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V Sloveniji je bilo 1. julija lani po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije prvič, odkar 
popisujejo in preštevajo prebivalce na ozemlju današnje Slovenije, število moških večje od 
žensk: moških je bilo 1.045.835, žensk pa 1.043.475. Moških je bilo torej 2.360 več kot žensk. 

Med državami v Evropski uniji je več moških kot žensk samo še na Malti, v Luksemburgu in na 
Švedskem. 

Strokovnjaki iz statističnega urada za demografska gibanja ugotavljajo, da je to posledica moč-
nejšega priseljevanja tujcev v Slovenijo, saj je med njimi mnogo več moških kot žensk. Lani se je v 
Slovenijo priselilo 28.455 ljudi (okoli polovica iz Bosne in Hercegovine), odselilo pa se jih je 13.527. 
Med prebivalci Slovenije znaša delež tujcev okoli 6,6 odstotka. Kljub priseljevanju pa strokovnjaki 
opozarjajo, da bo število prebivalcev Slovenije po letu 2023 začelo upadati. Leta 2100 naj bi Slovenija 
imela samo še 1.960.000 prebivalcev. Poleg tega se prebivalstvo v Sloveniji stara. Trenutno je petina 
prebivalcev starejših od 65 let, leta 2055 pa naj bi bilo takšnih že 32 odstotkov.

Kako pa je z razmerjem med moškimi in ženskimi prebivalci v osrednjih Slovenskih goricah? V 
Občini Benedikt je 1.321 moških in 1.263 žensk – torej 58 več moških. V Občini Cerkvenjak je 1.110 
moških in 970 žensk – torej 130 več moških. V Občini Lenart je 4.245 moških in 4.193 žensk – torej 
52 več moških. V Občini Sveta Ana je 1.147 moških in 1.150 žensk – torej tri ženske več. V Občini 
Sveta Trojica je 1.070 moških in 1.013 žensk – torej 57 moških več. V Občini Sveti Jurij v Slovenskih 
goricah je 1.070 moških in 1.013 žensk oziroma 57 moških več. V osrednjih Slovenskih goricah na 
območju Uprave enote Lenart je torej 351 moških več kot žensk.

Sicer pa na območju šestih občin v osrednjih Slovenskih goricah prebiva 19.570 ljudi.
T. Kšela

Prvega januarja 2020 je formalno začela delovati nova, razširjena Skupna občinska uprava Ma-
ribor – SOU Maribor, ki jo je ustanovilo 18 občin. Ustanoviteljice razširjene Skupne občinske 
uprave Maribor – SOU Maribor so ob Mestni občini Maribor še občine Benedikt, Cerkvenjak, 

Duplek, Hoče - Slivnica, Kungota, Lenart, Lovrenc na Pohorju, Miklavž na Dravskem polju, Pesnica, 
Rače - Fram, Ruše, Selnica ob Dravi, Starše, Sveta Ana, Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Sveti Jurij 
v Slovenskih goricah in Šentilj.  Kasneje se lahko pridružijo še druge občine, so sporočili iz Mestne 
občine Maribor. 

Odlok o ustanovitvi skupne občinske uprave je bil v Medobčinskem uradnem vestniku obja-
vljen 25. oktobra 2019. »Glavni razlog za njegovo sprejetje je v zakonski spremembi, ki prinaša 
novosti glede področij skupnega opravljanja nalog občinske uprave in načina njihovega financira-
nja iz državnega proračuna,« navaja mariborska občina.

Že doslej so se v organih skupne občinske uprave Medobčinskega inšpektorata in redarstva 
Maribor ter Medobčinskega urada za varstvo okolja in ohranjanje narave, ki imajo sedež v Me-
stni občini Maribor, izvajale skupne naloge inšpekcijskega nadzorstva in redarstva ter varstva 
okolja. Nova, razširjena skupna uprava naj bi občinam ustanoviteljicam omogočala še naslednje 
dodatne skupne naloge: pravne službe, občinskega odvetništva, notranje revizije, proračunskega 
računovodstva, urejanja prostora, civilne zaščite, požarnega varstva in urejanja prometa.

Mariborinfo.com

Prvega januarja je začela veljati novela zakona o pokojninskem in invalidskem zavaro-
vanju, ki jo je državni zbor sprejel novembra lani. Novela ne posega v pogoje upoko-
jevanja, bistvene spremembe se nanašajo na zvišanje odstotkov pri odmeri pokojnine. 

Zavarovankam bodo za 40 let pokojninske dobe odmerili pokojnino v višini 63,5 od-
stotka od pokojninske osnove. Če zakon ne bi bil noveliran, bi jim jo odmerili v višini 
61,5 odstotka. Za zavarovance se bo odmerni odstotek povečeval postopno tako, da bo od 
1. januarja 2025 znašal enako kot za ženske, torej 63,5 odstotka. Letos bo za zavarovance 
znašal 58,5 odstotka.

Od 1. januarja letos velja tudi ugodnejše vrednotenje pokojninske dobe brez dokupa nad 
40 let pri zavarovancih, ki so že izpolnili pogoje za starostno upokojitev. Kdor bo delal dalj 
in ostal polno vključen v obvezno zavarovanje, se mu bo odmerni odstotek za vsakih šest 
mesecev povečal za 1,5 odstotka, vendar največ do treh let (za eno leto se mu bo odmerni 
odstotek povečal za 3 odstotke, za tri leta pa za devet odstotkov). Poleg tega bodo tisti, ki 
bodo po izpolnitvi pogojev za starostno upokojitev delali še naprej in ostali vključeni v ob-
vezno zavarovanje, tri leta ob plači prejemali še 40 odstotkov starostne pokojnine, po treh 
letih pa 20 odstotkov. Tisti, ki bodo po izpolnitvi pogojev za upokojitev delali še naprej, pa 
bodo zaradi bolniške odsotnosti z dela zadržani več kot 30 dni, za ta čas ne bodo prejeli 40 
odstotkov pokojnine. Enako velja za samozaposlene, ki ne bodo imeli poravnanih prispev-
kov za socialno varnost. Torej ni mogoče, da bi kdo po izpolnitvi pogojev za upokojitev 
delal še naprej in odšel na dolgotrajno bolniško ali ne bi plačeval prispevkov, 40 odstotkov 
pokojnine pa bi prejemal.

Novela zakona prinaša še eno novost: vsem upokojencem, upokojenim po 1. januarju 
letos, bodo pokojnine izplačevali negotovinsko na plačilne račune.
Kakšni so pogoji za starostno upokojitev v letu 2020?

Za pravico do starostne pokojnine v letu 2020 morajo ženske in moški letos izpolnjevati 
hkrati dva pogoja – zadostno starost in dovolj pokojninske dobe: starostno se lahko upoko-
jijo s 40 leti pokojninske dobe brez dokupa ob starosti 60 let ali ob starosti 65 let z najmanj 
15 leti zavarovalne dobe.

Pravico do starostne pokojnine je mogoče pridobiti tudi pri nižji starosti, saj je nekatere 
od predpisanih starosti možno znižati zaradi skrbi za rojenega ali posvojenega otroka (za 
6 mesec za enega, za 16 mesecev za dva, za 26 mesecev za tri, za 36 mesecev za štiri in za 
48 mesecev za pet in več – do znižanja starosti je upravičena ženska, moški le, če je užival 
pravico do nadomestila iz naslova starševstva), zaradi služenja obveznega vojaškega roka 
(za dve tretjini trajanja) in zaradi vstopa v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje 
pred 18 letom starosti. Vendar se predpisana starost 65 let ženskam lahko zniža največ na 
61 let in moškim največ na 63 let.
Kakšni so pogoji za pridobitev pravice do vdovske pokojnine v letu 2020?

Vdovec oziroma vdova letos praviloma pridobi pravico do vdovske pokojnine, če je ob 
smrti zakonca dopolnil(a) 57 let starosti. Če še ni bil star(a) 57 let, dopolnil(a) pa je 52 let, 
pa pridobi pravico do vdovske pokojnine, ko dopolni 57 let.

Nadaljevanje na strani 2



Za aktivno politiko zaposlovanja 93 
milijonov evrov

Zahvaljujoč gospodarski rasti je v Slove-
niji čedalje več delovno aktivnih prebi-
valcev. V zadnjem obdobju je delovno 

aktivnih preko 890 tisoč ljudi, kar je več kot 
pred krizo leta 2008. Kljub temu bo država za 
ukrepe aktivne politike zaposlovanja v leto-
šnjem letu namenila blizu 93 milijonov evrov. 
Vanje bo vključila preko 38 tisoč oseb, od tega 
29 tisoč brezposelnih, saj je še vedno veliko de-
lavcev z nizko izobrazbo in starejših brez dela 
ali pa je njihova zaposlitev ogrožena. Z ukrepi 
aktivne politike zaposlovanja nameravajo z na-
črtnim usposabljanjem in različnimi spodbu-
dami povečati njihove zaposlitvene možnosti.

Za izvedbo ukrepov aktivne politike zaposlo-
vanja bo blizu 32 milijonov evrov prispevala dr-
žava iz proračuna, 61 milijonov evrov pa bodo 
zagotovili iz Evropskega socialnega sklada.

K zaposlovanju dolgotrajno brezposelnih 
prispevajo tudi javna dela. Letos bo država za-
nje namenila 22 milijonov evrov, vanje pa se 
bodo lahko vključili dolgotrajno brezposelni, 
ki so več kot eno leto neprekinjeno prijavlje-
ni v evidenci brezposelnih oseb. Prednost pa 
bodo imeli tisti, ki so že več kot dve leti brez-
poselni in v tem času niso bili vključeni še v 
noben program aktivne politike zaposlovanja.

T. Kšela

Višja nadomestila za brezposelne, strožje 
sankcije za kršitelje

Konec lanskega leta (27. 12. 2019) je 
stopila v veljavo novela Zakona o ure-
janju trga dela, ki so jo poslanci spre-

jeli novembra lani. Novela je prinesla zvišanje 
minimalnega zneska denarnega nadomestila 
za čas brezposelnosti s 350 evrov na pribli-
žno 530 evrov, s čimer se bo izboljšal socialni 
položaj brezposelnih oseb. Vendar je novela 
zvišala tudi minimalno zavarovalno dobo za 
priznanje pravice do denarnega nadomestila. 
Po novem bo moral zavarovanec za prizna-
nje denarnega nadomestila imeti deset mese-
cev zavarovalne dobe v zadnjih 24 mesecih. 

Mlajši od 30 let pa bodo morali za priznanje 
denarnega nadomestila imeti šest mesecev za-
varovalne dobe v zadnjih 24 mesecih. Novela 
zakona upokojencem omogoča opravljanje za-
časnega in občasnega dela do 90 ur na mesec, 
vendar največ tri mesece v koledarskem letu. 
Upokojenec lahko na leto dela skupno 720 ur. 
Po noveli bodo strožje tudi sankcije za to, če 
bo brezposelna oseba kršila obveznosti iz na-
slova aktivnega iskanja zaposlitve ali odklonila 
ustrezno ali primerno zaposlitev.

T. Kšela

Zakon o minimalni plači ima tudi kazenske 
določbe. Delodajalec, ki zakon krši in delavki ali 
delavcu ne izplača minimalne plače po zakonu, se 
kaznuje z globo od 3.000 do 20.000 evrov. Z globo 

od 1.000 do 2.000 evrov pa se kaznuje odgovorna 
oseba delodajalca, ki krši zakon o minimalni plači.

T. Kšela

Upokojenci se bodo z avtobusi in vlaki po 
Sloveniji vozili brezplačno

Od 1. julija naprej bodo linijski prevozi 
v javnem potniškem avtobusnem in 
železniškem prometu za upokojenke 

in upokojence ter starejše od 65 let, če niso 
zaposleni, brezplačen. To določa novela zako-
na o prevozih v cestnem prometu, ki so jo lani 
jeseni soglasno sprejeli poslanci v državnem 
zboru. Upravičenec do brezplačnega prevoza 
v medkrajevnem linijskem prevozu potnikov 
v notranjem cestnem in železniškem prometu 
je po črki zakona upokojenec oziroma oseba, 
starejša od 65 let, ki ni v delovnem razmerju ali 
ne opravlja samostojne registrirane dejavnosti 
ali ni poslovodna oseba gospodarske družbe 
ali direktor zasebnega zavoda. Novela zakona 
bo omogočila brezplačne prevoze v javnem 
potniškem prometu tudi študentom invalidom 

in vsem invalidom z evropsko kartico invalida 
kakor tudi vojnim veteranom, če ne bodo zapo-
sleni in ne bodo opravljali samostojne dejavno-
sti oziroma ne bodo poslovodne osebe gospo-
darskih družb ali direktorji zasebnih zavodov. 

Javni prevoz bo brezplačen tudi za mlade 
registrirane športnike s statusom dijaka ali 
študenta. Za slednje in za študente invalide 
bo javni linijski prevoz v notranjem cestnem 
in železniškem prometu brezplačen že od 1. 
februarja naprej.

Upokojenci bodo torej lahko brezplačno 
potovali po Sloveniji na rednih medkrajevnih 
progah, medtem ko za organizirane prevoze in 
izlete to ne bo veljalo.

T. Kšela

1. oktober praznik športa?

Olimpijski komite Slovenije in Zdru-
ženje športnih zvez sta predlagala 
spremembo Zakona o praznikih in 

dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji, po  
katerem bi 1. oktober postal nov državni pra-
znik – dan slovenskega športa. V obeh orga-
nizacijah so prepričani, da si slovenski šport 
zasluži svoj praznik, ne le zaradi rezultatov 
vrhunskih športnikov, zmagoslavja, ponosa in 
krepitve narodove zavesti, temveč tudi zaradi 
dejstva, da se s športom rekreativno ukvarja 
skoraj 80 odstotkov državljank in državljanov.

In zakaj za dan slovenskega športa predla-
gajo 1. oktober? Ker so tega dne ustanovili 
prvo telovadno društvo v Sloveniji – Južni 
Sokol v Ljubljani. S tem so postavili temelje 
organiziranega športa v Sloveniji. Društvo se 
je zavzemalo za zdrav duh v zdravem telesu in 
poudarjalo pomen gibanja za krepitev telesa in 
duha. Hkrati pa je društvo krepilo slovensko 
narodno gibanje, spodbujalo kulturno in na-
rodno zavest ter skrbelo za vzgojo.

T. Kšela

Od 1. januarja višje minimalne plače

V skladu z zakonom o minimalni plači, ki 
so ga poslanke in poslanci novelirali de-
cembra 2018, znaša minimalna plača za 

plačilo dela od 1. januarja 2020 do 31. decembra 
2020 940,58 evra bruto. Zakon določa, da imajo 
delavke in delavci, ki pri delodajalcu v Sloveniji 
delajo polni delovni čas, pravico do plačila opra-
vljenega dela najmanj v višini minimalne plače. 
Februarja tako v Sloveniji noben zaposlen dela-
vec ali delavka, ki dela polni delovni čas, ne bi 
smel več dobiti place, nižje od 940,58 evra bruto. 

Dejansko pa bo velika večina zaposlenih, ki 
imajo minimalne plače, februarja prejela plačo 
za delo v januarju, ki bo višja od omenjenega 
zneska. Od 1. januarja letos se v minimalno 

plačo namreč ne vštevajo več dodatki na delo, 
določeni s kolektivnimi pogodbami in zakoni 
(denimo dodatek na minulo delo, dodatek za 
težje delovne pogoje itd.) kakor tudi ne del 
plače za delovno uspešnost in plačilo za po-
slovno uspešnost. Vse omenjene dodatke mo-
rajo zaposleni, ki prejemajo minimalno plačo, 
prejeti k minimalni plači.

Sindikati so svoje člane in vse zaposlene, ki 
prejemajo minimalne plače, že pozvali, naj fe-
bruarja ob izplačilu plače za januar preverijo, 
ali so poleg minimalne plače prejeli še dodat-
ke na plačo, saj so se doslej dodatki vštevali v 
minimalno plačo in jih delavke in delavci niso 
dobili k minimalni plači.

Višja minimalna urna postavka za študentsko delo

Od 1. januarja naprej znaša minimalna 
urna postavka za plačilo začasnega in 
občasnega dela dijakov in študentov 

5,40 evra bruto.
Po naši zakonodaji urna postavka za obča-

sna in začasna dela ne sme biti nižja od zneska 
minimalne plače, preračunane na uro dela, ker 

bi v nasprotnem primeru dijaki in študenti na 
trgu dela delali nelojalno konkurenco delav-
cem. Ker se je s 1. januarjem dvignila mini-
malna plača, se je dvignila tudi urna postavka 
za občasno delo dijakov in študentov.

T. K.
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Videnje ljudi in dogodkov

Plečnik na Dunaju, v Pragi in Ljubljani

Jože Plečnik je najbolj pomemben sloven-
ski arhitekt (rojen 23. 1. 1872, umrl 7. 1. 
1971, obakrat v Ljubljani), ki je celo pre-

segel evropske okvire.
Izhajal je iz antične umetnosti, hkrati pa 

upošteval značilnosti okolja, v katerem je 
deloval. Njegove stvaritve, zlasti še cerkveno 
posodje, izražajo izjemen estetski čut in po-
sebno lepoto. Rodil se je v skromni družini 
kot četrti otrok. Starejši brat, duhovnik An-
drej, mu je bil vedno za vzor. Nadarjenost je 
podedoval po očetu. Jože je že v prvem letu 
gimnazije opustil šolanje in se posvetil po-
klicu pohištvenega mizarja. Najbolj znan je 
po svojih izjemnih stvaritvah na Dunaju, v 
Pragi in Ljubljani. Njegov prvotni učitelj in 
zgled je bil dunajski arhitekt Oto Wagner. 
Plečnik je sčasoma našel boljše rešitve od 
svojega vzornika. Prvo večje samostojno 
delo je bilo prenova vile Langer na Dunaju, 
obnova hiše tovarnarja E. Zacherla in cerkev 
sv. Duha na Dunaju. 

Po obrtni šoli v Gradcu je na Dunaju v 
tovarni oblikoval pohištvo, v letih 1895–98 
je študiral na dunajski Akademiji lepih ume-
tnosti, kjer je 1898 diplomiral. Po potovanjih 
v Francijo in Italijo je delal kot samostojni 
arhitekt na Dunaju, nato je bil profesor na 
Umetnostni šoli v Pragi, kjer je bil med leti 
1920 in 1934 na pobudo predsednika Češke 
Masaryka arhitekt Praškega gradu, kasneje je 
v Ljubljani do smrti vodil mojstrsko šolo. V 
Pragi je prenovil tudi predsednikov stanova-
nje in rezidenco.

Na Vinohradih je načrtoval cerkev Srca 
Jezusovega, predelane načrte je uporabil za 
frančiškansko cerkev v Šiški in kasneje še v 
Bogojini in Črni vasi na Ljubljanskem barju. 
V Ljubljani je v Tivoliju uredil sprehajališče, 
kjer se je uveljavil pri preurejanju zbornice za 
trgovino in obrt, zavarovalnice Vzajemna in 
gradnji Univerzitetne knjižnice. Znan je tudi 
po Ljubljanski tržnici, pokopališču Žale, kjer 
je poleg vhoda uredil tudi več žalnih kape-
lic. Zgradil je stadion, Uršulinsko gimnazijo, 
ki je sedaj poimenovana po njem. Uredil je 
obrežje Ljubljanice in zgradil Tromostovje. 
Seveda je mojster deloval tudi v nekdanjih 
republikah Jugoslavije od Zagreba do Brio-
nov. Sodeloval je z mojstri umetne obrti, v 
pasarstvu, kamnoseštvu in mizarstvu, kar je 
dvignil na svetovno raven.

Njegova nerealizirana ideja je tudi gradnja 
slovenskega parlamenta na grajskem hribu v 
Ljubljani, ki bi jo krasila kupola. Ves čas se 
je ukvarjal tudi z oblikovanjem pohištva, te-
kstila, liturgičnih predmetov, na primer keli-
hov, in grafično opremo knjig.

Zlasti po 2. svetovni vojni je sodeloval pri 
urejanju spominskih obeležij v spomin na 
žrtve po vsej Sloveniji. Tako je tudi v Trojici 
deloma preuredil spominsko obeležje, ki ga 
je krasila zvezda, ne pa golob, kot je predla-
gal arhitekt. Med drugim je bil je redni član 
SAZU, član Masarykove akademije, prejel pa 
je tudi Prešernovo nagrado. 

Tone Štefanec

Višji odstotek za odmero pokojnin Nadaljevanje s strani 1

Izredna uskladitev pokojnin v letu 2020
Po zakonu o ukrepih na področju plač in 

izredni uskladitvi pokojnin bodo upokojenci 
letos poleg redne uskladitve pokojnin deležni 
tudi izredne uskladitve zaradi tega, ker se v času 
krize pokojnine niso usklajevale. Po zakonu se 
morajo vse pokojnine decembra letos povečati 
za 6,5 evra, če je gospodarska rast lani presegla 
2,5 odstotka bruto domačega proizvoda. Obsta-
ja pa velika verjetnost, da bo zakon spremenjen, 
saj je pobuda za to vložena. Nekateri predlagajo, 
da ob izredni uskladitvi pokojnin ne bi po večali 

vsem enako, temveč vsem v enakem odstotku.
Letni dodatek za upokojence v letu 2020

Letni dodatek bodo upokojenke in upo-
kojenci letos dobili skupaj z izplačilom redne 
pokojnine za mesec junij. Prejemniki s pokoj-
nino do 500 evrov bodo dobili 440 evrov; s po-
kojnino od 500 do 600 evrov bodo dobili 300 
evrov; s pokojnino od 600 do 710 evrov bodo 
prejeli 240 evrov; s pokojnino od 710 do 860 
evrov bodo dobili 190 evrov; s pokojnino višjo 
od 860 evrov bodo dobili 130 evrov.

Tomaž Kšela
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Občina Benedikt

Občina Benedikt uspešna na 
evropskem razpisu »Evropa  
za državljane« 
Pridobila je 25.000 evrov nepovratnih sredstev  
za uresničitev projekta

Evropa ima zahtevno agendo z resnimi 
vprašanji za obdobje 2014-2020. Z od-
ločitvami, politiko vprašanj, od gospo-

darske rasti, varnosti in vlogi Evrope v svetu. 
Sedaj je še bolj pomembno kot kadarkoli prej, 
da državljani sodelujejo v razpravi in pomaga-
jo oblikovati politiko EU.

Program ima dva splošna cilja: prispevati k 
seznanjenosti državljanov z Unijo, njeno zgo-
dovino in raznolikostjo ter krepiti evropsko 
državljanstvo in izboljšati pogoje za državljan-
sko in demokratično udeležbo na ravni Unije, 
in dva posebna cilja: spodbujanje razprave, 
refleksije in mreženja na temo spominjanja 
zgodovine, identitete in namena Unije ter 
spodbujanje demokratične in civilne udelež-
be državljanov na ravni Unije z razvijanjem 
njihovega razumevanja procesa oblikovanja 
politik Unije ter spodbujanje priložnosti za 
družbeno udejstvovanje in prostovoljstvo na 
ravni Unije. Posebna cilja se izvajata z ukrepi 
na nadnacionalni ravni ali ukrepi z evropsko 
razsežnostjo.

Občina Benedikt se je ob prijavi na evropski 
razpis osredotočila na sklop, ki spodbuja de-
mokratično delovanje in državljansko udelež-
bo. Cilj sklopa je je spodbuditi demokratično 
in državljansko udeležbo državljanov na ravni 
Unije. Sklop se deli na 3 ukrepe: pobratenje 
mest, mreže mest in projekti civilne družbe. 
Projekt bo v praksi zaživel ravno v času pra-
znovanja občinskega praznika, poimenovane-

ga »Benediktovo«. Ob aktivnostih, ki se bodo 
odvijale v času praznovanja v prvi polovici 
letošnjega julija, se bo v treh dneh v Občini 
Benedikt mudilo okrog 200 obiskovalcev iz 
Avstrije, Hrvaške, Slovaške, Češke, Madžarske 
in Srbije. Obiskovalcem bo občina zagotovila 
mreženje ob številnih dogodkih. Etnografske 
običaje, okuse lokalne kulinarike in mreženje 
bo gostitelj zagotovil na paradni kulinarični 
prireditvi Graharijada 2020, na kateri bodo 
obiskovalci imeli možnost tudi aktivno sode-
lovati s kuhalnico v roki ter predstaviti tudi 
njihove običaje pri pripravi jedi. Lahko izda-
mo, da so obiskovalci iz Češke obljubili izved-
bo koncerta klasične glasbe v cerkvi sv. Treh 
kraljev, kar bo še dodatno popestrilo že tako 
programsko bogato dogajanje v času prazno-
vanja občine. 

Za Občino Benedikt je projekt predvsem 
priložnost, da poveže mlade občane in jih 
aktivno vključi v organizacijo dogodkov, po-
vezanih s projektom. Mladi bodo tako imeli 
možnost predstaviti svoje lokalno okolje v 
različnih evropskih jezikih, spoznati svoje vr-
stnike iz drugih držav EU, se zabavati in splesti 
nova prijateljstva. Ključen dejavnik projekta je 
prav povezovanje oziroma mreženje. Naša na-
loga je, da poskrbimo za dobro počutje gostov 
in jim ustvarimo nepozabne spomine na obisk 
naše občine.

Župan Občine Benedikt mag. Milan Repič

Osnovna šola je bila Evropa v malem

V p r e d n o v o l e -
tnem času je 
bilo v občini 

Benedikt živahno in 
veselo, saj je tam sredi 
decembra pri svojih vr-
stnikih teden dni bivalo 
27 učenk in učencev ter 
17 njihovih profesoric 
in profesorjev iz Velike 
Britanije, Nizozemske, 
Francije, Španije, Por-
tugalske, Italije in Fin-
ske, ki sodelujejo v tri-
letnem mednarodnem 
projektu HILS, s kate-
rim bodo promovirali 
različne vidike zdravega 
načina življenja. Zato je 
bilo v središču Benedik-
ta mogoče slišati števil-
ne tuje jezike, od finščine in nizozemščine do 
portugalščine, španščine in italijanščine, da o 
angleščini niti ne govorimo. Benedikt se je za 
teden dni prelevil v malo metropolo Evrope, 
v kateri so mladi iz osmih evropskih držav 
sklepali prijateljstva in se usposabljali za zdrav 
način življenja in sožitje v Evropi prihodnosti.

Projekt HILS, ki ga v okviru programa Era-
smus plus izvajajo partnerske osnovne šole iz 
osmih držav (vodilni partner je iz Nizozem-
ske), so slovesno odprli s posebno prireditvijo 
v Športni dvorani v Benediktu. Na njej so se 
poleg učenk in učencev ter pedagoškega ose-
bja iz Osnovne šole Benedikt zbrale tudi de-
legacije iz partnerskih osnovnih šol iz tujine, 
župan Občine Benedikt mag. Milan Repič, 
predstavniki Zavoda za šolstvo in Nacionalne-
ga inštituta za javno zdravje, šolska pediatrinja 
Bernarda Vogrin, dr. med., predstavniki nevla-
dnih organizacij iz Slovenije in tujine ter števil-
ni starši otrok iz Benedikta. Projekt HILS sta 
podrobneje predstavila njegova koordinatori-
ca, profesorica angleščine in nemščine Darja 
Stražišnik ter ravnatelj Osnovne šole Benedikt 
Aljoša Bradač. Oba sta učencem in njihovim 
mentorjem iz tujine izrazila tudi dobrodošlico 
in zaželela prijetno bivanje v Sloveniji.

V nadaljevanju so učenke in učenci Osnov-

ne šole Benedikt pod mentorstvom Helene 
Kotnik in Petre Cafnik pripravili bogat, domi-
seln in zanimiv kulturno-zabavni program, v 
katerega so vključili tudi učenke in učence iz 
partnerskih osnovnih šol, ki so zbranim na za-
nimiv in mestoma humoren način predstavili 
svojo kulturo in narodne običaje. Učenke in 
učenci iz osnovne šole v Španiji so se predsta-
vili tako, da so prikazali bikoborbo, mladi iz 
Francije so prikazali kulinarično kulturo v svo-

ji državi, učenke in učenci iz 
Nizozemske so predstavili 
razširjenost kolesarstva in 
tulipanov v svoji domovini, 
mladi iz Sicilije v Italiji so 
predstavili svoje navduše-
nje za pizze in šport, med-
tem ko so osnovnošolci iz 
Finske v svoj narodni ples 
uspeli vključiti tudi vrstnike 
iz drugih držav. Obiskovalci 
so jih nagradili z gromkim 
aplavzom.

Program Erasmus plus 
na področju izobraževanja 
in usposabljanja podpira 
mobilnost učencev, dijakov, 
študentov, pedagoških de-
lavcev in drugih ter med-
narodna partnerstva med 
različnimi organizacijami 
s ciljem modernizacije ter sodelovanja med 
izobraževalno sfero in trgom dela. Mladin-
sko poglavje programa Erasmus plus pa še 
prav posebej nagovarja mladinski sektor in 
ga spodbuja k organizaciji učnih mobilnosti 
za vse mlade v starosti od 13. do 30. leta, ki 
ponujajo priložnost neformalnega izobraževa-
nja in priložnostnega učenja pri mladinskem 
delu in sodelovanju. S projektom HILS, ki ga 
izvajajo v okviru programa Erasmus plus (ak-
cije KA2, strateška partnerstva), želijo mladim 
in širši javnosti predstaviti prednosti zdravega 
življenjskega sloga ter jih seznaniti s pastmi, ki 
prežijo na mlade v vsakdanjem življenju. Vse 
mlade, ne glede na socialne in druge razlike 
med njimi, želijo usposobiti za zdrav način 
življenja, ki vodi tudi do dobrega počutja in 
bolj zdravega, daljšega in bolj kakovostnega 
življenja. Poleg osmih osnovnih šol iz osmih 
držav EU sta partnerici v projektu še nevladni 
organizaciji - VGGM (public Health / Gezon-
de School) iz Nizozemske in Healthy Schools 
iz Londona.

Učenci iz sedmih evropskih držav in nji-
hovi profesorji so teden dni bivali v Občini 
Benedikt, kjer so bili gostje v družinah učen-
cev. Tako so imeli mladi veliko priložnosti 
za druženje, medsebojno 
spoznavanje ter izmenjavo 
informacij in mnenj. V Be-
nediktu so za vse sodelujo-
če pripravili več delavnic 
in drugih aktivnosti. Šol-
ska zdravnica iz ZD Lenart 
Bernarda Vogrin, dr. med., 
je predstavila projekt Most, 
v okviru katerega otroke in 
starše usposabljajo za pra-
vilno in zdravo gibanje in 
prehranjevanje. Govorili 
so tudi o čuječnosti, o po-
membnosti spanca za zbra-
nost in dobro počutje, o 

aromaterapiji in dobrem počutju ter o podob-
nih temah. Na delavnicah so mlade ozaveščali 
o pomenu dobrega počutja in usposabljali, kaj 
lahko sami storijo za to, da premagajo more-
biten stres in nemir ter se sprostijo, umirijo in 
zberejo. Pomembno pa je tudi, da znajo prepo-
znati slabo počutje drugih, saj jim samo tako 
lahko pomagajo. Mladi so obiskali tudi Terme 
Ptuj, kjer so se seznanili z wellness dejavnost-
mi v Sloveniji oziroma v slovenskih naravnih 
zdraviliščih. Ogledali so si tudi Ptuj ter Po-
stojnsko jamo in Predjamski grad.

Odzivi mladih na program so bili zelo po-
zitivni. Domala vsi, ki smo jih povprašali, kaj 
menijo o projektu, so poudarili, da je bilo so-
delovanje in komuniciranje z vrstniki iz tuji-
ne za njih izjemno zanimiva, dragocena in 
nepozabna izkušnja. V naslednjih mesecih in 
letih se bodo v okviru projekta HILS srečali 
še večkrat: februarja letos na Finskem, junija 
2020 v Španiji, oktobra 2020 v Italiji, marca 
2021 v Franciji, junija 2021 v Veliki Britani-
ji, novembra 2021 na Portugalskem in aprila 
2022 na Nizozemskem. Mladi Benedičanke in 
Benedičani bodo imeli torej za srečevanje in 
sodelovanje z vrstniki iz drugih držav še veliko 
priložnosti. 

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

ne in nenaročene prispevke uporabi v celoti ali skrajšane (s prilagojenim naslovom) ali jih ne 
uporabi. 

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

Naslednja številka izide v petek, 28. februarja 2020. Zadnji rok za oddajo prispevkov ali 
nujne rezervacije prostora je 14. februar 2020.

Uredništvo

Benedikt ob slovenskem  
kulturnem prazniku

Proslava v počastitev slovenskega kulturnega praznika in obeležitev 500-letnice rojstva 
Adama Bohoriča bo v petek, 7. 2. 2020, ob 18. uri v Domu kulture Benedikt.

Slavnostni govornik bo redni prof. dr. Marko Jesenšek.

Vljudno vabljeni.

Zbrane sta pozdravila koordinatorica projekta 
HILS Darja Stražišnik in ravnatelj Osnovne šole 
Benedikt Aljoša Bradač.

Učenke in učenci Osnovne šole Benedikt so pripravili zares domiseln in zani-
miv kulturni program.

Učenke in učenci iz Finske so uspeli v svoj narodni ples pritegniti tudi mlade iz 
drugih držav.

Na otvoritveni slovesnosti triletnega mednarodnega projekta HILS v Športni 
dvorani Benedikt so se zbrali mladi in njihovi profesorice in profesorji iz osmih 
evropskih držav.



Občina Cerkvenjak

70 let Iva Lorenčiča in 50 let njegovega 
umetniškega ustvarjanja

V avli Vlada Tušaka v Domu kulture v 
Cerkvenjaku sta Slovenskogoriški fo-
rum in Občina Cerkvenjak decembra 

pripravila razstavo likovnih del slikarja, kipar-
ja in umetniškega fotografa Iva Lorenčiča ter 
slovesnost ob njegovi 70-letnici ter 50-letnici 
njegovega umetniškega ustvarjanja.

Župan Marjan Žmavc je poudaril, da ni do-
mačina, ki ne bi poznal Iva Lorenčiča – Lore-
na, ki je skozi foto objektiv in umetniška dela 
že pol stoletja vesten kronist cerkvenjaškega 
dogajanja. »V Občini Cerkvenjak smo zelo 
ponosni na našega Iva Lorenčiča,« je dejal žu-
pan in orisal njegovo bogato ustvarjalno pot. 
Predsednik Slovenskooriškega foruma Tomaž 
Kšela pa je opozoril, da je Ivo Lorenčič eden 
redki slovenskih likovnih umetnikov, ki je vse 
življenje živel in preživel tako rekoč samo od 
likovnega ustvarjanja. To je za razmere pri 
nas neobičajno, še bolj presenetljivo pa je, da 
se Ivo Lorenčič z likovnim ustvarjanjem ni 
preživljal v Ljubljani, Mariboru ali kakšnem 
drugem urbanem središču, kjer je vendarle 
nekoliko več ljudi in s tem potencialnih kup-
cev umetniških del, temveč na podeželju, saj je 
vse življenje živel in ustvarjal v majhni hiški v 
naselju Brengova v Občini Cerkvenjak. V osr-
čju gričevnatega sveta med Dravo in Muro je 
uspel z vso svojo ustvarjalnostjo in življenjsko 
energijo doseči, da so ljudje prisluhnili njegovi 
likovni govorici ter začeli segati po njegovih 
delih. Danes slike in skulpture s podpisom Ivo 
Lorenčič – Loren krasijo številne domove v 
osrednjih Slovenskih goricah ter veliko javnih 
objektov in trgov. Ivekova dela si ljudje pokla-
njajo ob rojstnih dnevih, porokah in različnih 
jubilejih, pogosto pa so tudi uradna darila, ki 
jih občine in različne organizacije poklanjajo 
svojih gostom in različnim nagrajencem. Pre-
življanje z umetniškim ustvarjanjem ima, kot 
je dejal Kšela, mnoge prednosti in predstavlja 
določen privilegij, saj človeku zagotavlja svo-
bodo in neodvisnost, ki sta v današnjem svetu 
že skoraj pozabljeni vrednoti, po drugi strani 
pa je težko in nehvaležno. Kdor se je z ume-
tniškim ustvarjanjem sposoben preživljati v 
ruralnem okolju, daleč od finančnih jasli drža-
ve, je dvakratni umetnik. Že Prešeren je v glosi 
zapisal: »Slep je, kdor se s petjem ukvarja, Kra-

njec moj mu osle kaže, pevcu vedno sreča laže, 
on živi umrje brez dnarja.« Vendar pa je zapel 
tudi: »Koder se nebo razpenja, grad je pevca 
brez vratarja, v njem zlatnina čista zarja, sre-
brnina rosa trave, s tem posestvom brez težave 
on živi in umrje brez dnarja.«

Ivo Lorenčič po besedah Kšele ni samo fe-
nomen v likovni umetno-
sti, temveč je na svoj način 
tudi družbeni in socialni 
fenomen. Na eni strani 
dokazuje, da je svobodna 
umetniška ustvarjalnost 
tudi v sodobnem globali-
ziranem in nadzorovanem 
svetu vendarle še mogoča, 
čeprav je zanjo treba plače-
vati visoko ceno. Po drugi 
strani pa kaže na to, da so 
marsikdaj ljudje izven tako 
imenovanih urbanih in 
kulturnih središč do ume-
tnosti bolj odprti in da so 
zanjo pripravljeni tudi več 
narediti in prispevati kot 
v bolj bogatih etabliranih 
kulturno-političnih krogih, 
le približati jim jo je treba 
na neposreden način. Dej-
stvo, da je Ivo Lorenčič s 
prodajo svojih umetniških 
del in z njihovo menjavo 
za življenjske dobrine vse 
življenje preživel v osre-
dnjih Slovenskih goricah, 
ne predstavlja samo prizna-
nja za njegovo delo, temveč 
je hkrati tudi priznanje za 
kulturno razvitost skupno-
sti, v kateri mu je in mu to 
uspeva. V marsikaterem ur-
banem in bolj razvitem ter 
tako imenovanem elitnem 
in bogatejšem kulturnem 
okolju umetniku brez po-
moči države ne bi uspelo, 
kar Iveku uspeva v Občini 
Cerkvenjak, ki mu je za nje-

govo umetniško delo za občino in kraj ter za 
njegov prispevek k njuni promociji podelila 
že več nagrad in priznanj, nazadnje pred leti 
srebrni grb Občine Cerkvenjak.

O Lorenčičevem umetniškem delu je na 
slovesnosti spregovoril profesor in likovni kri-
tik ter njegov prijatelj mag. Mirko Žmavc. V 
svojem obsežnem orisu Lorenčičevega likov-
nega opusa je poudaril, da so se teme in ciklusi 
njegovih likovnih del skozi desetletja brez ne-
nadnih prelomov prelivali eden v drugega. Lo-
renčičeva tematika je dokaj široka, še posebno 
pa se je izkazal kot tenkočutni opazovalec na-
rave, zato je njegova impresionistična forma še 
toliko bogatejša. Njegova izrazna moč neneh-
no temelji na naravi kot viru moči in energije. 
Motiv, ki je največkrat realističen, temelji na 
izrazni substanci doživetega. Zato ostaja eks-
plicitno – naturalistični zapisovalec zaznavne-
ga. Njegovemu »magičnemu realizmu« oziro-
ma »sanjskemu realizmu« so sledile podobe s 
pripovedno, največkrat socialno tematiko. Kot 
ugotavlja mag. Žmavc, je v ospredju Loren-
čičevega likovnega ustvarjanja slikarjevo za-
nimanje za figuralni motiv, predvsem za svet 
malega človeka. Prav ta mali človek je postal 
velik, a le v navidezni slikarski in fotografski 
impresiji. Posebej Žmavc poudarja, da je ne-
precenljiv tudi njegov fotografski opus, od 
preprostih žanrskih podob do zelo zahtevnih 
in mojstrsko obdelanih fotografskih prvin.

Ob življenjskem jubileju svojega člana sta 
Slovenskogoriški forum in Občina Cerkve-
njak skupaj izdala tudi knjižico Ivo Lorenčič – 
7 desetletij. V njej so poleg tekstov o njegovem 
življenju in delu objavljene tudi reprodukcije 
nekaterih njegovih del. Za grafično podobo 
je poskrbel mag. Mirko Žmavc, oblikovalo in 
natisnilo pa jo je podjetje Artio print, Rok Ca-
futa, s. p., iz Cerkvenjaka.

E. P., T. K.

Občina Lenart

Občina Lenart pred izjemno pomembnimi 
proračunskimi naložbami

Lanskega decembra je lenarški občinski 
svet soglasno sprejel proračun za leto 2020, ki 
je težak skoraj 11 milijonov €. Za komentar 
najobsežnejših in najpomembnejših naložb, 
ki jih omogočajo proračun in nekatera evrop-
sko-državna sredstva, smo za Ovtarjeve no-
vice zaprosili župana mag. Janeza Kramber-
gerja.

“V občinski upravi smo kar veliko časa 
namenili pripravi in usklajevanju tega po-
membnega dokumenta. Ugotovim lahko, da je 
proračun bogato vsebinsko sestavljen in tudi 
realen. Soglasna podpora na seji občinskega 
sveta meni in občinski upravi nalaga veliko 
odgovornost. To odgovornost vidim v pripravi 
zahtevanih dokumentov in zapletenih admini-
strativnih postopkov za realizacijo sprejetega 
proračuna.”

Pomudiva se pri večjih postavkah, za kate-
re namenjate finančna sredstva iz občinskega 
proračuna. Nekatere so redne, finančno zelo 
zajetne, nekatere, prav tako “težke”, pa že ne-
kaj časa čakajo na realizacijo. 

“Za šolsko in predšolsko vzgojo namenja-
mo 2 milijona €. Za socialne transferje, tu-
kaj mislim na financiranje in sofinanciranje 
družinskega pomočnika, domsko varstvo, 
sofinanciranje stanovanjskih najemnin, en-
kratne izredne denarne pomoči, prispevke za 
zdravstveno zavarovanje brezposelnih, sofi-
nanciranje varne hiše, hiše za brezdomce in 
svetovalnega centra za otroke in mladostnike 
namenimo več kot 0,5 milijona €. Več kot 1,5 
milijona € pa namenjamo za vzdrževanje, po-
pravilo in novogradnje cest v Krajevnih sku-
pnostih Voličina in Lenart. 

Moja iskrena želja 
je, da bomo letos zgra-
dili čistilno napravo v 
Voličini in začeli gra-
diti centralno čistilno 
napravo v Lenartu. 
200.000 € smo name-
nili za gradnjo naprave 
v Voličini, za katero 
imamo izdelan projekt 
in gradbeno dovoljenje. 
Že v spomladanskih 
mesecih želimo izvesti 
razpis za odstranitev 
stare, nedelujoče, in 
nadgradnjo in montažo 
nove. 

Centralna čistilna naprava s fekalno po-
stajo in posameznimi odseki kanalizacije v 
Lenartu je vredna nekaj manj kot 5 milijonov 
€ brez DDV, tukaj pričakujemo več kot 80 % 
sofinanciranje iz EU proračuna. Evropska 
sredstva imamo odobrena že več kot 2 leti. Iz 
pristojnega ministrstva pa še vedno čakamo 
na odobritev vloge za črpanje sredstev. Ti po-
stopki so nerazumno dolgi, tu bi pričakovali, 
da bi nam bile službe ministrstva v pomoč pri 
tem, saj imamo, pravzaprav bi morali imeti, 
skupen cilj, da pridobimo finančna sredstva iz 
EU skladov. Za lenarško čistilno napravo ima-
mo v letošnjem letu namenjenih nekaj manj 
kot 3,5 milijona €, realno je, da bo investicija 
potekala dve leti. Upam, da bomo v kratkem 
dobili vlogo odobreno in začeli z razpisom za 
izbiro izvajalca.

Skoraj 0,5 milijona € v letošnjem proračunu 
namenjamo za izgradnjo namakalnega siste-
ma v Selcih. Ta investicija je 100 % sofinan-
cirana. Zgrajen namakalni sistem v Selcih bo 

priložnost za razvoj sadjarstva in tudi drugih 
primernih kmetijskih kultur na tem podro-
čju.”

Pred koncem lanskega leta, ob občinskem 
prazniku in 30-letnici mesta Lenart, je lenar-
ška osnovna šola praznovala 260-letnico. Ob 
visokem jubileju so bile izražene potrebe po 
večjih prostorih, ki jih narekuje rast števila 
učencev. 

“Razvoj naše občine, ki se kaže tudi v veča-
nju števila občanov, nam nalaga, da moramo 
dograditi OŠ Lenart. V letošnjem letu smo 
zagotovili sredstva za pridobitev zemljišč, iz-
delavo projektne dokumentacije in pridobitev 
gradbenega dovoljenja. S pridobitvijo idejne 
zasnove želimo optimalno umestiti prizidek k 
obstoječi šoli tako, da bo funkcionalen in ar-
hitekturno sprejemljiv. Želimo, da bi bil prizi-
dek takšne velikosti, da bi omogočal pouk na 
enem mestu. To pomeni, da moramo vedeti 
oz. najti uporabno rešitev za staro šolo, v ka-

teri sedaj poteka pouk 
šestih oddelkov. To so 
dolgoročne rešitve, zato 
jih moramo temeljito 
premisliti, strokovno 
pripraviti in čim širše 
uskladiti.”

V vseh občinah v 
osrednjih Slovenskih 
goricah je izpostavlje-
na gradnja kolesarskih 
poti.

“V tej finančni per-
spektivi, ki se zaključi z 

letom 2022, bomo v osrednjih Slovenskih gori-
cah zgradili več kot 150 km kolesarskih poti. V 
tem proračunu smo namenili 180.000 € za pro-
jektiranje v naši občini. To je obsežen projekt, 
ki dolgoročno pomeni večjo varnost za pešce 
in kolesarje v cestnem prometu. Ta investicija 
bo imela tudi pozitivne gospodarske, turistič-
ne, okoljevarstvene in zdravstvene učinke. Ce-
loten projekt v sodelujočih občinah je vreden 
okoli 22 milijonov €, izvajamo ga v sodelova-
nju z Ministrstvom za infrastrukturo. Izbrani 
projektanti na javnem razpisu izdelujejo pro-
jektno dokumentacijo, ki mora biti končana do 
letošnjega septembra. V letu 2021 pa bi pred-
vidoma začeli z deli. V sklopu projektiranja 
poteka tudi pridobivanje zemljišč. Sodelujoče 
občine vsaka na svojem področju pridobivajo 
od lastnikov zemljišč pogodbeno pravico gra-
dnje. Pogodba se overi pri notarju, v njej pa je 
določeno, da se po izgradnji kolesarske poti 
zemljišče odmeri, oceni s strani pooblaščene-
ga cenilca in plača kupnina lastniku zemljišča. 
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Razstavo in slovesnost ob visokem jubileju slikarja, kiparja in umetniškega foto-
grafa Iva Lorenčiča sta pripravila Slovenskogoriški forum in Občina Cerkvenjak.

Ob jubileju je Ivu Lorenčiču v imenu Cerkvenjačank in Cerkvenjačanov česti-
tal župan Občine Cerkvenjak Marjan Žmavc.



Vse stroške, ki v teh postopkih nastajajo, nosi 
investitor, to je občina ali Ministrstvo za infra-
strukturo.”

Eden pomembnih uspehov v lanskem letu 
je bila dograditev prostorov Zdravstvenega 
doma Lenart za izvajanje preventivnih de-
javnosti. Prostorskim potrebam pa s tem še ni 
zadoščeno … 

“To nadgradnjo skupaj z lepo ureditvijo 
okolice ZD smo zgradili s sredstvi Ministrstva 
za zdravje in proračunskimi sredstvi naše ob-
čine. Konec lanskega leta sem imel pogovor z 
vodstvom ZD in pediatri koncesionarji, ki so 
me seznanili s prostorsko stisko. Kratkoročno 
in dolgoročno je potrebno zagotoviti dodatne 

prostore za pediatrično ambulanto in prosto-
re za ginekologa, ki je v letošnjem letu začel 
z delom. ZD z izbranim arhitektom pripravlja 
predlog zagotovitve dodatnih prostorov ter 
potrebne sanacije in preureditve obstoječega 
prizidka, v katerem je urgentna služba. Pre-
dloge rešitev moramo proučiti in jih finančno 
ovrednotiti. K tej investiciji bomo povabili 
tudi občine soustanoviteljice Javnega zavoda 
ZD Lenart in občine, za katere Zavod izvaja 
primarno zdravstveno dejavnost.”

Pogovor z županom Občine Lenart mag. Ja-
nezom Krambergerjem zapisal Edvard Pukšič

Občina Lenart poskrbela za obdaritev več kot 
600 otrok

Kot vsako leto je Občina Lenart tudi 
letos poskrbela za božično-novo-
letno obdaritev otrok v Lenartu in 

Voličini, ki so rojeni obdobju od 1. 1. 2012 
do 31. 12. 2018. Člani Lutkovnega gledali-
šča PIKA iz Lenarta so uprizorili lutkovno 
predstavo Trije prašički, ob kateri so otroci 
uživali. Pričakovanje Božička, pesmi, dari-
la – prijetnih presenečenj ni bilo ne konca 
ne kraja ...

D. O.

Živahno decembrsko dogajanje v Lenartu
Praznični dogodki v Lenartu so privabili veliko obiskovalcev

Moto božično-novoletnih prireditev v Lenartu je bil »Pri-
žgimo lučke«. December je bil iskriv, živopisan in živa-
hen, poln prazničnega in zabavnega dogajanja.

Mnogi dogodki v decembru so ob vikendih vabili na prosto, na 
trg v center Lenarta. Občina Lenart je ponovno organizirala božič-
no-novoletne prireditve z naslovom Prižgimo lučke. Otroci, mladi 
in starejši, so prisluhnili glasbi, pevskim zborom, pop in rock skupi-
nam, narodno zabavni glasbi ... Otroški program so obogatile lutkov-
ne in gledališke predstave, Miklavž in Božiček. Obiskovalci so uživali, 
za prijetno vzdušje so poskrbeli ponudniki na božičnem sejmu, zlasti 
vinogradniki, ki so s kozarčkom kuhanega vina ogreli dušo.

Na prireditvah na Trgu osvoboditve so nastopili: Klapovühi, 
Tamburaško društvo Apače, Pevski zbor Društva invalidov Le-
nart, Gledališka skupina Odrček OŠ Podlehnik, Društvo za boljši 
svet Maribor, Jurovski oktet, Slovenskogoriški glasovi, Matic Dru-

zovič, Luka Pučko, Patricija Kuronja Križnik, Ansambel Aktual, 
Pevski zbor Trzinke, Gospel zbor Jaz sem, Waldhütter&sin trio, 
Ansambel Norost, Lutkovna skupina OŠ Sv. Ana, Plesna skupina 
Pika OŠ Voličina, Zasebna glasbena šola Muziklub, Proti Poledi-
ci-Proti toči, Aleksandra Papež, Instaband, Mladinska dramska 
skupina KTD Selce, Anita Kralj in Vox Angelica, Eva Kurnik in 
Ansambel Šenk.

Hvala vsem nastopajočim, prav tako hvala Božičku, vinogra-
dnikom in ponudnikom izdelkov na stojnicah.

Množica obiskovalcev se je od starega leta poslovila na Trgu 
osvoboditve v Lenartu. S silvestrovanjem so se zaključile božič-
no-novoletne prireditve, privabile so mnogo obiskovalcev, ki so 
se družili v prazničnem vzdušju. V najdaljši noči so za pravi “žur” 
poskbeli Srčni muzikanti. Naj leto 2020 piše pozitivne zgodbe!

D. O.
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Proslava ob slovenskem kulturnem 
prazniku v Lenartu

Proslava ob slovenskem kulturnem 
prazniku bo v petek, 7. februarja 2020, 

ob 19. uri v Domu kulture Lenart. 
Na prireditvi bodo nastopili: Il Divji, 

učenci Konservatorija za glasbo in balet 
Maribor, Podružnična šola Lenart, Trio 

učiteljev Konservatorija za glasbo in 
balet Maribor, Podružnična šola Lenart 
(Kristijan Brus, Andrej Polič in Dušan 

Slaček), učenci OŠ Voličina, pevski 
zbor OŠ Lenart, Aleksandra Papež, Kia-
ra Katan, Eva Kurnik in Matic Lorbek.

Vabljeni!

Občina Lenart, foto: arhiv Konserva-
torija za glasbo in balet Maribor,  

Podružnična šola Lenart

Pustovanje v Lenartu 2020
Letos pripravljamo v Lenartu že 29. pustovanje, ki bo v soboto, 22. februarja 2020. 

Vabimo skupine, posameznike, otroke in odrasle, da se pridružijo povorki.

Maškare se zberejo ob 10.30 uri nasproti blokov na Jurovski cesti. Pustna povorka bo 
krenila ob 11. uri po Jurovski c., po Ilaunigovi ulici, mimo Centra za socialno delo, po 

Maistrovi, mimo avtobusne postaje, po Gubčevi, nadaljevala pot po Goriškovi ul., mimo 
doma upokojencev in se bo zaključila na parkirišču pri Vrtcu Lenart, kjer bo zabava. 

Ulice bodo v času povorke zaprte za promet.

Najizvirnejše maškare bodo nagrajene! Veseli bomo vseh skupin in posameznikov, 
zato pričakujemo udeležbo in prijavo do petka, 14. 2. 2020, na Občino Lenart, po e-pošti 

na naslov darja.ornik@lenart.si ali na tel. št. 729 13 21.

Naj bo pustovanje čim bolj norčavo, zato 
vabimo maškare, da se v čim večjem številu 

udeležijo pustne povorke. Pustovanje v 
Lenartu vsako leto privabi več kot 1000 
maškar, želimo ga ohraniti in obogatiti 

z novimi, izvirnimi maškarami, zato vas 
prijazno vabimo.

D. O., foto: Maksimiljan Krautič

Foto Tone



Občina Sveta Ana

Največ investicijskih sredstev bo šlo za ceste

Občinski svet Občine Sveta Ana je ko-
nec minulega leta v drugem branju 
sprejel proračun občine za leto 2020. 

Kot pravi župan Silvo Slaček, je občina v lan-
skem letu največ investirala v izgradnjo kana-
lizacije in čistilnih naprav in nasploh v varstvo 
okolja, letos pa bo največ investicijskih sred-
stev namenila za izgradnjo in modernizacijo 
občinskih cest in javnih poti.

Občinski proračun Občine Sveta Ana je na 
prihodkovni strani »težak« 3 milijone 87 tisoč 
evrov. V strukturi prihodkov predstavljajo 
največji delež davčni prihodki, ki jih načrtuje-
jo v višini preko 1,9 milijona evrov. Transferne 
prihodke pa načrtujejo v višini 364 tisoč evrov, 
pri čemer načrtujejo transferne prihodke iz 
drugih javnofinančnih institucij v višini 237 
tisoč evrov, sredstev iz državnega proračuna 
in Evropske unije pa 127 tisoč evrov.

Nekateri menijo, da občina veliko »zaslu-
ži« tudi z različnimi globami in kaznimi ter s 
prihodki od taks in drugih pristojbin, a iz tega 
naslova dobi zelo malo. Ti prihodki so v pro-
računu za leto 2020 načrtovani v višini 1.700 
evrov, prihodki od taks in pristojbin pa v višini 
4.100 evrov. 

Načrtujejo, da bodo vsi odhodki občine v 
letošnjem letu znašali skupaj 3 milijone 158 
tisoč evrov. V občinskem proračunu bo naj-
več, preko 1,4 milijona evrov, na voljo za in-
vesticije. Več kot 655 tisoč evrov bo občina 
namenila za transfere posameznikom in go-
spodinjstvom. Prav toliko bodo namenili za 
investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih 
cest. Poleg tega pa je v proračunu na voljo še 
skoraj 166 tisoč evrov za upravljanje in tekoče 
vzdrževanje občinskih cest. 

 V Občini Sveta Ana veliko pozornosti 
posvečajo tudi turizmu, saj je turistična de-
stinacija Sveta Ana lani prejela srebrni znak 
Slovenia Green Destination. Za spodbujanje 
razvoja turizma in gostinstva je v občinskem 
proračunu za letošnje leto na voljo dobrih 65 
tisoč evrov.

Za investicije na področju varovanja okolja 
bo letos v občinskem proračunu še vedno na 
voljo 202 tisoč evrov. Čeprav je čistilna napra-
va fizično že zgrajena, bo namreč občina letos 
morala zanjo plačati izvajalcu še okoli 140 ti-
soč evrov, saj lahko investicijo poplačala šele, 
ko bo zanjo izdano uporabno dovoljenje, na 
kar še čakajo.

V Občini Sveta Ana letos načrtujejo prora-
čunski primanjkljaj v višini 71 tisoč evrov, saj 
občina nima večjih kreditov. Pred leti so naje-
li kredit za športno dvorano, vendar ga bodo 
letos izplačali. Za odplačilo posojil bodo letos 
namenili 110 tisoč evrov. Občina letos načrtuje 
najetje kredita v višini 78 tisoč evrov, čeprav bi 
se lahko po 23. členu zakona o financiranju ob-
čin brezobrestno zadolžila za 112 tisoč evrov.

Po odloku o proračunu za leto 2020 bo ob-
čina letos namenila v svoj sklad za naravne ne-
sreče 5 tisoč evrov. O uporabi sredstev iz tega 
sklada, ki se polni na letnem nivoji, v njem pa 
je cca 22 tisoč evrov, lahko v primeru naravne 
nesreče pod zakonskimi pogoji odloča župan 
v višini do 20 tisoč evrov, vendar mora o tem 
pisno obvestiti občinski svet. Župan lahko pod 
pogoji, ki jih določa zakon, tudi odpiše ali del-
no odpiše plačilo dolga do višine 500 evrov. 
Proračunska rezerva pa po odloku znaša 10 
tisoč evrov.

»Letos bo občina modernizirala pet občin-
skih cest v skupni dolžini okoli 4 kilometre«, 
pravi župan Slaček. »Ceste bomo moderni-
zirali v naseljih Rožengrunt, Lokavec, Žice, 
Ledinek in Dražen Vrh. Poleg tega bomo 
modernizirali ulico v Krivem Vrhu in zgradili 
pločnik ob državni cesti v centru Svete Ane iz 
smeri Lenarta.« Omenjene investicije v cestno 
infrastrukturo so v proračunu že ustrezno 
opredeljene, zanje pa so izdelani in potrjeni 
tudi tako imenovani dokumenti identifikaci-
je investicijskega projekta. Zanje pripravljajo 
tudi potrebno tehnično dokumentacijo. Pred-
vidoma spomladi bo občina objavila razpis za 
oddajo del, nato pa bodo stekla dela na terenu. 
Vse omenjene ceste bodo predvidoma moder-
nizirane do konca letošnjega leta. 

V Občini Sveta Ana, v kateri si prizadeva-
jo čim več mladih zadržati v domačem kraju, 

so se odločili tudi za nakup dveh stanovanj 
za mlade. Občina bo v stanovanjski zgradbi v 
Krivem Vrhu, ki jo je zgradilo Gradbeništvo 
Bernjak, kupila dve stanovanji za mlade. Nato 
bo objavila javni razpis in stanovanji dala v 
najem mladima paroma oziroma družinama, 
ki se bosta zavezali, da bosta v dveh do treh le-
tih stanovanji odkupili. Najemnine, ki ju bodo 
mladi najemniki plačali za najem stanovanja, 
se jim bodo štela v kupnino. Mladi najemni-
ki bodo postali lastniki stanovanj, ko bodo v 
celoti poplačali kupnino. Pred leti je občina 
že kupila tri stanovanja in na takšen način z 
njihovo pomočjo v občini zadržala nekaj mla-
dih. Zares gre za zanimiv ukrep, ki mladim 
zelo olajša pot do lastnega doma, saj si lahko v 
času, ko so najemniki občinskega stanovanja, 
uredijo zaposlitev za nedoločen čas in najame-
jo stanovanjski kredit ter nato od občine od-
kupijo stanovanje, v katerem živijo.

Kljub temu, da si v Občini Sveta Ana priza-
devajo za to, da bi mlade zadržali v domačih 
krajih, se jih še vedno precej izseli v urbana 
središča. V občini sicer gradijo komunalno in-
frastrukturo, asfaltirajo ceste, gradijo širokopa-
sovno optično omrežje in izboljšujejo bivalne 
pogoje, vendar vse to mladih ne zadrži v obči-
ni, še zlasti, če dobijo službo drugje. Kot pravi 
župan Slaček, bi za to morali pri nas na državni 
ravni posvetiti več pozornosti enakomernemu 
in policentričnemu razvoju Slovenije. Pri tem 
bi morala dati zgled državna uprava in javni 
zavodi ter razna ministrstva, za katera ni nuj-
no, da so vsa v Ljubljani. Nujno bi bilo tudi 
razmisliti o uvajanju dela na domu, dela na 
daljavo ter o drugih sodobnih oblikah dela, ki 
postajajo v razvitem svetu vse bolj običajna. To 
bi zmanjšalo tudi gostoto prometa na naših av-
tocestah, ki postaja čedalje večja cokla razvoja. 
Slaček meni, da bi bilo koristno, če bi v vseh 
ministrstvih in državnih agencijah razmislili, 
kaj lahko sami prispevajo k bolj enakomerne-
mu razvoju vseh območij v Sloveniji in kako 
lahko decentralizirajo tudi svojo dejavnost.

Sicer pa so člani Občinskega sveta Občine 
Sveta Ana pred novim letom sprejeli tudi ak-
cijski načrt ukrepov za spodbujanje trajnostne-
ga razvoja turizma v destinaciji Občina Sveta 
Ana. Kot pravi direktorica občinske uprave Re-
nata Trajbar Kurbus, ki je tudi zelena koordi-
natorica, je občina z vstopom v Zeleno shemo 
slovenskega turizma in z dodelitvijo srebrnega 
znaka Slovenia Green Destination poleg pravic 
ter koristi in ugodnosti sprejela tudi obvezno-
sti. Na podlagi pravilnika o pridobitvi, vzdrže-
vanju in obnovi omenjenega znaka mora upra-
vljavcu posredovati s strani občinskega sveta 
potrjen Akcijski načrt ukrepov za nadaljnji 
razvoj trajnostnega turizma v destinaciji. Poleg 
tega mora posredovati opredelitev lokalnega 
značaja in Zelenega DNK destinacije (gre za 
jasno, strateško in domiselno opredelitev ze-
lenega značaja destinacije, na podlagi katere-
ga bo mogoče razviti njeno močno blagovno 
znamko) ter oddati zahtevek za terenski obisk.

V akcijski načrt so uvrstili številne ukrepe 
za hitrejši razvoj turizma, ki jih bodo izvedli 
do konca leta 2021. Ena od najpomembnejših 
nalog pa bo priprava celovite vizije trajnostne-
ga razvoja turizma v občini, ki jo bodo izdelali 
še letos.

Tomaž Kšela

Občina Sveta Trojica v Slovenskih goricah

Razvojno naravnan občinski proračun

V novem naselju Trojica-jug 
so začele rasti nove hiše 
kot gobe po dežju, zato se 

bo v Občino Sveta Trojica kmalu 
priselilo več deset novih mladih 
družin, kar so upoštevali tudi pri 
pripravi občinskega proračuna za 
leto 2020. 

Prihodke so v občinskem pro-
računu za leto 2020 načrtovali v 
višini 3 milijone 243 tisoč evrov. 
Pričakujejo namreč, da bodo davč-
ni prihodki dosegli skoraj 1,6 mili-
jona evrov, nedavčni pa preko 350 
tisoč evrov. Ob tem naj bi takse in 
pristojbine v občinski proračun prinesle samo 
4.500 evrov, globe in denarne kazni pa zgolj 
3.200 evrov. Transferne prihodke načrtujejo v 
višini 800 tisoč evrov, pri čemer računajo na 
200 tisoč evrov transfernih prihodkov iz drugih 
javnofinančnih institucij in 600 tisoč iz držav-
nega proračuna in proračuna Evropske unije.

Odhodke načrtujejo v višini 3 milijone 140 
tisoč evrov. Investicijske odhodke načrtujejo 
v višini 900 tisoč evrov. Če k temu prištejeno 
še investicijske transfere, vidimo, da je za in-
vesticije v proračunu na voljo kar 1,5 milijona 
evrov. Po besedah direktorice občinske upra-
ve Darje Slivnjak to kaže, kako zelo razvojno 
in investicijsko je naravnan proračun Občine 
Sveta Trojica za leto 2020, za kar se je ves čas 
zavzemal župan David Klobasa, ki skrbi za ra-
zvoj kraja in občine. Ob tem pa niso pozabili 
na socialno funkcijo, saj je za transfere posa-
meznikom in gospodinjstvom v proračunu na 
voljo 465 tisoč evrov, za transfere neprofitnim 
organizacijam in ustanovam pa 54 tisoč evrov. 
V občinskem proračunu za leto 2020 načrtu-
jejo tudi preko 100 tisoč evrov proračunskega 
presežka.

Po odloku o proračunu bodo od prihodkov 
občinskega proračuna za leto 2020 oblikovali 
proračunsko rezervo za naravne nesreče v višini 
21.500 evrov. O uporabi teh sredstev na predlog 
za finance pristojnega organa občinske uprave 
odloča za zakonsko določene namene župan 
do višine 21.500 evrov ter o tem poroča občin-
skemu svetu ob zaključnem računu. Omenjeno 
rezervo lahko uporabi za ukrepe in pomoč pri 
odpravljanju posledic suše, požara, poplave in 
drugih naravnih nesreč. Splošna proračunska 
rezerva pa je določena v višini 20 tisoč evrov.

Iz načrta razvojnih programov je razvidno, 
da se bodo v Občini Sveta Trojica letos lotili 
več novih investicijskih projektov, dokonča-
li pa bodo še nekaj takšnih, ki so jih začeli že 
pred leti. Domala vsi večji investicijski projekti 
namreč trajajo več let, saj je treba investicijo 
najprej uvrstiti v občinski proračun in poskr-
beti za načrte in vso potrebno dokumentacijo, 
nato je treba zanjo zagotoviti lastna sredstva in 
na ustreznem razpisu morebitna sredstva iz dr-
žavnega proračuna ali blagajne Evropske uni-
je, nakar je treba preko razpisa izbrati najbolj 
ugodnega izvajalca, ki nato investicijo izvede 
na terenu. Nato je potrebno za investicijo pri-
dobiti še uporabno dovoljenje in jo v celoti po-
plačati. Zato investitorji vsako večjo investicijo 
financirajo iz svojega proračuna praviloma več 
let. Dandanes z javnimi sredstvi investirati pač 
ni tako preprosto, kot v trgovini kupiti koren-
ček. Tako bodo letos začeli pripravljati načrte in 
projektno dokumentacijo za izgradnjo vrtca, ki 
naj bi ga zgradili do leta 2025. Vrednost celotne 
investicije ocenjujejo na dva milijona evrov. 

Letos bodo začeli v sodelovanju z Direkci-
jo Republike Slovenije za infrastrukturo tudi 
z investicijo v rekonstrukcijo križišča pri Gri-
ču, ki bo končana predvidoma leta 2023, stala 
pa bo okoli 200 tisoč evrov. Prav tako bodo v 
sodelovanju z omenjeno direkcijo začeli z in-
vesticijo v rekonstrukcijo križišča Kmetec, ki 
bo stala okoli 180 tisoč evrov, končana pa bo 
leta 2023. Znatna sredstva bodo namenili tudi 
za ureditev infrastrukture v Zgornji Senarski 
– vas. Vrednost celotne investicije je ocenjena 
na 300 tisoč evrov, končana pa bo do leta 2024. 
Pripravljajo tudi investicijo v novogradnjo po-
kopališča in mrliške veže. Vrednost te investi-
cije je ocenjena na 310 tisoč evrov.

Za upravljanje in tekoče vzdrževanje občin-
skih cest je v občinskem proračunu za letos na 

voljo skoraj 76 tisoč evrov. Za rekonstrukcijo 
križišča pri Griču bodo letos namenili 20 tisoč 
evrov za pripravo projektne dokumentacije, 
enako pa velja tudi za rekonstrukcijo križišča 
Kmetec. Sama realizacija obeh projektov je 
odvisna od sposobnosti izvedbe s strani Di-
rekcije Republike Slovenije za infrastrukturo.

Za izgradnjo pločnika, javne razsvetljave in 
kanalizacije na Trojiškem trgu so v občinskem 
proračunu predvidena sredstva v višini 15 ti-
soč evrov, za načrte in drugo projektno doku-
mentacijo za prometno ureditev trškega jedra 
pa 10 tisoč evrov. Za gradnjo javne razsvetljave 
po določenem vrstnem redu in za zamenjavo 
že obstoječih neustreznih svetilk pa je v prora-
čunu na voljo 25 tisoč evrov.

Za investicijsko vzdrževanje in gradnjo ob-
činskih cest po sprejetem planu je v proračunu 
na voljo skoraj 66 tisoč evrov.

V proračunu so zagotovili tudi sredstva za 
projekt Kolesarske povezave na območju ob-
močnega razvojnega partnerstva Slovenske 
gorice, ki ga Občina Sveta Trojica izvaja skupaj 
z drugimi občinami iz osrednjih Slovenskih 
goric. Večino sredstev za izvedbo tega projekta 
bodo zagotovili iz evropske blagajne.

V Občini Sveta Trojica nastaja novo nase-
lje individualnih hiš Trojica-jug, v katerem so 
začele konec lanskega in na začetku letošnjega 
leta rasti družinske hiše kakor gobe po dežju. 
Za komunalno opremljanje stavbnih zemljišč 
v tem naselju je v proračunu na voljo 300 tisoč 
evrov, za ureditev infrastrukture v Zg. Senar-
ski – vas pa 147 tisoč evrov.

Sicer pa bodo v Občini Sveta Trojica, kakor 
izhaja iz načrta razvojnih programov, letos za 
preplastitev športnih igrišč z umetno maso 
namenili 36 tisoč evrov, od tega bodo skoraj 
19 tisoč evrov pridobili iz državnega proraču-
na. Za investicije v opremo gasilskih društev 
je v občinskem proračunu letos na voljo 9.500 
evrov, za nakup gasilskega vozila GVM-1 za 
potrebe PGD Osek pa 8.450 evrov.

Za LAS-ov projekt Gibanje brez ovir je v 
občinskem proračunu predvidenih dobrih 26 
tisoč evrov. Ta projekt se nanaša na odpravo 
arhitekturnih ovir na javnih zgradbah, ki so v 
javni uporabi. S tem projektom občina rešuje 
izziv dostopnosti v Kulturnem domu v Sve-
ti Trojici in na dveh vhodih v Osnovno šolo 
Sveta Trojica. Hkrati bodo s tem projektom 
ozaveščali širšo javnost o pomenu pravilne-
ga ravnanja v primeru ranljivih skupin, zato 
bodo pripravili ustrezna predavanja. Za LAS- 
ov projekt izgradnje postajališča za avtodome 
pa je v občinskem proračunu na voljo nekaj 
več kot 61 tisoč evrov. Za to investicijo bo 
občina zagotovila okoli 17 tisoč evrov lastnih 
sredstev, več kot 34 tisoč evrov pa bodo prido-
bili iz evropske blagajne. Na postajališču bosta 
dve parkirni mesti za avtodome, oskrbovalni 
otok in parkomat z zapornico. 

Občina bo tudi letos objavila javni razpis 
za pomoči za razvoj kmetijstva in podeželja, 
za kar je v proračunu na voljo 8 tisoč evrov. 
Za sofinanciranje izgradnje malih čistilnih na-
prav je v občinskem proračunu na voljo šest 
tisoč evrov, vsako gospodinjstvo pa lahko dobi 
največ do tisoč evrov subvencije.

Za novogradnje in vzdrževanje vodovoda 
po naseljih je v občinskem proračunu pred-
videnih 25 tisoč evrov, za skupen projekt re-
konstrukcije tranzitnih cevovodov na potezi 
Košaki–Počehova, v katerem sodeluje deset 
občin, pa preko 84 tisoč evrov.

Izvedli bodo tudi več manjših investicij. 
Med drugim bodo poskrbeli za nakup video 
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Silvo Slaček: Občina si prizadeva, da bi mlade 
zadržala v domačem kraju, tudi z nakupom stano-
vanj za mlade.



Občina Sveti Jurij v Slovenskih goricah

Odprt medgeneracijski center, potrjen 
proračun, projekti
Otvoritev Medgeneracijskega 
centra - Telovadnica na 
prostem z rekreacijsko potjo 

Ena izmed pomembnejših in-
vestij v športno-rekreacijsko 
infrastrukturo preteklega leta 

je bila izgradnja Medgeneracijske-
ga centra - Telovadnica na prostem, 
ki je nastala v športnem parku v 
Jurovskem Dolu. Tega projekta se je 
jurovska občina lotila z namenom 
zagotavljanja kakovostne športno-
-rekreacijske ponudbe občanom in 
tudi drugim obiskovalcem. Pri tem 
je občina sodelovala s ŠD Sv. Jurij v 
Slov. goricah, Društvom upokojencev Sv. Jurij 
v Slov. goricah in Zadrugo Dobrina, z.o.o., so.p. 
Na otvoritvenem dogodku je zbrane pozdravil 
župan Peter Škrlec, ki je poudaril, da s to inve-
sticijo občina podpira zdrav življenjskih slog in 
hkrati vzpodbuja občane k medgenracijskemu 
sodelovanju. Ob tem pa je občina bogatejša tudi 
za nova parkirišča, razširjeno cestišče in ureje-
no razsvetljavo ter pločnik ob športnem parku. 
Zbrane sta nagovorila tudi predsednik ŠD Sv. 
Jurij v Slov. gor. Robert Črnčec in predsednica 
Društva upokojencev Sv. Jurij v Slov. gor. Her-
mina Križovnik. O pomenu trajnostne lokalne 
preskrbe s hrano pa je spregovorila predstavni-
ca Zadruge Dobrina z.o.o., so.p. Marija Šauperl. 

Operacija Telovadnica na prostem je bila 
izbrana v okviru 2. javnega poziva za izbor 
operacij za uresničevanje ciljev Strategije lo-
kalnega razvoja LAS Ovtar Slovenskih goric 
in je sofinancirana iz Evropskega kmetijskega 
sklada za razvoj podeželja (EKSRP).
Jurovski svetniki potrdili proračun 
in predlagano preoblikovanje skupin 
v vrtcu

Na 8. redni seji so jurovski občinski svetni-
ki potrdili proračun za leto 2020. Prihodki so 
načrtovani v višini 2.557.111 €, odhodki pa 
2.711.099 €. Investicijsko naravnan proračun 
smo podrobneje predstavili že v prejšnji šte-
vilki Ovtarjevih novic. Med pomembnejšimi 
točkami omenjene seje je tudi potrditev skle-
pa, s katerim sta se na predlog vrtca preobliko-
vali skupini v vrtcu pri OŠ Jožeta Hudalesa, in 
sicer skupini drugega starostnega obdobja iz 
heterogene skupine v homogeno skupino, kar 
pomeni, da je od 1. 1. 2020 lahko v vrtec vklju-
čenih 6 otrok več, saj bo vsaka skupina lahko 
imela 22 otrok (doslej 19). 
Priprava projekta IV. faze 
rekonstrukcije občinskih cest 

V Občini Sv. Jurij v Slov. gor. so si z novim 
proračunom za leto 2020 zagotovili investicij-
sko pestro leto. Najpomembnejša investicija v 
tem letu bo IV. faza rekonstrukcije občinskih 
cest. V teh zimskih mesecih, ko glavna dela, 
poleg seveda rednega izvajanja zimske službe, 
na cestah sicer počivajo, pa ne počivajo dela v 

občinski upravi, kjer že pripravljajo ustrezno 
dokumentacijo za izvedbo tega dvoletnega 
projekta, ki bo sofinanciran iz 23. člena zakona 
o sofinanciranja občin. S tem bo jurovska ob-
čina pridobila nove 4 km obnovljenih občin-
skih cest. Projekt bo potekal v petih sklopih. 
V prvih treh sklopih, sklop 1 (LC 203 131), 
sklop 2 (LC 705 061) in sklop 3 (LC 203141), 
ki bodo izvedeni letošnjem letu, bodo obno-
vljeni cestni odseki v Zg. Partinju. V 4. sklopu 
(LC 203 501) in 5. sklopu (LC 203 071) sklopu, 
ki bosta izvedena v prihodnjem letu, pa cestna 
odseka v Zg. Gasteraju. 
Po kolesarski cesti od Pesnice preko 
Jurovskega Dola do Lenarta

Občina Sv. Jurij v Slov. gor. je povezana v pro-
jekt Kolesarske povezave na območju ORP Slov. 
gorice. S projektom, ki bo pomembna turistična 
in rekreacijska pridobitev za osrednje Sloven-
ske gorice, bo jurovska občina pridobila nove 
kolesarske poti. Občinska uprava je trenutno 
v postopku pridobivanja pogodb o služnostnih 
pravicah na trasi, kjer bo potekala kolesarska 
povezava. Lastniki zemljišč bodo po končani 
gradnji kolesarskih cest upravičeni do nado-
mestila za zemljišče, na katerem bo potekala 
kolesarska povezava. Po mnenju župana Petra 
Škrleca je tovrstna investicija pomemben korak 
za turistični razvoj tako občine kot za celotne 
Slovenske gorice, ki bodo na ta način kolesarsko 
povezane s sosednjo Avstrijo, kjer je kolesarski 
turizem zelo razvit in pomembna gospodarska 
dejavnost. Skupna vrednost projekta, ki bi naj 
bil dokončan do leta 2022, znaša 888.852 €, 
708.971 € bo sofinancirano iz sredstev Evropske 
unije, delež občine pa znaša 172.881 €. V pro-
računu za leto 2020 je za ta projekt namenjenih 
200.533 €, od tega znaša delež občine 39.071 €. 
Nadomestne volitve za naselji 
Partinje in Varda bodo 15. 3. 2020

Na 8. redni seji občinskega sveta je bil sprejet 
sklep, da bodo nadomestne občinske volitve v 
občini Sv. Jurij v Slov. gor. v volilni enoti 2, ki 
obsega naselji Partinje in Varda, za nadomestne-
ga člana občinskega sveta v nedeljo, 15. 3. 2020. 

Dejan Kramberger

Županov sprejem uspešnih dijakov in študentov

Konec koledarskega leta 2019 so v Obči-
ni Sv. Jurij v Slov. izkoristili za sprejem 
uspešnih dijakov in študentov pri župa-

nu Petru Škrlecu. Vabljeni so bili študentje in 
dijaki, ki so bili uspešni v prijavi na javni razpis. 
Agnes Kojc, študentka Filozofske Fakultete v 
Mariboru, je postala diplomirana slovenistka 
(UN) in diplomirana prevodoslovka – angle-
ščina (UN) s povprečno oceno v vseh letnikih 
študija 9,64. Študent Fakultete za elektroteh-
niko, računalništvo in informatiko Univerze 
v Mariboru Timi Ornik je pridobil strokovni 
naziv diplomirani inženir računalništva in in-

formacijskih tehnologij (UN) s povprečno oce-
no 9,26 v vseh letih študija. Študentki Larisa 
Fras in Rebeka Šnofl sta z ekipo KMN Sloven-
ske gorice v minulem letu osvojili naslov dr-
žavnih prvakinj ter na mednarodnem turnirju 
v Zagrebu osvojili 3. mesto. Obe igralki sta bili 
tudi članici slovenske državne reprezentan-
ce. Znova je bil športno uspešen tudi Gregor 
Verbošt, ki je na državnem prvenstvu z člane 
in članice v Novem mestu v teku na 1500 m 
dosegel 3. mesto ter prav tako 3. mesto v teku 
na 1500 m na tekmovanju za Atletski pokal 
Slovenije v Celju.

Uspešni so bili tudi dijaki in sicer Elias 
Bračko Pascal, ki je prejel srebrno priznanje 
za dosežene rezultate na državnem tekmova-
nju srednješolcev iz znanja biologije in sre-
brno priznanje na državnem tekmovanju v 
znanju nemškega jezika. 
Tadej Roškarič in Živa 
Waldhütter sta opravila 
splošno maturo in dosegla 
splošni uspeh 27 točk. Di-
jakinji Srednje zdravstvene 
in kozmetične šole Maribor 
Karin Najdenik in Lucija 
Ornik sta na poklicni ma-
turi dosegli splošni uspeh 
21 točk. Kristjan Mihael 
Reisman je po končanem 
rednem izobraževanju na 
Srednji strojni šoli Maribor 
na poklicni maturi dosegel 
splošni uspeh 23 točk in 
tako osvojil vse točke ter 

pridobil naziv diamantni maturant. Kristjan 
je osvojil 2. mesto na državnem tekmovanju 
EKOKVIZ za srednje šole.

Dejan Kramberger

kamer za nadzor javnih objektov in površin, 
kar bo občino stalo 2 tisoč evrov. Enako vsoto 
bodo namenili za posodobitev računalniške in 
programske opreme. Za sredstva za izboljšanje 
prometne varnosti (na primer za nakup table 
za meritve hitrosti) pa je na voljo 3 tisoč evrov.

Proračun Občine Sveta Trojica je izredno in-
vesticijsko in razvojno naravnan, saj to terja na-
gla širitev kraja – v kratkem se bo v Občino Sveta 
Trojica priselilo več deset mladih družin z otroki, 
na kar se v občini že temeljito pripravljajo.

Tomaž Kšela

Gradnja odprtega optičnega omrežja RUNE

Spoštovani občani Občine Sv. Jurij v Slov. 
Goricah, obveščamo vas, da se predvido-
ma spomladi v letošnjem letu na vašem 

področju začenja gradnja odprtega optičnega 
omrežja RUNE, ki bo gospodinjstvom omo-
gočalo prvi optični priključek. Podjetje RUNE 
Enia, d. o. o., bo občanom, ki izpolnjujejo po-
goje, zgradilo optično omrežje visokih hitro-
sti, s katerim bodo lahko prosto izbirali ponu-
dnike telekomunikacijskih storitev. 
Podjetje Eurocon, d. o. o., občanom 
omogoča brezplačno pomoč pri 
naročanju optičnih priključkov 
in naročanju telekomunikacijskih 
storitev.

Za zagotovitev optičnega priključka bo po-
trebno izpeljati naročilo priključka. Enkratni 
strošek izgradnje optičnega priključka med 

gradnjo znaša 150,00 € (DDV vključen) za 
gospodinjstva in 167,13 € (DDV vključen) za 
pravne subjekte. V plačilo je vključeno tudi na-
daljnje vzdrževanje priključka.

Pred predvideno gradnjo bodo vsa gospo-
dinjstva, ki so uvrščena v seznam izgradnje, po 
pošti obveščena o načinu pridobitve optičnega 
priključka RUNE.

Za vsa vprašanja in naročila se lahko obr-
nete na podporno ekipo podjetja Eurocon, d. 
o. o., na telefonsko številko 01 292 72 30 ali pa 
jim pošljete elektronsko sporočilo na naroca-
nje@eurocon.si.

Priključite svoje gospodinjstvo na zanesljivo 
optično pove-
zavo in si za-
gotovite dostop 
do svetovnega 
spleta.
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Samsung Galaxy A51

*

24 x 11 €
ali 264 €

Oglejte si celotno sliko na brezkončnem 
O-zaslonu - Brezkončni O-zaslon A51 
optimizira vizualno simetrijo. Na 16,4 cm 
(6,5") FHD+ širokokotnem zaslonu lahko 
zdaj brez prekinitev igrate igre, gledate 
filme ali nadaljevanke, brskate po 
internetu in opravljate več zadev hkrati — 
vse s pomočjo vse s pomočjo Super AMOLED 
tehnologije.

*



V Gornji Radgoni letos šest sejmov

Pomurski sejem je v minulem letu or-
ganiziral 4 sejemske prireditve v dveh 
terminih. Na njih je sodelovalo 2.145 

razstavljavcev. Sejemska dogajanja je obiska-
lo 132.000 obiskovalcev. Na mednarodnih 
ocenjevanjih kakovosti mlečnih in mesnih 
izdelkov, brezalkoholnih pijač, vina, medu in 
kmetijske mehanizacije in opreme je sodelo-
valo 428 proizvajalcev s 1389 izdelki. Okrona-
li so 23. vinsko kraljico, ki je bila v minulem 
letu, prvič v zgodovini institucije, domačinka 
iz Gornje Radgone, Meta Frangež. Z okrajem 
Jugovzhodna Štajerska so zpeljali 25. slikarsko 
kolonijo, ki je lani potekala na avstrijski stra-
ni. Oktobra je v prostorih Pomurskega sejma 
potekal posvet o trajnostni gradnji, energetski 
sanaciji objektov in novih infrastrukturnih 
projektih. Dogodek je potekal v terminu pra-
znovanja 50. obletnice Mostu miru in prijatelj-
stva, ki povezuje našo in avstrijsko Radgono, 
ter kot uvod v priprave na Mednarodni sejem 
gradbeništva, energetike, komunale in obrti 
MEGRA 2020. Predsednik Čebelarske zveze 

Slovenije Boštjan Noč in predsednik uprave 
Pomurskega sejma Janez Erjavec pa sta na re-
gijskem posvetu čebelarskih društev Pomurja 
v Svetem Juriju ob Ščavnici novembra lani 
podpisala sporazum in protokol o dolgoroč-
nem sodelovanju med Čebelarsko zvezo Slo-
venije in Pomurskim sejmom. 

Letos bo v Gornji Radgoni šest sejmov. 31. 
Mednarodni sejem gradbeništva, energetike, 
komunale in obrti, ki se mu priključuje tudi 
5. Mednarodni sejem trajnostnih tehnolo-
gij in zelenega življenjskega sloga, bo od 25. 
do 28. marca. Od 28. do 30. maja bo potekal 
4. Mednarodni sejem sodobnega zdravstva. 
Največji in najprepoznavnejši, z več kot pol-
stoletno tradicijo, 58. Mednarodni kmetijsko- 
živilski sejem bo od 22. do 27. avgusta. Priklju-
čuje se mu tudi 22. Mednarodni sejem embala-
že, tehnike pakiranja in logistike. Od 24. do 26. 
septembra bo še 8. Mednarodni sejem obram-
be, varnosti, zaščite in reševanja. Poleg sejmov 
bodo v Radgoni potekala tako kot do sedaj ra-
zna ocenjevanja kakovosti z mednarodno ude-

ležbo.
Pomurski sejem bo v letu 

2020 aktivno sodeloval v 
projektih Mesta sejmov in 
penine Gornja Radgona ter 
v Združenju evropskih kme-
tijskih sejmov EURASCO. 
Z okrajnim glavarstvom 
avstrijske Jugovzhodne Šta-
jerske bo letos na slovenski 
strani organiziral tudi 26. 
slikarsko kolonijo »Vino-
gradi obeh bregov Mure«. 
Za njimi pa je že letošnje 
kronanje nove 24. vinske 
kraljice Slovenije 2020 Ane 
Pavlin, ki prihaja na sloven-
ski vinski prestol iz dolenj-
skega Otočca.

Franc Bratkovič

BOŽIČNO-NOVOLETNO DOGAJANJE

Adventni venec v Voličini 

Poglede pred župnijsko cerkvijo Sv. Ru-
perta letos privablja adventni venec z 10 
metri premera, ki je lani gostoval pred 

cerkvijo sv. Jurija v Piranu. V Voličini so ga 
člani Društva Presmec ob štirih velikih lučeh 
okrasili s pentljami in 1600 lučkami. Ob pod-
pori članov se je Igorju Vogrinu, predsedniku 
društva, porajala prav posebna ideja, da bi le-

tos že nekoliko dotrajane jaslice pred cerkvijo 
zamenjali in jih postavili znotraj adventnega 
venca. Člani društva so izdelali leseni hlev in 
kupili nove velike figure. S skupnimi močmi, 
marljivimi dlanmi in naravnimi materiali so v 
štirih urah izdelali zanimive jaslice, ki jih lepo 
dopolnjuje in obkroža adventni venec. Ob nji-
hovi postavitvi so prav posebne majhne jaslice 

izdelali člani PGD Selce – 
figure so nadomestili kosi 
gasilskih cevi. Člani Dru-
štva Presmec se sicer lahko 
pohvalijo tudi z dolgoletno 
tradicijo in dvema vpisoma 
v Guinnessovo knjigo re-
kordov – leta 1999 s skoraj 
304 metre dolgo butaro in 
leta 2012 z adventnim ven-
cem s 100 metri premera. 
Pobudnik obeh rekordov 
je bil dolgoletni predsednik 
društva Jože Vogrin. 

Aleksandra Papež, foto: 
Igor Vogrin

Sveta Ana: Božična harmonija

V sredo, 11. 12. 2019, ob 16. uri so učen-
ci šole in otroci vrtca z mentoricami v 
športni dvorani Sveta Ana pripravili 

tradicionalni božično-novoletni koncert za 
starše, babice, dedke in vse ostale. Bili smo 
priča čudovitemu popoldnevu petja in plesa 
ob odlični sceni in glasbeni spremljavi. Naslov 
dogodka je bil »Božična harmonija«. Zgodba 
je slonela na kronološkem sosledju, ki ga je po-
vezovala ustvarjalnost na glasbenem področju 
od najmlajših let do dobe odraslosti – razvoj 
harmonikarja od prvih začetkov do kasnejše-
ga obdobja zrelosti, ko je inštrument po letih 
igranja že tako obvladljiv, da so melodije, ki 
prihajajo iz njega, zaigrane vrhunsko. Zgodbo 

sta spretno povezovali učenki šole Nastja Si-
monič in Neja Kralj, tekst jima je spisala Bar-
bara Pristovnik.

Že na začetku so nam zelo ubrano zapeli naj-
mlajši pevci CiCi pevskega zbora in pevskega 
zbora vrtec pod vodstvom Mateje Kop. Pre-
pletanje nastopajočih se je nadaljevalo tako, da 
so harmonike zvenele vedno bolj virtuozno in 
ubrano v časovnem traku proti obdobju zrelo-
sti, tako nam proti koncu zaigrajo harmonike 
v rokah od najmlajšega do najstarejšega v za-
sedbi »Družinski frajtonarji« in harmonikarjev 
šole Sveta Ana s pesmijo Sankaška polka. Ves 
čas so spretno zapolnjevali glasbeni program 
otroški in mladinski pevski zbor OŠ Sveta Ana 

pod vodstvom Nataše 
Petek, ki vselej s svo-
jim dirigentskim stilom 
privabi čudovite har-
monično bogate vokale 
iz grl učencev. V pro-
gramu tudi ni manjkalo 
plesa mažoret različnih 
starostnih obdobij pod 
vodstvom Ane Šnofl, 
Valentine Pomberg in 
Tajde Padovnik, plesno 
pa so program pope-
strile tudi »Sovice« pod 
vodstvom Daniele Sta-
nojević. Nekje v sredini programa sta se ob 
spremljavi ansambla v sestavi Aleksander Ši-
janec (bobni), Žan Rola (klavir), Simon Rajter 
(bas) in Urban Rajter (kitara) ter mladinskega 
pevskega zbora pogumno postavili učenki 
Nuša Zelenik in Nives Ornik z zelo zahtevno 
skladbo »All I Want For Christmas«. Prijetno 
nas je presenetila tudi naša vzgojiteljica vrtca 
Suzana Šober s pesmijo »Za vedno«, spremljali 
pa so jo šolski »band« z učiteljico Natašo Petek 
ter oba pevska zbora. Čisto na začetku je izzve-
nela pesem »Sveta noč« na harmoniki našega 
drugošolca Anžeta Role.

Da je bilo res čudovito, očem in ušesom pri-
jetno, se lahko prepričate na posnetku koncer-
ta, ki ga je s kamero zabeležil Marjan Dvoršak. 

Za drobne in »velike« malenkosti, ki so nepo-
grešljivo spremljale prireditev (scena, plakati, 
vabila, programski list, darilca idr.), je poskrbel 
tim iz ozadja v sestavi: Metka Beber - scena, 
Gregor Gošnik, Metka Jančar, Suzana Kaloh, 
Irena Rola Bek, Barbara Pristovnik, Mihael Pe-
ran, Simona Petek, Nataša Petek in vodja tima 
Mateja Kop. Za brezhibno ozvočenje sta poskr-
bela Aleksander Šijanec in Žan Rola.

Z veseljem poudarim, da je bila športna 
dvorana nabito polna, aplavzi pa so glasno 
pričali o zadovoljstvu publike s koncertom. 
Vsem, ki ste ga ustvarili in ustvarjali na odru, 
iskrene čestitke, še posebej obema glavnima 
»krivcema«, Nataši Petek in Mateji Kop.

Ravnatelj OŠ Sveta Ana Boris Mlakar

Selce - čas okrog božiča 

Pogosto pravimo, 
da ni časa kot 
nekoč, da bi si 

izrekli nekaj toplih pri-
jaznih besed, da bi pri-
sluhnili drug drugemu, 
da bi si vzeli čas zase in 
za druge. Pa vendar je 
mnogokrat lahko tudi 
drugače. To nam doka-
zujejo člani Kulturno 
turističnega društva 
Selce, ki so v petek, 
13. 12. 2019, s prijetno 
predpraznično priredi-
tvijo Čas okrog božiča 
napolnili dvorano v 
Selcih. Prireditev je bila 
polna prijetne glasbe, 
pesmi, igrivega plesa in 
toplih besed. Za bogat 
prisrčen program gre 
zahvala Pevcem ljud-
skih pesmi KTD Selce, 
ki so kot organizatorji 
prireditve poskrbeli za 
dober izbor nastopajo-
čih. S prisrčnim nasto-
pom so srca občinstva 
ogreli malčki iz Vrtca 
Selce. Pohvalil in nagra-
dil jih je tudi Božiček. 
Zatem so se na odru 
zvrstili Pevci ljudskih pesmi KTD Selce, otro-
ška dramska skupina KTD Selce, otroška fol-
klorna skupina OŠ Voličina, pevci ljudskih 
pesmi Prešmentani faloti iz Stoperc, sekcija 
Potepuhi iz Cirkulan kluba Halonga, glasbeno 
pevska skupina Pohorski postruški, Ljudski 
godci KD France Prešeren iz Vidma pri Ptuju 
in mladinska dramska skupina KTD Selce, ki 

je tudi z igrivim glasbeno plesnim prizorčkom 
prisrčno zaključila prireditev. S skupno ljud-
sko pesmijo Dobro večer vam želimo so se 
pevci ljudskih pesmi KTD Selce poslovili od 
vseh nastopajočih in občinstva, ki so že redni 
obiskovalci vseh njihovih prireditev. 

KTD Selce, foto: Venčeslav Zrim

Veseli december in Božiček v Jurovskem Dolu

Predbožični čas so 
v jurovski občini 
popestrili s prire-

ditvijo Veseli december 
v Jurovskem Dolu. V 
sredo, 18. 12. 2019, so 
na trgu nastopili otro-
ci vrtca OŠ J. Hudalesa 
ter učenci glasbene šole 
Muzikkluba iz Lenarta. 
Zbrane je nagovoril žu-
pan Peter Škrlec, zaba-
vala jih je tudi skupina 
Proti toči/proti poledici. 
Tudi letos je otroke v 
Jurovskem Dolu obi-
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24. Vinsko kraljico Slovenije 2020 Ano Pavlin sta okronala Janez Erjavec, 
predsednik uprave Pomurskega sejma, in dr. Aleksandra Pivec, ministrica za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Ponosni člani društva Presmec



skal Božiček, ki je obdaril otroke od 1 do 7 
let starosti. Vzgojiteljce OŠ J. Hudalesa so ob 
tem pripravile predstavo »Didl, didl, daja.« Na 
trgu pa je za galsbeni program poskrbeli trio 
Waldhütter&sin. Obiskovalci so imeli možnost 

na prazničnih stojnicah okušati domače do-
brote in kuhano vino. Domači ponudniki pa so 
ponujali tudi lastne unikatne in druge izdelke.

D. K.

mlič, so pevsko dopolnile članice Vokalne sku-
pine Vox Angelica pod vodstvom Anite Kralj 
Pavkovič in Anita kot solistka. Zadovoljstvo je 
v nagovoru izrazil tudi mag. Janez Kramber-

ger, župan Občine Lenart, ter poudaril, da je 
orkester nepogrešljivi del vsakega večjega do-
godka v občini in tudi širše.

Aleksandra Papež, foto: Žiga Strmšek

Blagoslov konj pri cerkvi sv. Treh kraljev pri 
Benediktu

Na god sv. Štefana, 26. decembra 2019, 
je ob podružnični cerkvi župnije Sv. 
Benedikt potekal blagoslov konj in nji-

hovih lastnikov. Pred blagoslovom konj je bila 
v cerkvi sv. Treh kraljev sv. 
maša, ki jo je ob sodelova-
nju p. Marjana Kokalja in p. 
Janeza Srake iz Maribora ter 
diakona Vlada Orgoliča da-
roval župnik Marjan Rola. 
Blagoslova konj na zelenici, 
ki obkroža mogočno cerkev, 
se je udeleženo 19 konj in 
njihovih lastnikov. Kakor je 
tod običaj, je župnik vsake-
mu konju ponudil kos bla-
goslovljenega kruha. Rejci 
konjev so svoje konje pripe-
ljali iz Benedikta, Lenarta, 
Sv. Ane in drugih bližnjih 
krajev. Društvo ljubiteljev 

konj Benedikt, katerega vodi Simona Kaučič, je 
vsem obiskovalcem prireditve ponudilo topel 
čaj in kuhano vino.

Ludvik Kramberger

Božični koncert v Jurovskem Dolu

V četrtek, 26. 12. 2019, 
na praznik svetega 
Štefana in na dan 

slovenske samostojnosti in 
enotnosti je v cerkvi svetega 
Jurija v Jurovskem Dolu po-
novno odmevala svetonoč-
na pesem. Za njeno odmev-
nost je poskrbel Jurovski 
oktet, ki je ta dan pripravil 
že 10. božični koncert. 

Veselje in mir, ki ga noč 
prinaša, so nam preko 
pesmi posredovali pevci 
Jurovskega okteta, pevke 
Vokalne skupine Vox An-
gelica pod taktirko Anite 
Kralj Pavkovič in Tambura-
ški orkester iz Sv. Jurija ob Ščavnici, ki ga vodi 
Marko Horvat. 

Poslušalce, ki so skoraj do slehernega kotič-
ka napolnili cerkev svetega Jurija, je ob tej pri-
ložnosti nagovoril tudi farni župnik in dekan 
dr. Janko Görgner. 

Koncert smo zaključili s pesmijo Sveta noč, 

brez katere ne mine nobeno svetonočno slavje 
in v vseh nas zagotovo prebudi občutke, ki jih 
poznamo iz svojega otroštva. Po koncertu smo 
se ogreli ob čaju in kuhanem vinu na juro-
vskem trgu ter si prijateljsko segli v roke v tem 
posvečenem, prazničnem času. 

Vida Ornik, foto: Maksimiljan Krautič

Pismo trojiškega prostovoljca ob Zimski pravljici

V Sveti Trojici sem 
kot prostovoljec so-
deloval v postavitvi 

Zimske pravljice v okviru 
Pravljične dežele za otroke. 
Začeli smo najprej z idejo 
na kosu papirja, nekaj pa-
letami, vitrex folijo v veli-
kosti nogometnega igrišča 
in ogromnega števila vezic 
in vijakov. Z nekaj truda 
in predvsem dobre volje, 
katero je grel kuhanček pri 
Betki, nam je uspelo sesta-
viti jelenjo vprego s sanmi, 
pravljični iglu, pripovedo-
valnico pravljic z zvezdnim 
nebom in majhno naselje treh vrstnih lesenih 
hišk, katero so z veseljem naselili z igro nav-
dahnjeni otroci. Poskrbeli smo tudi za foto-
grafske spomine, kjer so se lahko mali in veliki 
skupaj spremenili v božični piškotek v obliki 
fotobome, velikega snežaka, ki je v času teme 
žarel v svoji belini, dveh božičnih dam, oble-
čenih v jelko, vrtec je prispeval risbe, katere 
so krasile obzidje, za razsvetljavo pa so skrbeli 
lampiončki skupaj z nekaj tisoč božičnimi luč-
kami. Vse to je s svojo toplo svetlobo pričaralo 
neki drugi svet, pozabljen iz otroštva. Otroci 
so se lahko igrali različne tematske igre se-
stavljanja snežakov in vseh njihovih telesnih 
okončin, metanja kep, igranja spomina, v iglu 

pa so se zatekli vsi medvedki, lisičke, psi in 
muce, skratka vsa plišasta druščina. Ob od-
prtju pravljične dežele jo je poplavilo veliko 
število sem in tja dirjajočih otroških nogic, 
smeha in zvedavih iskrivih oči, odrasli pa so 
posedli ob ognju, na vse nas se je spustilo bo-
žično vzdušje pravljice, v kateri smo se nahaja-
li, spet sem bil mlad, spet sem postal otrok in v 
sebi prebudil otroški entuziastični duh. 

Hvala za ta nepozaben božič.
M. K.

Pismo prostovoljca, ki je sodeloval pri izgra-
dnji Pravljične dežele za otroke, sta v uredništvo 
ON posredovala Mario Kužner in Lidija Lepoša 

Trojiški Božiček je obdaroval 100 otrok

Čeprav danes otrokom ne manjka kruha, 
tudi sicer zanje nadvse dobro skrbijo 
starši, se vseeno veselijo vsakega dari-

la, posebno ko jim ga prinese čarobno bitje: 
Miklavž, Božiček in dedek Mraz. V občini 
Sv. Trojica tik pred božičem že vrsto let pri-
pravljajo obdaritev otrok, ki jim darila izroča 
Božiček. Letošnjo prireditev, ki je potekala v 
Športni dvorani Sv. Trojica, so pripravili 20. 
decembra, ko je Bo-
žiček obdaroval 100 
otrok, starih od 1 do 6 
let. Starše in otroke je 
pozdravil in nagovoril 
župan David Klobasa. 
Kot je dejal, je to tradi-
cionalna prireditev, kjer 
otrokom pripravijo igri-
co in jih obdari Božiček. 
Ker sta se na »glavnem 
trgu« pripravljala Zim-
ska pravljica in odprtje 
Razstave jaslic, je bil v 
svojem nagovoru kra-
tek, udeležence pa je 
povabil, da se udeležu-
jejo Zimske pravljice in 
odprtja Razstave jaslic v 

samostanski kleti.
Po nagovoru župana je Društvo za boljši svet 

iz Maribora pripravilo lutkovno igrico Čarobni 
božič, otroci pa so nestrpno pričakovali Božič-
ka, ki je otroke najprej nagovoril in pozdravil, 
potem pa začel deliti darila. Prireditev je pri-
pravila Občina Sv. Trojica v Slovenskih gori-
cah, ki je namenila tudi sredstva za darila.

Ludvik Kramberger

Moje jaslice

Predbožični čas 
je nekaj čudovi-
tega. Mnogi se 

posvečajo družinam, 
le nekateri pa izkori-
stijo svoj prosti čas za 
božično ustvarjanje. 
Eden takšnih ustvarjal-
cev je tudi Anej Golob, 
ki prihaja iz Svete Ane 
v Slovenskih Goricah. 
Napisal nam je:

Sem Anej Golob, star 
sem šestnajst let. Že od 
nekdaj se posvečam iz-
delavi jaslic, ki so znani-
lec božiča. Letos mineva 
sedem let, ko sem prvič 
postavil svoje jaslice. Jaslice sem izdelal na pro-
stem, kot sem to storil tudi lansko leto. Delo je 
potekalo 1 mesec. Moje jaslice vsebujejo tudi vo-
dne tokove in luči, katerih ni malo. Za nemoten 
pretok vode pa poskrbijo črpalke različnih veli-
kosti. Tu in tam najdemo tudi kakšno gibljivo fi-
guro, ki ponazarja delo žensk in moških. Jaslice 

pa so v osnovi izdelane iz naravnih materialov, 
kot so: mah, les, smrekove veje. 

V veselje mi je bilo izdelati jaslice, ki so na 
ogled sprehajalcem in drugim. Jasice si pa lahko 
ogledate tudi na spletni povezavi https://www.
youtube.com/watch?v=vMDf4Rvld6U

Anej Golob

Tradicionalni koncert Slovenskogoriškega 
pihalnega orkestra MOL
Alfi Nipič pesenetil Slovenskogoriški pihalni orkester MOL 

Slovenskogoriški pihalni orkester KD Mol 
Lenart vsako leto pripravi praznični kon-
cert tik pred novim letom, ki je letos s po-

sebnim presenečenjem presegel vsa leta doslej. 
Članom orkestra se je 25. 
decembra v nabito polni 
Športni dvorani Lenart 
pridružil Alfi Nipič in še 
pred prvo odpeto pesmi-
jo požel stoječe ovacije. 
Alfi Nipič je poudaril, 
da se v Lenartu zmeraj 
odlično počuti, saj je 
pred kratkim s svojimi 
muzikanti v isti dvorani 
nastopil na velikem do-
godku Moč glasbe nas 
združuje in kljub krhke-
mu zdravju mu tudi na 
tem odru ni manjkalo 
energije. Orkester je pod 

vodstvom Srečka Kovačiča navdušil z zimze-
lenimi melodijami v prazničnih preoblekah 
in svežimi priredbami ter kvalitetno izvedbo. 
Dogodek, ki ga je povezovala Romana Dru-
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Božiček deli darila otrokom



Franc Meke – dobitnik najvišjega priznanja 
Planinske zveze Slovenije

Planinska zveza Slovenije (PZS) vsako 
leto z najvišjimi priznanji izrazi spošto-
vanje prejemnikom za njihovo dolgole-

tno, neutrudno in predano prostovoljno delo 
v planinstvu. 

UO PD Lenart je z veseljem spoznal, da je 
med člani društva nekdo, ki je dal pečat planin-
stvu skozi njegovo večdesetletno aktivno pro-
stovoljno delo v Planinskem društvu Lenart. 
Franc Meke je eden izmed 11-tih prejemnikov 
v Sloveniji, ki jim je lani, 7. 12. 2019, na sve-
čanosti v Laškem PZS podelila Svečano listino 

PZS. Franc Meke je gornik, markacist, poho-
dnik, rekreativec, ljubitelj narave z dušo in sr-
cem. Član PD Lenart je od njegove ustanovitve, 
leta 1974. Kot dolgoletni predsednik društva, 
markacist in prostovoljni planinski vodnik A 
in D kategorije je s svojim delom in vzgledom 
skrbel in še vedno skrbi za popularizacijo pla-
ninarjenja kot oblike rekreacije, za njim pa je 
ostalo neskončno število prostovoljnih ur. 

Franc je hojo vedno želel predstaviti in 
približati vsem generacijam, od cicibanov do 
veteranov. Vse to je vredno doživeti in čutno 

ter odgovorno sprejemati. 
Na planinske ture v bližnjo 
in daljno okolico je popeljal 
nemalo tistih, ki so mu radi 
sledili, in vedno je poudar-
jal pomen varstva narave in 
njenega ohranjanja. Orga-
nizirati turo v Julijske Alpe s 
severo-vzhodnega dela Slo-
venije je vedno velik izziv in 
takih izzivov je bilo za Fran-
ca kar nekaj in jih še bo. 

Za podeljeno najvišje 
svečano priznanje PZS is-
krene čestitke še enkrat. 

Svetlana Bogojević, pred-
sednica PD Lenart

Srečanje krajanov Sp. Porčiča 

Začetek novega 
leta smo krajani 
Sp. Porčiča pro-

slavili s srečanjem so-
sedov. V soboto, 4. 1. 
2020, smo se v velikem 
številu zbrali v gospo-
darskem poslopju GTP 
Kramberger, kjer nam 
je družina Kramberger 
prijazno odstopila pro-
stor za druženje. Ta so 
v današnjem času zelo 
dobrodošla, saj je po-
membno, da si vzame-
mo čas za sočloveka in 
navežemo dobre odno-
se s sosedi. Zelo smo hvaležni sokrajankama, 
Stanki Ferš in Darki Kramberger, ki sta orga-
nizirali to srečanje. Gospe Stanka in Darka sta 
že nekaj let tudi organizatorki junijskih izletov 
krajanov Sp. Porčiča in smo tako sosedje sku-
paj že nekajkrat raziskovali lepote Slovenije. 

Prijetno je bilo preživeti sobotno popoldne 
v družbi sosedov, saj smo se sprostili ob dobri 

hrani in prijetnem okolju. Za sproščeno zaba-
vo pa je poskrbel Mega band (eden od članov, 
gospod Štefanec, je naš krajan), saj smo se ob 
poskočnih ritmih tudi naplesali. Veselo razpo-
loženi smo ob koncu večera sklenili, da to ne 
bo naše zadnje srečanje. 

Porčičanci

Pesem nas druži

Pod tem naslovom 
se je v nedeljo, 1. 
decembra 2019, 

ob 15. uri v kulturnem 
domu v Sv. Trojici od-
vijalo prijateljsko dru-
ženje oz. srečanje ljud-
skih pevcev in pevk ter 
godcev. Pevke ljudskih 
pesmi smo bile najprej 
vključene v KD Trojica, 
ker pa je naše društvo 
prenehalo delovati, smo 
prišle pod okrilje TD 
Sv. Trojica. Zahvaljuje-
mo se društvu, da nas je 
sprejelo. Kljub temu da 
smo od desetih pevcev 
in pevk ostale samo tri pevke, smo vztrajale. 
Odločile smo se, da s TD Sv. Trojica organizi-
ramo to srečanje, saj prihodnje leto praznuje-
mo 30-letnico nastanka skupine. V goste smo 
povabile nekaj skupin, ki pojejo ljudske pesmi, 
iz bližnjih občin in tudi od drugod: skupini Ži-
tni klas in Vrelec iz Benedikta, skupino iz Cer-
kvenjaka, pevce iz Selc, mešano skupino pri 
DU iz Sv. Trojice, skupini iz Hoč in iz Kungote. 
Zapeli sta pevki Jelka in Ivana iz Cerkvenjaka. 
Za medgeneracijsko povezavo so poskrbeli 

Stela Tavželj in mlada harmonikarja Jelen iz 
Sv. Trojice. Za nekaj šaljivih vložkov sta po-
skrbela domačina Jože Ploj in Ida Šamperl. 
Uvodoma smo zapele pevke, vse navzoče pa 
je pozdravila naša najstarejša članica. Župan je 
ob pozdravu vsem navzočim zaželel prijetno 
poslušanje ljudskih pesmi. Končali smo s sku-
pno pesmjo V dolini tihi. Sledila je pogostitev 
za vse navzoče.

Adelina Neuvirt, foto: Slavko Štefanec

Družina poje 2019 v Jurovskem Dolu

V soboto, 15. 12. 2019, je v kulturnem 
domu v Jurovskem Dolu potekala pri-
reditev Družina poje, ki jo je že 24. leto 

zapored pripravilo Kulturno društvo Ivan Can-
kar Jurovski Dol. Ker je petje v družini nepre-
cenljiva vrednota, s katero ohranjamo našo kul-
turno dediščino, želimo organizatorji s tovrstno 
prireditvijo pritegniti družine in posameznike, 

da bi vsi skupaj več truda vložili v to, da bi se 
pesem vrnila v naše domove in se ohranila v 
naših družinah ter da bi se slišala zapeta ob pra-
znovanjih in kakor nekoč po opravljenem delu. 

Odzvalo se je 10 posameznikov, družin ali 
glasbenih skupin, ki gojijo petje in muziciranje 
v družinskem krogu: družina Merzel Lukaveč-
ki iz Lenarta, sestre Nedeljko iz Savcev pri Sve-

tem Tomažu, družina Dru-
zovič–Kačič iz Svete Trojice, 
družina Strmšek z Brinjeve 
gore nad Zrečami, Iskrice 
– sestrične iz družin Ornik 
Kukovec iz Jurovskega Dola, 
pevci ljudskih pesmi KUD 
Gabrijel Kolbič iz Zgornje 
Velke, mladi harmonikar 
Anej Pavalec iz Sp. Gastera-
ja, harmonikarski orkester 
Vharmonika iz Maribora, 
Dejan Arcet iz Zg. Partinja 
in Razigrani fantje. Obi-
skovalce in nastopajoče je 
pozdravil tudi župan Obči-
ne Sveti Jurij V Slovenskih 

goricah, Peter Škrlec. 
Prireditvi je sledila otvoritev likovne raz-

stave, ki jo je v avli Fredija Neuvirta postavila 
Nada Tomažič; o kateri poročamo posebej.

Prireditev smo sklenili s skupno pesmijo 
Nocoj je ena luštna noč, ki smo jo ob spremlja-

vi harmonikarskega orkestra Vharmonika za-
peli vsi nastopajoči in obiskovalci prireditve. 

Vida Ornik,  
Kulturno društvo Ivan Cankar Jurovski Dol,  

foto: Maksimiljan Krautič

Nov oltar v cerkvi sv. Treh kraljev

Cerkev sv. Treh 
kraljev je podru-
žnična cerkev 

župnije sv. Benedikta. 
Poznogotska triladijska 
romarska cerkev, ki je 
bila dograjena 1528. 
leta, sodi med največje 
umetnostne spomenike 
v Sloveniji. Z dodatnimi 
dozidavami pa je dobi-
la končno obliko 1588. 
leta. V cerkvi se nahaja-
jo stari oltarji, ki imajo 
veliko zgodovinsko vre-
dnost. 

Kakor vsako leto je 
tudi letos na dan sv. Treh kraljev 6. januarja v 
cerkvi potekalo žegnanje. Sv. mašo je daroval 
mariborski nadškof Alojzij Cvikl, ki je blago-
slovil nov kamniti oltar, abon in nova vrata na 
vhodih v cerkev. O novi pridobitvi je domači 
župnik Marjan Rola povedal: »To, kar je nekdo 
zavrgel, smo uporabili za naš oltar. Ker je vsa 
cerkev zidana iz kamna, tudi po mnenju arhi-
tekta in Zavoda za spomeniško varstvo Mari-
bor kaj drugega ne sodi v tako staro cerkev, ki 
jo je davnega leta 1588 posvetil škof Martin 
Brener«. Napis na gornjem robu oltarja pravi: 
»Zavrženi kamen je postal vogelni kamen«. 

Kamen, ki izhaja iz podrte hiše v Negovi, je 
znameniti slovenskogoriški peščenjak iz ka-
mnolomov, »rüd«, v Oseku. Iz njega je v ce-
loti zidana tudi cerkev sv. Treh kraljev. Oltar 
je izdelal Vojko Mužina iz Sel pri Batujah. Na 
oltar je postavljena plošča, ki je izdelana iz ma-
kedonskega kamna, sivca. Podest pri glavnih 
vratih pa je iz kamna izdelal domačin Davorin 
Kralj iz Stare gore pri Benediktu. Nova mace-
snova vrata pa je mojstrsko izdelal Jože Rajšp 
iz Lormanja, okovje in ključanice pa Aleksan-
der Fekonja.

Ludvik Kramberger, foto: Igor Barton
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Mednarodni dan strpnosti 

Osnovna šola Bene-
dikt in enota Vrtec 
Benedikt sta v no-

vembru ob mednarodnem 
dnevu strpnosti, ki se obe-
ležuje 16. novembra, so-
delovali v nepridobitnem 
človekoljubnem projektu 
Izobraževalnega centra Ek-
sena. Vzgojitelji in učitelji 
so z otroki in učenci izvedli 
izobraževalno-ustvarjal-
ne delavnice na temo past 
upravičene nestrpnosti. Na-
šim najmlajšim so vzgojite-
ljice predstavile pomen str-
pnosti preko pravljice Vila 
Eksena – Dinozaver Tiko in 
veliki zob, ki so jo obravnavali v tednu pred 
mednarodnim dnevom strpnosti. Na delavni-
cah so se pogovarjali o strpnosti in nestrpno-
sti ter nato ustvarjali likovne izdelke. Na šoli 
smo posebno pozornost namenili strpnosti v 
okviru naravoslovnega dneva. Učenci prvega 
vzgojno-izobraževalnega obdobja so obravna-
vali pravljico o dinozavru Tiku, učenci druge-
ga in tretjega vzgojno-izobraževalnega obdo-
bja pa so obravnavali različne zgodbe, in sicer 
Bratovščina Sinjega galeba (Tone Seliškar), La-
žniva Suzi (Desa Muck) in Uničimo jo! (Kate 
McCaffrey). Nato so ustvarjali likovne in pisne 

izdelke na obravnavano temo. Delavnice so 
zaključili v krogu strpnosti in prijateljstva, kjer 
so učenci drug drugemu po razredih predsta-
vili svoje izdelke ter se pogovorili o tem, kaj 
novega so spoznali na ta dan. Delavnice so bile 
zelo koristne, saj so učence in otroke na njim 
razumljiv način poučile o pomenu strpnosti in 
medsebojnega spoštovanja za naše odnose. Na 
delavnicah je nastalo veliko lepih in izvirnih 
izdelkov, ki smo jih razstavili ter so na ogled v 
vrtcu in v šolski galeriji.

Doris Horvat 

Članstvo v KO ZB Voličina

Pri pregledu spominske knjige sem ugo-
tovil zanimivo dejstvo. Naša organizaci-
ja v Voličini je bila vedno zelo številčna, 

največje število članov kaže leto 1948, in sicer 
146. Vse do leta 1976 to število ostaja z manj-
šimi odstopanji. Spominska knjiga hrani tudi 
fotografije dogodkov in članov, nekateri so 
še živeči, veliko pa jih je, ža,l umrlo. Na vse 
smo sedanji aktivisti zelo ponosni. To pišem 
tudi zaradi družin teh ljudi v Voličini, ki hra-
nite spomin na svoje prednike, verjetno tudi 
še kakšne zanimive dokumente in fotografije. 
Vabim vas, spoštovani Voličani, da se nam pri-
družite v naši organizaciji. Če imate kakšno 
gradivo, nas poiščite in ga bomo ohranili za 
bodoče rodove; originale gradiva vam, seveda, 
vrnemo. Kontakt: 040 748 680 ali alojz.bez-
jak@gmail.com

Alojz Bezjak

Slovenskogoriški upokojenci v Izoli

Slovenskogoriški upokojenci smo tudi le-
tos bili na morju v našem Hotelu Delfin 
v Izoli. Tokrat nekoliko pozneje, v de-

cembru, saj smo prejšnje leto bili v novembru. 
Naša vodja, Anica Šešerko iz Voličine, je letos 
zbrala okoli 60 upokojencev iz vseh krajev, ki 
so spadali v bivšo Občino Lenart. Tako smo 
od 14. 12. do 20. 12 za zaključek leta preživeli 
nekaj lepih dni skupaj. Imeli smo lepo vreme. 
Hotel Delfin nas je tudi tokrat častil z brez-

plačno vožnjo. Ob prihodu v hotel nas vedno 
lepo sprejmejo s kozarčkom pijače in nago-
vorom direktorice hotela. Vedno tudi skupaj 
zapojemo. Zahvaljujemo se za vse, kar so nam 
nudili v času bivanja pri njih. Prav tako gospe 
Anici za skrb, ki jo ima že vsa leta.

V letu 2020 se vračamo v mesecu juliju (4. 7. 
2020). Če želi kdo zraven, se pozanimajte pri 
organizatorici Anici (tel.: 041 474 843). 

Adelina Neuvirt
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Novice Izobraževalnega centra
Leto 2020 smo v Izobraže-

valnem centru pričeli aktivno. 
Veseli smo bili, da so se nam pri 
študijskem krožku Lahkih nog 
naokrog na s soncem obsijanem 
januarskem pohodu med dru-
gim pridružili tudi udeleženci 
Varstveno delovnega centra 
Polž Maribor, enota Lenart, in 
strokovna sodelavka Centra za 
krepitev zdravja Lenart. Tudi na 
naslednjemu pohodu, v petek, 7. 
februarja 2020, se veselimo čim 
večje udeležbe. Bodimo čim več 
na svežem zraku tudi v zimskim 
mesecih, saj s tem krepimo naš 
imunski sistem.

V sklopu projekta Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc (TPK) bomo v začetku 
leta izvajali ZAČETNI in NADALJEVALNI TEČAJ NEMŠČINE. Vljudno vabljeni k vpisu. 
Izobraževanje je namenjeno delovno aktivnemu prebivalstvu, prednostno starejšim od 45 let z 
največ srednjo izobrazbo in je za udeležence brezplačno.

V Univerzi za tretje življenjsko obdobje potekajo naslednji tečaji: različne stopnje tečajev 
RAČUNALNIŠTVA, začetni tečaj NEMŠČINE in ITALIJANŠČINE ter DIGITALNE FOTO-
GRAFIJE za 2. skupino. Udeleženke skupin ROČNIH DEL pa pridno nadaljujejo z delom s 
spretnimi prstki. 

Pri projektu Zeleno podjetništvo v Slovenskih goricah – ZELENI BIZNIS predvidoma v 
mesecu marcu pričnemo s tečajem nemškega jezika, ki je za udeležence brezplačen.

Veselimo se vašega vpisa!
Izobraževalni center Lenart, T: 02 720 78 88 ali 051 368 118 
E: izobrazevalnicenter.slogor@gmail.com

Izkupiček koncerta 9. februarja 2020 ob 15. uri bo namenjen družinam otrok iz socialno 
šibkejšega okolja, ki so prikrajšani za marsikatero dobrino. V nedeljskem popoldnevu bo več 
kot dvajset nastopajočih poskrbelo, da bodo v dvorani odmevale slovenske zabavne kot tudi 
narodno-zabavne melodije z gostom iz Hrvaške. Poskrbljeno bo tudi za kanček humorja in za 
še kakšno presenečenje. Organizator dobrodelnega koncerta je Športno društvo Sveta Trojica, 
ki ima že več kot 35-letno tradicijo. Vstopnice po ceni 10 evrov bo moč kupiti v predprodaji 
in na kraju dogodka. 

Športno društvo Sv. Trojica

Občni zbor ZB Lenart 
Vse člane in simpatizerje društva za vrednote narodnoosvobodilnega boja Lenart vabi-
mo na občni zbor, ki bo dne 8. 2. 2020 ob 10. uri v Restavraciji Kmetič v Voličini.

ZB Lenart

Umetnost rizlinga
Društvo vinogradnikov Lenart s soorganizatorji najavlja Umetnost Ri-

zlinga, večer, kjer bomo ob vrhunskih renskih in laških rizlingih različnih 
vinorodnih okolišev svoje čute razvajali tudi z umetnostjo. 

Dogodek se bo odvil 14. marca 2020 v prostorih Centra Slovenskih 
goric in v kleti VTC 13. 

Valentinov večer z ansamblom Toneta Rusa

Med ljubitelji slo-
venske domače 
glasbe gotovo ni 

nikogar, ki ne bi vedel, kdo 
je Tone Rus. Kot glasbe-
nika, pevca in tudi avtorja 
premnogih uspešnic kot 
npr. Sosed, dober dan, se ga 
spomnimo še iz legendarne 
zasedbe Fantje z vseh ve-
trov, že drugo desetletje pa 
ga poznamo kot vodjo an-
sambla Toneta Rusa. Prvič 
so se predstavili leta 2000 
v domačemu Horjulu, od 
takrat naprej pa so nastopili 
skoraj v vseh krajih po Slo-
veniji, pa tudi v tujini. Nji-
hove skladbe so hitro osvojile srca poslušal-
cev in postale uspešnice, kot so Čas bi zavrtel 
nazaj, Zvon želja, Božični večer, Če nimaš 
kam, pridi k meni in mnoge druge. Zasedba 
je sestavljena iz samih odličnih glasbenikov, 
njihov posebni adut pa so dobri basisti, po 
katerih je ansambel najbolj prepoznaven. 
Valentinov dogodek, ki postaja v Lenartu 
že tradicionalen in nas je lani očaral s Pri-

farskimi muzikanti, bo tudi letos postregel z 
odlično slovensko glasbo v živo. Ansambel 
Toneta Rusa bo svojih 20 let delovanja obe-
ležil v soboto, 15. februarja, ob 19. uri v 
Domu kulture v Lenartu, kjer bodo skupaj 
z domačinko Anito Kralj in vokalno sku-
pino Vox Angelica pripravili nepozaben 
Valentinov večer.

U. P.

Študijski krožek Lahkih nog naokrog

    
_________________________________________________________________________________ 

 
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje 

 

    Novice Izobraževalnega centra 
 

Projekt Zeleno podjetništvo v Slovenskih goricah 

V sklopu projekta Zeleno podjetništvo oz. ZELENI BIZNIS bo v decembru in januarju izveden 
modul  

RAČUNALNIŠKO OPISMENJEVANJE (30 UR). 

Urili bomo področja, ki so ključna za varno rabo sodobnih tehnologij in ki vam bodo kar najbolj 
pomagala pri promociji dejavnosti in organizaciji dela. Pri delu bomo uporabljali tako osebni 
oz. prenosni računalnik kot tudi mobilne naprave (telefone in tablice). Podatke bomo hranili v 
oblaku, tako da boste lahko doma nadaljevali delo točno tam, kjer se bo delo na srečanjih 
zaključilo. Vsa srečanja bodo potekala tako, da boste lahko  znanje takoj in neposredno 
preizkusili na svojih konkretnih primerih. Program bomo sproti prilagajali vašemu predznanju 
in vašim željam oz. potrebam. 

Pričetek izobraževanja: Torek, 10.12.2019 ob 17.00 uri 

Udeležba je brezplačna in možna za vse prebivalce LAS Ovtar Slovenskih goric. Projekt 
financira Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje. 

Prijave in dodatne informacije sprejemamo na: 

T: 02 720 78 88 ali 051 368 118   E: izobrazevalnicenter.slogor@gmail.com 

 

Študijski krožek Lahkih nog naokrog 

Kljub temu, da so temperature v mesecu decembru že precej nizke, se bomo mi toplo oblekli in 
se v petek, 6.12.2019, odpravili na pohod po čudoviti Lenarški okolici. Zberemo se ob 9. uri 
pred stavbo Izobraževalnega centra Nikova 9, Lenart.  

Veseli bomo druženja z vami. 

 

*1946 

Zeleni biznis – Organizacijski vidik poslovanja 

 



Izlov rib v jezeru Komarnik

V soboto, 7. 12. 2019, smo se z mentorico, 
profesorico biologije mag. Brigito Hor-
vat odpravile na jezero Komarnik, kjer 

je potekal tradicionalni vsakoletni izlov rib. 

Jezero Komarnik leži v okolici Lenarta v 
Slovenskih goricah in ima površino okrog 30 
ha (27,83 ha). Komarnik je akumulacijsko je-
zero, ki je nastalo ob melioraciji doline reke 
Pesnice. Je umetni zadrževalnik vode, ki je od-
visen od dotoka Partinjskega potoka, padavin 
in podtalnih izvirov. Ko je bil Komarnik še v 
lasti hrastovške graščine, je služil kot gojitveni 
ribnik, v te namene ga Zveza ribiških družin 
Maribor uporablja še danes. 

Konec oktobra vsako leto ribiči spustijo 
vodo iz jezera, da izlovijo ribe, ki so jih zgodaj 
spomladi istega leta, nekatere vrste pa pozno v 
jeseni prejšnega leta, vložili v jezero.

Ribje mladice ribiči gojijo v ribnikih ob gra-
du Hrastovec.

To leto je bil izlov zelo pozno v jeseni pred-
vsem zaradi vremenskih razmer, velike koli-
čine dežja in se zato jezerska kotanja ni hitro 
izpraznila. 

Preliv akumulacije je urejen s sifonom na 
njeni južni strani, voda se po prelivu izteka v 
staro naravno strugo reke Pesnice. Največje 
globine vode so na južnem delu akumulacije, 
kjer se nahaja sifon, okrog 2 m, na severnem 
delu akumulacije pa okrog 1 m. Izlov rib v 
Komarniku poteka 1 do 2 dneva, ko je jezer-
ska kotanja prazna, se ribe zatečejo v jašek, ki 
poteka po sredini jezera. Ribiči ribe polovijo v 

odtoku, v odlovni jami.
Vsako leto se v jezero vloži: okrog 1 tona 

drobiža (največ rdečeoke in rdečeperke), 1 
tona krapov, 200 kg ščuk, 50 kg, 50 komadov 
matične jate ploščiča, vsejed, 20 kg, navadnega 
ostriža, mesojed, okrog 20 kg, smučev, meso-
jed, 30 do 40 kg, linjev, vsejed.

V manjših količinah, skupaj do 50 kg, so 
prisotne tudi druge vrste, ki živijo v Partinj-
skem potoku: sončni ostriž, psevdorazbora, 
pezdirk, navadna nežica. Pezdirk in navadna 
nežica sta zaščiteni in zavarovani vrsti.

Ribe, ki jih vložijo v jezero, imajo različno 
težo, njihov prirastek pa je odvisen od vrste in 
količine hrane. Tako ima npr. krap, ki se vloži s 
težo okrog 800 g, ob izlovu težo 2,5 kg do 3 kg, 
je vsejed. Enoletne mladice ščuk, ki jih vložijo, 
imajo težo 200 do 300 gramov, ob izlovu teh-
tajo 2 kg do 3 kg, so mesojede. Tolstolobik ima 
začetno težo 0,5 kg, letni prirastek v jezeru pa 
je 1 kg do 2 kg, uživa plankton.

Najbolj pogoste vrste avtohtonih rib v je-
zeru so: krap, ščuka, navadni ostriž, linj, na-
vadni koreselj, ploščič, rdečeperka, rdečeoka, 
smuč.

Od tujerodnih vrst v jezeru prevladujejo: 
tolstolobik, srebrni koreselj ali babuška, sonč-

ni ostriž, psevdorazbora.
Rib se med letom ne hrani, saj gre 

za ekstenzivno vzrejo, kar pomeni, 
da se vloži toliko rib, kot jih premore 
ekosistem, oziroma toliko, kolikor je 
hrane. Ribiči izlovijo vsako leto 5 do 
8 ton rib. 

Če bi bila reja intenzivna, bi glede 
na površino bil izlov 30 do 40 ton. Po 
izlovu ribe pokupijo ribiške družine, 
7 ribiških družin (RD Pesnica-Le-
nart, RD Maribor, RD Mura Paloma, 
RD Slovenska Bistrica, RD Ruše, RD 
Radlje ob Dravi, RD Koroška) ter ri-
bogojci. Ribe iz Komarnika pristane-
jo v potokih, jezerih ipd., kjer služijo 
športnemu ribolovu, ribiči pa jih hra-
nijo, da čim več pridobijo na teži. 

Posebna zahvala velja gospodarju 
in ribogojcu Zveze ribiških družin 
Maribor Borisu Vogrinu in tajniku 
Zveze ribiških družin Maribor Mari-
janu Gabru za informacije, ki sva jih 
uporabili v tekstu.

Ta izkušnja nama je bila posebno 
doživetje, saj sva videli, kako zanimiv 
in raznovrsten ekosistem je Komar-
nik, kjer živa bitja funkcionirajo po 
naravnih zakonitostih. 

Sestavek pripravili in zbrali dijakinji 
poročevalki Biotske pestrosti, razno-
likosti na III. gimnaziji Maribor Vita 
Šebart in Lana Žižek s pomočjo men-
torice mag. Brigite Horvat, foto Lana 
Žižek in Brigita Horvat.

Lado Bradač ostaja na čelu slovenskih lovcev

V mali kongresni dvorani Celjskega sejma je bil redni volilni obni zbor Lovske zveze Slovenije. 
Na njem so med drugim sprejeli spremembe in dopolnitve pravil Lovske zveze Slovenije in iz-
volili novo vodstvo. Na čelu slovenskih lovcev ostaja dosedanji predsednik mag. Lado Bradač, 

ki je bil edini kandiat za to funkcijo. V programskem nagovoru je med drugim izpostavil skrb lovcev 
za ohraitev narave in divjadi ter napovedal nekatere zakonske spremembe. 
Slovenski lovci opravljajo številne javne naloge, ki bi morale že zdavnaj biti 
sofinancirane tudi iz proračunskih sredstev. Izpostavil je zlasti izobraževanje 
lovcev, ki mora biti tudi v interesu države, saj brez znanja ni mogoče izva-
jati zakonsko določenih obveznosti. Dotaknil se je afriške prašičje kuge, ki 
že resno grozi vsej Evropi in zaradi katere je lahko škoda enormno visoka. 
Slovenski lovci podpirajo sobivanje človeka z velikimi zvermi in se zavzema-
jo, da divjad še naprej ostane javno dobro in last države. Lovska orgaizacija 
ostaja interesno in nepolitično združenje, je v Celju še poudaril stari-novi 
predsednik LZS mag. Lado Bradač.

M. T.

Strokovno izobraževanje kmetovalcev
DATUM URA TEMA IZOBRAŽEVANJA PREDVATELJ KRAJ IZOBRAŽEVANJA
14.1.2020 10.00 Prireja senenega mleka, senenega mesa Boštjan Kosec, KGZS Center Slovenskih goric, Trg 

osvoboditve 9, Lenart
17.1.2020 Tečaj – delavnica  predelave mleka Sara Ketiš KGZS Zavod Ptuj Občina Sv. Ana – kuhinja, Sv. 

Ana 17
22.1.2020 10.00 Vodenje prehrane v času vzrej pujskov in pitanja prašičev, 

biovarnostni ukrepi in AFRIŠKA PRAŠIČJA KUGA, 
predstavitev podatkov o rabi plemenskih merjascev

Peter Pribožič, Darja Prevalnik, 
KGZS Zavod Ptuj

Sejna soba KZ Lenart, Industrijska 
ul. 24, 2230 Lenart

23.1.2020 10.00 Sadjarstvo Jože Miklavc, KGZ Maribor Sejna soba KZ Lenart, Industrijska 
ul. 24, 2230 Lenart

24.1.2020 10.00 Zeliščarstvo – pridelava zelišč Jožica Kapun Maršik, KGZS 
Zavod Murska Sobota

Sejna soba KZ Lenart, Industrijska 
ul. 24, 2230 Lenart

31.1.2020 10.00 Pridelava stročnic Miša Pušenjak, KGZS Zavod 
Maribor

Center Slovenskih goric, Trg 
osvoboditve 9, Lenart

3.2.2020 10.00 Rez vinske trte – praktični prikaz Roman Štabuc, KGZ Maribor Sv. Trojica v Slov. goricah
7.2.2020 10.00 Konzerviranje zelenjave

Kako povečati prihodke na kmetiji – predstavitvena 
delavnica

Stanislava Pažek, KGZ Ptuj
Zvonko Pukšič, ekološka kmetija

Sejna soba KZ Lenart, Industrijska 
ul. 24, 2230 Lenart

12.2.2020 10.00 Pridelava koruze – vpliv gnojenja na kakovost in 
količino pridelka, varstvo pred boleznimi in škodljivci, 
obdelava različnih tipov tal

Draga Zadravec, Marjeta Miklavc, 
KGZ Maribor

Sejna soba KZ Lenart, Industrijska 
ul. 24, 2230 Lenart

26.2.2020 10.00-
12.00

Predstavitev ukrepov kmetijske politike za leto 2020 KSS Lenart Center Slovenskih goric, Trg 
osvoboditve 9, Lenart

6.3.2020 10.00 Vrt brez okopavanja Miša Pušenjak, KGZS Zavod 
Maribor

Sejna soba KZ Lenart, Industrijska 
ul. 24, 2230 Lenart
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KAKO PRAVILNO LOČEVATI?

LOČUJEM, ŽIVLJENJA 
VREDNO OKOLJE 
VARUJEM!

Skrb za čisto in urejeno okolje je in mora v prihodnosti 
postati ena izmed temeljnih nalog vsakega posameznika. 
Narava nam namreč nemalokrat že kaže »zobe«, grdo 
ravnanje z njo pa za sabo pušča posledice, ki vplivajo 
tudi na kakovost našega življenja. V Sloveniji se premalo 
zavedamo pomena ločevanja odpadkov na izvoru. 
Posledice ločevanja odpadkov se izkažejo na pomanjkanju 
pitne vode in globalnem segrevanju ozračja. Skrb za 
okolje postaja ena od najpomembnejših nalog za vsakega 
posameznika.

Kaj sodi/ne sodi v zabojnik za STEKLO?

  steklenice, kozarci za konzerviranje brez pokrova, male 
stekleničke za parfume in kozmetiko, druge votle steklene posode.

 keramika, porcelan, glineni izdelki, žično steklo, vezno 
steklo, avtomobilsko steklo, ogledala, zamaški, steklenice iz umetnih 
snovi, žarnice, okensko steklo, svetlobne in neonske cevi, pokrovi.

Kaj sodi/ne sodi v zabojnik za PAPIR?

  časopis, odpadna embalaža iz papirja, kartona, lepenke, 
knjige, zvezki, telefonski imeniki, prospekti, kartoni, katalogi, revije, 
pisemski in ovojni papir.
 odpadna embalaža mleka in pijač, onesnažen papir, higienski 
papir, celofan, kopirni papir, lepilni trakovi, plastika, tapete, vreča za 
krmila in cement.

Kaj sodi/ne sodi v zabojnik za OSTALE ODPADKE?

  snovi, ki nimajo ponovne uporabne vrednosti, onesnažen 
papir, smeti, ohlajen pepel, okensko steklo, higienski papir, plenice, 
keramika, lepilni trakovi, kopirni papir, porcelan, šiviljski odpadki, tapete.
 papir, steklo, kovine, organski odpadki, nevarni odpadki, 
embalaža iz umetnih mas, odpadki večjih dimenzij.

  plastenke, stiropor, plastične vrečke in folije, plastična 
embalaža pralnih sredstev, mehčalcev, šamponov, tekočih mil, 
destilirane vode, pločevinke, očiščene konzerve, alu folije, očiščeni 
plastični lončki in kozarčki, tetrapak embalaža mleka, kave... (Tetra Pak).

 mešani komunalni odpadki, plenice, biološki odpadki, 
kosovni odpadki, keramika in porcelan, embalaža nevarnih in posebnih 
odpadkov ali njihovi ostanki, onesnažen pribor za piknik, papir, steklo, 
ostala onesnažena embalaža.

Kaj sodi/ne sodi v zabojnik za EMBALAŽO?

www.saubermacher.si

Smo na sifonu, »menihu«, s katerim ribiči uravnavajo nivo 
vode v jezeru med letom, v jeseni pa vodo izpustijo, da je 
jezero prazno, voda je samo v jašku po sredini jezera. Od leve 
proti desni: Lana Žižek (dijakinja), Boris Vogrin (gospodar in 
ribogojec ZRD Maribor), Brigita Horvat (mentorica, učiteljica 
biologije na III. gimnaziji Maribor), Marijan Gaber (tajnik 
ZRD Maribor) in Vita Šebart (dijakinja).

Ribiči odstranjujejo mulj iz jezera, da bodo ribe lahko plavale proti iztoku 
iz jezera v odlovno jamo (v kateri se zbirajo ribe, izven jezera), voda nato 
odteka v staro naravno strugo reke Pesnice. Lepo se vidi količina mulja v 
kotanji, ki ga je vedno več, posledica bo nastanek mokrišča, če se mulj ne 
bo odstranil. 

Izlovna jama



Osek v Slovenskih goricah: mraz ni motil strelcev

Novoletni pokal v Prekmurje

Na strelišču Strelskega društva (SD) Osek 
v Slovenskih goricah je bilo tradicio-
nalno tekmovanje v streljanju na gli-

naste globe za prestižni novoletni pokal. Kljub 
hladnemu vremenu je prireditev vnovič prite-
gnila veliko strelcev in ekip iz vse Slovenije, ki 
so prvič letos merili moči na lepo preu-
rejenem strelišču v Oseku. Kot je povedal 
predsednik SD Osek Vlado Steinfelser, 
so bili kljub zimskim razmeram doseženi 
vzpodbudni rezultati, udeležba na pri-
reditvi pa je bila izjemna. Zaradi velike 
množice strelcev so morali že malu po-
poldne ustaviti zbiranje prijav, saj bi jih si-
cer ustavila tema. To potrjuje veljavo tega 
tekmovanja, ki je nekakšen uvod v celole-
tno dolgo in naporno strelsko sezono.

Med ekipami so slavili člani prek-
murskega SD Kaliber iz Fokovcev pred 
Lovsko družino (LD) Duplek in LD 
Negova. V posamični konkurenci je 
bil prepričljivo najboljši Franc Horvat 
iz SD Velka pred Andrejem Rupertom 
iz Slovenj Gradca in Stankom Rojkom 
(zdajšnjim županom Gornje Radgone, ki 
je lovec in zapriseženi strelec na glinaste 
golobe) iz Negove. Pomerili so se tudi ve-
terani, med katerimi je imel najbolj oster 
pogled Vinko Kocuvan iz LD Dobrava 
pred Bojanom Lešnikom iz LD Duplek 
in Ivanom Bezjakom iz LD Dobrava, ki 
je sicer veljal za velikega favorita, a je to-
krat moral športno priznati premoč na-

sprotnikov. A leto je še dolgo in Ivan bo znova 
na veliko pobiral pokale v svoji konkurenci, je 
sproščeno napovedal po tekmovanju v Oseku. 
Vsem udeležencem so postregli z novoletnim 
»pasuljem z domačo klobaso« in vročim čajem.

M. T.
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Sliva (Prunus domestica)

Naša sliva (mislim na t. i. pozno sli-
vo) izhaja iz divje rastoče, ki uspeva 
v Perziji, Armeniji, na Kavkazu, od 

koder so jo vojaki Aleksandra Makedonskega 
prinesli v Grčijo, od tam je prišla k Rimlja-
nom, ki so začeli slive saditi v nasade. Rimski 
pesnik Marcial je v svoji pesmi zapisal: slive 
jemlji v nadležni trhli starosti, ker zmehčajo 
trdo napeti trebuh. Med vojnimi pohodi se 
je razširila po vsej Evropi. Danes poznamo 
mnogo sort sliv: od takih, ki zorijo na začet-
ku poletja, tistih, ki so zrele konec avgusta in 
septembra. Plodovi, prav tako imenovani sli-
ve, so okrogli, podolgovati, modri, vijolični, 
rdeči, rumeni, sladko-kisli, sočni, aromatični. 
V zdravilne namene uporabljamo liste, ki jih 
nabiramo od 5. do 8. meseca, zrele plodove 
- slive, jedrca iz koščic popolnoma zrelih plo-
dov. Uživamo sveže, vendar pri tem ne preti-
ravamo, da ne bo prišlo do trebušnih krčev, 
napetega trebuha in neprijetnih prebavnih 
vetrov. Lahko jih zamrznemo, posušimo, pre-
delamo v marmelado, sok, slivovko. Iz njih 
lahko pripravimo pite, cmoke, zavitke, sadni 
kruh, juhe, ponudimo k siru in kombiniramo 
z mesom. Slivovka greje, pospešuje prebavo, 
čisti rane, dodamo jo lahko k zeliščnim čajem 
proti prehladu, seveda bodimo zmerni. Sli-
ve so tudi dragocena dietna jed pri obolenju 
ledvic, jeter, revmi in protinu. Uživanje sliv 
dobro vpliva na odvajanje blata, izboljšanje 
imunskega sistema, ščiti pred rakom debele-
ga črevesja, pred hemeroidi, zmanjša tveganje 
za nastanek sladkorne bolezni, zmanjšuje ra-
ven slabega holesterola, pomaga k boljšemu 
delovanju srca, zdravi kri (sveže in suhe slive 
povečajo absorbcijo železa), dobro delujejo 
na živčevje, blažijo težave s spominom, kon-
centracijo, blagodejno vplivajo pri depresiji, 
nemiru, stresu, zavirajo procese staranja, do-
bro vplivajo na kožne težave in delujejo kot 
antioksidant, skrbijo za dobre zobe in kosti. 
Slive vsebujejo: vitamin A, vitamin B, vitamin 
C, vitamin E, kalij, kalcij, baker, magnezij, že-
lezo, vlaknine, pektin. Blago odvajalo: zvečer 
namoči 5 do 10 suhih sliv, ki naj stojijo čez 
noč, zjutraj na tešče pojej slive in spij slivovo 

vodo. Pri vnetem grlu, za krepitev dlesni, 
pri parodontozi večkrat dnevno spiraj usta 
z vinom, v katerem so se kuhali sveži slivo-
vi listi. Pri revmi: 25 g jedrc koščic popol-
noma zrelih sliv prelij z litrom žganja, pusti 
3 tedne na toplem, dnevno pretresi, precedi 
in dobljeno tinkturo vtiraj na boleča mesta. 
Kurja očesa: več dni zapored priveži pol suhe 
slive na kurje oko. Preventivno čiščenje je-
ter in krvi: 20 svežih sliv razkoščiči, prelij s 
toplo vodo, ki naj sega pol cm nad slive, stoji 
preko noči, zjutraj odlij vodo, nalij novo in 
kuhaj 2 do 3 ure, po prvi uri kuhanja vodo 
ponovno odlij, nalij novo in kuhaj do konca. 
S kuhanjem in menjavanjem vode odvzame-
mo kisline in sladkor. Slive pojemo še vroče, 
kura naj traja en teden. Suhe slive v medu za 
več energije in boljše počutje: razkoščičene 
suhe slive daj v vodo za 1 uro, odcedi, pusti 
na cedilu 10 minut, nato jih daj na čisto krpo 
in jih popivnaj. Naloži jih v kozarec in zalij do 
vrha z medom. Zaprt kozarec daj za 1 mesec v 
hladno klet, uživaj po 3 do 4 slive vsako jutro. 
Prosena kaša s suhimi slivami za zajtrk ali 
večerjo: 3,5 dcl mleka, ščep soli, 40 g prosene 
kaše, 5 do 7 razkoščičenih, narezanih suhih 
sliv, ščep cimeta. Mleko solimo, vlijemo v 
kozico, ko zavre, dodamo kašo, suhe slive in 
cimet. Kuhamo počasi 20 minut in občasno 
mešamo. Ob serviranju po želji dodamo na-
sekljane oreščke (lešnike, pistacije, orehe ...) 
in jih prelijemo z medom. Suhe slive s sirom: 
slive prerežemo, odstranimo koščice in damo 
vanje košček sira po želji. Droben posladek 
za otroke in odrasle: suha sliva, pol orehove-
ga jedrca, košček jabolčnega krhlja, čokolada. 
Slivo prerežemo, damo vanjo orehovo jedrce 
in jabolčni krhelj, stisnemo in prelijemo s sto-
pljeno čokolado.

Za konec pa še vremenski pregovor: kadar 
slive marca in aprila cveto, ne obrodijo. 

Sestavek je nastal v okviru operacije RU-
PERT (LAS Ovtar Slovenskih goric). Naložbo 
financirata Republika Slovenija in Evropska 
unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Marija Čuček

Dr. Marjan Toš
Prof. Fran/Franjo/ Voglar, rojak iz Nadbišca v Slovenskih goricah, 

slovenski domoljub, narodnjak, šolnik, kulturnik, tajnik Narodnega 
sveta za Štajersko, Maistrov trdni opornik 

V Narodnem domu so Ver-
stovšek, Rosina in Fran Vo-
glar izročili Maistru slovito 

listino s svojimi podpisi v imenu 
Narodnega sveta. Z njo je prejel 
poveljstvo nad vojaštvom v Mari-
boru, vrhovno poveljstvo na vsem 
območju slovenske/spodnje/ Šta-
jerske in vsa pripadajoča pooblasti-
la, hkrati pa tudi povišanje v vojaški 
čin generala. Omenjeni dekret o 
razglasitvi majorja Rudolfa Maistra 
za generala je po nareku dr. Franja 
Rosine  napisal  Fran Voglar.  Ob 
tem je zanimivo, da je dekret  tipkal 
kar trikrat, saj se je preveč zatipkal, 
kar je tudi priznal, in to zaradi velike vzhiče-
nosti ob sprejetju te odločitve. V prevratnem 
času leta 1918 je bil  prof. Voglar veren kronist  
odločilnega dogajanja za slovenski Maribor in 
slovensko Štajersko. Zabeležil je,  da je to nalo-
go opravil zaradi priložnosti, ki se je ponudila 
za narodno osvoboditev Štajerske. Takšne pri-
ložnosti bi bilo škoda izgubiti. O delovanju v 
NS je nekoč zapisal: »To so bili časi, v katerih 
so ure tekle zelo hitro, dogodki so se vrstili z 
bliskovito naglico in treba je bilo sprejemati 
hitre in domišljene odločitve. O, spominjam 
se, kako se je iskrilo, ko sta Verstovšek in Ro-
sina kresala mnenja in je svoje dodal še gro-
movnik Kovačič ... Sprašujete, če se mi je kdaj 
tresla roka in ali sem bil kdaj v skrbeh? Oja! ...« 
Po ustanovitvi nove jugoslovanske 
države, Kraljevine SHS, je bil  po-
slanec JDS v začasnem Narodnem 
predstavništvu v Beogradu (1919–
1920). Kot poslanec se  je vsako ne-
deljo pripeljal domov v Maribor in 
prirejal številne shode in sestanke. 
Bil je član mestnega šolskega sveta, 
kasneje zelo vnet in delaven občin-
ski odbornik. Več let je uspešno vo-
dil krajevno organizacijo JDS v Ma-
riboru in bil član njenega Izvršnega 
odbora v Ljubljani. Izvoljen je bil 
tudi za člana mariborskega načel-
stva in je veliko storil za razširja-
nje demokratičnih  idej v mestu. 
Bil je odgovorni urednik liberal-
nih dnevnikov Mariborski delavec 
(1919–1920) in Tabor (1920–1921). Sodeloval 
je pri ustanovitvi Mariborske tiskarne (1919) 
in  SNG Maribor. Prof. Voglar je  bil tudi pred-
sednik sveta mariborske Mestne hranilnice. 
Čeprav se je kmalu po ustanovitvi prve jugo-
slovanske države, Kraljevine SHS, umaknil iz 
aktivnega političnega življenja in deloval kot 
profesor in ravnatelj, je bil na neki način še 
vedno vključen v mnoge mestne aktivnosti. A 
počasi ga je vse bolj načenjalo zdravje in 16. 
oktobra 1925. leta ga je med poukom zadela 
kap. 

Nezavestnega so takoj odpeljali v maribor-
sko bolnišnico. Tam se je za hip še zavedel, 
kmalu spet padel v nezavest in umrl. Pogreb 
je bil 19. oktobra 1925 leta izpred Mestne 
hranilnice na Slomškovem trgu. Udeležili so 
se ga številni Voglarjevi sodelavci, prijatelji in 
predstavniki mariborskega javnega, kulturne-
ga in političnega življenja. Ob njegovi smrti 
je bilo  v mariborskem dnevnem časopisju 
objavljenih veliko osmrtnic ustanov, v katerih 
je aktivno deloval. Osmrtnico so objavili tudi 
njegova soproga Marija ter otroci Milko, Sreč-
ko, Vladimir, Zlatka in Jerica. V nekrologih ob 
Voglarjevi smrti so pisci izpostavljali njegovo 
slovensko narodno pokončnost, sodelovanje 
v prevratnih dogodkih in izredno požrtvo-
valno delovanje v funkciji tajnika Narodnega 
sveta za Štajersko. »Zgodovina bo postavila 
pokojnika med prve sinove naše domovine, 
med one, ki so se v tihem, skromnem, a tem 
uspešnejšem delu si postavili trajni spomenik 
hvaležnosti med svojim ljudstvom«. Časopisi 
so izpostavili predvsem Voglarjevo vztrajnost 
in delovno marljivost in ocenili, da je bil »rav-
natelj Voglar mož tihega, vztrajnega dela, ki je 
v Mariboru stopil v ospredje ob prevratu, ko 
je bil tajnik Narodnega sveta za Štajersko«. S 
svojim delovanjem se je trajno zapisal v ma-

riborsko in slovensko politično in kulturno 
zgodovino.  Prav je, da se ga je spomnilo tudi 
domače, lokalno okolje, v katerem je bil sko-
raj povsem pozabljen in to kjub temu, da sam 
nikoli ni zanikal svojega slovenskogoriškega, 
podeželsko-kmečkega  porekla. Prof. Voglar  
je bil iskren slovenski  rodoljub in domoljub, 
dialoško in pluralistično usmerjen v smislu 
udejanjanja načela, da je drugačnost stvar pri-
hodnosti. General Maister ga je visoko cenil, 
saj je bil zvest velikemu cilju, ki se je odvijal v 
prevratu leta 1918 – to je narodni osvoboditvi 
Maribora in vse slovenske Štajerske. Znal je 
torej biti ob pravem času na pravem mestu, 
kar je odlika odločnih in drznih ljudi z vizijo.

Slava njegovemu spominu!
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Srečanje mladih od Lenarta do Valovin

Na 6. klepetu ob rubriki Zgodbe nas 
učijo so se 18. decembra 2019 v več-
namenski dvorani Knjižnice Lenart 

zbrali »mladi«, ki so nekoč letovali v Valovi-
nah, Rovinju in Premanturi pri Pulju. Prišli so: 
brata Marjan in Gabriel Kosi, Dušan in Inge 
Markoli, Metka Banič, Marko Banič, Lenka 
Meke (Banič), Ivan Širec (eden izmed fantov 
na objavljeni sliki), Leopold Murko (tudi mla-
denič s fotografije), Alojz Habjanič (»krivec« 
za dogodek in lastnik objavljene fotografije), 
Anton Čuček (fant s fotografije). Še mnogo bi 
jih lahko prišlo, saj so od leta 1955 dalje prav-
zaprav vsako leto imeli možnost po 14 dni le-
tovati otroci, 14 dni pa družine: najprej v Rovi-
nju, nato v Valovinah in kasneje v Premanturi. 

Kako pomembno je, da se ljudje pogovar-
jamo, komuniciramo, je pokazal tudi ta do-
godek: Odstrli smo mnogo že pozabljenih, a 
lepih izkušenj, ki bi koristile tudi danes. Naj-
pomembnejše pa je, da med nami živijo lju-
dje, ki so znali iz nič ustvariti Tabor Lenart v 
obmorskih letoviščih. Najbolj je, izgleda, za-
služen lenarški ravnatelj Rado Mejovšek pa 
Škerbinc v Voličini, takratna Občina Lenart in 
še kdo, ki je vztrajal v organizaciji taborov in k 
sodelovanju pritegnil tudi mlade. Pa so Dušan 
in Marjan in še mnogi drugi pograbili prilo-
žnost pa so kot »tehnični« pomočniki postali 
nepogrešljivi del ekipe. Zgodbe so za današnji 
čas neponovljive: kako so zidali peč za kuhi-

njo, polnili slamnjače za spanje, hodili na WC 
v trdnjavo, hodili po hrano v Pulj, prevažali 
opremo pa tudi hrano iz Lenarta v Valovine, 
kako so učili kuharice plavati, peli in plesali ob 
tabornem ognju, da so imeli vsi enake kopal-
ke, in to je bila poleg 2 majic, kratkih hlač vsa 
oprema, da so se skoraj vsi tam naučili plavati, 
prvič so se peljali z vlakom, videli mnogo stva-
ri, ki jih sicer ne bi, Inge je prvič kuhala, ker 
jim je pobegnila kuharica, da babica Lenka še 
vedno obvlada skok na glavo in uči vnuke to 
veščino, pridobljeno na skali v Valovinah, da 
so se fantje malo še vedno bali deklet, gledali 
pa so jih, obiskali so tudi domačine v vojašnici, 
ki so tam služili vojaški rok, da bi se še danes 
udeležili takega letovanja, če bi bilo možno 
… Pripovedi kar stečejo in tri ure klepeta so 
mimo, kot bi pihnil.

Spomini so tako bogati, da kličejo po zapisu 
vsakega posebej, zato naprošamo še tudi dru-
ge »tabornike« v Valovinah, da delijo z nami 
svoje izkušnje, saj nastaja daljša zgodba o tem 
lepem poglavju slovenskogoriške športno- 
družabne, socialne in humanitarne dejavno-
sti med 1955 in 1970 (ali pa še več) leti, ko so 
številni otroci prvič videli morje in marsikdo 
bi se rad vrnil tja, pa četudi samo za en dan 
na izletu. Tudi tovrstne zgodbe lahko še vedno 
sporočite na 041 817 198 in marija.sauperl@
gmail.com.

Ljudje smo različni, tudi usode teh mladenk 
in mladeničev so se različ-
no razpletle, a taka stvar še 
vedno privabi nasmeh na 
obraz, kar je uspešno ujel v 
objektiv Franci Meke. Nek-
danji mladinci pa so strnili 
glave in se opazovali za do-
brih 50 let nazaj. In veliko 
mlajša opazovalka lahko 
ujamem vtis, kako iz njih še 
vedno vejeta tovarištvo in 
duh Tabora Lenart v Valo-
vinah.

Marija Šauperl,  
foto: Franc Meke

90 let Marije Kurbus

Marija Kurbus 
se je rodila 
10. 12. 1929 

v viničarski družini v 
Plitvičkem Vrhu v Ob-
čini Gornja Radgona 
kot tretji od dvanajstih 
otrok. Staro komaj tri 
leta so jo starši dali slu-
žit kmetom v Trotkovo. 
Pasti je morala krave, 
nabirati želod in zel 
za svinje ter opravljati 
druga kmečka opravila. 
Osnovno šolo je obisko-
vala v Benediktu - prva 
štiri leta v slovenskem 
jeziku, v času vojne pa v nemškem. Nekaj let 
po 2. svetovni vojni je našla zaposlitev v Sve-
ti Trojici v ‘dečjem domu’, v takratnem vrtcu 
(po vojni je bilo veliko osirotelih otrok). Tam 
se je tudi vključila v družabno življenje in bila 
aktivna v gasilskem društvu. V tistem času je 
spoznala kasnejšega moža Ivana Kurbusa, s 
katerim sta se poročila konec maja leta 1953. 
Najprej sta živela na njegovi domačiji v Spo-
dnjem Porčiču, kmalu pa sta si nedaleč stran 
postavila nov dom. Rodili so se jima štirje 
otroci. Mož Ivan je hodil v službo, Marija pa je 
vzorno skrbela za manjšo kmetijo, na kateri so 
si pridelali praktično vse, kar so potrebovali za 

preživetje. Leta 2014 je ovdovela. Še vedno živi 
na domačiji skupaj z družino mlajšega sina.

Na ta visok jubilej sta jo z obiskom počastila 
tudi župan Občine Lenart mag. Janez Kram-
berger in predsednik DU Lenart Franc Belšak. 
Jubilantka je še vedno članica Društva upoko-
jencev Lenart. 

V krajšem pogovoru z njo nam je o svoji ži-
vljenjski poti povedala marsikaj, saj je še vedno 
zelo zgovorna. S šopkom cvetja smo ji zaželeli 
še mnogo zdravih let. Na ta dan je praznovala 
tudi god, ki je imel včasih večjo veljavo. 

Rudi Potrč 

Obisk starejših občanov Občine Benedikt

V okviru intere-
sne dejavnosti 
Prostovoljstvo 

smo učenci decem-
bra skupaj z učiteljico 
Doris Horvat, s pred-
sednico OO RK Bene-
dikt Sabino Huber ter 
županom mag. Mila-
nom Repičem obiskali 
naše občane, starejše 
od 90 let, ter jih razve-
selili z majhno pozor-
nostjo. 

V torek, 17. 12. 2019, 
smo se najprej odpelja-
li v Spodnjo Bačkovo 
h gospodu Leopoldu 
Fujsu, ki je letos dopolnil 91 let. Nato smo 
prav tako v Spodnji Bačkovi obiskali gospo 
Marijo Ketiš, ki bo 30. januarja dopolnila 93 
let. Ima 7 otrok, 18 vnukov in 9 pravnukov. 

Ob koncu torkovih obiskov nas je pot vodila 
v Trotkovo h gospe Veri Štrukelj, ki je nekoč 
živela v Rušah, sedaj pa že 22 let živi v Trot-
kovi. V mladosti je gospa Vera veliko potovala 
in planinarila. Živi pri svoji hčerki, ima enega 
vnuka in eno pravnukinjo. 16. januarja je do-
polnila 93 let.

V sredo, 18. 12. 2019, smo najprej obiskali 
občanke občine Benedikt, ki stanujejo v Domu 
starejših občanov Lenart. V prijetni jedilnici 
smo se pogovarjali z gospemi Frančiško, Eli-
zabeto ter Marijo. Gospa Marija Nedog nam 
je zaupala veliko zgodb iz njenega življenja, saj 
ima še zelo dober spomin. Bila je ena izmed 
9 otrok, osnovno šolo je obiskovala v Negovi. 
Rodila je 2 otroka. Njena hči živi v Italiji. Ima 2 
vnuka in 1 vnukinjo, zelo pa se veseli prihaja-
jočega pravnuka. Gospa 
Elizabeta Zemljič si je 
z možem ustvarila dru-
žino v Ločkem Vrhu pri 
Negovi, ima dve hčeri, 
4 vnuke, 1 vnukinjo, 5 
pravnukov, 5 pravnu-
kinj ter 1 prapravnuka. 
Gospa Frančiška Belna 
je rojena v Spodnji Ro-
čici na dan slovenskega 
kulturnega praznika in 
je ena izmed 7 otrok. 
Dokler je zmogla, je 
delala na kmetiji na do-
mačiji, kjer so si sami 
pridelali hrano. Že peto 
leto stanuje v domu. 
Gospo Ano Žuno smo 
na hitro pozdravili kar v 

njeni sobi, saj je nismo želeli motiti pri počitku. 
Naša pot se je nadaljevala v Trotkovo h gospo-
du Stanislavu Ketišu, ki je letos dopolnil 93 
let. Že od malih nog je bil navajen trdno delati, 
2 leti se je v službo v Maribor vozil s kolesom. 
Gospod Stanislav si je z ženo Marijo ustvaril 
družino, in sicer imata 6 otrok, razveseljuje pa 
ju tudi 12 vnukov. Ob koncu obiskov nas je pot 
vodila v Ihovo h gospe Genovefi Kaučič. Po-
vedala nam je, da je bila iz velike družine, saj je 
bila ena izmed 8 otrok. Že vse življenje živi na 
domačiji. Gospa bo kmalu dopolnila 91 let. Na 
pomoč ji radi priskočijo nečaka in sosedje, za 
kar je zelo hvaležna. 

Vsem našim sogovornikom smo zaželeli 
veliko zdravja v prihodnje ter naredili nekaj 
fotografij za spomin. 

Barbara Vogrin, učenka OŠ Benedikt

Kako se obnašamo do kruha?

Bila sem osnovnošolka, ko sem vsake po-
čitnice preživljala na kmetiji pri dedku 
in babici v Oseku. To so bili lepi časi ne-

kaj desetletij nazaj. Med drugim, da smo pasli 
krave, si na paši tudi zapeli, smo tudi pomagali 
požeti pšenico, ki je v tem času dozorela in po-
lje je dišalo od zrelosti. O kombajnu še ni bilo 
ne duha ne sluha. Dedek je s koso, prirejeno 
temu delu, kosil, babica je s srpom grabila, mi 
otroci smo delali vezice (pante) in stavili snope 
v rastave. Tudi pri mlatenju smo bili prisotni. 
Dobro sem spoznala težko pot od zrnja do 
kruha. Nekoč so rekli: »Če kruhek pade ti na 
tla, poberi in poljubi ga.«

Danes živim v bloku in prav hudo, hudo 
mi je, ko vidim, koliko kruha in tudi drugih 

živilskih izdelkov se znajde 
v smetiščnih posodah. Strah 
me je in jezna sem na vse te 
neodgovorne ljudi zaradi ta-
kega početja. Nekontrolirano 
nakupovanje in neodgovornost do osnovnih 
življenjskih potrebščin. Potem pa pravimo, 
da je kriza in revščina. Danes so ljudje razsi-
pni in ne razmišljajo o tistih, ki res nimajo in 
tudi stradajo. V mesecu decembru še posebej 
polagamo pozornost tistim, ki si marsičesa ne 
morejo privoščiti. Med drugim je tudi dosti ta-
kšnih otrok. Sprašujem se, kdaj bo tem, ki od-
metavajo cele kilograme kruha, prišlo v zavest, 
da je tako početje bogokletno.

Zorislava Pokrivač 

99 let gospe Štefke Krajnc

Decembra je naj-
starejša članica 
Društva upoko-

jencev Voličina, gospa 
Štefka Krajnc iz Zavrha, 
praznovala svoj 99. rojstni 
dan. Ob tej priložnosti so 
jo obiskali predstavnice in 
predstavniki DU Voliči-
na in Organizacije Zveze 
borcev za vrednote NOB 
iz Lenarta. Da je gospa še 
dokaj čila in je lahko spre-
jela obisk in iskrene čestit-
ke ob svojem prazniku, so 
zaslužne njene hčerke, ki 
zgledno skrbijo zanjo. Go-
spe želimo še več lepih dni 
v krogu njenih domačih.

(miš)
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Frančiška Belna, Marija Nedog in Elizabeta Zemljič s predstavniki OO RK in 
OŠ Benedikt ter županom mag. Milanom Repičem

Marija Ketiš Stanislav Ketiš



90 let Štefanije Verbošt

Jurovski župan Peter 
Škrlec je 26. 12. 2019 
na domu obiskal 

Štefanijo Verbošt, ki je 
ta dan praznovala svoj 
90. rojstni dan. Ob tej 
priložnosti ji je izročil 
simbolično darilo in ji 
čestital ter zaželel zdrav-
ja in zadovoljstva tudi v 
prihoodnje.

Štefanija se je v obdo-
bju Kraljevine Jugoslavi-
je rodila leta 1929 v Sre-
dnjem Gasteraju očetu 
Karlu in materi Alojziji 
Mak. V času otroštva se je družina večkrat se-
lila, nazadnje na manjšo kmetijo v Žitencah. 
Njena mladostna leta je zaznamovala tudi voj-
na morija 2. svetovne vojne, v času katere se 
je za njeno sestro Justino izgubila vsaka sled. 

Leta 1955 se je poročila z Mihaelom Verbo-
štom. V zakonu sta se jima rodila sin Janez in 
hčerka Štefanija. Preživetje družini je nudila 
majhna kmetija, na kateri živi še danes. Po-
gosto je hodila tudi na dnine, tavrhe, kar je za 
družino pomenil dodaten vir zaslužka. V zim-
skem času je pletla šale, kape, rokavice in pulo-
verje za svojo družino in tudi za druge otroke 

v vasi. Ker je bila vešča različnih opravil in je 
bila vedno pripravljena pomagati sovaščanom, 
je bila v vasi zelo priljubljena. Poznana je bila 
pod imenom »Makova Štefka« 

Leta 1996 ji je umrl mož Mihael, od leta 
1997 živi na domači kmetiji v Žitencah skupaj 
s sinom Janezom in z njegovo družino. Ima 
štiri vnuke, dve vnukinji ter osem pravnukov. 
Kljub častitljivim letom Štefanija še vedno ve-
liko bere in v poletnih mesecih skrbi za svoj 
cvetlični vrt ter pomaga pri lažjih opravilih. 

D. K.

kev sv. Ane. Nadvse prisrčnega slavja smo se 
udeležili tudi mi in ob tem na kratko zabeležili 
njuno skupno življenjsko pot. 

Zofija se je rodila leta 1945 v Črešnjevcih 
pri Gornji Radgoni. Nekaj let je delala v To-
varni železniških vozil Boris Kidrič v Maribo-
ru, nato pa, ko se je poročila, 36 let v tovarni 
Siemens v Nemčiji. Tone se je rodil leta 1940 
na Zgornji Ščavnici in se je izučil za avtomeha-
nika. Ko se je izučil, se je zaposlil v Atoobnovi, 
nato pa v Certusu v Mariboru. Leta 1969, ko 
se je poročil, se je odpravil na delo v Nemčijo, 
kjer je delal v tovarni Siemens kot programer 
na CNC strojih. Po 36 letih dela v Nemčiji se 
je upokojil. V času zaposlitve v Nemčiji sta si 
v Zg. Ščavnici, na parceli Tonetovih staršev, 
zgradila dom, kjer sedaj tudi živita. V 
zakonu se jima je rodila edina hčerka 
Nataša, ki jima je podarila vnuke To-
maža, Tadeja, Tanjo in Tina, a je na 
njuno veliko žalost pri 54 letih umrla. 
Veliko veselje jima delajo pravnuki: 
Lana, Jakob, Nina, Klara, Nika in La-
ura. Nadvse zadovoljna sta, da si je 
vnuk Tomaž s sopotnico Brigito pri 
njiju ustvaril družino in jima je vedno 
v pomoč, če jo potrebujeta. Ker sta še 
pri moči, rada poprimeta za delo, ki ga 
zmoreta. Zofija skrbi za gospodinjstvo, 
rada pa ima tudi rože. Anton pa se za-
posli pri urejanju okolice hiše in opra-
vlja druga hišna dela. 

Ludvik Kramberger

Zofija in Tone Žavrlan sta dočakala zlato poroko

Kako hitro mine čas, sta nama ob pra-
znovanju zlate poroke povedala Zofija 
in Tone Žavrlan iz Zgornje Ščavnice. 

Praznovanje je potekalo brez kakih obredov, 
saj sta 50-letnico poroke praznovala le s svo-

jimi nedražjimi na svojem domu. Slavje je s 
svojim obiskom počastil tudi župan Občine 
Sv. Ana Silvo Slaček, ki jima je v imenu občine 
čestital in izročil spominsko darilo, umetniško 
sliko vinograda, na kateri se v ozadju vidi cer-

Zlatoporočenca Marija in Ivan Oprešnik

Sedemindvajstega de-
cembra 2019 sta Ma-
rija in Ivan Oprešnik 

iz Kremberka obnovila 
zakonsko zvezo in posta-
la zlatoporočenca Občine 
Sveta Ana. Civilni obred 
ponovne zaobljube je opra-
vil župan Občine Sveta Ana 
Silvo Slaček, medtem ko je 
cerkveno zaobljubo opravil 
farni župnik. 

Zakonca Oprešnik sta si 
dom in družino ustvarila 
v Kremberku, kjer živita še 
danes. Rodila sta se jima 
dva otroka, hči Anita in sin 
Robert. Vse življenje sta bila 
pridna in marljiva. Franc je bil več let zaposlen 
v sosednji Avstriji. Prav tako je bila zaposlena 
Marija.

Na jesen svojega življenja lahko uživata v 
družbi družine, ki se je z leti še povečala. Hči 
Vesna, poročena s Francem Očkerlom, jima je 
podarila dva vnuka: Timoteja in Dyano, prav 
tako ju sin Robert, poročen z Anito Vindiš, 
razveseljuje z vnukoma Tamaro in Domini-
kom.

Marija in Ivan Oprešnik sta svetel vzgled 
medgeneracijskega življenja, ki ga v moderni 
družbi tako radi poudarjamo, a ga ne znamo 
živeti. 

Še danes je tako, ko se vsi iz svojega gnezde-
ca veseli in srečni zbirajo ob domači mizi, kjer 
jih ogreje očetovo in mamino srce in zadišijo 
mamine dobrote.

Občina Sv. Ana

Zlata poroka zakoncev Leopold

V soboto, 14. de-
cembra 2019, 
sta Katica in 

Peter Leopold v krogu 
domačih in prijateljev 
praznovala zlato po-
roko. Svojo 50-letno 
zakonsko zvestobo sta 
potrdila s civilnim in 
cerkvenim obredom. 
Civilnega je v samo-
stanski kleti opravil žu-
pan občine Sv. Trojica 
David Klobasa, njuno 
življenjsko zgodbo pa 
je predstavila Barbara 
Cvetko Škrlec. Ob tej 
priliki jima je župan 
čestital ter izročil dari-
lo in spominsko listino. 
Slavje je s pesmijo »Ne bodi kot drugi« polep-
šala njuna vnukinja Ines Leopold. Po slavju v 
samostanski kleti so se svatje s slavljencema 
podali v farno cerkev sv. Trojice, kjer je zla-
topročni obred opravil pater Vračko. “Vajina 
današnja zahvala je, da sta ostala skupaj. Zato 
imamo danes razlog, da se Bogu zahvalimo za 
vajino skupno življenje,” je med drugim dejal. 

Katica se je rodila leta 1951 v Kicarju pri 
Ptuju očetu Alojzu in mami Mariji Kramber-
ger. Bila je tretji otrok v družini, saj ima še 
tri sestre: Ivanko, Marico in Tinko. Osnovno 
šolo je obiskovala v Lenartu. Po osnovni šoli 
je končala administrativno šolo. Zaposlila se je 
v kadrovski službi podjetja Talis Maribor, leta 
1981 pa se je kot tajnica zaposlila v Kristalu 
Lenart, kjer je to delo opravljala do upokojitve. 

Peter se je rodil leta 1946 v Ciglencah pri 
Spodnjem Dupleku v družini z osmimi otroki. 
Leta 1961 so se priselili v Zgornjo Senarsko, 
kjer je z odličnim uspehom končal osnovno 
šolo v takratnem Gradišču. Leta 1965 se je 
izučil za avtomehanika, nato pa ga je pot vo-
dila v šolo za rezervne častnike v Bilečo, nato 
pa v Beograd, kjer je pridobil vojaško znanje. 
Ob delu je leta 1986 končal višjo pravno šolo v 
Mariboru. Od leta 1986 pa do vojne 1991 je bil 
komandant Teritorialne obrambe Lenart. Po 
vojni je opravljal različne vodstvene funkcije 
v slovenski vojski do upokojitve leta 2003. Ima 
status aktivnega udeleženca vojne za Sloveni-
jo. Po odsluženem vojaškem roku se je aktivno 

vključil v delo Krajevne skupnosti Sv. Trojica, 
kje je opravljal različne vodstvene funkcije v 
raznih društvih in organizacijah. Bil je predse-
dnik Mladinske organizacije. Kot predsednik 
Turističnega društva je bil organizator nepo-
zabnih kmečkih praznikov. Bil je tudi igralec 
na amaterskih odrih. Najpomembnejša naloga 
je bila funkcija predsednika skupščine Kra-
jevne skupnosti, kjer je bil iniciator in vodja 
mnogih projektov, kot je izgradnja telefonije, 
samopostrežne trgovine Mercator, nadgradnja 
osnovne šole in izgradnja vrtca, odprtje moto-
kros proge v Oseku in pričetek gradnje mrliške 
vežice. Za svoja dela je prejel številne pohvale, 
priznanja in državna odlikovanja.

V veliko veselje sta se jima rodila sinova 
Bogdan in David, ki imata družini in sta ju 
razveselila z vnuki Tomažem, Aleksom in Ti-
netom. Vesela sta, da si je sin Bogdan doma 
ustvaril družino in dom. Blizu njunega doma 
pa ima dom tudi sin David z družino. Veliko 
pa jima pomeni skupno srečanje z vsemi člani 
družin sinov. Sedaj, ko sta v pokoju, ne miru-
jeta, saj sta oba družbeno dejavna. Peter pa 
je vse od ustanovitve Društva vinogradnikov 
Sv. Trojica, to je bilo 2008. leta, njegov pred-
sednik. Ob tem ima še številne funkcije v ob-
činskih organih. Katica pa je aktivna v DU Sv. 
Trojica, kjer je prostovoljka v programu »Sta-
rejši za starejše«. O njuni dejavnosti bi lahko še 
veliko našteli, a smo prostorsko omejeni. 

Ludvik Kramberger
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Zlatoporočenca Katica in Peter Leopold z županom Davidom Klobaso in 
Barbaro Cvetko Škrlec



Marija in Štefan Čeh sta praznovala zlato 
poroko z veselimi svati

Sledili smo praznovanju zlate poroke Marije 
in Štefana Čeha iz Bišečkega Vrha, ki sta jo 
4. januarja 2020 v krogu najbližjih in pri-

jateljev praznovala v gostišču Štajerska hiša ku-
linarike v Gočovi. Slovesnost se je začela z obi-
skom cerkve sv. Bolfenka v Trnovski vasi, kjer 
je župnik Franc Mlakar opravil cerkveni obred. 
Od tod so se številni svatje z zlatoporočencema 
odpravili v Gočovski dvorec, kjer je potekal ci-
vilni zlatoporočni obred, ki ga je ob sodelovanju 
Barbare Škrlec Cvetko opravil župan Občine Sv. 
Trojica v Slovenskih goricah David Klobasa, ki 
je slavljenca tudi nagovoril, med drugim z be-
sedami: »Zakonska zveza, v katero sta stopila iz 
ljubezni, ne pomeni samo sreče in zadovoljstva, 
ampak tudi dolžnosti in odgovornosti. Da sta 
jo lahko gojila in negovala, je od vaju zahteva-

la tudi veliko potrpljenja in spoštovanja drug 
do drugega. Vse to je vama uspelo.« Ob koncu 
obreda jima je ob čestitkah izročil zlatoporočno 
listino Občine Sveta Trojica v Slovenskih gori-
cah in izročil priložnostno darilo s trojiško pe-
nino vinogradnika Marjana Klobasa.

Življenjsko zgodbo zakoncev je podala Bar-
bara Škrlec Cvetko. Marija se je rodila leta 
1949 na Ptuju, odraščala pa v Bišečkem Vrhu 
v družini 11 otrok. Tu sta si z možem Štefanom 
ustvarila dom, v katerem so se rodili trije otro-
ci, hčerki Valerija in Sonja ter sin Aleksander. 
Veliko veselja so jima prinesli vnuki Marcel, 
Anže in Anej, na katere sta zelo ponosna. Ma-
rija se je posvečala delu na manjši posesti, go-
spodinjstvu, skrbi za otroke, ob tem pa, ko še 
ni bilo toliko konfekcije, tudi s šivanjem. Šivala 

je tudi poročne obleke za 
neveste. Štefan se je rodil v 
družini 6 otrok leta 1944 v 
Gočovi. Vso delovno dobo 
za upokojitev je bil zaposlen 
kot pek. Sedaj se skupaj z 
ženo posveča skrbi za dom 
in delu na manjši posesti. Sta 
ena redkih, ki še redita kravo 
in prašiče za domače koline, 
ki so zanju praznik, saj se ob 
njih zberejo otroci z druži-
nami. Ker so slavje polepšali 
člani Tria Polet, sta zakonca, 
celo prva, tudi zaplesala. 

Ludvik Kramberger

Galerija Krajnc v Lenartu opravlja tudi svojo 
izobraževalno in vzgojno dejavnost

V Galeriji Krajnc je na ogled likovna razsta-
va 14. mednarodne poletne likovne delavnice 
mladih. Dela so nastala v juliju na otoku Krku. 
Razstavo smo odprli 23. oktobra 2019. Razsta-
vlja 8 avtorjev, 8 mladih 
iz Lenarta in 4 dekleta 
iz Hrvaške. Razstava 
obsega 68 del v tehniki 
acryla na temo »Barke 
in oljke«. Nastala so do-
bra dela s pogledom na 
morje, stare barke in na 
častitljivo starost oljk. 
Slikali smo tudi vedute 
Dobrinja. Na odprtju 
razstave v Lenartu je 
bilo mnogo ljudi, kul-
turni program je obo-
gatil Adi Smolar.

Še bolj smo vese-
li obiska v novembru, 
decembru in januarju. 
Najpomembnejše je, 
da prihajajo na ogled 
skupine iz Vrtca Lenart 
pod vodstvom Nataše 
Rodeš, da učence OŠ 
Lenart od 7. do 9. ra-
zreda motivira Andreja 
Štancer. 

Dela mladih ustvar-
jalcev s Krka pa se selijo 
tudi na nekatere šole. 
OŠ Jožeta Hudalesa 
Jurovski Dol že vrsto 
let pripravi razstavo 
teh del na njihovi šoli, 
kar vzorno vodi Ana 
Šuster Kraner. Tako 
mladi spoznavajo dru-
gi likovni svet, sonce 
morja in lepote Istre; v 
bližnji prihodnosti pa 
bodo bogatili kulturni utrip v našem in širšem 
prostoru. 

Našo likovno animacijo širimo tudi z redno, 
vsakoletno razstavo v avli Antona Fašinga na 
Sveti Ani, kjer si jo prav tako množično ogle-
dajo učenci OŠ Sveta Ana.

Ogledi razstav učencem širijo likovni hori-
zont in so zanje izjemnega pomena. Mladim, 
ki med 8. in 16. letom spoznajo likovni svet, 

je ustvarjalnost blizu vse življenje. Žal je odziv 
drugih šol v naši regiji slabši, čeprav so tovr-
stne razstave mladim blizu, lahko bi rekli – pi-
sane na kožo. 

Veliko truda, mentorskega in organizacij-
skega, je vloženega v ta projekt. Hvala men-
torjem: Antoniji Štrlekar, Tjaši Gamser, Jani 
Zorko, mami Mariji; vsem donatorjem in 
staršem pa seveda obema občinama: Dobrinj 
in Lenart, ki omogočate izvedbo delavnice 
na Krku v izvedbi Galerije Krajnc in LD Lajči 
Pandur Lenart. 

Konrad Krajnc
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Vabilo
V okviru Večerov hospica vabimo na srečanje v februarju.

Pogovor z naslovom

»Kako je nastal Trenutek?«
bo v torek, 4. februarja 2020, ob 17. uri na sedežu odbora v Mariboru,  

Partizanska c. 12/II.

O tem bo spregovorila Vlasta Čobal Sedmak, akademska kiparka.

Na stotem, jubilejnem večeru hospica, gostimo gospo Vlasto Čobal Sedmak,  
akademsko kiparko, avtorico klopi Trenutek, ki je posvečena delovanju Slovenskega  

društva hospic. Avtorica bo spregovorila o ideji za nastanek klopi ter o njenem  
simboličnem pomenu.

Prijazno vabljeni!

Območni odbor Maribor

OO ZRK Lenart: krvodajalske akcije v februarju 2020
Petek 21. 2. OORK Cerkvenjak OŠ Cerkvenjak 7.30-11.00

Ob razstavi v Galeriji Krajnc

Obisk otrok iz Vrtca Lenart

Pomoč družini
Družina Vasle iz Viničke vasi 14 v občini Lenart se je obrnila na nas z željo za pomoč 

pri ureditvi ustreznega bivališča. Živijo v 200 let stari hiši, strokovnjaki so odsvetovali 
sanacijo hiše, saj zidovi ne bi vzdržali teže novega ostrešja. 

Tako smo se skupaj z Občino Lenart, Centrom za socialno delo Lenart, Krajevno sku-
pnostjo in Karitas odločili, da jim pomagamo pri izgradnji nove male hiške. V ta namen 
prosimo vse, ki lahko pomagate z denarnimi sredstvi, da nakažete denarna sredstva za 
stanovanjsko hišo na račun: RKS Območno združenje Lenart, Nikova 9, 2230 Lenart, 

koda/OTHR, namen / DRUŽINA VASLE, BIC banke/ KBMASI2X, št. računa, IBAN: 
SI56 0410 2000 0252 769, sklic – 99 

Hvaležni bi bili tudi materialne oz. storitvene pomoči, ki jo pred-
hodno uskladite z Odborom za pomoč družini Vasle.

Za pomoč se vam v imenu nas vseh sodelujočih in družine najlepše 
zahvaljujemo. 

Organizacijski odbor NATEČAJ

»Pravljice iz skrinje domišljije«
Knjižnica Lenart, Založba Kreativna PiKA in Kulturno društvo Babičina skrinja razpisujejo 

natečaj za izvirno, še neobjavljeno pravljico.
Pogoji sodelovanja:
1. Natečaja se lahko udeležijo avtorji, starejši od 13 let. Mladoletni avtorji morajo pridobi-

ti soglasje za udeležbo na natečaju od staršev oz. skrbnikov. (Priloga 1)
2. Pravljica mora biti še neobjavljeno avtorsko delo v slovenskem jeziku. Obseg: ena tip-

kana stran, največ 2000 znakov s presledki. Avtorji morajo pravljici priložiti podpisano 
Izjavo o avtorstvu. (Priloga 2)

3. Tema pravljice je poljubna. Zahtevnost ni določena – lahko gre za preprostejšo pra-
vljico, namenjeno otrokom, ali vsebinsko zahtevnejšo, s skrito metaforiko, namenjeno 
zrelim bralcem.

4. Pravljico s priloženimi izjavami in pripisom »Pravljice iz skrinje domišljije 2020« naj av-
torji pošljejo na naslov Knjižnica Lenart, Nikova ulica 9, 2230 Lenart ali preko elektronske 
pošte na info@lenart.sik.si.

5. Zadnji rok za oddajo pravljice s prilogami je 2. april 2020, rojstni dan Hansa C. An-
dersena.

6. Kreativnost, slog, jezik, vsebino, inovativnost in sporočilnost, vtis ter literarno kako-
vost pravljice bo ocenjevala komisija: Stanka Devjak, Zdenka Šulin, predstavnica KD 
Babičina skrinja, Nina Zorman, predstavnica Založbe Kreativna PiKA, in Aleksandra 
Papež, predstavnica Knjižnice Lenart.

7. Komisija bo do 30. aprila 2020 izbrala 3 najbolje ocenjene pravljice, upoštevajoč zgor-
nje kriterije. Vsi sodelujoči avtorji bodo o odločitvi pisno obveščeni.

8. Knjižnica Lenart bo trem najbolje ocenjenim pravljicam posvetila pravljično-ustvar-
jalne dogodke s srečanji z avtorji. Založba Kreativna PiKA bo avtorjem treh najbolje 
ocenjenih pravljic nudila osnovno oblikovanje pravljice v obliki preproste brošurice z 
mini naklado (nekaj izvodov za avtorja). Izbrane pravljice bodo objavljene v Ovtarjevih 
novicah in na spletni strani Knjižnice Lenart. 

9. Vsi sodelujoči avtorji bodo simbolično nagrajeni.



V Knjižnici Lenart v februarju ne bo dišalo 
le po pustu, v goste prihaja Tone Partljič

Obilo svežih pravljič-
nih dogodivščin in idej 
za knjižne sladokusce 
smo pripravili v Knji-
žnici Lenart. Posebej 
se z našimi bralci vese-
limo 27. februarja, ko 
bomo ob 18. uri v naših 
prostorih gostili Toneta 
Partljiča in njegov naj-
novejši roman Pesni-
ca. Pogovor bo vodila 
Zdenka Krautič. 

Priporočilna tabla 
ali knjižničarji beremo 
za vas – po resničnih 
dogodkih velike ladij-
ske tragedije prejšnjega 
stoletja spisan roman V 
morju zrnce soli ameri-
ške avtorice litovskih korenin Rute Sepetys, ki 
s pismom na koncu poveže pripoved v celo-
to. Morda bi želeli spoznati Čudežnega dečka 
skorajda »domače« avtorice B. L. Pride, nas je 
presenetil in ganil. Mlajši pa lahko na obisk 
povabijo strašnega volka iz istoimenske pra-
vljice Svetlane Makarovič. Vsem generacijam 
pa v roke polagamo poljudnoznanstveni me-
sečnik GEA, ki med raznolikim naborom naše 
zbirke časopisja in revij preseneti s strokovni-
mi prispevki, raziskavami, izumi, napredkom 
na slovenskih in tujih tleh. 

Ob kulturnem prazniku bo v sredo, 5. fe-
bruarja, ob 16. uri Knjižnico Lenart obiskal 
sam France Prešeren, se rokoval z najmlajšimi 

in s seboj pripeljal mladinsko gledališko sku-
pino KUD Vitomarci. God sv. Valentina ali t. i. 
praznik zaljubljenih bomo zaznamovali s pra-
vljično ustvarjalnico v sredo, 12. februarja, ob 
16. uri. Vsekakor pa otroci ne smejo zamuditi 
pustnega rajanja v sredo, 19. februarja, ob 16. 
uri, na katerem bodo postali del posebno na-
gajive pravljične pripovedi in zaplesali ob zvo-
kih harmonike, ki jo bosta raztegnila učenca 
Siniše Čeha. V počitniških dneh pa otroke v 
knjižnico vabijo v dopoldanskem času v sredo, 
26. februarja, ob 10.30 na pravljično potova-
nje. Naj v februarju na vaših mizah ne manjka 
krofov in ne knjig!

Aleksandra Papež

Likovna razstava Nade Tomažič
Po 24. tradicionalni 

prireditvi Družina poje, 
ki je potekala 14. 12. 
2019 v kulturnem domu 
v Jurovskem Dolu, je bila 
v avli Fredija Neuvirta 
otvoritev likovne razsta-
ve z naslovom Inspiraci-
ja, ki jo je postavila Nada 
Tomažič, članica likovne 
skupine KUD Gabrijel 
Kolbič iz Zgornje Vel-
ke. Nada živi v Sladkem 
Vrhu in pravi o sebi, da 
jo k novim ciljem vedno 
znova popelje njen ne-
mirni duh, ki hoče vide-

ti, slišati, doživeti in vedeti vsak dan kaj novega. 
Vedno znova išče nove izzive in vsak dan najde 
razlog za raziskovanje neznanega, Ustvarjalnost 
in želja po slikanju jo spremljata vse od otroštva. 
Toda šele po zaključku poklicne kariere je več 
časa posvetila likovnemu izražanju. Pri slikanju 
rada uporablja različne tehnike, različne medije. 
Blizu so ji akril in kombinacija z raznimi mate-
riali, ki jih najde v naravi ali kje drugje. Rada 

uporablja lazurno tehniko nanašanja barv na 
razgibani, reliefni podlagi. 

Avtorica je razstavljala že na mnogih skupin-
skih in samostojnih razstavah. Razstava bo na 
ogled do 16. 2. 2020.

Miroslav Breznik, predsednik KD Ivan Can-
kar Jurovski Dol,  

foto: Maksimiljan Krautič 

KNjigolAndiJa
Zgodba iz prejšnje številke vnaša preko naslovnikov številnih kartic 

tudi znane družine iz Sv. Trojice, kar razberemo s hrbtnih strani razgle-
dnic. S pismom se je oglasil Slavek Štefanec: »Razveselil sem se, ko sem 
v decembrski številki Ovtarjevih novic zagledal trojiško razglednico. Na 
njej je lepo vidna kapela v gotskem stilu, posvečena sv. Janezu Pavlu II., 
ki sta jo postavila podobar in pozlatar Leopold (Lavoslav) Perko in nje-
gova prva žena Marija Pihler Walch na njunem posestvu, sedaj Cesta 
Maksa Kavčiča 7. Danes čudovite kmečke hiše ob kapeli ni več, kot tudi 
ni več delavnice, ker je ogenj opravil svoje. Kapela pa je postala kulturni 
spomenik lokalnega pomena, njen lastnik je sedaj Smiljan Fekonja, za 
obdobje 30 let pa jo ima v najem Turistično društvo Sv. Trojica. Že ta 
razglednica iz 1907 kaže, da je bila to dobra promocija prelepega kraja 
Sv. Trojica v Slovenskih goricah. Vidimo pa tudi, da so nekoč romarji 
prihajali organizirano in množično v Sv. Trojico.

Leopold Perko (1848–1918) je bil domoljub, vzoren kristjan, naklo-
njen dobrodelnosti in izobraževanju. Počiva na pokopališču v Sv. Trojici. 

Kapela je ena od treh po-
družničnih cerkva v kra-
ju, kjer se dvakrat na leto 
darujejo maše. Tudi nekoč 
so se ob njej ljudje, pred-
vsem v mesecu maju, zbirali skupaj z otroki, molili 
in peli majske cerkvene ljudske pesmi. Blagoslavljali 
so velikonočne dobrote. Duhovnik pa je tudi pokro-
pil po kratki molitvi zaustavljeni pogrebni sprevod. 
Spet se oglaša zvon. Ustavljale so se procesije romar-
jev, nazadnje še redno več deset let iz župnije Marija 
Snežna iz Zg. Velke. Na tem mestu je bilo prvo tro-
jiško pokopališče in kužno znamenje z letnico 1657. 
Tukaj bi bilo primerno mesto za park miru.«

Nova naloga posega v novejši čas. Kateri? Za ka-
teri tek gre? Kdo je atlet in kje jo je mahal čez drn 
in strn?

Pišite na marija.sauperl@gmail.com in kličite na 
041 817 198. 

Marija Šauperl
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Eco Telegram naravni izdelki in storitve 
za razvajanje mamice in njenega 
novorojenčka.

Telegrame pošljemo 
neposredno v 

porodnišnico ali 
na domač naslov.

Naročite jih lahko:
t.: 051 615 022
m.: info@alibeco.com
osebno v poslovnicah Foto Tone:
- Trg osvoboditve 1, Lenart,
- Cesta na stadion 1a, Gornja Radgona

DARILNI PAKETI 

DARILNI BONI

CENIK oglasnega prostora v 
Ovtarjevih novicah

1/16 strani 124 x 40 mm 80,00 €

1/8 strani 124 x 84 mm 100,00 €

1/4 strani 124 x 173 mm 180,00 €

1/2 strani 253 x 173 mm 280,00 €

Cela stran 253 x 350 mm 480,00 €

K navedenim cenam se prišteva DDV.

Program SIP TV se v siste-
mu KKS LENART nahaja 
na kanalu 152, - frekvenca 
626,000 MHz, v program-
ski shemi SIOL TV na ka-
nalu 143, T2 TV na progra-

mu 24, AMIS TV na programu 94.
Programski termini za občino 
Lenart:

petek ob 18.00
sobota ob 10.00 in ob 12.00
nedelja ob 18.30
Informacije na spletni strani: 
www.siptv.si
Kontakt: info@siptv.si

Foto: Knjižnica Lenart

Kulturno društvo Babičina skrinja – Klub likovnikov Lenart razpisuje 

2. bienalni grafični natečaj za ljubiteljske 
likovne ustvarjalce Grafične harmonije

Na natečaj vabimo vse ljubiteljske ustvarjalce iz SV Slovenije, starejše od 18 let. Vsak ustvar-
jalec lahko na natečaj prijavi največ tri izvirne avtorske grafike. Natečaj je namenjen likovnim 
delom, ki so izvedena v izvirnih grafičnih tehnikah: lesorezu, linorezu, sitotisku, jedkanici, 
akvatinti, suhi igli, vernis mouju, mezzotinti, litografiji, kolagrafiji. Natečaj ni namenjen digi-
talni grafičnim tehnikam, reprodukcijam slikarskih in drugih izvirnih grafičnih tehnik v di-
gitalnih medijih. Motiv ni določen. Natečaj bo potekal od 20. januarja 2020 do 28. februarja 
2020.

Prijava grafičnih del: grafike morajo biti pravilno označene oz. signirane. Prosimo, 
da vsakemu delu priložite list, opremljen z naslednjimi podatki: psevdonim avtorja, na-
slov grafičnega dela, tehnika in leto nastanka. Grafična dela pošljite na naslov: Kulturno 
društvo Babičina skrinja Lenart, Ribiška pot 6, 2230 Lenart z oznako »Za grafični natečaj« 
ali jih osebno oddajte v Glavni pisarni Občine Lenart, s pripisom za gospo Darjo Ornik. 
Izbrana dela bodo razstavljena na skupinski razstavi v Avli J. Hudalesa na Občini Lenart mar-
ca 2020. Vabilo na razstavo bo 
objavljeno v Ovtarjevih novi-
cah in na face book strani Kul-
turno društvo Babičina skrinja 
Lenart. Grafična dela morate 
dvigniti do 18. 4. 2020, po tem 
datumu so grafična dela v lasti 
organizatorja. 

Za vsa dodatna pojasnila in 
informacije lahko pokličete na 
številko 040 754 915 ali pišete 
na zdenka.sulin@gmail.com.



Njenih 25 let v kulturi

Skozi življenje in poklicno kulturno 
delovanje Brede Slavinec

O otroštvu. Ko pomislim na otroštvo, se 
spomnim, da sem vedno bila majhno, suhce-
no dekletce s temnimi lasmi. Takšno, srame-
žljivo, nežno. Spomnim se starega stanovanja 
v centru Lenarta na Ptujski cesti, nad pekarno, 
kjer smo živeli s starši. To stanovanje je imelo 
visoke stropove, lesen pod, pobarvan s temno-
rdečo barvo, temnordeč divan, unikatne zave-
se, narejene iz sukanca, ki jih je delala gospa 
Pečuhova. Vse življenje sem hrepenela po ta-
kšnem prostoru in ga mnogo kasneje tudi ure-
sničila. Vidiš, kam nas vodijo otroški spomini. 
Prostori so bili zelo veliki ali pa se je tako zdelo 
samo moji otroški domišljiji. Kuhinja je ime-
la štedilnik, v katerem se je v malem kotličku 
grela voda za sprotne gospodinjske potrebe. 
Te želje, po takšnem štedilniku, še nisem ure-
sničila. Do zdaj. Ampak nikoli ni prepozno. V 
kuhinji je bil tudi leseni pod, ki smo ga čistili 
tako, da smo ga ribali. Tako se je ob sobotah 
poribala cela kuhinja, kuhinjska lesena miza 
in tudi štokerli (stoli brez naslonjala) zraven. 
Potem se je položil na tla časopisni papir, da je 
popivnal odvečno vodo. Imeli smo gang (bal-
kon), kjer sem se neštetokrat zaskalila, saj smo 
otroci tiste dni hodili bosi. Spomnim se, ko so 
v Lenartu na Ptujski cesti, pred hišo, polagali 
asfalt. Otroci smo ves popoldan bosi tekali po 
toplem asfaltu in bili vsi črni. Vozili smo se s 
skiroji. Vrteli hulahop in hodili v pekarno, ki 
je bila v hiši, po makovke in rogljičke za par 
kovačev (denarna enota v tistih časih). Ve-
lik dogodek je bil tudi praznovanje rojstnega 
dneva, ko si bil nekako ta glavni med vrstniki. 
Jedli smo sendviče z golo klobaso in majone-
zo. Oh, kako razkošje je bilo to za tiste čase, 
in zraven pili malinovec. In dobil si torto. Po 
vsem tem ti je moralo biti malo slabo, ker dru-
gače ni bil pravi rojstni dan. Mami je spekla 
kekse, tiste ragaste, ki so se delali na mašino. 
Če jih je pomočila še v stopljeno čokolado, je 
bil pa pravi luksus. Kasneje smo se preselili v 
Lackovo ulico, kjer pa ni bilo tako fajn. Čeprav 
smo tam otroci igrali karte na ulici in sem bila 
neštetokrat zmagovalka. Tam smo se na Pe-
serlovem bregu sankali in vozili na metlah po 
ledu. Škornje smo sušili na lončeni peči, polo-
žene na dve poleni, da se ne bi zažgali. Takrat 
nas je neštetokrat zanohtalo, a bolni smo bili 
le malokdaj. 

O starših in negovanju. Lackova, kjer smo 
včasih živeli v Lenartu, mi predstavlja tudi bo-
leč spomin, ko je veliko let kasneje zbolel oče 
za možgansko kapjo in za njim še mami za eno 
najtežjih bolezni. Očeta sem negovala polnih 
osem let, saj je bil nepokreten. V zadnjem letu 
njegovega življenja je obležala še mami. Tako 
da je bila bolečina res velika, ki me spremlja še 
današnje dni. Takrat sem spoznala, koliko je 
vredno življenje in kako dragoceno je zdrav-
je. Pa tudi na vse skupaj sem začela gledati 
povsem drugače. Kajti ko opravljaš za svoje 
starše negovalno vlogo, se ti odprejo povsem 
drugačne perspektive življenja. Včasih si tako 
nemočen, da se ti zdi, da si se z 250 km hi-
trostjo zaletel v betonski zid. Podrobnosti ne 
bi opisovala, saj to lahko razumejo le tisti, ki 
imajo podobno izkušnjo. Oni bodo že vedeli, o 
čem govorim. Ostalim pa naj bo prihranjeno.

Kdaj in zakaj se je začelo tvoje nepoklicno 
in kasneje poklicno kulturno delovanje? Ne-
poklicno sem na kulturnem področju začela 
delovati zelo mlada, pri mojih petnajstih. Mo-
goče se je začelo takrat, ko sem bila statistka v 

filmu Ko zorijo jagode. Bolj malo sem nasto-
pala, bila pa sem vedno organizatorica kultur-
nih dogodkov. Takrat je delovala še ZSMS, to 
je bila mladinska organizacija. V njenem okvi-
ru sem zbrala manjšo skupino in pričeli smo 
s prirejanjem literarnih dogodkov, proslav in 
kulturnih prireditev. Bili so drugačni za tiste 
čase. Nekako so izstopali. Vem, da so ljudje z 
velikim zanimanjem obiskovali naše dogod-
ke. Prirejali smo jih v klubu mladih na občini 
Lenart (prostor današnjega vložišča), v kultur-
nem domu in v prostorih mladinske organiza-
cije. Spomnim se, kako sem hodila po terenu 
in iskala nekaj, kar bi služilo za sceno na odru. 
Vse, kar smo imeli doma, sem znosila skupaj, 
odnesla sem pol dnevne sobe. Ko smo prirejali 
otroške gledališke igre s Hermanom Frasom, 
smo se na nastope peljali s tovornjakom, gor 
smo dali vse, sceno, pa celo gledališko ekipo. 
Koliko je bilo smešnih situacij. Ja, pa ko je en-
krat Milan Vauda naredil glasbeno opremo za 
proslavo tako, da je znano melodijo žvižgal za 
odrom. Spominov je milijon.

Delovala sem v kulturnem društvu, kasneje 
postala predsednica, veliko smo sodelovali z 
ostalimi društvi. Izmenjave programov so bile 
takrat v navadi, spoznala sem veliko kulturni-
kov, s katerimi še danes skupaj delamo.

In tako se je zgodilo, da sem leta 1994 nasto-
pila delo poklicnega tajnika Zveze kulturnih 
organizacij Lenart. Izvolili so me na konferen-
ci, samo eden je bil proti. Delala sem tudi po 
16 ur na dan. Promocija ljubiteljske kulture na 
polno. Po štirih letih sem nastopila delo vodje 
Območne izpostave JSKD (Sklada za kulturne 
dejavnosti). In tako je minilo 25 let.

Do sedaj smo izvedli že vse mogoče, med-
narodne projekte, republiške, regijske, dosegli 
visoke uspehe in bilo odlično ocenjeni. Naš 
JSKD je edina profesionalna institucija za lju-
biteljsko kulturo na našem območju. Za razvoj 
kulture smo naredili ogromno. 

Kaj ti pomeni to delo? Delo mi pomeni še 
vedno izziv. 

Najbolj pomembna stalna področja de-
lovanja nekoč in danes. Gledališče, glasba, 
folklora, likovna, literarna, plesna dejavnost so 
stalnica, v zadnjih letih se je razvila tudi ma-
žoretna in twirling dejavnost. Vsa področja so 
enako pomembna. Se je pa delovanje skozi leta 
veliko spremenilo.

Kljub temu da ti zdravje ne služi najbolje, 
si razpeta med stalnim vsestranskim delom 
in številnimi društvi, skupinami in posa-
meznimi ustvarjalci. Življenje nas non-stop 
preizkuša, bi rekla. Ja, moje zdravje je zelo 
drugačno kot nekoč. Svoje delo še vedno opra-
vljam z zanosom in s pripadnostjo.

Vse ovire uspešno premaguješ in se do-
besedno razdajaš, pa ne samo na območju 
Upravne enote Lenart, pač pa tudi zunaj 
tega območja. Kako vse to zmoreš? Gre. Jaz si 
polnim baterije z glasbo. Drugače ne bi šlo. Pa 
dolgoletne izkušnje so zlata vredne. Pa moje 
pisanje lastne literature me rešuje. Pišem tudi 
spremne besede k pesniškim zbirkam, tudi 
mednarodnim. Sem tudi dopisnica kulturne 
revije Primus. 

Ne samo na ožjem delovnem območju, 
te mnogi kulturniki tudi drugod poznajo 
in cenijo tvoje delo? Ali ni vedno tako, da te 
doma ponavadi ne opazijo in ne cenijo? O tem 
bi lahko zelo veliko povedala, a marsikaj neka-
terim ne bi bilo po volji. 

Kako ti uspeva ustvarja-
ti in negovati pristne med-
človeške in kulturne odno-
se med številnimi ljudmi? 
Empatija. In ko te združuje 
delo z ljudmi, ki imajo po-
dobne vrednote kot ti sam, 
je resnično fajn. Meni so 
bili vedno za vzor starejši 
kulturniki. Legende. Modri 
ljudje. Od njih sem se naj-
več naučila. In ko pripravim 
kakšno prireditev, ko sede-
mo v dvorani in se začne, 
velikokrat zaprem oči in si 
rečem: Poglej, kako je lepo, 
vredno je bilo!

Čeprav imaš fakultetno izobrazbo ustre-
zne smeri in četudi dosegaš izjemne rezul-
tate v kvalitetnem in kvantitetnem smislu, ti 
nekateri posamezniki ne zaupajo? Vem, da 
delam dobro. To vem in to je res dobro vedeti. 
In veliko anekdot, dobrih in slabih, se je skozi 
leta zapisalo v glavi, mogoče jih kdaj izdam v 
knjižni obliki, samo takrat bo marsikdo ne-
zadovoljen. Vedno sem delala pošteno in še 
vedno lahko vsakemu mirno pogledam v oči. 
Spoštovanje do ljudi me je vodilo. O vsem ne-
prijetnem pa … mislim, da to ni tema, o kateri 
bi se pogovarjala v mediju.

Vedno znova se moraš kljub množični de-
javnosti boriti za sredstva, nekateri z denar-
jem za kulturne prireditve nimajo težav. Ja, 
to je kar zahtevno. Sploh zadnja leta. 

Za mnoge na širšem območju veljaš za iz-
razito inovativno kulturnico, so pa tudi taki, 
ki bi radi samo peli, plesali folklorne plese 
in igrali, včasih tudi manj zahtevne igre. 
Kako usklaljuješ različne interese? Idej mi 
nikoli ne zmanjka, vedno več jih imam. De-
javnost društev je različna. Če imam možnost, 
ponavadi opozorim na to, da ko se društvo 
ustanovi, je dobro, da si zastavijo, do kam se-
gajo njihovi cilji in kaj si sploh želijo doseči v 
svojem ustvarjanju. Ali se uveljaviti samo na 
domačem območju ali pogledati tudi preko 
svojih mej. Od ciljev je odvisno, kako trdo delo 
jih čaka. In ko to vedo, potem nič ni pretežko.

 

Si uveljavljena pesnica sodobne usmeritve. 
Na literarni sceni, kot bi rekli mladi, sem že pre-
ko štiri desetletja. Na mariborski sceni, pa tudi 
širše, imam svojo vrednost in uveljavljeno ime. 
Dosegla sem vse, kar se na literarnem področju 
da doseči. Skoraj vse. Objavljala sem v Mladi-
ni, Literaturi, Sodobnosti, nastopila v Londonu, 
nastopila z Markom Brecljem, lanskim Ježko-
vim nagrajencem, mojo pesem so uglasbili, kot 
pesnico odkrili leta 1982 na Republiškem sre-
čanju pesnikov in pisateljev, ko sem se tisto leto 
uvrstila med 7 najboljših v Sloveniji. Ustvarjal-
nost v meni še vedno raste. Trenutno pripra-
vljam novo pesniško zbirko. In to je popolnoma 
ločeno od moje poklicne poti. Popolnoma.

Pogosto nastopaš kot povezovalka in vo-
diteljica literarnih pogovorov. To je doda-
tno, domnevam, da neplačano delo? To je 
delo brez honorarjev. Vskočim, ko me povabi-
jo. Drugače pa je tega zadnje čase v moji režiji 
manj. Za lenarško knjižnico sem pred leti v 
krajšem obdobju naredila 17 literarnih projek-
tov. Moje vodilo je: Naredimo malo drugače. 

Bi še kaj dodala? Saj veš, delo v kulturi prine-
se obilo prijetnih in tudi neprijetnih zgodb. Ven-
dar zaradi ohranjanja vrednot je še vedno drago-
ceno. Tudi midva sva se preko tega spoznala že 
zelo dolgo nazaj in sva še vedno prijatelja in ne 
glede na razliko v letih se tikava. Kot je navada 
v kulturi. Hvala ti, da si me povabil k razgovoru.

Za Ovtarjeve novice pripravil Tone Štefanec

FUTSAL

13. memorialni turnir za Uroša in Gašperja osvojila ekipa Revivo Torpedo 07
V soboto, 28. decembra 
2019, je v Športni dvorani 
Lenart potekal že 13. me-
morialni dobrodelni tur-
nir v futsalu. Organizatorji 
turnirja KMN Torpedo, 
KMN Virtuozi, KMN Slo-
venske gorice in Športna 
zveza Lenart organizirajo 
turnir v spomin na v letu 
2006 tragično preminula 
športnika Uroša Ropa in 
Gašperja Tuša. 
Število ekip na letošnjem 
turnirju je bilo omejeno 
na 16. Po skupinskem raz-
igravanju so se najboljše 4 
ekipe na turnirju pomerile 
v zaključnih dvobojih. V 
tekmi za 3. mesto je ekipa Kavarna Bar Borza 
premagala ekipo Torpedo 05. V atraktivnem 
velikem finalu se sta se pomerili ekipi Revivo 
Torpedo 07 in ŠD Selce. Zanimiv obračun je 
pripadel igralcem Torpeda, ki so se z rezulta-
tom 7:1 veselili nove zmage na tem memori-
alnem turnirju, ŠD Selce je pripadlo 2. mesto. 
Za najboljšega vratarja turnirja je bil proglašen 

Gal Ribič (Kavarna Bar Borza), najboljši strelec 
turnirja je postal Mitja Koder (Revivo Torpedo 
07), nagrado za najboljšega igralca turnirja pa 
si je prislužil Davorin Slanič (ŠD Selce). Turnir 
je imel tudi dobrodelno noto, saj se bo ves iz-
kupiček od turnirja namenil za pomoč socialno 
šibki družini v Občini Lenart.

Ženska ekipa Slovenskih goric v Zagrebu s 3. mestom do novega odmevnega 
rezultata na mednarodnem turnirju
Aktualne slovenske državne prvakinje v fusta-
lu so se znova dobro odrezale tudi na medna-
rodni sceni. Z osvojenim 3. mestom na med-
narodnem futsal turnirju – Zagreb Winter 
cup 2020 so namreč dekleta Slovenskih goric 
ponovile lanskoletni uspeh. 
V skupinskem delu so igralke Slovenskih goric 
zabeležile dve visoki zmagi in en poraz. Zma-
gi so dosegle proti ekipama Zagreb 041 (4:0) 
in ŽNK Odra (8:0), poraz 
proti lanskoletnim prvaki-
njam turnirja MC plus iz 
Zagreba (0:1). 
V četrtfinalu enega naj-
močnejših ženskih futsal 
turnirjev v tej regiji so se 
Slovenske gorice v slo-
venskem derbiju pomerile 
z ŽNK Celje in zmagale 
po streljanju kazenskih 
strelov (6:5). V polfinalu 
dekleta Slovenskih goric 
klonila proti ekipi MNK 
Cvjetno Poliklinika Mi-
lojević (0:2). Uspešnejše 
so bile naše prvakinje na 

tekmi za tretje mesto, v kateri so se pomerile s 
hrvaškimi futsal prvakinjami ekipi Alumnus - 
Stomatološki centar Flegar. Dobro igro v polju 
so kronale z dvema zadetkoma Laure Škvorc 
in Tanje Vrabel ter slavile z rezultatom 2:0. 
Za ekipo Slovenskih goric so igrale: Rebeka 
Šnofl (K), Valentina Tuš (V), Tanja Vrabel, Va-
nja Tanšek, Katja Nežmah, Laura Škvorc, Tina 
Jesenovec, Rebeka Bačar in Jerneja Senekovič.
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Dekleta Slovenskih goric 3. v Zagrebu

Zmagovalna ekipa
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Tomi Lorenčič državni boksarski prvak v srednji kategoriji
Od 21. do 23. novem-
bra je bil Železničarski 
boksarski klub Maribor 
ob pomoči Boksarske 
zveze Slovenije v Uni-
verzitetnem šolskem 
centru Leona Štuklja v 
Mariboru gostitelj 28. 
državnega posamične-
ga prvenstva v vseh ka-
tegorijah, od pionirjev 
do članov.
Tam je nastopil tudi 
Cerkvenjačan Tomi 
Lorenčič (Dejan Zavec 
Boxing) in z zmago nad 
Sašem Marjanovičem (Knockout Ljubljana) v 
srednji kategoriji do 75 kg osvojil naslov dr-
žavnega prvaka. To je zdaj za dvajsetletnega 
Lorenčiča, potem ko je predlani osvojil naslov 
članskega državnega prvaka v velterski katego-
riji (do 69 kg), zdaj že drugi članski naslov dr-
žavnega boksarskega prvaka. Sicer pa je Tomi 
Lorenčič, ki je prvič stopil v boksarski ring pri 
trinajstih letih, v boksu osvojil tudi državni 

pionirski naslov v peresni kategoriji leta 2013 
in leta 2016 v polvelterski kategoriji mladinski 
državni naslov.
Za Lorenčiča, ki je torej konec lanskega leta 
postal državni prvak že četrtič, je pred novim 
letom pripravil sprejem Marjan Žmavc, župan 
Občine Cerkvenjak. 

Franc Bratkovič

Lenarški rokoborski uspeh v Zagrebu
Rokoborski klub Lenart je bil 
v soboto, 14. decembra, na 
močnem turnirju v Zagrebu. 
Žan Perko je med 18 tekmo-
valci zasedel odlično 5. mesto 
z dvema zmagama in dvema 
tesnima porazoma v kat. 80 kg.
Na turnirju so tekmovali roko-
borci iz Poljske, Češke, Italije, 
Grčije, BIH, Srbije, Slovaške, 
Hrvaške in Slovenije. Turnir 
je tradicionalen in kvaliteten, 
zato je uspeh toliko večji.

Tomi Jagarinec

Benetke malo drugače
V decembru se je vsepovsod zvrstilo mnogo 
dogodkov, družina in prijatelji Tjaža Lovrenči-
ča iz Benedikta pa smo se odpravili z agencijo 
LE-ZE iz Svete Trojice na posebno, športno 
pravljico v Benetke, kjer je njegova futsal ekipa 
U.S. Saints Pagnano Merate odigrala eno izmed 
tekem v italijanski ligi A2. V navijaških majicah 

in ob spremljavi harmonike Milana Budje smo 
z bučnim navijanjem vzpodbujali ekipo.
Po zelo napeti tekmi je sledila predstavitev 
ekipe, predsednikov kluba, trenerjev in so-
igralcev, obenem pa je Nino Buhinjak kot 
predstavnik Kluba malega nogometa Bene-
dikt (s pooblastilom predsednika Roka Šijan-

ca) Tjažu podaril njegov dres s 
številko 96, ki je bila njegova v 
preteklih sezonah, ko je bil nji-
hov golman in nekaj časa tudi 
kapetan. Ta številka je v svetu 
nogometa tako rekoč odslej v 
klubu »zaklenjena«, kot temu 
rečejo.
Obenem pa smo mu preda-
li zastavo Občine Benedikt v 
imenu župana mag. Milana 
Repiča, ki jo bo z veseljem 
nosil ob slovenski zastavi na 
tekme in s tem ponosno vedno 
znova pokazal, kje so njegove 
korenine.
V imenu Tjaževih domačih se iskreno zahva-
ljujem vsem, ki so mu kdajkoli stali ob srani 
na njegovi poti, obenem pa vsem našim pri-

jateljem, ki so se v tem predprazničnem času 
družili in si naredili napozaben, malo druga-
čen izlet v romantične Benetke.

Saša Lovrenčič, foto: Srečko Gornik
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Pretiravanje
»Mama, videl sem miš. Bila je skoraj tako 
velika kot slon,« je sin dejal mami.
»Že stomilijonkrat sem ti rekla, da ne smeš 
pretiravati.«

Banana
»Banana je morala k zdravniku,« je 
marelica rekla hruški.
»Zakaj«
»Ker se ji lušči koža.«

Pri zobozdravniku
Pacient je prišel k zobozdravniku, da mu 
izpuli zob.
»Nič se ne boj, Tone, nič ne bo hu-
dega. Vsaka stvar te doleti enkrat prvič v 
življenju,« je zamomljal zobozdravnik.
»Jaz nisem Tone, temveč Peter,« je pojas-
nil pacient.
»Tone sem jaz,« je odvrnil zobozdravnik.

Na slivi
»Pepček, kaj delaš na slivi,« je mama 
vprašala Pepčka, ki je sedel na slivovi veji.
»Jem hruške!«
»Od kdaj pa na slivi rastejo hruške?«
»Jaz sem jih prinesel na slivo.«

Škropljenje
»Kaj počneš v vinogradu,« je sosed 
vprašal soseda.
»Škropim proti krokodilom.«
»Saj v vinogradu ni krokodilov.«
»Seveda ne, ker redno škropim proti 
njim.«

Fant in punca
»Če mi še enkrat rečeš, da sem debela, 
te bom zapustila,« je punca jezno rekla 
svojemu fantu.

»Kaj bo z najinim otrokom, če me 
zapustiš?«
»S kakšnim otrokom, saj ga nimava.«
»Kaj nisi visoko noseča?«

Pojasnilo
»Kaj se dogaja v epruveti,« je Pepček 
pri delu v laboratoriju vprašal profesorja 
kemije.
»Kot vidite, sedaj v epruveti nič ne vidite. 
Zakaj ne vidite, pa boste kmalu videli,« je 
pojasnil profesor.

Diagnozi
»Moj zdravnik pozna samo dve diagnozi.«
»Kakšni?«
»Nič vam ni!« ali: »Kje ste hodili doslej?«

Športne komentatorke
»Ata, zakaj nogometnih tekem na radiu 
nikoli ne komentirajo ženske komenta-
torke,« je Pepček vprašal očeta.
»Ker govorijo hitreje, kot nogometaši 
tečejo.«

Nogomet
»Dragi, zdaj se odloči: ali nogomet ali 
jaz,« je žena zabrusila možu.
»Potrebujem 90 minut za razmislek.«

Dedek
»Dedek se je ponovno napil,« je Pepček 
rekel babici.
»Kako pa to veš?«
»V kopalnici zopet brije ogledalo!«

Dober nasvet
»Gospod doktor, žena je izgubila glas. Kaj 
naj naredim,« je zaskrbljen mož poklical v 
ambulanto.
»Uživajte!«

»Peter, si opazil, kakšna je cesta do naše to-
varne? Če je ne bodo takoj modernizirali, se 
bova morala v službo namesto z avtomobilom 
voziti s traktorjem,« je mizar Tone pri malici 
dejal rezkarju Petru. »Jaz vedno pravim, da naj 
si gredo naši pogledati v Avstrijo, kako se vzdr-
žujejo ceste.«

»Pločnik pa ni nič boljši. Javna razsvetljava ob 
njem je stara že osem let,« je dodal Peter. »Za-
dnjič sem bil v Avstriji, tam imajo čisto novo.«

»Še hujše pa je, če pogledaš fasade hiš. Moj 
sosed je ni obnovil že dvajset let,« je nadaljeval 
Tone. »V Avstriji bi plačal mastno kazen.«

»Mene pa so zadnjič zabolele oči, ko sem v 
našem bifeju videl, kakšne nohte je imela nata-
karica,« je bevsknil Peter. »Pomisli, zelene, kot 
kakšna čarovnica. V Avstriji bi šef takšno takoj 
nagnal iz službe. Turist bi iz takšnega bifeja ta-
koj pobegnil.«

»Lepo te prosim, o kakšnem turizmu govo-
riš,« je zamahnil z roko Tone. »Kaj bi hodili 
turisti k nam gledat? Mojega blesavega šefa? 
Naše skregane politike? Mojo tečno babo?«

»Pri nas niti poštenega hotela ne znajo zgra-
diti, na koncu pa rečejo, da so turizem ljudje,« 
je nadaljeval Peter. »Halo! Turisti lahko hodijo 
k nam gledat in se čudit, kako sploh živimo z 

minimalnimi plačami in s še nižjimi pokojnina-
mi. To bi lahko bila naša inačica safari turizma.«

»Daj, daj, še dobre promocije, s katero bi k 
nam privabili turiste, ne znajo narediti, pa ble-
jajo o razvoju turizma,« je dvignil prst Tone.

»Ej, moja draga prijatelja, sedaj pa vaju že 
težko poslušam,« je vzkliknila šivilja Marica in 
zakrilila z rokama. »Od jutra do večera samo 
šimfata vse živo in mrtvo pri nas in govorita, 
kako super je drugod, potem pa se pritožuje-
ta nad slabo promocijo turizma. Najboljši in 
pravzaprav edini pravi promotorji turizma v 
pozitivnem ali negativnem smisli smo ljudje, 
ki tu živimo. Če bi vaju poslušal, še hudič ne 
bi prišel k nam. Po vajinem je vse pri nas zanič, 
samo vidva sta zlata,« se je razburila Marica. 

»Marica, ne razburjaj se, morda sva zares 
malo tečna, vendar upravičeno,« sta dejala Pe-
ter in Tone v en glas. »Božično-novoletni pra-
zniki so za nami in sedaj sva popolnoma suha.«

»Kje pa sta vse zapravila,« je bila radovedna 
Marica.

»Z družino sem bil v termalnem zdravilišču. 
Bilo je čudovito,« je vzkliknil Peter.

»Jaz pa sem silvestroval v Portorožu. Super 
smo se imeli, zato sem zapravil vse do zadnjega 
evra,« je dodal Tone.

Promocija turizma
HUMORESKA Piše: Tomaž Kšela

Smeh je pol zdravja Pripravlja T. K.

Futsal – tekmovanje mladih

Državno prvenstvo do 19 let - Z zmago nad Ptujem ekipa Benedikt Slovenske 
gorice potrdila 1. mesto vzhodnega dela državnega prvenstva U 19 let 
Zadnji 14. krog rednega dela državnega pr-
venstva do 19 let je ekipa Benedikt Slovenske 
gorice na gostovanju proti FC Ptuj z zmago 3:1 
potrdila 1. mesto vzhodnega dela prvenstva. 
Ne tekmi izgubljenih priložnosti so bili za eki-
po Benedikt Slovenske gorice strelsko uspešni 
Alen Ruis, Žan Rebernik in Tilen Rajter. 
Ta konec tedna pa se že pričenja odločilni del 
sezone s tekmami 1. kroga v ligi za prvaka, v 
kateri se bodo poleg slovenskogoriške ekipe 

pomerile še FC Litija, KMN Meteorplast, FC 
Bronx Škofije, Siliko Fortrade in FSK Stripy. V 
prvem krogu se bo Benedikt Slovenske gorice 
pomeril v gosteh proti Meteorplastu. Prvo do-
mačo tekmo pa bodo v ŠD Benedikt odigrali 
9. februarja ob 16. uri proti FC Litija. Žal se 
bodo v končnico naši fantje podali brez Matije 
Zavasnika, ki je v tekmi 13. kroga proti KMN 
Tomaž Šic bar utrpel zlom čeljusti in bo nekaj 
časa odsoten s futsal igrišč.

Državno prvenstvo do 17 let - Slovenske gorice slavile v strelsko učinkoviti 
tekmi proti KMN Tomaž
Igralci Slovenskih goric so v zadnji domači 
tekmi rednega dela državnega prvenstva U17 
slavili proti KMN tomaž Šic bar. Izjemno ize-
načeno tekmo, v kateri je padlo kar 17 golov, je 
minuto pred koncem s strelom z 10 m odločil 

domači kapetan Alen Ruis in postavil končni 
rezultat srečanja 9:8. Ekipa Slovenskih goric se 
je s to zmago povzpela na 1. mesto vzhodnega 
dela prvenstva.

Državno prvenstvo do 15 let - Slovenskogoriški derbi pripadel Sv. Trojici
V tekmi 12. kroga rednega dela državnega pr-
venstva do 15 let so igralci KMN Agroremont 
Sv. Trojica v slovenskogoriškem derbiju in na-
petem obračunu ugnali ekipo KMN Slovenske 
gorice z rezultatom 4:3 ter tako prišli do prve 

zmage v sezoni. Za Sv. Trojico je tri zadetke 
prispeval Jakob Rajšp ter Rene Škrlec enega. 
Za Slovenske gorice je dvakrat zadel Primož 
Petko ter enkrat Gabriel Šabeder.

Državno prvenstvo do 13 let - Olimpija spet prihaja v Voličino
Ekipa KMN Slovenske gorice se je z dvema 
četrtfinalnima zmagama (11:2 in 5:1) nad FK 
Dobrepolje uvrstila v polfinale državnega pr-
venstva v futsalu, kjer se bodo tako kot lansko 
sezono v četrtfinalu pomerili z Olimpijo. Lju-

bljanski velikan prihaja v Voličino v soboto, 8. 
februarja. Tekma v ŠD Voličina se bo pričela 
ob 12. uri. Povratna tekma v Ljubljani bo te-
den dni kasneje. 

Dejan Kramberger
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Izvedenih šest delavnic mojstrov domače obrti

V praznično obarvanem decembru in v 
januarju je Društvo Ovtar Slovenskih 
goric v okviru projekta Center lokal-

ne ponudbe izvedlo šest zanimivih delavnic s 
prikazom tradicionalnih znanj domačih obrti. 
Udeležba je bila brezplačna, saj je projekt sofi-
nanciran iz Evropskega kmetijskega sklada za 
razvoj podeželja.

V Centru Slovenskih goric sta bili 14. decem-
bra 2019 pod mentorstvom Zeliščaric Kulturne-
ga društva Rojs Srečko Niko iz Voličine izvedeni 
dve delavnici. V prvi smo spoznali različna ze-
lišča in izdelali čajno mešanico proti prehladu s 
pomenljivim imenom Rupertov prehladnik. V 
drugi delavnici pa smo izdelali mazilo proti pre-
hladu za odrasle na osnovi borove smole z do-
datkom različnih eteričnih olj. Naslednji dve de-
lavnici sta bili izvedeni 21. decembra, prav tako 

v Centru Slovenskih goric. Pod mentorstvom 
mojstrice Frančiške Šafarič so udeleženci de-
lavnice izdelovali različno cvetje iz krep papirja. 
Na drugi delavnici pa je čebelar Viktor Kapl iz 
Svete Ane prikazal različno čebelarsko opremo 
in pripomočke ter izdelke iz medu, ki smo jih z 
veseljem tudi pokusili. Zadnji delavnici sta bili 
izvedeni 14. januarja letos na Kmetiji Kraner v 
Zgornjem Partinju. Pod mentorstvom Mirjane 
Kraner so udeleženci delavnic doživeli prikaz 
tradicionalne peke pogač in prikaz tradicionalne 
peke kruha v krušni peči. Sveže pečena Sloven-
skogoriška gibanica in dišeč ržen kruh sta zado-
voljila naše zahtevne okuse in lačne želodčke. 
Vse delavnice so bile dobro obiskane in so pože-
le veliko navdušenja, zato nameravamo nekatere 
delavnice glede na velik interes še ponoviti.

Milena Grabušnik

Volitve v organe LAS

Kot smo že poročali, je članom organov LAS Ovtar Slovenskih goric 27. 1. 2020 potekel 
mandat. Na osnovi prejetih kandidacijskih obrazcev so se sestavili lista in volilni obrazci.

Na 7. redni Skupščini LAS Ovtar Slovenskih goric, ki je potekala 23. 1. 2020, so bili 
izvoljeni:

Predsednik LAS: Mitja Horvat, Občina Duplek
Podpredsednica: mag. Petra Pucko, Občina Šentilj
Člani Nadzornega odbora:
1. Sabina Petek, VDC Polž Maribor (javni sektor) 
2. Slavica Klemenčič, Zavod ZMOREMO, Šentilj Slovenskih goricah (gospodarski sektor) 
3. Nataša Lenič, Društvo Nacekova hiša (zasebni sektor)
Člani Upravnega odbora:
- Javni sektor (10 članov)
1. Mitja Horvat, Občina Duplek
2. David Klobasa, Občina Sv. Trojica v Slov. goricah
3. mag. Janez Kramberger, Občina Lenart
4. mag. Petra Pucko, Občina Šentilj
5. mag. Milan Repič, Občina Benedikt
6. Milica Simonič Steiner, Občina Pesnica
7. Silvo Slaček, Občina Sveta Ana
8. Peter Škrlec, Občina Sv. Jurij v Slov. goricah
9. Darja Vudler, Občina Sv. Andraž v Slov. goricah
10. Marjan Žmavc, Občina Cerkvenjak
- Gospodarski sektor (6 članov)
1. Bojan Firbas, Domačija Firbas - dopolnilna dejavnost na kmetiji
2. Denis Ploj, Zadruga Dobrina ,z. o. o., so. p.
3. Roman Ploj, Trgovina-gostinstvo Ploj Roman, s. p.
4. Marko Seušek, Turistično-gostinska dejavnost, Nataša Cotar, s. p.
5. Tanja Vintar, Razvojna agencija Slovenske gorice, d. o. o.
6. dr. Sabina Žampa, Riso, d. o. o.
- Zasebni sektor (5 članov)
1. Simon Fridau, posameznik
2. Andrej Kocbek, Društvo za razvoj podeželja Ovtar Slovenskih goric
3. Olga Pregl, Zavod Vedoma
4. Marko Šebart, Društvo vinogradnikov Lenart
5. Dušan Waldhütter, Društvo WOW Stories
Vsem iskreno čestitamo in želimo uspešno delo!

Regijska konferenca »Slovensko kmetijstvo 
in gastronomija« 2020

V o r g a n i z a c i j i 
Delovne skupi-
ne Slovenija – 

evropska regija gastro-
nomije 2021 (DS SERG 
2021) pri MKGP je 20. 
1. 2020 na Fakulteti za 
kmetijstvo in biosis-
temske vede v Mariboru 
potekala prva regijska 
konferenca »Slovensko 
kmetijstvo in gastro-
nomija«. Konferenca 
je bila namenjena stro-
kovnemu spoznava-
nju nosilcev živilske 
dejavnosti (kmetom, 
živilskim podjetjem, 
zadrugam) s HORE-
CA (hoteli, restavracije, 
catering) sistemom ter načini za sodelovanje 
na Štajerskem in v Pomurju. Na strokovnem 
srečanju so skozi predstavitve govornikov in 
zaključno okroglo mizo udeleženci predsta-
vljali obema stranema možnosti in pogoje 
sodelovanja, kanale komuniciranja in prilo-
žnosti, ki se odpirajo na področju povezovanja 

kmetijstva, gastronomije in turizma v Sloveni-
ji, da bomo v letu 2021, ko Slovenija prevzema 
naslov Evropske regije gastronomije, uspešno 
predstavljali in tržili dobrine podeželja skozi 
oči gastronomije. 

M. D. 

Obvestilo o zaprtju javnih pozivov LAS Ovtar

Razvojna agencije Slovenske gorice, d. o. o., 
vodilni partner pogodbenega partnerstva 
LAS Ovtar Slovenskih goric, vas obvešča 

da je Upravni odbor LAS Ovtar Slovenskih goric 
na 11. redni seji 23. 1. 2020 sprejel sklep, da se oba 
javna poziva za izbor operacij za uresničevanje 
ciljev Strategije lokalnega razvoja  na območjih 
občin: Benedikt, Cerkvenjak, Duplek, Lenart, Pe-
snica, Sveta Ana, Sveta Trojica v Slovenskih gori-
cah, Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Sveti Jurij 
v Slovenskih goricah in Šentilj,  ki so povezane 
v lokalno akcijsko skupino - LAS Ovtar Sloven-
skih goric v letih 2019 in 2020, sofinanciranih iz 

Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeže-
lja (EKSRP) in Evropskega sklada za regionalni 
razvoj (ESRR), predčasno ZAPRETA. Odpiranja 
vlog po tretjih rokih, ki so bili načrtovani za 10. 2. 
oziroma 10. 3. 2020 za oddajo, tako ne bo.

Nova javna poziva bosta objavljena takoj po 
prejemu odločbe Ministrstva za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano o potrditvi tretje spre-
membe Strategije lokalnega razvoja, ki jo je 
LAS vložil konec novembra 2019.

Za vse informacije spremljajte spletno stran 
http://www.lasovtar.si.

M. G. 

Rok za zbiranje projektnih idej za obdobje 
2021-2027 podaljšan do 10. 2. 2020

Že v decembrski števili Ovtarjevih novic je 
bil objavljen poziv za projektne predloge za 
prihodnjo programsko obdobje 2021–2027. 
Nekaj izpolnjenih prijavnih obrazcev smo že 
prejeli, vabljeni še ostali, da nam svoje ideje 
za projekte, ki bodo prispevali k nadaljnjem 
razvoju in povezovanju Slovenskih goric, 

pošljete do 10. februarja 2020, da jih bomo  
lahko pravočasno vključili v strateške in 
programske dokumente. Več informacij in  
prijavni obrazec najdete na spletni strani 
www.lasovtar.si.

Skupaj oblikujemo prihodnost Slovenskih 
goric!


