Poštnina plačana pri pošti 2230 Lenart v Slov. goricah

Predsednik države Borut Pahor
na 35. obletnici Maistrovih
prireditev na Zavrhu

Dr. Marjan Toš

825 let zgodovine in spomina
“Že letnica 1196 je častitljiva in vredna tako javnega kot
seveda zgodovinskega spomina”
Letos mineva 825 let od prve pisne omembe Lenarta v
Slovenskih goricah v zgodovinskih virih. Zametki Lenarta
sicer segajo v bližnjo Radehovo, ki se omenja že leta 1115.
Zaradi ugodnejše lege in izvira pitne vode pa so se ljudje
kmalu raje naseljevali pri šentpavelski pristavi (praedium),
pri cerkvi svetega Lenarta1. Po njej je kraj tudi dobil ime.
Prvotno je bil Lenart v lasti Spanheimov, že leta 1196 pa je
bil kraj v lasti šentpavelskega samostana v Labotski dolini
na Koroškem. Tega leta se v listinah tudi prvič omenja, in
to v buli, ki jo je 17. junĳa 1196 izdal papež Celestin III. za
šentpavelskega opata Ulrika in njegove sobrate. V
omenjeni buli se papež sklicuje na svoje predhodnike in z
njo menihom potrjuje vrsto posesti, med njimi tudi
nekatere v Slovenskih goricah – pri sv. Lenartu (apud
Sanctum Leonardum). Leta 1202 je šentpavelski samostan
Lenart prodal Wernerju von Tannu iz Melja pri Mariboru.
Od leta 1265 do leta 1376 je bil last plemiške družine von
Haag, ki je bila lastnica bližnjega hrastovškega gradu. Hči
zadnjega člana tega rodu, Gunterja, po imenu Ana, se je
leta 1379 poročila s Henrikom Herbersteinom in mu za
doto v zakon prinesla Hrastovec. Rodbina Herberstein je
nato z manjšimi presledki gospodarila s Hrastovcem do
konca aprila 1945. Z njo je močno povezana tudi
srednjeveška in kasnejša zgodovina Lenarta.
Pergamentno listino 1196, junĳ 17., Lateran, velikosti 67,5
1

cm x 54 cm, z izgubljenim svinčenim pečatom, hrani
avstrĳski Državni arhiv na Dunaju. Ob 800-letnici prve
omembe je bila leta 1996 javno objavljena s komentarjem
akademika prof. dr. Jožeta Mlinariča. Ta je v daljšem
komentarju med drugim zapisal, da je v letu 1091 grof
Engelbert I. Spanheim ustanovil benediktinski samostan
Št. Pavel v Labotski dolini na Koroškem in mu podelil
številne posesti na Koroškem, v Furlanĳi in v Dravski
dolini. Ustanovo, njene pravice in posesti so menihom
potrjevali papeži: Urban II. (1088–1099) leta 1099,
Inocenc II. (1130–1143) leta 1140 in Aleksander III.
(1159–1181) leta 1177. Leta 1196 so menihi iz Št. Pavla v
času papeža Celestina III. (1191–1198) dobili tudi posesti
v Slovenskih goricah (apud Sanctum Leonardum), kjer se
omenja večja posest (praedium)2. Gre za doslej najstarejši
znani pisni dokument, ki potrjuje zgodovino Lenarta že
konec 12. stoletja in ima veliko dokumentarnozgodovinsko vrednost. Ni pa izključeno, da bodo
raziskovalci najstarejše lenarške zgodovine odkrili še kaj
starejšega. A že letnica 1196 je častitljiva in vredna tako
javnega kot seveda zgodovinskega spomina. 17. junĳ bi bil
lahko tudi najprimernejši datum za prihodnji praznik
zdajšnjega mesta Lenart. In še nekaj bi lahko trajno
zaznamovalo ta čas – ena od prihodnjih ulic bi lahko nosila
ime Ulica 17. junĳa.

Seveda so sledovi človeka v Slovenskih goricah bistveno starejši, o čemer pričajo mnoge arheološke najdbe še iz prazgodovine. Izjemno
živahno je bilo v teh krajih obdobje Keltov in seveda Rimljanov. Kot poudarja Jože Curk v topografskih zapisih iz leta 1962 (PAM), so Kelti v
Slovenskih goricah začeli gojiti vinsko trto – ugodne pogoje za vinogradništvo pa so znali najbolje izkoristiti Rimljani. Domače prebivalstvo za
to panogo ni bilo preveč zainteresirano in nove površine za vinograde so začeli krčiti šele na pobudo Rimljanov. S slovansko poselitvijo
vzhodnih Alp se tudi v Slovenskih goricah začenja novo obdobje od druge polovice 6. stoletja. Med Dravo in Muro za mirno naselitev Slovanov
ni bilo dobrih pogojev, saj so naleteli na nomadska ljudstva s svojo kulturo.
2 Jože Mlinarič, Listina z leta 1196, v: Zbornik občine Lenart (ur. Slavko Kramberger), Lenart 1996, str. 9.

V nedeljo, 3. oktobra 2021, je na ploščadi pred Stupičevo
vilo potekala svečana proslava ob 35. obletnici Maistrovih
prireditev v Zavrhu in v počastitev krajevnega praznika KS
Voličina. Slavnostno prireditev je s svojim obiskom počastil
predsednik države Borut Pahor. Uvodoma je zbrane
pozdravil župan Občine Lenart mag. Janez Kramberger, ki
je poudaril, da moramo izpolniti zgodovinski dolg in
spoštovanje ne le do generala Maistra, temveč tudi do
mnogih njegovih soborcev, sodelavcev, tudi z območja
Slovenskih goric, ki v težkih časih leta 1918 niso priborili
le »severne meje«, ampak velik del slovenske domovine in
države.
Zbrane je nagovoril tudi predsednik Domovinskega društva
generala Rudolfa Maistra Maribor prof. Aleš Arih, ki je bil
eden izmed glavnih pobudnikov Maistrovih prireditev v
Zavrhu, ki segajo v leto 1986.
Bogato tradicijo spomina na Generala Rudolfa Maistra je
ob 35. obletnici Maistrovih prireditev s svojim obiskom
počastil predsednik Republike Slovenije Borut Pahor. V
slavnostnem nagovoru, posvečenem 35. obletnici
Maistrovih prireditev na Zavrhu, je dejal, da imamo v naši
domovini skoraj vse, a ga skrbijo naši medčloveški odnosi.
Prepričan je, da bomo prej ali slej zdravstveno krizo
premagali in bomo lahko brez ukrepov normalno živeli.
Spomnil je, da smo vse, kar smo v zgodovini velikega
dosegli, dosegli skupaj in le, če je bilo med nami zaupanje
in sodelovanje. Za medčloveške odnose smo po njegovem
mnenju zaslužni ali odgovorni le sami. Dejal je, da imamo
skoraj vse in pozval k razmisleku o tem, da lahko imamo
tudi to, kar potrebujemo, če le hočemo - medčloveško
spoštovanje, razumevanje za bolečino drugega, vživitev v
skrbi drugega, strpno govorico brez strupenega govora; vse
tisto, kar nas dela prijazne in odprte ljudi in nadaljeval:
»Maistrovo ime nam vedno v ospredje postavi vrednote,
kot so domovina in domoljubje, tovarištvo, kultura. Znal je
povezovati, združevati, bil je tisti, ki je pozival k enotnosti
in sodelovanju. Zavedal se je, da lahko slovenski narod
uspe samo, če bo temeljil na teh vrednotah, povezan in
enoten. Bil je zelo daljnoviden! Šele enotni, združeni in
odločni ob osamosvojitvi smo se uspeli osamosvojiti in
zaživeti v svobodni, samostojni Republiki Sloveniji.«
V kulturnem programu, ki ga je povezovala Darinka Čobec,
so nastopili Slovenskogoriški pihalni orkester MOL Lenart,
Dvorjanski muzikanti in KUD Tonček Brezner Korena, Silvo
Safran, Eva Kurnik, Matic Lorbek in Završki fantje, ki so se
ob tej priložnosti ponovno zbrali in zapeli Maistrove pesmi.
Dejan Kramberger

Faksimile listine iz leta 1196, arhiv Knjižnice Lenart

Foto: Foto Askari
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Darja Roškar, vodja izobraževanja v Javnem zavodu Knjižnica Gornja Radgona

Kdo smo, od kod prihajamo in
kam gremo?

Vključevanje ranljivih ciljnih
skupin v program svetovanja v
okviru javne službe ter
pridobivanja temeljnih in
poklicnih kompetenc

Namerno sem izbral nekoliko neobičajen in za
marsikoga celo nerazumljiv naslov, ki naj nas sili k
skupnemu razmišljanju. Smo ljudje, smo del
skupnosti in živimo na koščku zemlje med Dravo in
Muro. Zelo kratek odgovor na preprosto
vprašanje. Težje je vprašanje, od kod
prihajamo, in še težje, kam gremo. Na
vprašanja iz naslova je leta 2000 v Sobotni
prilogi Dela poskušal odgovoriti Jure
Apih. Približno takole je zapisal: »Kdo
smo? Od kod prihajamo? Kam gremo?
Temeljna in, zdi se, večna vprašanja človeške eksistence, ki jih je pod svojo tihomorsko
sliko zapisal Paul Gauguin, so slednjič začela vznemirjati tudi načrtovalce naše državne
promocije. Še malo in spet bo zaokrožilo poročilo Eurobarometra, ki nam vedno znova
pripoveduje, da za Slovenijo v Evropi ne vedo, da nas ne poznajo, če pa že menijo, da nas,
nas pa ne marajo. Spet se bo dvignil plaz ogorčenih očitkov in jamrarij, in spet bodo
državni uradniki, kakor bodo vedeli in znali, pojasnjevali, zakaj je tako, kako v resnici
sploh ni tako tragično, kot se zdi, in z verzirano profesionalnostjo prekrivali problem z
neoprijemljivo in pogled zastirajočo meglo.«
Od Apihovega razmišljanja je minilo še dvajset let in nisem prepričan, da se je megla
že povsem razkadila. Leto, ki se je krepko prevesilo v jesen in z jesenskimi meglicami
napoveduje enega najbolj turobnih delov letnega časa, je bilo sicer v Sloveniji polno
navidezne vznesenosti in narodnega ponosa. Kako tudi ne – minilo je 30 let od
razglasitve samostojnosti in neodvisnosti demokratične Republike Slovenije. Kako
malo in veliko vode hkrati je od takrat preteklo po Velki in Globovnici in kako na hitro
je skopnelo upanje o »drugi Švici« in razkošni blaginji za vse državljanke in
državljane. Ne želim odpirati starih ran in trositi soli na rane, ki okoli vsega tega še
vedno skelijo. Tudi zaradi načina praznovanja naše tridesetletnice in nepotrebnega
novega razkola med ljudmi. Namesto da bi kot eno skupaj praznovali, smo se delili,
obmetavali z zmerljivkami, s fašisti, janšisti, komunisti, udbomafijci in še s čim. Kako
nekulturo in nedržavotvorno je bilo vse skupaj konec junija letos v tej ljubi Sloveniji,
ki pa je kljub temu naša mati, naša domovina in naš dom. Še dobro, da jo imamo.
Kako dolgo še in kakšno, pa je drugo vprašanje. Odgovore prepuščam vam.

V Javnem zavodu Knjižnica Gornja
Radgona že nekaj časa izvajamo različne
projekte in eden izmed njih je tudi
Pridobivanje temeljnih in poklicnih
kompetenc 2018–2022. Svetovalke smo na
podlagi svetovalnih razgovorov tako z
vodstvom VDC Polž Maribor, enota Lenart,
kot z uporabniki samimi zaključile, da je
vključitev uporabnikov v program »Zdrav
življenjski slog« smiselna, saj ta program
spodbuja fizično zmogljivost, telesno
koordinacijo in psihično stabilnost. Izvedba
programa je potekala pod budnim očesom
strokovnih izvajalk Fit z Andrejo, sicer
zunanjih
sodelavk
Javnega
zavoda
Knjižnica Gornja Radgona. Program je bil
pripravljen »po meri«, torej je prilagojen
ranljivi ciljni skupini, odraslim osebam z
motnjo v duševnem razvoju. Specifika dela

s tovrstnimi uporabniki nam je narekovala
tempo in vsebino dela. Organizatorji
programa,
predvsem
pa
strokovni
sodelavci, smo bili fleksibilni glede same
vsebine vadbenih enot, ki smo jih sproti
prilagajali
glede
na
sposobnost,
razpoloženje in zmogljivost uporabnikov.
Že kmalu po začetku izvajanja programa so
se pokazali pozitivni učinki, saj so
uporabniki VDC-ja, ki so dnevno vključeni
v proces dela, bolj aktivni, vzdržljivi in
zadovoljni. V uporabnikih smo želeli
vzbuditi zanimanje za zdrav način
življenja, ustvariti rutino gibanja tudi v
njihovem vsakdanu. Po opravljenem
evalvacijskem pogovoru z njimi si bomo vsi
deležniki prizadevali za nadaljevanje
programa, ga dopolnili in nadgradili.

Včasih se je le dobro spominjati, in kot pravi stari pregovor, tudi vsako upanje živi,
dokler se ljudje spominjamo.

Foto: arhiv VDC

Lenart je tridesetletnico slovenske samostojnosti zaznamoval dostojanstveno,
kulturno in doživljajsko. Morda bi lahko bilo ob tem še nekaj več državotvornosti in
ustvarjalnega sodelovanja različno mislečih, predvsem kar zadeva vsebino tega
praznovanja. Je pa žal nekoliko preveč v poletni meglici ostal še en jubilej, ki bi moral
biti Lenartu v ponos. 17. junija je namreč minilo 825 let od prve pisne omembe
Lenarta v zgodovinskih virih. To pa je že častitljiva zgodovinska doba in podatek o
tem nam pomaga odgovoriti na vprašanje, od kod smo. Zametki Lenarta sicer segajo
v bližnjo Radehovo, ki se omenja že leta 1115. Zaradi ugodnejše lege in izvira pitne
vode pa so se ljudje kmalu raje naseljevali pri šentpavelski pristavi (praedium), pri
cerkvi svetega Lenarta. Po njej je kraj tudi dobil ime. Prvotno je bil Lenart v lasti
Spanheimov, že leta 1196 pa je bil kraj v lastni šentpavelskega samostana v Labotski
dolini na Koroškem. Tega leta se v listinah tudi prvič omenja, in to v buli, ki jo je 17.
junija 1196 izdal papež Celestin III. za šentpavelskega opata Ulrika in njegove
sobrate. V omenjeni buli se papež sklicuje na svoje predhodnike in z njo menihom
potrjuje vrsto posesti, med njimi tudi nekatere v Slovenskih goricah – pri sv. Lenartu
(apud Sanctum Leonardum). Listino hrani dunajski državni arhiv.

Aleksandra Papež

Foto: Domen Pal

Svoja dela razstavila v Ljubljani

2│

Rosana Lorbek je umetnica. Živi in dela v
Benediktu, o svojem talentu pa ne govori
preveč rada. Zato pa ga toliko bolj izrazijo
njena dela. Svoje slike in fotografije je že
večkrat postavila na ogled po Sloveniji.
Tokrat gostuje v Knjižnici slepih in
slabovidnih Minke Skaberne v Ljubljani z
razstavo Od blizu. »Razstavo smo otvorili
minuli teden, v četrtek, 9. septembra, in bo
na ogled do 31. oktobra,« je povedala
Rosana, ki je sicer zaposlena v Knjižnici
Lenart kot grafična oblikovalka. »Težko bi
rekla, kdaj točno sem začela ustvarjati,
ampak vem, da so me lepote narave, stvari,
okolja nasploh vedno privlačile. Odtenki
barv, oblike.« Rosana je slabovidna oseba, a
svojih primanjkljajev ne poudarja, niti se
jih ne opazi pri njenem delu. »Prepričana
sem, da nekaj postane še večje, če temu

pripisuješ prevelik pomen. Verjamem, da se
vse da, če se hoče.« V Ljubljani je tokrat
razstavila tri slike v tehniki akrila na
platnu, dve vektorski ilustraciji in en
akvarel ter devetnajst fotografij. Rosana
pravi, da fotografije odstirajo vse, kar je
očem skrito, slike pa so le odrazi njene
duše. »Na tej razstavi je tudi meni res ljuba
fotografija #OpaTheCat, na kateri je naš
maček, ki je bil star 16 let in je pred
kratkim preminil.« Lorbkova je letos
oblikovala
tudi
pesniško
zbirko
mariborskega pesnika Valterja Čučkoviča
Na privezu. »Za omenjeno zbirko pesmi
sem prispevala tudi naslovno ilustracijo.«
Za Rosano Lorbek bomo gotovo še slišali,
saj se že dogovarja za gostovanje razstave
drugod po Sloveniji, tudi v Slovenskih
goricah.
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Pogovor ob kavi
Kako si ob takih stresnih situacijah pomagate? Imate
psihosocialno pomoč?
To rešujemo s tem, da smo homogena ekipa. Tim, ki po
intervenciji zazna stisko drugega. Poslušamo se, drug
drugemu nudimo spodbudne besede, ki nas peljejo dalje.
Ko vidiš veselje in zahvalo ljudi, ki si jim pomagal in jih
rešil, je to nekaj nepopisnega. Seveda imamo v našem
Centru za krepitev zdravja psihologe, ki so nam vedno na
razpolago. Vsak izmed nas, ki čuti potrebo po pogovoru s
strokovno usposobljeno osebo, ga tudi lahko dobi. Pred
kratkim so naša dva fanta in zdravnik imeli porod v
približno 22. tednu, kjer novorojenec ni kazal znakov
življenja. To je bitjece, ki ima vse: rokice, nogice, glavico,
in to je tudi za nas zelo težko. To so stvari, ki se vsakega
dotaknejo, brez razlike, sploh pa še nekoga, ki ima doma
otroka.

Nina Zorman

Ljudje, tu smo zaradi
vas

Že kot otrok je rad operiral plišaste igrače. Ljubezen do
živali ga je naprej navdihnila za delo veterinarja, a ga je
tekom osnovnošolskih let vedno bolj interesiralo delo, ki je
polno adrenalina in nepričakovanih obratov. Tako je kot
otrok sanjaril, da bo postal reševalec na motorju. Po
končani srednji zdravstveni šoli je pripravniško delo
opravljal v Zdravstvenem domu Lenart, v reševalni službi.
Takrat si je sam pri sebi rekel: »Evo, to je to, kar sem si
želel.« Reševalec Matic Arnejčič pove, da so reševalci vedno
imeli poseben ugled. In res je. Ko jih vidiš, te oblije poseben
občutek. Spoštovanje in hvaležnost hkrati. Poseben pečat
doda uniforma, ko spoznaš Arnejčiča od blizu, pa ugotoviš,
da za uniformo stoji prijazen in srčen človek, s spoštljivimi
manirami, z disciplinirano držo in s sijočim nasmehom.
Pred nekaj meseci je s partnerko Tino, ki je tudi v
zdravstvenih vodah, povil svojo prvorojenko, ki mu vedno
znova spreminja pogled na svet in je njuna velika učiteljica.
Kolikor je znano, si mora reševalec za učinkovito
nudenje prve pomoči na terenu oprtati tudi za več kot
30 kilogramov opreme. Kako izgledata delo in
delavnik reševalca?
Reševalci delamo tako imenovani ruski turnus, kar pomeni
neenakomerno razporeditev delovnega časa: 12 ur dnevna
izmena, drugi dan 12 ur nočne izmene, dva dneva prosto.
Delamo v treh ekipah: ena ekipa opravlja prevoze v
Ljubljano (onkološki pacienti oziroma pacienti, ki gredo iz
raznih zdravstvenih razlogov v Ljubljano). Druga ekipa je
nenujna ekipa s tremi reševalci, ki dela nenujne reševalne
prevoze s spremljevalcem oziroma sanitetne prevoze.
Tretja ekipa pa je ekipa nujne medicinske pomoči. V tej
ekipi sta dva reševalca in zdravnik, ki se vključuje po
potrebi. Nujna medicinska pomoč se zagotavlja 24 ur na
dan, 7 dni v tednu. Moj delovnik kot vodja reševalne službe
je zelo pester in razgiban. Zajema delo v samem turnusu in
delo v pisarni za vodenje dokumentacije. V pisarni sem
načeloma do petkrat na mesec po 8 ur, na telefonu pa sem
dosegljiv 24/7.

Foto: Tadej Regent

Kako ohranite mirno glavo, ko vam že med samo
vožnjo sporočajo, da boste soočeni s težkimi
poškodbami, v katerih so vključeni tudi otroci?
Mislim, da v prvi vrsti moraš biti človek za to. Svoje delo
moraš opravljati s srcem, da si z dušo in telesom prisoten,
ker drugače tega ne bi zmogel. Menim, da imamo reševalci

Ekipa reševalcev Zdravstvenega doma Lenart
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Ob nas so, ko jih potrebujemo. Pridejo na dom, v našo
najbolj intimno zasebnost. Pridejo takrat, ko je nekaj
hudo narobe. Nenaročeno in najpogosteje nismo
pripravljeni. V izstopajočih rdeče-oranžnih opravah
pristopijo mirno, z besedo, ki pomirja, in dejanji, ki
vlivajo upanje. Ob letošnjem 16. oktobru, ki velja za
svetovni dan oživljanja, smo se pogovarjali z Maticem
Arnejčičem, vodjo reševalne službe v Zdravstvenem
domu Lenart, kjer svoje »angelsko« delo opravlja že
slabih 14 let.

»Najhujše je, ko misliš, da
lahko rešiš vse. Vsega ne
moreš rešiti. Lahko pa
narediš tisto, za kar si
usposobljen in kar je v tvoji
moči.«
dva obraza: na eni strani smo srčni, empatični in
pripravljeni pomagati sočloveku v stiski, po drugi strani pa
smo trdni in hladni kot špricar, da znamo ohranjati trezno
glavo in strokovno postopati v kriznih situacijah. To ti mora
biti dano, tega se ne moreš naučiti. Nekoč mi je gospod
zdravnik, ki je tudi zaslužen za to, da sem tako daleč
»prilezel«, dejal: »Najhujše je, ko misliš, da lahko rešiš vse.
Vsega ne moreš rešiti. Lahko pa narediš tisto, za kar si
usposobljen in kar je v tvoji moči.« Nismo bogovi. Ne
moremo rešiti vsega. Prej kot si to vcepiš v glavo, prej ti je
lažje opravljati to delo. Po intervenciji nastopi druga
zgodba. Ko se ohladiš, so tu občutki, ki jih ne moreš opisati.
Sedaj mi je prišla na misel ena taka intervencija, ki lepo
ponazori to, kar opisujem. Otrok, star okoli 9 ali 10 let, nas
je poklical, da ne more zbuditi mamice. Ko smo prišli na
kraj, ta gospa, ki je bila stara blizu 40 let, ni kazala znakov
življenja. Naredili smo vse, kar je bilo v naši moči, na kraju
sta bili dve ekipi, dva zdravnika. Trudili smo se, da bi jo
ohranili pri življenju, ampak ni šlo. Najprej se te dotakne
dejstvo: relativna mladost same obolele, potem pa prizor,
ko stopiš iz prostora, kjer osebo skušaš rešiti. Na hodniku
stojita dva otroka, njena sinova, stara okoli 9 in 11 let. S
solzami v očeh moledujeta: »Pomagajte mamici! Zakaj ne
gre pomagati mamici?« Še zdaj se naježim ob takih stvareh
in mislim, da to ostane globoko v tebi. Tega se boš vedno
spomnil.

Če se dotakneva še covidnega obdobja: kaj je to
pomenilo za vas na urgentni vožnji?
Prilagajanje na neko novo delo. Zaščitne kirurške maske so
že od nekdaj v naši osnovni delovni opremi. Virusi so vedno
bili in vedno bodo in s tem, ko si nadeneš masko, se
zaščitiš. Ne samo pri covidu-19, ampak tudi pri drugih
nalezljivih boleznih. Bolj nam je bilo nevsakdanje oziroma
nismo bili navajeni delati s celoobraznimi maskami, ki so
nam zagotavljale popolno zaščito. Kdor je bil v vojski, ve,
da je delo v celoobraznih maskah, milo rečeno, muka. Tudi
delo v skafandrih. Ob uniformi smo morali obleči
skafander, potem pa iti na teren. V poletnih časih, ko je
zunaj pripekalo 30 stopinj, je bilo to zelo naporno in
utrujajoče. Protokoli oblačenja in slačenja, intenzivno
razkuževanje vse opreme, delovnih površin, avtov.
Posledično pa so se tudi dostopni časi podaljšali. Tako
oblačenje ti je vzelo na primer 3 minute, ki so pri našem
delu velikokrat življenjskega pomena.
Prej ste omenili, kako veliko težo imajo besede
pohvale. Stopnja žaljivk na račun zdravstvenega
osebja je v zadnjem času eskalirala. Ob težkem in
napornem delu ste še psovani.
Res je, včasih nas reakcije ljudi tako zelo presenetijo, da
smo brez besed. Zato ljudem polagam na srce: mi smo za
to, da ljudem pomagamo. Mi nismo za to, da jim
odvzemamo svobodo, pravice, ampak pridemo k njim zato,
da jim pomagamo. To, da si mora nekdo nadeti masko, je
spoštljivo do njega in mene. S tem se zaščiti pred meno in
jaz pred njim. Če se dotaknem cepljenja, vemo, da je to v
zdravstvu zasidrano že kar lep čas in tudi podprto z dokazi,
da pomaga pri premagovanju nekaterih nalezljivih bolezni.
Infektologi oziroma zdravniki, ki se ukvarjajo s tem
področjem, so bili zelo uspešni pri boju s črnimi kozami,
tifusom, tetanusom, steklino itd. Črne koze so
izkoreninjena bolezen po zaslugi cepljenja. Tudi takrat, ko
je bila epidemija črnih koz v bivši državi Jugoslaviji, je bilo
cepljenje edina rešitev za zajezitev, nihče se ni vprašal, bo
ali ne bo, ker je bilo zaupanje. S sodobnimi mediji in
diskusijami na Facebooku ima vsak pravico do svojega
mnenja, do nasprotovanja. Nima pa vsak pravice, da se bo
spuščal v delo posameznika, za katero ni strokovno
usposobljen. Tako se tudi jaz ne spuščam v delo, ki ni v
moji stroki, in zato naj se tudi ljudje, ki niso v moji stroki,
ne spuščajo v moje delo. S socialnimi omrežji se je stopnja
spoštovanja do prav vsakega poklica popolnoma
razvrednotila. Včasih malo sarkastično rečem, da bi bil
vsak rad internetni zdravnik.
Kaj mislite, da nas čaka v prihodnosti? Ali bi bilo
možno, da bi roboti prevzeli vaše delo?
Ne, roboti nas nikakor ne bodo nadomestili. Dejstvo je, da
robot ne more zdraviti duše ljudi. Tudi ljudje, ki se
zavedajo, da so zelo bolni in nimajo več veliko časa bivati
na tem svetu, potrebujejo toplino, dotik, objem, nasmeh,
lepo besedo – s tem jih tudi zdraviš. Tako da na robotiko
kar pozabimo. Vedno sem optimističen človek in gledam
pozitivno na svet in prihodnost. Samo preseljevanje ljudi
na našem območju je zelo veliko, zato se bomo posledično
širili tudi v našem zdravstvenem domu. Tudi zdaj, v tem
mojem kratkem obdobju dela, smo se zelo razširili. Da
kakovost ostaja, pa se moraš venomer izobraževati in
uporabljati nove smernice, ki jih razvijajo naši
strokovnjaki. Ne preda(j)mo se, pozitivna energija naj šiba
dalje!
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Občina Lenart
Nataša Rodeš

Certifikat “Naše najboljše” tudi v
Voličino

Trgatev v vrtcu Lenart

moke, temveč durum zdrob,« razložita Igor
in Gabrĳela, ki sta s svojimi izdelki uspela
prodreti tudi na šolske jedilnike in za
slovenske vrtce razvila poseben izdelek:
»Rizi je testeninski riž, ki je lahko kot priloga
ali kuhan v juhi. Vsebuje 30 % jušne
zelenjave – zeleno, korenček in peteršiljevo
korenino. Vsi naši izdelki vsebujejo svežo
blanširano zelenjavo. Rizi pa je lahko
navadni jajčni, z jušno zelenjavo ali pirin, ki
smo ga razvili na željo stranke zaradi
preobčutljivosti na belo pšenično moko.
Mlajši otroci ga lažje zaužĳejo kot navadne
jušne rezance. Hkrati se Rizi pripravi res na
izi.« Poleg prejema certifikata Naše najboljše
pa so Škamlečevi ponosni na to, da so
njihove testenine odpotovale že tudi v New
York in Dubaj. »Oba z Gabrĳelo sva v službi,
izdelava testenin pa je naš družinski projekt,
zato se z njim ukvarjamo res s posebno
energĳo in z veseljem. Tako vsak naš paket
testenin pospremi stavek »Narejene z
ljubeznĳo« na etiketi. Verjamemo, da dober
glas seže v deveto glas,« je jasen Igor, ki še
doda, da so bili posebej počaščeni, ko jih je
na sejmu AGRA v Gornji Radgoni s svojim
obiskom na stojnici počastil minister za
kmetĳstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Jože
Podgoršek.

Tradicionalna trgatev vrtčevske trte se je
odvĳala 22. septembra.
Ob parku čutnih poti se najmlajši srečujejo z
naravnimi gradivi, ki nas obkrožajo. Letos je
tudi tukaj trta obrodila obilno in že četrtič
smo trgatev opravili v prĳetni družbi otrok,
vzgojiteljic in članov Društva vinogradnikov
Lenart. Trgatvi so se pridružili predsednik
Društva vinogradnikov Lenart Stanko
Kramberger, župan občine mag. Janez
Kramberger,
pomočnica
ravnatelja
Aleksandra Selinšek, ravnatelj Marjan
Zadravec ter zakonca Kovačič in Šiler. Ovtar
Slovenskih goric Marko Šebart je otroke
pozdravil in razložil naloge ovtarja.

Darja Ornik

Osnovnošolci obiskali župana

Valerija Jelen

Srečanje in posvet na temo
turizma v občini in Slov. goricah
V ponedeljek, 18. oktobra, so se v Centru
Slovenskih goric v Lenartu srečali
ponudniki, ki delujejo v turizmu, župani in
drugi predstavniki občin iz Slovenskih
goric, predstavniki Razvojne agencije
Slovenske gorice, turističnih društev,
Slovenske turistične organizacije itd.
Srečanje je povezoval gostitelj srečanja,
župan Občine Lenart Janez Kramberger.
Namen srečanja, ki je potekalo v obliki
predavanj in razprave, je bilo v prvi vrsti
mreženje
ponudnikov
in
odpiranje
razvojnih
ter
poslovnih
priložnosti
delovanja v turizmu na podeželju.
Osrednja gostja srečanja Maša Klemenčič iz
STO je predstavila trende razvoja
slovenskega
turizma v pocovidnem
obdobju, Zeleno shemo slovenskega
turizma in pomen pridobivanja trajnostnih
certifikatov za ponudnike. RASG je
udeležencem
predstavila
priložnosti
razvoja turizma na podeželju, pomen
sezonskosti lokalne ponudbe, načelo
kratkih dobavnih verig in najbolj aktualne
projekte v teku: Incoming agencijo, Na
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tržnico z Ovtarjem, Kolesarske povezave na
območju ORP Slovenskih goric, PONI –
podjetno nad izzive. O dopolnilni
dejavnosti na kmetiji (gostinstvo in
nastanitve) je govorila Terezija Bogdan iz
KGZS Zavod Ptuj. Peter Brumen iz podjetja
Saubermacher, d. o. o., in Avgust Zavernik
iz Občine Lenart sta govorila o vplivu
turizma na okolje in podnebje (zrak, voda,
odpadki, energetika) ter o tem, kako preiti
v trajnostno okoljsko sprejemljiv turizem.
Kot primer dobre prakse se je predstavil
Hotel Bioterme Mala Nedelja, katerega
predstavnica
Jožica
Polajnko
je
sodelujočim predstavila tudi trajnostni
znak Marjetica v praksi. V okviru razprave
so ponudniki odkrito predstavili težave,
pomanjkljivosti, s katerimi se srečujejo pri
izvajanju svojih aktivnosti, in kako bi želeli,
da se turizem v Slovenskih goricah razvija
v prihodnje. Potek razprave je dobrodošla
popotnica za nadaljnji razvoj turizma na
tem območju. Dogodek je potekal v
soorganizatorstvu Občine Lenart in RASG.

Nekoč je trgatev veljala za pravi praznik, ki
se ga je veselilo mlado in staro. Ker si tudi v
vrtcu v sodelovanju z vinogradniki
prizadevamo ohranjati stare običaje, smo
trgatev prikazali na star način. Pred in po
trgatvi je hišnik Sašo Urbanič pripravil vse
potrebno. Otroci Zelene igralnice so bili vse:
trgači, brentarji in prešarji. Ob zvokih
narodnozabavne glasbe je bilo trganje
prĳetnejše, kuharji so pripravili ocvirkovko,
sok pa je bil letos sladek kot med in je
navdušil naše male »brače«, pa tudi starejše.
Ob trgatvi, prešanju in pokušanju grozdnega
soka smo preživeli prĳeten popoldan.

Foto: arhiv občine

Zavod za turizem Maribor od leta 2020
podeljuje kolektivno blagovno znamko Naše
najboljše, ki je ena izmed več kot desetih
blagovnih znamk na Slovenskem. Kolektivne
blagovne znamke na Slovenskem združujejo
prehrambne in rokodelske izdelke. Skrbniki
posameznih znamk jamčĳo, da je izdelek,
označen s katero izmed blagovnih znamk,
skrbno pridelan in ima s certifikatom
potrjeno vrednost lokalnega. Z blagovno
znamko Naše najboljše so označene tudi
testenine, ki jih v Voličini izdeluje družina
Škamlec. »Certifikat smo prejeli za testenine
Trio adĳo, Koprivčke – pirine testenine s
koprivo, Rizi – testeninski riž in za domače
široke rezance,« pove najmlajši član družine,
Ian, ki je star 11 let, o testeninah pa je
napisal že nekaj pesniških rim. »Skoraj vsak
dan grem s staršema vsaj malo v delavnico.
Pomagam pri pakiranju, največkrat pa pri
etiketiranju,« razloži Ian, ki testenine tudi že
s pridom uporablja v kuhinji. »Da, res že
malo kuham. Pred kratkim sem spekel
testeninske mafine po čisto svojem receptu.«
Na pridobljeni certifikat so člani družine zelo
ponosni. »To je potrditev, da smo na pravi
poti, ko zahtevamo, da so vse surovine
slovenskega in izsledljivega porekla.
Obenem ne uporabljamo navadne pšenične

Foto: arhiv vrtca

Foto: osebni arhiv

Aleksandra Papež

V petek, 8. oktobra, so se učenci 3. razreda
odpravili v center Lenarta, kjer so obiskali
Občino Lenart. Kot se spodobi, jih je
najprej sprejel župan mag. Janez
Kramberger in jim predstavil svoje delo.
Sledilo je srečanje z direktorjem občinske
uprave Martinom Breznikom. Nato so se

odpravili v sejno sobo, kjer so Nejca izvolili
za župana, Gajo pa za podžupanjo, vsi
ostali so bili svetniki. Razpravljali so o
čistem okolju, skrbi za živali in o igralih v
Voličini. Po končani seji so sledili
pogostitev in sproščeni razgovori z
županom.
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Občina Lenart

Damjan Veršič

Največji nakupovalni center v Slovenskih
goricah – Nakupovalni park Lenart, ki se
nahaja med hipermarketom Spar in novo
trgovino Lidl v lenarški industrĳski coni, ob
glavni cesti Lenart–Gornja Radgona, je konec
septembra odprl svoja vrata. Prodajalne Jysk,
Mana, Tedi, Kik in Sanolabor so že odprte,
medtem ko bodo v kratkem odprte še Family
cafe (kavarnica z veliko otroško igralnico),
Telekom, Telemach in A1 ter Müller,
predvidoma v decembru pa v Nakupovalni
park Lenart prihaja še lekarna.
Novi nakupovalni park, ki se razprostira na
površini 15.000 kvadratnih metrov, je
zasnovan po principu »fachmarkta«, kar
pomeni, da imajo trgovine lasten vhod in
lastno dostavo. Središče je moderno
zasnovano, ob glavnem objektu se nahajata
dva pomožna, tako imenovana paviljona,
med katerima so uspeli ustvariti deloma

zaprt prostor, ki bo namenjen za občasne
lokalne dogodke in prireditve. Za obiskovalce
je na voljo tudi 150 urejenih parkirnih mest.
Samo Kurnik, predstavnik investitorja,
podjetja Devia, naložbe, d. o. o., se je v
nagovoru na otvoritvi zahvalil vsem
udeležencem v projektu, torej občinski
upravi, upravni enoti, direkcĳi za
infrastrukturo, izvajalcem, nadzornikom,
projektnemu biroju in svoji družini. Na
projektu smo delali deset let, smo pa v
rekordnem času, v štirih mesecih in pol,
postavili največji »fachmarket« v podravski
regĳi. Vesel sem, da so se obiskovalci
pozitivno odzvali na novo pridobitev in se
udeležili otvoritve.«

Drzna investicija Kurnikovih
Župan občine Lenart mag. Janez Kramberger
je v nagovoru poudaril, da ima Lenart že brez

Dr. Marjan Toš

Turizem v sozvočju stare trte,
Štupičeve vile, klopotca in
Maistrove kleti

novega trgovskega parka največ trgovskih
površin na prebivalca, z današnjo otvoritvĳo
pa jih ima še znatno več. »Ta investicĳa
družine Kurnik je drzno dejanje, zlasti po
finančni plati. Gre za veliko naložbo in želim,
da se jim bodo zastavljeni načrti izšli in da
bodo najemniki in lastniki teh lokalov dosegli
tisto, kar so si zastavili.« Župan je ob tem
opozoril še na 70 novih delovnih mest, ki jih
prinaša nakupovalni park in izrazil željo, da
bodo ta delovna mesta dobro plačana, kupci
pa, da bodo v nakupovalnem središču dobili
tisto, kar želĳo. »Kot lokalna skupnost pa smo
bili pri tej investicĳi kooperativni, tako

občina kot upravna enota. Poskrbeli smo
zlasti za infrastrukturni del industrĳske cone,
v kateri smo z glavne ceste uredili tri dovoze,
dovozi pa so tudi po vzporedni ulici znotraj
cone. Družini Kurnik se za to naložbo iskreno
zahvaljujem.«
Zbrane je na kratko nagovoril tudi poslanec
Franc Breznik, ki je med drugim povedal:
»Največkrat govorimo o tem, da je Lenart
osrednje gospodarsko, upravno, predvsem pa
kulturno središče Slovenskih goric. Danes, s
to otvoritvĳo projekta, pa Lenart dobiva tudi
največje trgovsko središče v Slovenskih
goricah.«

Nina Zorman

Naši ponudniki na sejmu v Grazu

dolg iz projekta v Maistrovem letu 2018, ko
je bilo dogovorjeno, da je treba obiskovalcem
Zavrha ponuditi temeljne informacĳe o
Štupičevi vili, o razstavi Maister po Maistru
in o Zavrhu nasploh. Informativna tabla je
lepo oblikovana in vsebinsko bogata, poleg
kratkih informacĳ o poglavitnih zanimivostih
in značilnostih Zavrha ponuja celo obris
geografske legende kraja z okolico. Gre za
dodelano celovito podobo, ki jo je zdaj treba
le še negovati in dopolnjevati. Ena do prvih
priložnosti dopolnitve bo strokovna ureditev
cimprače ob vili, ki mora postati v
vsebinskem pogledu res verodostojna
viničarska hiša z opremo, kakršna je bila
značilna za viničarske kraje po Slovenskih
goricah. V njej bodo obiskovalci Zavrha
dobili dopolnjeno podobo o kraju in ljudeh,
ki so nekoč tod živeli, delali v vinogradih, na
njivicah in v sadovnjakih ter pustili globoke
sledi. Tako kot sta pustila globoke sledi tudi
Maister in Štupica. Življenja brez sledi pač ni
in Zavrh nam s svojimi zgodbami to venomer
dokazuje.

Od sejma Messe Congress Graz je Občina
Lenart prejela povabilo za predstavitev
lokalne slovenskogoriške kulinarike na sejmu
Grazer Herbstmesse. Na sejem smo se s
kulinarično ponudbo Slovenskih goric
prĳavili že v lanskem letu, vendar je bil sejem
zaradi epidemĳe covida-19 odpovedan.
Povabilo in udeležba na sejmu Grazer Messe
je posledica odličnega sodelovanja in
predstavitve naših ponudnikov na prireditvi
Fest der Regionen (Praznik regĳ), ki je bila v
preteklih letih v Bad Radkersburgu.
Pod imenom VISIT LENART so se na stojnici
graškega sejmišča predstavili ponudniki iz

občin Lenart in Sv. Ana, na željo
organizatorjev
sejma
so
promovirali
slovenskogoriško gibanico. Udeležba na
sejmu Grazer Herbstmesse pod imenom Visit
Lenart je bila namenjena promocĳi Lenarta,
lokalne ponudbe, zlasti tradicionalne
kulinarike in lokalnih ponudnikov z območja
občine Lenart in Sv. Ane.
Organizatorji sejma trdĳo, da je bilo število
obiskovalcev precej nižje kot v preteklosti,
kar je posledica epidemioloških ukrepov in
razmer. Gotovo pa je predstavitev naše
lokalne ponudbe pod imenom Visit Lenart
dosegla svoj namen.

Nina Zorman

Posebno priznanje Zavrhu
Utrinek iz letošnje trgatve

V. d. postal Franc Belšak
Na seji Občinskega odbora DeSUS Lenart v začetku oktobra so prisotni za
novega vršilca dolžnosti predsednika stranke soglasno izvolili Franca
Belšaka. Kot nam je povedal Belšak, so za člane in simpatizerje na
razpolago v torek med 9.00 in 13.00 ter v petek med 11.15 in 13.30.

ŠT. 9│29. OKTOBER 2021

Foto: osebni arhiv

Zmago Šalamun

Na Dnevih slovenskega turizma so bila 14.
oktobra
v
Postojni
podeljena
najprestižnejša priznanja Turistične zveze
Slovenĳe v vseslovenskem natečaju Moja
dežela – lepa in gostoljubna 2021.
Strokovna komisĳa je podelila tudi dve
posebni priznanji; prvo je romalo v roke
Zavrha pri Lenartu, prejela pa sta ga tudi
projekt Expano in Soboško jezero.
Priznanje sta iz rok letošnjega častnega
pokrovitelja, predsednika države Boruta
Pahorja, prevzela predsednik Krajevne

Foto: arhiv občine

Foto: arhiv občine

Foto: arhiv občine

Občina Lenart v Slovenskih goricah je v
sodelovanju s Turističnim društvom Rudolfa
Maistra–Vojanova iz Zavrha tudi letos
pripravila tradicionalno trgatev v Zavrhu.
Simbolično so pobrali grozdje s potomke
mariborske stare trte z Lenta, ki raste ob
Maistrovem razglednem stolpu. Cepič je
mesto Maribor podarilo Zavrhu in občini
Lenart v okviru Maistrovih spominskih
prireditev leta 2005. Potomka stare trte je
eden od prepoznavnih znakov tega kraja, v
katerem je trikrat počitnikoval general
Rudolf Maister. Bil je v gosteh pri
mladostnem prĳatelju Franju Štupici,
notarju iz Lenarta. Maistru v čast že od leta
1985 potekajo organizirane spominske
prireditve, ki so jih leta 2018 nadgradili z
odkupom in obnovo Štupičeve vile, v kateri
so uredili muzejsko zbirko Maister po
Maistru. Od letos je v Zavrhu odprta še
Maistrova klet, postavili pa so tudi
informativno tablo o znamenitostih tega
kraja v slovenskem, nemškem in angleškem
jeziku.
S tem je Občina Lenart izpolnila še zadnji

Foto: arhiv Devia, d. o. o.

Nakupovalni park Lenart odprt

skupnosti Voličina Peter Golob in Valerĳa
Jelen iz Občinske uprave Občine Lenart.
Prejeto priznanje potrjuje, da občinska
uprava dela prav in da je na pravi poti.
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Občina Benedikt
Damjan Veršič

V nedeljo, 3. oktobra, so pri Svetih Treh
Kraljih
nad
Benediktom
pripravili
tradicionalno, letos že 15. trgatev Čolnikove
trte, kot so v tej slovenjegoriški občini
poimenovali potomko mariborske stare trte,
ki so jo člani domačega turistično
vinogradniškega društva posadili leta 2005.
Ob njej od leta 2006 rasteta še avtohtona
sorta radgonsko-kapelskih goric radgonska
ranina in že dobrih 80 let star domači
kvinton.
Trte so zasajene v neposredni bližini rojstne
hiše
Dominika
Čolnika,
velikega

Foto: arhiv občine
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Čolnikovo trto so potrgali že 15.

narodnjaka, domoljuba, veterinarja in
vinogradnika, ki naj bi pridelal prvo ledeno
vino na svetu, plato pred njimi pa je urejen
za izvedbo slovesnih in družabnih prireditev
ter bo, kot so povedali v občinski upravi, tak
ostal še nekaj časa. Zraven je tudi leta 2013
obnovljena vinska klet, ki jo upravljajo člani
Turistično-vinogradniškega društva Benedikt.
Sicer je še vedno v lasti župnĳe, vendar jo
vzdržujejo vinogradniki, ki v njej shranjujejo
vino. In to tako tisto, ki ga pridelajo od
potomke, kot tudi vino, ki ga pridobĳo iz
vinograda, ki ga imajo v najemu od družine

Šĳanec. Je pa klet primerna tudi za izvedbo
degustacĳ in družabnih srečanj.

Obrodila je 36 grozdov
Letošnje trgatve so se ob županu mag.
Milanu Repiču in predsedniku Turističnovinogradniškega društva Benedikt ter
občinskem viničarju Marjanu Farasinu
udeležili še župnik Marjan Rola, vinska
viteza Zlatko Borak in Franci Zorko,
benediški ovtar Janez Žižek in cerkvenjaška

vinska kraljica Tjaša Simonič.
Zaradi pozebe in poletne suše je bil pridelek
letos nekoliko manjši. Pobrali so le 36
grozdov in stisnili okoli 10 litrov mošta.
Kletar je zatrdil, da se bo pri kletarjenju
potrudil, da bo kakovost vina odlična.
»Nekaj vina namenimo občini za
protokolarne namene, ostalo pa ponudimo
našim gostom in na ta način promoviramo
naše društvo,« nam je povedal predsednik
benediških vinogradnikov Marjan Farasin.

Damjan Veršič

Cesta na Drvanji modernizirana
finim tamponom in asfaltiranje. Po
končanem asfaltiranju pa še urejanje bankin
in jarkov. V vmesnem času je veliko dela in
tudi finančnih sredstev zahtevalo urejanje
odvodnjavanja meteornih voda. »Mislim, da
smo odvodnjavanje uredili dovolj dobro, da
tudi večji nalivi ne bodo povzročali večje
škode
na
objektih
in
površinah.
Najverjetneje pa bodo težave nastajale pri
ekstremnih nalivih, kakršnim smo priča v
zadnjem času, saj vidimo, da velikih količin
vode, ki pade v kratkem času, enostavno ne
moremo na hitro odpeljati,« še dodaja
župan.

Foto: Damjan Veršič
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Izvedli gasilsko vajo

Prostovoljno gasilsko društvo Benedikt je v
mesecu požarne varnosti, v katerem tokrat
posebej opozarjamo na nevarnost požara po
potresu, pripravilo vsakoletno občinsko
gasilsko vajo.
Vaja, ki je bila predhodno napovedana, je
potekala
na
Čolnikovem
trgu
v
večstanovanjskem stolpiču 12–15, katerega
upravnik je podjetje Tamstan, d. o. o.
Sodelovalo je 15 operativnih gasilcev s
tremi vozili, vajo pa so si med drugim
ogledali namestnik Gasilske zveze Lenart
Jože Fras, upravnik objekta Robert Golob in
župan občine Benedikt mag. Milan Repič.

V kletnih prostorih je bila
ukleščena oseba

Foto: Damjan Veršič

»Večji del vaje se je odvĳal v kletnih
prostorih, kjer je bila ukleščena oseba, ki
smo jo gasilci rešili. Izveden je bil tako
imenovani notranji napad z dihalnimi

aparati. Posledično je bila potrebna
evakuacĳa stanovalcev bloka. Moram jih
pohvaliti, saj so pridno sodelovali z nami, za
kar se jim tudi zahvaljujem,« je povedal
poveljnik PGD Benedikt Franc Lakner.

Z izvedbo vaje so zadovoljni
Lakner ocenjuje, da so vajo uspešno
izvedeli, po njegovem mnenju pa so
najpomembnejše izkušnje, ki so jih gasilci
pri tem pridobili. »Tako kot pri vsaki vaji
smo se tudi pri tej nekaj novega naučili, in
to zlasti pri iznosu in oskrbi ponesrečenca.
Pri evakuacĳi stanovalcev, kar je bilo za nas
nekaj novega, smo naleteli na različne ljudi
z različnimi karakterji. Pri tem je treba
dodati, da je tudi nedavna epidemĳa covida19 prispevala k temu, da so nekateri
previdnejši. Sicer pa nobena situacĳa ni
enaka prejšnji.«

Občina Benedikt je v letošnjem letu
pristopila k modernizacĳi cestnega odseka
na Drvanji, smer Valner–Senekovič. Gre za
dobrih 900 metrov dolg odsek ceste, ki je bil
sicer
gramoziran,
vendar
je
ob
dolgotrajnejšem dežju ali večjih nalivih
gramoz odnašalo, naredile so se posede
oziroma jame, pojavljati se je začelo blato.
Omenjena cesta ni toliko prometno
obremenjena, se pa po njej prevaža težji
tovor. »Cesta namreč vodi do dveh večjih in
razvojno naravnanih kmetĳ v naši občini, ki
imata temu primerno sodobno, zmogljivo in
tudi težjo mehanizacĳo. Ob tem pa to cesto
uporabljajo tudi kmetje od drugod, tako da
je bila že zelo slabo prevozna, sploh za
osebna vozila,« so pojasnili v benediški
občinski upravi.

Odmero ceste so opravili že v lanskem letu.
V letošnjem poletju, v mesecu julĳu, pa so
začeli z gradbenimi deli. Sledili so poletni
meseci, v katerih je zaradi dopustov in tudi
dodatnih del, ki so bila v glavnem vezana na
odvodnjavanje in reševanja uvozov,
modernizacĳa nekoliko zaostajala, v
oktobru pa je cesta že dobila asfaltno
prevleko. Vrednost projekta znaša dobrih
150.000 evrov, pri čemer je sredstva občina
zagotovila v proračunu.

Najprej odmerili traso ceste
Cesto je bilo treba najprej odmeriti, saj je
potekala po zasebnih zemljiščih. »Ob tem se
želim vsem lastnikom zemljišč, po katerih je
potekala cesta, zahvaliti, da so se z odmero
strinjali in da so nove parcele, ki so ob tem
nastale, tudi brez finančnega nadomestila
prenesli na občino in s tem omogočili, da
smo s sanacĳo ceste sploh lahko začeli,«
pravi župan Občine Benedikt mag. Milan
Repič.

Poskrbeli so za ustrezno
odvajanje meteornih voda
V nadaljevanju so sledili določitev trase,
položitev politlaka, nasutje grobega
gramoza in utrjevanje, nato izravnava s
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Sredstva zagotovili v
občinskem proračunu

Foto: Damjan Veršič

Damjan Veršič
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V okviru lokalne kmečke tržnice tudi Dan odprtih vrat za starejše v
občini Benedikt in predstavitev projekta EU

Ljudje so nekoč živeli bolj povezani z
naravo, ki jim je v vsakem letnem času
dajala hranila, potrebna za eksistenco. Ko še
ni bilo zamrzovalnikov, hladilnikov in
določenih tehnik predelave živil, ki jih
poznamo danes, so ljudje jedli samo
sezonsko hrano, tisto, ki je bila na voljo.
Naši stari starši niso razmišljali o poreklu
hrane in o tem, ali je nekaj zdravo ali ne.
Preprosto pojedli so tisto, kar so pridelali. V
današnjem času, ko imamo vsak dan na
voljo katero koli sadje ali zelenjavo, pogosto
pozabljamo na pomen sezonskega in
uravnoteženega jedilnika.
Lokalna kmečka tržnica v Benediktu je
zadnji petek v septembru obiskovalcem
ponudila obilo raznovrstnih, kakovostnih,
sezonskih živil in drugih izdelkov. Namen
tržnice ni bila le prodaja na stojnicah,
ampak veliko več. Ljudje so ob sprehodu po
tržnici začutili lokalni utrip prebivalstva,
vonj sveže pridelane hrane, razvajali
brbončice z okusi lokalnih vin in drugih
dobrot.

Lokalna kmečka tržnica je
prostor, kjer se srečujejo
znanci in kjer nastajajo
nova prijateljstva
Na že drugi tržnici z lokalno in sezonsko
ponudbo so se predstavili: Čebelarstvo
Mezgec in Čebelarstvo Zarnec z medenimi
izdelki, Na grünti – Kmetĳa Kocmut s svežo
pridelano zelenjavo, Pivovarna KramBrew –
Matĳa Kramberger, ki je ponujal domače
pivo (lager in pale ale), Kmetĳa Dirnbek
Krajnc s ponudbo mlečnih izdelkov, Igor
Škamlec z domačimi testeninami, Jožica
Šerbinek s ponudbo z zeliščnega vrta,

“Ljudje so ob
sprehodu po tržnici
začutili lokalni utrip
prebivalstva”
Marjana Poharič s šivanimi izdelki,
Vinogradništvo Ivan Janez Pučko in
Turistično-vinogradniško društvo Benedikt s
ponudbo vin iz Slovenskih goric. Dogajanje
so popestrile še stojnice Varstveno
delovnega centra Polž iz Lenarta z
ročnodelskimi izdelki ter dve stojnici, na
katerih je Občina Benedikt predstavila dva
sočasna projekta.

Predstavili projekt EU,
imenovan Spodbujanje
demokratičnega
sodelovanja na ravni EU
V
prvem
projektu,
imenovanem
Spodbujanje demokratičnega sodelovanja
na ravni EU, občina sodeluje kot partnerica
v okviru Evropske akademske mreže,
njegova izvedba pa se sofinancira iz
programa The Europe for Citizens
Programme.
Namen projekta, katerega vodilni partner je
Občina Veliko Tarnovo iz Bolgarĳe,
sodelujejo pa še partnerji iz trinajstih držav,
je vzpostavitev mreže mest, v okviru katere
poteka razprava o prihodnosti Evrope in o
izzivih evroskepticizma. Glavni namen
projekta je državljanom EU omogočiti boljše
razumevanje postopkov in standardov, ki
predstavljajo Evropo in aktivno evropsko
državljanstvo. Projekt bo ustvaril priložnosti
za medsebojno razumevanje, medkulturno

učno solidarnost, družbeno udejstvovanje in
prostovoljstvo na ravni EU. V okviru kmečke
tržnice je občina obiskovalcem omenjeni
projekt EU predstavila in vse zainteresirane
seznanila
z
možnostmi
njihovega
demokratičnega sodelovanja na ravni EU v
okviru aktivnega evropskega državljanstva.
Projekt je bil predstavljen tudi na prireditvi
15. trgatve Čolnikove trte 2. oktobra pri
Svetih Treh Kraljih.

Dan odprtih vrat za starejše
v občini postavlja v
ospredje medgeneracijsko
sodelovanje
Na tržnici pa so pripravili tudi tako
imenovani Dan odprtih vrat za starejše v
občini. Občina Benedikt se je namreč
pridružila
nacionalnemu
programu
duševnega zdravja Mira, ki poteka pod
okriljem Nacionalnega inštituta za javno
zdrave in Ministrstva za zdravje. Namen
projekta je doseči večjo vključenost starejših
v lokalnem okolju, zmanjšati osamljenost,
izboljšati njihovo (duševno) zdravje, doseči
medgeneracĳsko
povezovanje
ter
opolnomočiti starejše in njihove svojce.
Na dnevu odprtih vrat, ki so ga v Benediktu
organizirali v okviru lokalne kmečke tržnice,
so se obiskovalci lahko seznanili z
organizacĳami in društvi, ki delujejo v
občini ali sodelujejo z njo, s prostočasnimi
aktivnostmi v občini in viri pomoči, ki so jim
na voljo. S tem želĳo spodbuditi večjo
vključenost starejših v omenjene aktivnosti.
V projektu je poleg Občine Benedikt
sodelovalo tudi Društvo upokojencev
Benedikt, katerega člani so predstavili
aktivnosti, ki jih pripravljajo za starejše. V

društvu
imajo
organizirano
mrežo
poverjenikov, ki zelo dobro poznajo teren in
so tudi pripravljeni prostovoljno opravljati
dela, za katera se dogovorĳo. Na
predstavitvi so sodelovali še predstavniki
Doma Danice Vogrinec Maribor, Občinska
organizacĳa Rdečega križa Benedikt,
lenarška enota Centra za socialno delo
Maribor in Zdravstveni dom Lenart.
Kot je povedal župan mag. Milan Repič, je
Občina Benedikt skupaj s partnerji projekt
organizirala, ker se zaveda, da je življenje
starejših občank in občanov pestro ter
zajema mnogo interesov in potreb, pa tudi
problemov. Dogodek je bil namenjen
povezovanju, vključevanju in druženju tako
starejših kot ostalih, saj je medgeneracĳsko
sodelovanje zelo pomembno za delovanje
skupnosti. Občina Benedikt si prizadeva
ustvarjati pogoje za izvajanje raznih
aktivnosti, ki se jih udeležujejo starejši,
hkrati pa pomaga tudi ljudem, ki v starosti
živĳo doma in potrebujejo pomoč. Zato
sofinancirajo izvajanje zdravstvene nege na
domu, organizirana pa je tudi socialna
pomoč. Ksenĳa Kovač, višja svetovalka iz
občinske uprave, ki je bila zadolžena za
organizacĳo dogodka, je dodala, da je vizĳa
Občine Benedikt spodbujati aktivno
življenje starejših, s katerim naj bi dosegli
vrednote, kot so: pripadnost in vključenost,
soustvarjanje
medsebojnih
vezi
in
vzpostavitev stalnega pretoka informacĳ
med javnimi službami.
»Z izvedbo dogodka Dan odprtih vrat za
starejše v občini, smo bili zadovoljni, saj
smo starejše občanke in občane seznanili z
aktivnostmi in informacĳami o pomoči
potrebnih med javnimi službami in društvi,«
so še povedali v benediški občinski upravi.

Damjan Veršič

V soboto, 25. septembra, so v Hočah
potekale pokrajinske veteranske športne
igre, ki sta jih organizirala Območno
združenje veteranov vojne za Slovenĳo
Maribor in Pokrajinski odbor ZVVS
Vzhodnoštajerske pokrajine. Iger se je od
osem
povabljenih
udeležilo
sedem
območnih združenj veteranov vojne za
Slovenĳo, in sicer iz Ormoža, Ptuja,
Lenarta, Slovenske Bistrice, Ruš, Kungote,
Pesnice in Šentilja ter Maribora.
Tekmovanja, sodelovalo je 70 tekmovalcev,
so potekala v štirih disciplinah, in sicer v:
streljanju s serĳsko zračno puško,
hitropoteznem šahu, metu šolske bombe na
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cilj in visečem oziroma ruskem kegljanju.
Pri metu šolske bombe se je najbolje
odrezala tričlanska ekipa Območnega
združenja veteranov vojne za Slovenĳo
Lenart, ki je dosegla 46 točk.
Ekipo so sestavljali tekmovalci iz
Benedikta: Bogdan Hoja, Franc Petko in
Silvo Vajs, ki so se v metu šolske bombe na
cilj najbolje odrezali tudi na 5. memorialu
Marjana Streharja, ki je v veteranskem
centru v Brinju potekal 29. septembra.
Organizator dogodka je bilo Območno
združenje veteranov vojne za Slovenĳo
Slovenska Bistrica.

Foto: Damjan Veršič

Benediški vojni veterani znova najboljši v metu šolske bombe na cilj
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ob kateri so štiri domačĳe, smo vsi zelo
veseli, vsi pa smo tudi izkoristili to, da je
bila gradbena mehanizacĳa v bližini, in
smo si kaj uredili tudi na lastne stroške.«
Sicer pa so na domačĳi Irgoličevih, kjer
»virti« že sin Aleš in na kateri redĳo do 250
pitancev, imeli okolico objektov že do sedaj
lepo urejeno. Kljub temu pa jim bo zaradi
modernizirane ceste marsikatero delo
oziroma prevoz lažje opraviti.

»Napišite, da se za modernizacĳo in
asfaltiranje ceste zahvaljujem županu in
celotnemu občinskemu svetu,« nam je ob
obisku dejala Svetlana Mlasko, ki se je z
nami pogovarjala z malim Anejem v
naročju. Ravno on in pripadniki njegove
generacĳe so tisti, ki jim takšne in podobne
naložbe v komunalno infrastrukturo
odpirajo lepšo pot v prihodnost.
Mimogrede povejmo, da so ob cesti
namestili
tudi
cevi
za
razširitev
širokopasovnega optičnega omrežja, s
čimer bodo v prihodnosti odpravili še eno
»belo liso«.

Življenje bo bolj
kakovostno
»Sedaj bo naše življenje bolj kakovostno,
saj nam ne bo več treba razmišljati o tem,
kako bomo v slabem vremenu prišli od
doma in nazaj domov. Občino smo leta in
leta opozarjali na slabo stanje naše ceste,
župan pa nam je vedno dejal, da prej kot
slej pridejo na vrsto za modernizacĳo vse
ceste. In letos je zares prišla na vrsto naša.
To se mi zdi tudi prav, saj vsi plačujemo
davke,« pravi Mlaskova, ki nam je med
smehom zaupala tudi, da so asfaltirane
ceste vsi tako veseli, da sta jo z možem že
pometla in z nje odstranila jesensko listje,
čeprav cesta še sploh ni bila uradno
prevzeta.« Prevzemna komisĳa si jo je
ogledovala ravno ob našem obisku.
Nič manj veseli niso domačini ob cesti JP
704 171 Zgornja Ščavnica–Irgolič, ki jo je
Občina Sveta Ana prav tako modernizirala
in asfaltirala v letošnjem poletju. »Doslej je
bila naša cesta, ki je dolga 560 metrov,
makadamska in v precej slabem stanju,«
pravi Albin Irgolič. »Modernizacĳe ceste,
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Kot pravi Albin Irgolič, so na modernizacĳo
ceste čakali deset let. Meni, da je bilo
odločilno, da so po ustanovitvi samostojne
občine Sveta Ana v njej na novo
kategorizirali ceste. »Če ne bi ustanovili
nove občine, tudi modernizacĳe naše ceste
ne bi bilo,« je prepričan. »Vesel sem tudi, da
je občini uspelo asfaltirati našo cesto. Če
asfalta ne bi dobili letos, ga verjetno še
dolgo ne bi.«
Letos poleti je občina Sveta Ana z
modernizacĳo in asfaltiranjem ceste
razveselila tudi lastnike kmetĳskih zemljišč
in objektov ob cesti JP 704 411 Zgornja
Ščavnica-Slaček, ki je dolga 686 metrov. Iz
kmetĳskih zemljišč in gozdov ob
asfaltiranih cestah namreč lastniki zemljišč
lažje spravljajo domov tudi poljščine in
druge pridelke oziroma les.

Letos bodo asfaltirali tri
kilometre cest

Renata Trajbar Kurbus: Za
modernizacijo cestnih odsekov bo
občina letos namenila skupno več kot
326 tisoč evrov

Občina je modernizirala tudi cestni
odsek JP 704 411 Zgornja ŠčavnicaSlaček v dolžini 686 metrov

Cestni odsek JP 704 561 Zgornja Ščavnica-Mlasko si je ogledala prevzemna komisija

Tomaž Kšela

Na ekološkem otoku tudi posoda
za odpadno jedilno olje
Gospodinjstva z območja Svete Ane imajo
doma Saubermacherjeve zabojnike za
ločeno zbiranje papirja, stekla in
gospodinjskih odpadkov ter posebne vreče
za zavrženo plastično in kovinsko
embalažo. Pri lokalu Borza v Sveti Ani je
tudi tako imenovani ekološki otok, na
katerem so bili že doslej zabojniki za
zavržene tekstilne izdelke ter odpadne
električne in elektronske naprave oziroma
opremo, od začetka oktobra pa je na tem
otoku tudi posebna posoda za odpadno
jedilno olje. Tako se bodo lahko Ančanke in
Ančani od zdaj »rešili« tudi starega in
uporabljenega jedilnega olja, ki ga človek
nima kam odliti oziroma odložiti, saj

povsod zelo onesnaži okolje, zbranega pa
bodo predelali in uporabili za izdelavo
biogoriv.
Ob tem velja opozoriti, da so policisti na
različnih območjih v Sloveniji v zadnjem
času odkrili več goljufov, ki so v naravno
okolje na ruralnih in gozdnih območjih kar
s kamioni ali cisternami vozili in odlagali
blato z različnih čistilnih naprav. Za odvoz
blata so prejeli plačilo, namesto na
ustrezno deponijo pa so ga odvrgli v
naravo, ker je bilo to zanje ceneje. Zato
velja biti pozoren, da goljufi in nepridipravi
ne bi začeli odlagati nesnage tudi na
kakšno odročno mesto v osrednjih
Slovenskih goricah.

»Letos je naša občina že in še bo
modernizirala osem cestnih odsekov.
Pogodbe z izvajalci del je občina sklenila že
spomladi, najdaljši odseki pa so že
zgrajeni.
Tako
bo
občina
letos
modernizirala skupno okoli tri kilometre
cest, za kar bo iz proračuna namenila nekaj
več kot 326 tisoč evrov,« pravi direktorica
občinske uprave Renata Trajbar Kurbus.
Po njenih besedah bo občina Sveta Ana, ki
ima 113 kilometrov kategoriziranih
občinskih cest, do konca leta poleg že

Na ekološki otok lahko domačini odlagajo zavržene tekstilne izdelke, električno in
elektronsko opremo ter aparate in po novem tudi odpadno jedilno olje

Foto: arhiv občine Sveta Ana

Svetlana Mlasko z Anejem, ki mu
moderniziran cestni odsek odpira lepšo
pot v prihodnost

Foto: Tomaž Kšela

Albin Irgolič: »Brez samostojne občine
tudi naša cesta ne bi bila
modernizirana.«

Foto: Tomaž Kšela

Na asfalt so dolgo čakali

Moderniziran cestni odsek JP 704 171
Zgornja Ščavnica–Irgolič je dolg 560
metrov

Foto: Tomaž Kšela

»Asfaltna cesta, s katero smo od konca
letošnjega poletja povezani z občinskim
središčem, je za našo družino zlata vredna.
Odslej bomo lahko odhajali od doma, ne da
bi imeli nenehno blatne čevlje in da bi se
bali poškodb ali okvar na prevoznih
sredstvih,« nam je ob obisku dejala
Svetlana Mlasko iz Zgornje Ščavnice, ki je
vesela, da je občina letos modernizirala in
asfaltirala 858 metrov dolg cestni odsek JP
704 561 Zgornja Ščavnica-Mlasko. »Na
asfaltiranje te ceste, ki je bila doslej
makadamska in v zelo slabem stanju, smo
čakali več kot enajst let. Po vsakem večjem
nalivu smo morali cesto popravljati z
lopatami in grabljami, da je ostala
prevozna. Največ problemov smo imeli s
kanali za odvodnjavanje, v katerih se je
nabiral gramoz in jih je bilo treba kar
naprej čistiti. Sredi cestišča pa je rasel
greben, ki je ogrožal varno vožnjo. Zato se
kar ne morem navaditi, da lahko sedaj
pridemo do doma in od doma brez
problemov, podobno kot velika večina
prebivalcev v občini Sveta Ana.«

Foto: Tomaž Kšela

Asfalt, vreden zlata

omenjenih odsekov bogatejša še za pet
moderniziranih cestnih odsekov. Gre za
212 metrov dolg odsek Ruhitel-Kocbek na
cesti JP 704 152 v Sveti Ani, za ulico na
Krivem Vrhu (Gutman), za ulico v
Ledineku, za ulico v Sveti Ani (NemešRojko) in za ulico v Sveti Ani (lasecky).
Izvajalci posameznih odsekov so Kerec
Drago, s. p., Kreativ I, d. o. o., iz Litĳe in
PPGH, d. o. o.
Kot pravi župan Občine Sveta Ana Silvo
Slaček, je letos občina iz občinskega
proračuna namenila več sredstev za
modernizacĳo občinskih cest in javnih poti,
ker je v preteklosti posvetila največ
pozornosti izgradnji kanalizacĳe, čistilnih
naprav in drugih objektov, ki so bili za
normalno življenje in razvoj turizma nujno
potrebni. Pri modernizacĳi cest pa tokrat
niso pozabili na tiste občanke in občane, ki
živĳo bolj na samem, saj si tudi oni
zaslužĳo dostojno urejeno cesto do doma.

Foto: Tomaž Kšela

Tomaž Kšela

Foto: Tomaž Kšela
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Občina Sveta Ana

Tomaž Kšela

Foto: Tomaž Kšela

Na pokopališču že stoji nov žarni
zid

Foto: Tomaž Kšela

Gradbeni delavci so na južni strani pokopališča v Sveti Ani že postavili žarni zid, v
katerem bo 96 žarnih niš. Drago Šmigoc je na sredini.

Župan občine Sveta Ana Silvo Slaček ob pregledu projektne dokumentacije za
razširitev pokopališča

»Pokopališče v Sveti Ani, ki je bilo že doslej
lepo urejeno, bo po razširitvi še mnogo
lepše in bo po mojem mnenju med
najlepšimi v osrednjih Slovenskih goricah,«
je ob našem obisku na pokopališču v Sveti
Ani dejal gradbeni delavec Drago Šmigoc iz
Spodnjih Žerjavcev, ki je ravno takrat
skupaj s sodelavci postavljal nov in zelo
ličen žarni zid. Delo jim gre dobro od rok,
saj so doslej pri postavljanju žarnega zidu
opravili že večino grobih del.
Žarni zid na pokopališču v Sveti Ani gradijo
v sklopu projekta za razširitev pokopališča,
za katerega so se odločili na Občini Sveta

Ana, saj na anovskem pokopališču že
primanjkuje grobov, čedalje več pa je tudi
zanimanja za pokope v žarne grobove in
niše ter za pokope z raztrosom pepela.
Kot pravi župan Občine Sveta Ana Silvo
Slaček, bo občina projekt razširitve
pokopališča izvedla v dveh fazah – prvo
bodo izvedli letos, drugo pa naslednje leto.
Vrednost celotne investicije znaša dobrih
207 tisoč evrov. Skupaj s projektno
dokumentacijo in drugimi stroški pa bo
vrednost investicije v celoti dosegla skoraj
250 tisoč evrov. Za izvajalca del je občina
na podlagi javnega razpisa izbrala podjetje

PGGH, d. o. o., iz Maribora, ki določena
dela izvaja tudi s pomočjo podizvajalcev.
Dela bodo končali do konca septembra leta
2022.
Že pred leti je občina na severni in zahodni
strani pokopališča zgradila lično ograjo.
Sedaj pa na južni strani gradijo žarni zid, v
katerem bo 96 niš za žare. Poleg tega bodo
uredili 41 talnih žar. Ker so pokopališče že
razširili, so oziroma bodo pridobili dovolj
prostora za 48 novih družinskih grobov in
17 enojnih grobov. Na vzhodnem delu
pokopališča bodo uredili še 145 kvadratnih
metrov površine za raztros pepela, na
severni strani pa bodo naslednje leto

zgradili paviljon za pogrebne slovesnosti.
Če bo šlo vse po načrtih, bo naslednje leto
za dan mrtvih že v uporabi.
Na vzhodni strani pokopališča bo občina
uredila še parkirišče za 20 avtomobilov, saj
ob pogrebih primanjkuje parkirišč.
Ob širitvi pokopališča bo občina na njem
uredila tudi poti ter namestila vodovodne
pipe in drugo urbano opremo. Tako
pokopališče ne bo samo lepo urejeno,
temveč tudi funkcionalno opremljeno.
Na Občini Sveta Ana se očitno zavedajo, da
pokopališče ne spominja samo na pokojne,
temveč je tudi ogledalo srčne kulture živih.

Tomaž Kšela
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z davkom na dodano vrednost več kot
1.669.000 evrov. Od tega bo plačala Občina
Sveta Ana iz svojega proračuna 343.800
evrov, vsa druga sredstva pa bo zagotovila
Evropska unija iz sklada za regionalni
razvoj. Dejansko bo Občina Sveta Ana za
investicijo velike vrednosti iz svojega
proračuna prispevala samo 20 odstotkov,
kar je zelo ugodno.
Marsikdo se sprašuje, zakaj bodo občine iz
Slovenskih goric z evropskimi sredstvi
gradile kolesarske steze, čeprav imajo na
komunalnem področju še mnogo drugih
potreb. Na Občini Sveta Ana to pojasnjujejo
z dejstvom, da je bila zadnja finančna
perspektiva Evropske unije 2014–2020
napisana bolj na kožo mestom, za male
občine pa je bila zelo neugodna, zato so
težko našle investicije, s katerimi bi lahko
črpale evropska sredstva (Evropska unija je
denimo subvencionirala samo čistilne
naprave, večje od 4.000 populacijskih enot,
podobno pa je bilo tudi pri drugih
investicijah). Še investicijo v kolesarske
steze lahko male slovenskogoriške občine
izvajajo samo, ker so se med seboj povezale
in ker so se pri tem naslonile na večjo
občino Lenart, ki ima izdelano celovito
študijo prometne infrastrukture. Projekt
izgradnje kolesarskih stez pa v malih
občinah ustvarja pogoje za trajnostno
mobilnost prebivalstva in za hitrejši razvoj
turizma ter jim hkrati omogoča črpanje
evropskih sredstev.

Na južni strani bodo uredili tudi novo pot, medtem ko bo prostor za raztros pepela
na vzhodni strani pokopališča

Damjan Veršič

Uradno odprli miniaturno vasico
Miniaturna vasica v Parku
generacij na Sveti Ani je tudi
uradno odprta. Gre za lesene
hiške,
ki
ponazarjajo
pomembnejše objekte v
občini; od cerkve, šole,
mlina, viničarije do babičine
hiše, gostilne, …
Občina se je za ta inovativni
projekt odločila, ker želi
najmlajšim
približati
omenjene objekte in jim
hkrati na nevsiljen način
pokazati, na kaj so v občini ponosni. Kot je na otvoritvi povedal župan Silvo Slaček, je nova
pridobitev v prvi vrsti namenjena vrtčevskim otrokom, osnovnošolcem in vsem drugim
otrokom, ki bodo skupaj s starši obiskali Sveto Ano.
Ravnatelj Osnovne šole Sveta Ana, Aleksander Šijenec, je poudaril, da z miniaturno vasico
šola dobiva tako želeno učilnico oziroma igralnico na prostem.
Celoten LAS-ov projekt je ocenjen na nekaj več kot 100 tisoč evrov, 40 tisočakov je
sofinanciranja s strani Evropskega sklada za razvoj podeželja.
Ob otvoritvi so otroci iz vrtca pripravili krajši kulturni program, novo pridobitev pa je
blagoslovil domači župnik Tonček Fras.

Foto: Damjan Veršič

Tako kot v celotnih Slovenskih goricah so
tudi v občini Sveta Ana korak bliže k
izgradnji in ureditvi kolesarskih stez. Po
tem, ko bo na osnovi javnega razpisa letos
jeseni izbran izvajalec del, naj bi kolesarske
steze začeli graditi na začetku aprila
naslednje leto, zgrajene pa bodo
predvidoma do konca maja leta 2023.
Projekt izgradnje kolesarskih stez bo
sofinancirala Evropska unija, ki bo
primaknila 80 odstotkov upravičenih
sredstev.
Na območju občine Sveta Ana bodo v
okviru projekta »Kolesarske poti na
območju OPR Slovenske gorice«, ki ga ob
sofinanciranju Evropske unije in v
sodelovanju
z
Ministrstvom
za
infrastrukturo RS ter RASG izvajajo občine
Benedikt, Cerkvenjak, Lenart, Pesnica,
Sveta Ana, Sveta Trojica v Slovenskih
goricah, Sveti Jurij v Slovenskih goricah,
Šentilj, Sveti Andraž v Slovenskih goricah,
Sveti Jurij ob Ščavnici, Trnovska vas,
Gornja Radgona, Apače, Radenci in
Juršinci, zgradili oziroma uredili več kot 12
kilometrov kolesarskih stez, od tega 1552
na že obstoječih cestah, druge pa bodo na
novo zgradili ob obstoječih cestah. Ob tem
je treba omeniti, da na območju občine
Sveta Ana 3,6 kilometra kolesarskih poti ob
cestah že imajo. Po končanem projektu jih
bodo imeli blizu 16 kilometrov.
Zgraditev oziroma ureditev kolesarskih
poti na območju občine Sveta Ana bo stalo

Foto: Tomaž Kšela

Korak bliže kolesarskim stezam
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Občina Sveti Jurij v Slovenskih goricah
Milena Kokol

Dobrota spreminja svet in gradi lepe
trenutke tudi v tem težkem koronačasu. In
če dobroto prejmeš sredi Gorenjske, je to še
toliko več vredno. Presenečenja, v obliki
dobrega dejanja, so bili deležni sedmošolci
OŠ J. Hudalesa Jurovski Dol, ki so zadnji
dan šole v naravi obiskali Bled in Blejski
grad. Polni pričakovanja ob misli, da si
bodo ogledali Bled, jih je na parkirišču pod
gradom toplo sprejel Aljaž Toplak,
Jurovčan, ki danes deluje na Gorenjskem in
v Ljubljani.
Na grajskem trgu nam je Aljaž predstavil
Bled z okolico, brezplačno smo si ogledali
Blejski grad, nakar nas je vse skupaj
povabil v restavracijo masterchefa Luke
Jezerška. V tej prestižni restavraciji so nas
pogostili z okusnim kosilom, sledila je še
blejska kremšnita. Učenci niso mogli
skrivati navdušenja in presenečenja nad
pozornostjo, ki so ga bili deležni. Pri sami
izvedbi presenečenja je aktivno pomagal
tudi Andrej Fras.

Aljaž Toplak z očetom Vladom Toplakom

Kdo je Aljaž Toplak?
Osnovno šolo je obiskoval v Jurovskem
Dolu. Ker so imeli doma na Malni gostinski
objekt, se je Aljaž naučil osnovnih
gostinskih prvin kar doma. Vse to ga je
vodilo v Srednjo šolo za gostinstvo in
turizem Maribor in kasneje na Višjo šolo za
gostinstvo in turizem v Mariboru. Učenci
izbirnega predmeta turistična vzgoja OŠ J.
Hudalesa Jurovski Dol smo večkrat obiskali
gostinsko šolo v Mariboru in ravnatelj šole
nam je vsakič predstavil dosežke našega
Aljaža Toplaka. Da je gostinstvu Aljaž
resnično posvetil večino svojega časa,
dokazujejo številne nagrade in visoke
uvrstitve na državnih in mednarodnih
tekmovanjih. Med njegove največje uspehe
spadajo: 3. mesto na tekmovanju AEHT v
Dubrovniku, zlata medalja (2009) in
srebrna medalja (2010) na GTZ-ju v
mešanju barskih pijač, in bronasta medalja
(2009) na GTZ-ju v pripravi in postrežbi
menija za 10 oseb. »Med najlepše spomine

Damjan Veršič in Nina Zorman

Z rebalansom zagotovili sredstva
za odkup druge polovice
Plataisovine
V dvorani kulturnega doma v Jurovskem
Dolu je potekala 18. redna seja Občinskega
sveta Občine Sv. Jurĳ v Slov. goricah, na
kateri so svetniki potrdili drugi rebalans
proračuna
letošnjega
občinskega
proračuna. Kot je povedal župan Peter

Škrlec, so se prihodki glede na veljavni
proračun povečali za 108.750 evrov
(celotni načrtovani prihodki zdaj znašajo
2.663.769,00 evra), posledično pa tudi
odhodkovna stran (odhodki zdaj znašajo
3.150.067,34 evra). Na strani prihodkov so

„Preprost fant z Malne uspel in danes je
ponos ljudi iz Slovenskih goric“
zagotovo spada osvojitev 3. mesta na
tekmovanju Georges Babtiste Cup v
Varšavi, ki velja za najprestižnejše
tekmovanje
v
svetu
gastronomije.
Sestavljeno je iz 8 disciplin (poznavanje vin
in vinskih destilatov, pisanje testa iz znanja
gastronomije v angleškem in francoskem
jeziku, mešanje koktajlov, flambiranje,
filiranje, priprava hrane pred gosti,
sprejemanje
naročila,
poznavanje
šampanjcev in penečih vin),« pove Aljaž o
največjem
uspehu
na
gostinskih
tekmovanjih. Iz vsake države se lahko
uvrsti samo en tekmovalec enkrat v
življenju kot študent in enkrat kot
profesionalec. Sam je imel to srečo, da je
lahko izkusil oboje. Kot študent je
slovenske barve zastopal v Varšavi, med
profesionalci pa na Japonskem v Tokiju,
kjer je dosegel 7. mesto. Slovenci,
predvsem pa Jurovčani, smo lahko ponosni

na vse dosežke, še posebej pa na nazive
»ambasador gostoljubja«. Za večletno
kakovostno delo je ta naziv prejel v letih
2010 in 2011.
Aljaž Toplak se je v gostinstvu in turizmu
dokazoval iz leta v leto. Njegovo znanje je
opazil tudi masterchef in prejemnik dveh
Michelinovih priznanj Luka Jezeršek.
Danes je Aljaž Toplak direktor poslovnih
enot Jezeršek gostinstva d.o.o.: Dvora
Jezeršek v Cerkljah, Restavracije na
Blejskem gradu, Gostilne in kavarne na
Ljubljanskem gradu in Pivnice Union.
Nekoč preprost fant z Malne je uspel in
danes je ponos ljudi iz Slovenskih goric.
Najpomembnejše pa je, da ni pozabil svojih
korenin in domačega kraja. Zna ceniti
»jurovške« ljudi, tudi šolsko mladino.
Generacija sedmošolcev prav gotovo te
geste uspešnega gostinca ne bo nikoli
pozabila.

se najbolj povečali kapitalski in nedavčni
prihodki. Med odhodki pa se z rebalansom
povečujejo predvsem investicĳski transferi
in odhodki ter tekoči odhodki.
Dodatna sredstva so namenili za nakup
zemljišč (50.000 evrov), vzdrževanje
občinskih cest (30.000 evrov), razne
transferje na področju sociale (5.000
evrov), investicĳsko vzdrževanje šole in
vrtca (15.000 evrov) ter za ostale manjše
odhodke (8.000 evrov). »Odkupili bomo še
drugi polovični delež Plataisovine, lastniki
prvega smo postali že pred leti. Občinski
svet se je strinjal, da za ta nakup namenimo
50.000 evrov. Medtem smo že objavili
razpis, s katerim iščemo izvajalca, ki bi
lahko ta dotrajani objekt porušil še letos,«
je pojasnil župan.

odstotkov, saj se je večina investicĳ začela
izvajati v pomladno-poletnih mesecih, kar
bo razvidno iz realizacĳe proračuna do
konca leta.

Foto: Nina Zorman

Seznanili so še s polletno
realizacijo letošnjega
proračuna
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Foto: osebni arhiv

Foto: arhiv šole

Jurovčan nas je toplo sprejel na
Blejskem gradu

V nadaljevanju seje so se svetniki seznanili
še s polletno realizacĳo proračuna za leto
2021. Prihodki proračuna so bili v prvem
polletju leta 2021 realizirani v višini
1.174.545,63 evra, kar predstavlja 46odstotno realizacĳo glede na veljavni
proračun. Na drugi strani so bili odhodki
proračuna realizirani v višini 883.697
evrov oziroma 29 odstotkov glede na
veljavni proračun. Polletna realizacĳa
proračuna je pričakovano nižja od 50

Potrdili so tudi sklep,
vezan na ustanovitev
druge lekarne v Lenartu
Omenimo še na seji potrjen sklep o
gravitacĳi prebivalcev občine Sv. Jurĳ v
Slov. goricah na novoustanovljeno lekarno
v mestu Lenart. Občinski svet je soglašal s
prošnjo Občine Lenart in slednji odstopil
celotno število prebivalcev občine (na dan
1. 1. 2021 je bilo to število 2130) za
potrebe lekarniških storitev. Na območju
občine Lenart bodo namreč odprli novo
lekarno, ki bo locirana v sklopu novega
Nakupovalnega parka Lenart v Industrĳski
ulici. Za odprtje lekarne pa je treba v
skladu z veljavno zakonodajo na področju
lekarniške dejavnosti zagotoviti 6000 in
več prebivalcev. Glede na dejstvo, da je
Občina Sv. Jurĳ v Slov. goricah
ustanoviteljica Zdravstvenega doma Lenart
in na svojem območju nima zagotovljene
primarne zdravstvene oskrbe, v bližnji
prihodnosti pa ne načrtuje odprtja
podružnice lekarne, je bil sklep o gravitacĳi
prebivalcev Občine Sveti Jurĳ v Slov.
goricah na novoustanovljeno lekarno v
Lenartu soglasno sprejet.
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Občina Sveti Jurij v Slovenskih goricah

Nina Zorman

Občina Sv. Jurij v Slov. goricah je bila
skupaj s partnerji operacije Čista zelena
dolina – pisana kulturna dediščina, in
sicer JVIZ in VVZ OŠ Jožeta Hudalesa
Jurovski
Dol,
Društvom
kmečkih
gospodinj Sv. Jurij v Slov. goricah in
nosilko dopolnilne dejavnosti na kmetiji
Biserko Kramberger, uspešna na javnem
pozivu LAS Ovtar Slovenskih goric za
uresničevanje ciljev Strategije lokalnega
razvoja. Operacija je sofinancirana s
strani Evropskega kmetijskega sklada za
razvoj podeželja v višini 36.949,00 EUR
in prinaša v kraj veliko sodelovanja ter
spodbude k čistejšemu okolju in
spoštovanju kulturne dediščine.
Operacija se je začela izvajati v poletnih
mesecih, ko je bila obnovljena oziroma
prepleskana fasada na starem delu osnovne
šole Jožeta Hudalesa Jurovski Dol.

Obnovljeno pa je bilo tudi stopnišče pri
starem delu šole. V tednu otroka, na
začetku oktobra, so bile v okviru operacije
izvedene številne aktivnosti, usmerjene
tako v varovanje okolja kot v ohranjanje
kulturne dediščine. Tako so izvedli
naravoslovni dan, ki so se ga udeležili
vrtčevski otroci in vsi razredi osnovne šole.
Otroci so odpirali teme o varovanju okolja,
posledicah onesnaževanja in podnebnih
razmerah.
Podjetje
Saubermacher
Slovenija, d. o. o., je izvedlo predavanje o
pravilnem ravnanju s komunalnimi
odpadki, otrokom pa je bil na ogled
postavljen tudi smetarski kamion. JVIZ in
VVZ OŠ Jožeta Hudalesa Jurovski Dol sta v
okviru projekta uredila prostor za
odlaganje odpadkov, ki nastajajo v okviru
šole. V istem tednu je bil izpeljan še
tehniški dan, v okviru katerega je nosilka
dopolnilne dejavnosti Biserka Kramberger

Foto: arhiv občine - Toni Konrad

Projekti, ki bogatijo kraj: Čista
zelena dolina – pisana kulturna
dediščina

otrokom prvega in drugega razreda
predstavila delo vrtnarja. Otroci so sadike
zelišč in jagodičevja posadili v korita, saj je
deževno vreme žal onemogočilo zasaditev
jagodičevja na zunaj pripravljene gredice.
Članice Društva kmečkih gospodinj Sv. Jurij
v Slov. goricah so otrokom tretjega,
četrtega in petega razreda na izvedenih
delavnicah predstavile pripravo jedi, ki so
jih gospodinje kuhale v preteklosti. Pod
vodstvom spretnih rok domačih gospodinj
in ob razlagi, kako so gospodinje pretežno
na kmetijah pripravljale hrano, so otroci

kuhali gobovo juho in ajdove žgance ter
izdelovali flancate in močnik. Pripravljene
jedi so razstavili v starih posodah, tako da
je bil otrokom približan pridih preteklosti.
Kot rezultat vseh izvedenih aktivnosti v
okviru operacije se bo pripravil tudi letak, s
katerim želijo na Občini Sv. Jurij v Slov.
goricah na pomen varovanja okolja in
posledicah onesnaževanja opozoriti čim
več ljudi.

Nina Zorman

V rožnatem oktobru za večjo
ozaveščenost o raku dojk
zdravja. Po končanem predavanju so s
krajšim pohodom ob Globovnici obeležili
rožnati oktober. Lepo je bilo vedeti, da se
znanje in druženje prenaša tudi na mlajše
generacije. Zbranim se je pridružil tudi
župan Peter Škrlec, ki take dogodke
podpira, saj pozitivno vplivajo na dobrobit
občank in občanov.

Foto: arhiv občine

V skrbi za občanke in občane se je Občina
Sv. Jurij v Slov. goricah tudi to leto
pridružila akciji Rožnati oktober. Na prvi
oktobrski dan sta predstavnici ZD Lenart s
krajšim predavanjem predstavili pomen
samopregledovanja
dojk,
zgodnjega
odkrivanja raka dojk, zdravega načina
življenja in odgovornosti do svojega

Nina Zorman

Miroslav Breznik

Roškarjeva trta je bogato obrodila

Jesenski motivi na 7. EX TEMPORE

Foto: arhiv občine

Foto: arhiv društva

V nedeljo, 10. oktobra 2021, je v
Jurovskem Dolu potekal 7. Ex
tempore, ki ga je organizirala
Likovna sekcija KD Ivan Cankar
Jurovski Dol. Udeležilo se ga je šest
članic. Običajno to srečanje poteka v
okviru Jurjevih dni, ki pa letos
zaradi epidemije covida-19 ni bilo
organizirano. Letos so umetnice in
umetniki
ustvarjali
na
temo
jesenskih motivov. Njihova likovna
dela in dela članov, ki so ustvarjali
doma, so razstavljena v avli Fredija Neuvirta v kulturnem domu, kjer bodo na ogled do
konca novembra. Udeleženke sta pozdravila in nagovorila župan Občine Sv. Jurij v
Slovenskih goricah Peter Škrlec in predsednik KD Ivan Cankar Jurovski Dol Miroslav
Breznik.

V trškem jedru v Jurovskem Dolu ob
kulturnem domu že pet let domuje
Roškarjeva trta. Ne vsakdanja trta, ampak
potomka mariborske modre kavčine, ki naj
bi bila pri nas najstarejša trta. Za
vinogradnike je vsako leto praznik, ko
lahko v družbi občank in občanov poberejo
pridelane sadove. Tako so tudi v nedeljo,
17. oktobra, člani Društva vinogradnikov
Sveti Jurij skupaj z županom, župnikom in
ostalimi udeleženci opravili trgatev.
Svečano trgatev so moški prepustili
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ženskim rokam, nato je sledilo prešanje
grozdja. Ovtar oziroma skrbnik vinske trte
Ivan Špindler je zelo dobro opravil svoje
delo, saj so bili grozdi polni in zdravi, in vse
kaže, da bo letošnji letnik zelo dober.
Podpredsednik društva vinogradnikov
Andrej Dvoršak je z letino zadovoljen in je
povedal: »Na četrti trgatvi Roškarjeve trte
smo naprešali 10,5 litra. Sladkorna stopnja
je zelo lepa, in sicer 15,5, kisline so sicer
malo na meji, ampak menim, da bo glede
na prejšnja leta, letnik odličen.«
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Občina Sveta Trojica v Slovenskih goricah
Tanja Arih Korošec

Mag. Nataša Bauman, prof.

V petek zvečer je Sveta Trojica
Najboljši kraj

Članici ekipe Prve pomoči na
osvežitvi znanj v Ljubljani

Od 24. septembra nas na TV SLO 1 vsak
petek v svojo družbo vabita Blaž Švab in
Melani Mekicar v oddaji V petek zvečer, ki
tudi to jesen obljublja sproščene večere,
polne zabave, glasbe, humorja in
tekmovalnosti. 8. oktobra se je v oddaji
pomerila Sveta Trojica proti Bledu. Zmago
kraju so v hudomušnih, a zahtevnih igrah
in nalogah priborili trojiški podžupan

V četrtek, 7. oktobra, je na področju
Ljubljane, Vrhnike in Logatca potekala
enotedenska mednarodna vaja imenovana
SIQUAKE
2021.
Osnovni
namen
mednarodne vaje je bil povečati
pripravljenost in sposobnost odzivanja
celotnega sistema zaščite, reševanja in
pomoči v Sloveniji ter mehanizma Unije na
področju civilne zaščite v primeru velikega
potresa, ki prizadene osrednjo slovenijo.

Rdeči križ Slovenije je pri pravi in izvedbi
mednarodne vaje sodeloval v dveh vlogah,
in sicer kot pridružena organizacija v
pripravah in kot vadbenec.
Omenjene vaje sta se iz ekipe Prve pomoči
Sv. Trojica udeležili Nataša Bauman in
Suzana Kirbiš ter se na prizorišču postavili
tako v vlogo ponesrečenca kot v vlogo
sodelovanja pri prvi pomoči na posameznih
deloviščih.

Foto: arhiv občine

Foto: arhiv občine

Smiljan Fekonja, predsednica turističnega
društva Darja Šuta in mladi up slovenskega
ženskega nogometa Kim Juršnik. Trojica je
tako za nekaj časa postala Najboljši kraj V
petek zvečer. V jesenskem ciklu bodo
ustvarjalci oddaje predstavili 22 krajev,
akcija pa se bo zaključila maja prihodnje
leto, ko bo znan zmagovalec turnirja.

dr. Elko Borko

Foto: arhiv občine

Spomin na pomembne zdravnike,
ki so svoj čas delovali v Trojici

Peter Leopold

Trojiški vinogradniki opravili drugo
trgatev cepiča potomke
najstarejše trte
Trgatve so se udeležili: predsednik Društva
vinogradnikov Marjan Klobasa, direktorica
Občinske uprave Sveta Trojica Darja
Slivnjak, člani Društva vinogradnikov in
nekaj Trojičanov. Prisotna sta bila tudi
cerkvena predstavnika pater Bernard in
pater Damijan. Za dobro voljo med berači
je poskrbel mladi vinogradnik Aleks
Leopold s svojo harmoniko. Kot se na
trgatvi spodobi.

Gradcu leta 1863, o pomenu te
zdravstveno-izobraževalne ustanove za
naše kraje in kasneje še o prihodu
zdravnikov, ki so že bili povsem slovensko
opredeljeni. Sledil je obisk velike
obnovljene frančiškanske kleti, kjer so nam
o zgodovini kraja in njegovih posebnostih
pripovedovali predstavniki občine in
turističnega kraja. Pater Bernard pa nam je
razkazal cerkev in samostansko knjižnico.
Posebno doživetje za naše člane je bilo
kratko in prisrčno druženje z gostoljubnimi
obiralci potomke stare trte, ki je bilo med
našim obiskom kraja v polnem teku.

Tanja Arih Korošec

Kolesarski praznik v Sveti Trojici
Športno
društvo
Sveta
Trojica je pod vodstvom
Valerija Zorka pripravilo
Cestno kolesarsko dirko za
Pokal občine Sveta Trojica, ki
šteje za Pokal Slovenije
OMR. Dirka se je odvila v
soboto, 25. septembra, s
skupinskim startom za vse
kategorije in starosti na
osrednjem trgu v Sveti
Trojici. Trasa je bila speljana
po čudovitih vinorodnih
Slovenskih goricah: Sveta
Trojica – Osek – smer Benedikt, Benedikt, Spodnja Bačkova, Sveta Ana, Žice, Lenart – Ob
gozdu, Lenart – Jurovska cesta, Jurovski Dol, Zgornje Partinje, Zamarkova, Hrastovec,
Zgornja Voličina, Spodnja Voličina, Lormanje, Lenart – Ribiška pot, Lenart – Radehova,
Lenart – Ptujska cesta, Sveta Trojica – smer Cerkvenjak, Spodnja Senarska, Brengova,
Cerkvenjak, Cerkvenjak – smer Cogetinci, Cogetinci, Osek, Sveta Trojica, v skupni dolžini
66,5 km. Pol ure za omenjenim startom je sledil start dirke »Slovenija kolesari 2021«, ki je
bila nekoliko krajša. Kolesarskega maratona se je udeležilo več kot 100 kolesarjev iz cele
Slovenije. Med njimi so bili tudi tekmovalci iz naše občine.

Foto: arhiv občine

Foto: arhiv občine

Naša potomka najstarejše trte z Lenta je
obrodila nekaj grozdov, ki smo jih potrgali
in sprešali 1. oktobra. To je bila druga
trgatev žametovke oziroma modre kavčine
naše Ildenfonzove trte, odkar nam je prvo
posajeno leta 2011 nekdo uničil. Potek
trgatve in prešanja je budno spremljal
viničar Milan Šalamun, ročno pa je grozdje
sprešal Feliks Veingerl. Nateklo je 80 litrov
sladkega soka.

Medikohistorična sekcija, v kateri delujejo
slovenski zdravniki, ki jih zanimata
zgodovina medicine in zdravstvena kultura
slovenskih krajev, je obiskala Sveto Trojico.
Znano je, da je v kraju skrbela za zdravje
domačinov
cela
vrsta
pomembnih
zdravnikov.
Člani
MHS
SZD
in
Zdravniškega društva Maribor so se 1.
oktobra 2021 udeležili strokovnega obiska
kraja, ki ga je skrbno pripravil naš častni
član prof. Aleš Arih. Poslušali so predavanje
o razvoju takratnega zdravstva, od
ranocelništva, ki je delovalo po reformah
cesarice Marije Terezije in sina Jožefa, pa
vse do ustanovitve medicinske fakultete v
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Občina Sveta Trojica v Slovenskih goricah

Tanja Arih Korošec

Nataša, kdaj si v sebi začutila pesniški
navdih?
Nataša: Navdih ustvarjanja je v meni, od kar
se sebe zavedam, odkar sem dobila priložnost
prvega stika s knjigo. Leposlovna beseda me je
vedno navduševala, zmeraj sem občudovala
velike pesnike, pisatelje, umetnike besede. Ko
sem v gimnaziji pokazala pesmi učiteljici, sem
doživela prvi večji pesniški poklon, saj mi je
rekla, da so moje pesmi zelo podobne
Gregorčičevim in »peti kot slavček« je
zagotovo nekaj neprecenljivega, bogatega,
posebnega. Seveda sem daleč od goriškega
slavčka, bilo pa je to zagotovo nekaj, kar je
podžgalo moj navdih. (Smeh.)

V spremni besedi tvoje zbirke je Tone
Partljič zapisal: »Osemnajst pesmi, ki jih
prinaša ta knjiga 'domačijske' poezije
izpod peresa rahlo lokal-patriotsko
ponosne Nataše Bauman, nas prav
razveseli.
Najprej, ker so očarljive
hvalnice domačega kraja in njegovih
znamenitosti; od treh legendarnih
zvonikov, ki gotovo odzvanjajo v
naslovu Trojiški zvon, seveda pa je
mogoče v naslovu videti tudi ime kraja
Sveto Trojico. Pomislimo pa tudi na
krščansko nebeško Sveto trojico. Poleg
pesmi v čast domači pokrajini in vasi,
predvsem pa legendarni romarski
cerkvi, se Nataša ustavi pri krajevnih
podrobnostih in posebnostih, ki so res
nekaj, kar pade v oči tudi slučajnemu
prišleku, od stopnic na Romarski poti,
krščanskem simbolu Božjemu očesu nad
oltarjem, zvoniku in zvonu itd.« Kaj te je
vzpodbudilo k temu, da pišeš o našem
kraju?
Nataša: Ljudje, stvari, dogodki se me
dotaknejo. In dotaknila se me je tudi Sveta
Trojica z vsem, kar ponuja. Vse od takrat, ko
sem se preselila v ta kraj. To je narava, okolje,
in to so seveda ljudje. Mimo tega preprosto ne
morem. In ko se me nekaj dotakne, to
zapišem, na ta način ubesedim doživeto.
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Praviš, da že dolgo ustvarjaš in pridno
zapisuješ ter ubesediš vse, kar se te
dotakne. Zagotovo je veliko pesniških in
proznih del, ki bi si zaslužila ugledati luč
sveta v širši javnosti. Zakaj odločitev, da
bo tvoja prva izdaja pesniške zbirke
posvečena prav naši Trojici?
Nataša: To je res. Zelo prav imaš. Moja beležka
je polna napisanih, prečrtanih in znova
napisanih pesmi, tudi proznih besedil.
Odločitev za izdajo svojih zapisanih izdelkov
ni lahka. Zame to pomeni, ločiti se od nečesa
čisto osebnega, svojega. Nekaj, kar se tiče le
mene, je nenadoma na milost in nemilost tako
rečeno vrženo v svet. Toda kljub temu strahu
in nelagodnemu občutku sem se odločila svoje
pesmi izdati in odločila sem se, da bodo prve
trojiške pesmi, ker v tem trenutku čutim, da se
moram na nek način oddolžiti kraju, ki mi
nudi, kar potrebujem, mi nudi dom.

Ko ravno omenjaš svojo beležko. Si
profesorica slovenskega in nemškega
jezika na srednji šoli, mama štirim
odraščajočim otrokom, v prostem času
aktivna
v
turističnem
društvu,
prevajalka, lektorica, ... Kje torej sploh
najdeš čas, da uspeš narediti zapiske v
svojo beležko? Od kod črpaš energijo za
vse to?
Nataša: Dobro vprašanje. :) Včasih, ko se
spomnim teksta med vožnjo, se ustavim na
parkirišču in zapišem v telefon, včasih v
postelji, včasih sem se tudi posnela, saj če ne
napišem ali nekako zabeležim takoj, pozabim.
V mene se je zasidral papežev izrek: »Pišite!«
S teksti je tako, da ko se porodijo, jih je
potrebno takoj zapisati, sicer zbledijo, tako
kot sanje. Sicer pa menim, da je ključ
odgovora v strastnem hrepenenje po času, ki
bi ga lahko namenjala samo pisanju, saj mi to
predstavlja užitek in sprostitev.
O čem govori tvoja zbirka Trojiški
zvon?
Nataša: Razdeljena je na 2 dela, v Prijaznicah
naredim perspektivo trojiškega vsakdana kot
ga začutim jaz, v Smešnicah pa želim dodati

Foto: osebni arhiv

Pogovor z mag. Natašo Bauman,
profesorico, in Barbaro Borlovan, mag.
likovne umetnosti, o Trojiškem zvonu, o
umetnosti, lepoti pisane in slikane besede,
o občudovanju kraja, v katerem živita,
predvsem pa o ljudeh, ki tukaj ustvarjajo
lepe, nove, navdihujoče trojiške zgodbe.
»Te pesmi so slavospev trojiški lepoti, so
protiutež tistemu drugemu utrujenemu,
hitečemu svetu, ki se začenja za obronki
slovenjegoriških gričev. 'Tu, v nedrju Slovenskih
goric je gnezdo smeha, vedrine, miline.' Vendar
pa se za to idilično podobo, v kateri 'angeli
bedijo nad krajem', skriva strah pred izgubo lete. Strah, ki se je oblekel v humor, šegavost,
preprosto besedo in smeh, a ga je moč začutiti
spečega za mnogimi verzi. Nad vsem tem
zmaguje občudovanje sveta, ki nudi zavetje,
občudovanje narave, mojstrovin, ki jih človek ne
bo mogel nikoli doseči, in poklon človeku, ki
uspe znotraj ponorelega sveta ohranjati svojo
človečnost. »Ljubezen bo zmeraj zmagala.« V
pesmih sta optimizem in hudomušnost
prepletena s skrbjo in utrujenostjo. A vedno
znova zmagujejo svetloba, življenjska volja in
pogum. In takšna je tudi Nataša: pesnica,
umetnica, mama, prijateljica, človek s
posluhom za naravo, sočloveka in vsa bitja na
svetu. Takšna in drugačna!« (Iz spremne besede
Andreje Lep)

Foto: osebni arhiv

Natašine pesmi
o Trojici

ščepec humorja, ki ga v današnjem hitrem in
napornem delovniku našega življenja
preprosto manjka. Smeh je tisti, ki pomaga
premagovati ovire, prepreke. Dvigne človeka
nad utrujenost.
Želela si, da bodo tvoje pesmi
vsestransko lepe, k temu sodi tudi
njihova oblika, vizualna podoba. Kako
si izbrala ilustratorja, ki bo naslikal
tvoje pesmi?
Nataša: Moje občudovanje kraja izhaja prav iz
občudovanja ljudi, ki tukaj živijo, njihovih
sposobnostih in znanja, in ko sem se spoznala
z delom Barbare in Romea, sta me preprosto
navdušila. Sta strokovnjaka, predvsem pa
ustvarjalca z dušo in telesom. Za svoje pesmi
sem si od zmeraj želela, da bodo vsestransko
lepe, in da bodo dobile tudi obliko, ki si jo
zaslužijo. Ko sem videla prve Barbarine
ilustracije, sem potožila gospodu Partljiču, da
se bojim, da bodo le-te zasenčile moje pesmi
… In gospod Partljič je dobrodušno in modro
rekel: »Vedno se obdajajte z boljšimi, takrat se
šele lahko pošteno svetite.«
Barbara: Hvala Nataši za prijazne besede. V
enaki meri ji vračam svoje navdušenje nad
njenim delom. Bi pa tu še dodala, da je za tako
lepo, končno vizualno podobo knjige, z
izborom pisave in papirja za knjigo Trojiški
zvon, poskrbel še en domačin, Trojičan Romeo
Štrakl, ki jo je grafično oblikoval in natisnil.
Barbara tudi ti si priseljena v trojico, sicer
še precej sveža Trojičanka, a zelo aktivna.
Že celo leto vodiš likovne delavnice za
otroke Likovnost je kul. Marsikdo se je že
prepričal in spoznal tvoje delovanje na
področju likovnosti, sedaj pa te je k
sodelovanju povabila Nataša oz. izbrala
te je, da ilustriraš njene misli. Ali je to
zate predstavljal izziv?
Barbara: Iz Ljubljane sem se preselila v Sveto
Trojico šele konec lanskega leta, zato sem res,
kot si sama rekla, še precej sveža Trojičanka :).
Z Romeom sva si v svojem domu uredila
majhen atelje in galerijo Art RoBa, kjer že
dobro leto organizirava različne likovne
razstave ter vodiva ustvarjalno-likovne
delavnice za otroke. Z Natašo sva se spoznali,
ko je k meni pripeljala svojo hči na
individualne ure risanja.
Meni ilustriranje knjige vedno predstavlja
izziv, tako da pri Natašinih pesmih ni bilo nič
drugače :) Najprej sva se dogovorili, da mi jih
pošlje v branje, in ker so mi bile všeč, sem se
lotila ilustriranja. Ker sva nadvse sorodni duši,
sva se brez težav ujeli in ilustriranje njene
knjige mi je bilo v veliko veselje in čast

Kakšen stil si izbrala za Natašine pesmi?
Barbara: Ob ilustriranju Natašine knjige
Trojiški zvon sem se držala predvsem vsebine
besedila. Trudila sem se, da so tako kot pesmi,
tudi ilustracije čim bolj prijazne ter
hudomušne. Mislim, da mi je to uspelo in
upam, da bodo ljudem všeč.

Zakaj je umetnost za kraj in ljudi, ki v
njih prebivamo, tako pomembna?
Barbara: Umetnost je dušna hrana. Res je, da
ni življenjskega pomena, a brez umetnosti bi
ljudje stagnirali. S pomočjo take ali drugačne
umetnosti, ljudje rastemo in se razvijamo v še
boljše osebe.
Nataša: To je dodana vrednost vsakega
posameznika. Da ima vsak eno svojo osnovno
kulturo, ki jo živi, je eno, da pa vsaka vrsta
umetnosti – naj bo to ples, glasba, slika,
beseda - samo ozaljša to primarno kulturo, je
pa drugo. Če povem v prispodobi, je to tako
kot hiša. Hiša je v osnovi dom, ko pa ji
dodamo dekoracijo, postane prav prijetna,
domača … in dobi na vrednosti.
V arhivih, v katere sem uspela do sedaj
pogledati, in kjer sem prebirala o
zgodovini naše Trojice, sem zasledila
imena, kot so Cankar, Kraigher, Brnčič,
Kavčič … To so vse moške osebnosti, ki
so zaznamovale naš kraj. O ženskah, ki
so prav tako sooblikovale zgodovino,
podobo in identiteto našega kraja pa
najdemo zelo malo, skoraj nič. Zakaj?
Nataša: Takrat je bil čas drugačen. Ženski je
pritikala popolnoma drugačna vloga, za
izobraževanje so bili v prvi vrsti namenjeni
moški, oni so se lahko izobraževali, imeli so
več odprtih vrat ter možnost izbire. Danes
zahvaljujoč času in temu prostoru lahko tudi
ženske delajo to, kar znajo, zmorejo in želijo,
ne da bi bile strogo determinirane za določeno
funkcijo. Mislim, da je ključ uganke v tem.
Torej bomo če z nekaj let lahko prebirali o
ženskah, ki so soustvarjale podobo kraja in
imele pomembno vlogo pri njegovi identiteti?
Nataša: Definitivno. Moram pa vendarle
dodati naslednje: Prepričana sem, da se vsi
zavedamo, da so tako moški kot ženske vsa ta
leta sooblikovali in pisali zgodovino tega
kraja, le pred objektiv se niso imeli možnost
vedno postaviti in ženske so zmeraj podpirale
pogosto vse štiri vogale hiše, čeprav so njihove
zasluge le redko dokumentirane in arhivirane.
Ženske oči, ženska roka in ženska
energija, ki je drugačna kot moška. Ne
pomeni, da je boljša ali slabša, samo
drugačna. Kako, na kakšen način, je
ženska, kot sta vidve, lahko navdih
drugim, mladim?
Nataša: Absolutno s pozitivizmom, s širino,
prijaznostjo, vzgledom in toplino. Ženski
»touch« je močnejši od moškega. Vsepovsod
nas je polno, ženska ne bo nikoli delala samo
svoje juhe in pečenke, vedno jo bo zanimalo
počutje drugih, poprijela bo za trda dela, se
podala za novim, v neznano, … Prednost
imam, da mi je dano opravljati poklic
profesorice, zaradi česar se dnevno srečujem z
mladimi ljudmi, in v tej vlogi mi je dano
čudovito poslanstvo, ki ga lahko izkoristim, da
motiviram in vzpodbujam mlade, kolikor je
najbolj mogoče, prepoznavam talente in jih
usmerjam, … Kot je nekoč mene moja
učiteljica.
Barbara: O tem nisem nikoli razmišljala na tak
način. Vsekakor bi mi bilo v veliko veselje, če
bi bila otrokom, ki hodijo v najino Art RoBa
likovno šolo navdih in bi skozi pridobljeno
znanje in izkušnje od mene prevzeli tudi
ljubezen do umetnosti in samega ustvarjanja.
In kdaj pričakujemo izdajo, premierno
predstavitev? Knjiga je že zagledala luč
sveta in premierna predstavitev bo v
petek, 5. 11. 2021, ob 17.00 uri v
samostanski kleti v Sv. Trojici.
Ilustracije si lahko ogledate v umetniškem
ateljeju ArtRoba v Sveti Trojici, kjer ustvarja
Barbara.

│13

OVTARJEVE NOVICE

Kultura
Knjižnica Lenart

kviz, ki ga najdete pri našem izposojevalnem pultu, in
čarobna knjižna nagrada v družbi magične žlice bo vaša.
Izziv poteka od 16. oktobra (dan hrane) do 20. novembra
(svetovni dan otroka).
V oktobru je direktorica Knjižnice Lenart Petra Kranvogel
Korošec predala bralni kovček VDC Polž, enoti Lenart. V
sodelovanju s kolektivom zavoda smo namreč pripravili
poseben bralni projekt V objemu knjige za njihove
uporabnike.
Kot v jesenskem gozdu pisano listje, je barvito in prĳetno
tudi v Knjižnici Lenart. Ampak barv ni zmeraj lahko videti, o
čemer smo poudarjeno razmišljali ob dnevu vida in
mednarodnem dnevu bele palice … Tudi skozi pesmi slepega
mariborskega pesnika Valterja Čučkoviča.
Več o nas in omenjenih projektih pa na: https://knjiznicalenart.si/
Bodimo razigrani! Naj ne zmanjka objemov, knjižnih in
neknjižnih. Naj ne bo premalo čarobnosti. In naj vam bo
toplo! Tudi v družbi besed!

Oblikovala: Rosana Lorbek

Izposodili smo si slogan Tedna otroka in vam ga v naslovu
oktobrskega prispevka polagamo na dušo …
V Knjižnici Lenart je v oktobru vladalo razigrano vzdušje, saj
nas je obiskalo veliko osnovnošolcev – vsi prvi in drugi
razredi OŠ Lenart, drugi razred OŠ Voličina in sedmi razred
OŠ Cerkvenjak. Mi pa smo se odpravili na obisk k I. triadi OŠ
Cerkvenjak in I. triadi POŠ Vitomarci, v Vrtec Cerkvenjak in
Vrtec Vitomarci. Nas in otroke je nasmejal medved s svojo
premajhno jopico in nas podučil o tem, da lahko tisto, česar
ne potrebujemo več, z nasmehom tudi komu podarimo.
Uživali smo v družbi krokodila Karlĳa, žabe Berte ... Skupaj
smo razkrivali dejavnosti Knjižnice Lenart in prĳetne
dogodivščine, ki se jih doživi le med našimi knjižnimi
policami. Oblikovali smo razigrana knjižna kazala in z njimi
razveselili otroke v oktobrskih dneh.
V Tednu otroka smo obelodanili tudi Pikino bralno značko,
ki letos prvič gostuje v Lenartu. Z letošnjim šolskim letom
smo se namreč priključili projektu Knjižnice Velenje in s tem
Pikinemu branju. V knjižnici poiščite bralni kovček te
nagajive knjižne junakinje, izpolnite prĳavnico in izberite
najmanj štiri dela iz seznama. Ob oddaji izpolnjene
prĳavnice boste pri izposojevalnem pultu prejeli še prikupno
Pikino beležko. Projekt je namenjen otrokom in ga izvajamo
brez starostne omejitve.
Osnovnošolci, ki so vam knjige, tako kot nam, pri srcu, se
lahko preizkusite še v čarobnem bralnem izzivu Z branjem
postanemo čarobni. Preberite vsaj en del serĳe Nekoč so bili
čarobni avtorice Cresside Cowley, ki jo gotovo poznate po
serĳi Kako izuriti svojega zmaja. Po branju rešite pripravljen

Foto: Rosana Lorbek

Razigran uživaj dan!

Aleksandra Papež

Z nami berejo
tudi v enoti VDC
Polž Lenart!

Teden kulturne dediščine 2021

Direktorica Knjižnice Lenart Petra Kranvogel
Korošec je 4. oktobra 2021 predala poseben
bralni kovček vodji enote VDC Polž Lenart
Gordani Kosanič.
V dogovoru s kolektivom enote VDC Polž
Lenart smo pripravili poseben bralni projekt
za uporabnike zavoda »V objemu besed«.
V bralni kovček smo »skrili« deset knjig –
izbor lahkega branja, slikopisov in slikanic
brez besedila. Uporabnik skupaj s
koordinatorico projekta v enoti prebere oz.
prelista dve knjigi iz seznama, o njima kaj
napiše ali nariše na posebej pripravljeno
zgibanko. K branju pa so v zavodu povabili
tudi sodelujoče v pilotnem projektu »S teboj
lahko« VDC Polž Maribor.
Projekt smo začeli izvajati v oktobru,
zaključili pa ga bomo v marcu, ko bomo za
sodelujoče pripravili dogodek in jih
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Foto: Rosana Lorbek

Knjižnica Lenart

nagradili. V tem obdobju bomo zavod
obiskali in pripravili pripovedovalske ure.
Hvala kolektivu enote VDC Polž Lenart za
pripravljenost in sodelovanje!
Veseli smo, da so se uporabniki zavoda
odločili zaviti tudi v objem besed. Objemov,
knjižnih in neknjižnih, res ne sme nikomur
manjkati!

V Knjižnici Lenart smo se odločili sodelovati
v vseslovenskem dogajanju ob Dnevih
evropske kulturne dediščine in Tednu
kulturne dediščine 2021. »Dober tek« je letos
osrednja tema dogodkov, ki so hkrati del
aktivnosti v letu 2021, ko Slovenĳa nosi
naziv »evropska gastronomska regĳa«.
Mesec dni smo zbirali recepte in zbrali precej
kuharskih zvezkov, pisanih na roke, ki so nas
z zanimivimi in skorajda pozabljeni recepti
navdušili. Se še spomnite slivove juhe,
pečene krvi? Ste morda že kdaj spekli pecivo
za bolnike ali vojno pecivo? Pripravili smo
tematsko razstavo »Ke 'mo te jeli?«, na kateri
smo receptom dodali še kuharske
pripomočke iz preteklosti – od kovinskih
krožnikov, skodelic, čajnikov do več kot 100
let starega stola itd. Najstarejši recepti na
razstavi so iz leta 1951, morda pa so kateri
še bolj zavidljive starosti, a niso datirani.
Hvaležni smo vsem, ki so nam za potrebe

razstave zaupali svoje kuharske knjige, in
vsem, ki so nam posodili kuhinjske
pripomočke in predmete. Razstava je bila na
ogled do 16. oktobra 2021.
29. septembra smo s kulinaričnimi toni
obarvali tudi sredino pravljično uro »Skuhaj
mi pravljico«, kjer so otroci lahko poduhali
zelišča, pomešali različne začimbe in
razmišljali o svojih najljubših jedeh. Na
vprašanje, kaj lahko pripravimo iz mleka, pa
so otroci odgovorili, da si ga njihove mamice
dodajo v kavo.
No, kaj boste pa vi danes kuhali?
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Po Slovenskih goricah
Romana Drumlič

Česen (allium sativum l.) – 2. del

Z Radiem Slovenske gorice na
gusarsko fešto v dolino reke
Neretve

Otroke so pred uroki, ki
prinašajo bolezen, poskušali
zavarovati tako, da so jim
okoli vratu obešali
stroke česna, ki je
veljal
za
simbol
zdravja. Na Koroškem
je veljalo, da je slabo
znamenje, če tujec
pohvali otroka, saj mu
s tem lahko prikliče
uroke, zato je mati brž
začela izgovarjati: »Česen,
česen, česen ...« To je navedeno
v knjigi Rastlina je sveta od korenine do
cveta. Tudi zame je česen simbol zdravja,
zato sem tudi tokrat zbrala nekaj receptov o
uporabi česna.
Česen v vinu: 12 strokov česna narežemo
na četrtine, damo v steklen kozarec in
prelijemo s pol litra črnega vina. Pustimo od
enega do dva tedna na toplem v kuhinji. Tu
in tam pretresemo, precedimo in hranimo v
hladilniku. Uživamo trikrat na dan po eno
čajno žličko pred obroki, kakšen mesec.
Pripravek topi maščobe in čisti kri. Napitek
za zdravo in daljše življenje: 5 decilitrov
navadnega jogurta, 3–4 stroke česna. Česen
stremo, dodamo k jogurtu in uživamo vsak
dan en teden. Naredimo tedenski odmor in
kuro
ponavljamo.
Pripravek
za
pomlajevanje: 10 strokov česna, 10 limon,
šopek peteršiljevih listov. Česen olupimo, ga
stremo,
limono
stisnemo,
peteršilj
sesekljamo, vse sestavine damo v steklen
kozarec, dobro premešamo in hranimo v
hladilniku. Dnevno uživamo trikrat po eno
žličko pred obroki. Grška zdravilna hrana
proti strdkom in srčno-žilnim obolenjem:
pripravimo si sir feta, ki ga začinimo z
oljčnim oljem in strtim česnom. Pater Jura
Marčinkovič
ima
rešitev
tudi
za
odpravljanje zajedavcev pri otrocih:
uporabimo en liter mleka, glavico česna, ki
ga drobno narežemo, damo v mleko. Na

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

blagem ognju naj rahlo vre 15
minut. Pustimo pokrito, da
se ohladi, precedimo in
damo v steklen kozarec,
ki ga hranimo v
hladilniku.
Dnevno
damo otroku četrt
tega pripravka, ki ga
razdelimo na štiri
dele. En del popijemo
zjutraj, dva čez dan in
zvečer enega. Kura traja
en teden, po potrebi tudi
dva. Bolečine pri vnetem
ušesu: četrt litra oljčnega olja in glavico
strtega česna segrevamo na rahlem ognju
15 minut, nato odstavimo. Ko se ohladi, ga
shranimo
v
temne
stekleničke.
Uporabljamo štirikrat dnevno po 2–3
kapljice v uho. Pripravek za čiščenje jeter:
125 g svežega zelja, sok ene limone, 25 g
gomolja zelene, 250 g hrušk, manjšo
korenino ingverja, pol litra prevrete
ohlajene vode, 10 g poprove mete, 3 stroke
česna. Sestavine grobo nareži in zmešaj,
uživaj 1 deciliter na tešče, 1 deciliter
opoldan in enega zvečer. Kura traja 1 teden.
Naredi tedenski premor, po potrebi še
ponovi. V času prehladov in pri astmi strite
strok česna in ga zmešajte s čajno žličko
medu. Zaužijte zjutraj. Solata za dober
spomin: h kislemu zelju primešamo na
kocke narezano rdečo, zeleno in oranžno
papriko, sesekljan česen, sesekljan peteršilj
in narezano kuhano jajce. Prelijemo s
poljubnim oljem, če smo bolj pogumni, pa
dodamo še feferon. Ponudimo s kruhom. Ne
pozabite na česnovo juho, solato s česnom,
langoše s česnom itd. Zdaj je čas sajenja
česna. Razmišljajte, kako ga boste uporabili
v kulinariki in za zdravje, da si ga pridelate
dovolj, kajti doma pridelan je najboljši. O
previdnosti pri uporabi poglejte prejšnjo
številko Ovtarjevih novic.

Varovanje osebnih podatkov: Vse osebne
podatke, s katerimi razpolagamo na uredništvu,
skrbno varujemo v skladu z zakonodajo in
uporabljamo le za namene, za katere so bili
podani.
Naslednja številka (10/2021) bo izšla v petek,
26. 11. 2021. Rok za rezervacijo oglasnega
prostora in oddajo člankov je 12. 11. 2021.

Cenik oglasnega prostora
124x40 mm

80,00€

1/8 strani

124x84 mm

100,00€

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

1/4 strani

124x173 mm

180,00€

1/2 strani

253x173 mm

280,00€

Cela stran

253x350 mm

480,00€
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dovoljenja

oziroma

Neumu smo uživali v all inclusive ponudbi
hotela Zenit, okušali školjke, raztegnili
meh in si ob večerih konkretno nabrusili
pete. Obisk Medžugorja, vasice, ki je v
štiridesetih letih postala pravo romarsko
središče, nas polni z upanjem, nam vliva
voljo za soočanje z izzivi in nas poveže s
samim seboj in z ljudmi, ki jih imamo radi.
Tudi v našem primeru je bilo tako. Na naši
Gusarski fešti v dolini reke Neretve so se
stkale nove prĳateljske vezi, domov pa smo
prinesli lepe spomine, ki nas bodo greli v
hladnih dneh, in seveda mandarine za
vitamine … Tudi tokratno jesensko
potepanje je za nas pripravil Relax Turizem,
vodnica Brigita Horvat Milovac pa je
poskrbela, da smo se še kaj naučili in se
imeli lepo.

govora, nestrpnosti, političnega obračunavanja
in nepodpisanih člankov ne objavljamo.

1/16 strani

pisnega

Jesen se odeva v paleto rumenih, rdečih in
rjavih barv. Narava nas je tudi tokrat
obdarila. Nagradila je naše celoletno delo
in trud. Nagradila z dobrinami in tudi s
priložnostjo za prĳetno jesensko druženje s
poslušalci
Radia
Slovenske
gorice.
Prostranstvo delte reke Neretve so
tamkajšnji prebivalci že pred leti zasadili z
razkošnimi sadovnjaki citrusov. Med njimi
so zagotovo najslajše mandarine, ki dolino
vsako jesen obarvajo v oranžno barvo.
Domačini – potomci neretvanskih gusarjev,
če se malo pošalimo – so tudi letos sprejeli
skupino poslušalcev Radia Slovenske
gorice. Z njihovimi tradicionalnimi čolni,
trupicami, so nas popeljali po kanalih reke
Neretve, obirali smo oljke in mandarine.
Pogostili so nas tudi z drugimi dobrotami,
manjkalo pa ni niti glasbe in pesmi. V

pogodbe. Prispevkov z elementi sovražnega

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

ustreznega

Foto: arhiv RSG

Marija Čuček

K navedenim cenam se prišteva DDV.
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Šport

Karate: Pokalno tekmovanje,
Mednarodno tekmovanje in
Državno prvenstvo

Tija in Nik Lovše znova uspešna na
atletskem prvenstvu Slovenije

Štajerci uspešni na svetovnem
prvenstvu v namiznem tenisu za
igralce s Parkinsonovo boleznijo
Na nedavnem svetovnem prvenstvu v
namiznem tenisu je Slovenijo za igralce s
Parkinsonovo boleznijo več kot uspešno
zastopala
namiznoteniška
ekipa
iz
Maribora, za katero je nastopal tudi Mirko
Kozar iz Cerkvenjaka.
Slovenci so se s prvenstva, ki je potekalo v
Berlinu, vrnili s štirimi medaljami. Naslov
svetovnega prvaka je v razredu 2 osvojil
Borut Volk. Naslov svetovne podprvakinje
je prav tako v razredu 2 pripadel Biserki
Muršec. Z dvema bronastima medaljama so
slovensko bero medalj povečali Vinko
Kurent med posamezniki v razredu 1 ter
Danica Kocbek in Borut Volk v konkurenci
mešanih dvojic.

PingPongParkinson vadba
– del terapije za
upočasnjevanje
napredovanje
Parkinsonove bolezni
Slovenjegoriški predstavnik v slovenski
reprezentanci Mirko Kozar je za
Parkinsonovo boleznijo zbolel pred
sedmimi leti. Nekdanji aktivni športnik, ki
je poleg udejstvovanja v športu veliko časa
posvetil tudi organizaciji številnih športnih
dogodkov in bil tudi predsednik Športne
zveze Cerkvenjak, se je z igranjem
namiznega tenisa kot del terapije za
upočasnjevanje bolezni začel ukvarjati
pred dvema letoma v društvu Trepetlika, v
katero je včlanjenih več kot 1000 članov.
Velike zasluge za začetek tovrstnega
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Tomi Jagarinec

Državno
prvenstvo v
grško-rimskem
slogu rokoborbe
Konec septembra je v veliki telovadnici OŠ
Lenart potekalo letošnje Državno prvenstvo
v
grško-rimskem
slogu
rokoborbe.
Tekmovanje
so
organizirali
člani
Rokoborskega kluba Lenart.

Dejan Kramberger

zalučal 44,89 m daleč. Svoje uspešne
nastope je še dopolnil z dvema odličnima
petima mestoma v tekih na 60 in 200
metrov.

Lenarški rokoborci so ponovno pokazali, da
sodĳo v sam vrh slovenske rokoborbe. Pri
dečkih je imel svoj krstni nastop Tinej Karba,
ki je s svojo borbenostjo navdušil vse starejše
klubske kolege in oba trenerja. Na svoji prvi
tekmi je klonil komaj v finalu. Pri mladincih
sta nastopila Žan Perko in Jan Kostanjšek.
Žan je dokazal, da velja za največji talent

Žan Perko, mladinski državni prvak

Foto: arhiv kluba

ponovno posegli po najvišjih mestih in
skupno osvojili kar 5 odličĳ. Naslov
državnega prvaka je osvojil Vid Zarič, in
sicer v dveh kategorĳah, kate kadeti in
športne borbe do 63 kg – kadeti, s čimer je
ponovil uspeh preteklih let. Tretja mesta pa
so osvojili: Filip Pavlič v katah malčki, Matĳa
Sedonja v športnih borbah dečki nad 45 kg
in Gal Bauman v športnih borbah mlajši
kadeti pod 50 kg. Blizu medalje je bil tudi
Luka Štandeker, ki je po prepričljivih
zmagah klonil v polfinalu in po repasažu
dosegel odlično 5. mesto.
Čestitke!

lenarške rokoborbe, ki se postopoma razvĳa
v odličnega rokoborca, saj je v kategorĳi do
97 kg suvereno osvojil prvo mesto. V
kategorĳi do 77 kg je svoj krstni nastop
odlično opravil Jan Kostanjšek in osvojil
odlično drugo mesto. V kategorĳi članov sta
zraven Žana in Jana na blazine stopila Nejc
Špic in Metod Dobaj. Tekmovalce sta na
tekmovanju vodila glavni trener Darko
Raner in vodja Tomo Jagarinec, ki sta z
borbenostjo in s prikazanimi borbami
lenarških tekmovalcev po večini zadovoljna.

Foto: osebni arhiv

Zmago Šalamun

izvajanja terapije imata mag. Vinko Kurent
in trener Gregor Komac.

Pot na svetovno prvenstvo
prek državnega prvenstva
Mirko Kozar si je skupaj s štajersko ekipo
pot na svetovno prvenstvo utrl z uspešnimi
nastopi na državnem prvenstvu, ki je
potekalo v Mariboru. Po besedah Kozarja so
se na prvenstvo zelo dobro pripravili,
treningi pa so potekali domala vsak dan.
Sam dogodek mu bo ostal za vedno v
spominu, saj so organizatorji pripravili zelo
spektakularno
otvoritev
in
odlično
organizirali celotno prvenstvo. Želje
namiznoteniških igralcev s Parkinsonovo
boleznijo pa segajo vse do Pariza v upanju,
da bi že leta 2024 lahko nastopili na
paraolimpijskih igrah.

Državno prvenstvo v namiznem
nogometu
Športno društvo Jejž iz Svete Ane, katerega
člani se ukvarjajo z namiznim nogometom
in športnim ribolovom, šteje 30 članov. Kot
je povedal predsednik društva Matej
Kocbek, želĳo delovati v širšem okolju in
namizni nogomet približati mladim, saj je
bil lani uradno priznan kot šport in ni le
gostilniška
igra.
Zvezo
namiznega
nogometa sestavlja osem društev in
omenjeno društvo je v mesecu septembru
izvedlo državno prvenstvo, ki je potekalo
po švicarskem sistemu in je bilo prilagojeno
vsem starostnim skupinam.
Pri moških dvojicah A sta slavila Dejan
Kocjan in Matej Vidergar, pri moških dvojih
B pa Dušan Muhič in Matej Kocbek ter pri
dvojicah classic Jože Kremzer in Leon
Kogelnik. Pri mešanih dvojicah sta slavila
Tjaša Kogovšek in Matevž Jeras. V dvojicah
pri ženskah sta slavili Tjaša Kogovšek in
Petra Hvala, pri classic dvojicah pa Eva
Kogelnik in Tamara Vilim. Pri moških

Foto: osebni arhiv

V soboto, 18. septembra, se je v Športni
dvorani Stražišče v Kranju odvil zadnji, tretji
krog Pokalnega tekmovanja Karate zveze
Slovenĳe. Na prvenstvu je nastopilo 319
tekmovalcev iz 45 slovenskih klubov.
Tekmovanja so se udeležili tudi člani
lenarške karate sekcĳe, in sicer Matĳa
Sedonja, Luka Štandeker, Filip Pavlič, Vid
Zarič in Luka Rola, ki so osvojili kar 6
medalj. Dvojno zlato med kadeti je osvojil
Vid Zarič v kategorĳi kate in borbe do 63 kg,
srebro v borbah sta osvojila Luka Štandeker
med mlajšimi kadeti do 45 kg in Luka Rola
med mlajšimi kadeti nad 55 kg, bron v
borbah pa Matĳa Sedonja med dečki nad 45
kg in Filip Pavlič med malčki do 35 kg.
V soboto, 25. 9. 2021, se je v Športni dvorani
Planina v Kranju odvil mednarodni turnir
Kranj open. Tekmovanja se je udeležilo 59
klubov iz 6 držav, ki so zabeležili 449
posamičnih nastopov. Med njimi so bili tudi
lenarški karateisti: Filip Pavič, Luka
Štandeker, Luka Rola in Vid Zarič. Prav vsi
so v svojih kategorĳah osvojili bronasto
odličje.
2. oktobra se je v Športni dvorani Slovenske
Konjice odvĳalo državno prvenstvo za
mlajše od 21 let. Tekmovanje se je udeležilo
388 tekmovalcev iz 50 klubov. Lenartčani so

Mlada lenarška atleta Tĳa in Nik Lovše sta
na atletskem prvenstvu Slovenĳe za
pionirje in pionirke U12 in U14 osvojila tri
medalje, od tega kar dve zlati in eno
bronasto.
Tĳa Lovše je tako postala na državnem
prvenstvu, ki je potekalo na »domačem«
stadionu Poljane v Mariboru, kjer trenira,
državna prvakinja v metu vortexa med
pionirkami do 14 let. Zmago si je priborila
z metom, dolgim 53,07 m. Prav tako je zelo
uspešno nastopila v metu krogle (2 kg),
kjer se je z doseženim četrtim mestom
uvrstila tik pod oder za zmagovalke. Mlajši
brat Nik Lovše je s skokom, dolgim 5 m,
osvojil naslov državnega prvaka v skoku v
daljino v kategorĳi pionirjev do 12 let.
Zbirko medalj je dopolnil še z osvojeno
bronasto medaljo v metu vortexa, ki ga je

Foto: Dejan Kramberger

Dejan Kramberger

Foto: Darko Zarič

Darko Zarič

posamezno A je slavil Leon Kogelnik pred
Davidom
Potrbinom
in
Matejem
Vidergarjem. Pri moških posamezno B pa je
bil najboljši Uroš Markoč, drugi je bil
Damian Murgec, tretji pa Mitja Bobnarič.
Pri ženskah posamezno je slavila Eva
Kogelnik pred Tjašo Kogovšek in Marĳano
Sabolic.
V društvu so zelo delovni, saj bodo ob
koncu
novembra
izvedli
podobno
tekmovanje, to je Vrablov memorial, ki je
lani odpadel zaradi vladnih ukrepov za
zajezitev širjenja virusa SARS-CoV-2.
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Izobraževalno središče
Alenka Špes in Damjana Vizjak

Novice izobraževalnega centra
Lenartu. Oblačila in obutev naj bodo
primerni vremenu. Vabljeni vsi ljubitelji
narave in gibanja na svežem zraku. Veseli
bomo druženja z vami.

Foto: arhiv RASG

Lahkih nog naokrog
Po prĳetnem druženju na prvem pohodu v
Zavrh in zanimivi delavnici – Gozdni kopeli
– vas v mesecu novembru vabimo na pohod
po čudoviti jesenski pokrajini. Zberemo se v
petek, 5. 11. 2021, ob 9. uri pred stavbo
Izobraževalnega centra na Nikovi 9 v

Univerza za tretje življenjsko obdobje
Študĳske skupine ročnih del, računalništva
in tujih jezikov so že v teku, vendar je še
zmeraj čas, da se jim pridružite, saj je v
vsaki skupini še nekaj prostih mest. Utrdite
lahko stara in razvĳete nova znanja ter se
učite in ustvarjate v prĳateljski skupini.

Projekt PONI Podravje
Na Razvojni agenciji Slovenske gorice se v sklopu projekta PONI Podravje usposablja druga
skupina bodočih podjetnikov. Tokrat vam predstavljamo Valerijo Kuhar, profesorico likovne
umetnosti, ki se bo ukvarjala z risanjem portretov po naročilu in prodajo lastnih
umetniških del.
Naložbo v projekt PONI sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega
sklada za regionalni razvoj. Več informacij o projektu lahko dobite na Razvojni agenciji
Slovenske gorice v Lenartu (predhodna najava) in na 051 368 118 oziroma poni@rasg.si.

Projekt Pridobivanje temeljnih in
poklicnih kompetenc (TPK)
Odrasle osebe, stare okrog 45 let, z
zaključeno največ srednješolsko izobrazbo,
vljudno vabimo na 40-urni TEČAJ
RAČUNALNIŠKEGA
DIGITALNEGA
OPISMENJEVANJA. Tečaj je za udeležence
brezplačen, saj naložbo sofinancirata

Evropska unĳa iz Evropskega socialnega
sklada in Republika Slovenĳa.
Študĳski krožek ZDRAVJE Z VRTA
Vljudno vas vabimo na zanimivo predavanje
na temo Zdravje z vrta, kjer bomo
predstavili primere ureditve trajnostnih
vrtov brez večjih denarnih vložkov, primere
ponovne uporabe materialov in okolju
prĳazne možnosti zasaditve. Predavanje bo
v torek, 16. 11. 2021, ob 9.00 v Mali
dvorani v Centru Slovenskih goric.
Vljudno vabljeni!

Valerija Kuhar

Valerija Kuhar z narisanim portretom
Denisa Poštraka

Živimo v času, ko se vse prevečkrat
osredotočamo na stvari, ki so minljive in
pogosto brez vsebine. Hkrati pa v naših
srcih ostajajo zapisane zgodbe in trenutki,
ki jih želimo ohraniti za vedno. Skozi svoje
ustvarjanje želim te neponovljive, enkratne
trenutke v življenju ohraniti večne.
Ujamem jih v svoja umetniška dela, ki jih
ustvarjam na realističen način po predlogi
fotografije. Na tak način skupaj s svojimi
naročniki ustvarim unikatno umetniško
delo, ki je zelo osebno z dodano čustveno
vrednostjo.
Rišem in ustvarjam že od malega, saj me je
risanje vedno sproščalo. Tudi svojo
študĳsko pot sem nadaljevala v smeri
likovne pedagogike. Diplomirala sem s
področja fotorealizma in fotorealističnih
portretov, tako da svojo profesionalno pot
nadaljujem vse od takrat. Risanje obrazov
ljudi in njihovih čustvenih izrazov mi
predstavlja posebno strast in navdušenje,
saj na tak način ujamem nepozabne
trenutke v življenju. Z narisanim portretom

Portret Valerijine babice

Foto: lastni arhiv

Foto: Sandi Kolarič

Nepozabni trenutki, ujeti v narisanem portretu

hkrati osrečim naročnika in obdarjenega
ter tako med njima spletem neminljivo vez.
Pri svojem delu sem izjemno natančna,
večinoma uporabljam samo svinčnik in
oglje, narisan obraz pa prav zaradi črnobelega kontrasta bolj zaživi. Risanje
portretov zahteva veliko časa, saj vsakemu
detajlu posvetim veliko pozornosti. Končno
narisani potret zato dosega izjemno
podobnost s fotografijo.
S svojim natančnim, kakovostnim in
doslednim delom sem si ustvarila krog
zadovoljnih strank, ki ga pridno širim. Tako
sem se pred skoraj dvema letoma z
risanjem portretov začela ukvarjati tudi
bolj poslovno; od tedaj ustvarjam pod
imenom Galerĳa Valerĳa.
Na Facebook strani Galerĳa Valerĳa si
lahko ogledate moja dosedanja umetniška
dela ter zase in za svoje najdražje naročite
nepozabno in unikatno darilo za razne
priložnosti, praznovanja, rojstne dneve,
obletnice in praznike.
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LAS Ovtar Slovenskih goric

Mednarodni posvet LAS z naslovom
»Pametne vasi za zeleno, digitalno in
odporno Evropo« je potekal 30. 9.–2. 10.
2021 pri Treh lučkah v Krškem. Na posvetu
je sodelovalo več kot 100 udeležencev iz 52
institucĳ iz kar devetih držav: Slovenĳe,
Belgĳe, Češke, Finske, Hrvaške, Latvĳe,
Litve, Makedonĳe in Švedske. Posveta sta se
udeležila dva predstavnika LAS Ovtar
Slovenskih goric.
Posvet se je začel s štirimi delavnicami, na
katerih so predstavniki kar 37 LAS, med

njimi tudi pet za ribištvo (FLAG), pripravili
predloge k iniciativi za uveljavljanje principa
pametnih vasi s sredstvi ESRR in ESS ter
definirali prispevek CLLD in LAS.
Delavnicam je sledila razprava, njene glavne
zaključke pa je Goran Šoster predstavil na
mednarodni konferenci z istim imenom, ki je
potekala v petek, 1. 10. 2021, na Gradu
Rajhenburg
v
organizacĳi
pisarne
evropskega poslanca Franca Bogoviča s
partnerji. Razprava v okviru konference je
bila osredotočena na iskanje odgovorov na

Po izjavi za javnost povzela dr. Milojka Domajnko

Projektni partnerji so v četrtek, 7. oktobra
2021, na obnovljeni Simoničevi domačĳi v
Trnovski vasi predstavili projekt in slovesno
podpisali sporazum o sodelovanju med
avstrĳskimi partnerji in nosilcem projekta na
slovenski strani, Društvom Bogastvo
podeželja ob Dravi in Slovenskih goricah.
Projekt Humus je plod sodelovanja med
vodilnim parterjem LAS Bogastvo podeželja,
LAS Ovtar Slovenskih goric in LAS Obsotelje
in Kozjansko ter avstrĳskim LAS regĳe
Oststeiermark.
V okviru čezmejnega projekta bomo na
inovativen način nadgradili kmetĳske prakse
in metode za povečanje deleža humusa v
tleh, ki pomembno vpliva na vezavo CO2 iz
zraka. Ko povečujemo delež humusa,
zmanjšujmo emisĳe CO2 ter dvigujemo
kakovost in lastnosti obdelovalne zemlje.
Kmetĳstvo tako ne predstavlja več
onesnaževalca okolja, temveč gradnika
trajnostne regĳe.
V Slovenĳi je k sodelovanju pristopilo 28
kmetĳ na območju vseh treh LAS z okoli 230
hektarji
obdelovalnih
površin.
Kot

Foto: arhiv RASG

Podpis pogodbe o sodelovanju
med partnerji projekta Humus

zanimivost, 1 % povečanega humusa v tleh
predstavlja 50 ton vezanega CO2 iz zraka.
Na slovenski strani se bosta vzpostavila
aplikacĳa in sistem certificiranja vezave po
vzoru avstrĳskih partnerjev. V sklopu
projekta sta se kupila ustrezna laboratorĳska
oprema in vzročnik tal za analizo zemlje, ki
je opremljen z GPS-merilcem za natančen
točkovni odvzem vzorcev.
Cilj projekta, ki bo zagotavljal trajnost, je
vzpostavitev sistema za certificiranje dviga
deleža humusa v tleh. Za kmetĳe, vključene
v sistem certificiranja humusa, je predviden
tudi sistem finančnega ovrednotenja ob
uspešni vezavi.

Tanja Kosec

4. javni poziv – sklad ESRR
Javni poziv LAS Ovtar Slovenskih goric –
sklad ESRR Razvojne agencĳe Slovenske
gorice, d. o. o., vodilnega partnerja
pogodbenega partnerstva LAS Ovtar
Slovenskih goric, vas obvešča, da je v teku
javni poziv za izbor operacĳ za uresničevanje
ciljev Strategĳe lokalnega razvoja na
območjih občin: Benedikt, Cerkvenjak,
Duplek, Lenart, Pesnica, Sveta Ana, Sveta
Trojica v Slovenskih goricah, Sveti Andraž v
Slovenskih goricah, Sveti Jurĳ v Slovenskih
goricah in Šentilj, ki so povezane v lokalno
akcĳsko skupino – LAS Ovtar Slovenskih
goric, sofinancirano iz ESRR.
Za 4. javni poziv LAS Ovtar Slovenskih
goric – sklad ESRR, ki je bil objavljen 14.
septembra 2021, se je prvi rok za oddajo
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vlog iztekel 27. oktobra 2021, drugi
(zadnji) rok pa se izteče 22. decembra
2021.
Prĳavitelji morajo svoje vloge oddati kot
priporočene pošiljke do datuma, ko se izteče
rok za oddajo vlog, do 24. ure, prevzem
osebno dostavljenih vlog je možen na sedežu
LAS do istega dne do 15. ure. Informacĳe o
javnem pozivu so na voljo na sedežu LAS in
po telefonu: 059 128 773 ali 051 660 865.
Za osebno konzultacĳo na sedežu LAS sta
obvezni predhodna najava in uskladitev
termina. Vprašanja lahko naslovite tudi po
elektronski pošti: info@lasovtar.si. Celotno
besedilo javnega poziva in razpisna
dokumentacĳa sta objavljeni na spletni
strani www.lasovtar.si.

Delavnica: Pomen ESRR za razvoj
lokalnih pobud

Foto: Milena Grabušnik

Mednarodni posvet LAS v Krškem

vprašanje, kako bo Evropska komisĳa v
praksi izpolnila zastavljene cilje, in sicer da
bodo podeželska območja postala privlačna,
živahna in dinamična. S tem bi se zmanjšala
razvojna vrzel med urbanimi in ruralnimi
območji. Udeleženci posveta so zaradi
omejitev, povezanih s covidom-19, na tej
konferenci sodelovali na daljavo, a vseeno
aktivno prispevali k razpravi. Na panelu so
od ministra za kmetĳstvo dr. Jožeta
Podgorška nepričakovano izvedeli za skoraj
20-odstotno znižanje predvidenih približno
42 milĳonov sredstev za izvajanje programa
LEADER
v
programskem
obdobju
2023–2027.
Program posveta so prepletali predstavitve in
ogledi dobrih praks na območju LAS Posavje.
Med ogledom Gradu Rajhenburg so nam
gostitelji predstavili značilnosti Posavja in
LAS ter nedavno odprto peninoteko. V Vinski
kleti Krško pa smo spoznali njihov razvoj ter
v degustacĳskem prostoru okusili odlična
vina in lokalne jedi. V okviru posveta so
zadnji dan udeleženci spoznali dobre prakse
na področju pametnih vasi iz treh držav:
SmartRural 21 (Finska), Zelena energetska
zadruga Križevci (Hrvaška) in domačo dobro

prakso na Lisci v Sevnici (Slovenĳa).
Večer prvega dneva posveta so zaokrožila tri
praznovanja: 30-letnica delovanja programa
LEADER v EU, Društvo za razvoj slovenskega
podeželja je Goranu Šosterju, ustanovnemu
članu,
večletnemu
predsedniku
in
zaslužnemu za uveljavitev na mednarodnem
področju, podelilo zahvalo za njegovo
dosedanje delo, tretje praznovanje pa je v
ospredje postavilo inovativne in uspešne
posameznike na podeželju (v okviru projekta
Newbie) – nagrado za inovativnega novega
pristopnika v letu 2020 so podelili Tilnu
Sokliču s kmetĳe Pr´Andreco iz Zgornjih
Gorĳ.

Andrej Kocbek

Strokovna ekskurzija v Estonijo

Foto: arhiv RASG

Po spletni strani DRSP povzela Milena Grabušnik

Društvo za razvoj slovenskega podeželja, ki
združuje vse LAS po vsej Slovenĳi, je v času
med 5. in 10. septembrom 2021
organiziralo strokovno ekskurzĳo v
Estonĳo, katere se je udeležil tudi
predsednik Društva za razvoj podeželja
Ovtar Slovenskih goric Andrej Kocbek.
Namen ekskurzĳe je bil spoznavanje
zanimivih in uspešnih praks lokalnega
razvoja, ki so bile podprte z evropskimi
sredstvi v okviru pristopa LEADER (CLLD).

pridelave in predelave jabolk, čigar zgodba
govori o vračanju ljudi iz mesta na
podeželje ter o ustvarjanju novih poslovnih
priložnosti na posestvu prednikov.

Najprej
so
obiskali
podeželski
večgeneracĳski center v Aasmae, kjer je
predsednik estonskega programa LEADER
predstavil delovanje estonskih LAS.
Zanimive izkušnje govorĳo o dobri
učinkovitosti črpanja evropskih sredstev s
hitro podporo države in malo birokracĳe.

V počitniškem centru Klaara-Mani je
potekal seminar Estonske mreže za
podeželje in Kmetĳskega raziskovalnega
centra o načinu življenja ljudi na podeželju
in načrtih za njegov razvoj v Estonĳi.
Zanimiv primer turizma v neokrnjeni
naravi
predstavlja
nacionalni
park
Soomoaa, ki ponuja turizem v neokrnjeni
naravi s posebno rekreacĳsko ponudbo
gozdnih poti, sankanja ali preprosto
drsenja skozi močvirska prostranstva
pozimi in poleti, v najmanjšem estonskem
mestu (dobrih 700 prebivalcev) pa nastaja
trgovina s prigrizki iz ekološke pridelave.

Pri primerih dobrih praks je mogoče najti
kar nekaj vzporednic s Slovenĳo. Na otoku
Hiiumaa, kjer ljudje živĳo v raznoliki
neokrnjeni naravi, ohranjajo domače obrti
in rokodelstvo ter razvĳajo turistično
ponudbo, so začeli s prosto rejo škotskega
goveda in ovac. V sodelovanju z
nevladnimi organizacĳami so izvedli
uspešen projekt klavnice za govedo in ovce.
Na celinskem podeželju so obiskali tudi
Piesta
Kuusikaru,
kmetĳo
biološke

Zadnji dan so si ogledali dve dobri praksi
estonskih LAS, in sicer ročno proizvodnjo
žele bombonov ter izdelavo ekološke
kozmetike. S pogumom in vztrajnostjo dve
mladi podjetnici dokazujeta, kako sta ob
podpori LAS lahko uresničili svojo idejo in
na trgu uspeli s svojimi izdelki.
Srečanje je bilo uspešno tudi z vidika
povezovanja z ostalimi LAS iz Slovenĳe in
spoznavanja njihovih praks na področju
lokalnega razvoja.
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Po Slovenskih goricah
Dr. Milojka Domajnko

Podravska regĳa se intenzivno pripravlja na
novo programsko obdobje 2021–2027.
Naloga regĳe in tudi države je pripraviti
razvojne in operativne programe, ki bodo
osnova za uspešno in učinkovito črpanje
evropskih sredstev ter za razvojni preboj
regĳe v novi finančni perspektivi. S tem
namenom je 13. oktobra 2021 v Domu
kulture Lenart pod okriljem Regionalne
razvojne agencĳe Podravje – Maribor in
Občine
Lenart
potekala
Razvojna
konferenca Podravja.
V prvem delu konference je udeležence
pozdravil mag. Janez Kramberger, župan
Občine Lenart in gostitelj Razvojne
konference Podravja, in poudaril, da:
»Regĳa stagnira oz. na nekaterih področjih
celo nazaduje. Pomembno je, da vsi izvoljeni
organi regĳe, z vsemi deležniki, skupno
pripomorejo k razvoju in preboju regĳe.
Potrebno pa je predvsem sodelovanje,
povezovanje in spoštovanje vseh vključenih v
razvojni program.« Župan Občine Maribor
in predsednik Razvojnega sveta kohezĳske
regĳe Vzhodna Slovenĳa Saša Arsenovič je
izpostavil pomembnost mestnih in ruralnih
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območĳ, ki morajo biti povezana, prĳetna
za bivanje in omogočati čim boljšo kakovost
življenja. Povedal je še, da si bodo
prizadevali, da bo imelo Podravje svojega
predstavnika regĳe tudi v Ljubljani in
Bruslju.
Nadalje je stanje v regĳi predstavil direktor
Regionalne razvojne agencĳe Podravje –
Maribor Uroš Rozman, ki je izpostavil
analizo zadnje finančne perspektive. Ta je
pokazala, da po indeksu razvojne
ogroženosti zaostajamo za večino regĳ v
Slovenĳi, saj smo iz 8. padli na nezavidljivo
10. mesto med 12 razvojnimi regĳami. Zato
je še toliko bolj treba uspešno odgovoriti na
ključne izzive regĳe, predvsem z regĳskim
povezovanjem vseh deležnikov.
Za razvoj regĳe so pomembne naložbene
priložnosti v okviru evropske kohezĳske
politike v obdobju 2021–2027. Mag.
Monika Kirbiš Rojs, državna sekretarka
Službe vlade RS za razvoj in evropsko
kohezĳsko politiko, je predstavila tudi
sveženj za okrevanje in odpornost ter
poudarila, da je Operativni program v fazi
usklajevanja z resornimi ministrstvi,

Foto: arhiv RASG

Razvojna konferenca Podravja
predstavila vsebine za razvojni
preboj regije

potekali bodo organizirani posveti z
deležniki. Pri pripravi Načrta za okrevanje
in odpornost se je država osredotočila
predvsem na strateške naložbe in vrzeli, ki
jih v okviru evropske kohezĳske politike ne
bo mogoče financirati. Poiskale se bodo
poti, da se z razpoložljivimi evropskimi
sredstvi izpelje čim več naložb, za ostalo bo
treba
iskati
druge
finančne
vire.
Komplementarnost
ukrepov
in
osredotočanje na prioritete bosta ključna.
Tudi v finančni perspektivi 2021–2027
lahko pričakujemo izvajanje instrumenta
Dogovor za razvoj regĳ, s predpogojem, da
poenostavimo postopke in odpravimo
administrativne
ovire,
ki
so
bile
identificirane v obdobju 2014–2020. Regĳe
in regionalni akterji pa tako ostajajo
pomemben
sogovornik
v
procesu

programiranja sredstev.
V drugem delu konference so bili
predstavljeni predlogi skupnih regĳskih
projektov: Inovuum, SmartHub, Letališče,
Inštitut za prehrano, Inštitut za pametno
inteligenco,
Samooskrba,
Mrežni
podjetniški inkubator, Upravljane z vodnimi
in zavarovanimi območji, Turistično
povezana regĳa in Človeški kapital.
Celotno popoldansko srečanje, predstavitve
in razprave so imeli skupen imenovalec, in
sicer da mora Podravje izkoristiti odlično
geostrateško lego, vzpostaviti inovativna
delovna mesta in karierne izzive v
domačem okolju z dodano vrednostjo ter
pomagati gospodarstvu pri investicĳah v
regĳi.
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