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Vanja Čiček

Zaživeli semaforji na
izvozu avtoceste

“Načrtovali smo nekaj, s čimer se človeštvo
še ni srečalo”
Več stran 3
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Pogovor ob kavi
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Novo urejeno semaforizirano križišče na priključku
avtoceste A5 je slovesno odprl minister za infrastrukturo
Jernej Vrtovec. Gre za semaforizacijo križišč priključka Sv.
Trojica na pomurski avtocesti A5, regionalne ceste
Senarska–Lenart ter regionalne ceste Rogoznica–Senarska.
Na omenjenem predelu je prihajalo do prekoračitev
omejitve hitrosti in težav z zagotavljanjem preglednosti, s
tem pa do poslabšanja prometne varnosti.
Pogodbena vrednost investicĳe je znašala 193.679,20
evrov (brez DDV). Projekt je obsegal postavitev semaforjev
in drogov, krmilni omarici za krmiljenje semaforjev,
kabelski razvod in gradbena dela, potrebna za izvedbo
projekta.

Nina Zorman

Občinska slovesnost v znamenju podelitve priznanj in domoljubja

jo popestrili člani družine Herceg. Na prireditvi
so bila podeljena tudi priznanja zaslužnim
občanom. Priznanje Občine Sveti Jurĳ v
Slovenskih goricah so prejeli: Cilka Weingerl za
večletno skrbno in aktivno delovanje v OORK
Sveti Jurĳ v Slovenskih goricah, Amadeja
Lavrenčič za aktivno udejstvovanje na
gasilskem in kulturnem področju, Vlado Repa
za aktivno večletno delovanje na področju
športa in urejanja Športnega parka Jurovski Dol
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Prireditev ob občinskem prazniku je povezovala
Vida Kukovec Ornik, z glasbenimi vložki pa so

»Mislim, da ni občana, ki ne bi bil
ponosen na svoj domači kraj,
na svoj dom. Tako da lahko z velikim
zanosom rečemo TU SMO DOMA.«
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in Marko Šebart iz Lormanja za ohranjanje
folklorne dejavnosti in slovenjegoriških
običajev ter pesmi. Jurjev srebrnik sta kot
zaslužna občana prejela Jožef Belna za
dolgoletno
skrbno
in
požrtvovalno
udejstvovanje na gasilskem področju in
podjetje Marmor – Granit – Kamnoseštvo, Miro
Črnčec, s. p., za več kot tridesetletno uspešno
podjetniško pot v Jurovskem Dolu. Najvišje
priznanje Občine Sveti Jurĳ v Slovenskih

goricah, to je Jurjev zlatnik, je prejel Franc
Črnčec, ki s svojim kulturnim in humanitarnim
udejstvovanjem prispeva k ugledu občine, s
svojim delovanjem v njej pušča neizbrisen pečat
in vzorno opravlja svoje poslanstvo na
društvenem področju. Posebno priznanje,
Plaketo župana, je letos prejel poslanec Franc
Breznik za vsa prizadevanja, trud in zasluge, ki
jih je namenil razvoju občine Sveti Jurĳ v
Slovenskih goricah in tudi celotnih Slovenskih
goric.
V Avli Alfreda Neuvirta - Fredĳa je vse
obiskovalce
pričakala
tudi
pogostitev,
nazdravili pa so tudi z izbranim Jurjevim
vinom.
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Le dan pred godovnim dnem farnega zavetnika
Svetega Jurĳa je v petek, 22. aprila, v
kulturnem domu v Jurovskem Dolu potekala
osrednja slovesnost ob 16. občinskem prazniku
Občine Sveti Jurĳ v Slovenskih goricah. Zaradi
epidemioloških razmer jih v zadnjih dveh letih
niso uspeli izpeljati. Na osrednji slovesnosti je
prisotne pozdravil župan Peter Škrlec, ki je v
svojem nagovoru izpostavil skupna prizadevanja,
ki so združevala ideje, zamisli in moč ter tako
postopoma razvĳala občino v prĳazno in
kakovostno okolje in bivanje v njej. »Mislim, da
ni občana, ki ne bi bil ponosen na svoj domači
kraj, na svoj dom. Tako da lahko z velikim
zanosom rečemo TU SMO DOMA,« je povedal
župan Peter Škrlec.
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Franc Lovrenčič

Prvi maj praznik dela ali nedela

Jubilejni sejem KOS Lenart se
vrača!

Prvi maj je mednarodni praznik
delavstva, ki ga praznuje večina držav,
z izjemo Amerike. Tradicija prvega
maja se je začela leta 1886, kot spomin
na krvave demonstracije v ameriškem
Chicagu. V 20. stoletju je ta prvi majski
dan pridobil uraden status praznika
dela, ki so ga praznovali s kurjenjem
kresov. Pri nas se je praznik prvič
uradno praznoval v času nemške
okupacije. Po vojni se je uveljavilo
praznovanje prvega maja s kresovi in
nošenjem
nageljnov
ter
s
postavljanjem mlajev, ki je tako
nadomestilo praznik sv. Krstnika oziroma kresne noči. V mnogih krajih še danes
začnejo prvomajsko praznovanje z budnico godbe na pihala. Kot dela prost dan je bil
praznik v bivši državi uzakonjen leta 1948 in simbolično je bilo to praznovanje
povezano s solidarnostjo delavcev in bojem za pravice. Delavski praznik so torej
praznovali delavci.

Nekoč so prvi maj praznovali delavci, kdo pa ga praznuje
danes?
Danes praznik dela praznujemo vsi, ne samo delavci, zato se je tudi spremenil odnos
do tega praznika. To ni več praznik pravic delavcev, ampak je čas za počitnice, ki si
jih v glavnem privoščijo nedelavni. Prosta sta dva dneva, štiri dni prej pa imamo še
en dela prost dan, tako da dodamo nekaj dni dopusta in smo prosti teden dni, razen
delavcev, ki si tega ne morejo privoščiti. To je tudi čas šolskih počitnic.
Če je pomlad hladna in deževna, je ta praznik res skrajna možnost, da si uredimo
parcelo okrog prikolice v kampu »v lepi naši« ter zamenjamo tendo in posadimo
rožice. Po napornem delu pa tam zakurimo še žar, saj si verjetno ne predstavljate
selfija »brez čevapov in pira«.
Dejstvo je, da imajo delavci in zaposleni več pravic kot v 19. stoletju, zato tudi ta
praznik nima več takšnega simbolnega pomena kot nekoč. Tako je to postal še en
potrošniški praznik, namenjen počitnicam.
Velikokrat slišimo, kako so delavci ujeti v prekarne, negotove, nestabilne, nestalne
oblike dela in da jim je dostop do osnovnih delavskih in socialnih pravic onemogočen.
Po drugi strani pa poslušamo delodajalce, da ne dobijo delavcev.
Začarani krog torej in vprašanje je, kako ga rešiti. Mladi se na prosta delovna mesta
za delavce v proizvodnji in za gradbene delavce sploh ne odzivajo. Bojim se, da
vseeno brez tega ne bo šlo, saj vsi ne bomo mogli svetovati, biti coachi in živeti od
dobrih misli.

Uči se, da ne bo treba delati!
Zanimivo je tudi, da nam otroci zaupajo, da bodo, ko bodo veliki, kuharji, zidarji,
frizerji, ko odrastejo, pa se ta način spremeni. Je to slučajno, ali je kdo za to kriv? Kdo
že govori otrokom: »Uči se, da ti ne bo treba delati?« Nisem strokovnjak, a verjetno
tudi to vpliva na razvoj otrok pri odnosu do delovnih navad, ki jih danes kronično
primanjkuje.
Pogosto se sprašujemo, kdo je kriv, da se družba razvija v napačno smer. Se vam zdi
normalno, da posamezne politične opcije pred volitvami volivcem obljubljajo, da
bodo delali manj za večje plačilo, če jih bodo volili, ne povedo pa, kako bodo to
realizirali? To je res sramotno.
Razni propagandisti prisegajo na socialno pravičnost, ki je vrednota in spodbuja
enako spoštovanje pravic in obveznosti vsakega človeka v določeni družbi. Mi pa
socialno pravičnost pojmujemo samo kot pravice in nobenih obveznosti. Zame ni
socialna pravičnost, če nekdo prejema socialno pomoč, potem pa na črno dela v
Avstriji in ima vse zastonj. Konec meseca takšni družini ostane več kot tisti, kjer oba
zakonca garata za minimalno plačo.
Zame socialna pravičnost spodbuja vključevanje in zaščito pred izkoriščanjem
najranljivejših. Žal pa tudi ranljive skupine pojmujemo napačno, saj tisti z diagnozo
»trajna izguba volje do dela« ne spadajo v ranljive skupine.
Zato je to narobe svet, ko potem takšni ploskajo politikom brez dneva delovnih
izkušenj, ki jim obljubljajo, da bodo tistim, ki delajo cele dneve, pobrali vse in
razdelili tistim, ki se dela bojijo.

2|

Organizatorji Kmetijsko-obrtniškega sejma Lenart so z velikim veseljem naznanili, da bodo
letos izpeljali tradicionalni, 10. KOS Lenart, ki bo med 27. in 29. majem potekal na
Hipodromu Polena v Lenartu.
Program bo pester in popestren z novostmi, a glavni dogodki sejma ostajajo: nastop
ljudskih godcev, tekmovanje v kuhanju štajerske kisle župe, vinski dan, razstava malih
živali, predstavitev treninga psov, revija otroškega vodenja telet Liska, predstavitev novih
projektov, ki jih izvajata Razvojna agencija Slovenske gorice in LAS Ovtar Slovenskih goric,
prihod starodobnikov, nastop country plesnih skupin in zabava za najmlajše obiskovalce.
Poskrbljeno bo tudi za raznovrstno in kakovostno gostinsko ponudbo, ki jo vedno bolj
dopolnjujejo lokalni ponudniki. Velika zahvala velja zvestim partnerjem, ki pripomorejo k
temu, da sejem KOS živi: Občina Lenart, Razvojna agencija Slovenske gorice, LAS Ovtar
Slovenskih goric, Društvo vinogradnikov Lenart, Govedorejsko društvo Slovenske gorice
Lenart, Štajerska turistična zveza, KGZS – enota Lenart, Radio Slovenske gorice, Ovtarjeve
novice in ostali. Veseli pa so vsakega novega partnerja.
Če bi radi razstavljali na sejmu KOS, prijavnico za prijavo najdete na spletni strani
www.sejem-lenart.si. Podroben program je še v pripravi in bo objavljen v naslednji številki
Ovtarjevih novic.
Direktor sejma KOS Franc Lovrenčič je prepričan, da jim bo tudi letos uspelo pripraviti
kakovosten tridnevni dogodek, in vas vabi, da ga obiščete, saj sejem še vedno ostaja brez
vstopnine in parkirnine.

Nina Zorman

Nadaljevanje gradnje optičnega
omrežja RUNE
Podjetje RUNE Enia, d. o. o., je na začetku
aprila začelo z nadaljevanjem gradnje
širokopasovnega optičnega omrežja RUNE
v sklopu projekta S35, ki vključuje občine
Benedikt, Duplek, Kungota, Lenart,
Maribor, Pesnica, Sveta Ana, Sveta Trojica
v Slovenskih goricah, Sveti Jurĳ v
Slovenskih goricah in Šentilj. Podjetje se
opravičuje, ker se je gradnja omrežja RUNE
na območju v sklopu projekta S35 zavlekla
veliko dlje, kot so načrtovali in si želeli.
Izvedbo del za omenjeni projekt sta
prevzela nov izvajalec, podjetje Jemada, d.
o. o., in konzorcĳ lokalnih izvajalcev.
Izvajalec je z nekaterimi občinami že v
navezi, v kratkem pa bo stopil v stik tudi s
preostalimi občinami v sklopu projekta
S35.
Odgovorni osebi izvajalca, ki bosta bdeli
nad projektom in izvedbo del sta Matjaž
Ivačič za gradnjo omrežja med naselji (t. i.
primarno omrežje) in David Paradiž za
gradnjo omrežja do uporabnikov (t. i.
sekundarno omrežje). Gradbena dela bodo
izvajala podjetja SGP, d. o. o., iz Šempetra
ter Shala Gradnje in Ekomobil Plus iz
Maribora, montažna dela pa bo izvajalo
podjetje Biti, d. o. o.
V podjetju so še dejali, da se bodo potrudili,
da bodo dela od zdaj naprej tekla čim bolj
tekoče, da bodo na območju naših občin

lahko izgradili širokopasovno optično
omrežje, ki bo omogočilo boljši, hitrejši in
kakovostnejši dostop do spleta, posledično
pa tudi izboljšalo kakovost življenja
nasploh.

Zemeljska gradbena dela v naselju
Malna v občini Sv. Jurij v Slov. gor.
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Zmago Šalamun
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Pogovor ob kavi
Zmago Šalamun

Načrtovali smo nekaj, s čimer se človeštvo še ni srečalo

Vsi, ki te poznamo, bi rekli, da si vesten,
deloven in zagnan, saj si se že kot
študent ukvarjal s kartiranjem pridelkov.
Res je, z dr. Mitjo Krajncem sva sodelovala
pri uvajanju satelitsko vodenih sistemov za
kombajne, ki omogočajo kartiranje količine
in kakovosti pridelka med žetvĳo. Prav
tako sem tudi nekaj časa med študĳskimi
počitnicami pomagal pri digitalizacĳi
sistemov za daljinsko ogrevanje v sosednji
Avstrĳi, v Beljaku, pri podjetju KELAG
Wärme. Namen dela je bil zasnovati
digitalni načrt ogrevalnega omrežja za
namene nadzora, vodenja in lažjega
vzdrževanja. Tehnologĳe, s katerimi sem se
srečal takrat, so predstavljale povsem novo
izkušnjo.
Že naslov tvojega magisterĳa je zvenel
kot znanstvena fantastika, ukvarjal si se
z upravljanjem stroja z mislimi.
Drži, ti sistemi so bili takrat še v povojih. V
magistrski nalogi sem na enostaven način
demonstriral, kako lahko z mislimi vodiš
manjšega mobilnega robota.
Si pri tem projektu sodeloval tudi s teto
doc. dr. Milico Gregorič Kramberger, dr.
med., ki je na Nevrološki kliniki v
Ljubljani vodja Centra za kognitivne
motnje?
Sem, ampak hitro sem ugotovil, da bo to
preraslo v nekaj večjega, tako da sem v
sklopu magistrske naloge naredil osnovno
študĳo. Kasneje med doktorskim študĳem
se je moj fokus premaknil na druga
področja v robotiki, zato to področje
raziskav ostane še odprto za prihodnost.
Kakšno delo si opravljal na Institutu
»Jožef Stefan« (ĲS)?
Delo na ĲS je bilo raznoliko in znanja, ki
sem jih pridobil v Mariboru, so bila zelo
koristna. Na ĲS sem se ukvarjal z robotiko
v pravem smislu besede – učenje s pomočjo
demonstracĳe. Človek pokaže to, kar hoče,
da robot naredi, in tako na enostaven način
programira robotska opravila. Ta tematika
je bila rdeča nit mojega doktorskega dela.
Sledila je selitev na Dansko. Kako bi
opisal fakulteto, na kateri predavaš?
To je peta največja univerza na Danskem, z
oddelki, razporejenimi po celotni Južni
Danski, in eno izmed uspešnejših tehničnih
fakultet v državi. Kraljevina Danska je stara
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navezavo s podjetjem. Na ta način študent
pridobi potrebna praktična znanja, prav
tako pa podjetja poglobĳo sodelovanje s
fakulteto. V laboratorĳu, s katerim
sodelujem že od priprave mojega
doktorata, večkrat poudarĳo pomen
sodelovanja med industrĳo in akademsko
sfero.
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Tokrat smo na pogovor ob kavi povabili
domačina izr. prof. dr. Aljaža Krambergerja,
ki že nekaj let živi in ustvarja na Danskem.
Aljaž prihaja iz Lenarta. Po končanem
študĳu mehatronike na Fakulteti za
strojništvo, kjer je diplomiral z diplomskim
delom Vodenje sklopa hibridnega pogona,
je nadaljeval z magistrskim študĳem in leta
2013 uspešno zagovarjal magistrsko
nalogo z naslovom Vodenje z uporabo
meritev možganskih valov. Po končanem
magisterĳu je bil sprejet za mladega
raziskovalca na Institut »Jožef Stefan« v
Ljubljani. Ob tem je leta 2018 doktoriral z
doktorskim delom Avtonomno učenje
robotskih operacĳ v kontaktu z okolico na
Fakulteti za elektrotehniko v Ljubljani. Po
zagovoru doktorata je svojo akademsko pot
nadaljeval na Univerzi Južne Danske
(Faculty of Engineering, University of
Southern Denmark), kjer je januarja letos
napredoval v naziv izrednega profesorja.

demokracĳa in tudi šolski sistem je
nekoliko drugače zastavljen kot v Slovenĳi.
Na Danskem sem začel delati leta 2018,
takrat kot asistent, kasneje kot docent,
letos pa sem napredoval v izrednega
profesorja. Napredovanje je trdo delo, saj
proces ni trivialen. Najprej se moraš
izobraziti za predavatelja, potem te
ocenjujejo na podlagi raznih dejavnikov,
kot so učenje, objava strokovnih člankov in
projektno delo. Moje delo na fakulteti je
zelo interdisciplinarno in znanja, ki sem jih
prinesel iz Slovenĳe, so zelo dobrodošla in
iskana. Naša fakulteta sodeluje z raznimi
podjetji in pri povezovanju, ker so
strokovnjaki
na
Danskem
zelo
specializirani, potrebuješ široko paleto
znanj, ki pripomorejo k uspešnosti
projekta. Ukvarjam se z zelo raznolikim
vidikom del, od oblikovanja robotskih
orodĳ (prĳemal) do večjih robotskih
sistemov, saj skušam nadaljevati to, kar
sem raziskoval v času mojega doktorskega
študĳa, in sicer razvoj metod, ki bi
omogočile
uporabo
robotov
v
industrĳskem in vsakdanjem okolju. V
manjših in srednje velikih podjetjih je
avtomatizacĳa še vedno v povojih. Največjo
težavo povzroča programiranje robotov,
zato želimo narediti sisteme samoučeče.
Naslednja faza je verjetno pridobitev
naziva profesorja?
Sedanji naziv mi daje redno zaposlitev za
nedoločen čas. Če želiš na Danskem naziv
rednega profesorja, moraš imeti svoj
laboratorĳ in biti vodja skupine ljudi. In ko
postaneš profesor, se moraš ukvarjati še z
birokracĳo, s pridobivanjem sredstev in
manj s strokovnim delom. Če sem odkrit, se
mi ne mudi, mogoče čez nekaj let.
Nam zaupaš recept za ta uspeh?
Gre za veliko odrekanja in zahvaliti se
moram svoji ženi, ki mi vedno stoji ob
strani. Odrekanje je eno, drugo pa
dokazovanje. Na Danskem je zelo
pomembno, da se dokažeš, da si del
skupine, da lahko delaš v nekem okolju, ki
je že pognalo korenine. Drugo je, da moraš
s svojimi znanji nekaj doprinesti. To je
poglavitni razlog, zaradi katerega sem
dobil to priložnost. Ob prihodu sem dobil
ponudbo, da sodelujem v interdisciplinarni
ekipi za svetovno robotsko tekmovanje na
Japonskem. Na tekmovanju so sodelovala
podjetja iz celega sveta, med drugim tudi
Mitsubishi, ekipa Univerze v Cambridgeu
in druge raziskovalne ustanove.

Kaj pa stiki s Slovenĳo? Ostajaš v stiku s
profesorji in ostalimi strokovnjaki iz
Slovenĳe?
Trudim se ohranjati povezanost. Nekaj
magistrskih študentov iz Slovenĳe je v tem
času prišlo sem za en semester ali več, tudi
iz Ljubljane prihajajo doktorski študenti na
izmenjavo, prav tako sodelujemo z ĲS na
raznih evropskih projektih.
Kako poteka študĳ na Danskem? Je
angleščina dovolj?
Tako je, predavanja na drugi stopnji in vse,
kar se dogaja na fakulteti v povezavi s tem,
potekajo v angleščini, dodiplomski študĳi
so mešani – danščina in angleščina. To je
odredba s strani Univerze Južne Danske.
Največ poučujem na magistrskem študĳu,
nekaj mentorstva pa imam tudi na
dodiplomskem študĳu, ki prav tako poteka
v angleščini. Ker kar dobro obvladam
nemščino, sem mislil, da ob prihodu na
Dansko ne bom imel težav z učenjem
danščine, ampak ni bilo tako. Po štirih letih
danščino že razumem, a voditi pogovor v
danščini pa ni tako enostavno. Jezik na
Danskem ni težava, saj če ti danščina ne
gre tekoče, sogovorniki hitro preklopĳo na
angleščino. Tudi sestanki velikokrat
potekajo dvojezično, pogovarjajo se v
danščini in ti odgovarjaš v angleščini.
Jezikovna izobraženost Dancev, predvsem
v angleščini, je na zelo visokem nivoju.
Na Danskem ste razvili robota za
jemanje brisov na začetku pandemĳe?
V času covida smo bili s strani ministrstva
za izobraževanje danske vlade pozvani, ali
lahko kako pomagamo v tej krizi. Čez noč
smo prĳavili projekt, takšen, s kakršnim se
človeštvo še ni srečalo, in sicer razvoj
robota za avtomatsko testiranje covidnih
bolnikov iz grla. V slabem mesecu dni smo
naredili prototip, na katerem se je celotna
ekipa uspešno testirala. Ekipo je sestavljalo
deset sodelavcev z različnimi znanji, od
področja robotskega vida do programiranja
in vodenja robotov. Po uspešni predstavitvi
smo projekt predali, saj se je ustanovilo
podjetje, ki s tem projektom nadaljuje.
Omenil si sodelovanje s podjetji. Ali to
poteka drugače kot v Slovenĳi?
Sistem izobraževanja na fakultetah s
tehnološkimi vedami v Slovenĳi ni slab.
Slovenski študenti se brez problema kosajo
z danskimi. Na Danskem imajo študenti pri
pisanju diplomskega ali magistrskega dela

Z ženo sta se preselila na Dansko. Koliko
sta razpeta med Slovenĳo in Dansko?
Oba z ženo sva zelo povezana z domačimi,
prĳatelji in sorodniki. Rada se vračava v
domovino, kolikor se le da. Trenutna
situacĳa v svetu je potovanja malo utežila,
ampak so nama informacĳske tehnologĳe
omogočile vzdrževanje stikov z domačimi.
V prihodnosti si želiva doživeti še kakšno
novo izkušnjo, zato nisva omejena samo na
eno državo.
Kaj lahko poveš o mestu, v katerem živiš,
in mobilnosti na Danskem?
S soprogo živiva v rojstnem mestu Hansa
Christiana
Andersena,
imenovanem
Odense, ki se nahaja na sredinskem otoku
Fyn. Otok je z ene strani poveza s celinskim
delom Danske (Jutlandĳo), na drugi strani
pa z otokom (Sealand), na katerem leži
glavno mesto Kopenhagen. Mesto je v
zadnjih devetih letih doživelo preporod. V
teh dneh dobiva tramvaj, prav tako je
mesto z največ kilometri kolesarskih poti.
Glavno prevozno sredstvo je kolo in tudi
pozimi nam najprej splužĳo kolesarke, šele
potem ceste. Z vlakom je dobra povezava
med mesti, težje je, če se odpraviš na
deželo ali obalo, potem lahko koristiš kolo
ali avtobus. Od najinega doma do obale je
20 minut. Za namene raziskovanja Danske
in vračanja v domovino sva si pred kratkim
kupila avto. Poletja na Danskem so deževna
in povprečna temperatura je 20 stopinj
Celzĳa. V zadnjih letih pa se že vidi
globalno segrevanje – v poletnem času je od
treh tednov do enega meseca poletne
vročine, tudi nad 28 stopinj Celzĳa.
Ali je zeleni odnos do narave bolj razvit
kot pri nas?
Danska veliko vlaga v zelene tehnologĳe,
od energetike, kmetĳstva, pomorstva,
gradnje objektov do novih načinov
transporta. Davki so visoki, predvsem na
motorna vozila, zato so avtomobili bistveno
dražji kot v Slovenĳi, prav tako pa uvajajo
razne subvencĳe za elektromobilnost.
Ko mi kdo govori, da je v Slovenĳi vse
narobe, vsakemu povem, da je bil
premalo v tujini. Kakšno je tvoje
mnenje?
Se strinjam. Slovenĳa je zelo lepa država,
ljudje so odprti, to je nekaj, kar vidiš, ko si
nekaj časa v tujini. Danci so, generalno
gledano, zaprt narod. Ko se odprejo, so
zelo gostoljubni in prĳazni, ampak
potrebujejo svoj čas. V Slovenĳi se to zgodi
hitro. So pa vsepovsod dobre in slabe
stvari.
Če se vrneva k stroki: kaj boš počel v
prihodnosti?
Odpiramo kar nekaj novih raziskovalnih
projektov, najnovejši je s farmacevtskim
podjetjem Novo Nordisk, s katerim bomo
razvĳali napredno avtomatizacĳo za
montažo inzulinskih dozatorjev, prav tako
so na vidiku novi evropski projekti.
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Občina Lenart
Vida Šavli, Marjan Toš

Lenart ohranja staro trško jedro z obnovo nekdanjih objektov
Kompleks nekoč cenjene lenarške pekarne bo tudi po
obnovi skladen z veduto Trga osvoboditve, obljublja
Bogdan Šavli, potem ko je njihovo družinsko podjetje
Jasama, d. o. o., iz Lenarta marca lani kupilo propadajoče
objekte. Ti ne bodo več namenjeni pekovski in še manj
trgovski dejavnosti, pač pa stanovanjski – za mlade družine
in upokojence. Tako bo v srcu mesta z obnovo in
novogradnjo nastal prostor sožitja starega z novim, mladih
s starejšimi, z vso potrebno sodobno infrastrukturo.
Lenarško podjetje
Jasama, d. o. o., ki je v lasti
družine Šavli, je tako postalo lastnik propadajočega
objekta nekdanje, za mnoge starejše Lenartčane še vedno
nepozabne pekarne v Lenartu.
Pekarna Lenart je svoje dni opravljala izjemno poslanstvo
za dobršen del Slovenskih goric ter ljudi oskrbovala z
okusnim kruhom in drugimi pekovskimi izdelki. Za
nameček pa je imela še slaščičarno in bila daleč naokoli
prepoznavna po kakovostni ponudbi kruha, žemljic in
prvovrstnih slaščic. Hiša na Trgu osvoboditve 11 je bila
značilna trška zgradba iz 19. stoletja, za njo pa je bil
poslovni del objekta, veliko mlajšega datuma od osnovne
trške zgradbe. V njem je bila nameščena za tiste čase zelo
sodobna tehnologija za tedanjo pekarno, ki je delovala pod
okriljem Intesa.
K temu je priključen še en vzporedni objekt, imenovan
11a, v katerem so bile v spodnjem delu nameščene peči,
zgoraj pa sta bili dve stanovanji. Za temi objekti je bila
velika
površina s parkirnimi prostori
za takratne
zaposlene v Intesu oziroma še prej v Pekarni Lenart. Po
ukinitvi dejavnosti leta 2005 je bila ta površina v glavnem

namenjena parkirišču. In še nečesa ne smemo pozabiti, in
sicer na leta 1982 zgrajeni na daleč vidni silos s tremi lijaki
za moko, ki je bila zračno transportirana v pekarski del.
Lenarška pekarna je bila za tiste čase zelo dobro
tehnološko opremljena, v njej so delali visokokvalificirani
peki in pekarski mojstri, ki so resnično obvladovali ta
poklic ter delo opravljali srčno in odgovorno. Ob tem pa še
drobna zanimivost, namreč v posamezni strokovni
literaturi, še posebej pa v turističnih prospektih, so nekateri
pisci silose za moko za lenarško pekarno označevali za
lenarške srednjeveške vodnjake, kar je bilo naravnost
smešno in je bila ena sama velikanska neumnost. Tej se je
najbolj smejal dolgoletni, žal že pokojni vodja lenarške
pekarne Anton Družovec,
ki je njeno zgodovino
poznal do obisti, saj se je v
njej kot mladi vajenec tudi
izučil pekarskega poklica.
Zgodba z lenarško pekarno
se je torej zaključila. Zdaj
pa se začne namesto nje
pisati nova, pod katero se
podpisuje podjetje Jasama,
d. o. o. K projektu obnove
so pristopili celostno. Ob
iskanju
arhitekturnih
rešitev so sodelovali z
Zavodom
za
varstvo
kulturne dediščine iz OE
Maribor.
Ob
iskanju
vsebine pa so želeli novemu
stanovanjskemu kompleksu
»Stara pekarna« dodati tudi
dušo in spomin. In prav

zgodba o pekarni in njenih pekih je kar klicala po
raziskovanju. Skupaj z dr. Marjanom Tošem so uspeli
zgodovino pekarne ujeti v besede in slike, zanimive ne
samo za prihodnje stanovalce, temveč tudi za ostale
občane. Zato so se odločili, da vsebino projekta predstavijo
javnosti v Ovtarjevih novicah.
Ob tem izrekajo vsem sosedom, Občini Lenart in županu
mag. Janezu Krambergerju, Upravni enoti Lenart,
strokovnim službam z izvajalci in vsem ostalim, ki so
sodelovali v projektu, iskreno zahvalo.
Več o zgodovini pekarne si preberite na strani 16.

Foto: Marjan Toš

Namesto nekdanje pekarne živa
stanovanjska hiša

Zgradba lenarške pekarne ostaja v lepem spominu Lenartčanov.

Marko Šebart

Zmago Šalamun

11. meddruštveno ocenjevanje vin
KOS 2022

Multimat že sprejema prve kupce

V sredo, 13. aprila, je v Lenartu, v prostorih Centra Slovenskih goric, potekalo že 11.
meddruštveno ocenjevanje vin. Udeležilo se ga je kar 54 pridelovalcev iz 10 društev,
vključno z vinarji iz sosednje Hrvaške. Ocenjevalno komisijo pod vodstvom Andreja
Reberniška so sestavljali še Tadeja Vodovnik Plevnik, Božo Čeh, Sebastijan Rojs in Martin
Palz iz sosednje Avstrije.

•
•
•
•

Foto: Nina Zorman

Strokovna komisija je ocenila 119 vzorcev vin. Po številu sta pri sortah letos izstopala sorti
sauvignon in rumeni muškat. Kakovost prinesenih vin je na visokem nivoju, tako da je
komisija imela zahtevno delo. Kot višek ocenjevanja so bili med najbolje ocenjenimi vini
izbrani šampioni v kategoriji suhih, polsuhih in rdečih vin ter vin posebne kakovosti. Tako
so šampioni:
suha vina: SAUVIGNON, letnik 2021, Vinogradništvo Šenveter, Dražen Vrh 35, Sv. Ana;
polsuha vina: TRAMINEC, letnik 2021, Janez in Marjana Senekovič, Dražen Vrh 61, Sv. Ana;
rdeča vina: CABERNET SAUVIGNON, letnik 2021, Milan Mašič, Vidovec, Vinica na
Hrvaškem;
vina posebne kakovosti: LAŠKI RIZLING, letnik 2020, Vinogradništvo Očkerl,
Slatenik 4, Jakobski Dol.

Občina Lenart je pred pošto v centru Lenarta postavila avtomat, ki ponuja lokalne dobrote
z okoliških kmetĳ, in to kar 24 ur na dan. Ta je zaživel pred velikonočnimi prazniki in
ponuja dobrote iz kar dvanajstih različnih kmetĳ z območja občine Lenart. Zanimanje
kupcev je zelo veliko, prav tako so k oddaji ponudbe pristopile številne kmetĳe. Kaj vse
ponuja e-Ovtarjeva tržnica? Na multimatu domače izdelke in pridelke ponujajo naslednje
kmetĳe: Kmetĳa Muršec (jajca, lešniki), Kmetĳa Živko (ajdova kaša, domača zaseka,
svinjska mast, bučno olje), Igor Škamlec (testenine), Spring life (domači čaj), Darinka
Čuček (domače pecivo), Mimina domača kuhna (piškoti, marmelada), Čebelarstvo Zarnec
(med), Kmetĳa Kramberger (pivo, sok aronĳe), Sadjarska kmetĳa Slanič (jabolčni sok,
jabolčni kis), Kmetĳa Pukšič (domača klobasa za kuhanje in suha salama), Kmetĳa Šmid
(sveže redkvice, solata gentila, kolerabica, špinača, korenje) in Kmetĳa Kocbek (domače
mleko in jogurti). Seveda pa se ponudba spreminja in dopolnjujejo tudi glede na sezono.

Foto: Marko Šebart

Ekipa Društva vinogradnikov Lenart v sodelovanju s sejmom KOS, Občino Lenart in
sosednjimi vinogradniškimi društvi že vrsto let organizira strokovno ocenjevanje, katerega
višek bo podelitev odličij v nedeljo, 29. maja 2022, ob dnevu vinogradnikov na sejmu KOS
2022, ki bo na Hipodromu Polena.
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Župan Kramberger je pojasnil, da so sprva načrtovali postavitev enega multimata, vendar
je bilo zanimanje tako veliko, da so namestili dva. Meni, da bo pridobitev za meščane in
ostale kupce zelo dobrodošla in priročna, ter jih prĳazno vabi k ogledu in nakupu. S tem
sodobnim pristopom želĳo okusne pridelke in izdelke z lokalnih kmetĳ približati kupcem,
da jih imajo »na dosegu roke«, saj bodo izdelek lahko kupili s »pritiskom na gumb«.
Multimat deluje tako, da so lokalni ponudniki prek mobilne aplikacije obveščeni o stanju
zaloge v multimatu. Tako lahko takoj, ko zmanjka njihovih izdelkov, napolnijo multimat s
svežimi izdelki.
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Občina Lenart
KTD Selce

Vodenje društva prevzela Karin Petko
sprejeli Katarina Leš in Saška Kurnik, v
vlogi blagajnika bo tudi vnaprej dosedanji
predsednik Janez Belna, za predsednico
nadzornega odbora pa je bila potrjena
Anica Lešnik.
Novo vodstvo je podalo načrt društva za
leto 2022. Sekcĳa ljudskih pevcev, dramska
skupina in mladinska dramska skupina pa
že pripravljajo zanimive dejavnosti. V
spomin preminulemu članu društva Jožetu
Rožmarinu so premierno odigrali njegovo
avtorsko veseloigro. Članica Julĳana Bračič
pa je predstavila knjigo z naslovom Smeh
pod domačim odrom, ki je bila izdana v
okviru občinskega projekta z namenom
ohranjanja kulturne dediščine in domače
ljudske besede.
Podelili so tudi društvena priznanja. Za
uspešno sodelovanje sta priznanje prejeli
OŠ Voličina in vrtčevska enota Selce. Za
aktivno delo pa je bilo zaradi dveletnih
omejitev z zakasnitvĳo podeljeno tudi
priznanje žel že preminulemu članu Jožetu
Rožmarinu.
V društvu so veseli, da se je članstvo v
društvu pomladilo, da so mladi, člani
mladinske dramske sekcĳe, bili pripravljeni
prevzeti odgovorne naloge vodenja društva.

Foto: arhiv društva

V začetku aprila so se člani KTD Selce v
kulturnem domu zbrali na občnem zboru.
Po uvodnem kulturnem programu članov
in članic društva je vse prisotne pozdravil
predsednik Janez Belna. Povedal je, da je
vesel, da je društvo kljub dveletnemu
zatišju zaradi znanih razlogov uspelo
obdržati svoje člane.
V nadaljevanju so sprejeli finančno
poročilo in poročilo o realizaciji programa
za leto 2021. Z veseljem so ugotovili, da
jim je kljub ukrepom uspelo vsaj delno
delovati. V skladu z zakoni so izvedli nekaj
nastopov na prostem, delovali pa so tudi
prek medijev in družbenih omrežij. Leto
2021 so zaključili pozitivno v vseh pogledih.
V razpravi je Janez Belna vse prisotne
seznanil, da še vedno ni nič urejeno glede
prostora v zaodrju, kjer so že leta začasno
nastanjeni kolesarji. O tem problemu so
govorili že na nekaj občnih zborih, saj
nastajajo težave ob prireditvah, ker nastopajoči
za pripravo nimajo ustreznega prostora.
Izvolili so tudi novo vodstvo. Za
predsednico društva je bila izvoljena Karin
Petko, za podpredsednike predstavniki
posameznih sekcĳ, ki delujejo v društvu,
Tilen Drumlič Denac, Nada Zaverski in
Olga Ornik, vlogo tajnice sta družno

Zmago Šalamun

Foto: Renata Peras

Lenarška tržnica - investicija, ki živi

Pred velikonočnimi prazniki je na prenovljeni lenarški tržnici potekalo nekaj velikonočnih
dni. Zaradi slabega vremena so zadnji tržnični dan morali stojnice pospraviti nekoliko prej,
kot je bilo dogovorjeno, a trgovci, ki so na stojnicah ponujali svoje lokalne izdelke in
pridelke, so bili zedinjeni, da so s skupnim izkupičkom zelo zadovoljni.
»Skoraj vse smo že prodali, zato nas slaba vremenska napoved ni prestrašila.«
Odlične prodaje je bila vesela tudi Darinka Čuček iz Radehove, ki prodaja potico in druge
sladke pekovske izdelke: »Skoraj vse smo že prodali, zato nas slaba vremenska napoved ni
prestrašila. Prepričana sem, da do popoldneva na naši stojnici ne bi imela več česa
prodati,« je vzneseno povedala gospa Čuček s Kmetĳe Titan - Čuček iz Radehove. Med
domačimi ponudniki se je našla tudi Mariborčanka: »Sem Silva Lukač iz Maribora in
izdelujem ročne izdelke iz perlic. Tukaj sem drugič in bom tudi naslednjič z veseljem
sodelovala s prodajo na velikonočnih strojnicah,« nam je zaupala.
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Občina Benedikt
Damjan Veršič

Župan predstavil izvedene in aktualne projekte, občani podali svoje
predloge in pobude

Med večjimi projekti in aktivnostmi leta
2020 je župan omenil obisk mednarodne
konference Evropske komisije v Bruslju,
obnovo starega vrtca, kjer zdaj deluje
večgeneracijski center, izgradnjo druge
faze kanalizacije Sveti Trije Kralji, obnovo
parketa v športni dvorani, ureditev
električne napeljave v naselju B-15,
energetsko sanacijo ostrešja na osnovni šoli
in domiselno, covidu-19 prilagojeno
božičkovanje za otroke.

V nadaljevanju zbora občanov je župan
Repič predstavil letošnji občinski proračun,
ki na strani prihodkov znaša 3,2 milijona
evrov, odhodkov je za 3,6 milijona, razlika
je pokrita z ostankom sredstev iz lanskega
leta. V leto 2022 so tako prenesli izgradnjo
kolesark, ureditev Šolske ulice in izgradnjo
vodovoda od lokacije načrtovanih term do
Vinogradniške ceste. Zadolževanje v letu
2022 ne bo potrebno, za investicije pa letos
namenjajo 1,5 milijona evrov. Za
vzdrževanje cest namenjajo nekaj več kot
200.000 evrov, za nove odseke cest
320.000 evrov in za kolesarsko povezavo
Benedikt–Lenart v letošnjem letu 190.000
evrov.

Zaradi obnove državne
ceste je potrebna popolna
zapora
Med projekti, ki jih že izvajajo, je župan
omenil
ponovni
prihod
bibliobusa
Mariborske knjižnice, ki v Benedikt prihaja
vsakih 14 dni, in to ob ponedeljkih
dopoldne, po novem za tri ure. Začeli sta se
tudi 60.000 evrov vredna ureditev cestišča
in dela meteorne kanalizacije v Strmi ulici
ter rekonstrukcija regionalne ceste skozi
Benedikt z izvedbo dodatne površine za
pešce in kolesarje v smeri mimo črpalke 24
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nasproti Dežele daril, na cesti Ihova–
Negova in nasproti Gostišča Petelin.
V letih 2022 in 2023 bodo izvedli obnovo
pokopališča. Do zdaj so že odstranili
dotrajane ciprese, poravnali teren, v
nadaljevanju bodo uredili tlakovane poti
med grobnimi polji, postavili novo panelno
ograjo in zasadili drevesa gabra in tise.
Projekt predvideva še postavitev klopi,
umestitev prostora za raztros pepela in
postavitev treh žarnih zidov. Zaradi
povečanega števila otrok v občini bodo
izvedli dozidavo prizidka k osnovni šoli.
Zanj so že bila s strani države odobrena
sredstva v višini približno 446.000 evrov.
Za prizidek, ki bo obsegal tri učilnice in bo
umeščen v delu šolskega vrta, so že

Eden od prisotnih na občnem zboru
je opozoril, da bi morali vsi občani
prispevati k razvoju občine in ne samo
čakati na občinske in državne investicije.
ur do Slaščičarne Šijanec. Dodatno bo
obnovljena tudi asfaltna površina na
obstoječih pločnikih. Prvega aprila je bila
od konca naselja Benedikt do razcepa za
Zagajski Vrh vzpostavljena popolna zapora
vozišča, obvoz poteka po državnih cestah
Benedikt–Gornja Radgona–Apače–Trate–Lenart,
in obratno. Po zaključku del, gre za
postopek hladne reciklaže, sledijo še dela
na krajšem odseku, to je od meje med
občinama Lenart in Benedikt do
avtoodpada na Ženjaku. Tudi v tem
primeru je predvidena popolna zapora v
trajanju 15 dni. V času popolne zapore so
začasna avtobusna postajališča urejena

Foto: Damjan Veršič

V letu 2021 je Občina Benedikt prejela Zlati
kamen, regijsko priznanje za najbolj
prodorno občino v vzhodni regiji, zaključila
z obnovo vodohrana v Štajngrovi in za
potrebe sanacije plazu na Ženjaku izvedla
raziskovalne vrtine. Župan pričakuje, da
bodo lahko sanacijo plazu izvedli prihodnje
leto. V lanskem letu so v benediški občini
zamenjali še celotno javno razsvetljavo,
prav tako so svetila zamenjali v športni
dvorani, kjer so namestili še plezalno steno.
V Spodnji Ročici je bila izvedena sanacija
plazu Rajter, pri Svetih Treh Kraljih
obnovljena mežnarija. Ko bo v mežnariji
urejena klančina do sanitarij, bo upravna
enota podelila soglasje občini, da prostor
registrira kot uradno mesto za sklepanje
zakonskih zvez. V juniju so se v Benediktu
mudili člani Društva turističnih novinarjev
Slovenije, Roland Lovrec pa je doniral
postavitev novega avtobusnega postajališča
v centru Benedikta. Jeseni so ob športni
dvorani postavili nov motorični kotiček in
dodatna otroška igrala ter za potrebe
širitve centra Benedikta kupili solastniški
delež zemljišča zahodno od Fišerjeve
kapele v samem središču kraja. Ko bo
občina odkupila še preostali del, bo
kmetijska zemljišča spremenila v stavbna.
Na tem zemljišču sta sicer že urejena
manjša steza za BMX in prostor za druženje
mladostnikov. Od lanskih projektov
izstopajo še sodelovanje v televizijski
oddaji V petek zvečer, odprtje devetega
vrtčevskega
oddelka
v
prostorih
nekdanjega vrtca in sanacija ceste Drvanja,
smer Walner - Senekovič, ter klanca
Šauperl v Spodnji Ročici.

Za investicije letos
namenjajo 1,5 milijona
evrov

Foto: Damjan Veršič

V prostorih kulturnega doma v Benediktu
je 31. marca župan mag. Milan Repič
zbrane občane, bilo jih je 45, seznanil z
izvedenimi projekti občine v letih 2020 in
2021, predstavil načrtovane projekte v
tekočem letu ter prisluhnil pobudam in
predlogom sodelujočih.

pridobili gradbeno dovoljenje. V izvajanju
je obnova poslovnih prostorov nekdanje
trgovine Koloniale, ki bodo namenjeni za
novo podružnico Lekarne Brezje in za
studio za nego telesa (dva prostora za
masažo in solna soba).
V letu 2022 načrtujejo še izvedbo
modernizacije ceste v Ihovi, ureditev
nadstreška nad vodnjakom v Štajngrovi in
izvedbo treh projektov participativnega
proračuna: ureditev območja slatinskih
vrelcev, posodobitev otroškega igrišča in
postavitev knjigobežnice ob vodnjaku v
Štajngrovi. Prav tako so v načrtu izgradnja
kablovoda
med
transformatorskima
postajama Benedikt 5 in Benedikt 2,
posodobitev cestišča v Šolski ulici in
izgradnja novega vodovoda med slatinskimi
vrelci in Vinogradniško cesto. Ob tem si že
več kot eno leto prizadevajo za spremembo
občinskega
prostorskega
načrta,
za
razširitev obstoječega kanalizacijskega
omrežja in čistilne naprave ter za pripravo
dokumentacije za sanacijo plazu v Ihovi.

Občani so podali veliko
konstruktivnih predlogov
in pobud
Zadnji del srečanja je bil namenjen
predlogom in pobudam občanov. Eden
izmed njih je predlagal zagotovitev
sredstev za obnovo cestišča v Cvetlični
ulici, župan je ob tem pojasnil, da sta za

leto 2023 predvideni obnovi Lovske in
Vrtne ulice. Slišali smo pobudo za
modernizacijo s samoprispevkom zgrajene
ceste Trotkova–Štajngrova, po županovih
besedah je sanacija tega odseka načrtovana
v letu 2025. Krajan Ihove je predlagal
položitev optičnega kabla v tem naselju ter
ureditev pločnika in kolesarske steze ob
državni cesti v smeri do Ihove v okviru
aktualnega projekta prenove te ceste.
Opozoril je tudi na premajhno širino
bankin ob cesti. Župan je zagotovil, da se
bo glede optičnega kabla pogovoril s
predstavniki Telekoma, kar zadeva
kolesarsko stezo oziroma pločnik, pa meni,
da je predlog dober, vendar bo treba
počakati na novo finančno perspektivo in
tam poiskati vir financiranja. Podana je bila
pobuda za umiritev hitrosti prometa na
območju »Ihovske ravnine«, glede česar je
Občina Benedikt na pristojno službo že
naslovila
pobudo
za
spremembo
prometnega režima. Pobudi je bilo
ugodeno, prometni režim bo po navodilih
DRSI spremenil koncesionar.
Župan se je seznanil tudi z informacijo
občana, da se na delih območja Ihove
pojavljajo težave z vodo in da bo občan v
Ihovi v času popolne zapore državne ceste
odstranil 25 smrek, ki rastejo ob cestišču.
Podan je bil tudi predlog, da se ob trasi
državne ceste vkopljejo dodatne cevi za
vodovod, elektriko in optiko.
Občanka je podala pobudo za čimprejšnjo
komunalno ureditev območja Zrnec, kjer
lastniki kupljenih zemljišč ne morejo začeti
z gradnjo, saj še ni urejena komunalna
infrastruktura. Predlagajo izvedbo sestanka
z vsemi kupci zemljišč. Na vprašanje
občanke glede višine sredstev, ki jih je
občina pridobila iz naslova zvišane
povprečnine, je župan odgovoril, da gre za
140.000 evrov, ki so razporejeni v izvedbo
načrtovanih projektov. Eden od prisotnih
na občnem zboru je opozoril, da bi morali
vsi občani prispevati k razvoju občine in ne
samo čakati na občinske in državne
investicije. Hkrati je podal predlog za
obnovo Kocbekovega klanca. Nekdo je še
zaprosil za pojasnilo glede izgleda in
postavitve prostora za raztros pepela in
predlagal zasaditev lip ob novih klopeh na
pokopališču. Pojavilo se je vprašanje glede
trenutnega stanja pred leti zastavljenega
projekta izgradnje Term Benedikt, slišali pa
smo še pobudo za nakup električnih koles,
ki bi bila namenjena izposoji. Po pojasnilih
župana je glede tega v pripravi skupni
projekt občin Upravne enote Lenart.
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Občina Benedikt
Damjan Veršič

Medgeneracijska solidarnost ima vedno večji pomen

Župan Občine Benedikt mag. Milan Repič
je izrazil zadovoljstvo v zvezi s projektom
večgeneracijskega centra, ki so ga pred
dvema letoma ustanovili na pobudo
občanov. Zanj so uspeli pridobiti sredstva
LAS-a in s sanacijo prostorov objekt
nekdanjega vrtca spremenili v mesto
druženja upokojencev in ostalih skupin:
mažoretk, vaditeljev joge, kmečkih žena, ki
se srečujejo v kuhinji, literatov, ki jim je na
voljo manjša knjižnica, in še koga. Pred
časom je lokalni zavod Od blizu v centru
izvedel več predavanj. Župan je ob tem
izpostavil, da bo v prihodnosti zelo
pomembno, da večgeneracijski center
polno zaživi: »V lokalni skupnosti skušamo
delati projekte, za katere vemo, da si jih
ljudje želijo in da bodo v njih tudi aktivni.
Da občane stimuliramo in jih povabimo, da
tudi sami prispevajo kakšno idejo, smo v
lanskem letu začeli izvajati participativni
proračun. Sicer pa smo ugotovili, da nujno
potrebujemo nekoga, ki bo koordiniral in
povezoval vsebine znotraj centra in tudi
širše. V prvi vrsti bomo izkoristili obstoječe
potenciale, če to ne bo dovolj, pa bomo
najbrž za ta namen ustanovili javni zavod.«
Z županovimi besedami so se strinjali tudi
ostali osrednji gosti, ki so poudarili pomen
zagotavljanja vsebin v večgeneracijskih
centrih. Vodja Hiše Sadeži družbe Murska
Sobota mag. Darko Krajnc je izpostavil
pomen povezovanja z društvi in
postopnega grajenja baze uporabnikov: »V
medgeneracijskih centrih gre za socialno
vključevanje, hkrati pa tudi za medsebojno
pomoč, samopomoč. V tovrstne centre
zahajajo ljudje z različnimi težavami, izzivi,
ki se med seboj povežejo, potolažijo in si
pomagajo. Hkrati pa je v teh centrih
mogoče organizirati veliko izobraževalnih
vsebin, učnih, materialnih in drugih

»… pričakujemo, da se bo
animirala tudi druga,
mlajša stran …«
Predsednik Društva upokojencev Benedikt
Milan Hlevnjak je poudaril, da v Benediktu
že izvajajo številne aktivnosti in da je pri
tem ponosen na starejše, ki se udeležujejo
dogodkov. »Naše aktivnosti za zdaj še niso
medgeneracijske, zato pričakujemo, da se
bo animirala tudi druga, mlajša stran in da
bo to sodelovanje takšno, kot si želimo.
Najtežje je zdaj po covidu, ko je ljudi zajelo
malodušje.« Društvo ima sicer 314 članov,
med katerimi jih je rekreativno in drugače
aktivnih približno tretjina.

Jana Goriup: »Ocenjujem,
da je danes še kako
potrebna razširjena
družina …«
Predstojnica
Katedre
za
socialno
gerontologijo na Alma Mater Europaea dr.
Jana Goriup je poudarila, da prihaja iz
institucije, ki edina v državi izobražuje
strokovnjake za področje staranja. »V
Sloveniji je že skoraj ena petina oseb
starejših od 65 let, do leta 2050 pa bo že 48
odstotkov ljudi v tretjem, četrtem in petem
življenjskem obdobju, kar je izredno velik
izziv za slovensko in evropsko družbo.
Medgeneracijska solidarnost se sicer v naši
družbi izraža s strani države, in to prek
pokojninskega,
socialnega
in
zdravstvenega
sistema,
ko
aktivna
populacija prispeva za skupino ljudi, ki je v
svoji aktivni delovni dobi prispevala za
takrat starejše ljudi. Solidarnost se kaže
tudi znotraj družine. Ocenjujem, da je
danes še kako potrebna razširjena družina,
tako za stare starše, starše kot predvsem
vnuke. Današnji čas narekuje potrebo po
medgeneracijskem bivanju, pomoči in
solidarnosti. Ugotavljamo, da starejši
pomagajo družinam svojih otrok, in to ne
samo z varstvom, temveč tudi finančno in
bivalno.«
Osrednji gosti so se strinjali, da imajo
večgeneracijski centri pomembno vlogo pri
ohranjanju čim večjega števila starejših
izven institucionalne oskrbe. Pri tem je
pomembno, da se za njihovo delovanje
zagotovi stabilno financiranje ter predvsem
prepreči izpad finančnih sredstev v
obdobju med zaključevanjem enega in
začetkom drugega večletnega finančnega
okvirja Evropske unije.

Foto: Damjan Veršič

Milan Repič: »… nujno
potrebujemo nekoga, ki bo
koordiniral in povezoval
vsebine znotraj centra in
širše.«

pomoči ter prostočasnih dejavnosti. Sicer
pa se na vasi ljudje že po tradiciji bolj
družijo in si, kolikor je to zakonsko
mogoče, bolj pomagajo.«

V razpravi se je pojavilo tudi mnenje, da
dejstvo, da pod isto streho živijo različne
generacije, ni nekaj slabega, temveč z
vidika medgeneracijske solidarnosti celo
pozitivno. Obiskovalci razprave so pri tem
dodali, da je pomembno, da mladi dobijo
službe blizu doma, saj lahko na ta način

Damjan Veršič

Po dveh letih je Dan šole znova
napolnil športno dvorano

Osnovna šola Benedikt je v petek, 8. aprila,
v domači športni dvorani organizirala 11.
dobrodelno prireditev Dan šole, na kateri
so učenci ob plesu, petju in igranju staršem,
dedkom in babicam ter ostalim prisotnim
prikazali šolski živžav. Medtem ko zadnji
dve leti prireditve zaradi covida ni bilo, je
bila tokrat dvorana znova nabito polna.
Rdeča nit tokratnega Dneva šola je bil ples.
Učenci od prvega do devetega razreda so
ob pomoči Plesne šole Samba v razredih
dve uri vadili plesne korake, ki so jih skozi
zanimiv program prikazali na prireditvi.
Sodeloval je tudi del vrtčevskih otrok, prav
tako pa sta se predstavila tudi šolski band
in otroški pevski zbor.

Foto: Damjan Veršič

Prireditev je povezovalo
pet najstnikov, ki so morali
pri etiki napisati referat o
svojem vzorniku
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ostanejo v bližini svojih starejših
sorodnikov, pri čemer ni pomembno, ali
živijo pod isto streho ali v lastnih hišah/
stanovanjih, pomembno je le, da mladi
ostanejo v bližini.
Druženje sta z nastopom na harmonikah
popestrila Patricija Kuronja in Lan Lebreht.

Foto: Damjan Veršič

Zavod PIP je v večgeneracijskem centru v
Benediktu organiziral razpravo na temo
medgeneracijske solidarnosti. Leta 2021 je
Evropska komisija sprejela in objavila
dokument z naslovom Zelena knjiga o
staranju,
ki
nagovarja
spodbujanje
solidarnosti
in
odgovornosti
med
generacijami. V zadnjih petih desetletjih se
je pričakovana življenjska doba ljudi
povečala za približno deset let, vedno več
je starejših. Osrednji gosti in obiskovalci so
se strinjali, da gre za izziv, ki ga je treba
nasloviti sistematično in z vpetostjo vseh
ključnih deležnikov na lokalni in nacionalni
ravni ter na ravni EU.

Kot je vsebino programa na kratko povzela
učiteljica Helena Kotnik, je prireditev
povezovalo pet najstnikov, ki so morali pri
etiki napisati referat o svojem vzorniku.
»Vsak ima svojega vzornika in vsak izmed
njih je tudi prepričan, da je njegov vzornik
najboljši. Eden prisega na igralce, drugi na
plesalce in pevce, spet tretji meni, da so
športniki najboljši. Tim pa je prepričan, da
je njegova babica veliko boljša od vseh

ostalih, saj med gospodinjenjem in skrbjo
za družino počne vse to, kar počnejo
njihovi znani vzorniki. Prijatelji se odločijo,
da bo vsak izmed njih predstavil svoje
vzornike in se bodo na koncu odločili, kdo
je bil najprepričljivejši. Vsak izmed njih se
po svojih najboljših močeh trudi, da bo
ostale prepričal, da je njegov vzornik
najboljši. Prijatelji se tako skozi prireditev
preizkusijo v plesu, petju, smučarskih
skokih, igranju itd. Ob koncu prireditve se
ponovno zberejo. Vsi razen Tima so zelo
nezadovoljni z ocenami pri etiki, ki so jih
dobili za svoje referate. Pritožujejo se, da
niso našli dovolj podatkov o svojih
vzornikih, da so bili najdeni podatki zelo
suhoparni. Tim pa je presrečen, saj je pisal
o svoji babici in kar ni mogel nehati pisati,
saj se je spomnil vseh lepih trenutkov, ki sta
jih preživela skupaj. Za svoj referat pa je bil
ocenjen še s petico in njegov dan je popoln.
Prijatelji ugotovijo, da so naši vzorniki v
bistvu ljudje, ki so nam blizu, ki nas imajo
radi in nam stojijo ob strani tudi v najtežjih
trenutkih.«
Na prireditvi so tudi tokrat zbirali
prostovoljne prispevke za šolski sklad, ki jih
bodo namenili za šolo v naravi, izlete ter za
ostale šolske in izvenšolske dejavnosti.
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Občina Cerkvenjak
Tomaž Kšela

Razstava velikonočnih dobrot in ročnih del

Članice Društva kmečkih deklet in žena Cerkvenjak so tudi letos pripravile tradicionalno razstavo »Velika
noč nekoč in danes«.
Tako kot vsako leto od leta 2005 dalje, z izjemno dveh
»covidnih« let, so članice Društva kmečkih žena in deklet
Cerkvenjak, ki mu predseduje Alenka Novak, tudi letos v
času pred veliko nočjo v avli Vlada Tušaka v Domu kulture
v Cerkvenjaku pripravile razstavo velikonočnih dobrot in
ročnih del, imenovano »Velika noč nekoč in danes.« Na njej
so razstavile številne domače specialitete, ki so jih same

Foto: Tomaž Kšela

kruha, ki so ga včasih pekli in jedli izključno za največji
krščanski praznik. Članice društva so za razstavo pripravile
tudi že na izgled lične pletenice, potice, zlasti orehove,
šunke, klobase, čudovito pobarvane pisanke, hren in druge
dobrote. Na razstavi ni manjkalo niti peciva in drugih
sladkarij, ki pa jih včasih gospodinje za veliko noč niso
pekle toliko kot danes.

spekle oziroma pripravile, ter različne izdelke iz blaga,
preje in volne, ki so jih same spletle, nakvačkale ali sešile.
V Društvo kmečkih deklet in žena Cerkvenjak je včlanjenih
okoli štirideset članic, od teh jih je okoli petindvajset zelo
aktivnih. To se je pokazalo tudi na omenjeni razstavi, saj so
se mize šibile pod dobrotami, ki so jih pripravile. Med
velikonočnimi specialitetami so bile štruce mlečnega

Razstavile so številne
domače specialitete,
ki so jih same spekle
oziroma pripravile.
Ob našem obisku so obiskovalce po razstavi vodile članice
društva: Ivanka Firbas, Ana Fekonja, Štefka Firbas, Silva
Kozar, Gabrĳela Domanjko in Zinka Lorenčič, ki so jim tudi
z besedami opisale, kako so veliko noč oziroma »vuzem«
praznovali nekoč.
Razstava je bila odprta čez vikend in še v ponedeljek, tako
da so si jo lahko ogledali tudi šolarji iz Osnovne šole
Cerkvenjak - Vitomarci in otroci iz vrtca. Po besedah
organizatoric je bilo tudi letos, podobno kot vsako leto,
zanimanje za razstavo še kar veliko.

Tomaž Kšela

Presmec izdelali
motoristi in letalci

V presmec treba dati veje
od sedmih različnih vrst
drevja, lepo pa se mu
poda tudi pomladno
cvetje, še zlasti narcise.
Po besedah predsednika cerkvenjaškega turističnega
društva Alojza Zorka v Cerkvenjaku na pobudo njihovega
društva, ki vsako leto organizira številne prireditve in
akcije, od povorke »Oživimo stare čase«, razstave »Pridelki
naših kmetij«, košnje in grabljanja trave, postavitve jaslic in
izdelave adventnega venca do Antonovega nočnega
pohoda in nenajavljenega ocenjevanja urejenosti domačij,
presmec vsako leto izdelajo in postavijo člani drugega
društva ali dveh. Letos so člani omenjenih društev presmec
v veselem razpoloženju izdelali na domačiji Ivana Divjaka
v Brengovi, kjer jim je pomagal in jih bodril tudi župnik
Janko Babič. Pri delu so bili tako zavzeti, da jih ni zmotil
niti dež.

V Cerkvenjaku na pobudo turističnega društva vsako leto izdelajo presmec člani drugega društva ali dveh.

Foto: Tomaž Kšela

Na cvetno nedeljo, ki je zadnja nedelja pred veliko nočjo,
ko duhovniki blagoslavljajo presmece, butare in nasploh
spomladansko cvetje in zelenje, so na pobudo Turističnega
društva Cerkvenjak zavzeti člani Moto kluba Slovenske
gorice Cerkvenjak in Aero kluba Sršen iz Cerkvenjaka pred
cerkvijo Svetega Antona postavili ličen, 14 metrov visok
presmec, ki bo podobo kraja krasil do druge velikonočne
oziroma bele nedelje.

Tomaž Kšela

Nov poslovni objekt
V Cerkvenjaku na lokaciji nekdanje Žimičeve domačije nad pokopališčem podjetje MASIV gradbeništvo, d. o. o., iz
Spodnje Ščavnice gradi poslovni objekt, v katerem bo tudi večja trgovina in več lokalov. Po izgradnji se bo vanj iz središča
kraja preselila trgovina Mercatorja. Enega od lokalov je že odkupila občina, ki ga bo dala v najem Lekarni Špringer iz
Gornje Radgone. Ta bo v njem uredila svojo podružnico. Tako bodo v občini Cerkvenjak imeli poleg zdravstvene
ambulante tudi lekarno, česar se še posebej veselijo starejši občani, saj jim po zdravila ne bo več treba hoditi v Lenart,
Gornjo Radgono ali na Ptuj.
Pred novim poslovnim objektom, v katerem bodo tudi prostori za gostinsko dejavnost in druge storitve, bodo uredili tudi
okoli štirideset novih parkirnih mest.

Sicer pa je velika noč, ki je kot praznik Jezusovega
vstajenja od mrtvih največji krščanski praznik, od prvega
nicejskega koncila (potekal je leta 325, za časa cesarja
Konstantina I., v Niceji pri tedanjem Konstantinopulu)
vsako leto praviloma prvo nedeljo po prvi pomladni polni
luni. Letos je bila to nedelja, 17. aprila.
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Novi poslovni objekt v Cerkvenjaku že dobiva svojo končno podobo.

Foto: Tomaž Kšela

Presmec so izdelali tako, kot to veleva tradicija, ki je v vsaki
slovenski pokrajini in vsakem kraju malce drugačna. Na
Štajerskem je, kot pravijo, v presmec treba dati veje od
sedmih različnih vrst drevja, lepo pa se mu poda tudi
pomladno cvetje, še zlasti narcise.
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Občina Cerkvenjak
Tomaž Kšela

Redno vzdrževanje cest za večjo varnost

Marsikdo se sprašuje, kaj lahko na področju vzdrževanja
cest pričakuje od občine in kaj mora postoriti sam. Kot nam
je pojasnil župan Marjan Žmavc, Občina Cerkvenjak pri
vzdrževanju cest na svojem območju skrbi za zimsko
službo, gramoziranje (gramoz nabavljajo v ljutomerskem
Segrapu), čiščenje odtočnih jarkov, košnjo trave in druga
opravila. Občina poskrbi, da je trava ob cestah pokošena
okoli dva metra od cestišča dvakrat na leto – spomladi in
ob koncu poletja. Košnjo izvaja občinski režijski obrat, če
gre za težje dostopen teren, pa travo ob cesti kosi
pogodbeni izvajalec s posebnim strojem. Seveda pa je, kot

pravijo na Občini Cerkvenjak, zaželeno, da občanke in
občani tudi sami poskrbijo, da so njihova zemljišča ob cesti
čim bolj vzdrževana in urejena. Tako mora denimo lastnik
parcele travo ob cesti pokositi sam, če med obema
košnjama preveč zrase.
Lastniki zemljišč morajo tudi sami skrbeti, da veje grmov in
dreves, ki rastejo na njihovih parcelah, ne segajo v prostor
cestišča in voznikom ne zastirajo pogleda, saj v nasprotnem
lahko pride do nesreče. Prav tako so lastniki zemljišč dolžni
zatirati ambrozijo in morebitne druge invazivne in
neavtohtone rastline, če začnejo rasti ob cestah, saj se hitro
širijo. S cestišča morajo takoj odstraniti tudi blato, ki so ga
nanj nanesli s kmetijskimi stroji, da o odstranjevanju
živalskih iztrebkov s cestišča niti ne govorimo.
Kdo pa je dolžan čistiti odtočne jarke? Na območju občine
Cerkvenjak za to skrbi občinski režijski obrat. Zato na
Občini Cerkvenjak razmišljajo o nabavi manjšega bagra.
Seveda pa je zaželeno, da občani manjše težave pri odtoku
vode s ceste, še zlasti po večjih nevihtah, odpravijo tudi sami.
Za to, da bi občane pritegnili v prizadevanja za urejeno in
čisto naravno okolje, Občina Cerkvenjak vsako pomlad

Foto: Tomaž Kšela

Na ilovnatem gričevnatem svetu v osrednjih Slovenskih
goricah cest ni samo zahtevno graditi, temveč tudi redno
vzdrževati, tako da so za voznike in druge udeležence v
prometu vedno prevozne in varne. Zato so na Občini
Cerkvenjak v proračunu za letošnje leto namenili za
vzdrževanje občinskih cest in javnih poti kar okoli 125 tisoč
evrov. Poleg Občine Cerkvenjak pa lahko k varni vožnji po
občinskih cestah in poteh prispevajo tudi njihovi
uporabniki sami, če skrbijo, da nanje ne silijo veje, da z njih
odstranjujejo blato, ki so ga nanje po nesreči zanesli, da
odstranjujejo suho listje z obcestnih odtočnih jarkov pred
svojimi hišami in podobno.

Občina bo letos za vzdrževanje cest namenila
125 tisoč evrov.

organizira tako imenovano »raboto«, ki ima že dolgo
tradicijo. Letos je bila na območju celotne občine
Cerkvenjak 23. aprila. »Rabota« ne prispeva samo k večji
urejenosti okolja, temveč tudi h krepitvi ekološke zavesti in
k prijetnemu druženju med sokrajani, ki ga je zaradi
hitrega tempa življenja dandanes tako in tako premalo.

Tomaž Kšela

Tomaž Kšela

Znatne investicije v cestno infrastrukturo

Obnovili bodo vodovod

Med večje investicije, ki jih bo Občina Cerkvenjak izvedla v
letošnjem letu, spada modernizacija ceste v Cogetincih
(Kocmut) v dolžini 530 metrov. Poleg tega bo sanirala in na
novo preplastila vozišče na cesti Smolinci–Novinci v dolžini
750 metrov. Prav tako bo sanirala 360-metrski odsek na
cesti Kunova–Komarnica–Slatenšek in modernizirala 150
metrov dolg odsek na cesti Brengova–Zibote.
Za odseka v Cogetincih in Smolincih je izvajalec že izbran.
Župan Občine Cerkvenjak Marjan Žmavc je na osnovi
rezultatov javnega razpisa, ki ga je objavila Občina
Cerkvenjak, pogodbo za izvedbo del podpisal s podjetjem
Pomgrad – cestno podjetje, d. d. Za cestna odseka v Kunovi
in Komarnici pa ta čas pripravljajo gradbeno dokumentacijo.
Po besedah direktorja Občinske uprave Občine Cerkvenjak
Vita Kranerja bo Občina Cerkvenjak omenjene cestne
odseke modernizirala oziroma sanirala, ker so zaradi
dotrajanosti in poškodb slabše prevozni in s prometnega

vidika manj varni, po prenovi pa bo tudi njihovo
vzdrževanje lažje in cenejše. Vsi omenjeni cestni odseki
bodo izboljšali tudi povezavo med kraji v občini in njihovo
povezavo s središčem občine.
V naselju Cerkvenjak pa namerava Občina Cerkvenjak letos
celovito komunalno urediti krajšo ulico Cerkvenjak–
Govedič–Kostanjevec v dolžini 100 metrov. Izdelava
projektne dokumentacije je v zaključni fazi, Občina
Cerkvenjak pa bo morala pridobiti še gradbeno dovoljenje.
V prihodnje bo ta ulica široka 2 metra x 2,75 metra, pločnik
pa 1,4 metra. Investicija, ki bo omogočala tudi morebitno
nadaljnjo širitev naselja, bo izvedena predvidoma v drugi
polovici leta.

Skupno bodo letos na
novo asfaltirali okoli
2,5 kilometra občinskih
cest in javnih poti,
za kar bodo namenili
okoli 300 tisoč evrov.
Ob cestah, ki jih bo Občina Cerkvenjak modernizirala, bo
Telekom na svoje stroške položil tudi cevi za optiko. Zaradi
istočasne gradnje bo manj prekopavanja cest, pa tudi
stroški bodo nižji.

Občina bo letos modernizirala tudi nekaj več kot
pol kilometra dolg cestni odsek v Cogetincih.
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Foto: Tomaž Kšela

V letošnjem letu namerava Občina Cerkvenjak do konca
urediti tudi novo naselje v Cogetincih (Nedeljko). V tem
naselju, v katerem je v minulih letih zraslo več novih hiš,
bodo asfaltirali ulice in prek regionalne ceste uredili nov
prehod za pešce, ki bo vodil do pločnika v smeri centra
naselja Cerkvenjak in do odcepa za Športno rekreativni
center Cerkvenjak v Kadrencih. Že doslej je Občina
Cerkvenjak v tem novem naselju poskrbela za izgradnjo
električnega in vodovodnega omrežja, za ureditev
meteorne in fekalne kanalizacije ter za javno razsvetljavo.
Vozniki se že veselijo tudi novega parkirišča, ki ga bo
Občina Cerkvenjak uredila v središču občine na lokaciji
nekdanje Dokl-Bradačeve domačije, ki jo je na začetku
letošnjega leta že odkupila. Na tej parceli bo Občina
Cerkvenjak zgradila tudi javno tržnico in postavila
polnilnice za električne avtomobile. S tem projektom se bo
prijavila na razpis LAS Ovtar Slovenskih goric.

Del trase, ob kateri bodo obnovili vodovod, hkrati pa
bodo pod zemljo položili cevi za optične kable.

Foto: arhiv občine

Občina Cerkvenjak je v svojem proračunu za letošnje leto,
ki je ponovno zelo investicijsko naravnan, največ sredstev
namenila za modernizacijo in izgradnjo cestne
infrastrukture. Skupno bo letos na novo asfaltirala okoli
2,5 kilometra občinskih cest in javnih poti, za kar bo
namenila okoli 300 tisoč evrov.

Občina Cerkvenjak bo letos obnovila dotrajan, okoli
kilometer dolg cevovod za vodo, ki poteka od Gasilskega
doma Cerkvenjak do križišča za Arheološki park v Cenkovi
in je star že več kot petinštirideset let. Po besedah
direktorja Uprave Občine Cerkvenjak mag. Vita Kranerja
bodo investicijo izvedli predvidoma konec aprila in maja
letos. Hkrati bo Telekom na svoje stroške na tej relaciji
položil tudi cevi za optične kable, tako da jim ne bo treba
dvakrat kopati.
Na Grabonoškem Vrhu pa občina načrtuje prevezavo
vaškega vodovodnega sistema na javni vodovodni sistem,
ki ga upravlja JP Komunala Ptuj, pri čemer je potrebno
sodelovanje z občani iz sosednje občine Sveti Jurij ob
Ščavnici. Občina Cerkvenjak bo za gospodinjstva na svojem
območju poravnala vse stroške preureditve obstoječega
sekundarnega omrežja, neposrednega priključka in
vodomera. V prvi fazi bodo izvedli navezavo javnega
vodovoda na obstoječe omrežje, ki ga bodo v prihodnje v
celoti obnovili. Projektno dokumentacijo za to že
izdelujejo.
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Občina Sveta Ana
Tomaž Kšela

Cvetni aranžmaji in zgledi vlečejo

Ker Lojzka in Helena vseh skulptur ne
moreta izdelati sami, sta k izdelovanju
srnjačkov, jelenčkov in zajčkov iz sena,
zahtevnih lesenih konstrukcij in drugih
skulptur, pri katerih je potrebna tudi moška
roka, pritegnili še svoja moža. Tako

družina, ki obdeluje 15 hektarov veliko
kmetijo in redi 50 živali, po svojih močeh
prispeva tudi k čim bolj urejenemu in
lepemu videzu domačega kraja in občine.
»Rada imam naravo, zato vse to počnem z
veseljem,« pravi Lojzka Brancelj.
Poleg tega pa Lojzka, ki je tudi članica
Društva kmečkih deklet in žena Sveta Ana,
ob različnih prireditvah in sprejemih, ki jih
v kraju organizirajo bodisi občina ali
društva, rada speče domače pecivo in ga
prinese na prireditev. To počne, kot pravi,
za lastno dušo, saj ji tega nihče ne naroči ali
plača. Veseli jo, da lahko po svojih močeh
in zmožnostih prispeva k prijetnemu
vzdušju v kraju in h gostoljubnosti. Najraje
speče orehove in dvobarvne rogljičke ter
seveda domačo potico, ki je tako slovenska
kot tudi slovenskogoriška specialiteta.
Občina jo je za njen prispevek nagradila z
bronastim grbom, marsikdaj pa dobi
kakšno pohvalo tudi od sokrajanov, kar ji
veliko pomeni.
»Občina Sveta Ana je res lepo urejena, saj
velika večina ljudi skrbi za urejenost svojih

Tomaž Kšela

Družina Brancelj je pred veliko nočjo
polepšala središče Svete Ane.
domov. Lepo pa je, če pogledamo malo
širše in naredimo še kaj za urejenost širšega
okolja in javnih površin ter s tem občine v
celoti,« pravi Lojzka Brancelj.
Star pregovor pravi, da zgledi vlečejo.
Zgledu družine Brancelj so nekateri že
začeli slediti, denimo Niklovi iz Zgornje
Ščavnice in še nekateri. Župan Slaček

Foto: Arhiv družine Brancelj

V središču Svete Ane se velikokrat, še zlasti
pred prazniki, pojavi cvetni aranžma, ki
polepša podobo kraja. Marsikdo ne ve, da
gre zahvala za to Lojzki Brancelj iz Zgornje
Ščavnice in njeni snahi Heleni, pa tudi
možu Janezu in sinu Damjanu. Že pred
desetletjem
je
prostovoljno
začela
pripravljati različne aranžmaje, s katerimi
je polepšala vrtec svojih vnučkov in prostor
pred njim. Pohvale župana Silva Slačka,
Frančka Ruhitla in še nekaterih pa so jo
spodbudile, da je s tem nadaljevala.
Kasneje sta se s snaho odločili, da bosta po
svojih močeh prispevali tudi k čim lepšemu
videzu Svete Ane. Zato v njeno središče k
preši redno prinašata čudovite aranžmaje s
sezonskim
cvetjem
in
različnimi
skulpturami iz sena in lesa, ki jih je veselje
pogledati. Že kar nekaj časa obe krasita
tudi kotiček ob cesti v Zgornji Ščavnici,
nedaleč od njunega doma.

pravi, da se zahvaljuje vsem, ki
prostovoljno prispevajo k razvoju in lepši
podobi občine, saj je za razvoj turizma to
izjemno pomembno. »Domačega kraja in
občine ni prepovedano krasiti,« pravi
župan smeje. »Nasprotno, zaželeno je, da
čim več občank in občanov pripomore k
temu, da bosta okolica njihovega doma in s
tem celotna občina čim lepše urejeni.«

Tomaž Kšela

Sodelovali so pri projektu EuDaMus Prvomajski pohod
Na Osnovni šoli Sveta Ana so se pred

glasbenega izobraževanja. Tema prvega

nedavnim

na

Evropskega

leta tega dogodka je bila »Moč glasbe«.

združenja

glasbe

vključili

v

Učenci iz več deset osnovnih šol iz vse

praznovanje prvega mednarodnega dneva

Evrope so skupaj zapeli pesem »Together«.

glasbe v osnovnih šolah. Ob tej priložnosti

Koncert si je bilo mogoče v živo ogledati na

jih je obiskala skladateljica in dirigentka

spletu na kanalu YouTube, kjer si ga je

Tadeja

drugim

mogoče ogledati še danes. Med tremi

demonstrirala, kako naj potekajo vaje

osnovnimi šolami iz Slovenije, ki so se

pevskega zbora.

vključile v ta evropski projekt, je bila tudi

Vulc,

povabilo

ki

v

šolah

je

med

Tema prvega leta
tega dogodka je
bila »Moč glasbe«.

Osnovna šola Sveta Ana, in sicer pod

Omenjeno združenje je začelo s projektom

mladino in odrasle Janja Vidmar, na šoli pa

Evropski dan glasbe v šoli (EuDaMuS), da

so

bi

materinskem

otrokom,

omogočilo

staršem

Učenke in učence je pred nedavnim
obiskala tudi znana slovenska pisateljica za

in

praznovanje

pripravili

tudi
dnevu

prireditev
in

ob

uspešno

humanitarno akcijo Pomagajmo Ukrajini.

»Vsako leto se našega prvomajskega
pohoda udeleži od 100 do 200 udeležencev
iz osrednjih Slovenskih goric in vse
Slovenije, enkrat pa nas je bilo celo okoli

300. Osnovni namen našega pohoda je
spodbujanje rekreacije in zdravega načina
življenja, med potjo pa lahko udeleženci
izmenjajo tudi informacije in izkušnje s
področja spoštovanja delavskih pravic, ki
spadajo med temeljne človekove pravice,«
pravi Feliks Berič, ki je pred upokojitvijo
več kot trideset let delal v Avstriji, kjer se je
uveljavil tudi kot ugleden sindikalist. »Na
dosedanjih pohodih so se nam vsako leto
pridružili pohodniki iz različnih krajev
Slovenije, največkrat člani društva Pivnik iz
Kamnika in še nekateri.«
Sicer pa Turistično društvo Sveta Ana, ki
ima okoli 110 članov, vsako leto privabi v
kraj in občino veliko obiskovalcev od
drugod. »V letih pred epidemijo smo vsako
leto gostili od 60 do 70 avtobusov
enodnevnih turistov iz vse Slovenije,
seveda vse na volonterski osnovi,« pravi
Berič, ki je tudi sam turistični vodnik.

Foto: Tomaž Kšela

prijateljem

učiteljem,

mentorstvo zborovodkinje Nataše Petek.

Tako kot do epidemije covida-19, bo
Turistično društvo Sveta Ana po dveletnem
premoru ob letošnjem mednarodnem
prazniku dela, 1. maju, ponovno
organiziralo
tradicionalni
prvomajski
pohod po Anini poti. Kot pravi predsednik
društva Feliks Berič, se bodo pohodniki na
praznični dan ob deveti uri zjutraj zbrali v
središču Svete Ane, nato pa bodo krenili na
okoli 20 kilometrov dolgo pot. Ta jih bo
vodila na Dražen Vrh do kmetije odprtih
vrat Gundel - Šenveter, kjer bodo imeli
malico, ter naprej prek Rožengrunta in
mimo posestva Mihelič v dolino Ščavnice
ter mimo Feržovega mlina nazaj v Sveto
Ano, kjer jih bo v Gostišču Eber čakal
divjačinski golaž.

Virtualni koncert ob mednarodnem dnevu glasbe v osnovnih šolah si je na YouTubu mogoče
ogledati še danes.
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Občina Sveta Ana
Tomaž Kšela

Začeli so graditi poslovno-stanovanjski objekt
Na Krivem Vrhu v občini Sveta Ana je
podjetje Gradnje Lenart, na čelu katerega
je direktor Marjan Bračko, začelo graditi
poslovno-stanovanjski objekt s prostori za
večjo trgovino in devetimi stanovanji. Po
besedah župana Občine Sveta Ana Silva
Slačka se bo v ta objekt, ko bo zgrajen,
preselila trgovina Mercator, poleg tega pa
bo občina v njem kupila oziroma v zameno
za zemljišče pridobila eno stanovanje, ki ga
bo z javnim razpisom oddala v najem in
kasnejši odkup mladi družini.

Doslej je občina na ta način pomagala
do lastnega stanovanja že
petim mladim družinam.
z javnim razpisom dali v najem mladi
družini, ki se bo zavezala, da ga bo po treh
letih od občine odkupila. Plačano
najemnino za tri leta jim bo občina priznala

kot del že plačane kupnine za stanovanje.
Doslej je občina Sveta Ana na ta način
pomagala do lastnega stanovanja že petim
mladim družinam, ki bi se drugače verjetno

S stanovanjem, ki ga bo odkupila v novem
poslovno-stanovanjskem
objektu,
bo
občina v skladu s svojo stanovanjsko
politiko zadržala v Sveti Ani še eno mlado
družino. Kot pravi župan, ga bodo namreč

Foto: Tomaž Kšela

Podjetje Gradnje Lenart je na lokacĳi
novega objekta že uredilo gradbišče in
začelo kopati gradbeno jamo. Ko bo objekt
zgrajen in se bo vanj preselil Mercator,
bodo v sedanjih prostorih Mercatorjeve
trgovine odprli podružnico Mariborskih
lekarn. Na občini že pripravljajo gradbeno
dokumentacĳo za ustrezno prenovo
omenjenih prostorov. Tako bodo Ančanke
in Ančani poleg zdravstvene ambulante
dobili tudi lekarno in jim zaradi nabave
zdravil ne bo več treba hoditi v Lenart ali
druge kraje.

Tako bo videti nov poslovno-stanovanjski objekt.

odselile ali sploh ne bi prišle živet v Sveto
Ano. Kot pravi Slaček, veliko mladih na
začetku svoje poklicne poti ne more dobiti
stanovanjskega kredita, ker so zaposleni za
določen čas. V treh letih pa si lahko uredĳo
zaposlitev za nedoločen čas, nekaj
privarčujejo in pri banki vzamejo kredit za
odkup stanovanja.
»Naš pristop k reševanju stanovanjske
problematike mladih družin se je pokazal
kot odličen, zato sem ga ob eni priložnosti
predstavil tudi direktorju Stanovanjskega
sklada Republike Slovenije Črtomirju
Remcu. Naš način reševanja ga je navdušil,
češ da je v skladu z globalnim konceptom.
Po njegovih besedah je naša občina ena od
redkih, ki tudi same kaj storijo za reševanje
stanovanjskih problemov mladih in ne
čakajo samo na pomoč republiškega
stanovanjskega sklada,« pravi Slaček. »Zato
bomo z dosedanjo prakso nadaljevali.«
V občini Sveta Ana ta čas gradi stanovanja
tudi podjetje Gradbeništvo Bernjak, ki bo
na Krivem Vrhu ob dosedanjih zgradilo
novi blok s petindvajsetimi stanovanji.
Občina se z investitorjem že dogovarja, da
bi za reševanje problematike mladih družin
dve odkupila.

Tomaž Kšela

Kakovost vinskega letnika 2021 nad povprečjem
sladkorjem harmonično.
Na ocenjevanje vina je, kot pravi Kapl,
prispelo
dvainpetdeset
vzorcev.
Štiriintrideset vin je prejelo zlato, petnajst
pa srebrno medaljo. Prispeli vzorci so
skupaj dosegli povprečno oceno 18,16.

Po besedah
Viktorja Kapla
je bilo grozdje ob
trgatvi zdravo.
Med posameznimi vrstami so najvišje
ocene dosegli šardone Vinogradništva

Utrinek z letošnjega ocenjevanja vin v Sveti Ani, na katerem so prispeli vzorci skupaj
dosegli povprečno oceno 18,16.
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Foto: Arhiv Društva vinogradnikov Sveta Ana

»Kakovost vin iz vinogradov v Sveti Ani je
bila lani, torej leta 2021, malo nad
večletnim povprečjem,« je po ocenjevanju
vin, ki ga je tako kot vsako leto organiziralo
Društvo vinogradnikov Sveta Ana, dejal
njegov predsednik Viktor Kapl. Po njegovih
besedah so bili vinogradniki in vinarji lani
na začetku leta zaskrbljeni, saj je spomladi
vinograde prizadela pozeba, kasneje pa
suša, ki je zmanjšala pridelek. Ker v zraku ni
bilo preveč vlage, pa trte na srečo niso
napadli njeni sovražniki – peronospora, oidi
in v jeseni botrytis, ki povzroča gnilobo v
času pred trgatvijo. Tako je bilo po besedah
Kapla grozdje ob trgatvi zdravo. Količinsko
je bilo grozdja sicer nekoliko manj kot
običajno, vendar pa je bilo kakovostno, saj
je bilo razmerje med kislinami in

Šenveter z Dražen Vrha (18,93), znameniti
traminec Marjana Poliča iz Zgornje
Ščavnice (18,77), ki vsako leto dosega
najvišje ocene tudi na ocenjevanjih vin v
širšem vinorodnem okolišu, penina Branka
Žilavca iz Žic (18,30), sovinjon Emila
Senekoviča iz Froleha (18,33), muškat
otonel Gabriela Jauka s Kremberka
(18,30), modra frankinja Damjana Župeca
iz Žerjavcev (18,30), sivi pinot Roberta
Hafnerja s Krivega Vrha (18,30); renski
rizling Roberta Hafnerja (18,27), odličen

pa je bil tudi njegov traminec (18,40), laški
rizling Franca Grajnerja (18,27), rumeni
muškat Roberta Hafnerja (18,23) in kerner
Jožeta in Alenke Breznik (18,13). Med
zvrstmi se je najbolje odrezalo vino Viktorja
Kapla z oceno 18,07.
Sicer pa so vinogradniki iz Svete Ane letos
že slovesno opravili tudi rez potomke
najstarejše trte na svetu in Postičeve trte ter
rez štiriindvajsetih različnih starih vrst trt,
ki jih gojijo.

JAVNI RAZPISI
ZA LETO 2022

Občina Sveta Ana je objavila javne razpise za leto 2022, ki so v celoti objavljeni v Aninih
novicah (št. 1/2022) in na spletni strani občine: www.sv-ana.si. Gre za javne razpise:
1. Javni razpis za podelitev priznanj Občine Sveta Ana v letu 2022;
2. Javni razpis za sofinanciranje javnih kulturnih programov in projektov v občini Sveta
Ana v letu 2022;
3. Javni razpis za podelitev denarnih nagrad dĳakom in
študentom, ki so v preteklem šolskem/študĳskem letu
dosegli nadpovprečne učne rezultate;
4. Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje
programov in projektov raznih društev v občini Sveta
Ana v letu 2022;
5. Javni razpis za izbor in sofinanciranje izvajalcev
letnega programa športa v občini Sveta Ana v letu 2022;
6. Javni razpis za sofinanciranje nakupa malih
komunalnih čistilnih naprav v občini Sveta Ana v letu 2022;
7. Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega
gospodarjenja z divjadjo v občini Sveta Ana v letu 2022.
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Občina Sveti Jurij v Slovenskih goricah
Nina Zorman

Z odsevniki za večjo varnost voznikov in živali
V Lovski družini Sv. Jurij - Jurovski Dol so prijazno pozdravili odziv Občine, ki jim je na
njihovo prošnjo priskočila na pomoč pri namestitvi in financiranju novih obcestnih
stebričkov, ki imajo nameščen tudi modri odsevnik. Nove stebričke so konec lanskega leta
uredili na cestnem odseku, ki gre mimo lovskega doma do rondoja, in na cesti, ki gre v
smeri Jurovski Dol–Trate. Njihova vizija pa je, da bi s temi odsevniki opremili čim več cest,
saj bi pripomogli tako k zaščiti živali (srnjadi) kot tudi k varnejši vožnji voznikov.
Pogovarjali smo se s starešino Lovske družine Sveti Jurij - Jurovski Dol Ivanom Bračičem,
ki je povedal, da v njihovi družini beležijo tudi do 15 % izgub srnjadi zaradi povozov na
cestah.

Kako delujejo modri odsevniki?

Foto: Nina Zorman

Cesta, ki je opremljena s temi odsevniki, je za živali, potem ko motorno vozilo zapelje
mimo, normalno prehodna, saj ne ustvarjajo stalne prepreke oziroma ne onemogočajo
nujno potrebnega prehajanja živali čez cestišče. Prepreka je aktivna le, ko odsevnik obsveti
svetloba žarometa. Modri odsevniki naj tudi ne bi imeli negativnih vplivov na okolje in
voznike. In zakaj ravno modra barva? To barvo divjad dojema kot opozorilno barvo in se
ji izogiba, saj se v naravi modra barva skoraj ne pojavlja, tako da za živali predstavlja tujek
v okolici in potencialno nevarnost. Ker so odsevniki zasnovani polkrožno, ob gibanju vozila
ustvarĳo gibanje svetlobe, kar živali spodbudi k večji previdnosti.

Velikega pomena je previdna in zmerna vožnja
V Lovski družini Sv. Jurĳ - Jurovski Dol opažajo, da je največ povozov divjadi med vikendi,
saj so ljudje za volanom manj pozorni in osredotočeni na cesto. »Kljub tem sodobnim
preprekam za živali žal ne moremo 100-odstotno preprečiti nesreče. V bistvu je še vedno
velika odgovornost na nas voznikih, da poskušamo voziti zmerno in previdno, saj se v
veliko primerih trku z divjadjo lahko izognemo, vendar zaradi (pre)velike hitrosti ne
uspemo tega preprečiti,« obrazloži gospodar Lovske družine Sv. Jurĳ - Jurovski Dol Franc
Senekovič.

V prihodnosti želijo modre odsevnike postaviti tudi na
cesti skozi Partinje
Ker gre za kar precejšen finančni zalogaj, saj en modri odsevnik stane okoli 10 EUR, so v
Lovski družini Sv. Jurĳ - Jurovski Dol prošnjo naslovili tudi na zavarovalnice, vendar se je
na dopis do zdaj odzvala samo Zavarovalnica Triglav. Ko so se glede ceste, ki vodi skozi

Jurovski Dol, iz smeri Lenarta, ki je v upravljanju Direkcĳe za infrastrukturo Republike
Slovenĳe, obrnili po pomoč, so jim odgovorili, da trenutno ne morejo ugoditi njihovi
prošnji, saj v evidencah ni jasno razvidno, da je bil povoz zares na omenjeni cesti, zato (za
enkrat) niso upravičeni do namestitve modrih odsevnikov s strani Direkcĳe za ceste
Republike Slovenĳe. Nova študĳa bo v letu 2022 in morda bo tokrat odgovor za omenjeno
cesto pozitiven. Ivan Bračič meni, da bi njihovi prošnji morale delno prisluhniti tudi
zavarovalnice, saj so one tiste, ki so finančno najbolj obremenjene, ko je treba izplačati
odškodnine v primeru naleta divjadi (materialna škoda na vozilih in zdravstvene posledice
pri voznikih). Investicĳa v te plastične obcestne količke je po ocenah Lovske družine Sv.
Jurĳ - Jurovski Dol težka več tisoč evrov, vendar je na dolgi rok strošek, glede na izplačilo
odškodnin in vseh posledic, verjetno veliko nižji.

Miroslav Breznik

Ohranjajmo tradicijo špilanja in krikanja!
Monika Vnuk, Tamara Vandur in Dušan Pušnik so s svojimi vložki tudi letos popestrili
prireditev. Z njimi pa je ob odličnem vzdušju ter spodbujanju in krikanju voditeljice veselo
zakrikalo tudi občinstvo. Na prireditvi so zbirali tudi prostovoljne prispevke, ki jih bodo v
društvu namenili za opremo njihovih folklornih skupin in druge dejavnosti društva.

V nedeljo, 10. aprila 2022, je Kulturno društvo Ivana Cankarja Jurovski Dol v kulturnem
domu v Jurovskem Dolu organiziralo že četrto zabavno prireditev »Zašpilaj in zakrikaj po
domače«. Tatjana Pečko je ob temperamentnem vodenju prireditve veselo krikala in
obiskovalcem predstavila tudi zanimivo izročilo o tradicĳi krikanja ali juckanja (vriskanja),
ki je praviloma povezano z veseljem, bodisi ob vasovanju, porokah, planinarjenju, pri
pastirjih na planinah, košnji, trgatvah itn. Namen prireditve je, da tradicĳo krikanja
ohranimo in prenašamo iz roda v rod.
Program domače glasbe, pesmi, krikanja in humorja so pripravili Srčni muzikanti,
Ansambel Refren, Ansambel Zadetek, Veseli Jurovčani, Trio Davida Šerbineka, Jurovski
gadi, Ansambel Ajda, harmonikarka Patricĳa Kuronja - Križnik ter Duo Matic Družovič in
Mihael Hlade.
Krikarji – juckarji Marko Šebart, Jasmina Dreier, Uroš Dreier, Milan Roj, Rok Kurnik,
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Po prireditvi so vsem obiskovalcev prireditve, bilo jih je več kot 250, gostoljubno ponudili,
»jüžno – krüh z zablom, lűk in küklo«, pa tudi dobre žlahtne kapljice ni manjkalo. Vse
navedeno so prispevali zvesti donatorji, za kar se jim v društvu iz srca zahvaljujejo. Veselo
druženje muzikantov, krikarjev in obiskovalcev je trajalo do poznega večera. Vsi so
odhajali domov zadovoljni in nasmejani, s čimer je bil dosežen tudi eden izmed
pomembnih ciljev organizatorja.

Foto: Maksimiljan Krautič

Foto: Maksimiljan Krautič

Namen prireditve je,
da tradicijo krikanja ohranimo in
prenašamo iz roda v rod.
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Občina Sveti Jurij v Slovenskih goricah
Nina Zorman

Jurovski Dol prejel priznanje
Lipova vejica navdiha za urejeno
okolje
Priznanje je zasluga
prebivalcev Jurovskega
Dola

Navdušili so jih osrednji
trg, negovana zelenica in
splošna urejenost

Podelitve priznanj ŠTZ, ki je bila konec
marca v hramu kulture Arnolda Tovornika
v Selnici ob Dravi, sta se udeležila župan
Občine Sveti Jurĳ v Slovenskih goricah
Peter Škrlec in podžupan Miroslav Breznik.
Župan se je ob prejemu priznanja Lipove
vejice navdiha za urejenost kraja Jurovski
Dol zahvalil predlagatelju in ocenjevalni
komisĳi za prepoznavnost in urejenost
trškega jedra. Dejal je, da je to priznanje
zasluga večine ljudi, ki živĳo v ožjem
centru Jurovskega Dola.

»Jurovski Dol je naselje in središče občine
Sveti Jurĳ v Slovenskih goricah. Člane
komisĳe je navdušil urejen osrednji trg, ki
ga zaokrožujejo cerkev, gostilna, župnišče
in prenovljen Slomškov dom. Izrazno
delujejo ulične svetilke in vaški studenec.
Pečat urejenosti dajejo negovana zelenica,
domiselno oblikovani grmički, urejene
klopi in koši za smeti,« so o Jurovskem
Dolu zapisali pri ŠTZ. Priznanje s strani
ŠTZ je prevzel župan občine Sveti Jurĳ v
Slovenskih goricah Peter Škrlec.

»Ta nagrada pomeni zahvalo za vložen trud
in nam pove, da so na pravi poti, in kot
občina si bomo tudi v prihodnje prizadevali
ohraniti trg v urejenem stanju ter urejenost
širiti na širše območje centra Jurovskega
Dola in na celotno področje občine. Seveda
si želimo tudi obiska turistov, ki bi poleg
lepo urejenega okolja spoznali tudi
prĳaznost ljudi in okusili naše jedi ter se
okrepčali z odlično žlahtno kapljico,«
je še povedal župan Peter Škrlec.

Vanja Čiček

Foto: arhiv občine

Štajerska turistična zveza (ŠTZ) je po
uspešno izpeljani redni letni skupščini
podelila priznanja zaslužnim članom zveze
in priznanja za urejenost okolja. V skladu s
pravilnikom o ocenjevanju so si člani
komisĳe v lanskem letu na terenu ogledali
enaindvajset različnih lokacĳ in izbrali štiri
prejemnike posebnih priznanj: Križečo vas
v občini Poljčane, Osnovno šolo Starše,
posest Dveri Pax iz Jarenine in Jurovski Dol
v občini Sveti Jurĳ v Slovenskih goricah.

Antonija Širec

začeli s prenovo cerkve sv. Jurija. Kot nam
je zaupal tamkajšnji župnik dr. Janez
Görgner, so morali za začetek del pridobiti
tudi soglasje Zavoda za varstvo kulturne
dediščine Slovenije, ki je podalo svoje
pogoje za prenovo. Sledilo je iskanje
izvajalca gradbenega nadzora in izvajalca
gradnje. Za slikopleskarska dela fasade so
izbrali podjetje Slikopleskarstvo Robert
Dajčman, s. p., iz Lenarta.
31. decembra 2021 so podpisali pogodbo
za začetek del, konec januarja pa pridobili
soglasje Zavoda za varstvo kulturne
dediščine Slovenĳe, ki je določilo, katere
odtenke barv je dovoljeno nanašati na
cerkev. Za soglasje prenove so zaprosili tudi
Nadškofijo Maribor, saj je investicĳa
presegla 15.000 evrov. V okviru varnosti pri
delu so zaradi višinskih del izbrali tudi

V sklopu prenove so opravili potrebna
zidarska dela na zvoniku, impregnirali
stene proti algam, nanesli emulzĳo in
barvo. Ob pregledu objekta je nadzorni
ugotovil, da je treba popraviti še nekatere
žlebove in zidne obrobe ter za sanacĳo
angažirali stavbnega kleparja. Notranjosti
niso prenavljali, saj je bila slednja
prenovljena pred enajstimi leti.
»Dela so se končala na veliki petek, ravno v
pravem času pred začetkom velikonočnih
praznikov,« je sklenil župnik, ki za zbiranje
sredstev cilja tudi na župljane. »Pogodbena
vrednost del je 43.000 evrov z DDV, a se bo
zaradi rasti cen materialov verjetno še
podražila. Občina je za prenovo prispevala
10.000 evrov, ostalo moramo zbrati s
prostovoljnimi prispevki,« pojasnjuje dr.
Görgner.

Foto: Maksimiljan Krautič

Tretješolcem so bili najljubši eksperimenti vrtinec v plastenki, glasbena plošča, pojoča
posoda in klavir.
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Konec marca je učence Osnovne šole J.
Hudalesa Jurovski Dol že drugič obiskala
Hiška eksperimentov, ki je učilnice za en
dan spremenila v center znanosti. Hiška
eksperimentov je interaktivni mobilni
center znanosti, ki ga izvaja Hiša
eksperimentov iz Ljubljane. Učence
navdušuje
za
učenje,
raziskovanje,
radovednost, postavljanje vprašanj in
iskanje odgovorov. Naravoslovne zakone so
učenci
spoznavali
prek
aktivnega
preizkušanja petdesetih eksperimentov, ob
katerih so tešili radovednost in se
neizmerno zabavali.
Oči večine učencev so se lesketale od
navdušenja, zato je bila težka naloga
izbrati najljubši eksperiment.

Foto: arhiv šole

Prenova cerkve Sv. Jurija je končana Hiška eksperimentov obiskala
osnovno šolo
Na začetku marca so v Jurovskem Dolu
varstvenega inženirja.

Učenci so uživali v znanstveni dogodivščini
»težiščelogiji« ali pa »plinologiji«. Pri
»znanstvenem krneki« so izdelali lasten
eksperiment. Ob izvedbah zabavnih
eksperimentov so učenci pridobili veliko
novega znanja, saj so eksperimente, ki so
jih izvajali in opazovali, morali tudi
razložiti.

Hiša eksperimentov
je navdušila
učence in učitelje.
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6. aprila je Sveto Trojico obiskal minister za
kmetijstvo Jože Podgoršek. Z županom
Občine Sveta Trojica Davidom Klobaso sta
si ogledala lokalno kmetijo Vračič, kjer se
poleg kmetijstva prepletata tudi skrb za
kulturno dediščino in prenos starih
običajev na naslednike. Kmetijo vodita
gospodar Andrej in gospodarica Dragica
Vračič, predsednica Društva kmečkih žena
in deklet Sveta Trojica. Obiskala sta tudi
modernizirano kmetijo Švarc, kjer dnevno
namolzejo več kot 1.000 litrov mleka,
skupaj slabih 400.000 litrov na leto.
»Še veliko bi jih lahko obiskali, saj imamo v
naši občini kar nekaj takih, ki so vzorni in
navdihujoči primeri,« poudarja župan
David Klobasa.

Sledila je okrogla miza v samostanski kleti,
na katero sta župan David Klobasa in
minister Jože Podgoršek povabila tudi
predstavnico svetovalne službe Cvetko
Bunderla in kandidatko za poslanko mag.
Natašo Bauman. Kot pojasnjuje minister
Podgoršek, so spregovorili o prehranski
varnosti in trenutnih razmerah v verigi
preskrbe s hrano. Dotaknili so se tudi
tematike priložnosti za kmetijstvo in
podeželje v novem programskem obdobju.
»V dobrem vzdušju in optimistično smo
zaključili razprave, odprta vprašanja in
usmeritve,« pogovor strne župan Občine
Sveta Trojica.
Vanja Čiček

Petdeset let Društva
upokojencev Sveta Trojica

Foto: arhiv občine

Sveto Trojico obiskal
minister za kmetijstvo

Foto: arhiv občine
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Na minulem rednem letnem občnem zboru Društva upokojencev Sveta Trojica je župan
Občine Sveta Trojica David Klobasa pohvalil delo društva in vsem prisotnim izrekel lepe
želje tudi za nadaljnje sodelovanje. Predsednik Društva upokojencev Sveta Trojica Darko
Perko je pri predstavitvi načrta dela za obdobje 2022–2023 poudaril, da so člani društva
zelo aktivni na svojih področjih, zlasti na področju kulture, kjer je glavna koordinatorka
ga. Marija Klobučar, ki je za svoje delo poleg drugih vidnih članov prejela tudi pisno
zahvalo za uspešno delo v preteklem obdobju. Društvo je ob jubilejni petdeseti obletnici
delovanja izdalo svoj zbornik, ki je opremljen z bogatim slikovnim materialom in zajema
čas vse od ustanovitve leta 1972.

Trojiške kmečke ženske s pesmijo ponovno pokazale
svoje skrite talente
Na prvi spomladanski dan so v Društvu upokojencev Sveta Trojica ponovno organizirali
dogodek Skriti talenti, kjer trojiške gospodinje, kmečke ženske in upokojenke med seboj
podelijo svoje pesmi ali poezijo. Koordinatorka Marija Klobučar nam je zaupala, da gre že
za 17. srečanje in da je število pridruženih žensk vsako leto večje. Prvič jih je bilo šest, letos
že triindvajset, a bilo bi jih še več, če ne bi bilo epidemije covida-19. »Že dolgo nazaj sem
opazila, kako so kmečke ženske nadarjene,« je dejala Klobučarjeva, ki že sedemnajst let vsa
spisana dela spravlja v posebni knjižici, ki jo vse članice prejmejo ob ponovnem snidenju
na prvi spomladanski dan prihodnje leto.
Vanja Čiček

Tanja Arih Korošec

Razstava pirhov v samostanski
kleti je odlično uspela

Darja Šuta

Po dveh letih je samostansko klet krasila razstava pirhov in ostalih velikonočnih
predmetov, inovativnih instalacij ter slik. Klet je ponovno oživela, številni obiskovalci so si
navdušeno ogledovali čudovito razstavo katero je organiziral Zavod za turizem Sveta
Trojica v sodelovanju z lokalnimi društvi, naselji in svetniki. Na razstavi so sodelovali tudi:
OŠ in vrtec Sveta Trojica, Knjižnica Lenart, Dom Sv. Lenarta, VDC Polž Maribor, KUD
Studenci, KD Babičina Skrinja, TŠC Maribor, Andrej Bešvir in Frančiška Šafarič.

Turistično društvo Sveta Trojica
želi privabiti čim več mladih
Na minulem občnem zboru Turističnega društva Sveta Trojica so z veseljem ugotovili, da
jim je kljub epidemiološkim omejitvam uspelo izvesti kar nekaj aktivnosti. »Predvsem smo
ponosni na izvedbo Živih jaslic v decembru,« nam je zaupala predsednica društva Darja
Šuta in dodala, da je bila prireditev dobro obiskana, čeprav so se je lotili prvič. »Ker imamo
zelo zveste in aktivne člane, imamo tudi letos veliko načrtov; predvsem bi radi vključili
čim več mladih. Hvaležni smo tudi Občini Sveta Trojica in Zavodu za turizem za dobro
sodelovanje, saj skupaj zmoremo več.«

Foto: arhiv občine

Vanja Čiček

Vanja Čiček

Javni poziv za oddajo vlog za
dodelitev denarnih nagrad za
dijake in študente
Nagrade Občine Sveta Trojica v Slovenskih
goricah se podeljujejo dĳakom ter rednim
in nezaposlenim izrednim študentom na
vseh stopnjah bolonjskega študĳa, ki so
državljani Republike Slovenĳe in imajo
stalno prebivališče v občini Sveta Trojica v
Slovenskih goricah. Upošteva se uspeh
dĳakov, študentov in diplomatov šolskega
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oziroma študĳskega leta 2020/21.
Vsi, ki se potegujejo za denarno nagrado,
morajo vloge oddati do 16. maja 2022.
Dokumenti, priloge in druge podrobnosti
so dostopni na občinski spletni strani
www.svetatrojica.si, v rubriki Javni razpisi,
pozivi in druge objave.

Tanja Arih Korošec

Zavod za
Izobraževanje za
turizem Sveta
lokalne vodnike
25. in 26. marca je Zavod za turizem Sveta
Trojica ponuja
Trojica v sodelovanju s Turističnim
priložnost za delo društvom Sveta Trojica organiziral
Si želiš biti del ekipe, ki skrbi za
organizacijo in izvedbo dogodkov, kot so
Trojicafest, Trilogija, Nedelje ob jezeru?
Zavod za turizem Sveta Trojica v letu 2022
ponuja možnost občasnega dela na
dogodkih.
Delo je namenjeno aktivnim mladim
posameznikom in obsega prodajo na
stojnicah, prodajo vstopnic, pomoč pri
koordinaciji in izvedbi dogodkov, delo v
strežbi in podobno.
Zavod pa v času od maja do oktobra išče
tudi osebo za delo na projektih. Zaželene
so izkušnje iz turizma, organizacije
dogodkov in dela z ljudmi. Delo poteka vse
dni v tednu in v času trajanja dogodkov.
Prijave
lahko
pošljete
na
turizem@svetatrojica.si,
za
dodatne
informacije pa pokličite na 031 702 904.

izobraževanje
za
lokalne
vodnike.
Strokovne vsebine s področja zgodovine,
geografije, kulturne dediščine in tradicije je
podajal dr. Marjan Toš, medtem ko je cerkev
s
samostansko
knjižnico
podrobno
predstavil pater Bernard. Direktorica
Zavoda za turizem Sveta Trojica Tanja Arih
Korošec je izpostavila pomembno vlogo
lokalnih vodnikov, ki jo imajo ti kot
ambasadorji promocije kraja. Lokalni
vodnik je po navadi tisti, ki je prvi stik z
obiskovalci. Poleg znanja, ki ga lahko vodnik
osvoji v teoriji, je še pomembnejši praktični
del. Prav zato so redna izobraževanja in
izpopolnjevanja nujno potrebna. Vse
udeležence tokratnega izobraževanja še
čaka praktični preizkus, v drugi polovici leta
pa se načrtujejo nova izobraževanja na temo
vinskega turizma in kulinarike.
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Občina Sveta Trojica v Slovenskih goricah
Vanja Čiček

Štajerska hiša kulinarike: »Kdo bo delal, ko nas več ne bo?«

»Glede na potrebe še vedno nimamo dovolj
zaposlenih. Lani smo kuharja prek Zavoda
za zaposlovanje iskali celo leto. Že ob
oddaji oglasa za zaposlitev kuharja, pri
čemer smo v bistvu navedli minimalne
poklicne zahteve, so nas na zavodu
opozorili, da kuharjev ali strežnega osebja
praktično ni,« nam zaupa Brodnjak.
Vzrokov za to, da smo v nekaj letih
gostinske poklice spravili na raven
deficitarnosti, je več. Nekaj jih je privabila
Avstrija, precej pa se jih je v času covida
zaradi onemogočenega dela odločilo za
poklicno prekvalifikacijo – in v gostinstvo
se niso vrnili. A kot poudarja Kramberger,
je problematično zlasti razvrednotenje
poklica. Družbenika se strinjata, da se je
finančno razvrednotenje poklica predolgo
vleklo. Sploh delavci v večjih obratih so bili
kronično podplačani, s tem pa so
delodajalci naredili škodo še za leta naprej.
Posledično sedaj slovenski gostinci nove
kadre uvažajo iz Srbije in Črne gore.
Za urjenje v Michelinovi restavracĳi
pripravljeni delati zastonj
»Pred petnajstimi leti sem preko
študentskega servisa za delo preko vikenda
iskal pomoč v strežbi in oglasilo se je okoli
30–40 ljudi. Zdaj lahko o tem samo sanjaš,
pa četudi postaviš dobro urno postavko,«
razočarano sklene Kramberger, ki za
nastalo situacijo krivi tudi družbo in
državo, ki za delo sposobnim osebam
nudita
precejšnjo
socialno
pomoč.
»Nekateri starši svojim otrokom nudijo
preveliko potuho in jih ne spodbujajo k
tovrstnemu delu. A nekdo bo moral delati.
Kdo bo delal, ko nas več ne bo?« Gregor ob
tem dodaja, da kot novinci, zaposleni v
Michelinovi restavraciji La Gritta na
Sardiniji, v času tako imenovanega
stažiranja več mesecev niso prejeli niti
centa, s čimer so bili sicer predhodno
seznanjeni. »Želeli so se učiti in zato so bili
pripravljeni delati tudi zastonj,« pojasnjuje
Brodnjak, ki je tako sedem mesecev živel
zgolj od napitnine.
Skoraj toliko upokojencev kot študentov
Da bi v svoje vrste privabila mlade,
nadobudne kuharje ali delavce v strežbi,
sta družabnika vložila svoja sredstva v
opremo učilnice za strežbo na Šoli za
ekonomijo, turizem in kmetijstvo, ki deluje
v sklopu Šolskega centra Ptuj. A nekega
omembe vrednega odziva ni bilo. Po drugi
strani pa jim v skoraj istem številu kot
študenti na pomoč priskočijo upokojenci, ki
jim je doma dolgčas in si želijo nadaljnje
zaposlitve. »Ti ljudje so vajeni dela in so
veliko raje prisotni v delovnem procesu, kot
da bi sedeli doma,« komentira Kramberger.
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Kljub oviram se ekipa trudi še naprej in
vsem naročnikom z brezhibno izvedenim
cateringom prinaša neprecenljive spomine
na najlepše dogodke njihovega življenja.
Od valete, maturantskega plesa in vse do
poroke.

Vanja Čiček

V Avstrĳi domov ob polnoči, v Slovenĳi
bi se zabavali do jutra
»Smo ekipa petnajstih ljudi, ki smo svoje
delo vzeli kot del življenja. Vseeno pa bi
lažje shajali z dodatnim kadrom ... A
nekateri se dela prestrašijo, zlasti ker gre za
delovnik, ki nekaterim predstavlja prevelik
izziv. Navsezadnje smo prisotni na
prireditvah, ki se lahko zavlečejo v noč.
»Avstrijski gostje poroko zapustijo do
polnoči, slovenski pa nas kvečjemu
vprašajo, do katere ure zjutraj lahko
ostanejo. Povsem druga mentaliteta,« ob
tem v smehu komentira Brodnjak. A nočno
delo prinaša tudi večje zaslužke, kar morda
komu pomeni več od dnevnega delovnika.
Sprejemajo že naročila za leto 2023
Dela v Štajerski hiši kulinarike je že sedaj
ogromno, saj Sašo in Gregor povprečno
oddelata kar 300 ur mesečno. Če bi v
pomoč dobili novo delovno silo, bi si lahko
trenutno zaposleni malenkost oddahnili, a
zaradi hudega pomanjkanja kadrov nič ne
kaže v to smer. Prostega časa ostane bore
malo, saj moraš biti v takšnem poklicu
vseskozi na voljo. Telefoni neumorno
zvonijo, zanimanja za postrežbo in catering
na porokah, valetah, maturantskih plesih
ali zaključnih zabavah je ogromno.
Trenutno so kapacitete do oktobra povsem
zapolnjene, sprejemajo celo že naročila za
poroke za 2023.
Ko se pomĳe zadnja posoda, jih pričaka
papirologĳa
Med mesecema majem in julijem že četrtič
načrtujejo postavitev večjega šotora za
poroke v bližini ptujskega hotela Primus.
Letos imajo na sporedu kar triindvajset
maturantskih plesov po celi Sloveniji. Na
posameznem maturantskem plesu je treba
postreči tudi do 900 oseb, a delo za
tovrstno prireditev se konča šele tri dni
pozneje, ko so oprani ves jedilni servis,
pribor in prti. Ko se postreže zadnjega
gosta in umije zadnja posoda minule noči,
se začnejo papirologija in novi dogovori za
nadaljnje dogodke. Gregor skrbi za
pogovore s strankami, pripravlja ponudbe
in skrbi za menije, Sašo pa poskrbi za
finančni del.
Za nov porcelan in pribor 20.000 evrov
»Nekateri mislijo, da midva zasluživa neko
bajno plačo, a realnost je takšna, da sva se
recimo v času covida odpovedala delu
svojega zaslužka, da sva ga dala
zaposlenim. Iskreno, če bi bila za ta vloženi
čas zaposlena v kakšnem večjem obratu, bi
skoraj zagotovo zaslužila več,« nam zaupa
Kramberger. Že sama nabava nove opreme
namreč terja precejšnje vložke. »Tik pred
covidom smo nabavili novo opremo za
maturantske plese; za porcelan in pribor
smo plačali približno 20.000 evrov.«

Posadili medovite rastline
Občina Sveta Trojica je v okviru akcije
Sajenje medovitih rastlih, ki jo je
organizirala Čebelarska zveza Slovenije
(ČZS), v občini zasadila maline in gorske
javorje. Maline bodo v času cvetenja paša
za čebele, ko dozorijo, pa bodo zdrav
posladek tako za mlajše kot za starejše
občane in obiskovalce. Sadike malin je
občina uspešno pridobila na razpisu ČZS,
sadike gorskega javorja pa je pridobila od
Čebelarskega društva Sv. Trojica - Lenart.

servisa za pridelavo 70 % hrane.
Akcija ČZS prav tako sovpada s ciljem
Evropske unije, ki želi do leta 2030 na
svojem celotnem območju posaditi 3
milijarde dreves, kar bi močno prispevalo k
zmanjšanju emisij toplogrednih plinov.

Slovenski čebelarji si prizadevajo, da se do
leta 2030 v Sloveniji posadi 2 milijona
medovitih rastlin. Cilj projekta je povečanje
medovitosti Slovenije, s čimer se poskrbi za
medenje v prihodnosti, ko bo preživetje
opraševalcev zaradi podnebnih sprememb
vedno težje. S tem dajejo pobudo
celotnemu svetu, da se priključi njihovemu
projektu, saj naš planet potrebuje sajenje
medovitih dreves za ohranjanje okolja in
opraševalcev ter posledično za preživetje
opraševalcev in zagotavljanje opraševalnega

Foto: arhiv občine

Povpraševanja vse več, kadrov pa ni
Družbenika Sašo Kramberger in Gregor
Brodnjak trenutno redno zaposlujeta devet
oseb, nekaj jih je zaposlenih tudi prek
podjemnih pogodb. Ker je povpraševanja
po njihovih storitvah vse več, sta vedno na
preži za novimi kadri, a teh preprosto ni.

Ker gre za potrošni material, ki se okruši,
razbije, raztrga ali izgubi, bo treba
naslednje leto vse skupaj vnovič menjati.
Redno je treba vzdrževati tudi dva kombija,
nabavljati nove prte, prav tako se občasno
opravijo večji nakupi dražje opreme, od
konvektomata do novega pulta. Rednih
stroškov tako gotovo ni malo.

Foto: osebni arhiv

Štajerska hiša kulinarike je podjetje,
katerega dobro ime je doseglo že domala
vsa slovenska mesta. Četudi so že od leta
2007 kot najemniki stacionirani v
»Gočovskem dvorcu« v Gočovi 38a v občini
Sveta Trojica, so s svojim slovesom že
davno presegli meje Slovenskih goric, saj s
svojim enkratno izvedenim cateringom za
poroke, valete, maturantske plese ali
zaključne zabave, pa tudi s celotno
organizacijo porok, postavljajo nove
standarde v gostinstvu.

Vanja Čiček

Najvišja ocena za traminec
V Društvu vinogradnikov Sveta Trojica so
skupaj z Društvom vinogradnikov in
ljubiteljev vina Cerkvenjak opravili
dvajseto društveno ocenjevanje vin letnika
2021. Petčlanska strokovna komisija je
ocenila 47 vzorcev vin trojiških vinogradnikov.
Kot je sporočil nekdanji predsednik Društva
vinogradnikov
Peter
Leopold
iz
Vinogradništva Leopold, je najvišjo oceno,
to je 18,67, prejel vzorec Marjana Poliča za

vino traminec. Ob letošnjem občinskem
prazniku bodo podelili 33 zlatih in 10
srebrnih medalj.
»Člani komisĳe so izredno pohvalili aromo
in splošno kakovost naših vin. Zelo
kakovostna vina iz letošnjega ocenjevanja
vin bo možno degustirati v razstavnoprotokolarnem centru Sveta Trojica pod
vodstvom Zavoda za turizem Sveta
Trojica,« je zapisal Leopold.

Iz zaprašenih arhivov ...
Oroslav Caf se je rodil 13. aprila 1814 kmečkim staršem
Matiji Cafu in Magdaleni Belan v Zgornjih Verjanah pri
Sveti Trojici v Slovenskih goricah. Pri krstu je dobil ime
Jurij, po nemško Georg, doma pa so ga klicali Jirga. Krstno
ime si je kasneje v svoji vseslovanski gorečnosti
»podomačil« v Oroslav. Osnovno šolo je mladi Jirga
obiskoval v Sveti Trojici, ki je bila v tem času močno
nemška. V kroniki trojiške šole ni mogoče izvedeti skoraj
nič o Cafovem šolanju oziroma njegovem življenju. Šolo je
začel obiskovati v letih 1820 in 1821 in jo kot izjemno
nadarjeni deček nadvse uspešno končal.
Piše: dr. Marjan Toš
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Dr. Marjan Toš

Marija Čuček

Paberki o stari lenarški pekarni ali
kruh naš vsakdanji ... (1. del)

Marjetica navadna
(Bellis perennis)

Kruh - najstarejše
pripravljeno živilo

Za marjetico bi lahko rekli: hodimo po njej,
je ne opazimo, a vendar je vredna vse
pozornosti. Simbolizira otroštvo, lepoto,
nedolžnost in moč preživetja. Legenda
pravi: ko je Marija bežala v Egipt, so iz
njenih solz vzklile marjetice. Domača
imena za marjetico so: gospodičnica,
iskrica, katarinčica, ptičica, micika,
sklepnica, zvezdica, tratinščica itd. Je
trajna zelika z jajčastimi listi, ki tvorijo
pritlično rozeto, iz katere požene golo
cvetno steblo, na katerem je cvetni košek
bele barve z rdečkastim robom. Rahlo diši,
okus ima kiselkast, grenak in nekoliko
trpek. Prilagodi se vsakemu rastišču,
preživi mnogo košenj, zato cveti od
pomladi do jeseni. Za sušenje nabiramo
liste pomladi, cvetove pa vso cvetno sezono
v lepem vremenu – posušimo jih v senci.
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Ko je Bog pregnal človeka iz raja,
mu je dal pest žitnih zrnc in če
človek ne bi bil pohlepen, bi mu
to zadostovalo za preživetje.
Imeti kruh pa ni pomenilo biti le
sit, temveč tudi biti srečen, živeti
v blaginji in biti močan. Zato je
kruh krojil zgodovino človeštva,
delil ljudi na revne in bogate, bil
je plačljivo sredstvo
in davčno merilo. Zaradi kruha
so divjale vojne …

Med 1. svetovno vojno je kruh postal
dobrina izobilja, ker je bil tako pičlo
odmerjen. Pšenica se ni pridelovala, ker so
se polja spremenila v bojišča. Rekrutiranje
pekov je povzročilo probleme: kje najti
ljudi, ki bi bili sposobni ročno umesiti testo.
Ženske so morale zamenjati može na
delovnih mestih. K sreči so uporabljale
orodje, ki je njihovo delo olajšalo. Od tod
tudi nagel razvoj mehanskih mešalnikov v
tistem času. Drug razlog za preživetje
Evrope je bil uvoz ameriške pšenice.
Združene države so zavrnile dobave
Nemčiji in Avstriji. Žita so postala orodje za
izvajanje političnega in ekonomskega
pritiska. Dvajseta leta minulega stoletja so
bila brezskrben in sproščen čas. Kruh je bil
spet zlahka dostopen. V tem kontekstu se je
prvič pojavila tudi bageta in nato postala
strašansko priljubljena. Postala je francoski
simbol, prepoznaven po vsem svetu. Leta,
ki so sledila, so bila mnogo manj srečna.
Izbruhnila je druga svetovna vojna in
prinesla razdejanje ter pomanjkanje. Kruh
je bil spet skopo odmerjen in racioniran ter
zelo slabe kakovosti. Bil je sive barve in
narejen iz mešanice polnozrnate pšenične
moke ter mok iz fižola, koruze, ječmena,
krompirja in riža. Po drugi svetovni vojni je
postal zelo priljubljen bel kruh. Črni je ljudi
preveč spominjal na vojna leta. Bili so siti
že pogleda nanj! Petdeseta leta 20. stoletja
pa so bila tudi čas razcveta. Večja
povprečna plača je pomenila, da so ljudje
lahko segali po vrsti drugih prehrambnih
izdelkov, kot so sir, meso in ribe. Kruh je
izgubil del priljubljenosti in njegova poraba
se je strmo znižala1.
1

www.koroškepekarne.si z dne 26.03.2021
Se nadaljuje ...

Marjetica vsebuje naslednje zdravilne
snovi: čreslovine, eterična olja, sluzi,
grenčine, saponine, kisline, tanine, vitamin
C, betakaroten itd. Te snovi učinkujejo
tako, da čistijo kri, lajšajo izkašljevanje pri
bronhitisu in astmi, krepijo in pospešujejo
presnovo, poživljajo organe, delujejo proti
krčem in bolečinam pri menstruaciji,
revmi, putiki, rahlo odvajajo vodo iz telesa,
lajšajo težave pri razširjenih venah in
hemoroidih, so dobra pomoč pri vnetem
želodcu in črevesju.
Čaj: žličko cvetov in listov prelijemo z 2 dl
vrele vode, pustimo stati 15 min,
precedimo, lahko dodamo limonin sok in
med. Pijemo 3 skodelice dnevno, vedno
sveže pripravljenega, dobro ga je piti na
tešče in pol ure pred jedjo. Pri težavah z
bronhitisom in astmo mu dodamo borov ali
žajbljev med. Če čaj pijemo v preventivne
namene, je dovolj ena skodelica dnevno.
Ašič ob prehladih priporoča pitje čaja iz
marjetice, lipe in bezga.

Sveži sok:
eno žlico
svežega soka
iz
marjetice
razredčimo z vodo in pijemo za pomladno
čiščenje krvi. Lahko pa sveži sok zmešamo
z medom in ga uživamo pri obolenju dihal
po 3 žlice dnevno, prav tako razredčenega
z vodo.
Tinktura: pripravimo jo iz treh pesti
drobno narezanih cvetov in listov marjetice
ter litra žganja, pustimo stati 3 tedne,
dnevno pretresemo, precedimo in hranimo
na temnem. S tinkturo masiramo boleča
mesta pri revmi in putiki. Lahko pa 10
kapljic tinkture dnevno zaužijemo z malo
vode kot preventivo proti nastajanju peska
in kamnov v ledvicah. Marjetico lahko tudi
uživamo v obliki dodatkov k solatam in v
namazih.
Namaz iz marjetic: eno pest drobno
narezanih marjetic zmešamo s četrt
kilograma skute, dodamo tri stroke česna
(lahko tudi žlico sveže narezanega
čemaža), sol, mleto rdečo papriko, nekaj
kapljic limoninega soka in toliko kisle
smetane, da dobimo mazljiv namaz.
Namažemo ga na kruh ali ponudimo h
krompirju v oblicah.
Priporočam vam, da si v teh lepih
pomladnih dneh naberete marjetic za
zdravje, čeprav nekateri še danes
verjamejo, da so najbolj zdravilne tiste, ki
so nabrane na prvi poletni dan. Naučite
otroke spletati venčke iz teh belih cvetov.
Kot otrok sem jih z veseljem spletala in tudi
pri zeliščarskem krožku so otroci uživali pri
tem opravilu.

Tomaž Kšela

Razstava Moja krajina – moja veduta
v Sveti Ani
V avli občine Sveta Ana je lenarška
izpostava Javnega sklada RS za kulturne
dejavnosti v sodelovanju z občino, Galerĳo
Konrada Krajnca in Likovnim društvom
Lajči Pandur pripravila tematsko razstavo
»Moja krajina – moja veduta«. Na njej svoja
dela razstavljajo Jožica Andrejč, Barbara
Borlovan, Jerneja Doler, Anica Janžič,

Marjan Kokol, Valerĳa Kuhar, Marĳa Lutar,
Romeo Štrakl, Slavko Toplak in Andreja
Zrnec. Strokovno žirĳo sestavljajo likovni
kritik in kustos Mario Berdič, slikar Konrad
Krajnc in profesorica likovne umetnosti in
magistrica scenskega oblikovanja Nina
Šulin. Razstava bo na ogled do 20. maja.

Foto: arhiv občine

Kruh velja za eno najstarejših pripravljenih
živil. Prvi dokazi o peki kruha segajo
30.000 let nazaj. V Evropi so na posebnih
terilnih skalah našli ostanke škroba, za
katere domnevajo, da so ostanki neke vrste
moke za kruh. Žito je postalo osnovna
surovina za kruh v neolitiku (okoli 10.000
let pr. n. št.), ko so ljudje začeli s
poljedelstvom. Prve vrste kruha niso
vsebovale kvasa, saj kruh rahlo vzhaja že s
pomočjo kvasovk, ki se nahajajo na zrnu
samem. Na Bližnjem vzhodu je v 8.
tisočletju nomadski način življenja z lovom
in
nabiranjem
sadežev
postopoma
nadomestilo obdelovanje zemlje. Zaradi
posebno ugodnega podnebja so lahko
kmetovalci gojili mnoge različne vrste
kulturnih rastlin. Prav v tem območju so se
pojavile tudi prve namenske, proti vrhu
zožene peči (7000 pr. n. št.), kakršne še
danes uporabljajo v Afganistanu in jim
pravijo 'tanur' ali 'tafur'. Zgodovinarji
menijo, da so kruh odkrili Egipčani v 5.
tisočletju pr. n. št. Legenda pravi, da je
egipčanski pek, ki je bil zelo pozabljiv (tudi
lahkomiselnost je torej včasih vir iznajdbe),
nekoč pustil svojo žitno kašo vnemar,
namesto da bi jo spekel. Tako je imela čas
fermentirati in je iz nje nastal prvi vzhajani
kruh v zgodovini. Ozemlje starega Egipta je
obsegalo tudi zelo rodovitno zemljo na
bregovih Nila, kjer so kmalu začeli v
velikem obsegu gojiti žitarice. Zahvaliti se
jim moramo za številne izume, med drugim
tudi za sito za moko. Tudi Grki so odkrili
kruh, njihova iznajdljivost pa jim je
omogočila, da so naglo izboljševali svoje
postopke izdelave in širili ponudbo svojih
izdelkov. Iznašli so tako imenovani olintski
mlin iz dveh kvadratnih mlinskih kamnov,
položenih drug vrh drugega, ki so ju gnali
sužnji prek vzvoda (okoli 2700 pr. n. št.). V
stari Grčiji je prvič nastal tudi pekovski
poklic. Grški peki so izdelovali kruh in tudi
prvo fino pecivo. V 2. st. pr. n. št. so že znali
pripraviti do 72 različnih vrst kruha.
Rimljani so postopek izdelave kruha
odkrili prek svojih stikov z grško
civilizacijo. Helenske peke so kot sužnje
pripeljali v Rim, da so še njih naučili
umetnosti peke kruha. Gojenje pšenice so
tako razvili, da je bila v 1. st. pr. n. št.
razširjena že po vsem rimskem imperiju.
Grške
postopke
so
izboljšali
s
spreminjanjem načina umešanja testa in
celo izdelovali kruh v obliki lir, ptic, zvezd
in podobno. Kruh so častili kot boga. V 1.
st. n. št. rimski naravoslovec Plinij starejši
pripoveduje, kako sta galski in iberski kruh,
ki jima dodajo posneto pivsko peno
(kvasovke, ki se med fermentacijo piva
dvignejo na površino), cenjena zaradi svoje
mehkobe. Plinij starejši je poročal, da so

Galci in Iberijci pri peki kruha testu
dodajali pivsko peno, s čimer so »pekli lažji
kruh od drugih ljudstev«. V krajih, kjer so
namesto piva pridelovali vino, so ljudstva
pri peki kruha moki dodajala vinske
kvasovke in droži. Pogosto so prihranili del
testa, ki so ga nato dodali testu ob naslednji
peki. Tako testo se je imenovalo kislo testo,
tehnologija pa je do danes ostala podobna.
To lepo ponazarja, da sta bili izdelava
kruha in piva dolgo časa povezani. 18. in
19. stoletje, obdobji industrijskega in
znanstvenega napredka, sta spodbujali
modernizirane
postopke
proizvodnje
kruha, ki so jih v industrijski dobi počasi
začeli uvajati.

Foto: Marija Čuček

Zanimivosti
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Iz dela društev / kultura
Zmago Šalamun

Irena Košmerl Leš

Smelo zastavljen program dela
Medobčinskega društva invalidov
Lenart

Dan odprtih vrat in razpis za vpis

V letošnjem letu bodo v društvu izvedli več
rekreacĳskih in športnih aktivnosti.
Udeležili pa se bodo tudi srečanja invalidov
Slovenĳe, ki bo potekalo 6. avgusta na
Kopah. Ob tem bodo organizirali več
srečanj, ki jih bodo izvedli tudi za težko
pokretne in nepokretne člane društva.

Vse starše, ki si za svoje otroke želite kakovostne glasbene in baletne izobrazbe, vabimo v
sredo, 11. maja 2022, ob 18. uri v Dom kulture Lenart na prireditev z naslovom »V
glasbeni šoli je zabavno«. Predstavili bomo dejavnosti in delo naše šole.
V petek, 20. maja 2022, od 16. do 18. ure obiščite našo šolo na Dnevu odprtih vrat.
Lahko se boste sprehodili po naši šoli ter spremljali pouk in naše aktivnosti.
Preizkus glasbenih in plesnih sposobnosti za programa Glasba in Ples ter vpis v glasbeno
in plesno pripravnico bo potekal v sredo, 25. maja, in v ponedeljek, 30. maja 2022, od 17.
do 19. ure v prostorih glasbenih šol v Lenartu (Trg osvoboditve 7, Lenart) in Cerkvenjaku
(OŠ Cerkvenjak).

Foto: arhiv društva

Medobčinsko društvo invalidov je konec
meseca izvedlo zbor članov v Benediktu.
Zbora se je udeležilo 120 članov, ki jih je
pozdravil tudi župan Občine Benedikt mag.
Milan Repič.
Zbrani so pregledali narejeno v preteklem
letu in sprejeli program dela za letošnje
leto, ki ga je predstavil predsednik društva
Dušan Derganc.

Zmago Šalamun

Novi predsednik OZVVS Lenart
Jože Majcenovič

V nadaljevanju zbora so izvolili novo
vodstvo in tako je vodenje OZVVS Lenart
prevzel Jože Majcenovič, podpredsednika
združenja pa sta postala Franc Kos in Iztok
Rozin. Novi predsednik Jože Majcenovič je
zbranim predstavil program dela za
letošnje leto, ki temelji na krepitvi
domovinske zavesti, zapisovanju dogajanja
ob severni meji leta 1991, druženju,
rekreaciji in športnih igrah. Na slovesnosti
so tudi podelili priznanja, in sicer:
• zlata priznanja OZVVS Lenart so
prejeli: Iztok Rozin, Vlado Roškarič,
Stanislav Cartl, Ivan Šnajder in Drago
Lipič;
• srebrna priznanja OZVVS Lenart so
prejeli: Stanislav Kegel, Štefan Malek,
Janez Herič, Jože Kolarič, Franc Kos,
Štefan Draškovič in Ivan Črnčec;
• bronasta priznanja OZVVS Lenart so
prejeli: Zdenko Simonič, Franc
Bezjak, Milan Polanec, Roman Čuš,
Darko Bela, Jožef Drumlič in Viktor
Postružnik;
• zahvalne listine OZVVS Lenart so
prejeli: PGD Sveta Ana, Društvo
kmečkih žena in deklet Sveta Ana,
Oljarna Moleh Roman, s. p., Lovska
družina Sveta Ana, Kmetĳa Breznik,
Gabrĳel Jauk, Radio Slovenske gorice
in družina Postružnik;
• zlato plaketo Zveze veteranov vojne
za Slovenĳo so prejeli: Iztok Rozin,
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V glasbeni šoli v Lenartu bodo potekali preizkusi za vpis v naslednje programe:
A. PROGRAM GLASBA:
• KLAVIR, HARMONIKA, VIOLINA, KLJUNASTA FLAVTA – priporočljiva starost: 7–9 let;
• KITARA – priporočljiva starost: 8–10 let;
• FLAVTA, SAKSOFON, KLARINET, TROBENTA – priporočljiva starost: 9–12 let;
• BARITON, TOLKALA – priporočljiva starost: 9–15 let.
B. PROGRAM:
• GLASBENA PRIPRAVNICA – starost: 6 let (ni treba opravljati preizkusa glasbenih
sposobnosti).
C. PROGRAM PLES:
• PLESNA PRIPRAVNICA – starost: 6–9 let;
• BALET – starost: 9–11 let.
V glasbeni šoli v Cerkvenjaku razpisujemo v programu Glasba naslednje instrumente:
KLAVIR, HARMONIKO, KITARO, FLAVTO in KLJUNASTO FLAVTO.
Vrata v svet glasbene in plesne umetnosti vam bomo odprli. Želimo si, da bi si želeli tudi
vstopiti. Z veseljem vas pričakujemo!

Roman Čuš in Ivan Lorber;
srebrno plaketo Zveze veteranov
vojne za Slovenĳo sta prejela:
Andrej Kocbek in Stanka Senica;
bronasto plaketo Zveze veteranov
vojne za Slovenĳo so prejeli:
Stanislav Kegel, Štefan Malek, Jože
Majcenovič, Janez Herič, Milan
Poharič, Zmagoslav Šalamun, Jože
Golob, Viktor Zemljič, Alojz Fajdiga in
Ivan Črnčec;
znak praporščaka je prejel Feliks
Borko;
spominski plaketi Zveze veteranov
vojne za Slovenĳo sta prejeli Občina
Cerkvenjak in Občina Sveta Ana;
zahvalno listino pa je Zveza
veteranov vojne za Slovenĳo
podelila podjetju NORKA GT, d. o. o.

Irena Košmerl Leš

Dnevi kitare Krško 2022
9. in 10. aprila 2022 je v Krškem potekalo tekmovanje mladih kitaristov. Udeležili so se ga
učenci Konservatorija Maribor – Podružnične šole Lenart. V 2. kategoriji sta tekmovala Vid
Lavrenčič in Pia Črnčec, v 4. kategoriji pa Rok Babič. Vsi trije so prejeli srebrno priznanje.
Mentor mladih kitaristov je Bogdan Štabuc.
Učencem in mentorju iskreno čestitamo!

Radio Slovenske gorice vabi na
počitnice

Zbrane so na zboru pozdravili Maks
Wolfgruber, predsednik Pokrajinskega
odbora Vzhodnoštajerske pokrajine in
predsedniki sosednjih območnih združenj
veteranov vojne za Slovenijo.

Foto: arhiv zveze

V aprilu je v Domu kulture Lenart potekal
redni volilno-programski letni zbor
Območnega združenja veteranov vojne za
Slovenijo (OZVVS) Lenart. Zbora se je od
271 članov udeležilo 85 članov, ob njih pa
še številni gostje. Najprej so pregledali
narejeno v preteklem letu in z Zakonom o
društvih uskladili statut območnega
združenja.

Konservatorĳ za glasbo in balet Maribor – podružnična glasbena in baletna šola
Lenart z dislociranim oddelkom Cerkvenjak objavlja RAZPIS ZA VPIS V GLASBENO IN
BALETNO ŠOLO v šolskem letu 2022/23.
Konservatorij za glasbo in balet Maribor s svojo dejavnostjo omogoča sistematično šolanje
in ukvarjanje z glasbeno in plesno umetnostjo od predšolske glasbene vzgoje do mature na
srednji šoli. Učenci pod skrbnim mentorstvom visoko izobraženih učiteljev pridobivajo
kakovostno znanje in veščine, koncertne izkušnje, razvijajo svojo ustvarjalnost, učijo se
javnega nastopanja, socialnih veščin, sodelovanja, kritičnosti, samostojnosti,
samoiniciativnosti in solidarnosti, razumevanja pomena kulturne dediščine, spoznavanja
kulturne raznolikosti, učijo se izražati in razvijati osebno in umetniško identiteto.

Ljudje smo družabna bitja. To vemo vsi.
Zato ni nič čudnega, če po teh korona časih
še posebej iščemo priložnosti za dobra
druženja. Eno takih se obeta od 11. do 18.
junĳa, ko se bodo poslušalci osrednjega
slovenskogoriškega medĳa že štirinajstič
odpravili na morje.
Letovali so že marsikje: na dalmatinskih
otokih Hvar, Brač in Korčula, pa v Budvi v
Črni gori, na polotoku Pelješcu, na
Makarski rivieri, pa v Neumu, v Starem
Gradu pri Paklenici, v Boriku pri Zadru ...
Prvih nekaj let so z lahkoto našteli vse
destinacĳe, po toliko letih pa je malo težje.
Na izletih, ki so jih priredili samostojno ali
pa v okviru poletnih počitnic, pa so obiskali
še Sarajevo, Mostar, Beograd, Medjugorje,
Lovčen, Kornate, Novi Sad, nenazadnje so
bili tudi v Albanĳi in celo v Rimu.
Naj bo dovolj hvaljenja, kaj vse so že videli.
Raje povejmo, da bodo marsikaj videli tudi
letos, ko se po dolgih letih ponovno
odpravljajo v Črno goro. Letovali bodo v
odličnem hotelu v zalivu Boka Kotorska, ki

ga imenujejo tudi najjužnejši fjord in je
eden najlepših in najslikovitejših zalivov na
Jadranu. Ime nosi po mestu Kotor, ki je
skrito na dnu zaliva in se ponaša s
čudovitim starim jedrom in srednjeveškim
obzidjem. Letos se bodo odpravili tudi na
celodnevni izlet po Črni gori in zapeljali se
bodo vse do znamenitega letovišča Žabljak
na Durmitoru.
Veliko počitnikarjev je stalnih in se z
Radiem Slovenske gorice na počitnice
odpravĳo vsako leto. Tako tudi vedo, da jih
ob večerih čakajo zabave z radĳsko ekipo in
animatorji turistične agencĳe Relax
turizem, ki vsa leta skrbi za organizacĳo
letovanj, manjkati pa seveda ne sme niti
ansambel, ki ga ponavadi na počitnice
odpeljejo kar s seboj. Tudi letos bo tako.
Ekipa ansambla Avantura, ki je donedavna
spremljal Tanjo Žagar, bo skrbela, da bo žur
pravi.
Vas je zamikalo, da bi se jim pridružili? Ne
čakajte s prĳavo predolgo, da ne bo
zmanjkalo prostora.
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Iz dela društev
Teja Vogrinec

Svečani dvig zastave Gasilske
olimpijade

Kaj bo Študentski klub Slovenskih
goric počel maja?

Gasilci Gasilske zveze Lenart smo 8. aprila
2022 pred gasilskim domom v Lenartu
pripravili svečani dvig olimpijske zastave –
natančno 100 dni pred začetkom Gasilske
olimpijade Celje 2022. Dogodek je simbolno
potekal po vsej državi ob istem času. To bo
prva tovrstna gasilska olimpijada v
Sloveniji, ki jo bo gostilo knežje mesto
Celje. Mednarodna gasilska organizacija
CTIF je slovenskim gasilcem zaupala
organizacijo največjega dogodka zaradi
izjemnih tekmovalnih uspehov naših
gasilskih enot na tovrstnih tekmovanjih v
preteklosti, pa tudi zato, ker smo se že
večkrat izkazali kot dobri gostitelji ob
različnih priložnostih.

Najprej poglejmo, kaj vse smo s Študentskim klubom Slovenskih goric (ŠKSG) letos že
doživeli: tradicionalni bovling za otvoritev koledarskega leta, kjer smo pokazali naše
sposobnosti ciljanja, enodnevno smučanje na Voglu, tridnevno smučanje na že poznanem
Krvavcu pri naši Štefi, deljenje rožic za dan žena, pomoč pri nedeljskih druženjih ob
Trojiškem jezeru, sodelovanje na Bogračfestu, več krvodajalskih akcĳ na območju RK
Lenart, vse leto so na voljo tudi cenejše karte za fitnes, razne terme in smučišča po
Slovenĳi.
Kaj vse smo odnesli od teh dogodkov? Bili smo dobrodelni, delali smo na naših športnih
sposobnostih, razvijali brbončice in poglobili oziroma spletli nove prijateljske vezi.
In kaj nas čaka v maju?
• 1. maja vsako leto poteka pohod v Zavrh. Zadnji čas, da se tudi člani ŠKSG
pridružimo. Krenili bomo izpred naše pisarne in uživali (upamo, da) v sončni poti do
Zavrha ob glasnem zvočniku in kozarcu dobrega domačega vina.
• V četrtek, 5. 4., je na sporedu ŠKISOVA TRŽNICA! Odhod avtobusa iz AP Lenart je ob
8.00, domov se vrnemo v petek (seveda v jutranjih urah) – pridite in spoznajte še
ostale študentske klube Slovenĳe.
Kmalu prihajajo tudi: tečaj ličenja, tečaj znakovnega jezika, tečaj za čoln in radĳsko
postajo VHF GMDSS, naročili smo nove puloverje ŠKSG – spet bodo na voljo v naši pisarni,
začetek tedenskih terminov odbojke na mivki v Voličini, druženje ob paintballu itd.
ŠKSG združuje študente in dijake na območju Upravne enote Lenart. Aktivisti kluba
poskrbimo, da naši člani doživijo nepozabna leta pred koncem šolanja, hkrati pa vas
pripravimo na prvo zaposlitev z raznimi neformalnimi izobraževanji. Če se ti zdi, da kar
koli manjka, ali imaš kako idejo, so te zagotovo dobrodošle.
Za več informacij preverite našo spletno stran (sksg.org) ali 'poskrolajte' po socialnih
omrežjih (FB in IG). V živo pa smo na voljo vsako sredo od 17. do 20. ure in vsako soboto
od 10. do 13. ure v pisarni ŠKSG (1. nadstropje Centra Slovenskih goric, Trg Osvoboditve 9,
2230 Lenart).
ŠKSG te pričakuje!

Hkrati se zavedamo, da je to izjemna
priložnost za odmevno promocijo ne le nas,
slovenskih gasilcev, temveč tudi države kot
celote, naših turističnih biserov in ne
nazadnje tudi mesta gostitelja – torej Celja
in celjske regije.
Organizacije tako velikega dogodka
gasilska organizacija sama ne bi zmogla,
zato so nam na pomoč priskočili država,
različna ministrstva, Uprava RS za zaščito
in reševanje, Mestna občina Celje s svojimi
službami ter številni sponzorji in donatorji.
Vsem se ob tej priložnosti tudi iskreno
zahvaljujemo.
Prireditev bo potekala od 17. do 24. julija
2022. Trenutno imamo prijavljenih 25
držav in že zdaj vse gasilce in ljubitelje
gasilstva vabimo, da si rezervirate čas, se
aktivno vključite v izvedbo, saj bo dnevno
potrebnih med 300 in 500 prostovoljcev,
oziroma da si vsaj ogledate spektakel. S
tem boste kamenček v mozaiku uspešnega
in odmevnega dogodka!
V službi ljudstva – na pomoč!

Foto: arhiv zveze

Izkazano zaupanje predstavlja za našo
organizacijo izjemno veliko čast, hkrati pa
še večjo obveznost, da vložimo maksimalne
napore v organizacijo gasilske olimpijade s
številnimi dogodki. Svetovni in domači
javnosti moramo še enkrat več potrditi, da
za nas ni prav noben izziv prevelik.
Organizacija tako velikega dogodka, kjer
bo število aktivnih udeležencev preseglo
število 3000, zahteva od vseh nas izjemno
požrtvovalno delo. Želimo namreč, da se
bo slehernemu udeležencu gasilska

olimpijada v Celju za večno zasidrala v kar
najlepšem spominu.

GZ Lenart

10. Tabor gasilske mladine GZ Lenart
Gasilska zveza Lenart velik delež svojega delovanja namenja delu z gasilsko mladino.
Zanje pripravljamo mladinske kvize, tekmovanja v gasilski orientaciji, gasilska tekmovanja
in tabore gasilske mladine.
V aprilu je izšel razpis za letošnje taborjenje, ki bo že deseto po vrsti. Letošnji tabor
gasilske mladine Gasilske zveze Lenart bo med 24. in 26. junijem 2011 v Oseku. Več
informacij boste dobili pri mladinskih mentorjih v vaših lokalnih prostovoljnih gasilskih
društvih. Prijave zbiramo do 9. 6. 2022.

Foto: arhiv kluba

GZ Lenart

Ekipa ŠKSG na tridnevnem smučanju pri Štefi na Krvavcu

GZ Lenart

Gasilska vaja v bivšem objektu Klasek
Gasilci GZ Lenart smo 1. 4. 2022 izvedli
operativno vajo na Kraigherjevi 14 v
Lenartu – bivši objekt Klasek. Vaje se je
udeležilo
100
gasilcev
(skupaj
s
»ponesrečenci« in organizatorji vaje).
Ogledala sta si jo tudi predsednik GZ
Lenart Jože Selinšek in lastnik objekta
Marjan Bračko. Po prvih ocenah je vaja
uspela; operativne enote vseh društev
(Benedikt, Cerkvenjak, Osek, Gočova, Sv.
Trojica, Selce, Voličina, Lenart, Sv. Ana in
Sv. Jurij v Slovenskih goricah) so preverile

psihofizične in strokovne sposobnosti
svojih gasilcev, opremo in tudi »kondicijo
sodelovanja«, ki je gasilci zaradi covida-19
nismo mogli vaditi kar nekaj časa. Iskrena
hvala vsem sodelujočim gasilcem, ki »so
verjeli«, da je bil njihov poziv resničen in ne
prvoaprilska šala. Hvala tudi lastniku
objekta, da nam je omogočil izvedbo vaje,
ki je potekala pod vodstvom vodje Jožeta
Frasa, namestnika poveljnika GZ Lenart, in
njegovega pomočnika Gregorja Baumana,
podpoveljnika GZ Lenart.
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Foto: arhiv zveze

Foto: arhiv zveze

Tabor je del dejavnosti v operaciji GVZ-1 – vozilo za vse, ki je financirana po Programu
razvoja podeželja in sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja: Evropa
investira v podeželje.
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Od tod in tam
Simona Peserl Vezovnik, Tadeja Kurnik Hadžiselimović

Nina Zorman

V Vinici z ERASMUSOM

Pridruži se Poletni ligi 2022!

Osnovna šola Lenart je kot članica uspešno
sodelovala na razpisu EU: PROJEKT
ERASMUS+, partnerstva za izmenjavo
med šolami (KA229). Naš projekt nosi
naslov: MYTHOMANIA IN OPEN AIR
MUSEUMS (Miti in muzeji na prostem).
Prva izmenjava učencev je potekala od 4.
do 8. aprila, in sicer v Vinici na Hrvaškem.
Na Hrvaško je odpotovalo pet učencev
sedmega razreda in dve učiteljici. Pridružili
so se nam še gostje iz drugih držav:
Estonije, Poljske, Turčije in Španije.
Resnično zanimivo pa je bilo srečati naše
hrvaške gostitelje – učence, s katerimi smo
v preteklih dneh navezovali stike že prek
socialnih omrežij. Na Osnovni šoli Vinica so
nas zares toplo sprejeli, nam pripravili lepo
otvoritveno slovesnost in se izkazali kot

Tradicionalna Poletna liga 2022 v nogometu bo letos že petič zapored potekala na
asfaltnem igrišču v Jurovskem Dolu. Poglavitni šport v tem kraju je še vedno nogomet, tako
da so v društvu nad odzivom s strani ljudi zadovoljni. Poletne lige se udeležijo ekipe s
celotnega področja Slovenskih goric. »S tem ljudem omogočimo rekreacijo, zdravo mero
tekmovalnosti in predvsem druženje, kar je v današnjem času ena izmed najpomembnejših
stvari. Tako tudi letos vabimo ekipe, da se do 12. 5. 2022 prijavijo na dogodek. Liga bo
potekala ob petkih v večernih urah, predvidoma od 27. 5. do 1. 7. 2022,« so sporočili iz
društva Društva mladih Jurovski Dol, katerega predsednik je Aljaž Sagadin. V primeru
dodatnih vprašanj jih lahko kontaktirate na: drustvomladih.jd@gmail.com ali jim pišete na
njihovi Facebook strani Društvo mladih Jurovski Dol.

odlični gostitelji. V teh petih dneh smo si
ogledali veliko znamenitosti – grad
Trakoščan, Varaždin, Varaždinske Toplice,
Krapino in Vinico. Seveda pa smo precej
časa posvetili tudi našemu projektu. Tokrat
smo se ukvarjali z viniško legendo o duhu;
zgodbo smo naprej ujeli v nekaj ključnih
ilustracij, nato iz različnih materialov
izdelali še sceno in glavne like iz plastelina,
za konec pa smo pripravili še kratke
animacije predstavljene legende.
V tem tednu smo stkali pristne vezi s
sodelujočimi v projektu, spoznavali kulture
in navade drugih ter se veliko družili.
Vinico smo zapustili z nepozabnimi
spomini – tako učenci kot učiteljici.

Franci Hameršak

Medobčinska liga 2021/2022 v
streljanju s serijsko zračno puško
Prva ekipna zmaga v ligi za
SD Cerkvenjak

Ponosni smo, da smo bili PRVA ekipa iz Osnovne šole Lenart v kateremkoli Erasmus
projektu.

Foto: arhiv OŠ

Po letu dni premora zaradi covida-19 smo
na območju Slovenskih goric ponovno
izvedli Medobčinsko ligo v streljanju s
serĳsko zračno puško. Zaključili smo jo na
strelišču v Trnovski vasi. Letos je bilo
sedem kol, tekmovalo je sedem ekip in 31
posameznikov. Vsako sodelujoče društvo je
na svojem strelišču organiziralo po en krog
tekmovanja.

Nina Zorman

Na svetovni dan zdravja v Zdravstvenem
domu Lenart pripravili test hoje
krvni tlak. Nato se odpravi h kineziologinji
ali fizioterapevtki, ki mu da napotke in
obrazloži pravila prave hoje. Vse skupaj se
seveda tudi časovno meri. Na dogodku so
prisotni zdravnik Denis Rituper in
reševalca iz Zdravstvenega doma Lenart, če
bi kateri od udeležencev potreboval
zdravstveno pomoč. Rezultati se vnesejo v
računalniški program, ki izračuna rezultate
testa hoje. Fizioterapevtka Lea Košnik in
kineziologinja Neja Uršič udeležencem
interpretirata rezultate in jim tudi svetujeta
glede rezultatov. Če so ti slabši, jim podata
rešitve, kako jih lahko izboljšamo,« razloži
Dvoršakova in doda, da jim tudi
priporočajo, naj se vključijo v katero izmed
delavnic, ki potekajo pod okriljem CKZ
(www.zd-lenart.si/ckz).

Prvič je v ligi zmagala ekipa iz SD
Cerkvenjak, ki v ligi nastopa že deveto leto
zapored. Za SD Cerkvenjak so tekmovali:
Branko Peklar, Gregor Šeruga, Stanko
Vršič, Marjan Kocuvan in Jana Grager.
Zmagovalna ekipa je letos dobila vse
dvoboje in na koncu zbrala vseh možnih 21
točk. Prav v zadnjem krogu sta se srečali še
neporaženi
ekipi
Cerkvenjaka
in
Benediškega vrha. Zmagala je ekipa
Cerkvenjaka z izidom 521 : 501 in si tako
zagotovila končno prvo zmago v ligi. Ekipa

Med posamezniki je ponovno zmagal Franc
Kurnik (SD Osek) s 1084 zadetimi krogi.
Na drugo mesto se je uvrstil Danilo Huber
(SD Benediški vrh) s 1074 krogi. Tretji je
bil Grega Šeruga (SD Cerkvenjak) s 1073
krogi. Četrto mesto je zasedla Aleksandra
Lebreht (SD Benediški vrh) s 1065 krogi.
Peti je bil Ferdo Majer (SD Vitomarci) s
1064 krogi, šesti pa Branko Peklar (SD
Cerkvenjak) s 1054 zadetimi krogi. Skupno
je v ligi sodelovalo 31 posameznikov.
Vse rezultate najdete na www.sdtv.si in na
Facebook strani Strelskega društva
Trnovska vas. Če se kdo želi (društvo ali pa
posameznik) priključiti ligi v prihodnji
sezoni, nas lahko kontaktira na naši
Facebook strani ali prek e-naslova
sd.trnovskavas@gmail.com.

Foto: Nina Zorman

Foto: arhiv društva

Na svetovni dan zdravja sta v
Športnorekreacijskem centru Polena v
Lenartu med 15. in 18. uro potekala test
hoje in prikaz nordijske hoje. Ekipa Centra
za krepitev zdravja (CKZ), zdravnik Denis
Rituper ter reševalca Sergej Kocuvan in
Tomi Fras so bili na voljo udeležencem. Na
zadnje so test hoje izvajali pred dvema
letoma, kar je posledično pripomoglo k
dobri udeležbi, seveda pa je svoje odigralo
tudi sončno vreme. Testa hoje se je
udeležilo 29 oseb.
Vodja CKZ Klavdija Dvoršak je povedala, da
je test hoje na 2 km mednarodno priznan
test ocene zmogljivosti, saj je enostaven,
dovolj natančen, varen in ponovljiv.
»Udeleženec se najprej prijavi na prijavni
točki, na naslednji točki pa se mu izmeri

V ligi so sodelovala naslednja društva: ŠD
Selce, SD Vitomarci, SD Osek, SD
Cerkvenjak in SD Benediški vrh s po eno
ekipo ter SD Trnovska vas z dvema
ekipama.

Benediškega vrha v sestavi Aleksandra
Lebreht, Danilo Huber in Maja Mihelak je
na koncu zbrala 19 točk in s tem zasedla
drugo mesto. 17 točk je zbrala ekipa iz
Oseka v sestavi Franc Kurnik, Izidor Gungl,
Branko Korošak in Anton Kocbek. Četrto
mesto je pripadlo ekipi SD Trnovska vas A
(15 točk), peto mesto ekipi SD Vitomarci
(13), šesto mesto ekipi SD Selci (11) in
sedmo mesto ekipi SD Trnovska vas B (9).
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Od tod in tam
Vanja Čiček

Lastniki pozabljajo na pomen
pasjega bontona

S psom se je res treba sprehajati in se
mu med sprehodom tudi posvečati.
Psa nujno na povodec
Lenartčanka Eva Kramberger, kinologinja
in lastnica ovčarja Sunnyja Blueja,
pojasnjuje, da pes v vsakem primeru
potrebuje povodec, pa če je še tako
miroljuben. Na sprehodih se psi srečujejo
med seboj. Če je eden na povodcu, drugi pa
ne, nista v enakovrednem položaju. Lahko
pride do nepredvidljive situacije, saj je pes,
ki ni čisto »fit«, avtomatsko v podrejenem
položaju. »Nekateri lastniki za psi ne
pobirajo iztrebkov, spet drugi pa se
namesto s psom ukvarjajo s svojim
telefonom,« je kritična Krambergerjeva.

Prostor za spanje in hranjenje
naj bo pripravljen pred
prihodom psa
Pes je velika obveza in mnogi se resnosti te
obveze ne zavedajo. Treba je misliti na
prehrano, obiske veterinarjev, sprehode,

20 |

Pazljivo pri prehrani
Pes ne sme uživati začinjene hrane, sicer
lahko dobi prebavne težave. Prav tako so
problematične kuhane kosti, saj se lomijo
in lahko psu predrejo črevo.

Foto: osebni arhiv

šolanje
in
navsezadnje
tudi
na
socializiranje psa. »Za lastnika mladiča je
zelo pomembno, da svoj dom predhodno
pripravi. Treba je pripraviti prostor za
spanje in hranjenje. Ograje okrog hiše ni
dobro postavljati kasneje, ko je pes že
navajen prostega gibanja, sicer bo poskušal
kopati izpod ograje ali jo preskočiti,«
pojasnjuje Zupanič.

Pes kot čuvaj
Lastniki se morajo zavedati pomena
sistema nagrajevanja. Zupanič navaja
tipičen primer varovanja doma. Ko se ob
prihodu neznanca pes odzove kot čuvaj in

ga ne spusti naprej, ga mora lastnik
nagraditi. »To je nekaj podobnega, kot ko
vam vaša mačka prinese miš in pričakuje,
da jo pohvalite,« razlaga.

Vrečke za iztrebke španska vas
S psom se je res treba sprehajati in se mu
med sprehodom tudi posvečati. Tako pa
pogosto vidimo ljudi, ki na sprehodu s
psom gledajo v telefon. Ljudje si psa
velikokrat želijo pobožati, zlasti otroci, a
brez dovoljenja vodnika tega ne smejo
početi. »Večkrat je lahko vse v redu, potem
pa se najde oseba, ki psu ni všeč ...
Posledično ga recimo stisne za roko, nakar
sledijo razne tožbe in podobno,« opozarja
Zupanič. »Tudi iztrebkov ljudje pogosto ne
počistijo za psom, nekateri niti ne vedo, kje
dobiti vrečke za iztrebke,« dodaja
Krambergerjeva.

Foto: osebni arhiv

Ob skorajšnjem začetku šole za pse, ki ga v
okviru Pasje šole Lenart vodi inštruktor
šolanja psov Marjan Zupanič ob pomoči
inštruktorja Andreja Tomažiča, velja
upoštevati tudi nekaj nasvetov glede
pasjega bontona. Obiskovalcev šole ne
učijo le prakse, ampak tudi teorije.
»Razložim jim vse o prehrani, socializaciji,
pomenu pozitivne motivacije.« Za kužke je
pripravljen tudi agility trening.

ŠT. 4 | 28. APRIL 2022

Oglasna sporočila

ŠT. 4 | 28. APRIL 2022

| 21

Izobraževalno središče
Alenka Špes in Damjana Vizjak

TEČAJ RAČUNALNIŠTVA –
pridobivanje temeljnih in
poklicnih kompetenc (TPK)
Projekt TPK se počasi zaključuje, zato vas
vabimo, da se letos še zadnjič pridružite
brezplačnemu tečaju RAČUNALNIŠTVA.
Izobraževanje je namenjeno delovno
aktivnemu
prebivalstvu,
prednostno
starejšim od 45 let, z največ srednješolsko
izobrazbo. Prvo srečanje bo v torek, 3. 5.
2022, ob 17. uri.

ŠTUDIJSKI KROŽKI
Lahkih nog naokrog
Prvi petek v mesecu, 6.
5. 2022, vas vabimo,
da se nam pridružite
na
spomladanskem
pohodu,
saj
so
sprehodi v naravi čudovit način za krepitev
moči, izboljšanje kondicije in negovanje
duševnega zdravja. Izbrali bomo gozdne in
travniške poti, ki so v primerjavi z
betonskimi tlemi udobne in mehkejše za
stopala, gležnje, kolena, hrbet in boke. Če
boste imeli s seboj nahrbtnik in pohodniške
palice, bodo ti dodatno vplivali na moč
zgornjega dela telesa. Na pohodih se
povežemo s čudovito naravo, njenimi
zdravilnimi zvoki in neštetimi barvami.
Zberemo se ob 9. uri pred stavbo
Izobraževalnega centra, Nikova 9, Lenart.
Zdravje z vrta
Srečanje v mesecu aprilu je bilo zelo
ustvarjalno, saj smo iz lesa, vejic, mahu,
izpihanih jajčk in iz veliko drugih
zanimivih pripomočkov pripravili okraske
za veliko noč. Zraven tega smo se spomnili
pomena in simbolike samega praznika.

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

Bazar semen in sadik
Letos bo BAZAR SEMEN IN SADIK potekal
na dveh lokacijah:
• v sredo, 4. maja 2022, od 9.00 do
12.00 na tržnici v Lenartu,
• v soboto, 7. maja 2022, od 10.00 do
13.00 na ploščadi pri vili in kavarni
Maistrova klet v Zavrhu.
Namen akcije je, da z izmenjavo semen in
sadik iz domače pridelave spodbudimo
prenos znanja o ohranjevanju doma
pridelanih semen in sadik ter tako
spodbudimo tudi druge k njihovi pridelavi.
Izmenjujemo popolnoma suha, zdrava in
čista semena, sadike pa so presejane v
posamezne lončke ali začasne posodice.
Vljudno vabljeni!

V družbi knjige ni
človek nikoli zares
sam in prav
prijetna družba
besed je tista, ki
nam obogati
izbrane trenutke
življenja.
Projekt »TEDNI
VSEŽIVLJENJSKEGA
UČENJA (TVU)«
Tedni vseživljenjskega učenja (TVU) so
najvidnejša
kampanja
na
področju
izobraževanja in učenja v Sloveniji. Z njo

pogodbe. Prispevkov z elementi sovražnega
govora, nestrpnosti, političnega obračunavanja
in nepodpisanih člankov ne objavljamo.
Varovanje osebnih podatkov: Vse osebne
podatke, s katerimi razpolagamo na uredništvu,
skrbno varujemo v skladu z zakonodajo in
uporabljamo le za namene, za katere so bili
podani.
Naslednja številka (5/2022) bo izšla v četrtek,
26. 5. 2022. Rok za rezervacijo oglasnega
prostora in oddajo člankov je 12. 5. 2022.

Cenik oglasnega prostora

del v Ovtarjevih novicah je Razvojna agencĳa
Slovenske gorice ali avtorji, ki imajo z
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Foto: osebni arhiv

Novice izobraževalnega centra

opozarjamo na vseprisotnost in tudi
pomembnost učenja – v vseh življenjskih
obdobjih in za vse vloge, ki jih posameznik
v svojem življenju prevzema.

njihovih krilih obiskati daljne dežele,
ponuditi dlan književnim likom, razmišljati
o prebranem, uporabno pa vnesti v svoj
vsakdan.

Letos smo za vas pripravili naslednji
delavnici:
• Ponedeljek, 16. 5. 2022, ob 9.00 v
učilnici Izobraževalnega centra:
Učenje in branje = življenje!
(delavnico vodi ga. Aleksandra Papež)

•

V družbi knjige ni človek nikoli zares sam
in prav prĳetna družba besed je tista, ki
nam obogati izbrane trenutke življenja – na

Sreda, 18. 5. 2022, ob 9.00 v učilnici
Izobraževalnega centra:
Obrazna refleksoterapĳa (delavnico
vodi ga. Manuela Kokol)
Predavateljica bo predstavila vpliv obrazne
refleksoterapije na boljše psihofizično
počutje ter kako s pomočjo tehnik Access
bars in Access energijski lifting vplivamo na
spuščanje podzavestnih omejitev in telo
odpremo prejemanju in zdravljenju.

Kristina Travnekar

Joga v vsakdanjem življenju
Živeti v skladu s seboj in svojim okoljem je
želja vsakega človeka. V današnjem času se na
številnih področjih svojega življenja srečujemo
in soočamo z vedno večjimi psihičnimi in
fizičnimi zahtevami. Ljudje nimajo več časa za
kakovosten počitek in razbremenitev ali pa ne
zmorejo oziroma znajo stopiti iz divjega
tempa, ki ga narekujeta družba in vsak
posameznik sam. Posledica tega je, da vedno
več ljudi trpi zaradi telesnih in duševnih
napetosti, kot so stres, nespečnost, živčnost,
nervoza, pretirana nestrpnost itd.
Zato je joga s svojimi tehnikami in
metodami pravi pristop na poti do zdravja
in ravnovesja v telesu, umu in duhu. Z
redno vadbo dosežemo in izboljšamo svoje
zdravje, tako telesno kot duševno.
Beseda JOGA izhaja iz sanskrta in pomeni
povezati, združiti.

TELESNO ZDRAVJE
Če se najprej osredotočimo na telesno
zdravje, ki je eden najpomembnejših
temeljev našega življenja.
Z redno prakso celostne joge, z asanami
(položaji telesa), boste poskrbeli: za
regeneracĳo telesa, sprostitev kroničnih
mišičnih bolečin, boljšo presnovo in
delovanje žlez, zdrav imunski sistem,
umirjen in sproščen um ter kakovostnejši
spanec.

DUŠEVNO ZDRAVJE
Naš um in čutila večkrat ali pogosto

upravljajo nas, namesto da bi mi njih. Zelo
pomembno orodje pri tem so: pranajama
ali jogĳsko dihanje, tehnike sproščanja in
meditacĳa.

SOCIALNO ZDRAVJE
Socialno zdravje pomeni, da smo sposobni
sami občutiti svojo srečo, da lahko
osrečujemo tudi druge, da smo odgovorni
in delamo dobro za družbo. Socialno
zdravje pa pomeni tudi sposobnost, da se
znamo sprostiti in živeti polno življenje v
vsej njegovi lepoti.

DUHOVNO ZDRAVJE
Najvišji princip duhovnega življenja in
hkrati zapoved človeštva je: »Ne raniti ne z
besedami, ne z dejanji in ne z mislimi, niti
s čustvi.« To je nekaj kratkega o jogi, kaj več
pa na samih vadbah joge, če vas pritegne
ali pokliče glas, da se priključite.
Društvo za ustvarjalno vzgojo PUPA v
Lenartu v celoti posveča jogi za ženske vseh
starosti. Ni potrebno nobeno predznanje, ni
telesnih omejitev, ni izključevanja. Vsaka,
ki pride na vadbo, je dobrodošla.
Informacije so na voljo na mobilni številki
051 274 533.
Na vadbi se vsaka posveti sebi, se začne
zavedati svojega telesa, njegovih prednosti,
pa tudi omejitev. Vsaka ženska se počasi
začne sprejemati takšna, kot je.
Joga je pravzaprav pot k sebi, pot ljubezni
do sebe.
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LAS Ovtar Slovenskih goric

Tanja Kosec

Danijel Zorko

Upravni odbor LAS potrdil pet
operacij
korespondenčne seje Upravnega odbora
LAS Ovtar Slovenskih goric. Upravnemu
odboru so bile s strani vlagateljev
predstavljene operacije, prejete na 4. javni
poziv LAS Ovtar Slovenskih goric EKSRP –
2. rok, in operacija, prejeta na 1. javni
poziv LAS Ovtar Slovenskih goric za
problemsko območje – sklad ESRR.
Soglasno je bilo potrjenih pet operacij,
prikazanih v spodnjih tabelah:

Zap. št.

Naziv operacije (akronim)

Povprečna
ocena

Sofinanciranje
v EUR

8

Park spominov v Jurovskem Dolu

78,6667

23.168,13

7

Cerkvenjaški KUL-turni oder

68,6667

14.423,40

6

Lenarški e-avto

68,3333

32.602,05

5

Ureditev mestnega središča – 2. faza

62,6667

31.367,64

Zap. št.

Naziv operacije (akronim)

Povprečna
ocena

Sofinanciranje
v EUR

1

Medgeneracijski center Pernica

76,0000

39.614,12

Razvojna agencija Slovenske gorice v
sodelovanju z Radiem Slovenske gorice
razpisuje natečaj za najboljšo gibanico
Slovenskih goric, ki bo razglašena in
predstavljena na sejmu KOS 2022.
Za naziv 'Top gibanica Slovenskih goric' se
lahko prijavijo tako ponudniki kot tudi
ostali ljubitelji peke z območja Slovenskih
goric, ki se želijo predstaviti. Cilj natečaja
je promovirati to kulinarično posebnost
Slovenskih goric in jo predstaviti kot
pomemben
del
naše
kulinarične
dediščine. Izbor in ocenjevanje kraljice
gibanic bo izvedla posebna strokovna
komisija, ki bo ocenjevala senzoriko in
prezentacijo
same
jedi
v
njeni
tradicionalni obliki. Najboljša gibanica bo
na voljo za pokušino na sejmu KOS, kjer
bo zmagovalec prevzel priznanje in imel
možnost sodelovanja na okrogli mizi na
temo gibanice in kulinarične dediščine
Slovenskih goric.

Foto: arhiv RASG

17. redna seja Upravnega odbora LAS
Ovtar Slovenskih goric je potekala v
četrtek,
14.
aprila
2022,
prek
videokonferenčne povezave v aplikaciji MS
Teams. Predsednik LAS Ovtar Slovenskih
goric Mitja Horvat je ob ugotovitvi
sklepčnosti začel z vodenjem seje. Prisotni
so na začetku soglasno potrdili dnevni red
in nadaljevali sejo. Soglasno so potrdili
zapisnik 16. redne seje ter 13. in 14.

Festival slovenskogoriške gibanice

Strokovno ocenjevanje bo potekalo v
sredo, 11. 5. 2022, v Centru Slovenskih
goric v Lenartu, prijave pa zbiramo do
ponedeljka, 9. 5. 2022, do 15. ure na
info@lasovtar.si in 051 660 865.
Na natečaju se bodo ocenjevale zgolj
gibanice, ki so v svoji tradicionalni izvedbi
in sestavi značilne za območje Slovenskih
goric. Pravila sodelovanja in vse
informacije najdete na spletni strani
www.rasg.si.

Milena Grabušnik

Renata Peras

Na tržnico z Ovtarjem – trije
tržnični dnevi na lokalnih tržnicah
Vabljeni k nakupu in predstavitvi ponudbe sezonske zelenjave, vrtnin, pridelkov,
ekoloških proizvodov in druge široke ponudbe Slovenskih goric (gastronomija,
vinarstvo, ročna dela, domača obrt itd.) na organiziranih tržničnih dnevih na lokalni
tržnici:
•
•
•

petek, 6. 5. 2022, Pesnica (16.–19. ure),
sobota, 21. 5. 2022, Lenart v Slovenskih goricah (9.–13. ure),
sobota, 11. 6. 2022, Šentilj v Slovenskih goricah (dopoldne).

Prodaja na tržnici je v okviru dogodka za ponudnike brezplačna!
Dogodke bo spremljal bogat kulturni program.
Več informacij in prijave za sodelovanje na info@lasovtar.si ali 059 128 773.
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Za štiriletni mandat so bili izvoljeni člani Razvojnega sveta (od leve proti desni): Marko Šebart,
Mirjana Goznik, predsednik Andrej Kocbek, podpredsednica Lidija Šipek in Viktor Kapl.

Člani Društva Ovtar Slovenskih goric so se
v sredo, 7. aprila 2022, zbrali v prostorih
Centra Slovenskih goric v Lenartu na 15.
rednem občnem zboru, ki je bil tudi volilne
narave. Pregledali so delo društva v
minulem letu, ki ga je zaznamovala
epidemija covida-19. Kljub temu pa je bilo
izvedenih več aktivnosti v skupnih
projektih LAS: Ovtar pod kozolcem in
Zeleni biznis ter sodelovanje ponudnikov
na sejmu AGRA v Gornji Radgoni.
V letu 2022 sta načrtovani dve strokovni
ekskurziji, v načrtu pa je tudi sodelovanje
na sejmih KOS v Lenartu, Green Vita v
Celju in AGRA v Gornji Radgoni. Tudi v
prihodnje si želimo dobrega sodelovanja

Foto: arhiv društva

Foto: arhiv RASG

Predsednik Društva Ovtar
Slovenskih goric ostaja Andrej
Kocbek

ponudnikov na sejmih – promocĳa
Ovtarjeve ponudbe, farnih žegnanjih in
prireditvah ter izvedbo vseh partnerskih
nalog v načrtovanih projektih Ovtar na
rajžo gre in Zelene Slovenske gorice. Člani
so podprli pobudo za vključitev društva v
Štajersko turistično zvezo, in sicer z
namenom promocije Slovenskih goric na
območju celotne Slovenije.
Ob koncu uradnega dela smo nadaljevali
veselo druženje ob kulinaričnih dobrotah,
ki sta jih pripravila Kmetija Goznik in
Vinogradništvo Šebart. Veselilo nas je, da
smo se po dolgem času ponovno srečali v
živo ter tako namenili več časa druženju in
izmenjavi izkušenj.
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Državno prvenstvo v twirlingu
Damjan Veršič

Benediška športna dvorana je gostila najboljše
slovenske twirlerke in twirlerje

Prvi dan tekmovanja je 74 tekmovalcev iz 9 slovenskih
klubov opravilo 79 nastopov v kategorijah solo, solo 2
palici in pari, naslednji dan pa se je predstavilo 150
tekmovalcev iz 11 klubov, ki so v kategorijah freestyle,
team, group in artistic group prikazali 80 nastopov.
Tekmovalci, ki so nastopili v Benediktu, so se marca
pomerili na dveh predtekmovanjih, in sicer v Horjulu v
tehničnih kategorijah in v Podčetrtku v prostih kategorijah.
Osem najboljših v posamezni kategoriji se je uvrstilo v
finale.

Državno prvenstvo je štelo za
kvalifikacije za evropski pokal in
svetovno prvenstvo v twirlingu

Rezultati tukajšnjih tekmovalcev v
prostih kategorijah
In kakšne rezultate so dosegli tukajšnji klubi oziroma
tekmovalci? Najprej proste kategorije. V kategoriji freestyle
C kadeti je Zoja Hadner iz Pesnice dosegla 2. mesto, Neja
Kramberger iz Benedikta 5., Neža Neuvirt in Zarja Perko iz
Lenarta pa 7. in 8. mesto. Klementina Pauman iz Pesnice se
je v kategoriji freestyle C junior uvrstila na 11. mesto, Ajda
Perko iz Lenarta na 16., Maja Bešvir iz Pesnice na 17., Julija
Neuvirt in Lara Bolšec iz Lenarta pa na 27. in 34. mesto.
Mojca Pleteršek iz Pesnice je v kategoriji freestyle C senior
osvojila 1. mesto. V kategoriji freestyle B junior 1 je Jaka
Emeršič iz Pesnice dosegel 4. mesto, Gabrijela Žmavc iz
Benedikta pa 5. Tjaša Poš iz Lenarta se je v kategoriji
freestyle B junior 2 uvrstila na 10. mesto, Zala Verbošt iz
Benedikta pa v kategoriji freestyle A junior 1 na 4. mesto.
V kategoriji freestyle A senior so tekmovalke lenarškega
kluba Urška Pelko, Špela Kovačič in Lana Žvajker osvojile
3., 4. in 7. mesto. Maja Lončarič iz Pesnice pa se je v
kategoriji freestyle elite youth zavihtela na 2. mesto.
V kategoriji team C junior je ekipa iz Svete Ane osvojila 3.
mesto, v kategoriji team B ekipa iz Benedikta prav tako 3.
mesto, v kategoriji team A plus elite pa je lenarška ekipa
dosegla 2. mesto.

Rezultati tukajšnjih tekmovalcev v
tehničnih kategorijah in parih
V tehničnih kategorijah je Tia Katan iz Benedikta (solo C
kadet) osvojila 1. mesto, v kategoriji solo C junior pa
Lorena Markovič iz Pesnice 11., Lučka Mlakar iz Lenarta
12., Ela Nina Kralj iz Pesnice 13. in Manja Protner iz
Lenarta 14. mesto. V kategoriji solo B junior 1 so se
Benedičanke Gabrijela Žmavc, Zala Verbošt in Eva Kociper
uvrstile na 5., 6. in 7. mesto, Nuša Strižič iz Pesnice na 9.
in Nika Nikita Rokavec iz Benedikta na 10. mesto. V
kategoriji solo B junior 2 je med tukajšnjimi klubi najboljši

rezultat, to je 5. mesto, dosegla Manca Čuješ iz Pesnice, na
6. se je uvrstila Ana Lorbek iz Benedikta, Lenartčanke Alina
Peklar, Tjaša Poš, Alisa Peklar in Ema Ploj pa na 7., 8., 9. in
10. mesto.
V kategoriji solo A junior 1 sta Benedičanki Nika Vezovnik
in Zala Verbošt dosegli 4. in 5. mesto. V kategoriji solo A
senior se je na 3. mesto zavihtela Sergeja Pauman iz
Pesnice, 4. in 5. mesto pa sta osvojili Špela Kovačič in Iza
Ritonja iz Lenarta. V kategoriji solo A odrasli je slavila Lana
Žabčič iz Pesnice. Manca Čuješ iz Pesnice je v kategoriji
solo 2 palici B junior osvojila 4. mesto, Benedičanki Eva
Kociper in Ana Lorbek 5. in 6. mesto ter Luna Podgoršek in
Tia Brežnik iz Pesnice 8. in 9. mesto. Sergeja Pauman iz
Pesnice je v kategoriji solo 2 palici B senior končala na 3.
mestu, Lana Žabčič iz Pesnice in Nika Vezovnik iz
Benedikta pa v kategoriji solo 2 palici junior plus senior na
1. in 2. mestu.
V kategoriji par C junior sta domačinki, Benedičanki Tia
Katan in Eva Kociper, tekmovanje zaključili na 3. mestu,
Maja Bešvir in Eva Tišler iz Pesnice pa na 10. mestu. Med
pari B junior sta Tia Brežnik in Luna Podgoršek iz Pesnice
dosegli 4. mesto.

V domačem klubu so z rezultati
zadovoljni
Karmen Ploj, predsednica Mažoretnega in twirling kluba
Benedikt, je po tekmovanju povedala, da je z rezultati
domačih tekmovalk zelo zadovoljna, prav tako pa tudi s
podporo navijačev v športni dvorani: »Običajno naša
dekleta tekmujejo na drugih koncih Slovenije, kjer je
bistveno manj domačih navijačev in ni takšnega
navijaškega vzdušja. Tokrat je bilo drugače. Posebna
zahvala za odlične rezultate velja naši trenerki Lani
Žabčič.« Benediški klub sicer deluje peto leto, združuje pa
okoli 30 twirlerk in mažoret.

Foto: Damjan Veršič

Predsednico Mažoretne in twirling zveze Slovenije Nives
Toroš smo vprašali, zakaj so za prizorišče tokratnega
državnega prvenstva izbrali prav Benedikt: »Na vašem
koncu nas že dolgo ni bilo. Je pa bil že nekaj let interes
klubov iz Benedikta in Pesnice, da bi organizirali
tekmovanje v Benediktu. To smo letos izkoristili. Naj pa
povem, da nam je šel zelo na roke tudi benediški župan,
česar smo zelo veseli.« Po pojasnilih Toroševe so uvrstitve
tekmovalcev na tokratnem državnem prvenstvu
pomembne za nadaljnje tekmovanje: »To tekmovanje
predstavlja kvalifikacije za evropski pokal v twirlingu na
začetku julija v Španiji in za svetovno prvenstvo na začetku
avgusta v Italiji. 8. maja pa bo v Pesnici potekalo 21. odprto
državno prvenstvo mažoret Slovenije.«

Župan Občine Benedikt mag. Milan Repič je ob otvoritvi
tekmovanja povedal, da so ponosni, da tokrat v športni
dvorani gostijo najboljše slovenske tekmovalke in
tekmovalce v twirlingu. Vsem je zaželel veliko športnih
užitkov, športne sreče in čim manj padanja palic po tleh.
Povabil jih je tudi, da si ogledajo kraj, čeprav je ta zaradi
številnih investicij močno razkopan.

Foto: Damjan Veršič

V športni dvorani v Benediktu je 9. in 10. aprila potekalo
21. odprto državno prvenstvo Mažoretne in twirling zveze
Slovenije v twirlingu. V dveh dneh smo si lahko ogledali
skoraj 160 nastopov, ki so jih prikazali tekmovalci iz 11
klubov oziroma društev. Sodelovali so: Mažoretni in
twirling klub Benedikt, Mažoretni twirling in plesni klub
MACE Cerknica, Twirling in mažoretni klub Komenda,
Mažoretni in twirling klub Kranj, Twirling, plesni in
mažoretni klub Lenart, Twirling klub logaških mažoret,
Twirling in mažoretni klub Lucija, Twirling-mažoretno
društvo Nova Gorica, Mažoretna in twirling skupina občine
Pesnica, Mažoretna in twirling skupina Prosvetnega
društva France Bevk Prvačina in Twirling klub Aninih
mažoretk Sveta Ana.
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