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V anovskem Parku
generacij odslej tudi
lesene miniaturne
hiške

Foto: Rebeka Škrlec

Sveta Ana ima novo pridobitev, ki je bodo še posebej veseli
najmlajši. Na prostoru pod šolskim igriščem in dozidanim
vrtcem so postavili miniaturno leseno vasico, ki predstavlja
značilnosti podeželskega okolja. Tako so v vasici
postavljene značilne vaške stavbe: od cerkve, kovačije,
gostilne, kmetije do gasilskega doma ipd. V občinski upravi
so povedali, da bodo na škarpi nad osrednjim prostorom
pred hiškami kmalu uredili še plezalno steno, prav tako pa
tudi zaščitno ograjo.

Park generacij pri Sveti Ani
z vedno več obiskovalci

Zmago Šalamun

Foto: Nina Zorman

Podpisane pogodbe za naslednje
generacije

“Zanimiva lesena
miniaturna vasica
predstavlja značilnosti
podeželskega okolja”
Projekt Miniaturna vasica v Parku generacij Sveta Ana je
vreden 86 tisoč evrov. Od Evropskega sklada za razvoj
podeželja si obetajo 40 tisoč evrov.
Zmago Šalamun

čiščenje fosforja in strojno zgoščanje blata. Predvidena biokemĳska zmogljivost čistilne
naprave je 4.950 populacĳskih enot, hidravlična zmogljivost pa 30,93 m3/h pri sušnem in
267,8 m3/h in pri deževnem dotoku.
V okviru projekta se obstoječa čistilna naprava ob Globovnici preuredi v centralno črpališče s
sprejemno fekalno postajo in izgradi tlačna kanalizacĳa, s katero se to lokacĳo poveže z
gravitacĳsko kanalizacĳo v Radehovi in naprej na centralno čistilno napravo. S tem se bo
omogočilo, da se odpadne vode dela aglomeracĳe (severni in zahodni del mesta) odvedejo
na centralno čistilno napravo Lenart in se tako zagotovi celovito odvajanje in čiščenje
odpadnih komunalnih voda v aglomeracĳi Lenart v Slovenskih goricah. V sklopu projekta bo
tudi izgrajena 1.064,30 metra novega kanalizacĳskega omrežja na Kidričevi ulici v Lenartu.
»Ta projekt je največja naložba v zgodovini naše občine. To je projekt tudi za naslednje
generacĳe, zato izvajalsko pogodbo simbolično podpisujemo v vrtcu,« je pojasnil župan mag.
Janez Kramberger.

“Ta projekt je največja naložba v zgodovini
naše občine”
Z načrtovano investicĳo se ureja v Lenartu odvajanje in čiščenje odpadnih voda, hkrati pa se
omogočajo kapacitete za prevzem grezničnih gošč in blata iz malih komunalnih čistilnih
naprav. Vrednost investicĳe znaša 5.647.718,70 evra, od tega evropska sredstva znašajo
2.790.939,22 evra, Republika Slovenĳa za investicĳo zagotavlja 697.734,81 evra, ostala
sredstva bodo zagotovljena iz občinskega proračuna Občine Lenart.

V petek, 10. septembra, so na zelenici pri Vrtcu Lenart podpisali izvajalski pogodbi za gradnjo
čistilne naprave Lenart v sklopu projekta Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v Občini
Lenart.

Pri podpisu je bil prisoten tudi minister za okolje in prostor mag. Andrej Vizjak, ki si je pred
tem ogledal Maistrovo sobo v Zavrhu in se s pristojnimi na sedežu občine pogovarjal o novem
prostorskem načrtu občine. Po podpisu pogodbe je povedal: »Vesel sem, da se s tem rešuje
ena okoljska rana te občine. Čistilne naprave so ključnega pomena za varstvo okolja, zlasti za
varstvo podzemnih voda, in so prepotrebne, saj imamo tu tudi nekaj opominov Evropske
komisĳe, s to čistilno napravo pa je izveden pomemben korak naprej v tej smeri. Tudi v
prihodnje bo država sofinancirala manjše sisteme odvajanja in čiščenja odpadnih voda pod
2000 populacĳskih enot.«
Projekt zajema gradnjo klasične pretočne naprave s suspenzĳo biološkega blata, delno
aerobno stabilizacĳo blata, dostabilizacĳo blata v zgoščevalcu blata, dodatno kemično
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Pogodbo za sklop ena, dva in štiri sta podpisala mag. Janez Kramberger, župan Občine Lenart,
in Branko Potočnik, direktor podjetja CID – ČISTILNE NAPRAVE, d. o. o., iz Kopra, za sklop
dve pa je z županom pogodbo podpisal Janez Belna, direktor podjetja Komunala Slovenske
gorice, d. o. o.
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Mag. Srečko Aleksander Padovnik

Slovenski memento mori

Podpis gradbenih pogodb za
izvedbo kolesarske povezave
Lenart-Cerkvenjak-Trnovska vas

Ob spremljanju aktualnih dogodkov se
vsak dan sprašujem, kam gre ta
družba, in se čudim, da se še v tej
deželi pod Alpami nismo skregali,
kateri polži so pravi, črni ali rdeči.
Pravzaprav je to dobra ideja za novo
delitev slovenskega naroda, ker bo
treba razmišljati o novi delitvi, ko se
zaključi zgodba s covidom-19.
Pravzaprav smo Slovenci zelo nesrečen
narod, ker samo pri nas še vedno traja
druga svetovna vojna, in še sanja se
nam ne, kdo je bil njen zmagovalec.
Če na hitro pogledamo, smo s pojavom virusa SARS-CoV-2 Slovenci presekali
zgodovinske zamere, saj niso več pomembni domobranci in partizani, ampak se
novodobni Slovenci delimo na cepljene in necepljene ali tiste, ki priznavamo bolezen
covid-19, in tiste, ki jo imenujejo navadna gripa.
O tem na družbenih omrežjih potekajo silne razprave, zato iskrena hvala Marku
Zuckerbergu za Facebook, ki je Slovencem prinesel razsvetljenje, saj lahko na tem
omrežju čisto vsak z nekaj kliki prebere razpravo strokovnjakov, ki niso nikoli od
znotraj videli nobene fakultete, in še celo več, vsak se lahko vključi v debato. To še ni
vse, brez plačila članarine se lahko vsak vključi v združenje, ki šteje nekaj več kot
44.000 sledilcev – saj veste, govorim o Civilni iniciativi MASKE DOL. Če so vas tu že
blokirali, ste verjetno predaleč v raziskavah cepljenja, pa vabljeni v skupino MASKE
DOL 2 – spletno mesto za novice in medije, kjer imajo za naslovno sliko verze s
Prešernovega Krsta pri Savici:

»Začelo se je!« To lahko z veseljem rečemo vsi, ki smo sodelovali pri pripravi projektov
izvedbe kolesarskih povezav na območju ORP Slovenske gorice. Na osnovi izvedenega
javnega naročila so županja in župani občin Lenart, Sveta Trojica v Slovenskih goricah,
Cerkvenjak, Sveti Andraž v Slovenskih goricah in Trnovska vas konec avgusta podpisali
pogodbe za izvedbo gradbenih del za izvedbo kolesarskih povezav.
Dela so razmejena na štiri sklope, izvajalec treh sklopov, in sicer tras Lenart–Porčič–Sv.
Trojica–Osek, Osek–Cerkvenjak in Cerkvenjak–Vitomarci, je Podjetje za gozdne gradnje in
hortikulturo, d. o. o., iz Maribora, odsek od Vitomarcev do Trnovske vasi pa bo izvedlo
Cestno podjetje Ptuj, d. d. Ob tem bo Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo
izvedla še sanacijo plazu in izgradnjo krožišča s kolesarsko potjo v Sv. Trojici (pri gostišču
Na griču) ter označitev kolesarskih površin na vozišču skozi naselje Cerkvenjak. Tako bo
skupaj vzpostavljenih za več kot 18 km kolesarskih povezav, pretežno kot ločene
kolesarske površine, delno tudi kot souporaba obstoječih cest. Vrednost podpisanih
pogodb za izvedbo gradbenih del je 3,9 mio EUR. Dela se bodo izvajala od septembra 2021
(začetek na območju Trnovske vasi in Sv. Andraža) in bodo zaključena do konca leta 2022.
S tem se je začel izvajati prvi od štirih projektov kolesarskih povezav, s katerimi bo na
območju občin Lenart, Benedikt, Cerkvenjak, Pesnica, Sveta Ana, Sveta Trojica v
Slovenskih goricah, Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Sveti Jurij v Slovenskih goricah,
Šentilj in Trnovska vas vzpostavljenih 82,5 km kolesarskih povezave. Naložbo ob občinah
sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni
razvoj.

Dejstvo je tudi, da sem bil zelo zaskrbljen, ko je postal vladni govorec Jelko Kacin, saj
sem vedno gledal in čakal, kdaj bodo priletela sovražna letala. Jelko kot veliki
»strokovnjak« je v svojih nastopih samo zamenjal besedo JNA s covid-19 in ubral
vojno komunikacijsko strategijo izpred tridesetih let. Verjetno smo tudi najprej
karanteno imeli 14 dni, ker je toliko po njegovo trajala tudi vojna za Slovenijo. S tem
načinom komuniciranja je Jelko povzročal dodatno zmedo, ki so jo s pridom izkoristili
ustvarjalci zarot.
Nikoli pa si nisem predstavljal, da je v tej državi najtežje zagnati šole, z mojim
skromnim znanjem sem stalno mislil, da je težko zagnati podjetje, ki je bilo šest
mesecev zaprto, ampak ne, to je enostavno. Pri osnovnih šolah je še dodatni problem,
kdo bo plačal testiranje učiteljev, ki se nočejo cepiti, šola ali država. Jaz, ki zadev ne
razumem, bi dejal, da je vseeno, ker gre v obeh primerih za državni denar. V zasebnih
podjetjih je to enostavno, ker kapitalisti imajo tako in tako denar.
Vsekakor se strinjam, da je Slovenija demokratična država in tudi meni ne bo nihče
omejeval pravic, zato vas prosim, da mi ne kažete sredincev, ko se bom v krožnem
prometu peljal v napačno smer, ker meni ne bo nihče omejeval ustavne pravice. Vozil
se bom po levem voznem pasu, ker mi to ustava dovoljuje itd. Vem, da se ne strinjate
z mano, ampak zame je to isto kot nasprotovati testiranju in cepljenju ter nošenji
mask in se pri tem izgovarjati na Ustavo RS.

Z leve: Primož Kumer (CP Ptuj, d. d.), Branko Veselič (CP Ptuj, d. d.), Darja Vudler
Berlak (Občina Sveti Andraž v Slovenskih goricah), Alojz Benko (Občina Trnovska vas),
dr. Milojka Domajnko (RASG, d. o. o.), Srečko A. Padovnik (RASG, d. o. o.)

Vsem nam pa je jasno, da tudi »oni drugi« imajo ustavne pravice in jih ne smemo
ogrožati zaradi nespoštovanja pravil, pa naj bo to kršenje cestno prometnih predpisov
ali odlokov za preprečevanje okužb s SARS-CoV-2.
Očitno je imel še kako prav eden od največjih mojstrov slovenske pisane besede, ko je
zapisal: »Narod si bo pisal sodbo sam ...« Bojim se, da tokrat pišemo zadnje dejanje.
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Prikaz poteka trase »Kolesarske
povezave na območju ORP
Slovenske gorice: Lenart–
Cerkvenjak–Trnovska vas
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Ne bom se opredeljeval do dela slovenske politike, ne levih ne desnih, vem pa, da
imajo enostavno delo. Enostavno zato, ker sploh nikogar ne zanima, kaj se z državo
dogaja in kam plujemo, seveda na dveh ladjah – cepljeni in necepljeni. Mi se
prepiramo za oslovo senco in vsakodnevne razprave namenjamo znanim Slovencem,
ali kot enostavno rečejo Angleži, Attention Whore. Ob petkih se malo rekreiramo in
naredimo v Ljubljani kakšno instalacijo, pa tudi če enega od učiteljev pritisne na
veliko potrebo, pač to upravi na ulici. Včasih smo temu rekli neciviliziranost, danes
pa je to instalacija.

Z leve: Srečko A. Padovnik (RASG, d. o. o.), Gregor Črešnar (PGGH, d. o. o.), mag. Janez
Kramberger (Občina Lenart), Marjan Žmavc (Občina Cerkvenjak), Darja Vudler Berlak
(Občina Sveti Andraž v Slovenskih goricah), dr. Milojka Domajnko (RASG, d. o. o.) in
David Klobasa (Občina Sveta Trojica v Slovenskih goricah)

Podlaga karte: Google Maps, označitev S. A. Padovnik

Ko sem to videl, sem najprej mislil, da gre za kakšno samomorilsko združenje, saj je
enake verze ob italijanski okupaciji zapisal tudi ljubljanski župan Ivan Hribar v
poslovilnem pismu, preden je storil samomor. Potem pa nadaljujejo z verzom
Internacionale, himno socialističnega delavskega gibanja. Da se razumemo, v
Sloveniji bi morali vsak dan prepevati Internacionalo – himno delavskih gibanj, da bi
ljudi spodbudili k delu, ne pa k filozofiranju. Če bi vsi začeli delati in se zavedati, da
plača ni samoumevna, ampak si jo je treba zaslužiti, bi bilo zagotovo manj covidnih
in »mamica« združenj.

Foto: Rebeka Škrlec

„Manj strašna noč je v črne zemlje krili,
kot so pod svetlim soncem sužni dnovi“
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Pogovor ob kavi

Zmago Šalamun

Slovenskogoriškega
poslanca
Franca
Breznika vsi dobro poznamo. Naše kraje v
hramu
demokracĳe
predstavlja
in
zagovarja že kar tri mandate, torej letos
teče že deseto leto. Veliko o njem je bilo
videnega in slišanega v medĳih, redkokdaj
pa lahko poslanca spoznamo pobližje.
Franc Breznik sicer rad izpostavi njegov
angažma pri izvajanju projektov, a nekako
njegov doprinos ostane bolj ali manj
spregledan. Velikokrat ga zasledimo kot
slavnostnega
govorca
na
raznih
prireditvah,
kjer
deluje
suvereno,
samozavestno in je vedno urejen, saj se
zaveda, da z volivci najprej komunicira s
svojo pojavnostjo. V svoje govore rad vplete
zgodbe iz otroštva, govori preprosto, rad
uporablja superlative in včasih celo krši
načelo zmernosti – in zaradi tega tudi
ostane v spominu poslušalcev! A ko se s
Francem Breznikom pogovarjaš kot s
človekom in ne kot politikom, je
hudomušen in zanimiv sogovorec, a o svoji
zasebnosti nerad razpravlja z medĳi.
V politiki ima beseda moč. Vse je stvar
prezentacije in strategije. Ali menite,
da imajo vaše besede moč, da
spreminjajo stvari?
Lahko bi potrdil prvo trditev. Beseda ima
veliko moč, ampak v politiki je potrebna še
akcĳa, da se lahko vidĳo napredki in
spremembe. Dialog je bistven, vendar ne v
nedogled! Na prvih volitvah decembra
2011 sem se tega lotil z vso vnemo in
profesionalnostjo, da sem si priboril
zaupanje državljanov. Takrat sem to
pozicĳo sprejel kot priložnost, da se
dokažem, da poskušam doprinesti k razvoju
podeželja in naših preprosto čudovitih
Slovenskih
goric.
Na
zadnjih
državnozborskih volitvah sem si uspel
priboriti podporo vseh šestih županov z UE
Lenart. Hkrati pa sem se zavezal, da njihovo
zaupanje tudi izpolnim. Če bi na kratko
povzel, mi je v tem mandatu uspelo
uspešno izpeljati kar nekaj pomembnih
projektov, ki so se vlekli bistveno predolgo,
a nam je z nastopom Janševe vlade uspelo:
uredili smo status mesta Lenart, ki je
nekako osrednji gradnik v Slovenskih
goricah. V času tako imenovane zelene
preobrazbe nam je uspelo streti trdi oreh, ki
je bil star nekaj desetletji, in da smo končno
začeli z urejanjem fekalnih voda v občini
Lenart – gradnja težko pričakovane čistilne
naprave. Tretji projekt, ki se je začel
pomikati naprej, je ureditev kolesarskih
povezav, ki bodo omogočale dostop s
kolesom iz Slovenskih goric vse do Ptuja,
Maribora in do stika z avstrĳsko mejo, kar
bo omogočilo razvoj podeželja, razvoj
podeželskega turizma, zato gre tudi za
enega izmed pomembnejših premikov v
infrastrukturi. Četrti projekt sta pobuda in
vztrajanje, da začnemo investirati v šolstvo,
za kar je Janševa vlada namenila skoraj 74
milĳonov evrov, od tega jih gre na območje
Slovenskih goric več kot 4 milĳone! Kar pa
je hkrati tudi rezultat tvornega sodelovanja
z vsemi župani. Ves čas mojega dela v
politiki se zavzemam, da v Slovenske gorice
pripeljem čim več projektov. No, pred vrati
nas čaka tudi severna obvoznica, ki se začne
graditi v letu 2022 in bo razbremenila
center Lenarta, vdahnila novo življenje
industrĳski coni in skrajšala pot mnogim
občanom Jurovskega Dola in Svete Ane.
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»Življenje je enkratno, zato v popolnosti izkoristi svoj čas!«

“Pri sogovornikih iščem
in spoštujem ideje in miselnost,
ki so nagnjena k razvoju”
V zadnjem letu in pol je delo politika v
teh
turbulentnih
časih
verjetno
naporno. Kako vi kot politik dojemate
vaš mandat, vse te politične menjave in
nestanovitnost v času pandemije?
Lahko bi rekel, da je ta mandat eden
najnapornejših, je pa zelo zanimiv. Če
pogledamo delovanje vlade pod vodstvom
tranzicĳske levice ali pa vlade, ki je
desnosredinska, vidimo vlado, ki ne drži
statusa quo na vseh področjih. Slovenĳa
ima danes kljub soočanju z najhujšo
zdravstveno krizo gospodarsko rast in
rešuje celo vrsto strukturnih problemov
preteklega desetletja ali pa več. Napredki
so vidni tako v oskrbi ranljivejših oseb
(starejših in invalidov), dvigu povprečnin,
ki občinam omogoča dodaten denar za
nujno
potrebne
investicĳe,
imamo
rekordno nizko brezposelnost, pospešeno
črpanje evropskih sredstev, prebivalstvo je
dobilo vavčerje, ki ga je lahko koristilo v
turizmu, športu, kulturi in gostinstvu, in še
bi lahko našteval. Pomembno se je
zavedati, da v državi denar nikoli ni
problem, problem so le prioritete, kako ga
porabiti, in vem, da se trenutna vlada zelo
trudi, da ga smotrno razporeja. V vsaki
krizi morajo ljudje na osebni ravni čutiti, da
jih država ni zapustila, saj gremo prek te
krize vsi, narod kot celota. Osebno
verjamem in zaupam znanosti in medicini,
saj nas je ta pripeljala do visokega
življenjskega standarda, če na primer
pogledamo zdravstvene razmere izpred 50
let na tem območju. Treba pa je vedeti, da
se država res zadolžuje, ampak se
zadolžuje za ljudi, za gospodarstvo, za
konkretne projekte. Denar ne kopni za
sanacĳo tajkunskih bank, ki sta bili zasebni,
kot smo to lahko nemo opazovali v
prejšnjih vladah.
Politika sooblikuje vaše življenje
zadnjih 10 let. Kako jo vi dojemate, kaj
vam pomeni in kako vpliva na vaše
življenje?
Skozi leta se je tudi politika, kot vsa druga
področja, zelo spreminjala. Menim, da žal
ni več razumljena kot profesĳa, ki zahteva
tek na dolge proge, izobrazbo, znanje

jezikov. Vsak politik mora dobro poznati
delovanje države in način, kako premagati
blokade različnih interesov. Vsi tisti, ki so
kdaj vstopili v svet politike, razumejo, kako
deluje kolesje. Na prvi pogled se ti zazdi, da
je vse samo hoja in govoričenje sem in tja
ter fotografiranje v oblekah, vendar še
zdaleč ni tako. Žal mi je, ko opazujem, da
so politiki začeli postajati vsi tisti, ki jim ta
služba prinaša samo in zgolj zaslužek kot
obstoječa služba. Politiko morda jemljem
nekoliko drugače, saj menim, da je naše
delo, da se ne zapiramo v strankarske
programe, ampak se želim povezovati,
sodelovati, pri sogovornikih in tudi pri
ostalih političnih strankah pa iščem in
spoštujem ideje in miselnost, ki je nagnjena
k razvoju. Bistveno je, da Slovenĳo v 21.
stoletju vidĳo kot napredno, odprto, visoko
razvito državo in kot prostor, kjer ima
življenje visoko dodano vrednost. Na
volitvah izbiramo obraze in se nekoliko
pustimo zavesti obljubam ter leporečju. Kaj
hitro pa se pokaže, da takim politikom
hitro zmanjka znanja in morajo odločati o
zadevah, o katerih se jim ne sanja.
Nedopustno pa se mi zdi, če se ne pustĳo
poučiti od kompetentnih strokovnjakov in
ne upoštevajo dobre prakse ali rešitev, ki so
se že dokazale drugje.
Znano je, da ste veliko na poti med
Cerkvenjakom, Lenartom, Ljubljano.
Kolikor je znano, ste se poslanskemu
stanovanju odpovedali in se raje
vsakodnevno vozite v Ljubljano. Kako
to?
Glede na razdaljo, ki je 160 km od mojega
doma do Ljubljane, bi lahko koristil
poslansko stanovanje, ki sem se mu, po vsej
verjetnosti kot edini poslanec v zgodovini
parlamenta, odpovedal. Dejal sem, da
lahko stanovanje dodelĳo družini, ki nujno
potrebuje streho nad glavo. Cesta je moj
drugi dom, saj letno prevozim okoli 70
tisoč kilometrov. In priznam, od tod tudi
ljubezen do hitrosti in hitrih avtomobilov.
Kot inženir sem zaljubljen v tehniko kot
znanost in jo jemljem kot nek tehnični
dragulj. A le na tak način, z nenehnim
gibanjem, sem lahko vedno v stiku s svojim

okoljem, ljudmi, tako lahko najbolj
pomagam vsem županom in krajanom
številnih občin v Slovenskih goricah. Tako
lahko vidim, slišim in tudi začutim njihovo
stisko in probleme, da lahko tudi po svojih
najboljših močeh pomagam. Vsa leta dela v
politiki
sodelujem
pri
številnih
humanitarnih projektih, štipendiral sem
številne otroke iz socialno ogroženih
slovenjegoriških družin. To je moj način
življenja. V vseh teh letih sem se predal
služenju svoji domovini in zato na nek
način na stranpot potisnil tudi svoje osebno
življenje in ustvarjanje družine. Ta želja v
meni še vedno tli, saj se zavedam, da so
potomci, naše sorodstvene vezi tisto, kar
nas kot narod krepi in bogati. Izjemno
ponosen in počaščen sem tudi na svojo
nečakinjo Ano Breznik, ki sem ji tudi
birmanski boter, saj pridno študira na eni
najtežje dosegljivih in najprestižnejših
univerz na svetu – na ameriški univerzi
Harvard. Svoje starše izjemno spoštujem in
sem jim hvaležen, da so me vzgojili s
krščanskimi vrednotami. Stiske naših ljudi,
Slovenjegoričanov, sem spoznaval že kot
otrok, ko sem z očetom in tudi s stricem
hodil po slovenjegoriških kmetĳah,
spoznaval trdoto tega življenja, zato
razumem naše ljudi.

“Nisem se še
odločil, ali bom
kandidiral”
Drugo leto nastopijo državnozborske
volitve. Ali boste ponovno kandidirali?
Kako gledate na prihodnost Slovenije
in nas kot naroda?
Nisem se še odločil, ali bom kandidiral. Če
se bom za to odločil, bomo naredili nov
načrt, ki bo ciljno usmerjen, s časovnicami
izvedbe. Vse programske točke, ki sem jih
državljanom obljubil na zadnjih volitvah,
sem izpolnil. Ostaja mi samo še ena
obljuba: nisem pozabil na naše delavce
migrante, ki delajo v Avstrĳi in se borĳo za
svoj kos kruha v tujini. Prizadeval si bom,
da se ta zadeva reši, saj želim in upam, da
bodo vsi stopili korak nazaj, da najdemo
skupno rešitev in uspemo najti dodatno
olajšavo, ki bo razbremenila delavce
migrante pri plačevanju nepravičnega
davka v Slovenĳi. V prihodnosti Slovenĳo
čakajo velike investicĳe tako v zdravstveno
strukturo, domove za starejše kot cestno
infrastrukturo, v projektu digitalizacĳe se
bo odpravljala debirokratizacĳa, prihajajo
tudi projekti s področja vzgojnoizobraževalnega sistema, kjer pripravljamo
poklice prihodnosti. Naš cilj je, da Slovenĳa
postane država, ki je kljub svoji majhnosti
visoko razvita. V Slovencih pa si želim, da
bi se obudili pripadnost, zavest in ponos,
da smo kot narod lahko složni, delavni in
iznajdljivi. V tujini smo Slovenci znani po
tem, da smo izjemno talentiran in delaven
narod. Naj slovenska zastava plapola prav
na vsakem slovenskem dvorišču, naj se
glasno in ponosno prepeva slovenska
pesem. Ne bodimo sprti in osovraženi,
bodimo ponosni na to, kar smo si izborili
pred 30 leti.
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Občina Lenart

Darja Ornik

»Lenart se igra«
Konec septembra se izteka operacĳa Lenart se igra. Nosilec
projekta je Občina Lenart, partnerja sta Društvo prĳateljev
mladine Slovenske gorice in Almaja, d. o. o. Največja
pridobitev, ki je bila izvedena v okviru projekta, je
preplastitev športnega igrišča v Mestnem parku dr. Jožeta
Pučnika z umetno maso. Obnovljeno igrišče otrokom,
športnikom in rekreativcem omogoča varno igro in športne
aktivnosti. Po obnovi pa so na igrišču ponovno oživele
športne panoge, ki jih zaradi dotrajanega igrišča ni bilo
mogoče izvajati, na primer košarka, odbojka in druge. Igrišče
je postalo stičišče vseh generacĳ, od otrok, mladih do
starejših.

Foto: arhiv občine

Pri programskih aktivnostih so sodelovali tudi Društvo prijateljev mladine Lenart, Osnovna
šola Lenart, Vrtec Lenart, lokalne kmetije in ponudniki itd.
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za
regionalni razvoj.

Lenart postaja zeleno mesto, v mestnem parku in na drugih
javnih površinah je zasajenih dvajset dreves. K ekološki
usmeritvi mesta Lenart prispeva tudi ureditev energetsko
varčnih LED-svetilk v parku.
Projekt so popestrile številne aktivnosti, ki so potekale v
parku, namenjene so bile predvsem otrokom. Mladi
ustvarjalci, raziskovalci in športniki so uživali na delavnicah,
ki smo jih poimenovali Lenarške počitnice v parku. Učenci
Osnovne šole Lenart so raziskovali in spoznavali rastline,
drevesa in živali pri aktivnostih Vse živo v lenarškem parku.
Prava doživetja za najmlajše je bilo popotovanje v svet
pravljic in ustvarjanje v Branju pod kostanji.
Za dobre ritme in zabavo je poskrbela skupina Proti toči/
proti poledici na koncertu Sozvočja v parku. 4. septembra
2021 je bil na igrišču v mestnem parku dogodek Razigrani
Lenart s številnimi športnimi aktivnostmi in doživetji.

Foto: arhiv občine

Konec septembra 2021 se izteka operacija Ovtarjev plac – faza 1 (etapa 2). Prijavitelj
projekta je Občina Lenart, kot partnerja sodelujeta še Zadruga Dobrina, z. o. o., in Društvo
kmečkih žena in deklet Lenart. Celotna vrednost projekta znaša 58.095,07 EUR, predviden
znesek sofinanciranja je 37.927,67 EUR.
Glavna investicija v okviru projekta je talna ureditev obstoječe lenarške tržnice in trga ter
dostopa do trga, ki jo je izvedla Občina Lenart. Urejena tržnica bo tako eden osrednjih
prostorov medgeneracijskega druženja v občini, spodbujanja zdravega načina življenja,
lokalne samooskrbe, izboljšanje razvojnih potencialov območja in ohranjanja lokalne
kulture ob sočasni skrbi za naravo in okolje. Posledično bo to dolgoročno vplivalo na večjo
proizvodnjo lokalno pridelane hrane, možna nova delovna mesta in zaposlitve mladih,
žensk itd.
S projektom skrbimo za ohranitev delovnega mesta v Zadrugi Dobrina, ki je za izvedbo
delavnic nabavila drobni material. Partner Društvo kmečkih žena in deklet Lenart je
nabavilo predstavitvena oblačila.
V okviru operacije je bilo izvedenih več programskih aktivnosti, delavnic in dogodkov, ki
so naravnani tako, da so namenjeni vsem občanom oziroma obiskovalcem in zajemajo tudi
ranljive ciljne skupine (ženske, otroke, invalide itd.) ter lokalne ponudnike. Kot motivacija,
da se aktivno vključijo v družbo, pridobijo nove veščine, spoznajo pridelke in izdelke iz
njih, zdrav način prehranjevanja, različne možnosti uporabe pridelkov in prepoznajo
potencial ter možnosti zaposlitve ali samozaposlitve. Namenjeni so spodbujanju mladih,
da ostanejo in delajo v kmetijstvu. V okviru dogodka Dan na Ovtarjevem placu so učenci
Osnovne šole Lenart obiskali in spoznali tržnico, izvedeni sta bili delavnici Kviz na
Ovtarjevem placu in Naredi sam. V avgustu in na začetku septembra je bil izveden
dogodek Uporabnost darov tete jeseni, v okviru katerega so partnerji izvedli delavnici
Oblikovanje izdelkov iz jesenskih pridelkov in Ličkarke ličkajo.

Foto: arhiv občine

Operacija Ovtarjev plac – faza 1
(etapa 2)

Foto: arhiv občine

Valerija Jelen

Izboljšave, investicĳe in aktivnosti v operacĳi Lenart se igra
so prebivalcem in mestu prinesle veliko koristnega.
Operacĳo Lenart se igra sofinancirata Republika Slovenĳa in
Evropska unĳa iz Evropskega kmetĳskega sklada za razvoj
podeželja.

Darja Ornik

Cimprača, iz lesa zgrajena, z blatom ometana in s slamo krita
viničarska hiša, ki stoji sredi Zavrha, skriva veliko zgodb iz
preteklosti. Starejši domačini se še gotovo spominjajo zadnje
prebivalke hiše, Ronarjeve Mime, ki je umrla okoli leta 1980,
zato se je hiše prĳel vzdevek »Ronarčina koča«. Še pred
približno 20 leti je bila hiša v ponos Zavrhu in tedanjemu
lastniku Janku Krambergerju, vendar jo je postopoma začel
najedati zob časa.
Janko Kramberger je leta 2017 cimpračo podaril Občini
Lenart, in sicer z namenom, da se zanamcem in
obiskovalcem Zavrha ohranita slovenskogoriška kultura in
stavbna dediščina, kot je zapisano v darilni pogodbi. Hiša je
bila obsojena na propadanje, zato je Občina Lenart leta 2019
obnovila streho s slamnato kritino, ki jo je izvedel mojster
krovske obrti.
Stavba je neprecenljiva priča preteklosti, je izvirna tipična
slovenskogoriška hiša iz 19. stoletja, kulturni spomenik
lokalnega pomena. Ohranili so se stavbno pohištvo, okna s
križi, številne stavbne podrobnosti, značilni prostori, kot so
veža (po domače »priklet«), črna kuhinja (»kühna«), soba
»hiša«in »štübl« (sobica).
Želja je cimpračo obnoviti in jo ohraniti prihodnjim
generacĳam v izvirni obliki. Občina Lenart se je prĳavila na
javni razpis Ministrstva za kulturo, namenjen obnovi
spomenikov kulturne dediščine. Odobreno je sofinanciranje,
s katerim bo izvedena celovita obnova hiše v prihodnjem
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Foto: Marko Katan

Cimprača, završka dediščina preteklosti, bo obnovljena

letu. Obnovljeni bodo zunanji in notranji ilovnati ometi,
stavbno pohištvo, lesene podnice v »štüblu« in veži, opečni
tlak v črni kuhinji, leseni stropovi, obokana klet in zunanje
tlakovanje ter druga gradbena dela, vse po načelih cimprane
gradnje in v sodelovanju z Zavodom za varstvo kulturne
dediščine. Poleg državnih sredstev bodo za izvedbo del
potrebna tudi sredstva občinskega proračuna.
Obnovljena cimprača bo Zavrhu povrnila del avtentične
krajinske podobe. Stavba priča o završkem vsakdanjem
življenju v preteklosti, o obdobju, ko je Ivan Cankar
novembra 1910 obiskal notarja Štupico v vili Zavrhu, o času
pred tem in v desetletjih, ki so sledila. Skriva znanja starih
mojstrov obrti, ki izginjajo: krovcev, tesarjev, mizarjev,

pečarjev.
Cimprača ne bo zgolj hiša ali koča, kot rečemo domačini, z
ustrezno opremo prostorov bo vabila kot muzejska zbirka.
Hkrati bo oživela z izobraževalnimi dejavnostmi,
delavnicami, manjšimi prireditvami. Namenjena bo ljudem,
otrokom iz vrtcev in šol, mladim in starejšim. Zaživela bo z
domačini in obiskovalci kot dediščina preteklosti, hkrati pa
bo nudila nove izzive in možnosti za razvoj turizma v
Zavrhu.

Vabimo vas:
Nedelja, 3. oktober 2021, ob 11. uri, ploščad pri
kulturnem domu in Štupičevi vili v Zavrhu
PROSLAVA

OB

35.

OBLETNICI

MAISTROVIH

PRIREDITEV IN KRAJEVNEM PRAZNIKU
Sobota, 16. oktober 2021, ob 16. uri, pri vili in
kavarni Maistrova klet v Zavrhu
TRGATEV ZAVRH 2021 IN 11. TRGATEV POTOMKE
NAJSTAREJŠE VINSKE TRTE NA SVETU
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Občina Lenart

Viktor Zemljič

V DU Lenart, ki šteje 460 članov, svojim
članom zagotavljajo različne oblike
druženja oziroma njihovo aktivnost v
posameznih športnih sekcĳah ali drugih
skupinah, kot so: kartanje, šahiranje,
izdelava ročnih del, udejstvovanje v pevski
skupini in literarna aktivnost v domu za
starejše ter druge prostovoljne dejavnosti.
Ob rednih aktivnostih so organizirali še
izlet na Gorenjsko, na Zg. Konjišču izvedli
družabno srečanje, s sosednjimi društvi pa
so
organizirali
tudi
rekreativno
kolesarjenje. Na občnem zboru pa so se
odločili, da bo društvo naslednji mandat
vodil Stanko Cartl.

Kot uvod v praznovanje 70-letnice društva
so v sekcĳi ročnih del, ki jo vodi Breda Čeh
Ambruš, v sodelovanju z Domom starejših
občanov Sv. Lenarta, Medobčinskim
društvom invalidov Lenart in VDC Polž
Maribor, enota Lenart in slikarko Gabrĳelo
Klobasa na ogled postavili dela svojih
spretnih rok. Razstavo si je bilo možno
ogledati v občinski avli 7. in 8. septembra.
Na razstavi ročnih del in slik se je zbralo
lepo število ljudi. Predsednik DU Lenart
Stanko Cartl je v uvodnem nagovoru
pozdravil vse prisotne in se posebej zahvalil
za trud in požrtvovalno vodenje sekcĳe
ročnih del v DU Lenart Bredi Čeh Ambrož.

Nina Zorman

Varen vstop v novo šolsko leto

Otvoritev razstave so popestrili s svojimi
glasovi pevke našega društva, z recitacĳo
Lojzka Zemljič ter s pozdravnim
nagovorom Milan Hlevnjak iz ZDUSG in

Dušan Derganc iz Medobčinskega društva
invalidov Lenart.

Dejan Kramberger

Brata Malek navdušila otroke v
Voličini
V sklopu krajevnega praznika KS Voličina je Občina Lenart organizirala prireditev za
otroke. In sicer sta mlade krajane KS Voličina na prireditvi, ki je potekala v torek, 14.
septembra, na športnem igrišču v Voličini zabavala in navduševala brata Malek. Prav tako
pa so se lahko otroci poskusili v hoji s hoduljami, lokostrelstvu, v različnih igrah z žogo,
vožnji z mini avtomobilčki in raznih spretnostih igrah ter se poslikali z otroškimi tatuji.

Foto: arhiv občine

Foto: Dejan Kramberger

S prvim septembrom so se v šolske klopi znova vrnili otroci, med katerimi je kar nekaj
prvošolčkov, ki so se letos prvič podali na šolsko pot. Za 79 otrok iz občine Lenart (19 v
Voličini in 60 v Lenartu) je to prav poseben dan, saj so prvič prestopili prag šole in prvič
zaslišali šolski zvonec ter se tako podali na pot, polno novih doživetĳ. Kot vsako leto so
prostovoljci iz AMD Lenart otrokom prvih nekaj dni pomagali, da je bila njihova pot varna
in brezskrbna. Otroci spadajo med šibkejše udeležence v cestnem prometu, zato je prav, da
voznike opozorimo, naj bodo nanje še posebej pozorni. Za varnost otrok v cestnem
prometu pa je najpomembnejši zgled.

Foto: Viktor Zemljič

Delavni člani in članice v DU Lenart

V prejšnji številki smo pri članku z naslovom Županovo vino Rumeni muškat
zapisali, da se je v ožji izbor uvrstilo tudi vino modra frankinja Vina Donig. Pravilno
je vino modra frankinja Danila Donika iz Močne. Za napako se opravičujemo.
Uredništvo

Dr. Marjan Toš

V spomin: Lojze (Alojz) Peserl (1938–2021)
Poslovil se je ugledni meščan Lenarta in
častni občan Občine Lenart Lojze (Alojz)
Peserl. Rodil se je leta 1938 na Malni pri
Jurovskem Dolu v Slovenskih goricah.
Preživljal je težko otroštvo, ki ga je
zaznamovala tudi druga svetovna vojna.
Osnovno šolo je obiskoval v Jurovskem
Dolu, kjer je bil član dramske in folklorne
skupine. Gologlavi in bosonogi deček je rad
prisluhnil večernemu petju fantov na vasi in
žanjicam po končani žetvi ter si zapomnil
mnoge ljudske pesmi in stare napeve.
Glasba ga je že kot mladeniča povsem
prevzela, zato je šolanje nadaljeval na
Centru za glasbeno vzgojo v Mariboru.
Deloval je na mnogih kulturnih področjih,
tudi kot režiser gledaliških iger.
Lojze je poučeval glasbeni pouk na osnovnih
šolah pri Sv. Ani, v Sv. Trojici, Benediktu in
Jurovskem Dolu. Tam je bil tudi pevovodja
šolskih zborov. V Lenartu je leta 1970 pri
Kulturnem društvu Radko Smiljan najprej
ustanovil mešani pevski zbor, nato pa še
ženskega. Odrasli pevski zbor je vodil tudi v
Benediktu, v Lenartu pa je bil polnih 20 let
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umetniški vodja Slovenskogoriškega okteta,
ene najprepoznavnejših takratnih glasbenih
skupin v Slovenskih goricah. Uspešno
kariero zborovodje je sklenil z vodenjem
skupine Slovenskogoriški glasovi. Vsi
njegovi zbori in pevci so nastopali na
mnogih odrskih deskah doma in na tujem
ter bili pri poslušalcih vedno toplo sprejeti.
Leta 1991 so peli na avdienci pri papežu
Janezu Pavlu II. Lojze je pustil viden in
ustvarjalen pečat tudi na področju sakralne
glasbe ter je bil poznan tudi kot cerkveni
organist. Napisal je več pesmi, ki jih je
uglasbil za ansambel in zbor. Pomembno je
tudi njegovo glasbenopedagoško delo. Leta
1964 je bil prvi učitelj ob ustanovitvi
Glasbene šole Lenart, ki je bila dislocirani
oddelek Srednje glasbene in baletne šole
Maribor. Z manjšo prekinitvijo je bil vodja
lenarškega oddelka glasbene šole vse do
upokojitve. Za bogati glasbeni opus je prejel
mnoga priznanja, največje priznanje pa so
mu bili vedno zadovoljni poslušalci. Do
konca bogatega in ustvarjalnega življenja je
bil predan glasbi in kulturi nasploh. Bil je

velik humanist, zvest slovenstvu, rodni
grudi in svoji družini, vedrega značaja,
preprost in skromen mož, prijazen in
razgledan sogovornik, ki je za vsakega našel
spoštljivo besedo dialoga.
Dejaven je bil tudi na literarnem področju.
Zbral in zapisal je ljudske pesmi iz naših
krajev z naslovom Kdo zna peti še vse kitice.
S tem je veliko pesmi rešil pred pozabo in
bodo lahko šle iz roda v rod. Napisal je tudi
Kroniko družine Črnčec in družine Peserl.
Leta 2008 je napisal knjigo Običaji – obredi
in dogodki pri Sv. Juriju v Slovenskih
goricah. V njej je slikovito opisal mnoge
običaje iz tega dela Slovenskih goric in tudi
nekatere dogodke, ki jih je sodoživljal kot
otrok in mladostnik ali pa so mu o njih
pripovedovali starejši krajani. Ta knjiga je
dragocen
prispevek
v
zakladnico
slovenskogoriške dediščine. Lojze Peserl je
tudi soavtor etnološke knjige iz naših krajev
z naslovom Lüdi so gučali, ki je izšla leta
2008. Bil je ponosen sin Slovenskih goric in
veren kronist svojega časa. Za izjemno
življenjsko delo na področju kulture, zlasti

glasbe, ter za ohranjanje kulturne in
etnološke dediščine, je Lojze Peserl leta
2009 prejel naziv častni občan Občine
Lenart.
Za večno je utihnil zvok njegove harmonike
in izzvenela je zadnja Lojzetova melodija –
otožna melodija večnega slovesa. Hvaležni
smo mu za vsa njegova dobra dela in za
neprecenljivi prispevek v slovenskogoriško
kulturno zakladnico. Spoštljivo se ga bomo
spominjali kot našega someščana, sodelavca
in prijatelja. Želimo mu miren zadnji
počitek.
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Občina Benedikt
Damjan Veršič

Otroška igrala bodo dopolnili z
motoričnim kotičkom in fitnesom
V okolici osnovne šole, športne dvorane in vrtca v središču Benedikta je več otroških igral,
ki jih Benedičani, zlasti družine z otroki, s pridom uporabljajo. Župan mag. Milan Repič je
pojasnil, da je stanje igral dokaj zadovoljivo, niso pa vsa nova. »Vsako leto smo morali
kakšno od igral zaradi dotrajanosti odstraniti. Težava pa je v tem, da je igral malo, potreb
po koriščenju pa vedno več.«

Obstoječa igrala so dodatno zaščitili proti propadanju
Igrala, ki so postavljena znotraj ograje, ki obdaja vrtec, velja tudi za novo enoto vrtca, so
namenjena izključno za potrebe vrtčevskih otrok. »Število igral so določili ob izgradnji in
zadostujejo potrebam vrtca. Za širšo uporabo pa je bilo na voljo le šest igral. Dodatna
težava uporabe teh igral se je pojavila ob slabem vremenu, saj so postavljena neposredno
na zemljo. Ob dežju, ko se je zemlja razmočila, so bila igrala blatna in umazana, kar je
pomenilo, da jih otroci niso mogli uporabljati,« še pojasnjuje benediški župan in dodaja,
da se je občina lotila novega projekta, v okviru katerega bodo ob obstoječih igralih uredili
še tako imenovani motorični kotiček. »Obstoječa igrala ostajajo na svojih mestih. Pri teh
igralih smo uredili spodnji, pohodni del tako, da smo odstranili zemljo, nanjo položili
politlak in nasuli približno 15 cm pranega gramoza z granulacijo 4–8 mm. Leseni del igral
smo tudi dodatno zaščitili proti propadanju.«
V okviru motoričnega kotička bodo postavili trampolin, motorično igralo in sedem fitnes
naprav. Omenjena igrala bodo namenjena vsem otrokom. »V dopoldanskem času jih bodo
lahko koristili otroci iz vrtca, popoldne pa vsi otroci, ki so seveda primerne starosti za ta
igrala. Fitnes naprave pa bodo lahko uporabljali, poleg otrok in mladostnikov, tudi odrasli
ljudje,« še pravi benediški župan.

Vrednost projekta znaša 18.000 evrov
Foto: Damjan veršič

Projekt Motorični kotiček izvaja Občina Benedikt skupaj z dvema partnerjema;
Mažoretnim in twirling klubom Benedikt in podjetjem Juven, d. o. o. Ker gre za manjši
projekt, ki je sofinanciran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, bo končan do konca
meseca septembra. To pomeni, da so v tem mesecu izvedli vsa gradbena dela: izkop
zemlje, temeljenje in navoz zaščitnega gramoza ter montažo igral. Vrednost celotnega
projekta znaša skoraj 18.000 evrov, od tega Evropski sklad za regionalni razvoj sofinancira
50 odstotkov vrednosti nakupa igral. Preostali strošek igral in vsa gradbena dela pa
pokriva občinski proračun.

Damjan Veršič

Na otvoritvi so si starši prenovljene
vrtčevske prostore lahko tudi
ogledali

Foto: Damjan Veršič

Občina Benedikt, ki je zaradi gradnje dostopnih in
kakovostnih stanovanj ter družinskih hiš zelo zanimiva za
mlade družine z otroki, zadnja leta beleži pozitivne
demografske trende. To se pozna tudi v tamkajšnjem 8oddelčnem vrtcu, ki je povsem poln. Ker relativno novega
objekta, ki so ga namenu predali leta 2016, zaradi
prostorske stiske ne morejo dozidati, so bili primorani
dodatni oddelek vzpostaviti v stavbi nekdanjega vrtca, kjer
so sicer v enem delu vzpostavili večgeneracijski center. »V
dodatnem oddelku imamo 19 malčkov, starih tri in več let,
skupaj v vrtcu pa 154 otrok,« je povedal ravnatelj Osnovne
šole Benedikt Aljoša Bradač.

Foto: Damjan Veršič

Ker je benediški vrtec poln, so vzpostavili dodatni vrtčevski oddelek

Krajšo slovesnost ob otvoritvi novega oddelka,
poimenovanega Mavrica, so opravili 31. avgusta. Takrat so
pripravili krajši kulturni program za otroke novega oddelka
in njihove starše, ki so si lahko ob tej priložnosti tudi
ogledali prenovljene prostore in igrišče. Župan Občine
Benedikt mag. Milan Repič in ravnatelj Osnovne šole
Benedikt Aljoša Bradač sta malčkom zaželela igrivo in
mavrično novo šolsko leto v obnovljenih prostorih vrtca.

„Če bo potrebno bomo
dodali še kakšnega“
Rešitev je začasna
Direktorica občinske uprave Andreja Lorber je pojasnila, da
gre za začasno rešitev, saj so že v pripravi projekti, ki se
nanašajo na razširitev objekta osnovne šole. »Ko bomo
izvedli dozidavo, bi lahko ta vrtčevski oddelek z začasne
lokacije preselili v šolo in morda, če bo to potrebno, dodali
še kakšnega,« zaključi direktorica občinske uprave.
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Občina Benedikt

Damjan Veršič

Milan Hlevnjak po uspešnem vodenju benediških upokojencev prevzel
še vodilno funkcijo v Zvezi društev upokojencev Slovenskih goric

V jesenskem času benediški upokojenci
načrtujejo še dva izleta, srečanje članov
upravnih odborov, poverjenikov in vodĳ
sekcĳ v Zvezi društev upokojencev
Slovenskih goric, božično-novoletni koncert
ter družabno srečanje ob koncu leta. V
prednovoletnem času sta v programu dela še
obisk in obdarovanje članov, ki so dopolnili
80 let in več, ter članov, ki bivajo v domovih
za starejše. Z društvenim koledarjem bodo
obiskali vse svoje člane in jim voščili ob
praznikih.
»V našem društvu skozi celo leto poteka
projekt Starejši za starejše, v okviru katerega
prostovoljci in naša koordinatorka projekta z
obiski starejših skrbimo, da ti niso osamljeni
in pozabljeni. Poudariti moram odlično
sodelovanje s prejšnjim in tudi sedanjim
županom. Vedno sta si vzela čas in nam

Foto: osebni arhiv

Hlevnjak pojasnjuje, da se letošnji društveni
program dela zaradi vseh omejitev precej
razlikuje od preteklih. Zbor članov so
namesto na začetku leta izvedli šele konec
julĳa, ko so potrdili že spremenjen program.
»Skoraj vse aktivnosti, načrtovane za prvo
polovico leta, so odpadle. Nemoteno je
delovala samo pohodniška sekcĳa, ki je
pohode za naše člane izvajala vsak teden. V
okviru občinskega praznika smo izvedli
pokalno tekmovanje v vrvičnem kegljanju za
domača društva in medgeneracĳsko
kolesarjenje za vse občane. Posebej smo
ponosni, da smo lahko tudi upokojenci na
povabilo občine skupaj z ostalimi športniki
nosili slovensko olimpĳsko baklo. V avgustu
smo organizirali kolesarjenje in tekmovanje
v vrvičnem kegljanju za člane društev, ki smo
povezani v Zvezo društev upokojencev
Slovenskih goric. Sodelovali smo tudi na
športnih srečanjih in tekmovanjih, ki so jih
organizirala ostala društva v zvezi.«

Članstvo v društvu lahko
povečajo le z aktivnim
delovanjem in organizacijo
prireditev

ŠT. 8│24. SEPTEMBER 2021

prisluhnila ter v okviru možnosti tudi
realizirala naše želje in projekte. Tudi
prostore, ki jih uporabljamo za delovanje
društva, nam občina nudi brezplačno. Tako
kot vsi, si tudi mi želimo še več članov,
čeprav je njihovo število glede na število
upokojenih prebivalcev naše občine krepko
nad republiškim povprečjem. Članstvo lahko
povečamo le z aktivnim delovanjem in
organizacĳo prireditev, ki imajo skupni
imenovalec – polepšanje življenja ljudem v
zrelih letih in pomoč sočloveku, s čimer
bomo pokazali, da je starost kljub vsemu
lahko tudi lepa,« še nadaljuje Hlevnjak.

Milan Hlevnjak: »Ponovno
je treba oživiti vse
aktivnosti in člane zveze
potegniti iz malodušja.«
Milan Hlevnjak je sicer na skupščini Zveze
društev upokojencev Slovenskih goric 18.
julĳa letos prevzel vodenje zveze. Pravi, da
se zaveda, da je pred njim zahtevna in

V nekaterih društvih je
nekoliko zastala gibalna
kultura
Dodaja, da je naloga zveze, da spodbuja in
korigira dejavnosti posameznih društev.
»Sodelovanje med društvi v naši zvezi je
izredno dobro. To nam priznavajo tudi v
drugih društvih, ki se z enakim namenom
kot mi povezujejo v zveze po Slovenĳi,
vendar toliko aktivnosti drugje ne uspejo
izvesti. V prihodnje si v prvi vrsti želim
zdravstvene stabilizacĳe in da bomo v zvezi
in društvih zadihali s polnimi pljuči. Na ta
način se bodo lahko naših aktivnosti
udeleževali vsi člani. V nekaterih društvih je
nekoliko zaspala gibalna kultura, zato jih
bom poskušal s svojimi izkušnjami
spodbuditi k aktivnostim. Moj moto je:
gibanje je zdravje in zdravje je življenje.
Samo zdravi bomo lahko dolgo aktivni in ne
bomo v breme drugim.«
Ob koncu Hlevnjak poudarja, da se je od
dosedanjega predsednika Zveze društev
upokojencev Slovenskih goric Stanka
Kranvogla, ki je zvezo vodil dolgih osem let,
veliko naučil in da se bo trudil po najboljših
močeh nadaljevati njegovo delo.

Foto: osebni arhiv

Letošnji program dela je
zaradi covida-19 okrnjen

odgovorna naloga, hkrati pa je ponosen, da
so upokojenci v Slovenskih goricah
prepoznali njegovo dosedanje delo v
Društvu upokojencev Benedikt in v zvezi ter
mu zaupali vodenje organizacĳe, ki združuje
2.400 članov in članic iz sedmih društev
upokojencev. »Prva in glavna naloga, ki je
pred menoj in upravnim odborom, je, da po
več kot enoletnem premoru zaradi znanih
ukrepov ponovno oživimo vse aktivnosti in
naše člane potegnemo iz malodušja, ki je
marsikje prisotno. Prvi rezultati so dokaj
dobri, udeležba je solidna, člani nam na
naših srečanjih dajo vedeti, kako so ta naša
druženja pogrešali,« pravi Milan Hlevnjak.
Foto: osebni arhiv

V letih po 2. svetovni vojni so benediški
upokojenci svoje interese uveljavljali znotraj
Društva upokojencev Lenart. Ker jih je bilo
vedno več, so leta 1988 ustanovili lastno
društvo, ki je sprva štelo 88 članov, leta 1991
jih je bilo že 208, danes pa je v Društvo
upokojencev Benedikt vključenih 188 članic
in 130 članov, skupaj torej 318. Predsednik
društva Milan Hlevnjak ob tem pravi:
»Zadnjih nekaj let članstvo ne narašča več.
Vzrokov je več: starejši člani so umrli, novi
upokojenci pa se ne včlanjujejo tako
množično kot nekoč, ko je veljalo nepisano
pravilo, da vsak, ki se upokoji, takoj vstopi v
društvo upokojencev. Pogled v prehojena
leta nas navdaja s ponosom in hvaležnostjo
do vseh, ki so s svojim nesebičnim in
vztrajnim delom dosegli, da je društvo
prepoznavno in cenjeno. Prepričan sem, da
bomo tudi sedanji in novi člani nadaljevali
uspešno delo.«
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Občina Sveta Ana
Nina Zorman

Aleksander Šijanec, novi ravnatelj na OŠ Sveta Ana
Na Sv. Ani se, kot kaže, nadaljuje tradicĳa ravnateljev z
ljubeznĳo do glasbe. V šolskem letu 2020 je ravnatelj Boris
Mlakar po skoraj 20 letih odšel v pokoj. Na položaj ravnatelja
je stopil Aleksander Šĳanec, učitelj glasbene umetnosti in
znan glasbenik Slovenskih goric. Šĳanec z družino živi na
Sveti Ani že več kot 21 let, tako da dobro pozna utrip kraja,
ljudi in njihove potrebe, tako da mu s te strani, meni, to delo
verjetno ne bo težko.

Odločitev za mesto ravnatelja kot
priložnost za karierni razvoj
Aleksander Šĳanec je ravnateljski izpit opravil v letu 2020,
kar kaže na to, da odločitev ni bila plod dolgoletne želje. »Če
bi me kdo pred tremi leti vprašal, ali bom kdaj ravnatelj, bi
mu zagotovo odgovoril, da ne. Priznam, da to ni bila moja
dolgoletna želja, je pa bila neke vrste priložnost, da morda
stopim stopničko višje. Nekako sem že uvidel, da se na
lenarškem področju dogajajo spremembe, saj ravnatelji, ki so
nas zaposlovali, eden za drugim počasi odhajajo v zaslužen
pokoj.

srcu. S temi otroki je prav prĳetno delati in kadarkoli sem
prišel v razred in zaigral na klavir, smo vsi skupaj zapeli in
nam je bilo res toplo pri srcu, dobro smo počutili, tako da so
ti spomini res zelo lepi. Poučeval sem tudi na OŠ Jakobski
Dol, OŠ Voličina in OŠ dr. Antona Trstenjaka Negova.

Ravnateljevanje vidim kot neko
cesto povezav
Svoje novo delovno mesto Šĳanec vidi kot neko cesto
povezav: »Gre za, če se smem tako izraziti, cesto povezav
med učenci, starši, učitelji, vzgojitelji. Gre tudi za
povezovanje med občani Sv. Ane, lokalno skupnostjo,
župljani, društvi, skratka gre za nekakšno cesto, ki nas bo
peljala skozi vse te deležnike,« pripoveduje ravnatelj, ki bo s
svojo ekipi skrbel za kakovosten vzgojno-izobraževalni
proces za 250 učencev in 105 otrok.
Foto: Nina Zorman

»Ravnateljevanje vidim kot cesto
neštetih povezav«

V prvi vrsti moramo delati v korist
otrok

Dokler sem nadomeščal glasbo, sem poučeval na OŠ Sv. Ana,
potem tudi na OŠ Cirkulane - Zavrč v Halozah. Takrat sem
hkrati služboval na OŠ s prilagojenim programom dr.
Ljudevite Pivka na Ptuju in ta izkušnja mi je še posebej pri

Želja ravnatelja Šĳanca je, »da bi se otroci v naši šoli in vrtcu
počutili varne, sprejete, da bodo deležni kakovostnega pouka
oziroma dejavnosti v vrtcu. Ob rednem pouku in dejavnostih
v vrtcu pa lahko izobraževanje podkrepimo z raznimi
projekti, ki jih izvajamo. V mislih imam projekt Erasmus+,
Turizmu pomaga lastna glava, Stop nasilju. Slednji se mi zdi
zelo dober v smislu vzgoje otrok, kajti včasih pride tudi do
medvrstniškega nasilja, navsezadnje tudi do nasilja v
družini. Z zgledom želimo tudi to preventivno preprečiti.
Enako velja za formativno spremljanje otrok in učencev, V

Nina Zorman

Damjan Veršič

Otvoritev novega
prizidka Vrtca Sveta
Ana

Na lokaciji propadajočih hlevov uredili
Dom sv. Ane

Izkušnje nabiral na kar petih
osnovnih šolah

učenca usmerjen pouk, Skrb za okolje in zdravje, Šolska
mediacĳa, Potovanje v branje, ki je že dolgoleten projekt in
pomaga pri začetnih spodbudah otrok v prvem vzgojnoizobraževalnem obdobju, da bi raje in več brali. Skratka na
naši šoli je zmeraj pestro dogajanje, pripravljamo veliko
dobrih in odmevnih projektov, od katerih pa morajo največ
pridobiti ravno naši otroci.

V petek, 10. septembra 2021, so župan Silvo Slaček,
ravnatelj Aleksander Šĳanec in bivši ravnatelj Boris Mlakar
svečano otvorili novi prizidek Vrtca Sveta Ana, s katerim so
otroci pridobili dve novi igralnici. Svečane otvoritve se je
udeležil tudi župnik pri Sveti Ani, Tonček Fras, ki je novi
vrtec blagoslovil. Župan, ravnatelj, bivši ravnatelj Boris
Mlakar in otroci so prerezali otvoritveni trak, nato je sledil
ogled notranjih prostorov. Potem ko je prizidek vrtca na
Sveti Ani z začetkom novega šolskega leta že pridobil
uporabno dovoljenje, so ga danes dopoldne tudi uradno
predali namenu.

Foto: arhiv občine
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Foto: Rebeka Škrlec

Občina Sveta Ana se je zaradi povečanega vpisa otrok v
vrtčevsko varstvo odločila, da na vzhodni strani
obstoječega objekta dogradi prizidek, v katerem sta urejeni
dve igralnici za prvo starostno obdobje, prav tako pa tudi
sanitarĳe, garderoba in pokrita zunanja terasa. Vrtec na
Sveti Ani v tem šolskem letu obiskuje 98 otrok.
V občini Sveta Ana v Slovenskih goricah imajo novo,
pomembno pridobitev. Gre za Dom sv. Ane, ki ga je
tamkajšnja župnija zgradila na mestu nekdanjega
gospodarskega poslopja, ki je bilo v zadnjih letih v zelo
slabem stanju. Ker je objekt, v katerem so bili nekoč hlevi
za prašiče in govedo, kazil podobo sicer vzorno urejenega
občinskega središča, je Župnija Sveta Ana v Slovenskih
goricah s strani Zavoda za varstvo kulturne dediščine
Slovenije dobila dovoljenje, da stavbo podre. »Leta 2017 je
upokojeni mariborski nadškof dr. Franc Kramberger
blagoslovil temeljni kamen za nov objekt, ki smo ga začeli
graditi na lokaciji nekdanjih hlevov. Gradnja je nato trajala
štiri leta in se je zaključila letos,« nam je povedal anovski
župnik Tonček Fras. Nov objekt bodo uporabljali za verouk,
sestanke, srečevanja mladih in za potrebe Karitasa.
V novi stavbi, ki je v celoti opremljena, so uredili večjo
učilnico za izvajanje verouka, ki jo bodo uporabljali tudi za
razne sestanke in srečanja s starši veroučencev. »V učilnici
bo za te namene več kot dovolj prostora, saj meri približno

50 kvadratnih metrov. Ob tem smo uredili še prostor za
srečevanje mladih, garažo in posebno sobo (skladišče) za
Župnijsko Karitas. V vitrino smo položili kip naše farne
zavetnice sv. Ane, po kateri je dom tudi poimenovan. Sicer
pa smo uredili tudi okolico doma, zlasti prostor do
župnišča, kjer se nahajajo brajde.«

„Celotna vrednost projekta
znaša približno 200.000 €“
Fras dodaja, da je bilo potrebnega kar nekaj truda, da so
investicijo finančno pokrili: »Precej sredstev smo pridobili
s prodajo župnijskega zemljišča, sicer pa so denar za novo
pridobitev prispevali tudi farani. Celotna vrednost projekta
znaša približno 200.000 evrov.« V okviru nedeljskega
župnijskega dne je Dom sv. Ane blagoslovil upokojeni
nadškof dr. Franc Kramberger, ob tem pa so za zbrane
pripravili manjšo pogostitev in družabno srečanje.
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Občina Sveta Ana

Tomaž Kšela

Bo v Sveti Ani zrasel
raj za starejše?
V občini Sveta Ana si že dalj časa prizadevajo, da bi v
njihovi občini kakšen od večjih javnih domov za starejše
zgradil svojo enoto. Pred časom so v zvezi s tem že uspeli
podpisati pismo o nameri z Domom Danice Vogrinec iz
Maribora, pred kratkim pa so z vodstvom tega doma uspeli
skleniti konkreten dogovor, na osnovi katerega se je dom
prijavil na razpis Ministrstva za delo, družino, socialne
zadeve in enake možnosti za izgradnjo nove enote v Sveti
Ani.

Enota Doma Danice Vogrinec iz
Maribora
»Na osnovi dobrega sodelovanja z lokalno skupnostjo je
naš Dom Danice Vogrinec oddal vlogo na 'Javni razpis za
sofinanciranje vlaganj v infrastrukturo za krepitev
odpornosti
izvajalcev
institucionalnega
varstva,
upoštevajoč deinstitucionalizacijo' za izgradnjo enote
našega doma v Sveti Ani v Slovenskih goricah. S tem
želimo starejšim iz občine Sveta Ana in osrednjih
Slovenskih goric približati domsko varstvo in jim
omogočiti, da bodo jesen življenja preživljali v svojem
okolju, « pravi direktor Doma Danice Vogrinec mag. Marko
Slavič. Javni razpis, ki ga je objavilo ministrstvo za delo,
družino, socialne zadeve in enake možnosti, financira

Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni
razvoj (ESRR).
Predmet omenjenega javnega razpisa je sofinanciranje
investicijskih projektov, katerih namen je zagotoviti
prijazno in varno bivalno okolje uporabnikom socialnih
storitev v primeru izbruha epidemije koronavirusa ali
drugih nalezljivih bolezni. Javni razpis ni namenjen
krepitvi institucionalizacije in povečevanju kapacitet,
temveč je namenjen reševanju kritičnih razmer, pokrivanju
vrzeli in zagotavljanju ustreznih standardov v obstoječih
institucijah socialnega varstva ter podpori procesu
deinstitucionalizacije.
Odobrene projekte bodo financirali iz pobude React-EU. Za
potrebe iz tega razpisa bo v obdobju od 2021 do 2023 na
voljo nekaj več kot 93 milijonov evrov. Letos bo na voljo
18,7 milijona evrov, naslednje leto 35 milijonov in leta
2023 39 milijonov evrov. S temi sredstvi bodo lahko gradili
tudi novogradnje, s katerimi bodo razbremenili obstoječe
domove za starejše in v njih izboljšali bivalne pogoje,
vendar bodo lahko zgradili na novo kapacitete za največ
300 postelj.
Ob tem velja omeniti, da je bila na začetku julija sprejeta
sprememba Operativnega programa pobude React-EU, ki
je prinesla Sloveniji dodatnih 253,3 milijona evrov za
boljše okrevanje in odpornost po epidemiji covida-19 na
področju zdravstva, dolgotrajne oskrbe, institucionalnega
varstva ter zelenega in digitalnega prehoda.

V Sveti Ani 35 postelj za starejše
Če bi zgradili enoto Doma Danice Vogrinec v Sveti Ani s 35
posteljami, bi lahko v matičnem domu v Mariboru nekaj

več posteljnih sob spremenili v eno ali dvoposteljne. Poleg
tega bi razbremenili matični dom, kjer je danes
koncentracija starejših stanovalcev največja v Sloveniji.
Kljub temu je bil Dom Danice Vogrinec med epidemijo med
najuspešnejšimi, saj so imeli zelo malo okužb. Če bi
zmanjšali koncentracijo v matičnem domu v Mariboru, bi s
tem okrepili tudi odpornost doma proti covidu in drugim
nalezljivim boleznim. Poleg tega pa bi bili starejši iz
osrednjih Slovenskih goric v enoti v Sveti Ani bliže domu
in v čudovitem naravnem okolju bolj na varnem.
Župan Občine Sveta Ana Silvo Slaček upa, da bo Dom
Danice Vogrinec z vlogo za izgradnjo enote v Sveti Ani
uspešen, saj gre za projekt, ki resnično lahko pomembno
prispeva k večji odpornosti proti covidu in hkrati starejšim
iz Svete Ane omogoči domsko varstvo v domačem kraju po
dostopnih cenah. Cene oskrbe v javnih domovih za starejše
so namreč za stanovalce praviloma ugodnejše kot v
zasebnih, saj vanje ni vračunana amortizacija objekta. Po
njegovih besedah bo zato občina k tej investiciji prispevala
stavbno zemljišče in gradbeno dokumentacijo, saj si na
občini želijo, da bi bila enota doma za starejše pripravljena
na sprejem prvih stanovalcev čim prej.
Za oddajo vlog na omenjen razpis sta bila dva roka: 20.
junij in 27. avgust. Na razpis se je prijavilo veliko
zainteresiranih, saj je že do prvega roka v juliju prišlo na
pristojno ministrstvo 39 vlog. Ker so tudi roki za odpiranje
ponudb že potekli, bo verjetno kmalu znano, ali je Dom
Danice Vogrinec s svojo vlogo za izgradnjo enote v Sveti
Ani na razpisu uspel.

Tomaž Kšela

Občina Sveta Ana bo do konca naslednjega
leta v javno-zasebnem partnerstvu celovito
energetsko sanirala tri javne objekte, ki so
v njeni lasti: poslopje osnovne šole v Sveti
Ani, poslopje osnovne šole v Lokavcu in
zgradbo občine. Takšno energetsko
sanacijo objektov po besedah župana
Občine Sveta Ana Silva Slačeka podpira
tudi Evropska unija. Ker pa je vrednost
investicije premajhna, da bi se občina Sveta
Ana lahko samostojno prijavila na razpis za
sofinanciranje tega projekta iz kohezijskih
sredstev, se je povezala z občinama
Podlehnik in Lenart. Omenjene tri občine
so se dogovorile, da bodo skupaj izvedle
operacijo, v okviru katere bodo z javnozasebnim partnerstvom celovito energetsko
prenovile šest javnih objektov v svoji lasti.
Občine se bodo s skupnim projektom kot
konzorcij
prijavile
na
razpis
za
sofinanciranje energetske prenove stavb v
lasti občin v letih 2021, 2022 in 2023.
Občine bodo stroške sanacije poplačale iz
prihrankov, ki bodo doseženi po energetski
prenovi objektov, saj bo investicija
prispevala k zmanjšanju porabe energije in
s tem tudi stroškov zanjo. Poleg tega bodo
z investicijo prispevale k doseganju
okolijskih standardov, saj bodo za
ogrevanje objektov v prihodnje uporabljale
energijo iz obnovljivih virov. S projektom
bodo občine povečale tudi racionalno rabo
energije ter zmanjšale vplive na okolje in
stroške vzdrževanja javnih objektov.
Občine na ta način ne bodo samo zmanjšale
stroškov za ogrevanje javnih objektov,
temveč bodo izpolnile tudi zaveze iz
slovenske
in
evropske
okolijske
zakonodaje. Ne nazadnje bodo z
energetsko sanacijo javnih objektov
ustvarile ugodnejše delovne in bivalne
pogoje za uporabnike omenjenih stavb,
torej za malčke v vrtcih, šolarje, zaposlene
ter druge občanke in občane, ki redno ali
občasno uporabljajo te objekte.
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Investicija v varčevanje z energijo in v čisto okolje

Javno-zasebno partnerstvo
Občinski svet Občine Sveta Ana je že
sprejel investicijski program in odlok o
celoviti energetski prenovi javnih objektov
v lasti občine ter druge dokumente, ki so
podlaga za izvedbo investicije v javnozasebnem partnerstvu.
Projekt, s katerim se bodo tri občine
prijavile na razpis za sofinanciranje
projekta iz sredstev Evropske unije in
Ministrstva za infrastrukturo, je zastavljen
tako, da bo moral zasebni partner prevzeti
najmanj
50,01
odstotka
stroškov
investicije, ki mu jih bodo občine v
naslednjih 15 letih poplačale iz prihrankov,
saj bodo po investiciji prejemale nižje
račune za plačilo energije. Občina bo po
investiciji še 15 let za ogrevanje namenila
toliko sredstev kot doslej s tem, da bo iz
prihrankov
poplačevala
zasebnega
partnerja. Ta bo na koncu dobil 5 odstotkov
več sredstev, kot jih bo vložil.
Vrednost celotnega projekta znaša okoli
1.550.000 evrov brez davka na dodano
vrednost oziroma okoli 1.887.000 evrov z
davkom na dodano vrednost, pri čemer
občine računajo na okoli 750.000 evrov
kohezijskih sredstev in 728.000 evrov od
zasebnega
partnerja.
Na
celovito
energetsko sanacijo treh javnih objektov v
občini Sveta Ana od omenjenih sredstev
odpade blizu 700.000 evrov. Delež občine

Sveta Ana v finančni konstrukciji celotnega
projekta znaša okoli 6 %.
Projekt bodo občine izvedle v času od junija
2021 do julija 2022, pri čemer naj bi
sanacijska dela na objektih potekala od
februarja do konca junija 2022, medtem ko
bo financiranje projekta zaključeno do
decembra 2022.

Energetsko bodo sanirali
tri javne objekte
Poslopji osnovnih šol v Sveti Ani in Lokavcu
so sicer pred leti že odeli v novo fasado in
v njih zamenjali stavbno pohištvo, šibka
točka obeh objektov pa je ogrevanje na
lahko kurilno olje, ki spada med dražje
energente. V okviru energetske sanacije
bodo v obeh objektih prenovili ogrevalni
sistem in izvedli sistem ogrevanja s
toplotnimi črpalkami geosonda/voda. Prav
tako bodo prenovili razsvetljavo in
vzpostavili ustrezno energetsko upravljanje
objektov. To je zelo pomembno, saj se da z
ustreznim energetskim upravljanjem stavb
prihraniti veliko energije in sredstev zanjo.

Tudi stavbo, v kateri domuje občine Sveta
Ana, ogrevajo na lahko kurilno olje. Tudi v
tem objektu bodo izvedli ogrevanje s
toplotnimi črpalkami, poleg tega pa bodo
naredili novo fasado in zamenjali senčila.
Prav tako bodo prenovili ogrevalni sistem,
izolirali podstrešje, zamenjali kritino,
prenovili razsvetljavo ter uredili energetsko
upravljanje objekta.
Kot pravi Slaček, bo investicija treh občin v
celovito energetsko sanacijo javnih
objektov služila tudi za zgled zasebnemu
sektorju, kako je treba skrbeti za racionalno
rabo energije in zmanjševati negativne
vplive na okolje. V občini Sveta Ana imajo
v tem pogledu že pozitivno izkušnjo: ko je
občina poskrbela za ureditev javnih
površin, so tudi zasebniki začeli posvečati
več pozornosti urejanju svojih hiš,
obratovalnic in zasebnih zemljišč, zato
spada danes občina Sveta Ana med najbolj
urejene trge v Sloveniji, za kar je pred
nedavnim prejela tudi priznanje Turistične
zveze Slovenije.
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Občina Sveti Jurij v Slovenskih goricah
Nina Zorman

Trgovino bi preselili v nov
poslovno-stanovanjski objekt

Občina pridobila zemljišče v
Športnem parku Jurovski Dol

V občini Sveti Jurĳ v Slovenskih goricah
ugotavljajo, da je sedanja trgovina
Mercator premajhna in da nujno potrebuje
nove, večje prostore. Možnost gradnje
večnamenskega objekta vidĳo v neposredni
bližini jurovske cerkve, kjer je na voljo
večje zemljišče. Vanj bi lahko preselili
trgovino, ga izkoristili za druge poslovne
ali upravne dejavnosti ter uredili še nekaj
stanovanj.

Milan Roškarič: »Smo v fazi
priprave idejnega projekta
za poslovno-stanovanjski
objekt.«

Foto: Nina Zorman

Ker se s potencialnimi investitorji za
omenjeni projekt dogovarjajo lastniki tega
zemljišča, smo se obrnili na Milana
Roškariča, sicer direktorja podjetja
Nepremičnine Lenart, d. o. o., in enega od
šestih solastnikov zemljišča, na katerem naj
bi zgradili novi objekt. »V zvezi s tem lahko
povem, da smo v fazi priprave idejnega

projekta za poslovno-stanovanjski objekt, v
katerem bi bili novi prostori za trgovino,
pošto in občinsko upravo, hkrati pa bi
pridobili še nekaj stanovanj. Kako velik bo
objekt, še ne morem napovedati, saj je to
odvisno od Zavoda za varstvo kulturne
dediščine
Slovenĳe,
od
katerega
pridobivamo potrebna soglasja. Je pa res,
da v sodelovanju z Občino Sveti Jurĳ v
Slovenskih goricah iščemo investitorja, ki
bi bil pripravljen financirati gradnjo
objekta. Stanovanja bi nato prodal na trgu,
Mercator bi prostore najverjetneje vzel v
najem, občina pa bi lahko, takšni so vsaj
načrti, prodala obstoječe prostore in v tem
objektu kupila nove. Naj poudarim, da smo
glede tega šele v fazi ustnih razgovorov, niti
še nismo podpisali pisma o nameri, saj je
treba najprej izdelati idejni projekt za nov
poslovno-stanovanjski objekt.«
Roškarič ob tem še dodaja, da je za novi
poslovno-stanovanjski objekt v Jurovskem
Dolu na voljo stavbno zemljišče v velikosti
okoli 6.000 kvadratnih metrov.

Foto: arhiv občine

Damjan Veršič in Nina Zorman

Občina Sveti Jurĳ v Slovenskih goricah in
Župnĳa Sveti Jurĳ v Slovenskih goricah sta
sklenili menjalno pogodbo, s katero občina
pridobiva zemljišče v Športnem parku
Jurovski Dol.

zemljišču (parcelacĳa, izvedba javne
dražbe, izbris vpisa hipoteke na enem
izmed
idealnih
deležev,
sklenitev
razdružilne pogodbe) so bili pogoji za
prenos zemljišča izpolnjeni šele letos.

Zemljišče, na katerem se razprostira
nogometno igrišče s klubskimi prostori in
predstavlja del Športnega parka Jurovski
Dol, je bilo v lasti Župnĳe Sveti Jurĳ v
Slovenskih goricah. Že v prejšnji skupni
občini Lenart so začeli s postopki ureditve
zemljiškoknjižnega stanja in v ta namen
kupili idealni delež kmetĳskega zemljišča v
k. o. Jurovski Dol, vsem domačinom
poznan kot Žvajkarjev breg. Za pridobitev
omenjenega kmetĳskega zemljišča je bila
župnĳa zainteresirana tako pod vodstvom
prejšnjega farnega župnika Alojzĳa
Antolina kot tudi zdajšnjega dr. Janka
Görgnerja.
Zaradi
tekov
različnih
predhodnih
postopkov na zadevnem kmetĳskem

Tako sta župan Peter Škrlec in dr. Janko
Görgner na začetku septembra podpisala
menjalno pogodbo. »Ob tem je treba
poudariti, da je Župnĳa Sveti Jurĳ v
Slovenskih goricah vseskozi z občino
plodno sodelovala pri vseh dejavnostih in
vlaganjih v športno infrastrukturo, ki so
bile v dosedanjem času v Športnem parku
Jurovski Dol izvedene. Za potrebe izvedbe
investicĳ so bile namreč sklenjene
služnostne pogodbe, pa tudi pogodbe o
ustanovitvi brezplačne stavbne pravice, s
čimer je občina lahko nosila položaj
investitorja, za kar se župnĳi ob tej
priložnosti še posebej zahvaljujemo,« so
zapisali na Občini Sveti Jurĳ v Slovenskih
goricah.

Nina Zorman

10│

vrhunskih igralcev. Prav v ta namen se
rezultati ne beležĳo, trenerji pa spodbujamo
ekipno delo, spoštovanje pravil športnega
obnašanja
(fairplay),
gradimo
tudi
medsebojne odnose, hkrati pa poskušamo
skozi igro zagotoviti možnost kakovostnega
preživljanja prostega časa,« pripoveduje
Luka Sambolec, vodja nogometne šole in
profesor športne vzgoje na jurovski osnovni
šoli. Na obnovljenem igrišču so že igrali NK
Jurovski Dol, NK Pobrežje, NK Slivnica in NK
Kovinar.
»Seveda brez vzajemnega sodelovanja,
dobrih odnosov in strokovnosti trenerjev NK
Jurovski Dol vpis ne bi bil tako dober.
Drugod iz leta v leta vedno več klubov
ugaša, v Jurovskem Dolu pa se piše čudovita
zgodba, na katero smo izjemno ponosni.
Imamo kar nekaj zelo obetavnih igralcev in
igralk, ki so sposobni doseči visoke cilje.
Zato en velik hvala vsem sodelujočim,
trenerjem in pomočnikom ter seveda tudi
navĳačem,« zaključi Sambolec.

Foto: Uroš Brumen

Velika in pomembna pridobitev Športnega
društva Sveti Jurĳ v Slovenskih goricah – NK
Jurovski Dol je bila sanacĳa nogometnega
igrišča, ki je bila opravljena pred nekaj
meseci. Zaradi tega je tudi toliko večje
navdušenje mladih nogometašev, da se
zaženejo na dobro pripravljeno igralno
površino. V NK Jurovski Dol so ponosni na
zelo dober odziv tudi iz okoliških krajev in
vpis v nogometni klub, ki ga sestavlja kar
osem sekcĳ: nogometni vrtec, U7, U9, U11,
U13, U15, U17, članska in veteranska ekipa.
V začetku septembra je bil uspešen turnir za
ekipo U7, ki jo tvori 17 otrok, od tega sta v
ekipi tudi dve deklici. »Za mnoge naše
igralce in igralki je bilo vse to prvič. Imamo
štiri ekipe, s katerimi prirejamo mini turneje,
kjer igrajo po 20 minut. Gre za eno izmed
najbolj živahnih in dinamičnih ekip v klubu,
saj so otroci stari od 5 do 7 let. Pri teh letih
je najpomembnejše spodbujanje igre in
gibanje ter to, da se najmlajše navduši za
nogomet, v ozadju pa stoji tudi cilj, da se
skozi prihodnje selekcĳe vzgoji čim več

Foto: Uroš Brumen

»Pomembni so druženje, igra,
gibanje in to, da čutijo
povezanost!«
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Občina Sveti Jurij v Slovenskih goricah

Nina Zorman

Ljudje prihajajo in odhajajo, hiše, travniki
in vrtovi pa ostajajo in v sebi nosijo polno
navdihujočih anekdot izjemnih ljudi. V
domačiji, ki stoji na hribčku v Zgornjem
Partinju in šteje več kot 300, morda celo
400 let, svojo jesen življenja preživljata
zakonca Gričar, ki sta se preselila iz
mestnega vrveža. Ta domačija ima
zanimivo preteklost in k sreči lastnika, ki
daje velik poudarek ohranjanju kulturne
dediščine. Posebnost lepo urejene hiše pa je
dih jemajoča črna kuhinja.
Za pripravo prispevka smo se srečali na
domačiji, ki je obkrožena z zelenjem in
cvetlicami. Ko sem izstopila iz avta, me je
pozdravil prijazen glas gospodarja Borisa
in me povabil, da sedeva za mizo in si
lepotico ogledujeva kar med pogovorom.
Boris mi je s pogledi na hišo pripovedoval
njeno zgodbo: »Hiša je ostala takšna, kot je
bila nekoč. Po vojni je bila večina zemlje
zaplenjena in razdeljena med kmete. Tukaj
je bila nekoč velika kmetija, saj je pred
vojno k njej spadalo 30 hektarjev. Kmalu po
vojni so tudi starši moje žene odšli v mesto
in je tu ostala stara mama. V samo
arhitekturo se praktično sploh ni posegalo,
zato je tudi črna kuhinja ostala. Tu je sicer
še stalo veliko gospodarsko poslopje, ki pa
je leta 1967 zgorelo, a hišo jim je uspelo
rešiti pred ognjenimi zublji.« Zgodovina
pravi, da se je Koroščeva domačija nekoč
imenovala Pristava in je delovala pod
okriljem grajskih gospodov iz Hrastovca.
Velik hlev je služil za gojenje velikega
števila konjev, ki jih je gospostvo
potrebovalo za delo na poljih, pa tudi za
bojevanje.

V arhitekturo nisva
posegala
»Ko sva prišla sem, sva se odločila, da v

arhitekturo ne posegava, da bova
poskušala ohraniti takšno, kot je. Ocena
Zavoda za spomeniško varstvo je, da je to
prva polovica ali pa začetek 18. stoletja,
torej tu okoli leta 1700. Etažo, v kateri
bivava, sva uredila, tudi zunanjost in
okolica sta urejeni. Okna so bila dotrajana
in smo jih zamenjali z lesenimi. Tudi streha
je na novo krita, in sicer z bobrovcem,« mi
je o obnovi hiše pripovedoval gospod Boris,
ko se je na glavnih vratih hiše izrisala
podoba ženske. Tanja, markantna gospa v
zrelih letih, je stopila do mene in pozdravili
sva se z novodobnim rokovanjem:
komolcem.
Nostalgično
je
začela
pripovedovati, kako so kot otroci poleti
sem hodili na počitnice na potico. Oči so se
ji kar iskrile! »Tukaj je zame vedno bil raj.
Sem me je vleklo popolnoma vse: od živali
do narave, potoka, ki teče tam doli, ko sem
lahko opazovala krtove hribčke po dežju,
ko voda dobesedno vre iz njih. Že kot
deklica sem zelo rada čas preživljala na
travnikih,« se je spominjala Gričarjeva in
tako od zgodovine lepote prešla k vidikom
zdravega življenja, narave, ki na podeželju
kar oživi, in zazdi se, da je to skrivnost
njunega mladostnega videza.

Tla iz kaminitih kock,
toplina lesa in življenjska
energija
Ko smo vstopili v hišo, je gospod Boris
dejal: »Vse je tako, kot je bilo.« Je poseben
občutek, saj ti že vonj in hlad pripovedujeta
neko zgodbo. »Tla so narejena iz kamnitih
plošč in tu ni bilo praktično nobenega
posega. Osrednji del hiše je črna kuhinja.
Obnove smo se lotili z naravnimi materiali
in praktično se ne vidi, kaj je dograjeno.
Ognjišče je bilo včasih na tleh, midva sva ga
dvignila in dogradila. Kadar ga ne
potrebujeva, nama služi kot mizica,

Foto: Nina Zorman

Čudovite impresije iz črne kuhinje

uporabljamo ga ob priložnostih,« je
pojasnil Boris. Kuhinja, ki sta jo zakonca
dogradila, se lično zlije s starosto,
novodobne naprave, kot je pomivalni stroj,
pa sta zblindirala s simpatičnimi lesnimi
vratci. Zaradi težav z vlekom in posledično
težav z dimom sta začela razmišljati, kako
zadevo urediti: »Izdelali smo napo in ji
dodali še manjšo napo, ki ji je možno
regulirati višino. Pri odstranjevanju ometa
smo opazili čudovite detajle, ki sedaj
krasijo kuhinjo – gre za manjše luknje in
oboke,« je razložil Gričar. Naslednji prostor,
kjer je bila manjša kuhinja, sta Gričarjeva
preuredila v jedilnico, kjer kraljuje masivna
lesena jedilna miza, domačnost pa
ustvarijo ročno naslikane cvetlice na
stenah. Prostor, ki sledi, je manjša soba, ki
jo Gričarjeva uporabljata kot delovno sobo,
v njej pa je svoje mesto dobila tudi postelja,
v kateri sta spala Tanjina babica in dedek.
Tla v tej sobici so prvotna, lesena tla.
Krušno peč so morali odstraniti, saj je bila
dotrajana, novo pa sta postavila v dnevni
prostor. Veliko stavbnega pohištva so

ohranili, ga obnovili in mu dali življenje.
Tanja mi je med razgledovanjem njunih
bivalnih prostorov ponosno pokazala
fotografije in predstavila obraze, ki so me s
sramežljivimi nasmehi pozdravljali izpod
lesenih okvirjev: »To je moja stara mama,
moj dedek, prababica, moja mami, poročna
fotografija mojih staršev, sestrični.« Hiša
ima poseben občutek, saj gre za prostor,
kjer združiš lepoto narave, zgodovino in
umetnost. Svoje mesto je dobil tudi
akademski slikar Lajči Pandur, ki je prvi
vnesel avtentično podobo panonskega
sveta v slovensko slikarstvo.
Sprehod po zgradbi častitljive starosti si
štejem v čast. Spoznavati časovne in
zgodovinske plati je izjemno doživetje, ki
ga znata zakonca Gričar spoštovati.
Zgodbe, ki jih pripovedujejo debele stene,
so žive kot prej, a dušo in značaj tej hiši
dajeta prav Boris in Tanja s svojimi detajli
in življenjsko energijo, ki jih je opaziti na
prav vsakem koraku.

Dr. Marjan Toš

Pravĳo, da iskreno prĳateljstvo nikoli
ne umre, sploh pa ne prĳateljstvo in
tovarištvo med člani zelene bratovščine
– lovskimi društvi (LD). To vedno
znova potrjujeta tudi dolgoletni
starešina in član LD Sv. Jurĳ v
Slovenskih goricah Ivan Špindler in
Jože Rade iz LD Predgrad ob Kolpi. Bila
sta podpisnika pobratenja LD pred
davnimi leti in od takrat sta
nerazdružljiva prĳatelja. Oba se rada
spominjata
skupnih
lovskih
dogodivščin na lovih v obeh LD, ki so
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bili včasih res nepozabna lovska
doživetja. Jože, ki še raje sliši na ime
Rade, bo decembra dopolnil 91 let in je
že 65 let član zelene bratovščine.
Prvega srnjaka je uplenil takoj po vojni
leta 1945 in še danes kljub letom
zahaja v lovišče. Lovi ne več, zelo rad
pa opazuje divjad. Pozna vse stečine
divjadi v lovišču LD Predgrad in je zelo
rad v lovski družbi.
Ivan je sicer precej mlajši od njega, a
prav tako trdno povezan z naravo. Zelo
rad odhaja v bogate lovske revirje ob

Kolpi, kjer si »polni baterĳe« in uživa v
neokrnjeni naravi. Ivan in Rade sta
pred dnevi obujala spomine skupaj z
lovskimi prĳatelji pod Ivanovim
vinogradom in oboro za jelene, v kateri
je Rade uplenil kapitalnega lopatarja.
»Leta očitno niso ovira, le mirna roka in
oster pogled sta potrebna«, je vidno
ganjen pripovedoval Rade, ko so mu
lovski tovariši voščili lovski blagor.
»Prĳateljstvo pa je dobilo še globlje in
trdnejše korenine«, je dodal Ivan.

Lovska tovariša in prijatelja za vedno ...

Foto: Marjan Toš

Jože in Ivan – lovska prijatelja za vedno
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Občina Sveta Trojica v Slovenskih goricah
Tanja Arih Korošec

Poletje v Trojici
Dišalo je po sveže ocvrtih flancatih, delili so se koristni
vrtnarski nasveti, harmonika pa je poskrbela za dobro
vzdušje!

Foto: arhiv občine

Na zadnjo počitniško soboto je bilo na Sveti Trojici zelo
živahno. Zavod za turizem Sveta Trojica v sodelovanju z
RASG Lenart sodeluje v projektu obujanja lokalne tržnične
dejavnosti. Na Tržnici z Ovtarjem je sodelovalo 25 lokalnih
ponudnikov sadja, zelenjave, pridelovalcev čajev, zelišč,
domače obrti itd. Dišalo je po sveže ocvrtih flancatih (presnih
krapcih), ki jih je pripravilo Društvo kmečkih žena in deklet,
ga. Mojca Polak iz VŠGT je pred očmi obiskovalcev
pripravljala zdrave in slastne prigrizke iz domačih lokalnih
sestavin, ki jih najdemo na naših vrtovih, ga. Miša Pušenjak
je dobrovoljno delila vrtnarske nasvete, KMN Sveta Trojica je
pripravljal domač krompirček, podučili smo se o blagodejnih
učinkih industrĳske konoplje, o zdravilni moči aromatičnih
zdravilnih rastlin in zelišč, Dejan Arcet pa je s svojo
harmoniko ves čas skrbel, da je bilo resnično dobro vzdušje.
Društvo vinogradnikov in Turistično društvo sta pripravila
brezplačne vodene degustacĳe, vodenje po Sveti Trojici,
spoznali smo zgodbo o Boštnarju, patri frančiškani pa so ta
dan dobrodušno odprli vrata cerkve in popeljali obiskovalce
v dragoceno samostansko knjižnico. Najmlajši so uživali v
pravljični predstavi, za katero je poskrbela Knjižnica Lenart,
Barbara in Romeo iz Art Robe sta za otroke pripravila likovno
delavnico, turistično društvo pa je poskrbelo za otroški
poligon. Kot je že običaj na trojiških dogodkih, so se
obiskovalci lahko posladkali tudi s trojiško gibanico, žejo pa
pogasili pri vinogradnikih, ki so ponujali vino iz širšega
območja Slovenskih goric.

Foto: arhiv občine

“Dogodki so priložnost za
povezovanje in druženje,
kjer pozabimo na skrbi in
prevladuje dobra volja”
Zavod in občina si želita še več tovrstnih dogodkov. Z njimi
ozaveščamo obiskovalce o pomembnosti uživanja doma
pridelane hrane, zdravega načina prehranjevanja, s
praktičnimi delavnicami prikažemo enostavno pripravo
hrane doma, istočasno pa ponudimo potrošnikom širok
nabor lokalnih ponudnikov, ki nas oskrbujejo s svojimi
sezonskimi pridelki skozi vse leto. Seveda pa so dogodki
priložnost za povezovanje in druženje, kjer pozabimo na
skrbi in prevladuje dobra volja. Tudi ta je izrednega pomena
za naše zdravje. Želimo si, da bi tovrstni dogodek priredili
vsaj dvakrat letno.

Tanja Arih Korošec

Tanja Arih Korošec

Dvoboj občin Sveta Trojica in Bled v oddaji
V petek zvečer
V petek zvečer je tekmovanje med slovenskimi kraji za naziv Najboljši kraj. V vsaki oddaji se v štirih zabavnih igrah
pomerita ekipi, ki ju sestavljajo športniki, pevci in posamezniki, na katere je tekmujoči kraj zelo ponosen. V oddaji bodo
barve Svete Trojice v dvoboju občin proti Bledu zastopali:
- Kim Juršnik (Trojičanka iz Oseka in perspektivna nogometašica ŽNK Pomurje Beltinci)
- Darja Šuta (predsednica TD Sveta Trojica in idejna vodja projekta Pozdrav sosedu)
- Smiljan Fekonja (podžupan in gostinec Gostilna - Pizzeria NONA ter poslovni direktor ŽNK Nona Pomurje Beltinci)
Vabljeni k ogledu v petek, 8. oktobra, ob 20. uri na TV SLO 1!

Izobraževanje za
lokalne vodnike in
izvajalce degustacij
Zavod za turizem Sveta Trojica v sodelovanju s turističnim
društvom in društvom vinogradnikov pripravlja
izobraževanje za lokalne turistične vodnike in za izvajalce
degustacij v samostanski kleti. Vse zainteresirane vabimo,
da se prijavijo v enem izmed društev ali na Zavodu za
turizem. Za prijave in več informacij pišite na
turizem@svetatrojica.si ali pokličite na tel. št. 031 702
904.

Še nimaš
svoje?
12│

V spletni trgovini Visit Trojica lahko kupite majice TROJIČAN, TROJIČANKA, TROJIŠKA PRINCESA in TROJIŠKI JUNAK.
Majice so v različnih velikostih in barvah. NOVO: dolge majice s kapuco! Naročilo prek spleta je enostavno in priročno.
Spletno stran najdete na straneh občine pod zavihkom spletna trgovina.

ŠT. 8│24. SEPTEMBER 2021

OVTARJEVE NOVICE

Občina Sveta Trojica v Slovenskih goricah

Tanja Arih Korošec

Mag. Bine Kovačič, akademski slikar in restavrator, konservatorskorestavratorski svetnik, prejel Steletovo nagrado za življenjsko delo in
izjemne dosežke na področju konservatorstva in restavratorstva
Na Sveti Trojici živi že 37 let, zase pravi, da
je Trojičan, in na to je ponosen.

Svojo mladost ste preživeli v Mariboru,
kjer ste se rodili, hodili v šolo in kjer
tudi službujete. Danes zase pravite, da
ste Trojičan. Kaj vas je prineslo na Sveto
Trojico?
Ljubezen na prvi poglej (smeh). Kot študent
Akademije za likovno umetnost sem prišel
na likovno akademijo v Cerkvenjak.
Radovednost odkrivanja Slovenskih goric
me je zanesla tudi na Sveto Trojico. Takrat
sem se enostavno zaljubil v kraj. Velikokrat
me je službena pot vodila prek Svete
Trojice, kjer sem se srečeval z znanci.
Ponudila se je priložnost za nakup parcele
in tako sedaj živim tukaj že 37 let. Nikoli mi
ni bilo žal. Vedno znova uživam, ko se
vozim proti naši Sveti Trojici in že od daleč
zagledam čudovito veduto trojiške cerkve.
V času, ko je Trojica postala samostojna
občina, ste bili povabljeni k sodelovanju
pri zasnovi in izbiri občinskega grba.
Tudi izbira primernega grba ima zelo
pomembno vlogo pri ohranjanju
identitete in kulturne dediščine.
Ko je Trojica postala samostojna občina,
sem bil na povabilo takratnega župana g.
Darka Frasa v komisiji za izdelavo grba. K
sodelovanju sem pritegnil akademskega
slikarja Franca Mesariča. Z njegovo
pomočjo je občina dobila heraldično čisti
znak. To je znak in ne risba, nima
klerikalnega predznaka in predstavlja
najprepoznavnejšo veduto, baročno cerkev
s tremi zvoniki.

ŠT. 8│24. SEPTEMBER 2021

Foto: Barbara Lečnik

Prejeli ste Steletovo nagrado za
življenjsko delo in izjemne dosežke na
področju
konservatorstva
in
restavratorstva. Kaj vam to pomeni?
Sem zelo počaščen. Meni je največ vredno,
da so moje delo in dosežke prepoznali
sodelavci. Restavratorsko delo je timsko
interdisciplinarno delo. Prav zaradi dobrih
odnosov v timu so rezultati zelo dobri.
Sama narava dela, ki ga opravljamo
restavratorji in konservatorji, lahko vzbuja
pri ljudeh konflikte, saj je naša naloga in
dolžnost, da lastnike objektov, ki imajo
status kulturne dediščine ali spomenika,
opozarjamo na upoštevanje predpisov pri
obnovah in vzdrževanju teh objektov.

Sveta Trojica – nekoč blišč in
pomembno romarsko središče, danes pa
je kraj na svoji novi razvojni poti.
Trojica dobiva novo podobo, novo
identiteto, a hkrati ohranja bogato
kulturno dediščino. Kaj menite o
trenutnem stanju v občini?
V kraju imamo biser baročne arhitekture –
cerkev, ki je nekoč predstavljala eno
pomembnejših romarskih središč v tem
delu Slovenije. Notranjost cerkve krasijo
baročni oltarji, vrhunska polihromirana
dela (polihromirana lesena plastika so kipi,
oltarji itd., površinsko obdelani z nanosi
podloge, barvne plasti, zlatom ali srebrom),
delo vrhunskih mojstrov. Gre za kakovosten
barok.
Sveti Trojici je treba vrniti veljavo
dominantnega kraja in veljavo, ki ga je kraj
zasluženo imel v preteklosti. Trško jedro je
še avtentično in prav je, da se to ohrani.
Menim, da je treba pri revitalizaciji trškega
jedra upoštevati, da so na Sveti Trojici
delovali Ivan Cankar, Maks Kavčič, Alojz
Kraigher, Rajko Slapernik. Ti ljudje si
zaslužijo spomenike in častno mesto na
njihovem kakovostnem nivoju, zato je
izvedbo le-teh treba zaupati uveljavljenim
ustvarjalcem. Naj se naredi natečaj, naj se

povabi strokovnjake, umetnike, v Sloveniji
jih imamo dovolj.
Koncept, ki ga je zasnoval župan in povabil
k sodelovanju strokovni kader, ki pokriva
cel spekter pri revitalizaciji trškega jedra, je
edina pravilna pot, da ohranimo prvobitno
zasnovo. Sicer pa menim, da ne bodo
potrebni veliki posegi, bolj kozmetični
popravki.
Pred nedavnim je kraj dobil Zavod za
turizem. Pomemben del nalog le-tega je
tudi skrb za ohranjanje kulturne
dediščine. Kako to ocenjujete?
Izredno pomembno je, da ima naš kraj
Zavod za turizem, prav zaradi že prej
omenjene strateške pozicije kraja in
njegove veljave v preteklosti. Strateški in
usmerjen razvoj kraja je odgovorna naloga,
ki ponovno zahteva strokovno usposobljen
kader, ki bo to delo lahko kakovostno
opravljal. Društva, ki so v Trojici in delujejo
prostovoljno, so zelo dragocena, ne morejo
pa posegati v vsa strokovna področja in
vplivati na strateški razvoj.
Sam sem skeptičen do množičnega turizma,
bolj privoščim našemu kraju butični
turizem, ki bo temeljil na kakovostnih,
pristnih, lokalnih doživetjih. Kraj ima vse
pogoje za to: jezero, naravo, infrastrukturo.
Dogodkov, ki jih organizirata Občina in
Zavod, se z veseljem udeležujem. Zelo

pomembno je, da so nam omogočena
druženja, kjer se znanstva obnovijo in
prevladuje sproščeno prijetno vzdušje.
Na splošno pa z veseljem ugotavljam in
opažam, da ljudje od blizu in daleč, kadar
obiščejo naš kraj, znajo o Trojici povedati
samo najlepše. To me resnično veseli. Še
bolj pa sem ponosen, da tukaj živim.

„Ljudje od blizu in
daleč, kadar
obiščejo naš kraj,
znajo o Trojici
povedati samo
najlepše“
Kakšno je vaše sporočilo sokrajanom?
Ljudje naj se zavedajo pomembnosti kraja,
v katerem živimo, bodimo ponosni nanj.
Skupaj pomagajmo ohranjati to, kar imamo
in kar nam je bilo predano v upravljanje.
Sicer pa uživajmo lepoto, tako kot to
počnejo obiskovalci.
Apeliram na vse, da besede dober dan,
hvala, prosim, oprosti itd. delajo čudeže in
so bistvene za pozitivno »štimungo« kraja.
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Od tod in tam
Nina Zorman

Knjižnica Lenart

Kontejnerji s parkirišč pri ZD
Lenart se kmalu selijo na novo
lokacijo

Barve jeseni v Knjižnici Lenart!

Foto: Nina Zorman

V ZD Lenart so začeli z novo investicijo, ki jo
bodo zaključili v teh dneh. Zaradi dodatnih
prostorov, ki so jih potrebovali zaradi
epidemioloških razmer v zadnjem letu in
pol, so na parkirišče pred zdravstvenim
domom začasno postavili kontejnerje, kjer
izvajajo jemanje brisov (HAG ali PCR) in
cepljenje proti covidu-19. Občina Lenart je
začela z investicijo, v okviru katere bodo za
zdravstvenim domom pripravili platformo v
dolžini približno 40 metrov in se približali
nivoju stavbe zdravstvenega doma. Za zdaj
načrtujejo, da bodo kontejnerje s parkirišča
premestili na novo nastalo platformo,
vendar novih, dodatnih kontejnerjev ne
načrtujejo. Direktor ZD Lenart Jožef
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Kramberger je ob tem povedal: »Glede na
trenutne epidemiološke razmere bomo
prostor koristili za kontejnerje, ki so
namenjeni jemanju brisov in cepljenju proti
covidu-19. Razmišljamo, da bi potem ta
prostor, kot smo že predvidevali, izkoristili
za zgradbo iz lahkih materialov. Tu bi se
lahko po tipu sejemskih prostorskih
namestitev prostori koristili ali za
epidemiološko ambulanto ali za prostore,
namenjene cepljenju in jemanju brisov. V
prihodnosti pa se nagibamo k temu, da bi
prostore namenili Centru za krepitev
zdravja, saj po programu izvajajo aktivnosti
s področja gibanja.

September je prinesel vonj po
jeseni in v naše prostore so se
lahno priplazili jesenske
barve, storži in odpadlo
listje, ki je poskrbelo za
prijetno zavetje več kot
90.000 enotam gradiva.
6.
septembra
smo
vstopili
v
Tedne
vseživljenjskega
učenja.
Zavedamo se, da se je
pomembno učiti, pa ne samo v
šolskih klopeh. Življenje nas uči
iz dneva v dan, kdaj o čem na
novo poduči, tu in tam celo
izuči, do prihodnjič … Pri
tem so nam v veliko
pomoč knjige. In prav o
tem smo razmišljali na
dveh
pripovednih
srečanjih Niti življenja, ki
smo
ju
pripravili
v
sodelovanju z Izobraževalnim
centrom Slovenske gorice, ki
deluje pod okriljem Razvojne agencije
Slovenske gorice.
Ob dnevu pismenosti smo obiskovalcem
delili pisala in jih vabili k skupnemu branju
v sklopu Nacionalnega meseca skupnega
branja. V spletni dogodkovnik projekta smo
vnesli več naših dejavnosti in projektov ter
se tako pridružili eni največjih nacionalnih
akcij promocije branja. Z namenom
ozaveščanja pomena branja v domačem
okolju in krogu družine je v sklopu NMSB
2021 nastala posebna spletna stran
www.druzina.pismen.si.

Ta mesec smo ponovno obudili
naše pravljične srede –
pripovedovalske dogodke za
otroke s pripravljenimi
idejami za ustvarjanje
doma, ki potekajo vsako
sredo med 16.00 in 16.30
v naši pravljični sobi. Tudi
mi smo jih že nestrpno
čakali! Obiskali smo tudi
skupino SVZ Hrastovec in jo
razveselili
s
pravljičnim
objemom. Z manjšo razstavo smo
obeležili
130.
obletnico
rojstva Franceta Bevka, ki
smo mu posvetili eno
izmed rubrik našega
rednega
radijskega
programa Razkrito med
platnicami. Ste nas že
slišali na Radiu Slovenske
gorice? Vsak torek in petek
ob 18.35 pripravljamo za vas,
cenjeni
bralci
in
bralke,
predstavitve knjig, bralna priporočila in
ideje.
Na razpisu smo pridobili tudi novo opremo,
namenjeno delu v izposoji. Ob dnevu srca,
30. septembra, pa vas vabimo, da preverite,
kaj smo letos pripravili za vas v sklopu
projekta Bralna značka za odrasle
2021/2022. V družbo »pozabljenih« vas
vabimo to sezono med 30. septembrom
2021 in 23. aprilom 2022. Več o projektu si
preberite na naši spletni strani ali v
zgibanki, ki jo najdete na našem
izposojevalnem pultu.
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Po Slovenskih goricah
Zmago Šalamun

Vršilec dolžnosti direktorja Socialno varnostnega zavoda
Hrastovec Aleksander Gungl je med prioritete uvrstil
selitev stanovalcev iz zavoda v skupnosti. Mednje spada
tudi moderna enota v Lenartu, v bližini Doma za starejše
sv. Lenarta.
V zavodu trenutno biva 592 stanovalcev, od tega v gradu
90 stanovalcev, še 200 pa jih je nastanjenih v treh dodatnih
objektih na sedežu zavoda. O novi moderni enoti, za katero
so pridobili gradbeno dovoljenje in bo sprejela 84
stanovalcev, je v. d. direktorja Aleksander Gungl povedal:
»V Lenartu bomo zgradili devet objektov, od tega je sedem
objektov za bivanje stanovalcev. V vsakem bo po 12 postelj,
torej bo lahko v njih bivalo skupaj 84 stanovalcev. Dva
objekta – eden je bolj tehnične narave za skladišča in
zaposlene, drugi pa je za druženje, fizioterapijo, delovno
terapijo, vse te pomožne prostore, ki jih pač mi
potrebujemo za naše stanovalce in nemoten delovni
proces.

V petek, 27. avgusta, smo res pridobili tudi pravnomočno
gradbeno dovoljenje, za kar smo se trudili zadnji mesec in
pol od mojega nastopa. Še enkrat se zahvaljujem vsem
akterjem, od vseh soglasodajalcev do Občine Lenart, ki je
zelo konstruktivno sodelovala, in nazadnje tudi Upravni
enoti Lenart, ki se ji res iz srca zahvaljujem, saj je pomagala
našim najbolj ogroženim uporabnikom. Res so se držali
dogovora in skoraj predčasno izdali tudi to gradbeno
dovoljenje, saj je bilo polnomočno gradbeno dovoljenje
pogoj, da smo se lahko prijavili na razpis, ki je potekel 27.
avgusta 2021 ob 15. uri. Popolno dokumentacijo smo
predali 10 minut pred zaključkom razpisa, tako da smo
zadostili vsem pravnim pogojem. Sedaj čakamo na
odpiranje in točkovanje teh projektov. Res upam, da bomo
na razpisu uspeli. Naš projekt je ocenjen na 4 milijone
evrov. Nova enota v Lenartu bo velik doprinos za naše
stanovalce, saj se bodo izboljšali tudi bivalni pogoji v
našem zavodu. Najpomembneje pa je, da bodo naši ljudje

Foto: Tadej Regent

Pridobili gradbeno dovoljenje za novo enoto v Lenartu s 84 posteljami

končno vključeni v sam center dogajanja v Lenartu. Naša
enota bo ob Domu upokojencev sv. Lenarta in v neposredni
bližini Zdravstvenega doma Lenart, ki nam nudi prvo
pomoč. Ta pomoč pa bo v novi enoti tudi zaradi bližine
prišla prej, saj ne bo več odvisna od prometa in
oddaljenosti. Tako bomo našim ljudem res lahko v trenutku
pomagali.«
Iz razpisnih sredstev za okrevanje in odpornost Ministrstva
za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti si
obetajo 100-odstotno financiranje okoli 4 milijone evrov
vrednega projekta. Rezultati razpisa naj bili znani jeseni. Z
gradnjo enote »Dom Lenart« pa računajo, da bodo lahko
začeli, če bodo uspešni na razpisu, v prihodnjem letu.
Enota naj bi bila dokončana do junija 2023.

Andrej Kocbek

Foto: arhiv ZVVS

Veterani na ekskurziji

V soboto, 11. septembra, smo se veterani in člani OZ VVS
Lenart podali na zanimivo strokovno ekskurzĳo in
tovariško druženje na področju Območnega združenja
veteranov vojne za Slovenĳo Zgornje Dravske doline.
V radeljski knjižnici sta veteran Bogdan Ladinik in
predsednik OZ VVS Radlje ob Dravi Franc Glazer
predstavila predvojne in vojne aktivnosti enot TO in milice.
Prikazan je bil tudi video o spopadih enot TO z enotami
JLA, prav tako je bila na ogled razstava o vojni leta 1991 v
Dravski dolini. V knjižnico je udeležence ekskurzĳe prišel
pozdravit tudi Alan Bukovnik, župan Občine Radlje ob
Dravi.
Gostitelji so nas popeljali tudi v vodni park, ki je edinstven
zaradi sonaravnega čiščenja vode. Predstavnik vodnega
parka je predstavil pomen tega kopališča za varovanje
narave.
Po ogledu smo se odpravili na predstavitev in ogled
spomenika vojnam v letih 1918, 1945 in 1991 na mejnem
prehodu Radelj. Nato nas je pot vodila v Pokrajinski muzej.
Tam smo se seznanili življenjem in delom Franja
Pahernika, gozdarskega strokovnjaka in pionirja
sonaravnega gozdarjenja. Ogledali smo si tudi stalno
razstavo slik akademskega slikarja Karla Pečka. Pred
odhodom na kosilo v Bovling center bajta smo obiskali
gasilski center GD Radlje ob Dravi. Ta je zelo dobro
opremljen in ima vrhunske gasilce za različne reševalne
intervencĳe.
Udeleženci ekskurzĳe smo se po tovariškem druženju z
veterani Zgornje Dravske doline polni lepih vtisov proti
večeru vrnili v Lenart.
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Šport
Uredništvo

V Voličini uspešno izveden že 22.
športni dan

Slovenija do zmage nad Slovaško

Foto: Dejan Kramberger

Letošnji, že 22. športni dan v Voličini,
ki je potekal zadnjo avgustovsko
soboto, se je nekoliko razlikoval od
prejšnjih prireditev. Zaradi ukrepov za
zajezitev širjenja virusa SARS-CoV-2
je bilo tokrat več poudarka na
rekreativnem srečanju in promocĳi
športa med mladimi kot na
tekmovalnosti. Program letošnjega
športnega dne je bil tokrat malenkost
okrnjen, tako da so manjkale nekatere
standardne discipline. Kljub vsemu so
člani ŠD Voličina, ki bdĳo nad tem projektom že dobrih 20 let, uspešno izpeljali športna
srečanja v tenisu – dvojicah, nogometu za veterane, odbojki na mivki, balinanju in tekih na
60 m za otroke. Tako so organizatorji kljub razmeram, ki trenutno vladajo v svetu, zadovoljni
z odzivom športnikov in nadaljevanjem športne tradicĳe, ki predstavlja za Voličino pravi
športni praznik.

Helena Čuček

Uspešni na ulični košarki
Vogrin Šilec (OŠ Voličina) in Aleksej
Šikman (OŠ Benedikt), se je po uspešnem
nastopu na kvalifikacĳskem turnirju v
Mariboru (Europarkova ulična košarka)
uvrstila na finalni turnir v Ljubljani in tam
zasedla odlično drugo mesto (v finalu je
bilo 12 ekip). Organizator turnirja je bila
Športna zveza Ljubljane.

Foto: Helena Čuček

V soboto, 11. septembra, je v Ljubljani na
Kongresnem trgu potekal finalni turnir
Ulične košarke 3 na 3, na katerega se je
uvrstila tudi ekipa iz Lenarta, in sicer v
kategorĳi dečki/osnovna šola – 4. in 5.
razred.
Ekipa Alfa, ki so jo sestavljali Nik Lovše,
Luka Vukićević (oba iz OŠ Lenart), Gal

Dejan Kramberger

NK Jurovski Dol tik pod vrhom

Foto: arhiv kluba

Dejan Kramberger

Na kvalifikacĳah za evropsko prvenstvo v
futsalu za ženske se je slovenska ženska
reprezentanca v Dupleku pomerila z
reprezentancama Finske in Slovaške.

Proti Finski tesen poraz
V petek, 10. septembra, se je slovenska
ženska reprezentanca prvič pomerila s
Finsko. Slovenke so tekmo proti favoritkam,
ki po rangu spadajo med osem najboljših
evropskih ekip, začele zelo pogumno in si z
agresivno obrambo po celem igrišču
priigrale nekaj lepih priložnosti. Po poškodbi
Aneje Lorbek sredi polčasa prve zadele
Finke. Slovenke so do konca polčasa dobro
igro okronale z dvema zadetkoma, najprej je
s strelom iz 10 m svoj prvi reprezentančni
zadetek dosegla Anja Žvokelj, na 2 : 1 in za
vodstvo ob polčasu pa je zadela Sergeja Kos.
V drugem polčasu je prišla do izraza boljša
pripravljenost finskih reprezentantk. Kljub
številnim dobrim obrambam kapetanke
Valentine Tuš so Finke v nadaljevanju zadele
še dvakrat in tako tekmo s končnim
rezultatom 2 : 3 obrnile v svojo korist.

Tretja zmaga nad Slovaško
V nedeljo, 12. septembra, je slovensko ekipo
čakala še tekmo s Slovaško, ki je dan prej
doživela visoki poraz z 2 : 8 proti finski
reprezentanci. V primerjavi s prvo tekmo so
Slovenke v tekmo krenile nekoliko bolj
nervozno in z več napakami v igri. Kljub
vsemu so varovanke selektorja Dejana
Krambergerja v 15. minuti srečanja z
zadetkom Sergeje Kos povedle z 1 : 0. Boljša
igra v drugem polčasu je z dvema zadetkoma
obrodila sadove. Na 2 : 0 je najprej povišala
Ines Krajnc, nato pa je s svojim drugim
zadetkom na tekmi za vodstvo Slovenk
poskrbela Sergeja Kos. Zadnjih pet minut
igre so Slovakinje poskusile tudi z igro
vratarke v polju in se z dvema zadetkoma
Slovenkam nevarno približale. Kljub napeti
končnici je slovenska obramba zdržala
slovaške napade. Slovenske so se tako
veselile svoje tretje zmage proti Slovaški.
Za izbrano vrsto Slovenĳe je nastopilo tudi
pet igralk KMN Slovenske gorice, in sicer:
Valentina Tuš, Rebeka Šnofl, Aneja Lorbek,
Ines Krajnc in Laura Škvorc.

Dejan Kramberger

Benedikt z zmago otvoril sezono
Futsalerji KMN Benedikt Slovenske gorice so v petek, 17. septembra, z zmago v lokalnem
derbiju z Miklavžem pričeli z novo sezono v drugoligaški konkurenci. Po izenačenem
uvodnem delu so domači z zadetkom Roka Krambergerja povedli z 1 : 0, na 2 : 0 je povišal
Jan Fras, a so se gostje minuto kasneje približali na 2 : 1. Tri minute pred koncem so
Benedičani vodili že z rezultatom 7 : 3. Gostje so ob koncu srečanja poraz omilili na 7 : 5.
Tri točke so tako ostale doma. Benedičane pa čaka že ta konec težko gostovanje v
Ajdovščini proti Kix-u. 1. oktobra pa v Benedikt prihaja ekipa futsal kluba Olimpije.

Foto: arhiv kluba

Nogometaši NK Jurovski Dol so se iz nedeljskega (19. 9.) gostovanja proti ŠD Marjeta
vrnili s 5. zmago v sezoni. Od gostiteljev so bili boljši z rezultatom 2 : 1 in se tako s 16-timi
osvojenimi točkami utrdili na drugem mestu v 1. MNZ Maribor. Za prvouvrščenimi Račami
zaostajajo 3 točke. Izjemno napeto tekmo so s hitrim vodstvom v 4. minuti srečanja bolje
pričeli gostitelji. Jurovčani so preobrat uprizorili v zadnjem delu igre, ko so v razmaku
štirih minut dvakrat zadeli. Najprej za izenačenje v 78. minuti David Satler, štiri minute
za njim pa je za zmago zadel Dejan Hager, ki je tekmo zaradi poškodbe pričel iz klopi.
Že to nedeljo (26. 9.) ob 16. uri čaka letos zelo prepričljivo jurovsko ekipo domača tekma
z NK Pohorje.

Dejan Kramberger

Po zmagi tesen poraz s Celjem
S tekmami 1. kroga se je 3. septembra pričela 9. sezona ženskega državnega prvenstva v
futsalu. Tri-kratne državne prvakinje, igralke KMN Slovenske gorice so se uvodoma
pomerile s povratnicami v žensko državno prvenstvo, ekipo ŠD Extrem. Na tekmi v
Sodražici so dominarala dekleta iz Slovenskih goric, ki so tekmo predvsem po zaslugi
razpoložene domače vratarke Barbare Lah dobile z minimalno zmago 2 : 1. Za klub iz
Voličine sta zadeli kapetanka Rebeka Šnofl in povratnica v ekipo Tanja Vrabel.
V soboto, 18. septembra 2021, so se dekleta Slovenskih goric v derbiju kroga na
gostovanju pomerile z ŽNK Celje in izgubile z rezultatom 4 : 3. Dekleta Slovenskih goric
so s srčnostjo in borbenostjo v igri dokazale, da se lahko popolnoma enakovredno kosajo
s številčnejšo močnejšo ekipo.
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Izobraževalno središče

S PONI-jem do lastnega podjetja

Marija Čuček

Česen (Alium sativum L.)

Foto: osebni arhiv

Česen prištevamo k najstarejšim zdravilnim
rastlinam. V starem Egiptu so delavcem, ki
so gradili piramide, dodelili dnevni odmerek
česna, da bi ostali zdravi in sposobni za delo.
Že pred Egipčani so ga v zdravilne namene
uporabljali Kitajci in iz njihove dežele česen
tudi izhaja. V antiki so ga uporabljali proti
strupenim ugrizom živali in ob pitju
pokvarjene vode. Proti prehladu so ga hvalili
Rimljani. Hildegarda iz Bingna je ugotovila,
da je najbolj zdravilen surov in priporočala zmerno uživanje. Včasih so česen obešali na
vrata in okna, da bi odganjal demone in vampirje.
Uživamo vse dele česna, vendar je največ zdravilnih snovi v glavici zimskega česna, ki je
bil pridelan na ekološki način. Ko česen zavonjamo, takoj ugotovimo, da vsebuje žveplene
spojine. Najpomembnejša je aliin, ki se pod pogojem, da ga narežemo, v stiku z zrakom
spremeni v alicin, ki je naravni antibiotik. Seveda vsebuje tudi vitamine: A, B1 in C ter
rudnine železo, kalcij, selen, fosfor, magnezij in cink. Zaradi vsebnosti flavonoidov deluje
tudi kot antioksidant. Vse te učinkovine krepijo našo imunsko obrambo. Je tudi izganjalec
zajedavcev, zaviralec razvoja številnih mikrobov, deluje protivnetno, redči kri, dviguje
energijo in obvladuje številne viruse in glivice. Znanstveniki so ugotovili, da je prednost
česna pred sinteznimi protivirusnimi pripravki v tem, da nima stranskih učinkov, virusi pa
kljub daljši uporabi odpornosti na česen niso razvili. Tako česnu niso "dorasli" niti
koronavirusi. Snovi v česnu nam pomagajo tudi pri prehladnih obolenjih, vročini, kašlju,
astmi, prebavnih težavah, infekcijah genitalij, celjenju ran, zniževanju krvnega tlaka,
preprečevanju krvnih strdkov, urejanju holesterola, zmanjševanju sladkorja v krvi,
bolečinah v ušesih, pospešujejo izločanje vode iz telesa in s tem delujejo proti revmi, putiki
in artritisu. Dnevna priporočena količina je 1 do 2 stroka, le če želimo bolezen v začetni
fazi ustaviti, odmerek povečamo, a le za krajši čas. Uporabljamo ga v sveži obliki, kot
tinkturo, pesto, mazilo s tinkturo, v vinu, medu in kapsulah. Potrjeno je, da imamo največ
koristi od svežega, že s sušenjem izgubi polovico zdravilnih snovi. Mnogi česna ne marajo
zaradi neprijetnega vonja, a s kozarcem mleka, žvečenjem peteršilja, poprove mete,
materine dušice ali pražene kave ga lahko omilimo. Pri uporabi moramo biti zmerni, še
posebej tisti, ki imajo občutljive sluznice želodca in črevesja. Ker česen redči kri, znižuje
tlak in sladkor, naj se osebe, ki uživajo za te namene zdravila, posvetujejo z zdravnikom,
to velja tudi za otroke in nosečnice.
Česnov pesto: to je pripravek, v katerem obdržimo vse zdravilne snovi. Naredimo ga tako,
da česen olupimo, grobo narežemo in pustimo na zraku do 5 minut. Nato ga damo v
sekljalnik, dodamo sol in oljčno olje, po želji tudi šopek peteršilja. Zmešamo, da dobimo
kremasto maso, ki jo v majhnih steklenih kozarčkih hranimo v hladilniku. Po vrhu nalijemo
olje. Sol je konzervans, dodamo pa je toliko poravnanih žlic, kolikor decilitrov olja smo
porabili. Uporabimo na koncu kuhanja pri enolončnicah, testeninah, rižotah itd. Česen s
praženjem in kuhanjem izgubi okus in tudi zdravilnost. Ašič priporoča pripravo tinkture
na naslednji način: 25 dag drobno narezanega česna damo v liter žganja, pustimo, da
stoji 14 dni na temperaturi okrog 30 stopinj. Vsebino večkrat pretresemo, odcedimo in
damo v temne stekleničke. Tinktura je uporabna eno leto. Uživamo 10–15 kapljic pred
jedjo 3-krat dnevno. Še posebej se jo priporoča v času nalezljivih bolezni, saj razkužuje in
čisti kri. Pri bronhitisu, kašlju in drugih prehladnih obolenjih česen stolčemo in zmešamo
z razredčenim medom. Večkrat dnevno zaužijemo žličko pripravka. Lahko pa za te namene
uporabimo tudi česnovo tinkturo 3-krat na dan po 5–10 kapljic, priporoča Willfort. Še
mnogo je koristnih pripravkov iz česna, zato sledi nadaljevanje v prihodnji številki.

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

pogodbe. Prispevkov z elementi sovražnega
govora, nestrpnosti, političnega obračunavanja
in nepodpisanih člankov ne objavljamo.
Varovanje osebnih podatkov: Vse osebne
podatke, s katerimi razpolagamo na uredništvu,
skrbno varujemo v skladu z zakonodajo in

124x40 mm

80,00€

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€

oziroma

Prednosti projekta:
- štirimesečna redna zaposlitev, ki udeležencem omogoči, da se v celoti posvetĳo razvoju
svojih idej;
- uporabna individualna in skupinska podjetniška usposabljanja;
- podpora in pomoč izkušenih mentorjev pri razvoju ideje in pripravi poslovnega načrta;
- delo s somišljeniki, mreženje s podjetniki in prvi koraki na podjetniški poti.
Naložbo sofinancirata Republika Slovenĳa in Evropska unĳa iz Evropskega sklada za
regionalni razvoj.
VEČ INFORMACĲ O PROJEKTU:
RASG Lenart, Telefon: 041 346 593 ali 051 368 118, e-pošta: poni@rasg.si

Alenka Špes in Damjana Vizjak

Novice izobraževalnega centra
Univerza za tretje življenjsko obdobje
Čeprav smo z določenimi skupinami že začeli, je še zmeraj čas za vpis na Univerzo za tretje
življenjsko obdobje, kjer lahko utrdite stara in razvijete nova znanja ter se učite in
ustvarjate v prijateljski skupini. Pridružite se lahko študijskim skupinam ročnih del,
računalništva, tujih jezikov ter predavanj na temo vrt in zelišča.
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.
Tečaji NEMŠČINE v majhnih skupinah
Vabimo vas na začetni in nadaljevalni tečaj nemškega jezika, ki bo potekal v majhnih
skupinah in prijetnem vzdušju. Tečajniki bodo razvrščeni v skupino z enakim
predznanjem.
Tečaj obsega: 15 šolskih ur (enkrat tedensko po tri šolske ure z odmorom)
Začetek: Ob zadostnem številu prijav
Cena: 75,00 EUR ob minimalno 5 udeležencih.
Za ohranjanje zdravja je poskrbljeno, saj učenje poteka v majhnih skupinah z ustrezno
varnostno razdaljo med sedišči in v skladu s predpisi NIJZ.
Vljudno vabljeni k vpisu!

Cenik oglasnega prostora
1/8 strani

dovoljenja

Glavni cilj projekta je ustanovitev novih podjetĳ, v okviru katerih bodo udeleženci
podjetniškega usposabljanja realizirali svoje podjetniške ideje. Izbrani kandidati se bodo pri
izvajalcu programa zaposlili za obdobje štirih mesecev. V tem času bodo pridobili vsa
potrebna podjetniška znanja, oblikovali ustrezen poslovni model in pripravili poslovni načrt,
na podlagi katerega bodo po zaključku programa ustanovili lastno podjetje.
Javni poziv za vključitev v program je objavljen na spletni strani www.rasg.si in pri Zavodu
RS za zaposlovanje, Urad za delo Lenart.

29. 10. 2021. Rok za rezervacijo oglasnega
prostora in oddajo člankov je 15. 10. 2021.

1/16 strani

pisnega

Razvojna agencĳa Slovenske gorice, d. o. o., skupaj z Regionalno razvojno agencĳo za
Podravje – Maribor in Znanstveno-raziskovalnim središčem Bistra Ptuj izvaja nov regĳski
projekt PODJETNO NAD IZZIVE – PONI Podravje. Projekt je namenjen vsem, ki imajo
podjetniško idejo in željo po njeni realizacĳi, ne glede na starost, stopnjo in smer izobrazbe.

uporabljamo le za namene, za katere so bili
podani.
Naslednja številka (9/2021) bo izšla v petek,

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

ustreznega

Objavljen javni poziv za vključitev v program
Rok za oddajo vlog 15. 10. 2021

K navedenim cenam se prišteva DDV.

V prejšnji številki smo pri naslovu nasveta Marije Čuček zapisali »Navadna
smetilka«, pravilno pa je Navadna smetlika. Za napako se opravičujemo.
Uredništvo

OVTARJEVE NOVICE (ISSN C506-614X) – časopis osrednjih Slovenskih goric izhaja od 23. decembra 2009 v Lenartu. Izdaja ga Razvojna agencija Slovenske gorice. Direktorica: dr. Milojka Domajnko.
Časopis je vpisan v razvid medijev pri Ministrstvu za kulturo RS pod zaporedno številko 1501.
Odgovorni urednik: Zmagoslav Šalamun. E-naslov: urednik@ovtar24.si. Telefon: 070 670 740. · Uredniški odbor: Zmagoslav Šalamun, Tomaž Kšela, Dejan Kramberger, Tanja Arih Korošec, Damjan Veršič,
Nina Zorman in dr. Milojka Domajnko. · Naslov uredništva: Ovtarjeve novice, Trg osvoboditve 9, 2230 Lenart v Slov. goricah. E-naslov: ovtarjeve.novice@rasg.si · Lektoriranje: Jasmina Vajda Vrhunec, s. p. ·
Oblikovanje časopisa: Kreativna Pika, d. o. o., Jurovska cesta 21, Lenart v Slov. goricah. · Grafična priprava za tisk in tisk: Evrografis, d. o. o., Puhova ulica 18, 2000 Maribor. · Naklada: 6.070 izvodov. ·
Ovtarjeve novice lahko prelistate tudi na spletni strani: www.rasg.si.
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LAS Ovtar Slovenskih goric

Tanja Kosec

Društvo za razvoj podeželja Ovtar
Slovenskih goric je v sodelovanju s
Turistično agencijo LEZE za člane društva
2. septembra 2021 organiziralo strokovno
ekskurzijo in oglede dobrih praks na
Koroškem – v zakladnici presenečenj.
Tokrat je bil avtobus poln in udeleženci so
se veselili novih spoznanj, izmenjave
izkušenj in medsebojnega druženja.
Pot nas je vodila iz Lenarta v osrčje
idiličnega srednjeveškega mesta Slovenj
Gradec v Medenem raju. Tukaj so se
najgloblje družinske skrivnosti ohranile vse
do danes, ko se bogata medičarska,
lectarska in svečarska dediščina družine
Perger uspešno prenaša na zdaj že deveto
generacijo. Uživali smo v poslušanju zgodb
in družinskih skrivnosti, ki jih je na
zabaven
način
predstavil
mojster
Hrabroslav, ter spoznali edinstvene
postopke
izdelave
vseh
izdelkov
(medenjakov,
medenega
žganja,
bombonov), ki smo jih tudi degustirali.
Nato smo pot nadaljevali do Podklanca v
Dravogradu na Kmetijo Klančnik, ki se
nahaja v bližini splavarskega pristana ob

sotočju treh dolin, Dravske, Mežiške in
Mislinjske. Tukaj nam je gospodar, ki je
sicer kmetijo že predal v roke svojemu sinu
– mlademu prevzemniku, predstavil
njihovo delo ter kmetijo nekoč in danes.
Ogledali smo si spominsko sobo kmetije
Klančnik in sobo zgodovine lova na tej
kmetiji. S pravim turističnim vlakom so nas
popeljali skozi 40 ha ograjeno oboro, kjer
smo ob prijetni vožnji opazovali pašo
damjakov in muflonov ter biološko
učilnico. V biološki učilnici smo si ogledali
pestro in čudovito zbirko nagačenih živali.
Naš naslednji postanek je bil v Radljah ob
Dravi, kjer smo si privoščili okusno kosilo v
restavraciji Gold & Pub. In ker po kosilu
paše tudi kakšna kapljica, smo se z dobro
voljo, nedaleč stran od restavracije, ustavili
na naši zadnji točki ekskurzije, v pivovarni
Time Brewery. Pivovarna Time Brewery
stoji na hmeljarskem posestvu Čas, ki se s
pridelavo hmelja ukvarja že 40 let. Leta
2019 pa so zgradili še lastno pivnico in
pivovarno, v kateri so nam predstavili
proces varjenja piva, ob tem pa smo štiri
vrste odličnega piva tudi degustirali.

Renata Peras

Ovtar na rajžo gre – predstavitev
aktivnosti in povabilo k
sodelovanju
Razvojna agencija Slovenske gorice in
Društvo za razvoj podeželja Ovtar
Slovenskih goric sta s ciljem razširitve
mreže Ovtarjeve ponudbe začela izvajati
operacijo Ovtar na rajžo gre. Z aktivnostmi
želimo vsebino in obseg lokalne ponudbe
živilskih in neživilskih izdelkov v navezavi
s turistično ponudbo nadgraditi in povezati
z vsebinami in ponudbo turizma, združeno
v eni operaciji.
Glavni cilj je razširiti mrežo Ovtarjeve
ponudbe (na vseh deset občin območja
LAS): novi izdelki in novi pristopi za
povezan, poenoten in skupen nastop
ponudnikov na trgu za dvig prepoznavnosti
območja. K bolj povezanemu nastopu na
trgu je ponudnike primorala tudi
pandemija covida-19, zato jih želimo pri
tem podpreti.
V aktivnostih operacije Ovtar na rajžo gre
bomo opravili posnetek aktualnega stanja
celotnega območja in povezali interese
deležnikov
(ponudniki,
proizvajalci,
organizacije)
ter
pripravili
tiskane
materiale, promocijsko gradivo (promo
vrečke, roll-up, zastave, promocijska
stena), promocijske dogodke (Festival
Slovenjegoriške gibanice) in spletno
platformo za predstavitve območja. Izdelali
bomo kataloge (katalog živilskih in
neživilskih izdelkov, katalog turistične
ponudbe, izvleček celotne ponudbe v
brošuri za izletniške cilje v Slovenskih
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goricah) v več jezikih ter en zemljevid
območja LAS s širšim območjem
severovzhodnega dela Slovenije, kjer se bo
obiskovalec LAS Ovtar Slovenskih goric
lahko orientiral v prostoru glede na
geografsko umestitev območja LAS v
Sloveniji. Del skupaj razvitih vsebin, ki
bodo vsebovane v tiskovinah in na spletni
platformi, si bo s strani zainteresiranih
deležnikov mogoče ogledati kot primere
dobre prakse na strokovni ekskurziji.
Razvoj lokalne ponudbe v navezavi s
trženjem trajnostno usmerjenega turizma
bo obdelan celostno – digitalna promocija
na socialnih in drugih spletnih medijih ter
fotografiranje za tiskovine in spletno
platformo bosta skupna aktivnost vseh
vključenih: obstoječih in novih ponudnikov.
V Ovtarjevo mrežo vabimo tako nove
ponudnike torej pridelovalce, predelovalce,
organizacije in izvajalce domače obrti, kot
tudi obstoječe ponudnike za potrebe
pregleda ponudbe in ažuriranja podatke in
fotografij.
Trajnostno načrtovanje in upravljanje
turizma sta postala glavna cilja in
standarda turistične dejavnosti. Prav zaradi
tega je tudi v vsebinah LAS Ovtar
Slovenskih goric turizem na skupnih
kanalih in platformah nuja za zagotovitev
dolgoročnega in trajnostnega razvoja na
mikro ravni destinacije.

Foto: Franc Fras

Bili smo na Koroškem …

Polni lepih vtisov in doživetij smo se
odpravili proti domu v želji, da se ponovno

snidemo na naslednji ekskurziji Društva
Ovtar.

Renata Peras

4. javni poziv LAS Ovtar Slovenskih
goric – sklad ESRR
Objavljen je 4. javni poziv za izbor operacij
za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega
razvoja na območjih občin: Benedikt,
Cerkvenjak, Duplek, Lenart, Pesnica, Sveta
Ana, Sveta Trojica v Slovenskih goricah,
Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Sveti
Jurij v Slovenskih goricah in Šentilj, ki so
povezane v lokalno akcijsko skupino - LAS
Ovtar Slovenskih goric, sofinanciranih iz
Evropskega sklada za regionalni razvoj
(ESRR).
Javni poziv, vključno s celotnim besedilom,
obrazcem vloge za prijavo operacije,
stroškovnim načrtom in drugo s pozivom
povezano dokumentacijo, je objavljen na
www.lasovtar.si/.
Informacije o javnem pozivu so na voljo
na sedežu LAS in po telefonu: 059 128 773,
051 660 865, vsak delavnik med 9. in 12.
uro. Za osebno konzultacijo na sedežu LAS
sta OBVEZNI predhodna najava in
uskladitev termina. Vprašanja lahko
kadarkoli naslovite tudi po elektronski
pošti: info@lasovtar.si.
Roki za oddajo vlog: prvi rok za oddajo
vlog se izteče 27. 10. 2021, drugi (zadnji)
rok pa 22. 12. 2021.

Če bodo sredstva porabljena že po prvem
roku, bo javni poziv predčasno zaprt.
Obdobje upravičenosti stroškov: upravičeni
stroški za izvedbo sofinanciranih operacij
so stroški, ki so nastali po oddaji vloge v
odobritev na Ministrstvo za gospodarski
razvoj in tehnologijo.
Delež sofinanciranja upravičenih stroškov
za operacije, sofinancirane iz ESRR, znaša
80 %.
Najnižji znesek javne podpore za
posamezno operacijo je 5.000 EUR. Najvišji
znesek javne podpore pa je 40.000 EUR. Če
se operacija izvaja v fazah, posamezni
zahtevek za izplačilo ne sme biti nižji od
5.000 EUR.
Vloge za prijavo na javni poziv je treba
poslati priporočeno po pošti ali po
pooblaščenem izvajalcu poštnih storitev na
naslov: Razvojna agencija Slovenske
gorice, d. o. o. – za LAS Ovtar Slovenskih
goric, Trg osvoboditve 9, 2230 Lenart v
Slovenskih goricah, ali osebno dostaviti na
isti naslov (v okviru delovnega časa).
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Po Slovenskih goricah
Zmago Šalamun

Zahvalna maša rojaka in častnega
občana msgr. dr. Franca
Krambergerja

Franc Kramberger se je rodil 7. oktobra
1936 pri Lenartu v Slovenskih goricah.
Bogoslovje je končal v Ljubljani, mašniško
posvečenje pa je prejel junija 1960. Za
mariborskega škofa ga je papež Janez Pavel
II. imenoval 10. novembra 1980, škofovsko
posvečenje pa je prejel 21. decembra 1980
v mariborski stolnici.
Od leta 2004 do leta 2007 je opravljal
službo predsednika Slovenske škofovske
konference.
7. aprila 2006 je papež
Benedikt XVI. ustanovil tri nove škofije,
dotedanjo mariborsko škofijo pa povzdignil

Foto: Tadej Regent

v nadškofijo in metropolijo, s čimer je
nadškof Kramberger postal tudi prvi
mariborski metropolit.
»Kadar koli premišljujem o zahvali, se
spomnim popevke z naslovom »Hvala«.
Tudi sam nimam druge besede. Najprej
hvala Bogu, da mi je dal moč, da me je
postavil v to službo. Hvaležen sem za
starše, štiri sestre in dva brata ter za
krščansko vzgojo, ki smo je bili deležni.
Vse, kar premorem, je milost. Je duhovna
dediščina, ki jo nosim v srcu,« je v zahvali
dejal Franc Kramberger, ki se je zahvalil
tudi škofom in duhovnikom, še posebej
pokojnemu pomožnemu mariborskemu
škofu Jožetu Smeju in trenutnemu
nadškofu mariborske nadškofije Alojziju
Cviklu za njegovo homilijo ter vsem, ki so
oblikovali slovesnost.

Foto: Tadej Regent

V župnijski cerkvi v Lenartu je potekala
zahvala sveta maša, ki jo je daroval
domačin in častni občan Občine Lenart
msgr. dr. Franc Kramberger ob velikem
življenjskem jubileju, svoji 85-letnici, pa
tudi ob 60-letnici duhovniške in 40-letnici
škofovske službe. Slovesnost je potekala ob
prisotnosti
vseh
slovenskih
škofov,
predstavnikov župljanov Župnije Sv.
Lenart, sorodnikov, poslanca, župana itd.

Na slovesnosti je župan Občine Lenart mag.
Janez Kramberger sestri Nikolini Rop, ki
izhaja iz Lormanja, podelil naziv častna
občanka Občine Lenart.

Nina Zorman

Prihaja Family cafe – zabaven in prijeten prostor za druženje

Foto: arhiv Family cafe

Globalizacĳa, tehnologizacĳa, vpliv množičnih medĳev,
družbene spremembe in še kaj so dodobra spremenili
podobo tradicionalne družine v sodobnem svetu. To se kaže
na več ravneh: v prevladi permisivne vzgoje, pomanjkanju
časa za polne družinske odnose, spodobnostih vzgajanja itd.
V Slovenskih goricah vedno bolj pozornost pritegnejo
dogodki in akcĳe, ki nastajajo pod okriljem več družin, a eno
ime se vedno znova ponavlja: Gregor Muršec. Otroci, ki so se
še pred več kot tridesetimi leti lovili po slovenskogoriških
travnikih, so danes odrasli ljudje z družinami, ki pogumno in
drzno krojĳo dogajanje v Lenartu in drugod. Iz ideje o
aktivnem gibanju je v Lenartu nastal fitnes center
DreamGym, ob pestrem in zabavnem preživljanju otroških
rojstni dnevov so kot gobe po dežju rastla Napihljiva igrala
Veverička, sledilo je rojstvo edinstvenega otroškega igralnega
centra Veveričkine dežele. Vse pa povezuje le eno: ljubezen
do družine, otrok in aktivnega preživljanja časa. A svojo
vizĳo so v tem letu nadgradili: prihaja Family cafe!

Družini z veliko energije sta stopili
skupaj in začeli pisati odmevno
zgodbo
»Sedaj prihaja nov projekt, na katerega smo izjemno
ponosni, skupaj v vodstvu s Hajdi Feiertag, partnerko
Benjamina Rokavca, s katerim imata tri punčke,«
pripoveduje Gregor Muršec, oče štirih kratkohlačnikov, ki
skupaj s Petro Muršec kraljujejo na kmetĳi Muršec v družbi
kokošk, pujskov in domačih lešnikov. Gregor in Hajdi
navdušenja in ponosa ne skrivata, ko na mizo polagata
vizualno zasnovo, ki jo je pripravila mlada arhitektka in
prikazuje mladostno svežino, igrivost, ki je prepletena z
elegantnostjo in preprostostjo.

Družinska sreča, začinjena z
lokalnimi dobrotami v Family cafeju
Kavarna z otroško igralnico nosi ime Family cafe in se
razprostira na skupno 400 m2. Nahaja se v nakupovalnem
središču TC Lenart, med trgovino Spar in Lidl. Gostinski
lokal je zasnovan tako, da je kavarniški del ločen od velikega
otroškega zabaviščno-igralnega centra (Family parka), ki bo
otrokom omogočal brezskrbno igro in zabavo. V kavarnici si
bo tako možno privoščiti kavico z domačim sladoledom ali
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lokalnimi sladicami, ki jih bodo vsakodnevno pripravljale
lokalne kmetĳe iz Slovenskih goric. Zraven ostale celostne
gostinske ponudbe bo poskrbljeno tudi za lačne trebuščke,
saj bo lokal vseboval tudi kuhinjo. Pozdravljamo tudi prvi
lokal v Lenartu, ki bo imel sanitarĳe prilagojene za gibalno
ovirane ljudi. Pripravljajo še možnosti organiziranega
praznovanja otroških rojstnih dni in zabav. Ob nedeljah bodo
na zunanjih površinah nakupovalnega središča prirejali
zabavne družinske dneve. Vsi tisti, ki ste imeli priložnost
obiskati njihove dogodke, veste, da poskrbĳo za prav vse:
pĳačo, jedačo, delavnice in aktivnosti za otroke in tudi
starše. V glavnem gre za družinski paradiž, v katerem zelo
uživajo tako otroci kot njihovi starši. No, računamo lahko še
na kaj, saj idejam in njihovim uresničitvam kar ni konca.

Časa za tarnanje ni
Ob rednih službah, aktivnostih in družinskem živžavu
prĳatelji znajo stopiti skupaj, si pomagati in se tudi

poveseliti. Projekti mladih družin iz Slovenskih goric
navdušujejo in dajejo navdiha in zagona, da se da doseči vse,
če smo pogumni, odločni in marljivi. Verjetno ni naključje, da
se ravno v velikih družinah izbrusĳo nekatere vrednote, kot
so medsebojna pomoč, delavnost, fleksibilnost, usklajevanje,
marsikdaj je treba potrpeti, odpuščati drug drugemu in
sprejeti druge takšne, kot so. Verjamemo v dobro zgodbo
Family cafeja, ki jo bodo pisale podjetno aktivne družine, ki
v našem podeželskem mestecu živĳo v sožitju, saj časa za
tarnanje v tako številni družini pač ni. Čas je za akcĳo, čas je
za aktivno in prĳetno druženje v lokalu, kjer se bodo pisale
srčne zgodbe.
»Vabljeni pa ste tudi v našo Family – družino! Vsi tisti, ki
iščete občasno ali redno zaposlitev, nove izzive in bi se na
kakršen koli način našli v naši zgodbi, nas kar kontaktirajte,«
zaključi Gregor.
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