljeno vprašanje. Poslal ga je 
Brane Murko: »Tak je bil lenarški trg konec 
50-ih let ob odstranitvi starega trikotnega 
otoka, obdanega s konfini, spodaj je bila stav-
ba mostne tehtnice, za njo javni vodnjak, pa 
klop med dvema drevesnima velikanoma, 
posajenima okrog 1870. Bil je prostor za bra-
njevce, občasnega brusilca škarij in nožev; 
bili so froci, posedači in, po maši, poslušalci 
gospoda Šoštariča z bobenčkom: » ... taran-
tantan ... pozor, pozor, kmetijska zadruga 
obvešča vse kmetovalce in vinogradnike, da 
se bo škropilo proti ...« Tam so znali dedi, 
po nizu špricarjev, štiriglasno zapeti v blago-
zvočnem nočnem  transu ... 

Lenart je bil s svojim trškim »otokom« pra-
va znamenitost. Modro izkoriščen prometni 
prostor, ki je logično vključeval tudi Jurovsko 
cesto, je bil kasneje prepolovljen na račun 
novonastale ploščadi s spomenikom (sprva 
parkiriščem za par tovarišev), v trendu arhi-
tekture velenjskih betonskih spotikovalnikov. 
Stavba, ki je nadomestila tradicionalne trške 
hiše na desni (slaščičarna, trgovine, milica), 
je sedaj »blok«, ki se tepe s staro trško arhi-
tekturo. Ko na trg pogledam z Jurovske, ki se 
je nekoč kar nadaljevala na Ptujsko, se mi po-
gled zabije v stopnišče, zmanjka mi pol trga. 
Širina je ožina. Trg je kljub imenu ulica.

Ploščad, kot opažam, sameva in jo ljudje 
zaobidejo po pločniku. S klopi na njej gle-
daš v blok, ne na trg. Se pa ta prostor močno 
prenapolni ob javnih prireditvah. 
Arhitekti prvotnega trga tovrstne 
ploščadi niso načrtovali, ta »po-
treba« je nastopila na prehodu v 
šesto desetletje. Spomenik gospe 
Zorko (1976) je tam slabo opa-
zen, celo ograjen. Nedavno sem 
na razstavi v Ljubljani govoril 
z gospodom Berdičem, mari-
borskim likovnim kritikom, ki 
mi je povedal, da piše o kiparki 
Vlasti Zorko in o njenih skulp-
turah. Omenil sem mu lenarško 
skulpturo, pa se je začudil. Ni je 
bil opazil na pogostih vožnjah iz 
Maribora v Prekmurje.

No, bila je priložnost, letos, da bi se trg zno-
va preuredil, malce na račun ploščadi iz dobe 
SRS. Ampak, bi najbrž rekli današnji Lenar-
čani, kje bi pa mitingovali (no, bogec malo 
zadaj res nima miru), spili kupico, poslušali 
guč, zarajali ... Rondo je sicer dobra izbira za 
pretočnost prometa, a varnost prehajanja pe-
šcev poveča semafor. 

Stari Lenarčani smo v velikem deležu raz-
seljenci in najbrž romantiziramo prejšnjo 
podobo našega mesta, zato tega zapisa ne 
jemljite preresno. Stare podobe so bile pač 
drugačne in jih novodobni meščani, sploh 
doseljeni, ne začutijo. Vseeno pa: poklon 
smelim in velikopoteznim načrtovalcem Le-
narta pred stoletji. Mojstri, ni kaj! Središču 
naselja so dali ambiciozno širino. Trg je bil 
takrat, v trški dobi, bolj mesten od današnje-
ga mestnega.« 

B. Murko

Brez komentarja puščamo odziv »starega 
Lenarčana«.

Pa k novemu izzivu. K praznovanju krajev-
nega praznika KS Voličina sodi vprašanje o 
lepotici na sliki. Verjetno jo vsi prepoznamo. 
Zanima nas, kar se da največ o njej, njenih 
lastnikih, kaj vse je bilo v njej, kdaj je bila 
zgrajena …

Pišite na: marija.sauperl@lenart.sik.si (051 
338 144)

Marija Šauperl

OI JSKD Lenart
Zaradi odličnega nastopa dosegli regionalni nivo kvalitete

V organizaciji JSKD Lenart so v prvi polo-
vici letošnjega leta potekala strokovna sreča-
nja na področju folklore in petja ljudskih pe-
smi, lutk in gledališča ter zborovskega petja.

Na srečanju skupin pevcev ljudskih pe-
smi in godcev ljudskih viž, ki je potekalo 
januarja na Sveti Ani, je bila izbrana skupina 
ljudskih pevcev Žitni klas KD Benedikt, ki 
jo vodi Marija Lutar; na srečanju lutkovnih 
skupin, ki je potekalo marca v Sveti Trojici, 
je bila izbrana lutkovna skupina OŠ in Vrt-
ca Sveta Trojica, ki jo vodi Tanja Cekovski; 
na srečanju otroških gledaliških skupin, 
ki je bilo izvedeno marca v Lenartu, je bila 
izbrana dramska skupina OŠ Sveta Ana, ki 
jo vodi Mateja Kop; na srečanju otroških in 
odraslih folklornih skupin, ki je potekalo v 
Jurovskem dolu meseca aprila, so bile izbra-
ne otroška folklorna skupina Šleka pac iz OŠ 
Jurovski Dol, ki jo vodi Barbara Waldhütter, 
folklorna skupina Jurovčan KD Ivan Cankar 
Jurovski Dol, ki jo vodita Cilka Neuvirt in 
Darinka Kramberger, ter folklorna skupina 
KD Sveta Ana, ki jo vodi Bojan Glaser; na 

reviji odraslih pevskih zborov in malih vo-
kalnih skupin, ki je potekala aprila na Sve-
ti Ani, sta bila izbrana Cerkveno-prosvetni 
pevski zbor KD Sveta Ana, ki ga vodi Na-
talija Šijanec, in Slovenskogoriški glasovi, ki 
jih vodi Andrej Polič; na reviji otroških zbo-
rov, ki je potekala v Cerkvenjaku v mesecu 
aprilu, so bili izbrani OPZ OŠ Sveta Ana, ki 
ga vodi Nataša Petek, OPZ OŠ Lenart, ki ga 
vodi Marina Zimič, OPZ KD Sveti Frančišek 
Sveta Trojica, ki ga vodi Anita Kralj Pavko-
vič, OPZ OŠ Cerkvenjak–Vitomarci in POŠ 
Vitomarci, ki ga vodi Anita Grajfoner Petrič; 
na reviji mladinskih pevskih zborov, ki je 
potekala prav tako v aprilu v Cerkvenjaku, 
pa so bili izbrani: vokalna skupina Vox An-
gelica, Akademsko društvo pravnikov in 
mediatorjev Sveta Trojica, ki jo vodi Anita 
Kralj Pavkovič, MPZ OŠ Jožeta Hudalesa 
Jurovski Dol, ki ga vodi Marjeta Caf, MPZ 
OŠ Sveta Ana, ki ga vodi Nataša Petek, MPZ 
OŠ Lenart, ki ga vodi Marina Zimič in MPZ 
OŠ Sveta Trojica, ki ga vodi Petra Škrlec.

Regijska pevska delavnica za folklorne skupine 
Pevska delavnica za folklorne skupine, ki 

jo pripravlja JSKD Lenart, je namenjena čla-
nom in vodjem odraslih folklornih skupin. 
Tokratna delavnica predstavlja vaje za pra-
vilno postavitev glasu in osnove večglasnega 
petja. Obravnavala bo problematiko odrske-
ga nastopa in nekaj načinov, kako premagati 
tremo in težave pri izbiri repertoarja.

Delavnico bo vodila Jasna Žitnik, ki je 
umetniška vodja in pevka v vokalni skupi-
ni Jazzva, glavna vokalistka skupine Selecto, 
hkrati pa sodeluje s številnimi glasbeniki in 

zasedbami. Od sezone 2017/18 je vodja petja 
pri Akademski folklorni skupini France Ma-
rolt, kjer poučuje osnove vokalne tehnike in 
večglasnega petja. Ukvarja se z najrazličnej-
šimi aspekti petja, odrskim nastopom pevcev 
in petjem v gibanju. Delavnica bo potekala 
soboto, 27. oktobra 2018, od 9. do 13. ure v 
kulturnem domu na Sveti Ani. Rok za pri-
javo je petek, 12. oktober 2018, po e-mailu: 
breda.slavinec@jskd.si ali preko pošte na na-
slov: OI JSKD Lenart, Nikova 9, 2230 Lenart.

Breda Slavinec
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IZ KULTURE

20-letnica delovanja sklada za kulturne dejavnosti Lenart – OI JSKD Lenart
20. obletnica OI JSKD bo potekala v petek, 19. oktobra 2018, ob 18.uri v  

Domu kulture v Lenartu.

Robert Ožinger sekstet, foto Žiga Strmšek

Županova Micka, SNG Drama Ljubljana, foto Žiga Strmšek

Grad gori, foto Žiga Strmšek

Dejavnosti Društva prijateljev mladine Slovenske gorice v 
Mestnem parku dr. Jožeta Pučnika ( foto arhiv DPMSG)

Senekoviceva kmetija
Znamenita Cankarjeva vrata

v

Na tej kmetiji so ohranili vrata Kirbiševe viničarije iz Zgornjega Porčiča 13, 

kamor sta leta 1910/11 zahajala Ivan Cankar in Alojz Kraigher. Cankar je 

bival v Trojici pol leta in takrat napisal tudi Lepo Vido. O njegovem bivanju 

v Trojici izvemo največ iz njegovih pisem. V tem času je spoznal Slovenske 

gorice, se družil z nekaterimi pomembnimi narodnjaki in o tem tudi pisal 

prijateljem v Ljubljano.

Gospodar kmetije Senekovič je vgradil vrata v mogočno kmečko hišo in 

vodijo v klet.

Na kmetiji skrbijo za ohranjanje kmečke tradicije in starih navad, zato imajo 

tudi urejeno zbirko strojev in naprav, ob katerih obiskovalcem povedo o 

življenju na kmetiji nekoč in danes.

Kmetija se nahaja na gričku, s katerega je prelep pogled na jezero, trojiški trg 

in okolico, vse do Lenarta.
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Balkansko prvenstvo v rokoborbi
Tekmovalec Žan Perko, član RK Lenart, se je 
udeležil Balkanskega prvenstva za kadete v 
Sarajevu - BIH.
Tekmoval je v kat. 62 kg v gr. rim. slogu. So-
delovalo je 12 držav: Albanija, Bosna, Turčija,
Grčija, Romunija, Bolgarija, Moldavija, Srbi-
ja, Kosovo, Hrvaška, Makedonija in Sloveni-
ja.
Mladi rokoborec je z dvema zmagama in dve-
ma porazoma zasedel odlično 4. mesto.

Tomi Jagarinec

Kvalifikacije za evropsko prvenstvo v 
futsalu za ženske
Trije porazi, a napredek v igri
Pomembno vlogo v ženski futsal reprezentan-
ci je na nedavnih zgodovinskih kvalifikacijah 
za prvo žensko evropsko prvenstvo v futsalu 
odigrala peterica igralk KMN Slovenske go-
rice. Poleg kapetanke Tanje Vrabel še Vanja 
Tanšek, Tanja Voga, Rebeka Šnofl in v vratih 
Valentina Tuš. Selektor Dejan Kramberger 
žal ni mogel računati na poškodovano Lariso 
Fras, katere odsotnost v reprezentanci  se je 

zelo poznala. Slovenke so kljub trem pora-
zom proti favoriziranim reprezentancam Ru-
sije, Švedske in Hrvaške odigrale pogumno 
in borbeno. Uvodno tekmo kvalifikacij, ki so 
potekale med 12. in 15. septembrom 2018 v 
Karlovcu, so odigrale proti domačinkam in 
klonile z rezultatom 6:2. Strelki za slovensko 
reprezentanco sta bili Mateja Vojsk in kape-
tanka Tanja Vrabel. 

Kapetanka Tanja Vrabel pokazala, kako se bori za reprezentančni dres
Po pričakovanju je bila tekma proti Rusinjam 
najtežja tekma v kvalifikacijah. Tekmo so 
dekleta izgubila z rezultatom 5:0, posebej v 
prvem polčasu so nudile dober odpor proti 
profesionalni ruski zasedbi. Žal se je v dru-
gem polčasu pripetila neljuba poškodba, ki jo 
je ob udarcu s komolcem ruske igralke sta-
knila naša kapetanka Tanja Vrabel. Na srečo 
slikanje prsnega koša ni pokazalo nič hujše-
ga, a bolečine so ostale. Kot prava kapetan-
ka državne reprezentance, je Tanja pokazala, 
kako se bori za reprezentančni dres in kljub 
bolečinam zaigrala na zadnji tekmi proti Šve-
dinjam. Tanja je z zadetkom v 18. 
minuti srečanja poskrbela, da so 
Slovenke na odmor odšle z vod-
stvom 1:0. Žal so si v nadaljevanju 
dovolile preveč napak in dovolile 
Švedinjam preobrat, končni re-
zultat je bil v korist Švedinj 5:1. 
Kljub trem porazom so v trener-
skem štabu zadovoljni z napred-
kom deklet iz tekme v tekmo. Ob 
tem se zavedajo tudi dejstva, da 
je med 23-imi reprezentancami, 
ki so se pomerile v kvalifikacijah, 
slovenska reprezentanca najver-

jetneje edina, ki je sestavljena zgolj iz igralk 
futsala. Žalosti namreč dejstvo, da je le v Slo-
veniji dekletom onemogočeno igranje tako 
velikega nogometa in futsala. 
Naslednja reprezentančna akcija čaka sloven-
ska dekleta konec oktobra, ko se bodo na Ma-
deiri pomerile s Portugalkami. Slednje so do-
minirale na domačih kvalifikacijah in se kot 
zmagovalke uvrstile na Evropsko prvenstvo. 
Poleg Portugalk so se kot zmagovalke skupin 
tja uvrstile še Rusija, Španija in Ukrajina. 

Uredništvo Ovtarjevih novic

Lana Žabčič 2-kratna svetovna prvakinja
Lana Žabčič, članica Twirling, plesnega in mažoretnega 
kluba Lenart, je konec preteklega meseca navduševala na 
Svetovnem prvenstvu v mažoretah, ki je potekalo v Pragi. V 
različnih kategorijah se je pomerilo več kot 3000 tekmovalk 
iz vsega sveta. Lana Žabčič je tekmovala v dveh kategorijah 
in prav v obeh osvojila 1. mesto in se tako v Slovenijo vrnila 
z dvema zlatima medaljama in dvema naslovoma svetovne 
prvakinje. Lana je prvi naslov osvojila v kategoriji solo seni-
or – ena palica, v kateri se je pomerilo 33 tekmovalk. Temu 
uspehu je dodala še eno prvo mesto in osvojitev drugega 
naslova svetovne prvakinje v kategoriji solo senior – dve 
palici, v kateri se je pomerilo 26 tekmovalk. 
Presrečna Lana pa ob tem uspehu ni pozabile na tiste, ki 
so veliko pripomogli k njenem uspehu, tako se zahvalju-
je družini za vso podporo skozi leta in leta treningov in 
vsem donatorjem, ki so ji omogočili nastop na svetovnem 
prvenstvu in drugih tekmovanjih, na katerih se je zlata 
Lenarčanka že velikokrat izkazala. 

D. K.

Adventure Run na Poleni
V soboto, 8. 9. 2018, se je kar 100 pogumnih 
udeležencev, tako mladih kot tudi starejših, po-
dalo na start 2. Adventure Run-a, katerega je v 
ŠRC Polena organizirala ekipa Fitnes centra 
Dream Gym Lenart. 
Po domače “tek čez ovire”, na katerem je bilo 
več kot 30 adrenalinskih in zabavnih ovir, so bili 
udeleženci nasmejani do ušes, mokri in blatni 
do gat in predvsem izmučeni od navdušenja. 
Prav tako so za pravo zabavo in nepozaben dan 
poskrbeli tudi za naše najmlajše srčke, pripravili 
so jim namreč otroški oviratlon in pravo pravca-
to Veveričkino deželo z napihljivimi igrali.
Ekipa Dream Gyma je v preteklem letu organi-
zirala kar nekaj športnih in dobrodelnih dogod-
kov, kuje pa že velike načrte za naslednje leto.
Prav tako pa vabijo vse z željo po gibanju in ak-
tivnejšem življenjskem slogu, da se oglasijo v 
njihovem Fitnes centru na Partizanski cesti 31 v 
Lenartu, saj imajo široko ponudbo, kjer se najde 
za vsakogar nekaj. 

Anja Žugman

Lenarški karateisti uspešni v Mariboru
V soboto, 15. 9. 2018, se je v 
športni dvorani TŠC v Maribo-
ru odvil 8. mednarodni karate 
turnir Maribor Open 2018 pod 
okriljem Karate zveze Slovenije 
(KZS). Tekme se je udeležilo 75 
klubov iz 13 držav, ki so skupaj 
opravili kar 621 nastopov.    Iz 
lenarškega karate kluba je nasto-
pilo 6 tekmovalcev: Matija Sedo-
nja, Gal Bauman, Luka Lenart, 
Luka Rola, Vid Zarič in Nino 
Ornik. Vsi so pokazali odlične 
nastope, vidnejše rezultate pa so 
dosegli:
1. mesto: ekipa (Bauman, Lenart, Rola) v kata 
team 10-11 let,
2. mesto: Vid Zarič - kata 12 let in borbe mlaj-
ši kadeti -50 kg,

3. mesto: Vid Zarič - kata 13 let. 
Iskrene čestitke!

Borut Močnik

FUTSAL

FUTSAL 1. SFL - Benedikt po obstanek v 1. SFL
S tekmami 1. kroga, ki bodo na sporedu ta vi-
kend (28. 9. 2018) se bo pričeli nova sezona v 
1. SFL. Edini slovenskogoriški predstavnik v 
najelitnejšem futsal tekmovanju v Sloveniji iz 
obočja Slovenskih goric še naprej ostaja KMN 
Benedikt. Cilj zasedbe pod vodstvom Tomi-
slava Novaka je po odhodu treh nosilcev igre 
obstanek v 1. SFL. Iz Benedikta so se namreč 
poslovili Bojan Klemenčič ter Urban in Marko 
Senekovič. Trojica nekdanjih Benedičanov je 

okrepila ptujskega drugoligaša FC Ptuj. Vrzel, k 
je nastala po odhodu omenjenih igralcev, bodo 
Benedičani skušali zapolniti s prihodi mladih 
igralcev iz domačega okolja. Poleg tekmovanja 
v članski konkurenci bodo Benedičani v držav-
nem prvenstvu nastopali šes kategorijami  do 
15 in 19 let.  Prva članska tekma jih čaka 28. 
9. 2018 ob 20. uri v benediški  športni dvora-
ni proti FutureNet Maribor.

FUTSAL – DMN Lenart (slovenskogoriška liga) 

Pernici najboljši start v uvod 1. DMN Lenart 
Igralci ŠD Pernica si po uvodnih treh krogih 
DMN Lenart delijo 1. mesto z M Trgovina 
Lormanje in ZGD Slik. Goričan. Vse tri ekipe 
so uvodne tri tekme zmagale in so trenutno 
edine neporažene ekipe dosedanjega dela pr-
venstva. 
Vrstni red po 3. krogu 1. DMN Lenart: 1. 
ŠD Pernica (9 točk), 2. M Trgovina Lorma-

nje (9), 3. ZGD Slik. Goričan (9), 4. ŠD Selce 
6, 5. ŠD Velka (6), 6. ŠD Žerjavci (6), 7. KM 
Vitomarci (4), 8. Old Boys (3), 9. NK Gočova 
(3), 10. Agrolist (3), 11. FC Sv. Trojica (3), 12. 
KMN Sv. Trojica (1), 13. ŠD Jablance (0), 14. 
KMN Sv. Trojica mladi (0), 15. KMN Gost. 
pri Antonu (0)

Dejan Kramberger

NOGOMET

1. MNZ Maribor - Lenartu derbi s Cerkvenjakom
Nogometaši NK Ajdas Lenart so po lanskole-
tnem izpadu iz 3. SNL pričeli v letošnji sezoni 
s tekmovanjem v 1. MNZ Maribor. Kljub ne 
najboljšemu startu v sezono so Lenartčani 
dobili lokalni derbi s Cerkvenjakom z rezul-
tatom 3:2. Igralci NK Ajdas Lenart sicer pri-
kazujejo v dosedanjem delu prvenstva všečne 
in dobre tekme, a jih kaznuje neučinkovitost, 
zaradi katere je slabša bera točk, kot je bila 
pričakovana pred prvenstvom. Cilj sezone 
ostaja še naprej uvrstitev med najboljših 5 

ekip v 1. MNZ Maribor. 
Uvrstitve po 6-ih krogih 1. MNZ Maribor: 
1. NK Brunšvik (14 točk), 2. NK Starše (12), 
3. ŠD Marjeta na Dravskem polju (12), 4. 
NK Korotan Prevalje (11 točk), 5. SR Rojko 
Dobrovce (10), 6. NK TAB Akumulator (10),  
7. NK Dupelk (10), 8.  NK Peca (10), 9. NK 
Rače (8), 10. NK Marles hiše (5), 11. NK As-
falterstvo Brus Malečnik, (5), 12. NK Ajdas 
Lenart (5), 13. NK Cerkvenjak (4), 14. NK 
Rošnja–Loka  0. 

Jurovski Dol v sredini 2. MNZ Maribor
Nogometaši NK Jurovski Dol so v 5. krogu 2. 
MNZ Maribor doživeli poraz 0:4  proti vodil-
ni ekipi NK gostilna Lobnik Slivnica. Po petih 
odigranih tekmah zasedajo Jurovčani trenu-
tno 9. mesto z 1 zmago, 1 remijem in 3 porazi.
Uvrstitev po 5. krogih 2. MNZ Maribor: 1. 
NK gostilna Lobnik Slivnica (15 točk), 2. Slo-

venj Gradec (12). 3. Paloma (9), 4. NK Aqua-
systems Dogoše (9), 5. FC VOP Prepolje, 6. 
NK Šentilj (7), 7. NK Miklavž (6), NK Radlje 
(4), 9.  NK Jurovski Dol (4), 10. NŠ Roho (4), 
11. NK AJM Kungota (3), 12. NK Zlatoličje 
(3), 13. ŠD BIOSAD Jakob (3).

OVTARJEVE NOVICE

ŠT. 8 | 28. SEPTEMBER 201818 | 

ŠPORT



OVTARJEVE NOVICE

ŠT. 8 | 28. SEPTEMBER 2018 | 19 

ŠPORT ZA RAZVEDRILO

Dopust in žena
»Nikoli ne bom pozabil letošnjega 
dopusta v Španiji, na katerem sem 
srečal svojo ženo.«
»Je bilo romantično.«
»Ne, daleč o tega. Mislil sem, da je 
doma z otroki.«

Resnica
»Imate v svojo obrambo še kaj pove-
dati,« je sodnik vprašal obdolženega.
»Ne, hvala. Da sem nedolžen, sem že 
povedal, vse drugo pa bo pojasnil moj 
odvetnik, ker zna lagati in prikrajati 
dejstva desetkrat bolje od mene.«

»Ta glavni«
»Obdolženi, ali je res, da ste inkrimini-
ranega dne po vasi razgrajali s puško in 
sekiro v roki ter se hršili, da ste 'ta glav-
ni',« je sodnik povprašal obdolženega.
»Ne, gospod sodnik, saj je bila tistega 
dne žena doma, ker je imela dopust.«

Tradicionalni dopust
»Kje si bil letos na dopustu?«
»Tam kot vsako leto.«
»Kje pa je to?«
»V kleti svoje zidanice v Slovenskih 
goricah – s prijatelji seveda.«

Lepota
»Ata, zakaj so dekleta tako lepa?«
»Zato sinko, da so fantom všeč in se 
poročijo z njimi.«
»Zakaj pa so dekleta tako neumna in 
naivna.«
»Zato, da so se pripravljene poročiti s 
fanti.«

Poroka
»Sinko, dobro me poslušaj. Poročiti se 

moraš čim bolj mlad. To si zapomni,« 
je oče podučil sina.
»Zakaj pa,« je radovedno povprašal 
sinček.
»Zato, da daš to čim prej skozi.«

Mladost in starost
»Zakaj pravijo, da tisti, ki jih ljubijo 
bogovi, umirajo mladi,« je možakar 
srednjih let povprašal svojega dedka.
»Odgovor na to vprašanje boš dobil, ko 
ti bodo odmerili višino pokojnine.«

Butelj
»Od kod imaš tako drag nakit, tako 
drage obleke in tako velik avto,« je ena 
prijateljica povprašala drugo.
»V tovarni, kjer je bil zaposlen moj 
mož, je prišlo do velike eksplozije, v 
kateri je preminil tudi on. Zato mi je 
vodstvo tovarne izplačalo skromno 
odškodnino.«
»Grozno. Veš, da je bil pri tisti 
eksploziji zraven tudi moj mož, pa je 
butelj skočil vstran.

Dopust
»Kako ste se imeli na dopustu na 
Hrvaškem?«
»Strašno. Ko smo se z ladjo pripeljali v 
pristanišče na Hvaru, smo tri ure iskali 
naš kamp. Ob povratku pa smo šest ur 
iskali pristanišče.« 

Dopust in seks
»Kaj imaš raje, dopust ali seks,« je en 
upokojenec vprašal drugega.
»Dopust!«
»Zakaj?«
»Ker lahko grem na dopust vsako leto.«

»Končno smo dobili novo vlado,« je 
pred dnevi pri malici rezkar Peter dejal 
mizarju Tonetu in šivilji Marici. »Parla-
mentarne stranke in poslanci so jo dolgo 
spravljali skupaj.«

»Peter, ne razumem, zakaj so oziro-
ma ste bili ljudje zaskrbljeni, ko nekaj 
mesecev nismo imeli vlade s polnimi 
pooblastili,« je presenečeno povprašal 
Tone. »Kadar smo brez vlade, teče življe-
nje pri nas tako mirno in predvidljivo. 
Nihče nas ne straši z novimi reformami, 
s spremembami davčne zakonodaje ali z 
novimi varčevalnimi ukrepi. Prepirov po 
televiziji je pol manj kot sicer. Sploh ne 
vem, zakaj vlado ves mandat zares potre-
bujemo.«

»Potrebujemo jo za to, da jo lahko 
'šimfamo', oziroma da imamo koga 'šim-
fati'« je vzkliknil Peter.

»Tega pa ne razumem,« je preseneče-
no zazijal Tone.

»Dragi moj Tone. Po tem, ko človek 
večji del dneva trdo gara za malo plačico, 
ko mu po glavi hodijo šefi, ko mu živce 
perejo lastni otroci in ko ga ob vsem tem 
sekira še žena, se mora razelektriti in na 
nekoga stresti svojo jezo. Ni lepšega, kot 
če v oštariji s prijatelji spiješ pivo in skri-
tiziraš vlado in njene ministre, ki so krivi 
za vse tvoje tegobe in stiske.«

»Peter, če nisi zadovoljen s svojo plačo, 
'ošimfaj' svojega delodajalca,« je ugovar-
jal Tone.

»Saj nisem nor. Delodajalec me lah-
ko čez noč vrže na cesto, vlada pa mi ne 

more nič,« se je zarežal Peter.
»Če se bojiš delodajalca, pa stresi svojo 

jezo doma na ženo,« mu je zabrusil Tone.
»Misliš, da sem nor na kvadrat. Kar 

ti se doma zameri svoji, če si upaš,« je 
razburjeno odvrnil Peter. »Verjemi, da 
ti nobena vlada in noben minister ne 
moreta tako zagreniti življenja kot ti ga 
lahko lastna žena.«

»Zakaj pa lahko tako brez skrbi 'šim-
famo' vlado oziroma vlade, če ne smemo 
nobenega drugega,« je zamišljeno vpra-
šal Tone.

»Zato, ker so naše, ker smo jih mi iz-
volili,« je odvrnil Peter. »Volivci in vo-
livke imamo vedno prav. Mi vedno vse 
najboljše vemo in najbolje poznamo 
rešitve za vse probleme. Mi smo vedno 
najpametnejši, samo nobena vlada nas 
nikoli dovolj ne posluša, zato smo doslej 
vseh dvanajst vlad v samostojni Sloveniji 
nenehno 'šimfali' ter kritizirali in bomo 
tudi trinajsto.«

»Tako je,« je pribila Marica. »Vlada je 
kot strelovod na vrhu hiše. Zato novi vla-
di zaželimo, da bi se čim dalj obdržala na 
oblasti, da bi jo lahko čim dalje 'šimfali' 
zaradi vseh tegob in problemov, ki nas 
pestijo v življenju.«

»Prav imaš Marica,« je dodal Tone. 
»Če bi naša trinajsta vlada sprejela pra-
vilne ukrepe, bi bila tudi moja žena 
doma bolj zadovoljna in manj sitna. In 
kaj je vlada doslej storila za to? Povem 
vama – nič, čisto nič!«

Nova vlada
HUMORESKA Piše: Tomaž Kšela

Smeh je pol zdravja Pripravlja T. K.
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LAS OVTAR SLOVENSKIH GORICOVTARJEVE NOVICE

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje

LAS OVTAR
SLOVENSKIH GORIC

Festival slovenskih LAS 2018 – skupaj za 
lokalni razvoj

Predstavniki LAS 
Ovtar Sloven-
skih goric smo 

se udeležili Festivala 
Slovenskih LAS 2018. 
Festival slovenskih 
LAS 2018 je dvodnev-
ni dogodek, ki pove-
zuje strokovni posvet 
in festival. Potekal je v 
petek, 7., in v soboto, 8. 
septembra, na območju 
Kamnika v samosta-
nu Mekinje, v Domu 
kulture in mestnem 
središču. Organizator 
festivala je bilo Društvo 
za razvoj slovenskega 
podeželja v sodelovanju s partnerji. Soor-
ganizatorja tokratnega festivala sta bila LAS 
Srce Slovenije in Ministrstvo za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano – mreža za podeželje. 
Osrednja tema letošnjega strokovnega po-
sveta, ki je potekal v petek, 7. 9. 2018, je bila 
Vrednotenje Strategij lokalnega razvoja LAS, 
izredno aktualna tema v celotnem evrop-
skem prostoru. Širši vpogled v to temo sta 
nam podala dva ugledna mednarodna stro-
kovnjaka: gospa Jela Tvrdonova, A-EDUCA, 
Slovaška, in  gospod Robert Lukesch, ÖAR 
GmbH, Avstrija.  Aktivno smo sodelovali v 
delavnici: Zasnova modela vrednotenja Stra-

tegij lokalnega razvoja v Sloveniji. Na posvetu 
smo pridobili informacije o postopku vre-
dnotenja oz. doseganja ciljev v SLR, ki smo 
si jih zadali in o katerih bomo morali prvič 
poročati že naslednje leto v marcu. Festivala 
se je udeležilo prek sto udeležencev, prisotni 
so bili tudi predstavniki iz Hrvaške, Poljske, 
Češke in Makedonije. Drugi dan festivala so 
se udeleženci in člani LAS pridružili Dnevom 
narodnih noš in oblačilne dediščine in na 15 
stojnicah predstavili podeželje, inovativne 
projekte ter ponudbo različnih kotičkov Slo-
venije in tujine predstavili javnosti.

Tanja Kosec

Turizem poganja zelena energija

V sredo 19. septembra 2018, je 
na domačiji Firbas potekala 
novinarska konferenca in jav-

na predstavitev operacije »Z električ-
nim kolesom po Slovenskih goricah«, 
ki je sofinancirana iz Evropskega kme-
tijskega sklada za razvoj podeželja. Na 
dogodku je bila predstavljena nova 
pridobitev na območju LAS Ovtar 
Slovenskih goric, torej devet električ-
nih koles, s katerimi bodo gostje po 
novem lahko spoznavali in odkrivali 
nove destinacije. Električna kolesa 
bodo za regijo vsekakor dobrodošla, 
saj gostje več ne bodo omejeni na kraj-
še razdalje ene občine, ampak se bodo 
lahko posluževali okolja celotnih Slo-
venskih goric. V projektu sodeluje 9 
partnerjev: Občina Benedikt, Občina 
Cerkvenjak, Občina Duplek, Občina 
Lenart, Občina Sveta Trojica v Sloven-
skih goricah, turistična kmetija Vesna 
Sirk, kmetija Toplak in domačija Fir-
bas. Pot z e-kolesom po Slovenskih 
goricah poteka z začetkom na doma-
čiji Firbas in nas vodi skozi Sveto Tro-
jico v Slovenskih goricah in nato do 
Benedikta in Zgornje Velke, kjer obi-
ščemo turistično kmetijo Vesne Sirk, 
nato nadaljujemo do Jurovskega Dola, 
in sicer kmetije Toplak. Pot nas pelje 
skozi Lenart čez Zavrh do Dupleka in 
od tam čez Vitomarce do Cerkvenjaka 
in domačije Firbas. Celotna kolesarska 
pot je tudi na razpolago na prav po-
sebni bikemap.net karti. 

 »Z željo, da bi našim gostom, ki 
prihajajo iz vse Evrope in sveta, še 
dodatno obogatili njihovo bivanje in 
tako doživeli še druge kotičke Sloven-
skih goric ter se z veseljem vračali, smo zanje 
zasnovali novo ponudbo,« je na predstavitvi 
projekta povedal Bojan Firbas z domačije Fir-
bas. Udeleženci dogodka so se po predstavitvi 
zapeljali z električnimi kolesi po domačiji in 
okolici. Spoznali so tudi delo na kmetiji, po-

brali jajca iz »kürjaka« in nahranili živali. En-
kratno in zabavno doživetje se je zaključilo z 
okusno pogostitvijo domačih dobrot z doma-
čije Firbas in turistične kmetije Vesne Sirk.

T.K.

Ovtarjeva ponudba 
na Agri 2018

Pod okriljem LAS Ovtar Slovenskih goric 
in Društva za razvoj podeželja Ovtar Slo-
venskih goric se je letos že sedmič zapored 

na Kmetijsko-živilskem sejmu AGRA v Gornji 
Radgoni  predstavljala »Ovtarjeva ponudba«. 

Fotografije prikazujejo utrinke s 56. Medna-
rodnega kmetijsko-živilskega sejma, na kate-
rem so se naši ponudniki predstavljali z okusno 
gibanico, izdelki ročnih obrti, dobro vinsko ka-
pljico in tako na stojnico privabili tudi predse-
dnika vlade Republike Slovenije Marjana Šarca 
in znanega glasbenika Alfija Nipiča.

Prikaz starih obrti na Kaplovi domačiji
V soboto, 25. avgusta, so na Kaplovi domačiji v Dražen Vrhu potekale delavnice s pri-

kazom straih obrti. Izvedba delavnic je sodila v projekt za uresničevanje ciljev Strategije lo-
kalnega razvoja na območju občin, ki so vključene v LAS Ovtar Slovenskih goric. Projekt je 
sofinanciran iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

Več na strani 6.

Strokovna ekskurzija 
Društvo za razvoj podeželja Ovtar Slo-

venskih goric v sodelovanju s Turistično 
agencijo LEZE vabi člane društva na 

jesensko strokovno ekskurzijo. 
Tokrat nas bo pot vodila na Kozjansko, in 

sicer v četrtek, 18. oktobra 2018.
Članom bo vabilo s programom  

poslano po pošti. 
Lepo vabljeni!


