
Vabilo
Vabimo vas na prireditev, namenjeno sprostitvi prometa in novi podobi mesta Lenart, 

ki bo v soboto, 1. septembra 2018, od 11. ure dalje na Trgu osvoboditve v Lenartu.

Po krajšem uradnem delu bo druženje.

Za dobro glasbo in prijetno razpoloženje bodo skrbeli:
Slovenskogoriški pihalni orkester MOL Lenart, Proti toči-Proti poledici,

Žan Serčič&band, Srčni muzikanti.

Za dobrote in napitke vseh vrst bo poskrbljeno. Želimo, da bo druženje veselo, v prijetni družbi,  
hrano in pijačo bomo udeležencem prireditve podarili.

Prireditev bo trajala predvidoma do 20. ure.

mag. Janez Kramberger, dr. vet. med.,
župan Občine Lenart
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V  Občini Benedikt so od 30. junija do 13. julija proslavili 19. praznik Občine Benedikt in 20-letnico 
samostojne občine. Prireditve so dosegle vrhunec s slavnostno sejo občinskega sveta s podelitvijo pri-
znanj ter s tradicionalnim Županovim večerom, s katerim se od županovanja ves čas samostojnosti 
občine poslavlja župan Milan Gumzar. Foto: Igor Barton. Več na str. 3!

V središču Aninega tedna (20. do 29. 7.) je bila prireditev »Tu sem doma«, namenjena 20-letnici 
Občine Sveta Ana in podelitvi priznanj in nagrad. 20 let je praznovala tudi FS KD Sv. Ana. 25. 7. 
so odprli tudi prenovljeno Evangeličansko pokopališče in točke strpnosti. Med številnimi dogodki  je 
bila tudi tradicionalna postavitev klopotca. Foto: Marjan Dvoršak in O.U. Več na str.7!

Odprtje središča Lenarta



Pomnik braniteljem Slovenije 1990–1991 
in 50. obletnici Teritorialne obrambe 
Slovenije v Lenartu

V soboto, 23. junija 2018, je bila v Par-
ku dr. Jožeta Pučnika v Lenartu slo-
vesnost ob 50. obletnici Teritorialne 

obrambe Slovenije in odkritje pomnika bra-
niteljem Slovenije v osamosvojitveni vojni. 
Na svečanosti so spregovorili župan občine 
Lenart mag. Janez Kramberger, predsednik 
OZZVVS Lenart Andrej Kocbek, predsednik 
ZPVD Sever dr. Tomaž Čas, slavnostni govor-
nik je bil predsednik ZVVS, Ladislav Lipič. 

Občina Lenart je v sodelovanju z Območ-
nim združenjem veteranov vojne za Slovenijo 
Lenart in Policijskim veteranskim društvom 
Sever Maribor uredila pomnik braniteljem 
Slovenije 1990–1991. Prinaša sporočilo vsem 
generacijam o upornem duhu Slovencev od 
izgube samostojnosti v prvi državi Karantaniji 
do kmečkih uporov in bojev za staro pravdo, 
od slovenskega protestantizma v 16. stoletju 
do Zedinjene Slovenije 1848 in kasnejšega na-
rodnega programa v 19. stoletju. Od Slomško-
vega prizadevanja za slovenstvo na Štajerskem 
in prenosa sedeža Lavantinske škofije v Ma-
ribor leta 1859 do Maistrovih dejanj in bojev 
za slovenski Maribor ter severno slovensko 
mejo v prelomnih letih 1918/1919. Prinaša 
sporočilo o narodnoosvobodilnem boju in 
uporu med okupacijo 1941–1945 in seveda o 
sklepnem dejanju teh zgodovinskih procesov 
- plebiscita za samostojno slovensko državo 
leta 1990 z uspešno obrambo mlade države 
Slovenije v osamosvojitveni vojni leta 1991.

V pripravah na vojno in v vojni 1990–1991 
se je pokazala velika enotnost in odločnost 
državljank in državljanov Slovenije. Iskreno 
domovinsko pripadnost in uporništvo so v 
teh dogodkih posebej izkazali pripadniki vseh 
oboroženih in varnostnih formacij, od Ma-
nevrske strukture narodne zaščite (MSNZ), 
Milice, Teritorialne obrambe Slovenije (TO), 
upravnih in civilnih obrambnih struktur.

Domoljubje, upornost in narodnostni 
ponos Slovencev so se v Slovenskih goricah 
kalili skozi stoletja in je dosegli višek s po-
polnim soglasjem in veliko enotnostjo v letih 
1990–1991.To je bil čas, ko so se dokončno 

uresničile želje in hotenja po lastni državi 
Sloveniji, ki je postala demokratična republi-
ka s parlamentarnim večstrankarskim siste-
mom, z moderno ustavo, ki gradi na temelj-
nih človekovih pravicah in svoboščinah in je 
po mednarodno pravnem priznanju postala 
še članica Organizacije združenih narodov 
(OZN), Evropske unije in Zveze NATO.

Predsednik ZVVS Ladislav Lipič je v svo-
jem govoru poudaril: “Danes se nahajamo v, 

kot radi rečemo, osrčju Sloven-
skih goric, Lenartu. Narobe bi 
bilo, če ne bi omenili dogodkov, 
ki so se odvijali ravno na tem 
področju. Tu je bilo rezervno po-
veljniško mesto PŠTO VŠP, tu je 
bila formirana prva zaledna - da-
nes bi rekli logistična - baza VŠP 
kot prva v Sloveniji. Tu v bližini se 
je oblikovala tankovska četa TO, 
opremljena z zajetimi tanki JLA. 
Še pred tem so se v Lenartu poleti 
1990 odvijali procesi načrtovanja 
in aktivnosti pripadnikov NZ, 
kasneje poimenovana MSNZ, 

oblikovanje tajnih skladišč, zbiranje orožja 
in še marsikaj, kar je že opisano v različnih 
dokumentih in knjigah in bo še bolj natančno 
v zborniku, ki pripravljajo in zaključujejo ve-
terani obeh veteranskih združenj. Izpostaviti 
pa želim nekaj, kar smo morda v dosedanjih 
opisih nekoliko zanemarili, to pa je dejstvo, 
da je vloga civilnih struktur v naši osamosvo-
jitveni vojni bila neprecenljiva in je obramb-
nim silam, še posebej poveljstvom in enotam 
TO, omogočila uspešno delovanje pred, med 
in po osamosvojitveni vojni. Avtoradgona - 
obrat Lenart, Hrastovec, LD Dobrava, Trate 
ter druge lokacije in pomoč vseh zaposlenih 
enotam, obiski takratnega vodstva občine Le-
nart v enotah - vse to je bilo neprecenljivo in 
si zaslužijo vsa priznanja za svoj prispevek”. 

Napis na pomniku braniteljem domovine 
STOLETJA UPORNI IN PONOSNI, SAMO-
STOJNA SLOVENIJA 1990-1991 je iskreno 
zgodovinsko in domoljubno sporočilo vsem 
zdajšnjim in bodočim generacijam. Je na-
mreč veren spomenik nekega časa, ki je uso-
dno zaznamoval Slovence kot narod in kot 
neupogljive upornike zoper vse, ki so hoteli 
slovenski tisočletni narodni sen in hotenja 
prekiniti.

Pomnik je umetniško delo Leopolda Me-
thansa, ki ga je z besedami opisal takole: 
”Domač, trden pohorski kamen, tetraeder 
kot simbol zaščite in obrambe, lipa – drevo 
slovenstva, ki raste iz skal, simbolizira samo-
stojnost, trdoživost in upornost slovenskega 
naroda tekom stoletij do današnjih dni.”

A. Kocbek, foto: D. Komar

SocioLab tudi v Slovenskih goricah

Po več mesecih usklajevanja s pristojnim 
ministrstvom je bil konec junija potrjen 
projekt »Aktivno in povezano za nova 

delovna mesta in vključujočo družbo – Socio-
Lab«. Projekt je bil sicer že konec lanskega leta 
s strani vseh podravskih občin prepoznan kot 
ključni regijski projekt in vključen v t. i. Dogo-
vor za razvoj regij. Vodi ga Fundacija Prizma 
iz Maribora, eden od 11 projektnih partnerjev 
pa je tudi Razvojna agencija Slovenske gorice.

Projekt je namenjen vzpostavitvi celovitega 
ekosistema za krepitev potencialov posame-
znikov, iniciativ in skupnosti z namenom raz-
maha socialne ekonomije (socialnih podjetij 
in zadrug) ter s tem povezanega ustvarjanja 
in ohranjanja kvalitetnih in trajnih delovnih 
mest v sektorju socialne ekonomije ter širitve 
ponudbe dostopnih (družbeno) 
inovativnih produktov (storitev 
in proizvodov), ki bodo zagota-
vljali večjo socialno vključenost 
ranljivih skupin, prispevali k 
zmanjševanju revščine in ve-
čanju kvalitete življenja ter go-
spodarskemu in družbenemu 
razvoju v Podravski regiji. Eko-
sistem bo preko info-točk, ki 
bodo razporejene po celotnem 
Podravju, približan slehernemu 
uporabniku.

Projekt se bo izvajal vse do 
konca leta 2021, Razvojna agen-
cija Slovenske gorice pa bo v 

projektu poskrbela za izvedbo vseh načrtovanih 
projektnih aktivnosti na območju Območnega 
razvojnega partnerstva Slovenske gorice (ob-
čine Benedikt, Cerkvenjak, Duplek, Lenart, 
Pesnica, Sveta Ana, Sveta Trojica v Slovenskih 
goricah, Sveti Jurij v Slovenskih goricah in Šen-
tilj). Trenutno že tečejo pripravljalne aktivnosti 
za vzpostavitev infotočke v Lenartu.

Proračun celotnega projekta znaša nekaj 
manj kot 1,6 mio EUR, od tega je za Sloven-
ske gorice predvidenih dobrih 6 %. Projekt 
sofinancirata Republika Slovenija in Evropska 
unija iz Evropskega socialnega sklada. Več o 
projektu si lahko preberete na spletni strani 
RASG: www.rasg.si.

T. V., foto: Aljoša Peternel

Hotel Črni les postaja Dom sv. Agate?

Doslej mirujoči Hotel Črni les, katerega 
agonijo je pred meseci z nakupom od 
slabe banke končalo lenarško podje-

tje ŽIPO, se z državno koncesijo zasebnikom 
za opravljanje institucionalnega varstva, po-
deljeno 22. avgusta letos, pridružuje novim 
zmogljivostim domov za starejše, ki naj bi do 
leta 2020 zagotovili dodatna 704 mesta. Dom 

sv. Agate, kot naj bi se imenoval dosedanji 
Hotel Črni les, bo tako z možnostjo nasta-
nitve 70 starejših izdatno dopolnil sedanje 
zmogljivosti Doma sv. Lenarta. Objekt bo po 
napovedih najverjetneje dobil ime po sv. Aga-
ti, deviški mučenki iz 3. st., ki ga je dobila tudi 
Agata z gradiča Štralek pri Voličini, osebnost 
iz tragične hrastovške zgodbe o njej in grofu 

Frideriku Herbersteinu iz 16. 
stoletja.

Hotel Črni les je v začetku 
novega tisočletja že nudil na-
mestitev starostnikom, vendar 
so ga zaradi spleta neugodnih 
okoliščin zaprli. V vmesnem 
obdobju je začasno nudil zave-
tišče beguncem na poti v zaho-
dne evropske države, a se lokal-
na skupnost z dolgotrajnejšo 
namestitvijo ni strinjala, zato je 
do teh dni sameval.

Edvard Pukšič
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Videnje ljudi in dogodkov

Koga in kako ljudje volijo

Medvojni predsednik britanske vlade 
Winston Churchill je bil eden od 
trojice velikih, ki sta jo predstavlja-

la še tedanji ameriški predsednik Roosevelt 
in predsednik Sovjetske zveze Stalin. Vsi tri-
je so odločali o vojni proti Hitlerjevi Nemčiji 
in povojnem razvoju sveta in imajo največ 
zaslug za poraz nacizma.

Med njimi je bil Churchill že leta 1940 med 
Britanci zelo priljubljen. Ljudem je odkrito 
povedal, da jih med 2. svetovno vojno čaka-
jo le kri, garanje, solze in znoj. Predvsem po 
njegovi zaslugi Nemci niso zasedli Britanije. 
Znan je bil po ognjevitih govorih. Za tedanje 
njegove zasluge ga je podprlo 80 % Angležev. 
Kako nepredvidljivi so lahko ljudje, pa so 
pokazale volitve v angleški parlament, ko so 
maja 1945 spet prišli na oblast laburisti in je 
Churchill kljub veliki priljubljenosti s svojimi 
konzervativci izgubil volitve.

Podobno se je na zadnjih volitvah v nem-
ški parlament zgodilo v Nemčiji, kjer kan-
clerka Merklova kljub priljubljenosti ni dobi-
la s svojo krščansko demokratsko in sorodno 
bavarsko stranko dovolj glasov za samostoj-
no vladanje in je vlado lahko formirala po 
dolgotrajnih in mučnih pogajanjih s social-
demokrati, s katerimi je prej uspešno vladala.

Mnogi Nemci so se ji izneverili, čeprav 
ima največ zaslug za uspešen gospodarski 
razvoj Nemčije in v marsičem tudi Evrope. 
Je nedvomno največja politična osebnost se-
danje Evrope in Evropske skupnosti. Kljub 
temu jo je podprlo premalo nemških voliv-
cev za samostojno sestavo vlade.

Pravijo, da imajo volivci vedno prav. Ne-
kateri znani družboslovci menijo, da nimajo 
vedno prav. Med njimi je tudi svetovno zna-
ni slovenski filozof Žižek, za katerega je na 
Slovenskem edina prava stranka Levica.

Kakšne kolobocije so se zadnji čas na pri-
mer dogajale v Italiji, ki je ena najbolj go-
spodarsko razvitih držav. Končno je dobila 
predsednika vlade. 

Zadnje volitve v Državni zbor na Sloven-
skem so pokazale, da gospodarski rezultati, ki 
so bili pod Cerarjevo vlado verjetno največji v 
samostojni Sloveniji, saj so se lahko primerjali 
celo z Nemčijo, niso bili dovolj dober razlog za 
višjo uvrstitev njegove stranke. Volivci so dali 

veliko prednost SDS,  ''Orbanovi'' stranki po-
pulista in aristokrata Janeza Janše. Mnogi vo-
livci so se odločali na podlagi prepričanja, da je 
treba v Sloveniji narediti red. SDS je tudi edina 
stranka pri nas, ki je ''vojaško'' organizirana in 
stoji za svojim šefom, ki ga imajo mnogi čla-
ni stranke za pol boga. Janša se v marsičem 
zgleduje tudi po sedanjem ameriškem predse-
dniku, čeprav svojih stališč ne spreminja tako 
pogosto kot Trump, ki je zmagal na podlagi 
elektorskega sistema, čeprav je Clintonova do-
bila 5 milijonov več neposrednih glasov, kot 
jih je dobil sedanji predsednik. Podoben sis-
tem volitev imamo tudi v Sloveniji.

Na volitvah v Sloveniji so največjo napako 
naredile levosredinske stranke, ki številčno 
prevladujejo v parlamentu. Zdi se, da mnogi 
volivci med njimi niso zaznali razlik, ki jih je 
malo, in so volili po nekakšnem slučajnem 
navdihu, ker nekateri niso primerjali njiho-
vih programov.

Sicer pa so programi strank večinoma za-
dnja stvar, ki volivce zanima. Povsod po sve-
tu večina ljudi programov strank ne pozna. 
Mnogi volivci se odločajo na podlagi všeč-
nosti strankarskih liderjev in slepo verjamejo 
njihovim sladkim besedam, radodarnosti v 
volilnih kampanjah in celo obljubam, ki jih ni 
mogoče izpolniti. Ni je države, katere izvoljeni 
predstavniki bi lahko izpolnili vse dane oblju-
be, tudi zaradi stalnih gospodarskih in drugih 
sprememb, ki niso odvisne samo od dobre vo-
lje predstavnikov ljudi v posameznih državah.

Najbolj absurdno se sliši, ko v marsika-
teri državi majhne stranke obljubljajo vse 
mogoče rešitve, ki jih same seveda ne mo-
rejo izpolniti, pa tudi v koalicijah jih težko 
uveljavljajo. Če bi na primer na Slovenskem 
majhne levosredinske stranke strnile svoje 
vrste in se združile v večje stranke, bi bilo 
lažje konkurirati pristašem Janševe stranke, 
ki bi verjetno, če bi se Janša umaknil, raz-
padla na več manjših strank, čeprav se zdi, 
da to ni možno. Na vseh volitvah po vsem 
svetu v zvezi z volitvami veliko govorijo o 
demokraciji, ki pa je pogosto pohabljena, 
saj strankarski liderji skupaj z najožjimi in 
najbolj prilagodljivimi člani največkrat na-
domeščajo demokratične procese.

Tone Štefanec

Delavnica projektnih partnerjev SocioLab



Župniki in župani skupaj o prihodnosti regije

Na pobudo dr. Janeza Görgnerja, žu-
pnika in dekana lenarške dekanije, ki 
je letos junija na mariborski visoko-

šolski ustanovi Alma Mater Europea uspešno 
zagovarjal doktorsko nalogo, je v četrtek, 5. 
julija 2018, v Jurovskem Dolu potekalo prvo 
skupno srečanje županov Upravne enote Le-
nart, župnikov in dekanov, ki svoje poslan-
stvo opravljajo znotraj meja dekanije Lenart. 
Udeležili so se ga tudi nadškof mag. Alojzij 
Cvikl, zaslužni nadškof dr. Franc Kramber-
ger, poslanec Državnega zbora Franc Bre-
znik, direktor Zdravstvenega doma Lenart 
Jožef Kramberger, direktorica Centra za so-
cialno delo Maribor Marjana Bravc in doma-
čin mag. Sebastijan Valentan, ki je sicer na 
doktorskem študiju v 
Rimu.

Namen srečanja je 
bil pregled dosedanje-
ga sodelovanja med 
župnijami in občinami 
ter drugimi ustanova-
mi, ki skrbijo za krepi-
tev kakovosti življenja 
ljudi v regiji, in pogled 
v prihodnost. Vsakdo 
od navzočih je pred-
stavil svojo izkušnjo. 
Iz njih je bilo zaznati 

nujnost tovrstnega sodelovanja, saj so tako 
župljani kot občani povečini eni in isti ljudje.

Če je bilo pred osamosvojitvijo Slovenije 
sodelovanje med državo in Cerkvijo zara-
di ideoloških vzrokov oteženo, ponekod pa 
povsem onemogočeno, moderna demokra-
tična družba danes takšno sodelovanje poj-
muje kot nekaj samoumevnega in koristnega. 
Okolja, ki še vztrajajo na delitvah, veljajo za 
nazadnjaška. 

Ugotovitev udeležencev srečanja je bila, 
da so tovrstni pogovori izredno koristni in 
spodbudni za nadaljnje sodelovanje. Izrazili 
so željo, da se prihodnje leto na isti dan po-
novno srečajo.

mag. Sebastijan Valentan

Roki za vloge za štipendije

Dijaki in študenti, ki želijo pridobiti ali 
ohraniti štipendijo, morajo biti pred 
začetkom novega šolskega leta pozor-

ni na razpise za štipendije.
Za uveljavljanje pravice do državne štipen-

dije lahko oddajo vlogo kadarkoli med šol-
skim letom, vendar jim ob izpolnjevanju po-
gojev pripada šele od prvega dne naslednjega 
meseca po oddaji prijave. Dijaki, ki želijo 
štipendijo prejemati od začetka šolskega leta, 
ki se začne prvega septembra, morajo vlogo 
za državno štipendijo oddati najkasneje do 
konca avgusta. Študentje, ki se jim študijsko 
leto začne 1. oktobra, pa morajo vlogo oddati 
najkasneje do konca septembra.

Za Zoisove štipendije za leto 2018/2019 
morajo dijaki oddati vlogo na Javni štipendij-
ski, razvojni, invalidski in preživninski sklad 
Republike Slovenije do 5. septembra letos, 

študenti pa do 5. oktobra letos. Enak rok velja 
za dijake in študente, ki nameravajo oddati 
vlogo za nadaljnje prejemanje Zoisove šti-
pendije, če so jo prejeli po starem zakonu. Če 
so jo pridobili po novem zakonu in v prihaja-
jočem študijskem letu ne bodo prešli na višjo 
stopnjo, pa morajo vlogo oddati najkasneje 
do konca študijskega leta 2018/2019.

Štipendijo za deficitarne poklice pa lah-
ko pridobijo dijaki, ki bodo v šolskem letu 
2018/2019 obiskovali 1. letnik programov 
srednjega poklicnega izobraževanja. Po no-
vem bodo štipendijo za deficitarne poklice 
lahko prejeli tudi steklarji. Vlogo lahko odda-
jo do vključno 20. 9. 2018 na Javni štipendij-
ski, razvojni, invalidski in preživninski sklad 
Republike Slovenije.

T. K.

Po novem je začetek gradnje treba prijaviti

Od 1. junija letos, ko so začeli upora-
bljati novi gradbeni zakon, morajo 
investitorji kljub temu, da imajo ve-

ljavno gradbeno dovoljenje, začetek gradnje 
objekta prijaviti osem dni pred pričetkom 
izvajanja del. Po novem zakonu namreč prav-
nomočno gradbeno dovoljenje za začetek 
gradnje objekta ni dovolj, temveč mora inve-
stitor poleg tega oddati tudi popolno prijavo 
začetka gradnje.

Investitorji morajo prijavo začetka gradnje 
oddati na upravno enoti, ki je izdala grad-
beno dovoljenje. Prijava mora biti popolna. 
Ključni dokument je projekt za izvedbo, ki 
ga je treba do 1. januarja 2021, ko bo pričel 
delovati prostorski informacijski sistem in 
elektronsko poslovanje v postopkih v zvezi z 

graditvijo objektov, oddati na elektronskem 
nosilcu. Prijava začetka gradnje je obvezna 
tudi pri odstranitvah objektov.

Po novem gradbenem zakonu je veljavnost 
gradbenega dovoljenja, ki sicer velja 5 let od 
pravnomočnosti, vezana na prijavo začetka 
gradnje. Če investitor v roku 5 let ne odda 
popolne prijave začetka gradnje, gradbeno 
dovoljenje preneha veljati.

Mimogrede: pred sprejemom novega grad-
benega zakona so zagotavljali, da bo poslej 
gradnja objektov bolj enostavna in da bo 
zanjo potrebno manj »papirologije«. Čas bo 
kmalu pokazal, ali bo prijava začetka gradnje 
v praksi prinesla več koristi ali več težav in 
administrativnih zavor pri gradnji.

T. K.

Občina Benedikt

Ustanovitev samostojne občine se jim je 
obrestovala

Občanke in občani Občine Benedikt so 
v času od 30. junija do 13. julija pro-
slavili 19. praznik Občine Benedikt in 

20-letnico svoje samostojne občine. Prireditve 
ob občinskem prazniku so dosegle vrhunec s 
slavnostno sejo občinskega sveta v Kulturnem 
domu v Benediktu, na kateri so podelili pri-
znanja Občine Benedikt, ter s tradicionalnim 
Županovim večerom v prireditvenem prosto-
ru pred športno dvorano v Benediktu.

Na slavnostni seji občinskega sveta so 
najbolj zaslužnim organizacijam in posa-
meznikom podelili priznanja, ki jih Občina 
Benedikt podeljuje vsaka štiri leta. Župan in 
podžupan Občine Benedikt Milan Gumzar in 
Janez Leopold sta zlati grb Občine Benedikt 
slovesno podelila Jožefu Mauriču za izjemen 
prispevek na področju gasilstva in za 20 let 
članstva v občinskem svetu ter Občinski or-
ganizaciji Rdečega križa ob 70-letnici delova-
nja. Srebrni grb Občine Benedikt sta prejela 
Saša Lovrenčič za dolgoletno delovanje na 
področju kulture in javnih prireditev in Dru-
štvo upokojencev Benedikt ob 30-letnici de-
lovanja. Za izjemen prispevek k izgledu kraja 
so bronasti grb prejeli župnik Marjan Rola, 
Gradbeništvo Stanka Bernjaka in Juven, d. o. 
o. Prav tako so bronasti grb podelili Društvu 
kmečkih žena in deklet Benedikt ob 30-letnici 
delovanja in Dragu Rajšpu za požrtvovalno 
delo na področju gasilstva. Plaketo občine pa 
je prejelo podjetje Noela, d. o. o., za kakovost, 
tržno zanimivost in izvirnost svoje kreme s 
polžjo slino. 

V imenu dobitnikov priznanj se je zahvalil 
predsednik Občinske organizacije Rdečega kri-
ža mag. Milan Repič, ki je poudaril, 
da nagrajencem priznanje pomeni 
tudi novo spodbudo za nadaljnje 
delo za skupno dobro vseh v občini 
Benedikt.

Na slavnostni seji občinskega 
sveta so se zahvalili tudi vsem, ki 
so zaslužni za to, da so v Občini 
Benedikt dobili novi avtomatski 
eksterni dafibrilator (AED), s 
pomočjo katerega lahko vsakdo 
nudi prvo pomoč človeku z nena-
dnim zastojem srca. Defebrilator, 
ki bo pomagal reševati življenja, 
je nameščen na zunanji steni ga-
silskega doma v središču kraja, 
tako da je vsem dostopen 24 ur 
na dan. Gre za drugi defibrilator 
v Občini Benedikt, s tem, da je 
prvi nameščen v športni oziro-
ma večnamenski dvorani, kjer je 
dostopen samo v času njenega 
obratovanja. Akcijo za namestitev 
novega avtomatskega eksternega 
defibrilatorja v središču Benedik-
ta so izpeljali člani Prostovoljnega 
gasilskega društva Benedikt, ki 
jih je že blizu sto, na čelu s Franci-
jem Laknerjem, kot donatorja pa 
sta se izkazala domača podjetnika 
Branko Sraka in Jožef Grajfoner.

Neposredno po slovesni seji 
občinskega sveta, so se občanke 
in občani Občine Benedikt sku-
paj z gosti zbrali v prireditvenem 
šotoru v središču kraja na tradi-
cionalnem županovem večeru, na 
katerem je bilo letos še posebej 
slovesno, saj Občina Benedikt le-
tos praznuje svoj dvajseti rojstni 
dan. Med gosti na prireditvi so 
bili tudi župani občin iz osrednjih 
Slovenskih goric, poslanec v dr-
žavnem zboru Franci Breznik, 
župnik Marjan Rola in drugi.

Na prireditvi, ki jo je kot obi-
čajno vešče vodila kulturna de-
lavka Saša Lovrenčič, je uvodo-
ma spregovoril župan Občine 
Benedikt Milan Gumzar. Župan, 
ki je imel prejšnja leta na tej tra-
dicionalni prireditvi običajno 

zelo kratke nagovore, je ob dvajsetem jubileju 
občine pripravil malce daljši govor, v katerem 
je orisal uspehe, ki so jih v občini dosegli v 
minulih dveh desetletjih. Ti so zares izjemni, 
saj je občina na področju razvoja cestne, ko-
munalne, vodovodne, telekomunikacijske in 
druge infrastrukture doživela pravi preporod, 
da o novi čistilni napravi, dveh novih kroži-
ščih, urejenih pločnikih in javni razsvetljavi 
ter drugih pridobitvah niti ne govorimo. Kot 
je opozoril župan Gumzar, so v Občini Be-
nedikt zgradili tudi čudovito osnovno šolo, 
telovadnico oziroma večnamensko dvorano, 
sodoben vrtec in več drugih objektov javne-
ga značaja. Najbolj pomembno pa je, da je v 
Benediktu in na območju celotne občine zra-
slo veliko novih stanovanjskih hiš oziroma 
objektov in da so se v kraj in občino priselile 
številne družine, zlasti mlade, kar kaže na to, 
da so dosežki, življenjska raven in razmere 
v Občini Benedikt vabljivi tudi za mlade od 
drugod. Zaradi tega se je število prebivalcev 
v občini v minulih dvajsetih letih povečalo za 
več sto ljudi, povprečna starost prebivalcev 
pa se je znižala na 38,6 let, s čimer je Občina 
Benedikt postala ena izmed slovenskih občin 
z najnižjo povprečno starostjo prebivalstva 
– torej z »najmlajšim« prebivalstvom. To po-
meni, da imata občina in kraj dobre perspek-
tive za še hitrejši nadaljnji razvoj.

Za vse dosežke v razvoju so v Občini Bene-
dikt v minulih dveh desetletjih porabili okoli 
40 milijonov proračunskega denarja. Župan 
je poudaril je, da so z denarjem ravnali skrb-
no in gospodarno. Za nujne in koristne inve-
sticije so najeli tudi nekaj kreditov, vendar so 

Denarne socialne pomoči ponovno višje

S 1. avgustom letos so se denarne socialne 
pomoči, ki so jih letos že krepko poveča-
li, ponovno nekoliko dvignile. V skladu 

z zakonom o usklajevanju transferjev posa-
meznikom in gospodinjstvom so jih dvignili 
za dva odstotka oziroma za 7,25 evra na naj-
več 392,75 evra za samsko osebo brez dohod-
kov. Varstveni dodatek so zvišali za 11,32 evra 
na 577,34 evra.

Dvostarševska družina z dvema mladole-
tnima otrokoma brez dohodkov in premo-
ženja pa bo poslej prejemala mesečno skupaj 
1.125,79 evra denarne socialne pomoči in 

otroških dodatkov. 
Omenjeno povišanje bodo upoštevali že 

pri izplačilih denarne socialne pomoči in 
varstvenega dodatka za mesec avgust, preje-
mnikom pa ni potrebno vlagati novih vlog.

Trenutno v Sloveniji prejema denarno so-
cialno pomoč 53.183 oseb oziroma 3.275 več 
kot pred povišanjem maja letos. Varstveni 
dodatek pa prejama 17.913 prejemnikov ozi-
roma 1.199 več kot maja.

Posmrtnina od začetka avgusta znaša 
392,75 evra, pogrebnina pa 785,50 evra.

T. K.
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Dobitniki priznanj občine Benedikt

Slavnostne seje Občinskega sveta Občine Benedikt, na kateri so 
podelili priznanja občine, se je udeležilo veliko občank in občanov.

Na županovem večeru je bil prireditveni šotor pred športno dvora-
no poln do zadnjega kotička.



večino sredstev že vrnili. Če država s svojimi 
ukrepi občinam ne bi zmanjšala prihodkov, 
bi dolgove že poplačali. »Pomembno je, da so 
bile naložbe v razvoj pravilne in da smo na 
poti razvoja delali prave korake,« je poudaril 
Gumzar in za povedano požel močan aplavz.

Na koncu se je Gumzar zahvalil vsem, ki 
so pomagali pri ustanavljanju samostojne 
Občine Benedikt. Občanke in občane je se-
znanil tudi s svojo odločitvijo, da na jesen-
skih lokalnih volitvah ne bo več kandidiral za 
župana. Kot je povedal, si je začel prizadevati 
za razvoj Benedikta že pred petdesetimi leti. 
Kot predsednik mladinske organizacije v Be-
nediktu, tajnik Krajevne skupnosti Benedikt, 
član občinskega sveta v nekdanji veliki Obči-
ni Lenart, župan Občine Benedikt in posla-
nec v državnem zboru je veliko časa posvetil 
prizadevanjem za razvoj in skupno dobro. Pri 
65 letih pa si, kot je dejal, zasluži tudi malo 
počitka. Zato se bo v naslednjih letih posvetil 
zlasti ženi in ožji družini.

Na koncu se je Gumzar še zahvalil sode-
lavcem, ki so »hodili z njim« in si prizade-
vali za razvoj Benedikta več desetletij: Mirku 
Šijancu, Poldetu Zimiču, Janezu Šijancu in 
Janezu Zorku in še nekaterim. Zahvalil se je 
tudi vsem članom občinskih svetov v minu-
lih dvajsetih letih ter predsednikom društev, 
župnikoma Ivanu Zanjkoviču in Marjanu 
Roli, kulturnim ustvarjalcem ter nekdanjemu 
županu Občine Cerkvenjak Jožetu Kraner-
ju, s katerim sta izmenjavala izkušnje v času 
ustanavljanja novih občin. Še posebej pa se je 
zahvalil občankam in občanom Občine Be-
nedikt, ki so s skupnimi napori odločilno pri-
spevali k razvoju občine, ter jim zaželel, da na 
jesenskih lokalnih volitvah na položaj župana 
izvolijo pravega človeka.

Zbranim občankam in občanom je postalo 
jasno, da so na zadnjem županovem večeru, 
na katerega jih je povabil sedanji župan Gum-
zar. Zato so marsikomu privrela na dan čustva 
in spomini na pomoč, ki jo je nudil mnogim, 
še zlasti tistim, ki so se priselili v občino. Od 
svojega prvega in doslej edinega župana sa-
mostojne občine Benedikt so se »poslovili« z 
dolgotrajni ploskanjem. Gumzarju pa sta se 
še posebej zahvalila voditeljica Županovega 
večera Saša Lovrenčič in poslanec Franci Bre-
znik. Slednji je dejal, je bil Gumzar kot izkušen 

poslanec njegov mentor po izvolitvi v državni 
zbor. Označil ga je kot človeka in politika z ve-
liko začetnico, ki je bil vedno tesno povezan z 
ljudmi in ki se je odločal po svoji vesti.

Sicer pa so v okviru programa 19. praznika 
občine v Benediktu pripravili okoli 20 prire-
ditev, koncertov, razstav in drugih dogodkov, 
na katerih se je zbralo veliko domačinov in 
gostov. Program praznovanja se je začel s 6. 
spominskim gasilskim mednarodnim tek-
movanjem v spomin na Dušana Mauriča in 
Marjana Klobaso, ki ga je organiziralo PGD 
Benedikt. Sekcija plamenke Kulturnega dru-
štva Benedikt je pripravila ročnodelsko raz-
stavo. Turistično društvo Atlantida je pripra-
vilo tradicionalni pohod »Spoznavajmo svoj 
kraj«, STIL, KD Studenci Maribor in Penzion 
Petelin pa razstavo Studešnskih likovnikov, 
medtem ko je KED Vrelec pripravil literarni 
večer »Moje misli so zapisane«.

Občinska organizacija Rdečega Križa je 
pripravila krvodajalsko akcijo, Društvo upo-
kojencev pa kolesarjenje po občini za vse 
generacije. Lovska družina je organizirala 
streljanje z zračno puško, športno društvo 
Rikiteam pa 6. Benediški tek. Društvo Model 
sport Štajerska je pripravilo Off-road dirko z 

modeli avtomobilov na daljinsko 
vodenje. Balin klub Petelin je po-
skrbel za turnir v balinanju.

Turistično vinogradniško dru-
štvo je organiziralo pohod od 
kleti do kleti, gostilna na kmetiji 
Kavčič pa koncert Načišni Bit, 
medtem ko so v gostilni Lekežič 
poskrbeli za otvoritev poročne 
dvorane.

Proslavljanje občinskega pra-
znika so sklenili s farnim žegna-
njem, ki ga je pripravila župnija 
Sv. Benedikta. Tako kot običajno 
se je tudi letos na njem kar trlo 
ljudi – od mladih do starih.

T. K.

Podpis pogodbe za rekonstrukcijo 
benediških javnih poti

Župan Občine Benedikt Milan Gumzar 
in direktor podjetja Pomgrad – cestno 
podjetje, d. d., Jožef Dominko sta v 

začetku avgusta podpisala novo pogodbo za 
rekonstrukcijo javnih poti v Občini Benedikt 
v letu 2018. Dela se bodo izvajala v treh sklo-
pih, in sicer:

• Sklop 1: Rekonstrukcija javne poti JP 
704961 (Vinogradniška pot)

• Sklop 2: Rekonstrukcija javne poti JP 
704871 (Stara Gora – smer Škrlec)

• Sklop 3: Rekonstrukcija javne poti JP 
704851 (Obrat – smer Žinkovič)

Skupna pogodbena vrednost navedenih 
del znaša 200.055,08 EUR. Dela so v teku in 
bodo skladno s terminskim planom izvedena 
do 30. 9. 2018.

BŠ

Občina Cerkvenjak

Uspešno delovanje društev in organizacij

Obsežen program pri-
reditev, ki so ga v 
Občini Cerkvenjak 

izvedli od letošnjem občin-
skem prazniku, s katerim so 
obeležili 20-letnico ustanovi-
tve samostojne občine, je po-
kazal, kako razvejano, bogato 
in plodno je društveno življe-
nje v občini. Društva, klubi, 
združenja in druge organi-
zacije, ki imajo sedež v Ob-
čini Cerkvenjak, so namreč v 
okviru tega programa v sode-
lovanju z občino izvedli več 
kot 40 prireditev, koncertov, 
športnih srečanj, okroglih 
miz in drugih dogodkov. 

Po besedah župana Ob-
čine Cerkvenjak Marjana Žmavca društva 
in druge organizacije, ki delujejo v občini, 
bogatijo življenje v njej in hkrati pomembno 
prispevajo k njeni prepoznavnosti v širšem 
prostoru. Številna društva, skupaj jih je že 26, 
imajo že vsega spoštovanja vredno tradicijo. 
Prostovoljno gasilsko društvo so ustanovili 
pred 86 leti, Kulturno društvo pa deluje že 
preko 120 let. Tudi nekatere druge organiza-
cije od Rdečega križa do Društva upokojen-
cev imajo dolgo tradicijo. Kot pravi župan, 
so občani in občanke več novih društev in 
drugih organizacij ustanovili po oblikovanju 
samostojne občine. Očitno jih je njena usta-
novitev spodbudila, da so se aktivirali in da 
sedaj še več storijo za razvoj kraja in občine.

»V naši občini zaradi tega prireditve in 
družabni ter kulturni in športni dogodki 
potekajo drugače kot v urbanih okoljih. V 
mestih na prireditvah nastopajo v glavnem 
profesionalni umetniški ansambli iz različnih 
zavodov (gledališč, oper, galerij, orkestrov 
itd.), organizirajo pa jih različni zavodi, ki 
imajo za to zaposlene strokovnjake (zavodi 
za turizem, zavodi za kulturo itd.). Pri nas 
pa domala vse prireditve organizirajo posa-
mezna društva v sodelovanju z občino. Dru-
štva poskrbijo tudi za izvedbo programa na 
prostovoljni osnovi. Za njihov prispevek smo 
jim hvaležni, občina pa se jim za to po svojih 
močeh oddolži s finančno podporo za njiho-
vo delovanje. V nasprotnem primeru bi ob-
čina za nastop enega samega profesionalnega 
zbora ali umetniške skupine odštela več, kot 
znaša njena celoletna dotacija posameznemu 
društvu,« poudarja Žmavc.

Občina Cerkvenjak prispeva za delovanje 
društev, klubov in organizacij na svojem ob-
močju letno okoli devet tisoč evrov, za program 
športa pa dodatno še okoli štirinajst tisoč evrov. 

Poleg društev občinskega značaja, ki delu-
jejo v domala vseh občinah v osrednjih Slo-
venskih goricah, ima v Občini Cerkvenjak 
sedež tudi nekaj društev, v katera so vključeni 
člani iz širšega območja Slovenskih goric in 
Slovenije. Med njimi so tudi Društvo peda-
gogov dr. Antona Trstenjaka, Društvo za bi-
ološko-dinamično gospodarjenje Podravja, 
Združenje Slovenskogoriški forum, Aeroklub 
Sršen, Moto klub Slovenske gorice, Društvo 
Krdebač in še bi lahko naštevali. Očitno po-
staja Cerkvenjak na nekaterih področjih tudi 
stičišče za ljudi in ideje iz širšega okolja.

Kako razvito je društveno življenje v Obči-

ni Cerkvenjak, je razvidno tudi iz zbornika, ki 
ga je občina izdala ob 20-letnici ustanovitve 
samostojne občine. V zborniku, ki ga je ure-
dil uredniški odbor pod vodstvom urednika 
Edvarda Pukšiča, cerkvenjaška društva in 
klubi predstavljajo svoje delovanje v zadnjih 
dveh desetletjih. 

Pozoren bralec lahko ugotovi, da je v dru-
štveno življenje v Občini Cerkvenjak vklju-
čena več kot polovica prebivalcev občine, pa 
tudi mnogi posamezniki od drugod, ki so 
tako ali drugače povezani s krajem in občino.

Kako društveno življenje bogati življenje v 
Cerkvenjaku, je pokazalo tudi proslavljanje 
letošnjega jubilejnega občinskega praznika, 
saj so v času praznovanja domala vsa dru-
štva in druge organizacije pripravili vsaj po 
eno prireditev, ki so bile zelo dobro obiska-
ne. Verjetno so zelo redke Cerkvenjačanke in 
Cerkvenjačani, ki se niso udeležili niti ene od 
omenjenih prireditev. Tako v Občini Cerkve-
njak za razvoj kulturne, športne, strokovne 
in ljubiteljske dejavnosti ter za družabno ži-
vljenje pravzaprav skrbijo občanke in občani 
sami, ki so enkrat v vlogi organizatorjev in 
nastopajočih, drugič pa v vlogi obiskovalcev 
oziroma gledalcev. In ravno v tem je boga-
stvo, saj občani in občanke niso samo nemi 
opazovalci, temveč tudi ustvarjalci in krea-
torji vseh oblik javnega življenja v občini.

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

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

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

Naslednja številka izide v petek, 28. septembra 2018.
Uredništvo

Na županovem večeru je o uspehih Občine 
Benedikt v minulih dvajsetih letih spregovoril 
župan Milan Gumzar. Občanke in občane je 
seznanil tudi, da na jenskih volitvah ne bo več 
kandidiral za župana Občine Benedikt, ker si 
po petdesetih letih dela za razvoj kraja in obči-
ne pri 65 letih zasluži tudi malo počitka.

Na županovem večeru, ki je vedno osrednja prireditev v počastitev 
občinskega praznika, so tudi letos izvedli bogat kulturni program.

Ena od največjih prireditev, ki jih vsako leto pripravijo v Cerkvenjaku, 
je tudi povorka starih šeg in običajev skozi središče občine. Prireditev 
organizira turistično društvo, v povorki sodeluje na desetine udeležen-
cev, ogleda pa si jo večina občank in občanov ter mnogo gostov.



Občina Lenart
1. septembra bo središče mesta Lenart v novi podobi spet odprto za promet

Lenarški skok v sodobno prometno ureditev in lepše središče mesta

Želje, pričakovanja in načrti so se po 
dolgotrajnih, a uspešnih pogovorih z 
ministrstvom za infrastrukturo in s 

pristojno direkcijo najbolj približali otiplji-
vim obetom 16. februarja letos, ko je minister 
za infrastrukturo dr. Peter Gašperšič obiskal 
občino Lenart. Z ekipo se je sestal z županom 
mag. Janezom Krambergerjem, podžupa-
noma in občinskimi svetniki na pogovoru o 
infrastrukturnih projektih v občini. Leto dni 
po februarju 2017 so sogovorniki izrazili za-
dovoljstvo, da se je precej dogovorjenega že 
udejanjilo: obnova državnih cest skozi mesto 

Lenart, iz Maribora proti G. Radgoni z od-
cepi proti Ptuju in Avstriji oz. Sveti Ani. Ob 
kar obetavni informaciji o bodoči gradnji le-
narške obvoznice pa je bilo najpomembnejše 
sporočilo, da je za nadaljevanje del na obsto-
ječih prometnicah skozi mesto, za izgradnjo 
krožišč in obnovo glavnih cest, izbran izva-
jalec in da bo po uvedbi v delo glavnina del 
potekala čez letošnje poletje. Direktor DRSI 
Damir Topolko je sporočil, da je pogodba za 
izvedbo v vrednosti 2, 8 milijona evrov pod-
pisana, dobro polovico tega bo pokrila Di-
rekcija, ostalo pa občina. Napovedal je hiter 

pričetek del, kar se je uresničilo.
V aprilu smo tudi v Ovtarjevih novicah 

poročali, da sta Občina Lenart in Direkcija 
Republike Slovenije za infrastrukturo pričeli 
izvajati gradbena dela pri obnovi glavnih pro-
metnic  v središču mesta Lenart. Glede na ob-
seg del (poseg v vse ustroje ceste in zamenjava 
komunalnih vodov v območju gradnje) je bila 
postavljena popolna zapora območja gradnje. 
Promet je bil speljan po obvoznih cestah, kar 
je sicer domačinom in drugim, ki so se skušali 
prebiti skozi središče mesta, povzročalo precej 
težav, a splačalo se je potrpeti, da se je promet 

vsaj nekoliko sprostil preko novo zgrajene 
infrastrukture. Župan Kramberger je tako v 
intervjuju v majski številki »Ovtarja« pouda-
ril, da so dela na največji investiciji v centru 
Lenarta v zadnjih letih v polnem zagonu. Iz-
vajalci so na gradbišču položili vse predvidene 
nove primarne kanalizacijske vode in opravili 
številna druga pripravljalna dela za temeljito 
rekonstrukcijo prometnice v središču me-
sta. Prebivalcem in občanom se je zahvalil za 
strpnost pri uporabi obvoznih poti, ki so jih 
dodatno označili, stekla pa so tudi usklajeva-
nja z Direkcijo RS za infrastrukturo in DRI 
upravljanje investicij za dodatno označevanje  
obvozov v času turistične sezone v smeri  pro-
ti Avstriji in Hrvaški. Hkrati je napovedal, da 
Občina  Lenart vodi tudi razgovore  za obnovo 
državne cestne infrastrukture izven območja 
sedanjega gradbišča. Želijo si predvsem  obno-
ve državne ceste od stare šole  do Pizzerie Aga-
ta ter ureditve  krožišča pri Trgovini Mercator 
gradnje in  tehnika, ob odcepu za Sv. Trojico. 

Prvi veliki finale se bo, kot pravi tudi vabilo 
na naslovnici Ovtarjevih novic, zgodil 1. sep-
tembra. Zgodba o infrastrukturnem preboju 
Občine Lenart pa z njim, kar je dodatno in 
posebej razveseljivo, še ni končana.

Edvard Pukšič

Prošnja za sodelovanje pri anketiranju

Spoštovane občanke in občani!

Kot smo vas že obvestili, je Občina Le-
nart v začetku leta vstopila v nacional-
ni program Zelena shema slovenskega 

turizma v okviru Slovenske turistične organi-
zacije. S podpisom Zelene politike slovenske-
ga turizma na sejmu KOS 2018 pa smo tudi 
formalno sprejeli 10 trajnostnih načel, s ka-
terimi se kot občina, ki želi dobro vplivati na 
okolje, zavezujemo k trajnostnemu delovanju 
in nenehnemu prizadevanju za izboljšave na 
vseh področjih delovanja, ne samo v turizmu. 
Informacije o Zeleni shemi in o postopku pri-
dobitve znaka lahko najdete na: https://www.
slovenia.info/sl/poslovne-strani/zelena-she-
ma-slovenskega-turizma.

Na osnovi pozitivnih izkušenj destinacij, 
ki so znak že pridobile, verjamemo, da je to 
prava in dobra pot za trajnostni razvoj naše 
občine in bo pripomogla k promociji po-
nudnikov. Prav je, da lepoto naših krajev in 
zapuščino naših prednikov predstavimo tudi 
potencialnim turistom iz drugih držav. S 
pridobitvijo znaka nam bo to omogočeno v 

okviru Slovenske turistične organizacije. Do-
bitnikom znaka SLOVENIA GREEN gostje 
lahko zaupajo, saj imajo mednarodno prizna-
no oceno kakovosti in trajnosti in ga promo-
vira Slovenska turistična organizacija. 

Da bomo do konca leta pridobili natan-
čen vpogled v trajnost naše destinacije na 
področju turizma, moramo opraviti tudi 
anketiranje prebivalcev. Zato vas vljudno 
prosimo, da si vzamete malo časa in izpol-
nite kratko anonimno anketo, ki jo naj-
dete na spletni strani naše občine. Link:  
https://www.lenart.si/index.php/sl/ankete.

Tu najdete tudi anketne vprašalnike za obi-
skovalce in podjetja, ki delujejo v turizmu. 

Vabimo vas, da k temu spodbudite še pri-
jatelje in znance, tako da jih informirate o 
dostopu do anket. Želimo namreč pridobiti 
odgovore čim večjega števila anketirancev in 
posledično pridobiti natančen vpogled v traj-
nost naše destinacije na področju turizma.

Za vašo pomoč in trud se vam zahvaljuje-
mo. Prijazen pozdrav!

Občina Lenart
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Prošnja za donatorstvo/sponzorstvo  
PGD Lenart

Spoštovani!
V Prostovoljnem gasilskem društvu Lenart 

bodo v letu 2018 za potrebe operativnega ga-
silstva kupili novo vozilo GVC – 16/25, kate-
rega nadgradnja bo izdelana s strani podjetja 
Rosenbauer, d. o. o., iz Gornje Radgone. Novo 
vozilo bo zagotavljalo možnost gašenja, iz-
vajanja tehničnih nalog, posredovanje ob 
manjšem razlitju nevarnih snovi, manjših teh-
ničnih intervencijah, pri gozdnih nesrečah, 
zagotavljalo sočasen prihod večjega števila 
gasilcev na kraj intervencij ipd.

Vrednost investicije znaša 253.000, 00 EUR, 
nakup novega vozila bo v višini 200.000, 00 EUR delno financirala Občina Lenart. Preosta-
nek želijo zbrati s pomočjo donacij naših krajanov ter podjetnikov in obrtnikov.

Ker verjamejo, da vam varnost svojih bližnjih, sokrajanov, ostalih ljudi, živali in premože-
nja veliko pomeni, vas vljudno prosijo, v kolikor to zmorete, da jim pomagate z nakazilom 
sredstev na TRR PGD Lenart številka: SI56 0410 2000 0152 374 do 15. 9. 2018.

Za dodatne informacije in pojasnila vam je na voljo Leopold Omerzu na telefonski  
številki: 041 333 614.

Javni poziv za podelitev priznanj  
Občine Lenart za leto 2018

Na spletni strani Občine Lenart www.lenart.si je v rubriki razpisi objavljen Javni poziv za 
podelitev priznanj Občine Lenart za leto 2018. Rok za oddajo pobud je 10. 10. 2018 do  
11. ure v glavni pisarni Občine Lenart.

... in pri lenarški poštiPrejšnji petek pri stari lekarni ...

Ena od faz gradnje krožišča pri pošti

Pred tednom dni na osrednjem trgu

Med gradnjo krožišča na osrednjem lenarškem trgu



SOBOTA, 8. SEPTEMBER, 
18.00, ŠPORTNI PARK VOLIČINA

nočni turnir v nogometu
Organizator: Športno društvo Voličina in Bar 10

NEDELJA, 9. SEPTEMBER
10.00, ZBIRALIŠČE V ZAVRHU PRI  MAISTROVEM RAZGLEDNEM STOLPU

»Z BICIKLOM NA FRAJLAUF«, KOLESARJENJE PO DOMAČIH KRAJIH
Organizator: Turistično društvo Rudolf Maister Vojanov Zavrh

TOREK, 11. SEPTEMBER
17.00, JEDILNICA OŠ VOLIČINA

ZDRAVJE V vrtcu in v šoli, predava Mojca Ivankovič Kacjan, dr. med., spec. 
pediatrije, za starše otrok iz vrtca in prvega vzgojno-izobraževalnega obdobja.
Organizator: OŠ Voličina

ČETRTEK, 13. SEPTEMBER
17.00, VRTEC VOLIČINA

Ruperška pravljična urica
Vabimo  te na pravljično urico, polno zanimivih doživetij, ustvarjanja in dobre volje. Starši  te 
pripeljejo ob 17.00 v vrtec in  pridejo pote ob 18.30. Primerno za otroke od 3 do 8 let …
Organizator: Kulturno društvo Rojs Srečko Niko Voličina

PETEK, 14. SEPTEMBER
17.00, BALINIŠČE V SP. VOLIČINI

Balinanje-trojke
Organizator: Športno društvo Voličina

NEDELJA, 16. SEPTEMBER
8.00 - 10.00, ŽUPNIŠČE V SP. VOLIČINI

Merjenje krvnega pritiska in sladkorja
Organizator: Krajevna organizacija Rdečega križa Voličina in Župnijska Karitas Voličina

10.00, CERKEV SV. RUPERTA
romanje k sv. notburgi
Organizator: Društvo kmečkih žena Voličina in Župnija sv. Rupert

15.00, ZBIRALIŠČE V UČNIH VRTOVIH SV. RUPERTA – BELI VRT, PRI CERKVI
POHOD IZ SP. VOLIČINE »SKOZI BÜKOVJE« V ZAVRH
Organizator: Kulturno društvo Rojs Srečko Niko Voličina

TOREK, 18. SEPTEMBER
17.00, JEDILNICA OŠ VOLIČINA

ZDRAVJE V ŠOLI,  predava Mojca Ivankovič Kacjan, dr. med., spec. pediatrije, za 
starše otrok, ki obiskujejo  drugo in tretje vzgojno-izobraževalno obdobje
Organizator: OŠ Voličina

ČETRTEK, 20. SEPTEMBER
9.00, ZBIRALIŠČE PRI KULTURNEM DOMU ZAVRH

KOLESARJENJE PO KRAJEVNI SKUPNOSTI VOLIČINA, za društva upokojencev 
in  druge ljubitelje kolesarjenja
Organizator: Društvo upokojencev Voličina

17.00, OTROŠKO IGRIŠČE V VOLIČINI, ČE BO SLABO VREME - KD VOLIČINA
CIRKUS, predstava za otroke
Otroke z raznimi vragolijami, umetnijami in zvijačami zabavata Brata Malek.
Organizator: Občina Lenart

PETEK, 21. SEPTEMBER
7.30 - 11.00, PROSTORI OŠ VOLIČINA

KRVODAJALSKA AKCIJA 
Organizator: Krajevna organizacija Rdečega križa Voličina

19.00 KULTURNI DOM VOLIČINA
PROSLAVA OB KRAJEVNEM PRAZNIKU IN PODELITEV PRIZNANJ
Organizator: Občina Lenart

NEDELJA, 23. SEPTEMBER
9.00, GOSTILNA IN PIZZERIJA VINSKA TRTA

48. vrtna veselica na Ruperškem žegnanju
Organizator: Gostilna in pizzerija Vinska trta

10.00, CERKEV SV. RUPERTA V SP. VOLIČINI
Slovesna sv. maša v čast farnemu zavetniku sv. Rupertu in žegnanje
Dobrodelni srečelov
Organizator: Župnija sv. Rupert in Župnijska Karitas sv. Rupert

11.00, RESTAVRACIJA KMETIČ
Vrtna zabava z živo glasbo
Organizator: Restavracija Kmetič

PONEDELJEK, 24. SEPTEMBER
9.00, KEGLJIŠČE V SELCAH

KEGLJANJE, za društva ZDU Slovenskih goric in drugih društev
Organizator: Društvo upokojencev Voličina 

TOREK, 25. SEPTEMBER
OSNOVNA ŠOLA VOLIČINA

Srednjeveške delavnice, dan dejavnosti - tehniški dan za učence šole
Organizator: OŠ Voličina  in Društvo Baron

17.00, ČUČKOVA DOMAČIJA V SP. VOLIČINI 76
RUPERŠKA LITERARNA ČAJANKA
Druženje s Tonetom Partljičem, skrite, iskrive, šaljive misli in resnice o tem in onem.
Organizator: Kulturno društvo Rojs Srečko Niko Voličina

SREDA, 26. SEPTEMBER
OSNOVNA ŠOLA VOLIČINA

Hiša eksperimentov na obisku, dan dejavnosti – naravoslovni dan za učence šole
Organizator: OŠ Voličina in Ustanova Hiša eksperimentov

ČETRTEK, 27. SEPTEMBER
9.00, KULTURNI DOM ZAVRH

ŠAHOVSKI TURNIR, za društva ZDU Slovenskih goric in drugih društev
Organizator: Društvo upokojencev Voličina 

PETEK, 28. SEPTEMBER
OSNOVNA ŠOLA VOLIČINA, ŠOLSKO IGRIŠČE, STRELIŠČE V SELCAH IN 

KEGLJIŠČE V SELCAH
EVROPSKI ŠOLSKI ŠPORTNI DAN
Organizatorja: OŠ Voličina in DU Voličina

SOBOTA, 29. SEPTEMBER
POHOD UČENCEV OŠ VOLIČINA PO KS VOLIČINA (športni dan)
Organizator: OŠ Voličina

OD 14. URE DALJE, ZAVRH, PLOŠČAD PRI  MAISTROVEM STOLPU
Trgatev Zavrh 2018 in 9. Trgatev potomke najstarejše vinske trte na svetu
Ponudba dobrot in napitkov lokalnih ponudnikov ter vin domačih vinogradnikov
Kulturni program, brezplačna vožnja s turističnim vlakcem, zabava z ansamblom SOS KVINTET, 
aktivnosti za otroke …
Organizator:  Občina Lenart, Društvo vinogradnikov Lenart, TD Rudolf Maister Vojanov 
Zavrh v sodelovanju z lokalnimi organizacijami in društvi.

14.00 IN VES DAN, LOVSKI DOM VOLIČINA
Lovska razstava
Organizator: LD Voličina

OVTARJEVE NOVICE
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Praznik Krajevne skupnosti Voličina - 8. do 30. september 2018

PROGRAM

Spoštovani!
Čas trgatve, obiranja jabolk, god  farnega zavetnika svetega Ruperta,  žegnanje, krajevni 
praznik, čas za srečanja in druženja. Kraji živijo le z ljudmi. Lep je ta naš svet, pokrajina 
in kraji. Prav je, da ga cenimo, se zavedamo vrednosti tega, kar delamo, ustvarjamo, pri-
dobitev, vsega, kar je  dobro za ljudi. Prireditve  ob krajevnem prazniku niso delo peščice 
posameznikov, ampak skupnosti, volje in prizadevanj društev, šole, župnije, drugih orga-
nizacij in posameznikov. Ljudem dobre volje in pozitivne energije, ki s svojim delom, tudi 
prostovoljnim, v kraju boljšate  življenje in svet, hvala. Vsi dogodki so pripravljeni z dobrim 
namenom, za ljudi, za lepa doživetja, zato vsakega in vse vabimo na športna tekmovanja, 
kulturne in druge dogodke. Povedano z verzi pesnika Toneta Pavčka »to je čas dni, ki diše 
po trgatvi in glagol piti zori v najlepši spregatvi.« Nazdravimo s kozarcem jabolčnega soka 
ali mošta v prijetni družbi, s prijatelji, tudi na dogodkih ob krajevnem prazniku.
Prijazno vabljeni na prireditve!
Voličina, v septembru 2018

 Peter Golob mag. Janez Kramberger, dr. vet. med. 
 predsednik sveta KS Voličina župan Občine Lenart

Občina Lenart Krajevna skupnost Voličina

Foto: Marko Katan



Občina Sveta Ana

Anin teden 2018

V sklopu Aninega tedna se je kot vsako 
leto zvrstilo veliko število dogodkov. 
Praznovanje Aninega tedna se je pri-

čelo v petek, 20. julija, s krvodajalsko akcijo, 
gasilskim tekmovanjem in likovno kolonijo 
12. Anina paleta. Likovna kolonija je trajala 
vse do nedelje, 22. julija, ko so slikarji iz vseh 
koncev Slovenije razstavili svoja dela, ki so na-
stala na koloniji. Zakonci jubilanti so se to isto 
nedeljo lahko udeležili petega srečanja v farni 
cerkvi, kjer je mašo vodil pater Vinko Škafar.

Nedeljsko popoldne pa je bilo namenjeno 
Etno-dalmatinskemu večeru v Poličevi kleti, 
ki jo je organiziral Vinotoč Polič. 

Osrednji dogodek Aninega tedna je bila 
občinska proslava »Tu sem doma«, 20. ju-
lija, ki je bila namenje-
na praznovanju 20 let 
obstoja Občine Sveta 
Ana. Člani Kulturnega 
društva in Ljudske pev-
ske so pripravili pester 
kulturni program. Na 
proslavi so bila podelje-
na številna priznanja in 
nagrade. Plaketo Obči-
ne Svete Ane so dobi-
le Ljudske pevke in dr. 
Terezija (Zinka) Zorko. 
Bronasti grb občine so 
dobili Verica Golob, 
Karl Škrlec in Folklorna 
skupina Kulturnega dru-
štva Sveta Ana, ki letos 
prav tako obeležuje 20. 
obletnico delovanja. Za 
dolgoletno aktivno delo-
vanje vseh generacij dru-
žine na raznih področjih 
družbenega življenja je 
dobila srebrni grb dru-
žina Urbanič. Zlati grb 
je dobil Drago Ruhitel, 
ki s svojim požrtvoval-
nim delom v raznih dru-
štvih in z vsesplošnim 
delovanjem prispeva v 
dobrobit občine. Tudi 
dijaki in študentje, ki so 
v preteklem šolskem letu 
dosegli nadpovprečne 
rezultate, so bili nagra-

jeni: Tamara Lovrenčič, Urška Kastelic, Ben 
Šnajder, Domen Šnajder, Žan Rola, Tamara 
Ketiš, Mihaela Roškarič, Urban Rajter, Milan 
Ketiš in Katja Breznik. 

Skozi teden se je zvrstilo veliko športnih 
dogodkov v organizaciji raznih društev. Na-
selja in posamezniki so se lahko pomerili v 
različnih disciplinah: odbojka na mivki, mali 
nogomet, ribolov, balinanje, namizni tenis, 
badminton, rusko kegljanje, šah, streljanje z 
zračno puško in košarka. 

Nekatere prireditve v občini so že tradi-
cionalne, med njimi je zagotovo Potopisni-
kulinarični večer v organizaciji Mladinske 
kulturne zadruge. Letos so obiskovalci lahko 
občudovali lepote države Oman in okusi-

li njihovo kulinariko. 
Člani Kulturne zadru-
ge so s sklopu Anine-
ga tedna pripravili še 
likovne delavnice za 
otroke. Tudi kuhanje 
štajerske kisle juhe je 
tradicionalni kulina-
ričen dogodek, ki je 
prav tako bil v Aninem 
tednu. Lep poletni ve-
čer so pripravili člani 
Cerkveno-prosvetnega 
pevskega zbora, ki so 
z znanimi slovenskimi 
in tujimi melodijami 
očarali številne goste. 
Četrtek, 26. julij, je bil 
namenjen praznovanju 
godu sv. Ane s slovesno 
mašo in prvim kra-
marjem, ki so na svo-
jih stojnicah ponujali 
številne izdelke. Zvečer 
pa je Občino Sveta Ana obiskal pesnik Tone 
Kuntner. V zanimivem kulturno obarvanem 
večeru je Kuntner predstavil svojo pesniško 
zbirko Zamrznjena Pomlad, ki jo je posvetil 
100. obletnici Cankarjeve smrti in 30. oble-
tnici slovenske Pomladi. Folklorna skupina 
je v petek zvečer obeležila 20 let delovanja. 
V ta namen so člani skupine pripravili kul-
turno prireditev, na kateri so se predstavili s 
številnimi folklornimi plesi, gostje večera pa 
so bili plesalci iz Folklornega društva Rožma-
rin Dolena.

Zadnja sobota pred žegnanjsko nedeljo je 
bila namenjena pohodu konjenice po mejah 
Občine Sveta Ana in postavitvi klopotca z 
uradno razglasitvijo rezultatov tekmovanj 
v Aninem tednu. Na postavitvi klopotca so 
pester program pripravili člani Etnografske 
skupine Turističnega društva, ki so z zgodbo 
o vrnitvi Vajcrljeve družine na domačijo obi-
skovalce vsekakor nasmejali. Pri postavitvi 
klopotca pomagali člani Turističnega društva 
in naselji Froleh ter zg. Bačkova. 

V nedeljo, 29. julija, je osrednji trg Svete 
Ane zajela množica obiskovalcev. Nekate-
ri so se udeležili slovesne maše, nekateri so 
se sprehajali med stojnicami, nekateri pa so 
vročino premagovali pri gostinskih ponudni-

kih in pod šotorom, kjer so gasilci pripravili 
družabno srečanje in srečelov z ansamblom 
Anovški fantje. Žegnanjsko dopoldne je po-
pestril mimohod godbe na pihala in Twirling 
klub Aninih mažoretk. Anin teden se je po 
desetih  dneh dogodkov zaključil tradicional-
no, z gasilsko veselico, kjer so množico ljudi 
zabavali Štajerski fakini.

O.U. 
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Praznik Krajevne skupnosti Voličina - 8. do 30. september 2018

Nagrajeni dijaki in študentje

Zakonci jubilanti

Poletna noč

Likovna kolonija Anina paletka

Kolesarjenje Postavitev klopotca  Foto: Marjan Dvoršak in O.U.

Priznanja in nagrade občine

Anin teden ob prazniku Občine Sveta Ana se je zaključeval s praznovanjem 
20. obletnice delovanja FS KD Sveta Ana pod mentorstvom Bojana Glaserja. 
Ob tej priložnosti je Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti 
posameznikom podelil tudi Maroltove značke za aktivno delo na folklornem 
področju. Prejemniki  bronastih Maroltovih značk in priznanj so Tanja 
Kolar, Denis Liner, Rok Methans, Saša Brumec, Branko Krušnik, Larisa 
Morandel, Urban Rajter, Simon Rajter, Žan Rola in Anja Tlakar. SReBr

Fotoutrinki iz Aninega tedna

Obisk Toneta Kuntnerja



Dodelitev neprofitnih stanovanj pri Sveti Ani

V novem večstanovanjskem objektu 
Krivi Vrh 4 A pri Sveti Ani sta bili v 
skladu s Programom sofinanciranja 

zagotavljanja javnih najemnih stanovanj v le-
tih 2016 do 2020 (Ur. list RS št. 41/16, 88/16) 
pridobljeni dve neprofitni stanovanji.

Občina Sveta Ana se je na zgoraj navedeni 
program prijavila s projektom nakupa dveh 
stanovanj na podlagi sofinanciranja s strani 
Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, 
po katerem je eno stanovanje kupil Stano-
vanjski sklad in  eno občina. Skupna  vre-
dnost projekta  je znašala 119.669,81 €.

Projekt nakupa stanovanj se je v mesecu 
juliju zaključil. Stanovanjski sklad Republi-
ke Slovenije je za svoje stanovanje dal občini 
razpolagalno pravico in tako sta bili na voljo 
dve stanovanji za dodelitev.

V lanskem letu je občina v skladu z za-
konskimi določili izvedla Javni razpis za do-
delitev neprofitnih stanovanj v najem in na 
osnovi razpisa oblikovala prioritetno listo 
upravičencev za dodelitev.

Na osnovi pravnomočne prioritetne liste 
sta se stanovanji v začetku tega meseca  dode-
lili Jožici Cupać iz Ledineka 48, prvi s priori-
tetne liste, in Anni Germovšek, Zg. Ščavnica 
34, drugi s prioritetne liste.

O.U.

Občina Sveta Trojica v Slovenskih goricah

Investicijsko obarvano poletje

V Občini Sveta Trojica so letošnje po-
letje zaznamovale pomembne inve-
sticije. V središču Svete Trojice po-

teka celovita energetska sanacija poslovnega 
objekta na naslovu Trojiški trg 26. Gre za 
enega najlepših objektov na osrednjem trgu, 
ki daje značilno podobo veduti kraja. Hkrati 
z energetsko sanacijo bodo objekt tudi preno-
vili in izboljšali njegovo statiko, v prostorni 
mansardi pa bodo uredili veliko sejno sobo. 
V sklopu prenove bodo v 
tem znamenitem objektu, v 
katerem ima že danes pro-
store zavarovalnica, uredili 
tudi zdravstveno ambulan-
to. Po prenovi se bo vanj 
preselila še občinska upra-
va. Tako bodo svoje pro-
store v Kulturnem domu, 
ki jih je začasno zasedala 
občinska uprava, ponovno 
lahko uporabljala društva 
in druge organizacije za 
svoje potrebe.

Po besedah župana Obči-
ne Sveta Trojica Darka Frasa 
poteka celovita energetska 
sanacija poslovne stavbe na 
Trojiškem trgu 26 v okviru 
projekta, ki so ga zasnova-
li v skladu z določili Operativnega programa 
evropske kohezijske politike za obdobje 2014–
2020 in ministrstva za infrastrukturo, zato bo 
delno financiran s sredstvi iz evropske finanč-
ne perspektive 2014–2020. Celoten projekt, v 
katerega so vključeni občine Kidričevo, Poljča-
ne, Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Trno-
vska vas, Petrol, Slovenska energetska družba 
iz Ljubljane in poslovni inženiring Plistor, 
bodo izvedli v javno-zasebnem partnerstvu, v 
njegovem okviru pa bodo energetsko celovito 
sanirali več objektov iz omenjenih občin. V 
Občini Sveta Trojica bodo poleg že omenjene 
stavbe energetsko obnovili tudi osnovno šolo 
in vrtec.

V okviru celovite energetske sanacije bodo 
toplotno izolirali fasade, zamenjali stavbno 
pohištvo, izolirali strope neogrevanih pod-
strešij, vgradili termostatske ventile, prenovili 
prezračevalne sisteme, prenovili kotlovnice 
in toplotne postaje, vgradili toplotne črpalke, 
sanirali sisteme notranje razsvetljave ter vgra-
dili ustrezne sisteme za energetsko upravlja-
nje objektov. V osnovni šoli in vrtcu v Sveti 
Trojici so kotlovnico že zamenjali.

V skladu s pogodbami o javno-zasebnem 
partnerstvu, ki so med partnerji že podpi-
sane, bo zasebnik zagotovil 50,1 odstotek 
sredstev, do 37,46 odstotka sredstev bodo za 
projekt dobili iz kohezijskih skladov Evrop-
ske unije, 12,44 odstotkov sredstev pa bodo 
zagotovile občine. Vrednost celotnega pro-
jekta znaša 1,836 milijona evrov brez davka 
na dodano vrednost.

V vseh omenjenih občinah bodo skupno 
energetsko sanirali pet javnih objektov, od 
tega dva v Sveti Trojici. Skupno bodo zaradi 
tega zmanjšali izpuste toplogrednih plinov 
letno za preko 238 ton ter prihranili prav tako 
letno za 129.524 evrov toplotne in električne 
energije.

V vročih poletnih dneh so zaključevali tudi 
še zadnja dela pri mo-
dernizaciji ceste skozi 
Gočovo. Gre za mo-
dernizacijo okoli 1200 
metrov dolgega odseka 
regionalne ceste med 
Sveto Trojico in Trno-
vsko vasjo skozi naselje 
Gočova, ki je stala okoli 
900 tisoč evrov. Največ 
sredstev je prispevala 
Direkcija Republike 
Slovenije za infrastruk-
turo za preplastitev 
cestišča, medtem ko je 
Občina Sveta Trojica 
poskrbela za izgradnjo 
pločnikov, avtobusnih 

postajališč in javne razsvetljave. Prenovljena 
cesta, po kateri že nemoteno poteka promet, 
je izboljšala varnost prometa, uradno pa jo 
bodo otvorili predvidoma konec avgusta.

Sredi avgusta je bil s pravnomočno odločbo 
direkcije za infrastrukturo dokončno izbran 
tudi izvajalec del pri modernizaciji cestnega 
odseka skozi Spodnjo Senarsko. Gre za okoli 
1300 metrov dolg odsek regionalne ceste med 
Sveto Trojico in Cerkvenjakom skozi Spodnjo 

Senarsko. Tudi v tem primeru bo direkcija za 
infrastrukturo poskrbela za preplastitev ce-
stišča, Občina Sveta trojica pa bo zagotovila 
sredstva za izgradnjo pločnikov, avtobusnih 
postajališč in javne razsvetljave. Skupna vre-
dnost investicije znaša okoli 1,270 milijona 
evrov. Občina in direkcija za ceste bosta po-
godbo z izvajalci slovesno podpisali predvido-
ma konec avgusta, nato pa bodo kmalu stekla 
dela na terenu. Dela bosta izvajali podjetji Ko-
munala Slovenske gorice iz Lenarta in GMW 
gradbeništvo, mehanizacija Weindorfer iz 
Gornje Radgone, ki sta na javni razpis skupaj 
poslali najboljšo ponudbo.

Pogodba za izvedbo investicije je bila podpi-
sana v petek, 24. avgusta, v sejni sobi Občine 
Sveta Trojica, kjer so na novinarski konferenci 
podrobno predstavili investicijo v ureditev ceste 
in pločnika na regionalni cesti v Sp. Senarski. 
O podpisu pogodbe in poteku investicije bomo 
podrobneje poročali v septembrski številki Ov-
tarjevih novic.

Kot pravi Fras, bo v kratkem stekla tudi 
modernizacija 900 metrov dolgega odseka 
ceste v Porčiču od Dobaja do Postružnika. 
Prav tako bodo modernizirali ulico Pot v Do-
bravo in ob njej zgradili hodnik za pešce.

Občina Sveta Trojica bo še letos začela 
modernizirati tudi cesto od središča Svete 
Trojice do bodočega krožišča na regionalni 
cesti Lenart–Ptuj. Modernizacija bo poteka-
la fazno. Letos nameravajo zgraditi odsek do 
konca hiš v Sveti Trojici, naslednje leto pa po 
klancu navzdol do regionalne ceste. Ob ce-
sti bo po novem tudi pločnik, saj bo ta cesta 
povezovala sedanji del Svete Trojice z novim 
naseljem Trojica Jug.

Poleg tega v teh dneh potekajo v Občini 
Sveta Trojica številna vzdrževalna dela na jav-
ni cestni in komunalni infrastrukturi, tako da 
imajo na občini zares polne roke dela.

 

Dogodki v okviru čezmejnega projekta »Escape«

V Aninem tednu so potekale tudi pri-
reditve v sklopu čezmejnega pro-
jekta »Escape«. 25. julija 2018 je bila 

otvoritev prenovljenega Evangeličanskega 
pokopališča in točk strpnosti v Občini Sveta 
Ana.  Poleg Evangeličanskega pokopališča sta 
v občini še točki strpnosti cerkev sv. Ane in 
Ederjeva kapelica. Točke so povezane v Pot 
strpnosti, na kateri lahko obiskovalec doži-
vi enkraten pobeg v različnost ver, saj se na 
območju občine stikata katoliška in evange-
ličanska vera. Med potjo lahko obiskovalec 
raziskuje naravne in kulturne danosti občine, 
se okrepča pri lokalnih ponudnikih in v pri-
meru obiska točk na slovenski in madžarski 
strani osvoji praktič-
no nagrado. Točke so 
opremljene z informa-
cijskimi in označeval-
nimi tablami, pred-
stavljajo duhovni mir, 
strpnost med različni-
mi verami in sprostitev 
v neokrnjeni naravi. 
Blagoslov pokopališča 
je opravil škof Geza 
Erniša skupaj s farnim 
župnikom Antonom 
Frasom. Po blagoslovu 
in otvoritvi je bilo še 
kratko druženje in po-
gostitev. V petek, 27. 

julija 2018, je potekala pilotna izvedba Pobeg 
v različnost ver po točkah strpnosti v Občini 
Sveta Ana.  Pričetek in zbiranje udeležencev 
sta se pričela ob 9. uri v šotoru na parkirišču 
nad telovadnico. Obiskovalci so krenili po 
Poti strpnosti iz Svete Ane do Ederjeve kape-
lice, kjer je potekalo reševanje nalog. Sledil je 
tudi kratek postanek z okrepčilom. Nato so 
obiskovalci krenili proti Frolehu in nazaj na 
Sveto Ano, mimo cerkve sv. Ane. Kljub vro-
čemu dnevu se je pobega v različnost ver ude-
ležilo več kot 70 ljudi, ki so v  duhu strpnosti 
obiskali točke.

O.U.
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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

a történelemböl 
a jövöbe

iz zgodovine
v prihodnost

Európai Unió | Európai Regionális Fejlesztési Alap
Evropska unija | Evropski sklad za regionalni razvoj
SZLOVÉNIA – MAGYARORSZÁG
SLOVENIJA – MADŽARSKA

SI-HU

Jožica Cupać pred večstanovanjskim objektom

Modernizacija ceste skozi Gočovo je povečala varnost v cestnem prometu.

V središču Svete Trojice izvajajo celovito energetsko sanacijo in pre-
novo znamenitega poslovnega objekta, ki daje značilno veduto kraju.



Občina Sveta Trojica je pred nedavnim komu-
nalno opremila večji del parcel v novo nasta-
jajočem naselju Trojica Jug, v katerem bo zra-
slo 56 družinskih hiš. Za komunalno opremo 
naselja bodo namenili blizu 427 tisoč evrov, 
dela, ki potekajo fazno, pa na podlagi javnega 
razpisa izvaja Komunala Slovenske gorice iz 
Lenarta. V zgornjem delu novega naselja dva 
zasebna investitorja že gradita družinski hiši, 
medtem ko se gradnja tretje začenja. V spo-
dnjem delu, kjer je investitor že poskrbel za 
gradbeno dovoljenje za izgradnjo 23 družin-
skih hiš, pa ne stoji še nobena, vendar bodo 
prvo začeli graditi v kratkem. Za zdaj ponuja 
kupcem izgradnjo nadstandardnih hiš v tem 
delu naselja Trojica Jug podjetje SH Global, 
kmalu pa naj bi začel svoje montažne hiše 
na ključ, ki bodo verjetno nekoliko cenejše, 
ponujati nov ponudnik. Kakorkoli že, nase-
lje Trojica Jug je začelo rasti. Glede na to, da 
je stanovanjska gradnja v Sloveniji ponovno 
oživela, je mogoče pričakovati, da bo pov-
praševanje za parcelami in hišami na južnih 
pobočjih Svete Trojice veliko. Kot pravi žu-
pan Darko Fras, so parcele različnih veliko-
sti, zato lahko vsak investitor najde primerno 
zase. Cena kvadratnega metra komunalno 
opremljene parcele se giblje okoli 30 evrov za 

kvadratni meter. Na voljo so parcele od okoli 
16 do 30 tisoč evrov. Seveda pa bodo tisti, ki 
bodo med prvimi kupci, lahko izbirali tudi 
mikrolokacijo, kar je velika prednost. Vsak 
investitor se lahko sam odloči, kako bo gra-
dil – ali v lastni režiji ali pa bo kupil hišo od 
podjetja, ki mu jo bo zgradilo na ključ.

Več kot polovica parcel je že popolnoma ko-
munalno opremljenih. Na njih so vsi potrebni 
priključki, ceste oziroma ulice do parcel so 
narejene, ob ulici pa je postavljena javna raz-
svetljava. Ko bo zgrajena več kot polovica hiš, 
bodo ulice tudi asfaltirali, prej pa ne, da ne bi 
asfalta uničili že med gradnjo. Za komunalno 
opremo vseh parcel in novega naselja bo ob-
čina namenila nekaj več kot 450 tisoč evrov.

Pod naseljem Trojica Jug načrtujejo ben-
cinski servis. V zvezi s tem že potekajo pogo-
vori s Petrolom. Nekatera trgovska podjetja 
se zanimajo tudi za gradnjo trgovine oziroma 
trgovin pod naseljem, kar dela lokacijo za bo-
doče investitorje družinskih hiš v novem na-
selju še bolj zanimivo in vabljivo, še zlasti, ker 
so v bližini naselja čudovito Trojiško jezero, 
gozdovi vključeni v Naturo 2000 in priključek 
na avtocesto, po kateri je v 12 minutah mogo-
če priti v Maribor.

T. K.

Občina Sveti Jurij v Slovenskih goricah

OPN, dela na občinskih in državnih cestah
Na 26. seji jurovskega občinskega sveta obravnava Občinskega prostorskega načrta

Šestega septembra 2018 bodo občin-
ski svetniki Občine Sv. Jurij v Slov. 
gor. zasedali na 26. redni seji. Ena iz-

med pomembnejših točk dnevnega reda bo 
obravnava OPN v drugem branju. Kot smo 
poročali v prejšnji številki Ovtarjevih novic, 
je bil postopek za sprejem novega OPN zelo 

dolg. Glede na to, da s strani nosilcev urejanja 
prostora v drugem branju ni bilo pripomb, je 
pričakovati, da bo nov OPN stopil v veljavo v 
prihodnjem mesecu. Na omenjeni seji bodo 
svetniki obravnavali tudi rebalans proračuna 
in poročilo o poslovanju in delu občine v prvi 
polovici tekočega leta.

Dela na občinskih in državnih cestah v Občini Sv. Jurij v Slov. gor.
Po prenovi cestnega 

odseka v Žitencah in 
delih na cesti v Vardi so 
se v tem mesecu pričela 
tudi prva obnovitvena 
dela na cestnem odse-
ku Malna–Plodršnica. 
Dela na omenjenem ce-
stnem odseku v dolžini 
1500 m so del Ureditve 
občinskih cest, faza III. 
Izvajalo jih bo podjetje 
Asfalti Ptuj, d. o. o.

Na državni cesti, ki 
poteka skozi jurovsko 
občino, se trenutno 
izvajata dva večja pro-
jekta, in sicer sanacija 

plazu v Zg. Partinju, 
ki prehaja v sklepno 
fazo, in sanacija pla-
zu v Jurovskem Dolu. 
Sanacijo plazu v Zg. 
Partinju izvaja podje-
tje Pomgrad iz Murske 
Sobote, sanacijo pla-
zu v Jurovskem Dolu 
pa gradbeno podjetje 
Gaal, d. o. o., iz Podče-
trtka.

Otvoritev prenovljene ceste v Žitencah 
26. julija 2018 je občina Sv. Jurij v Slov. gor. 

pripravila krajšo slovesnost ob odprtju preno-
vljene in modernizirane ceste (LC 2031 102), 
Žitence–Sv. Ana. Cesta v dolžini 600 m in ši-
rine 3,5 m je bila prenovljena in preplaščena 
z novo asfaltno podlago po sistemu hladne 
reciklaže. Investicija v ta projekt je znašala 
nekaj manj kot 50.000 €, gradbena dela pa je 
izvedlo podjetje Skala, Drago Kerec, s. p.

Slovesnosti so se udeležili župan Občine Sv. 
Jurij v Slov. gor. Peter Škrlec, podžupan obči-
ne Sv. Ana Drago Ru-
hitel, član občinskega 
sveta Občine Sv. Jurij 
v Slov. goricah Branko 
Lorbek, krajani Žitenc 
ter farna župnika iz Sv. 
Ane in župnije Sv. Jurij 
v Slov. gor. Tonček Fras 
in dekan dr. Janko Gör-
gner, ki sta blagoslo-
vila obnovljeno cesto. 
Otvoritve se je udeležil 
tudi Drago Kerec, la-
stnik podjetja Skala, ki 
je opravilo gradbena 
dela na tem cestnem 
odseku, in predstavniki 
drugih lokalnih grad-
benih podjetij.  

Zbrane je v krajšem nagovoru pozdravil 
jurovski župan Peter Škrlec, ki se je zahvalil 
izvajalcem del za kvalitetno in hitro opravlje-
na dela ter Marjanu Bračku za opravljen nad-
zor pri izvajanju del. Uporabnikom ceste pa 
je zaželel mirno varno vožnjo brez prometnih 
nesreč. 

Posebna zahvala pa gre tudi krajanom Ži-
tenc, ki so poskrbeli za pogostitev po ura-
dnem delu otvoritve.

Dejan Kramberger

Dobra  
letina buč

Letošnja letina je bila na-
klonjena pridelovalcem 
buč. Ponekod še vidimo 

pobiranje in trebljenje buč na 
tradicionalen način. 

Franc Bratkovič
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Obvestilo o javnih pozivih/razpisih v Občini 
Sveta Trojica v Slovenskih goricah

Občina Sveta Trojica v Slovenskih goricah obvešča o objavi sledečih pozivov/razpisov :

Javni razpis/poziv Objava Vloge do

Javni razpis za dodelitev pomoči za razvoj kmetijstva in 
podeželja v Občini Sveta Trojica v Slovenskih goricah 
za leto 2018

26. 7. 2018 15. 9. 2018

Javni poziv za oddajo vlog za uporabo športnih 
objektov Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah v 
letu 2018

3. 8. 2018 10. 9. 2018

Javni poziv za dodelitev enkratne pomoči za 
novorojence v Občini Sveta Trojica v Slovenskih 
goricah za leto 2018

3. 8. 2018 8. 9. 2018

Celotno besedilo  razpisov je objavljeno na spletni strani Občine Sveta Trojica v Slo-
venskih goricah: www.sv-trojica.si , rubrika »Razpisi, pozivi in javna naročila«, lahko pa 
ga dvignete tudi osebno v sprejemni pisarni Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah v 
času uradnih ur.

Župan Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah
Darko Fras, univ. dipl. prav.

Javni razpis za dodelitev finančnih nagrad dijakom  
in študentom v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah

za šolsko/študijsko leto 2017/2018

Občina Sv. Jurij v Slov. goricah je dne 13. 7. 2018 objavila Javni razpis za podelitev fi-
nančnih nagrad dijakom in študentom v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah za šolsko/študijsko 
leto 2017/2018. 

Občina Sv. Jurij v Slov. goricah razpisuje finančna sredstva iz proračuna občine, ki so 
namenjena dijakom oz. študentom, ki dosegajo nadpovprečne rezultate pri pridobivanju 
osnovne izobrazbe ali zraven rednega šolanja izkazujejo še intelektualno ali umetniško 
nadarjenost oz. dosegajo izjemne dosežke na različnih področjih. 

Besedilo javnega razpisa in ostala razpisna dokumentacija sta objavljena na spletni stra-
ni občine: www.obcinajurij.si, dobite ju lahko tudi na sedežu občine v času uradnih ur.

Razpisani rok za oddajo vlog je ponedeljek, 15. 10. 2018, do 15. ure. 

Občina Sv. Jurij v Slov. goricah,  
Peter Škrlec, župan

Plaz Jurovski Dol

Otvoritev ceste v Žitencah

Sanacija plazu v Zg. Partinju



Sedemnajstič veteranski Pohod ob Muri

V dneh osamosvojitvene vojne za Slo-
venijo konec junija in v začetku ju-
lija 1991 je v Radencih ob domačih 

teritorialcih aktivno sodelovala v spopadih z 
oklepno enoto JLA polkovnika Popova tudi 
enota Teritorialne obrambe iz Lenarta. O po-

drobnostih teh dogodkov je 3. julija zvečer 
številnim zbranim v Radencih govoril Darko 
Škerget, nekdanji predsednik Območnega 
združenja veteranov vojne za Slovenijo iz Le-
narta. Na slovesnosti pa je sodelovalo večje 
število pripadnikov te veteranske organizacije 
iz Lenarta. 

Iz Gornje Radgone, kjer je bil start nekaj 
po 18. uri, je od spominskega obeležja »Ni-
koli več« krenila kolona letošnjega že 17. 
veteranskega »Pohoda ob Muri«.  Cilj je bil 
v Radencih, pri tamkajšnjem spominskem 
obeležju ob Boračevskem potoku, kjer so to-
krat odkrili še dvoje spominskih obeležij:  dva 
tetraedra. Prvi spominja na »Hranjenje orož-
ja 1990–1991«, drugi pa »Obranili domovino 
1991«.  

Članicam in članom veteranskih orga-
nizacij so se na pohodu pridružili številni 
občanke in občani. Župan Občine Radenci 
Janez Rihtarič je imel pozdravni nagovor, 
slavnostni govornik pa je bil predsednik Zve-

Združenje za vrednote NOB je izvedlo 
nekaj zanimivih dogodkov

V mesecu juniju je obeležilo 25. ju-
nij  s tradicionalnim srečanjem pri 
bolnišnici Cafa v Voličini. Zbralo se 

je ogromno članov. Poleg obiska lokalnega 
spomenika so člani posvetili pozornost tudi 
aktualnim razmeram ter informacijam in se 
seznanili s prihajajočimi aktivnostmi. Seveda 
pa je bilo zanimivo tudi samo druženje na 
dvorišču domačinov, družine Kocbek.

28.  julija  so opravili komemoracijo ob 
spominski plošči ustreljenim članom družine 
Druzovič na kulturnem domu v Selcih. Ma-

rija Šauperl je v svojem govoru predstavila 
tragično zgodbo družine in Jožice, ki se ji je 
uspelo vrniti iz Auschwitza in vso tragično 
zgodbo tudi povedati. Šauperlova je poudari-
la, da sodoben svet ni daleč od odnosov med 
ljudmi, kot jih poznamo iz časov svetovnih 
vojn. Ne smejo se vrniti taka taborišča, kjer 
je en del človeške rase nasilno uničeval drugi 
del človeštva. Zato naj živijo sloga, sodelova-
nje, razumevanje, dostojanstvo, mir, lepota 
življenja! Prenehajmo z razlikovanjem in pi-
šimo skupno zgodovino; zgodovino dejstev 

in resnice. Zgodovino sonca in svetlo-
be! Zgodovino bogastva, razvoja, miru, 
kvalitete življenja. 

4. avgusta pa so člani združenja se po-
dali na strokovno ekskurzijo v zanimive 
kraje Notranjske in Krasa, v Babno polje. 
Ob spoznavanju ljudi, njihovih navad, 
zanimive dediščine so preživeli zanimiv 
dan, bogato vodenje in veliko novega.

28. septembra se bo v Knjižnici Le-
nart odvijala okrogla miza na temo 
NOB v Slovenskih goricah. Vljudno 
vabljena vsa zainteresirana javnost.

Alojz Bezjak

56. Mednarodni kmetijsko-živilski sejem 
AGRA 2018

Na 56. Mednarodnem kmetijsko-ži-
vilskem sejmu od 25. do 30 avgusta, 
ki se je po tradiciji pričel v rahlem 

dežju, se je na 71.300 m2 metrih površin 
predstavilo 1.840 razstavljavcev iz 32 držav. 
Slovesnega odprtja sejma se je udeležilo ve-
liko število gostov, katere je najprej pozdravil  
predsednik uprave Pomurskega sejma Janez 
Erjavec. Predstavil je dogajanje v času sejma, 
ob tem pa se zahvalil razstavljavcem, ki so s 
svojimi razstavami in drugimi sejemskimi 
dogajanji prispevali k uspešnosti  sejma. Ker 
je letošnji sejem izpostavil mlade v agroži-
vilstvu, generacijsko prenovo, inovativnost, 
znanje in povezovanje mladih kmetovalcev, 
je bil slavnostni govornik predsednik sloven-
ske podeželske mladine 
Rok Damijan, ki je sejem 
tudi odprl. Sejem, najve-
čji v tem delu Evrope, je 
bil dobro obiskan, saj ga 
je obiskalo okoli 120.000 
obiskovalcev. Med njim je 
bilo veliko obiskovalcev 
iz sosednjih Avstrije, Ma-
džarske in Hrvaške. Sejem 
vsako leto povabi državo 
partnerico, ki se predstavi 
s svojo kulinarično, vinsko 
in turistično ponudbo. Le-
tos je bila to Makedonija. Z 
bogato kulinarično in vin-

sko ponudbo se je s področja UE Lenart na 
sejmu v organizaciji LAS OVTAR Slovenskih 
goric že sedmič predstavilo veliko ponudni-
kov z domačimi dobrotami in vinom iz Slo-
venskih goric.

Sejem so si med številnimi pomembnimi 
in znanimi obiskovalci ogledali tudi dose-
danji kmetijski minister in predsednik DZ 
Dejan Židan, makedonski kmetijski minister 
Ljupčo Nikolovski, predsednik Zadružne 
zveze Slovenije Peter Vrisk, predsednik kme-
tijsko-gozdarske zbornice Cvetko Zupančič, 
ministra, ki opravljata tekoče posle, Zdravko 
Počivalšek in Gorazd Žmavc, ter nekaj po-
slancev DZ.

Ludvik Kramberger

Benedikt kot prizorišče gasilskega tekmovanja

Člani in članice PGD Benedikt so se tudi 
letos zavzeto pripravljali na izvedbo že 
6. Spominskega meddruštvenega tek-

movanja v spomin na pokojna člana društva 
Dušana Mauriča in Marjana Klobasa. Letos 
so vključili tudi gasilsko mladino ter starejše 
gasilke in gasilce, kar je pomenilo sodelova-
nje kar 34 ekip različnih starostnih struktur.

V dopoldanskem delu, ki je potekal v okvi-
ru spominskega tekmovanja in  hkrati za ligo 
GZ Lenart, je sodelovalo 10 ekip. Popoldan-
ski del pa je zajel člane, članice, starejše gasil-
ke in gasilce, prav tako v oba namena.

Rezultati tekmovanja:
Pionirke: 1. mesto: PGD Trnovci. Pionirji: 

1. mesto: PGD Sveti Jurij v Slovenskih gori-
cah, 2. mesto: PGD Osek, 3. mesto: PGD Sve-
ta Ana.

Mladinci: 1. mesto: PGD Grsuplje, 2. me-
sto: PGD Benedikt, 3. mesto: Maribor Stu-
denci.

Starejši gasilci: 1. mesto: PGD Slovenja vas, 
2. mesto: PGD Tinje, 3. mesto: PGD Sveti Ju-
rij v Slovenskih goricah.

Starejše gasilke: 1. mesto: PGD Spodnji 
Ivanjci, 2. mesto: Trnovci.

Članice: 1. mesto: PGD Senešci, 2. mesto: 
PGD Benedikt-A, 3. mesto: PGD Trnovci.

Člani: 1. mesto: PGD 
Šratovci, 2. mesto: Dra-
ža vas, 3. mesto: PGD 
Sveta Trojica.

Pri podelitvi so ekipe 
za  prva tri mesta pre-
jele pokale v trajno last. 
Prehodna pokala sta 
bila za eno leto zaupana 
pri članicah PGD Sene-
šci, pri članih pa PGD 
Šratovci.

Podeljeni sta bili še dve nagradi; za najbolj 
oddaljeno enoto so prejeli velikega petelina 
člani PGD Kamniška Bistrica, za najstarejšo  
gasilko udeleženko pa je malega petelina od-
nesla domov domača gasilka Lidija Ščap. Obe 
nagradi sta bili tudi letos bili kot že leta do-
slej donaciji Stojana Tomažiča, samostojnega 
podjetnika iz Drvanje 29.

PGD Benediktu je ponovno uspelo tekmo-
vanje dobro izpeljati, saj so bili zadovoljni s 
potekom tekmovanja kot tudi s številom pri-
sotnih ekip, kar je še bolj podkrepilo njihovo 
voljo in energijo za že 7. spominsko tekmova-
nje v prihodnjem letu.  

Po podatkih predsednika PGD Benedikt 
Franca Laknerja zapisala Saša Lovrenčič, foto 

Igor Barton

Tekmovanje za Anin pokal

V sklopu praznovanja občinskega pra-
znika Občine Sveta Ana je PGD Sveta 
Ana organiziralo že sedmo tekmova-

nje za Anin pokal. Tekmovanje je potekalo v 
petek, 20. julija. V popoldanskih urah so se 
najprej pomerile veteranske ekipe. V kategoriji 
starejše gasilke so prvo mesto osvojile veteran-
ke PGD Spodnji Ivanjci, med starejšimi gasilci 
pa so prvi bili veterani PGD Slovenja vas.

V nočnih urah je potekalo še nočno tek-
movanje za Anin pokal. Ekipe članic in čla-
nov so se lahko pomerile v vaji spajanja sesal-
nega voda in v vaji z motorno brizgalno. Med 
ekipami članic, ki jih je letos bilo rekordno 
deset, so v vaji z motorno brizgalno prvo me-
sto osvojile članice PGD Benedikt članice A, 
v spajanju sesalnega voda pa članice domače-
ga društva PGD Sveta Ana. Med ekipami čla-
nov so prvo mesto v vaji z motorno brizgalno 

osvojili člani PGD Slovenja vas, v vaji spaja-
nja sesalnega voda pa člani PGD Draža vas. 
Ekipi, ki sta osvojili prvi mesti v vaji z motor-
no brizgalno, sta dobili tudi prehodni pokal.

Vsem ekipam iskrene čestitke.
M. Ž., foto: D. B.

ze policijskih veteranskih društev »Sever« v 
Sloveniji dr. Tomaž Čas, ki je opomnil na vse 
prehitro potvarjanje dogajanj pred in med 
osamosvojitveno vojno 
kakor tudi na veliko 
sovražnega govora ter 
ustanavljanje »vzpore-
dnih« veteranskih or-
ganizacij. 

V kulturnem pro-
gramu so sodelovali 
Pihalni orkester Gor-
nja Radgona, Vokalni 
kvintet Klopotec Kape-
la in  mlada pevka Stela 

Tavželj z Osnovne šole Sveta Trojica. 
Filip Matko Ficko
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Plamenke ponovno razveselile z razstavo

Pri Kulturnem društvu Benedikt deluje 
že vrsto let ročnodelska skupina Pla-
menke, ki je tudi letos ob občinskem 

prazniku pripravila bogato razstavo ročnih 
del. Njihova snidenja se vrstijo preko leta ob 
torkovih popoldnevih, ko ob klepetu in dru-
ženju nabirajo nova znanja na področju roč-
nodelstva. 

Njihova letošnja predstavitev je bila bogata 
predvsem z namiznimi prti in dekoracijami. 
Obiskovalcem so v dar izdelale slovenski sim-
bol, nagelj, ki bo odslej krasil domove števil-
nih obiskovalcev. Ob kulturnem programu, 
ki so  ga obogatle pevke ljudskih pesmi Žitni 
klas, obenem tudi botre 
Plamenkam, so se pred-
stavili še člani Društva 
upokojencev Hoče s 
svojo dramsko in pev-
sko skupino. Prireditev 
je povezala Saša Lo-
vrenčič, tokrat s pomo-
čjo nečakinje Lily Buhi-
njak, ki občasno prihaja 
med Plamenke in se že 
uči ročnih spretnosti. 
Eden izmed projektov 
Plamenk v naslednjem 
letu bo, da mlajšim 

predstavi svoje delo in  jih nauči uporabljati ne 
samo šivanko, marveč tudi pletilke in kvačko.

Saša Lovrenčič

Zapeli ob prazniku v DSO Gornja Radgona

Sedem deklet in osem fantov mešanega 
pevskega zbora Medobčinskega društva 
invalidov Lenart v Slovenskih goricah 

je v petek, 22. junija, zapelo v čast dneva dr-
žavnosti. Slovesnost so 
pripravili v Domu sta-
rejših občanov Gornja 
Radgona, ki letos pra-
znuje deseto obletnico 
delovanja. Zbor, ki ga 
vodi Vlado Maguša in 
praznuje letos 20-le-
tnico delovanja, je bil 
sprejet z navdušenjem. 
Koncertu je sledila za-
hvala petim slikarjem 
(Jasna Brunskole, Cvet-
ka Pišek, Milena Marija 
Reščič, Terezija Šegula 
in Filip Matko Ficko) 
za pripravo likovne 

razstave, ki bo prostore DSO Gornja Radgo-
na krasila čez poletje. 

Filip Matko Ficko

Diabetiki Lenarta na pikniku v Konjišču

Vsak prvi ponedeljek v mesecu ima-
mo člani Društva diabetikov Lenart 
pohod po okoliških krajih Lenarta, k 

pohodu smo tokrat dodali tudi piknik. V po-
nedeljek,  2. julija, smo se člani društva ob 9. 
uri zbrali pred trgovino Klasek. Prišlo nas je 
veliko članov, saj se nas je zbralo kar 65, kar 
je eno od večjih števil na naših pohodih. Bili 
smo že zjutraj dobre volje, saj smo vedeli, da 

nas bo ta dan grelo sonce.  Po začetnem poz-
dravu smo se odpravili z avtomobili v Zg. Ko-
njišče. Tam smo si privoščili kavico in malico, 
ki nam jo je pripravila naša članica Marija, se 
okrepčali in po prijetnem klepetu odpravili 
na pohod. Ta je potekal ob reki Muri, ob Ko-
njiških jezerih in ogledu najstarejšega hrasta, 
ki so ga potegnili iz reke in ga tudi primerno 
zaščitili. Ker so nekateri bili prvič v tem kraju, 

so bili nad videnim zelo nav-
dušeni in veseli, da smo si šli 
ogledat naravne lepote kraja.

Privoščili smo njihove zna-
ne specialitete – ribe ali čevap-
čiče. Ob dobri hrani, rujni ka-
pljici in lepo zapeti pesmi, ki ji 
je kot vedno na pobudo naše 
Milke pritegnilo kar nekaj grl, 
smo se dobre volje družili v 
pozno popoldne.

Predsednica D. D. Lenart 
Ingrid Belšak

Dopustovanje upokojencev na morju

Ne mine leto, da se slovenskogoriški 
upokojenci ne bi odpravili na morje. 
Tudi letos, meseca julija, smo bili na 

enotedenskem dopustu v Izoli, v našem ho-
telu Delfin. Družimo se že veliko let, imamo 
se lepo in uživamo. Za vse ostalo pa poskrbi 
vodstvo hotela, da nam je pri njih zares lepo.

Dragi sovrstniki, pridružite se nam 20. no-
vembra 2018. Tokrat bo že četrto leto prevoz 
zastonj. Informacije dobite pri naši vodji Ani-
ci Šešerko - telefon: 041 474 843.

Lepo vabljeni! 
Adelena Neuvirt

Blagoslov obnovitvenih del cerkve Sv. 
Treh kraljev

Na dan praznovanja Marijinega vne-
bovzetja je v podružnični cerkvi Sv. 
Treh kraljev ob pozni maši, ki jo je 

ob somaševanju domačega župnika Marjana 
Role in dr. Antona Ožingerja ter dveh dia-
konov in ministrantov daroval p. Egon Hri-
beršek, potekal blagoslov obnovitvenih del 
na cerkvi. Sv. Treh kraljev.  Mašo je s petjem 
popestril pevski zbor župnije Benedikt, ki ga 
je vodila zborovodkinja in organistka Majda 
Fras Leva. Maši sta sledila tudi starša  novo-
mašnika p. Egona Hriberška iz Križevec pri 
Ljutomeru. Patra in številne navzoče verni-
ke, ki so prišli iz domače župnije Benedikt in 
župnije Negova, je pozdravil župnik Marjan 
Rola, ki upravlja omenjeni župniji, in se je 
zahvalil vsem, ki so pomagali pri obnovitve-
nih delih, zlasti čiščenju zvonika od debelega 
sloja golobjih iztrebkov. Dela pri obnovi so 
zajemala postavitev novih stranskih vrat, be-
ljenje dela notranjosti cerkve in »zamreženje« 
odprtin v zvoniku. Vsa opravljena dela so ve-
ljala okoli 40.000 evrov. K temu je 5.000 evrov 
prispevala Občina Benedikt, ki je župniku 
Marjani Roli hvaležna, da tako vzorno skrbi 
za ureditev župnijske in podružnične cerkve. 
Ker romarska cerkev, ki ji pravijo slovensko-
goriška katedrala, privablja vse več turistov, se 
bodo odslej lahko povzpeli po stopnicah na 
zvonik in si z njega ogledali slikovito bližnjo 

in daljno okolico Slovenskih goric. Po konča-
ni maši je bilo poskrbljeno za vinsko kapljico, 
za dobro voljo pa je poskrbel glasbeni ansam-
bel Domači muzikanti. 

Ludvik Kramberger

Oratorij v Benediktu

Nekaj v Benediktu v Slovenskih go-
ricah se je premaknilo že devetič.  
Nekdo Ga ni samo slišal, ampak je 

tudi storil kot je On rekel. Srčnost je drla v 
potokih, obrazi so žareli, srca so ubrala me-
lodijo ljubezni, utrjene v veri in potopljene v 
globine upanja. Kaj se je torej zgodilo? Naš 
nebeški Očka je klical animatorje, duhovnike 
in otroke na Oratorij v Benediktu! Benediktu 
je spodneslo tla pod nogami, a hkrati še niko-
li prej ni tako trdno stal kot te dni, (v objemu 
Indijancev s Friderikom Barago na čelu) zavit 
v slavilne pesmi 
ob zvenu kitare, 
otroški smeh, de-
lavnice - od giga 
mehurčkov, avto-
pralnice do mini 
živalskega vrta, 
proge prežive-
tja itd. Tudi naši 
želodčki so bili 
hvaležni ob požr-
tvovalnosti vseh 

izvrstnih kuharjev in kuharic. To pa še ni bilo 
vse, kot vsako leto se je na glavnem prizorišču 
znašel tudi pohod v Negovo in legendarne 
vodne (tudi hudo blatne) igre. Vsemu je kot 
krona na vrhu torte sledila še sv. maša, pri ka-
teri je od petja in srčnosti Božjih otrok cerkev 
kar pokala po šivih. 

Za koga? Za Benedikt in Boga! 
Oratorij v številkah: 9. leto zapored, 22 

animatorjev, 89 otrok, duhovni asistent Jure 
Sojč, žpk. Marijan Rola.

Barbara Gungl, foto: Igor Barton

Oratorij Sv. Rupert - Voličina
Ko se 8. 7. 2018 oratorijski teden je pričel,  
otroški živ žav okrog cerkve je donel. 
Z indijanskimi peresi na glavi 
in črtami na licih, ki pripadajo takšni pojavi, 
smo spoznavali Barago, misijonarja 
in ga označili za pravega 'carja' -  
kako potrpežljivo in mirno je živel, 
bolj kot zase za druge skrbel 
in širil resnico o Kristusu med indijanci, 
ki so postali njegovi oznanjevalci. 
Tako kot to smo mi, 
kadarkoli naša pesem Ga slavi. 
Spoznali smo torej tega velikega moža, 
ki se odpravil je na drugi del sveta. 
Po njegovem zgledu smo se tudi mi na izlet podali, 
živalski vrt in cerkev v Slovenskih Konjicah obiskali. 
Ker pa to še ni bilo dovolj,  
smo se odločili za nekaj atraktivnega bolj -  
privoščili smo si oratorij čez noč 
in med vodnimi igrami v smehu kričali na pomoč. 
Ob tem vsem smo še marsikaj izdelovali, 
med katehezami pridno sodelovali, 
ob velikih igrah pa uživali tako,  
da je po celi fari moč slišati bilo. 

Pet čudovitih dni smeha in veselja 
zaključila je sveta maša, ki krasila jo je ena želja, 
da tudi prihodnje leto bi v Njegovem imenu se zbrali 
ter še naprej tako povezani kot letos ostali.

Zahvaljujemo se OŠ Voličina, Občini Lenart, 
gostilni Vinska Trta in staršem za darove.

K. P.
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MPZ MDI Lenart letos praznuje 20-letnico delovanja

Blagoslov obnovitvenih del cerkve Sv. Treh 
kraljev – novih stranskih vrat v cerkev



Blagoslov zelišč pri Rupertu

Za nami je največji Marijin praznik, ve-
lika maša. Tudi tokrat smo v Voličini 
že devetič pripravili blagoslov šopkov 

iz zdravilnih rastlin in cvetja. Na predvečer 
praznika smo se dobili na Čučkovi doma-
čiji, kjer smo spletali šopke. Kot nekoč smo 
nabrale rastline na travnikih, robovih njiv in 
vrtovih, tokrat v gumijastih škornjih in z de-
žnikom. Močno je deževalo, vendar smo za 
dež hvaležne, saj so rastline v Ruperških vr-
tovih že pošteno čutile žejo. Lepo število vseh 
generacij nas je bilo. Dišalo je po mnogih 
zdravilnih rastlinah in cveticah: roženkrav-
tu, vrtnicah, dišečem vratiču, timijanu, rož-
marinu, citronki, meti, melisi, sivki, žajblju, 
origanu, komarčku, smilju, pelinu, rmanu, 
dobri misli, materini dušici in še kaj bi lahko 
naštela. Ob dišečem vonju nastajajočih šop-
kov, ki vsebujejo vsaj sedem različnih rastlin, 
se je vil blagi zvok domače pesmi, ki ne le da 
je spevna, ampak pripoveduje tudi zgodbe 
minulih časov. Z nami so namreč bili ljudski 
pevci iz Selc. Delo smo zaključili kot se spo-
dobi - s pogostitvijo. Slastni domači kruhi so 
nas  s svojim prijetnim vonjem popeljali v 
otroštvo, takrat je kruh pomenil blagostanje. 
Ne bom pozabila, kako nas je otroke učila sta-
ra mama: če kruhek pade ti na tla, poberi in 
poljubi ga. Pa danes? Eni ga mečejo v smeti, 
drugi ga nimajo! Sadni čaj in zeliščni soko-
vi so nas odžejali, zlata kapljica pa je še bolj 
vzradostila srce. Letos se nam je pridružil 
tudi župan Kramberger, naš podžupan Franci 

pa je že stalni gost. Razveselile smo se prvega 
obiska Šmarnic iz Oplotnice. Z juckanjem pa 
se je napovedal poseben gost. Prišel je Ovtar 
Marko, napravljen, kot se šika, za klobukom 
listje vinske trte, na ramenu ovtarjeva pali-
ca, ki se nosi kot puška, jermen nadomešča 
korobač iz šibja. Palica je hkrati znak časti in 
orožje, saj ima na koncu rezilo. Narejena je iz 
hruškove veje, okrašena z medeninastimi že-
bljički. Ovtarjeva služba se je začela na veliki 
šmaren in bo trajala do spravila grozdja, sadja 
in poljskih pridelkov, njegova osnovna nalo-
ga je bila čuvanje le-teh pred tatiči in tatovi. 
Če je kakšnega ujel, ga je denarno kaznoval, 
če ni imel denarja, mu je vzel klobuk, kar pa 
je pomenilo veliko sramoto. Večje tatove je 
odpeljal kar na policijo. Da pa bi bila palica 
Ovtarja Marka lepa, sta poskrbeli deklici Ava 
in Lina, ki sta mu podarili šopek, s skupni-
mi močmi smo mu ga navezali na palico. En 
hribček bom kupil je bila pesem, ki smo mu jo 
zapeli. Poslanstvo ovtarja je danes, da na ob-
močju Občine Lenart oživlja ovtarsko tradi-
cijo v turistične namene. Popoldan se je pre-
vesil v večer in v košarah je bilo 700 šopkov, 
pripravljenih za blagoslov v naši farni cerkvi 
sv. Ruperta. Nekaj šopkov smo podarili v Le-
nart in k Bolfenku. Na praznični dan je pri 
obeh mašah potekal blagoslov šopkov. Sledilo 
je druženje pred cerkvijo s pogostitvijo z do-
mačimi dobrotami, likerji, vinom, zeliščnimi 
sokovi. Goste, ki so želeli, smo popeljale po 
zeliščnem vrtu. Blagoslovljen šopek je simbol 

božje dobrote, saj smo z zdravil-
nimi rastlinami v šopku prejeli 
tudi njihove zdravilne snovi. 
Vsekakor pa naj bo tudi dišeč 
spomin na Voličino in Marijin 
praznik - Marijo imenujemo 
tudi roža vseh rož. Kar nekaj 
dela in napora je bilo vloženega 
v praznična dogodka, vendar 
vse delamo z veseljem, zado-
voljne smo, če smo vsaj koga 
razveselile in mu polepšale dan. 
Seveda pa smo hvaležne tudi za 
vso pomoč. Vidimo se ponovno 
drugo leto obsorej.

Marija Čuček 

S pony expressi iz Jurovskega Dola v Novi Sad

Člani društva Pony 
express iz Juro-
vskega Dola in 

Jakobskega Dola smo se 
dne 21. 6. 2018 odpra-
vili na 4-dnevno pot iz 
Jakobskega Dola v Novi 
Sad. Celotno pot smo 
prevozili z motorji Rog - 
Puch pony express. Ekipa je štela 10 voznikov 
pony expressov in štiri člane podporne ekipe. 
Več kot 500 km dolga pot nas je vodila iz Ja-
kobskega Dola preko Ljutomera, Varaždina, 
Koprivnice, Virovitice do Donjega Miholjca, 
kjer smo prvi dan prenočili. Naslednji dan 
smo pot nadaljevali do Osijeka, Vukovarja, 
Bačke Palanke in Novega Sada, kjer smo pri-
speli na cilj v poznih petkovih popoldanskih 

urah. Med potjo smo bili deležni vročine  ter 
dežja, večjih okvar pa nismo zabeležili. Sobo-
to in nedeljo smo izkoristili za ogled Novega 
Sada, Fruške gore in okolice. Naj omenimo še, 
da smo bili povsod prijazno sprejeti in deležni 
velikega zanimanja, saj je prispevek o naši poti 
posnela tudi televizija iz Novega Sada. Za na-
slednje leto pa že kujemo načrte za nove poti.

Jernej Sinič

Člani društev Delavec iz Lenarta in Krdebač 
iz Cerkvenjaka gostovali v Mariboru

Skupina članov KD Delavec in 
članov društva Krdebač je 20. ju-
nija zvečer na povabilo Društva 

slovensko-avstrijskega prijateljstva 
Maribor na Glavnem trgu v Mariboru 
razgibala občinstvo, ki se je zbralo na 
obujanju tradicije letnega kina. Plesalci 
so v kostumih iz dramske predstavitve 
zgodbe o večni ljubezni Agate in Fride-
rika predstavili tedanje plese, člani dru-
štva Krdebač pa so predstavili tepežni-
co, pametvo, in izdelovanje krdebačev.

Na prireditvi so predstavili še krat-
ke dokumentarce Zorice Fingušt Fatur, 
Franca Kopiča in Günterja Simmerla, 
v kulturnem programu pa so nastopili 
študenta glasbe David Krajnc in Gregor 
Zupanič, Jože Grobler in mag. Ivo Ko-
pecky.

E. P.

V Zlatorogovo kraljestvo

Saj poznate legendo o Zlatorogu, a ne?
»V planinskem raju nad Komno so ne-

koč bivale bele žene, dobrosrčna bitja. V 
gorah so pasle svoje črede, ki jih je vodil velik bel 
kozel z zlatimi rogovi  - Zlatorog. Njegovi rogovi 
so bili ključ do neizmernega skritega zaklada.

Mladi lovec iz doline Trente je rasel v var-
stvu belih žena. Lepemu dekletu iz doline je 
nosil šopke gorskih cvetlic in si pridobil njeno 
ljubezen. Nekega dne pa je zasnubil dekle bo-
gat beneški trgovec, ji poklonil zlat nakit in de-
jal, da bi ji njen lovec moral, če bi jo imel dovolj 
rad, prinesti Zlatorogov zaklad. Dekle se zdaj 
ni več zmenilo za ubogega lovca.

Obupan in užaljen se je še isto noč odpravil 
na pot, da bi našel Zlatoroga. Zjutraj ga je za-
gledal na visoki skali, streljal nanj, toda poza-
bil na njegovo čudežno moč. Iz krvi smrtno ra-
njene živali so zrasle čudodelne triglavske rože.

Umirajoči Zlatorog je eno použil in v trenut-
ku mu je povrnila veliko življenjsko moč. Zdir-

jal je proti lovcu in ta je prestrašen in oslepljen 
od sijaja zlatih rogov omahnil v prepad. Nara-
sla Soča je njegovo truplo prinesla v dolino.«

Tako, priporočam vam, da se kak petek po-
poldne odpravite v hribe za dva dni. Odpelje-
mo se v smeri Gorenjske, do Bohinjskega je-
zera. Na parkirišču se pripravimo za turo. Na 
začetku si lahko pogledate slap Savico, ki je za-
radi veliko snega letos prav mogočen. Potem 
se povzpnete do doma na Komni. Na domu 
ste v slabih dveh urah in pol. Dom na Komni 
je prenovljen in oskrbnica je zelo prijazna ter 
dobro kuha in peče. Večeri na kočah v gorah 
so zelo spokojni. Naslednje jutro se odpravite 
ne turo. Lahko greste čez Mahavšček in Bo-
gatin, pa do sedla in dalje čez Lanževico in 
čez Lepo Komno nazaj na dom. Ali pa turo 
skrajšate in greste do sedla in potem čez Lan-
ževico in nazaj čez Lepo Komno. Obe turi sta 
krožni, potem sledi samo še sestop do jezera. 
Zlatorogovo kraljestvo se skriva pod Boga-
tinom in dobrih vil je polno naokrog, samo 
dovolj tihi moramo biti, potem jih slišimo. 
Tukaj ne boste srečali veliko ljudi in presene-
čeni boste nad lepoto teh hribov. Tukaj je tudi 
polno obeležij iz prve svetovne vojne, tako da 
lahko še zgodovino ponovimo. Če pa imate 
možnost, da se vaš prevoz prestavi na bovško 
stran, pa jo kar mahnite s sedla naprej v smeri 
Lepoč, čez Prehodce, pod Peski do Batognice. 
Z Batognice lahko sestopite čez Krn (Gomišč-
kovo zavetišče) ali pa po dolili Lužnice, mimo 
jezera v Lužnici čez planino Leskovca do 
doma na Kuhinji. Za to turo boste potrebovali 
od 8 do 10 ur hoje, je pa ena mojih najlepših 
tur. Zagotovo jo še kdaj ponovim.

Svetlana Bogojević, predsednica PD Lenart
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Dvig klopotca v Lenartu in ekskurzija 
Spoznavanje domačih krajev

Tudi letos smo 
člani Društva 
vinogradnikov 

Lenart v sodelovanju 
z Občino Lenart opra-
vili tradicionalni dvig  
klopotca. Sobota, 11. 
avgusta,  je bil idealen 
dan in tako je veliko 
naših članov  in obča-
nov Lenarta  pomagalo 
pri tem lepem opravilu. 
Stari preši v krožišču 
pri RŠC Polena spet 
dela družbo ta simbol 
Slovenskih goric.

Po pristni  sloven-
skogoriški gibanici, 
kozarčku domačega 
in krajšem kultur-
nem programu  smo 
iz Lenarta  krenili na 
Sv. Ano, kjer sta nas v 
imenu domačega vi-
nogradniškega društva 
sprejela Karla in Jože 
Majcenovič. Predsta-
vila sta Sv. Ano, ogledali smo si  obnovljeno 
občinsko jedro, obiskali  obnovljeno občin-
sko-društveno klet in pokusili izvrstna vina, 
kar nas je prepričalo, da smo prispeli v prave 
vinorodne kraje. 

Nato smo nadaljevali na bližnji Pergarjev 
vrh, ki je v lasti družine Senekovič iz Dražen 
Vrha. Naša gostitelja Marijana in Janez Sene-
kovič sta poskrbela za domačo hrano, ogleda-
li smo si razstaviščni prostor, klasično prešo 
na prešpan in njuno vinsko klet. Vzorci do-
mačih vin niso nikogar pustili ravnodušnega. 

Kljub številnim cestnim zaporam smo na-
šli še do kmetije Gundel–Šenveter na Dražen 
Vrhu. Tam nas je sprejel Matija Šenveter kot 
predstavnik mlade generacije ter  nam pred-
stavil paleto  odličnih  vin. Ob izdatnem 
okrepčilu, klepetu in v prijetem vzdušju  smo 
se tam zadržali do večera.

Za dobro voljo in kulturni program  so skrbe-
li Janez Perko, Marko Breznik in Franc Tomažič.

Marko Šebart, foto: Marko Šebart in  
Branko Mavrin

Ohranjanje kulturne dediščine s 
postavitvijo trojiškega klopotca  2018

Že od ustanovitve društva leta 2002 tro-
jiški vinogradniki tradicionalno posta-
vljamo klopotec kot obujanje kulturne 

dediščine. Ob vsakoletnem postavljanju klo-
potcev je prav, da se vinogradniki pri Sveti 
Trojici spomnimo izročila, ki ohranja to de-
diščino, saj klopotec kot simbol slovenskega 
vinograda nosi skozi čas žlahtno sporočilo. 
Po izročilu se klopotec v Sloveniji postavlja 
od Jakoba, 25. julija, do svetega Jerneja, 24. 
avgusta, ko grozdje prične dobivati barvo. 
Letos smo postavili klopotec 28. 7. 2018 pri 
družini Postružnik v Zg. Porčiču. Ob prijetni 
prireditvi se nas je zbralo okrog 130 članov 
društva in drugih obiskovalcev, ki jih zanima 
ta folklorno obarvana prireditev.  Prireditve 
sta se udeležila tudi župan občine Darko Fras 
in podžupan Branko Novak.  

Pred pričetkom postavitve treh klopotcev 
na »štango« je prisotne pozdravil  predsednik 
društva Peter Leopold in dejal: »Klopotec ni 
samo tehnična, temveč predvsem slovenska 
kulturna dediščina, ki jo v zadnjem času po-
novno množično obujamo in ohranjamo.Za 
ta čas velja rek: »Klopotec 
gor, kure not,« kar pomeni, 
da je vinograde potrebno 
zaščititi pred škodo, ki jo 
naredijo kokoši v vinogra-
du.« To nalogo sta nekoč 
opravljala klopotec in ovtar, 
ki sta bdela nad vinogradom 
in ga čuvala pred nepova-
bljenimi gosti.  

Letošnja posebnost prire-
ditve je bila, da smo posta-
vili kar tri klopotce različne 

velikosti. Obiskovalci so si lahko ogledali 
haloški klopotec s tremi pari vetrnic in pravi 
slovenskogoriški z dvema paroma vetrnic, ki 
je tudi ob rahlem vetru najlepše zapel.

Za dobro vzdušje so poskrbeli harmonikar 
Miran Vogrinec iz Zg. Partinja, brata Postru-
žnik, ki sta harmonikarja spremljala s klari-
netom in trobento. Bilo je res veselo in dru-
žabno, saj je družina Postružnik poskrbela 
za dober golaž. Član društva vinogradnikov 
Jože Ploj je daroval ovco, ki jo je na poseben 
način pripravil Sašo Anciferov, po rodu iz Bo-
sne, iz Vaške ulice v Sveti Trojici.

Župan Darko Fras in predsednik društva 
Peter Leopold sta izvajalcem postavitve klo-
potca čestitala za odlično opravljeno delo 
in izvedbo prireditve. Posebna pohvala ve-
lja družini Postružnik in vsem, ki so pripo-
mogli k postrežbi z domačimi dobrotami. Z 
veseljem ugotavljamo, da se na prireditvi ob 
postavitvi klopotca vsako leto zbere večje šte-
vilo obiskovalcev. Letos so se nam pridružili 
gostje iz Rogaške Slatine in iz Avstrije.

Peter Leopold

Postavitev klopotca ob Johanezovi trti  
v Cerkvenjaku

V okvir dejavnosti Društva vinogra-
dnikov in ljubiteljev vina Cerkvenjak 
sodi tudi  postavitev klopca, ki ga 

društvo postavlja vse od ustanovitve. Leto-
šnja postavitev klopotca je potekala v petek, 
10. avgusta 2018, pred gasilskim domom, kjer  
ga postavljajo že nekaj let. Prireditve so se  
udeležili župan Občine Cerkvenjak  Marjan 
Žmavc, ki je obenem gospodar trte, občinski 
viničar Damjan Breznik, cerkvenjaška vinska 
kraljica Monika Majer, predstavniki prija-
teljskih vinogradniških društev iz Lenarta, 
Benedikta, Sv. Trojice v Slovenskih goricah in 
Vinogradniško sadjarskega 
društva Vitomarci.

Goste in obiskovalce je 
z igranjem na harmoniki 
pozdravljal Marko Bre-
znik.  Prireditev se je pri-
čela s kratkim pozdravnim 
nagovorom predsednika 
Društva vinogradnikov 
in ljubiteljev vina Francija 
Zorka. V svojem nagovoru 
je  pohvalil Franca Čeha, ki  
je izdelal društveni klopo-
tec in ga tudi redno vzdr-
žuje. Zahvalil se je občini in 
županu Marjanu Žmavcu, 
za podporo pri prireditvah 
ob Johanezovi trti, vsem 

vinogradnikom, ki so prispevali vina za pri-
reditev, ter Društvu kmečkih žena in dekleta 
Cerkvenjak za pripravljeno pogostitev.

Obiskovalce in goste je nagovoril tudi žu-
pan Marjan Žmavc, ki je pohvalil društvo, da 
neguje tradicijo ob vinogradniških opravilih. 
Obiskovalcem in klopotcu so namenili poz-
dravne besede tudi gostje iz vinogradniških 
društev ter vinska kraljica. Po postavitvi se je 
odvijalo druženje ob vinski kapljici vinogra-
dnikov članov društva ter bogati pogostitvi, 
ki so jo pripravile članice DKŽD Cerkvenjak.

Ludvik Kramberger

Brezplačne aktivnosti DPM Slov. gorice od 
20. do 24. avgusta za otroke in mladostnike

V ponedeljek, 20. 8. 2018, so poteka-
le športne igre v mestnem parku. 
V torek, 21. 8. 2018, je bila likovna 

delavnica: Lenarške vedute. Spoznavali smo 
lepote domačega kraja skozi ustvarjalne oči. 
V sredo, 22. 8. 2018, je potekal izlet na Pohor-
je. Planinsko društvo Lenart nas je popeljalo 
na potep z Rogle do Lovrenških jezer. Izlet je 

vodila Marjetka Breznik. Četrtek, 23. 8. 2018, 
je bil dan za igranje družabnih iger pod kro-
šnjami. V petek, 24. 8. 2018, smo pripravili 
razstavo in slovo od počitnic. Likovne izdelke 
in fotografske utrinke smo postavili na ogled 
ter se zabavali. 

DPM Slovenske gorice

Igralne urice za otroke v Lenartu

V Iniciativi staršev me-
sta Lenart smo dve 
soboti v juliju   orga-

nizirali igralne urice za otro-
ke. Dogodka sta se odvila v 
lenarškem parku in sta pred-
stavljala obljubljeno nada-
ljevanje majskega dogodka 
»Slovenija se igra«.  Namen 
naših prizadevanj ostaja isti 
- čim več spontane igre na 
prostem in medgeneracijsko 
druženje. Na prvih tovrstnih 
uricah, 14. 7., nam je na po-
moč priskočila ekipa iz fitnes 
centra Lenart Dream Gym - 
postavili so naravni poligon. 
Park je zaživel z otroškim direndajem, prazna 
niso ostali niti igrala in malo nogometno igri-
šče. Na drugem srečanju, 28. 7., so se otroci 
imeli priložnost zamotiti s škatlami, kredami 
in vrvmi, najmanjši pa so bili navdušeni nad 
velikanskimi milnimi mehurčki ter bralnim 

kotičkom. V avgustu je igralne urice zamenja-
la knjižnica pod kostanji pod okriljem Knji-
žnice Lenart, z igralnimi uricami pa bomo 
nadaljevali spet jeseni. 

P. B., Civilna iniciativa staršev  
mesta Lenart

Nočni ribolov za stanovalce SVZ Hrastovec

Izurjeni ribiči dobro vedo, da je ribolov naj-
bolj učinkovit zvečer, ko se mrači, in zju-
traj, ko se dani. V tem času so ribe namreč 

najbolj aktivne. Nekoliko lačne se tudi ribe 
bolj požrešno podajo na lov in so zato verje-
tno tudi manj pozorne. V mraku pa tudi slab-
še zaznajo mreže in drugo ribolovno orodje. 
Zato se tedaj najhitreje zapletejo v različne ri-
biške »zanke«. Aktivnost nočnega ribolova so 
za stanovalce v SVZ Hrastovec letos izvedeli 
drugič. Tako so se nočnega ribolova, ki je bil 
izveden konec julija ob jezeru Sv. Trojice, ude-
ležili stanovalci bivalne enote Korenjaki 1 in 2. 

Ribolov je potekal do druge ure zjutraj, nato je 
ribiče premagal spanec in so odšli za dve uri 
počivat v nove šotore, ki so bili kupljeni prav 
v ta namen. Sam ribolov je potekal v prije-
tnem vzdušju, stanovalci so imeli priložnost 
tudi občudovali sončni vzhod. Način nočnega 
ribolova se razlikuje od dnevnega in je bil za 
stanovalce prav posebno doživetje. Imeli so 
tudi nekaj sreče, saj so ujeli nekaj ploščičev in 
krapa, težkega nekaj čez 2 kg. V zavod so se 
vrnili v jutranjih urah.

N. Z.
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Pasja šola v Lenartu
Kinološko društvo Ptuj vabi v pasjo šolo. Vpis bo potekal 1. 9. 2018 med 15. in 16. uro 

na vadišču za pse na Poleni.

Udeleženci prireditve so se ovekovečili na sliki ob postavljenem klopotcu.



FACE za biotsko raznovrstnost

Združenje nacionalnih zvez za lov in 
varstvo divjadi v EU – FACE je pred 
kratkim izdalo novi informacijski letak 

o ohranjanju  in varovanju biotske raznovr-
stnosti. Vanj je vključenih 36 nacionalnih lo-
vskih zvez iz 28 držav članic EU in 8 pridru-
ženih članic. V združenju FACE 
je  pomembna in vidna  tudi vlo-
ga Lovske zveze Slovenije (LZS), 
zato je  informacijski letak izšel 
tudi v slovenskem jeziku. FACE 
je bila ustanovljena leta 1977, za-
stopa interese 7 milijonov evrop-
skih lovcev in je največje pred-
stavništvo lovcev na svetu.  Med 
drugim se zavzema za  ohranja-
nje evropske tradicije in kulture 
lova,  za promocijo lovstva kot 
dela  kulturne dediščine in na-
rodnega gospodarstva in za ak-
tivno  uresničevanje  varovanih 
ukrepov za ohranitev naravnega 

okolja divjadi. Permanentno spremlja  in pro-
učuje mednarodne politike in pravne dileme, 
ki vplivajo na trajnosti lov in varstvo divjadi v 
Evropi. LZS  ima s tem bogate izkušnje, ki jih 
pogosto povzemajo tudi druge članice FACE.

M. T.

Uspešno šolsko leto za učence OŠ Lenart

Učenci OŠ Lenart pod vodstvom svojih 
mentorjev učiteljev vsako leto dose-
gajo izjemne rezultate na različnih 

področjih. Tudi letos je za njimi uspešno leto. 
Učenci so se izkazali na različnih športnih in 
drugih tekmovanjih ter natečajih.  Tako so 
osvojili zelo veliko srebrnih pa tudi zlatih pri-
znanj na državnih tekmovanjih. 

Gašper Mardetko, Nika Vezovnik, Jurij Pe-
tek in  Žiga Žižek so dosegli srebrno prizna-
nje iz znanja Vesele šole (mentorica Simona 
Peserl Vezovnik), srebrno priznanje iz Vesele 
šole so dosegli še Petra Zadravec, David Ger-
gič Štravs, Elisa Potrč, Jurij Šuman, Ana Bre-
znik (mentorica Karolina Divjak) in Tamara 
Rotar (mentorica Marija Kebrič). Maja Mur-
šec in Neja Bračič sta dosegli srebrno Cankar-
jevo priznanje (mentorica Leonida Rokavec), 
Maja Muršec je dosegla tudi srebrno prizna-
nje iz znanja zgodovine (mentor Bernard Pe-
tek). Kiara Katan je osvojila srebrno priznanje 
iz znanja o sladkorni bolezni (mentorica Janja 
Kojc),  srebrno Vegovo priznanje (matemati-
ka) pa so dosegli  Elisa Potrč, David Gergič 
Štravs (mentorica Anica Zarnec), Martin Za-
dravec, Matjaž Župec in Ela Sirk (mentorica 
Marija Kocbek). Srebrno Stefanovo priznanje 
(fizika) so prejeli Matjaž Župec, Martin Za-
dravec in Ana Breznik (mentor Daniel Div-
jak). Martin Zadravec in Matjaž Župec pa sta 
dosegla še srebrno priznanje iz znanja biolo-
gije (mentorica Natalija Červek); Matjaž Žu-
pec pa še tudi srebrno Preglovo (kemija) pri-
znanje (mentorica Janja Kojc).  Nejc Kaučič 
je prejel priznanje za doseženo drugo mesto 
v teku na 60 metrov in drugo mesto v skoku 
v višino na področnem atletskem tekmovanju 
(mentorica Emica Jelatancev), Nika Strelec in 
Vid Zarič pa sta prejela zlato priznanje za do-
sežen uspeh na tekmovanju na  Šolskem  ple-
snem festival – latinsko-ameriški plesi (men-
torica Emica Jelatancev). 

Učencem, ki so dosegli zlata priznanja na 
državnem nivoju in priznanja za posebne 
dosežke, je na zaključni prireditve OŠ Lenart 
in Občine Lenart, ki je potekala 22. 6. 2018,  
župan Občine Lenart, mag. Janez Kramber-
ger, podelil županova priznanja. Ti učenci pa 
so: Andraž Petek je  prejel zlato priznanje na 
tekmovanju v znanju Vesele šole (mentorica 
Simona Peserl Vezovnik), Petra Zadravec je 
prejela zlato priznanje v znanju matematike 
(mentorica Marija Kocbek) in zlato priznanje 
na tekmovanju iz znanja logike (mentorica 
Anica Zarnec), Kaja Rajter je prejela zlato 
Stefanovo priznanje na tekmovanju iz fizike 
(mentor Daniel Divjak) in zlato priznanje 

na tekmovanju v znanju matematike (men-
torica Anica Zarnec),  Nik Golob  je prejel 
priznanje za doseženo 1. mesto na državnem 
tekmovanju v vožnji z BMX kolesom (men-
tor Gregor Zorko), Marcel Murko je prejel 
priznanje za doseženo  3. mesto na državnem 
atletskem tekmovanju v teku na 1000 metrov 
(mentorica Emica Jelatancev),  Matjaž Žu-
pec je prejel zlato priznanje na tekmovanju 
v znanju zgodovine (mentor Bernard Petek), 
Martin Zadravec je prejel zlato priznanje 
na  tekmovanju v znanju zgodovine (mentor 
Bernard Petek) in zlato Preglovo priznanje 
na tekmovanju iz znanja kemije (mentorica 
Janja Kojc), Neža Ožinger je prejela zlato pri-
znanje za na tekmovanju v znanju zgodovine 
(mentor Bernard Petek), Jurij Šuman je pre-
jel zlato Stefanovo priznanje na tekmovanju 
iz fizike (mentor Daniel Divjak), zlato prizna-
nje za tekmovanju v znanju zgodovine in zla-
to priznanje za doseženo 2. mesto na tekmo-
vanju v znanju zgodovine (mentor Bernard 
Petek), Maša Harl je prejela zlato  priznanje 
na tekmovanju iz znanja o sladkorni bole-
zni (mentorica Janja Kojc), Vid Roškarič je 
prejel priznanje za doseženo tretje mesto na 
državnem tekmovanju z mobilnimi roboti in 
drugo mesto na državnem tekmovanju  z mo-
bilnimi roboti ROBOsled DIRKAČ (mentor 
Feliks Jakopec), Mark Roškarič je prejel pri-
znanje za doseženo prvo mesto na državnem 
tekmovanju z mobilnimi roboti, prvo mesto 
na državnem tekmovanju  z mobilnimi roboti 
v panogi ROBOsled DIRKAČ in  tretje mesto 
na državnem tekmovanju  z mobilnimi roboti 
v panogi ROBOsled POZNAVALEC (mentor 
Feliks Jakopec), Gal Verbošt je prejel prizna-
nje za osvojeno prvo mesto na državnem tek-
movanju v modelarstvu v panogi modelarski 
zmaji – deltoidni (mentor Daniel Divjak), 
Žiga Žižek  je prejel priznanje za osvojeno 
tretje mesto na državnem tekmovanju v mo-
delarstvu v panogi modelarski zmaji – ška-
tlasti (mentor Daniel Divjak), Luka Kranjc 
je prejel priznanje za osvojeno drugo mesto 
na državnem tekmovanju v modelarstvu v 
panogi modelarski zmaji – škatlasti (mentor 
Daniel Divjak), David Gergič Štravs je prejel 
priznanje za osvojeno 1. mesto na državnem 
tekmovanju v modelarstvu v panogi tekmo-
vanje z radijsko vodenimi modeli letal (men-
tor Daniel Divjak) in  Lara Žnuderl je prejela 
priznanje za osvojeno 1. mesto na državnem 
tekmovanju v modelarstvu v panogi čolni na 
električni pogon – vožnja v cilj (mentor Da-
niel Divjak).

Simona Peserl Vezovnik

Mi, svetovni prvaki v čiščenju zob!

Pred začetkom poletja, 
v začetku junija, se je 
zmagovalni razred v 

podravski regiji, 4. a razred 
OŠ Voličina z razredničar-
ko Natašo Herga Kosi, in 
drugi najboljši na šoli, 3. 
a razred OŠ Voličina z ra-
zredničarko Silvo Potočnik 
skupaj z vodjo zobozdra-
vstvenega tima Zdravstve-
nega doma Lenart Majo 
Iljaž, vodjo sesterskega 
zobozdravstvenega tima 
Biserko Jaušovec in Kseni-
jo Škerbot iz zobnega kabi-
neta, odpravil na zaključno 
prireditev 35. Tekmovanja za čiste zobe ob 
zdravi prehrani, ki je bilo v Hali Tivoli v Lju-
bljani. V dvorani se je zbralo okoli 3000 otrok 
z učitelji in učiteljicami iz vse Slovenije, kot 
slavnostni govornik pa je mlade nagovoril 
tudi predsednik države Borut Pahor in jim 
povedal: »Vi ste svetovni prvaki!« V pestrem 
zabavnem programu so nastopili Čuki, dr-
žavne prvakinje v ritmični gimnastiki Zala 
in izjemni Dunkin Devils. Po prireditvi so 
obiskali še Živalski vrt Ljubljana, kjer so lah-
ko božali kače, podgane in sikajoče ščurke z 
Madagaskarja ter si ogledali tudi druge živali. 
Dan je bil zelo zanimiv, sončen in deževen, 

prepevali so Zobno himno, se veliko  smejali, 
saj so bili ponosni, da imajo najlepše zobe. Vsi 
se moramo potruditi, da bo zdravje postalo 
eno najbolj cenjenih vrednot v naši družbi. 
Hvala vsem učiteljem in staršem pri podpori 
vaših otrok za doseganje ustnega zdravja, ki 
je ključnega pomena za dobro počutje člove-
ka in je v tesni povezavi z zdravjem celotnega 
telesa. Čestitke vsem zmagovalcem in tudi 
drugim sodelujočim, ki so se trudili, a jim ni 
uspelo zmagati, vendar se lahko potrudijo v 
naslednjem šolskem letu.

Nina Zorman, Foto: arhiv ZD Lenart

Slovenskogoriški govedorejci na 
Grossglocknerju

Člani Govedorejskega društva 
Slovenske gorice iz Lenarta so 
pred kratkim v sodelovanju s 

Turistično agencijo LE-ZE iz Sv. Tro-
jice in Kmetijsko svetovalno službo 
Lenart obiskali Avstrijo. Po znameniti 
alpski cesti so se zapeljali čez najviš-
ji prelaz Grossglocknerja (2.369 m). 
Pod vznožjem najvišje gore Avstrije 
so si ogledali vasico Heiligenblut z 
znamenito cerkvijo, na drugi strani 
prelaza pa še turistično mestece Zell 
am See. Udeleženci so bili navdušeni 
predvsem nad izredno lepimi razgledi 
z vrha prelaza na Grossglocknerju ter 
nad izredno lepo panoramsko cesto.

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

V študijskem letu 2018/2019 vpisujemo v 
naslednje študijske programe:

 - Angleščina,
 - Nemščina,
 - Računalništvo in Osnove digitalne  

fotografije,
 - Vrt in zelišča,
 - Ročne spretnosti.

Vpis bo potekal do 20. 9. 2018 v infor-
macijski pisarni Izobraževalnega centra na 

Nikovi 9, Lenart, vsak delovni dan med 9. 
in 12. uro ali na elektronskem naslovu izo-
brazevalnicenter.slogor@gmail.com. Štu-
dijsko leto se začne v prvem tednu oktobra, 
srečanja potekajo enkrat na teden po dve ali 
tri pedagoške ure skupaj.

Za dodatne informacije smo vam na voljo 
tudi na tel. št. 02 720 78 88.

Lepo vabljeni.
 Izobraževalni center, Alenka Špes

Obvestilo
Želite otroke vašega vrtca ali šole vključiti v program Zobni alarm?
Gre za program, s katerim otroke učimo, kako redno, pravilno in z veseljem skrbijo  

za svoje zobe. Pokličite nas, sestanimo se in z veseljem vam program podrobneje  
predstavimo. Za vsa vprašanja in informacije vam je z veseljem na voljo Ksenija  
Škerbot: 02 729 18 34, ksenija.skerbot@zd-lenart.si. Uradna spletna stran programa: 
http://www.zobnialarm.si.

Razvojna agencija Slovenske gorice

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

Govedorejci iz Slovenskih goric na Grossglocknerju 

Angleška študijska skupina Naravno okolje za divjad  v nižinskih loviščih je vse siroma-
šnejše (foto: Marjan Toš).



Toplotna črpalka, ena od možnosti, a 
prevečkrat ne najboljša izbira

Kurilna sezona se počasi približuje, zato 
v številnih gospodinjstvih še ali že raz-
mišljajo o zamenjavi obstoječe kurilne 

naprave. Danes se vse pogosteje obstoječe,  
še uporabne kurilne naprave, zamenjuje 
predvsem zaradi zniževanja letnih stroškov 
za ogrevanje.

Zamenjava obstoječe kurilne naprave pa 
se naj ne bi izvedla za vsako ceno. Investici-
ja v zamenjavo kurilne naprave se priporoča, 
v kolikor je stara kurilna naprava odslužila 
svojemu namenu (je dotrajala ali je stara več 
kot 25 let), v kolikor uporabnik porabi preveč 
kuriva ali pa za investicijo obstaja še kak tretji 
razlog (npr. povečevanje bivalnih površin …) 

Letni strošek za ogrevanje prostorov in 
sanitarne vode je običajno glavni razlog za 
investicijo v zamenjavo kurilne naprave. Pri 
zamenjavi dotrajanega, za povrh pa še kom-
biniranega kotla, pri katerem se kot kurivo 
uporablja kurilno olje, se lahko z investicijo v 
novo kurilno napravo privarčuje tudi do 50 % 
stroškov za kurivo (energent). Ta podatek pa 
marsikaterega investitorja zavede in prepriča 
v sprejem prehitre in napačne odločitve.   

Po izkušnjah zadnjih let se obstoječe kurilne 
naprave največkrat zamenjuje s toplotnimi čr-
palkami tipa zrak-voda. Ogrevanje s toplotno 
črpalko, katera za svoje delovanje potrebuje 
električno energijo, predstavlja sodoben in 
učinkovit način ogrevanja bivalnih prostorov 
in sanitarne vode, katero nudi veliko ugodja. 
Potrebno pa je vedeti, da so toplotne črpalke 
najbolj učinkovite in tudi najbolj primerne za 
nizkotemperaturne režime ogrevanja (tempe-
ratura vode za ogrevanje do 35 OC in sanitarne 
vode do 55 OC). Ravno slednjih pa pri obstoje-
čih stanovanjskih objektih ni, zato je v krajšem 
letnem ogrevalnem obdobju potreben dodatni 
vir ogrevanja (električni grelec, kamin ...) 

Sklicevanje na električni grelec, kateri se v 

toplotno črpalko vgradi velikokrat z doplači-
lom, ni najboljša rešitev, a je za večino investi-
torjev edina možna. Električni grelnik, kateri 
pri vklopu poveča porabo električne energije, 
pa ni edina pomanjkljivost takih rešitev. Naj-
večjo težavo predstavlja preobremenjenost 
toplotne črpalke zaradi vgradnje v premalo 
toplotno izolirano stanovanjski objekt. Posle-
dica preobremenitve je zmanjšana življenjska 
doba posameznih delov toplotne črpalke (npr, 
kompresorja). Za investitorja to pomeni novo 
investicijo v zelo kratkem času in običajno prej 
kot v desetih letih. Pred postavitvijo toplotne 
črpalke v obstoječi stanovanjski objekt se pri-
poroča izvedba energetske sanacije ovoja bival-
nih površin. Med te ukrepe spadajo zamenjava 
stavbnega pohištva, vgradnja toplotne izolacije 
na fasado in na ploščo nad ogrevanimi prostori 
in vgradnja prezračevalnega sistema.

Ta zaključek potrjuje skoraj večina tehnič-
nega kadra pri proizvajalcih toplotnih črpalk, 
podan je bil na strokovnem izobraževanju 
energetskih svetovalcev Slovenije in potrjuje 
ga večina monterjev toplovodnih naprav, ka-
terim ni vseeno, kaj se bo z bivalnim udobjem 
dogajalo po investiciji v toplotno črpalko.  

Čeprav si investitor za investicijo v zame-
njavo obstoječe kurilne naprave s toplotno 
črpalko lahko pridobi tudi finančno spod-
budo in/ali kredit, pa si naj pred investicijo 
pridobi izkušnje investitorjev, kateri so se za 
to investicijo že odločili, in prouči vse ostale 
možne rešitve. Razpisi so dosegljivi na spletni 
povezavi  https://www.ekosklad.si/ .

Dominik Pongračič, energetski svetovalec v 
mreži ENSVET

Ne puška, kuhalnica je njuno orožje …

V zeleni bratovščini negujejo tudi tradicijo izvirne lovske kulinarike. Brez okusnega srnjakove-
ga golaža namreč skoraj ne mine nobena večja lovska prireditev, druženje ali srečanje s kme-
tovalci. A bojda je  tega vse manj, saj je sodobni 

čas opravil svoje in vse bolj so v ospredju  specialitete z 
žara.  Zato so hvalevredna prizadevanja, da se tradici-
ja le ohrani in če je le priložnost  tudi nadgradi. Poleg 
okusnega golaža prihaja spet v modo nekoč popularni 
»pasulj« z vsemi slovenskimi primesmi seveda. In med 
mojstri kuhanja pasulja je tudi Bogdan Berlak iz Vito-
marcev, ki je postal že pravi mojster v pripravi te spe-
cialitete. Nazadnje je z njo razveselil zeleno bratovščino 
v Dobravi v Slovenskih goricah. Pomagal mu je Branko 
Kavčič iz Cerkvenjaka. Bogdan in Branko, ki namesto 
pušk  očitno spretno vrtita kuhalnice, sta postala prepo-
znavna mojstra lovske kulinarike in prisegata na stare, 
preizkušene recepte. Včasih je Branku delala družbo nje-
gova soproga Alenka, a zdaj lovskih veselic že dolgo ni 
več in zato Alenkina pomoč ni več potrebna.

M. T.

Lenarčanom pokal Dobrave

Pri lovskem domu v Dobravi je bilo tra-
dicionalno  lovsko strelsko tekmovanje 
v počastitev dneva državnosti za pokal 

Lovske družine (LD) Dobrava. V ekipni kon-
kurenci je prepričljivo slavila LD Lenart pred 
LD Videm ob Ščavnici in LD Trnovska Vas.  
Med veterani je bil najboljši Boris Ostrš iz  LD 
Pesnica-Jarenina pred domačinoma iz Dobra-
ve Vinkom Kocuvanom in Ivanom Turčinom.  
Prestižni pokal  dneva državnosti 2018 je osvo-
jil Slavko Gorenc iz LD  Videm ob Ščavnici 
pred Davorinom Tošem iz LD Trnovska Vas in 
domačinom Vladom Steinfelserjem iz LD Do-
brava. Slednji je slavil v   »športnem stavu« pred 
družinskima kolegoma Ivanom Bezjakom in 
Vinkom Kocuvanom. Pokale najboljšim sta 
podelila starešina LD Dobrava Franc Slekovec 
in strelski referent Srečko Hojnik.

M. T.
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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

Kuharska mojstra Bogdan in Branko  
(foto: Marjan Toš)

Zmagovita ekipa LD Lenart (foto: Marjan Toš)



Perkova kapela v Zg. Porčiču

V kraju Zgornji Porčič (sedaj cesta Ma-
ksa Kavčiča) stoji večja kapela, ime-
novana tudi Poličeva ali Gunglova, 

posvečena sv. Križu in sv. Janezu Pavlu II., ki 
jo je postavil  Leopold Perko na svojem pose-
stvu v letu 1886.

V času razsajanja kuge v naših krajih je bilo 
tukaj  pokopališče, kar dokazujejo najdena 
okostja. Takrat so tukaj postavili tako imeno-
vano kužno znamenje, to je bil zidan steber z 
malim razpelom v vdolbini. To kužno zname-
nje je bilo v slabem stanju in je razpadalo, zato 
ga je lastnik dal podreti in odstraniti. Tam  so  
tudi  našli  vzidan  košček macesnovega lesa 
z  napisom Heiligtum 1657 ter pečat. Leopold 
Perko je na tem mestu leta1879 postavil nava-
den križ, leta 1886 pa je sezidal večjo kapelo v 
gotskem slogu, posvečeno sv. Križu. Kamenje 
od podrtega kužnega znamenja so uporabi-
li pri zidanju nove kapele, košček najdenega 
lesa so vzidali v njen  oltar. Napis na notra-
nji strani nad vrati se je glasil: »Leta 1886 k 
časti trpečemu Zveličarju sem dal postaviti 
to znamenje tukaj živeči podobar Perko Leo-
pold.« Nad vhodom je tudi  zvonik, v katerem 
so takrat viseli trije zvonovi. Nad oltarjem se 
dviguje gotski križ s Kristusom, ozirajočim se 
proti nebu. Pod križem je napis: »Oče! v tvo-
je roke izročim svojo dušo!« Na evangeljski 
strani je kip Žalostne Matere Božje, pod njo 
je napis: »Žena, glej,  tvoj sin! Na drugi strani 
je kip sv. Janeza z napisom: Janez, glej, tvoja 
Mati!« Nad oltarjem na svodu je napis: Kri-
žani Jezus Tebe Molim In Častim, Ker Skoz 
Tvojo Smrt Na Križu Isto Bit Želim. Kapelo 
je lepo in čedno leta 1898 poslikal umetnik 
slikar Franc Horvat iz Radgone. Ob vhodu v 
kapelo sta sliki sv. Leopolda in sv. Helene. Na 
eni strani kapele je slika sv.  Cirila in Metoda, 
na drugi strani pa slika sv. Mohorja in Fortu-
nata. Pri obnavljanju kapele leta 1972 je ta-
kratni gospodar  Mihael Gungl našel okostje, 
katero je zakopal pod kapelo. V tem času je 
bil nabavljen  manjši zvon, izdelan iz  plinske 
jeklenke, ki jo je predelal sosed Ernest Kloba-
sa. Ob blagoslovitvi obnovitvenih del  je po-
stal boter zvonu njegov sin Marjan Klobasa. 
Blagoslov je opravil p. Ildefonz Langerholz. 

V letu 2011 se je začela obnova kapele, ka-
tera je sedaj v lasti Smiljana Fekonja in jo ima 
v najemu Turistično društvo Sveta Trojica v 
Slovenskih goricah. Obnovo je pričelo s po-
močjo trojiških faranov, botrov in donator-
jev. Krovska in kleparska dela je opravil Franc 

Marajh iz Oseka, zidarska dela pa Rajko Kralj 
iz Stare gore. Pleskarska dela sta opravili sku-
pini Franca Vindiša in Danijela Drumliča. Pri 
obnovi zvonika je bil najden napis na deskah 
o gradnji kapele.

Kipe je obnovil Danijel Rajh s Spodnje 
Ščavnice, okna, oltar in daritveno mizo pa 
Emilijan Šrumpf. Vhodna vrata in zunanje 
lesene okraske je izdelal Franc Ferlinc, pol-
kna v zvoniku Feliks Perko. Barvna okna je 
zasteklil Janez Štrbal. Klopi, postaje križeve-
ga pota, sliko bl. A. M. Slomška so darovale 
Sestre frančiškanke ob odhodu iz Svete Troji-
ce. Obnovitvena dela so bila končana v maju 
2013. Leta 2017 je kapela dobila električno 
razsvetljavo. V času obnove je bil predsednik 
društva Marjan Klobasa, glavni pobudnik in 
organizator obnove.

Kapela je posvečena sv. Križu,  po obnovi 
pa je še soposvečena sv. Janezu Pavlu II., ki ga 
je naslikal in sliko podaril domačin Ivo Štrakl.

V nedeljo, 12. maja 2013, je obnovljeno ka-
pelo posvetil in blagoslovil p. David Šrumpf 
ob navzočnosti trojiških duhovnikov in du-
hovnikov domačinov iz trojiške župnije ter 
veliko krajanov. Ob stoletnici smrti podobar-
ja je kapela bila ponovno poimenovana po 
graditelju  kot Perkova kapela.

Za okolico in red v kapeli kakor tudi za 
opoldansko zvonjenje ob sobotah in nedeljah  
sedaj skrbi družina Šrumpf.

Gradivo zbral in sestavil Emilijan Šrumpf
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Dr. Marjan Toš
Slovenska Štajerska 1918–1919: od Maistrove  

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

Maister je bil namreč pobudnik mnogih 
kulturnih aktivnosti in stikov med ljudmi 
in umetnostjo in je z vso vnemo podpiral 
razcvet mariborskega gledališča, prizadeval 
pa si je tudi združiti vse, ki so se v Maribo-
ru zapisali besedni umetnosti24. Leta 1920 je 
bil kot spremljevalec regenta Aleksandra25 
imenovan za častnega kraljevega adjutanta. 
Od leta 1921 do leta 1923 je bil predsednik 
komisije za razmejitev z Italijo. Drugega 
oktobra 1923 so ga prisilno upokojili kot di-
vizijskega generala in ga odlikovali z redom 
belega orla z mečem III. stopnje. 

Rudolf Maister je bil tudi pesnik. V 4. ra-
zredu gimnazije v Kranju je ustanovil in ure-
jal pisan dijaški list »Internos«. V 5. razredu 
gimnazije v Ljubljani je urejal list »Večerni-
ca«. Kot kadet na Dunaju je bil v letih 1892–
94 izredni član ljubljanske dijaške »Zadruge« 
in ji pošiljal pesmi in prozo v oceno. Najprej 
je sodeloval pri Vrtcu (1890), nato pri Vesni 
pod psevdonimom Vuk Slavič. Pod imenom 
Vojanov je sodeloval pri Ljubljanskem zvo-
nu, Slovanu in Zabavni knjižici. Pisal je tudi 
v Slovenski narod. Njegova lirska pesem je 
bila usmerjena v realizem in je rada prehajala 
v dekadentstvo, zato so njegove Poezije, ki so 
izšle v Ljubljani leta 1904, poleg krepke ero-
tike in satirične šale namešane z mnogotero 
prešerno, včasih skoraj cinično neskladno-
stjo. V baladah se je poznal močan Aškerčev 
vpliv. Pozneje se je njegova pesem zresnila. Iz 
narodne odločnosti, ki je tudi v Poezijah zelo 
očitna, je zrasla močna osvobodilna težnja. 
Posebno pesmi tik pred prvo svetovno vojno 
so izkazovale izrazito bojevitost; n. pr. Matja-
žev sonet in Mi. Druga Maistrova pesniška 
zbirka »Kitica mojih« (Maribor 1929) je bila 
izraz zrele moške lirike in epike. Iz njih je go-
vorila krepka vojaška pesniška osebnost, ki 
čuti človeško in narodno gorje. Ukvarjala se 
je s svetovno vojno in koroškim pohodom. 
V tej zbirki je pesnik končno našel tudi svojo 
osebno obliko in v njej prepesnil celo nekaj 
starejših pripovednih pesmi, n. pr. Sto kova-
nih in Ante. Posmrtno sta izšli zbirki Pesmi 
(1988) in Poezije26. Med vojaki ni veliko pe-
snikov, Maister je bil eden redkih med nji-
mi. Pesnik in ravnatelj osrednje mariborske 
knjižnice Janko Glazer je strokovno pregle-
dal Maistrovo bogato knjižnico in ob tem 
zapisal, da je za »Maistra kot zbiratelja knjig 
značilno, da je bil s slovensko knjigo zvezan 
z globoko in z živo ljubeznijo tudi notranje. 
Svojo zbirko je v teku desetletij izpopolnil v 
eno največjih in najlepših zasebnih knjižnic 
na Slovenskem«. Zasledimo celo ocene, da je 
morebiti k Maistrovi odločni vojaški akciji , 
pri njenem načrtovanju in zlasti pri  udeja-
njanju strateških potez pripomogla tudi nje-
gova pesniška domišljija. Kdo neki bi vedel? 
Zagotovo pa je v delu njegovih pesmi od-
mevala in se odražala tudi odločna vojaška 
drža27. Bil je tudi ljubiteljski slikar, zbiralec 

starih knjig in častni predsednik Zveze Ma-
istrovih borcev ter Zveze slovenskih vojakov.

Najpomembnejša dejanja je Maister opra-
vil v prevratnem času, v letih 1918 in 1919, 
v Mariboru in na slovenskem Štajerskem, 
sodeloval pa je tudi v bojih na Koroškem. 
V času priprav na plebiscit je bil predsednik 
Narodnega sveta za Koroško. Leta 1921 je bil 
predsednik jugoslovanske komisije za raz-
mejitev z Italijo. Leta 1923 je bil upokojen 
skupaj s starejšimi častniki, ki so prej služili v 
avstro-ogrski vojski, čeprav je bil star šele 49 
let. Po upokojitvi je general Maister v Mari-
boru sodeloval pri organiziranju slovenskega 
kulturnega življenja. Ker so se pojavili prvi 
znaki delovanja nemške narodne manjšine, 
je veliko časa posvetil narodno-obramb-
ni dejavnosti. Že pred upokojitvijo je začel 
bolehati za vnetjem živcev v nogah, in ker 
ni bilo primernih zdravil, je skoraj povsem 
ohromel. Kljub temu je občasno odšel na 
Zavrh pri Lenartu, kjer mu je prijatelj notar 
Štupica dal na voljo svojo hišo nad vinogra-
di. Prijetno se je počutil sredi kmečkega ži-
vljenja v Slovenskih goricah28. Na počitnice 
je zahajal tudi na Unec pri Rakeku, na po-
sestvo, ki ga je podedoval po teti. Tam ga je 
zadela kap in je 26. julija 1934 umrl. 

Rudolf Maister je dobil v času Avstro-Ogr-
ske tri odlikovanja. Leta 1898, ob 50-letnici 
vladanja cesarja Franca Jožefa, je dobil kot 
aktivni oficir jubilejno medaljo. Ob 60-le-
tnici vladanja tega cesarja je dobil jubilejni 
križec. Ti dve odlikovanji so dobili vsi aktiv-
ni oficirji avstro-ogrske vojske in zato nista 
bili pomembni. Med prvo svetovno vojno je 
dobil še bronasto vojaško zaslužno medaljo 
(signum laudis). Tudi v novi državi ni dobil 
velikih odlikovanj. Kot poveljnik Labotskega 
odreda je bil za zasluge v ofenzivi na Koro-
škem maja in junija 1919 odlikovan z redom 
belega orla z meči III. stopnje. Leta 1920 ga 
je Češkoslovaška odlikovala s svojim vojnim 
križcem 1914-1918. Odlikovan je bil še z re-
dom Karađorđeve zvezde IV. stopnje. Za delo 
na kulturnem področju je bil odlikovan z re-
dom svetega Save I. stopnje. Če odlikovanja 
primerjamo z uspehi, ki jih je dosegel v boju 
za slovensko severno mejo, lahko trdimo, da 
je prejel skromna odlikovanja. Ne smemo 
namreč pozabiti, kako bistvenega pomena 
je bil za Štajersko Podravje in za njegove slo-
venske prebivalce leta 1918 nastop borcev za 
severno mejo pod Maistrovim vodstvom in 
poseg Maistra samega 1. novembra 1918 v 
Mariboru v vprašanje oblasti nad spodnje-
štajersko prestolnico. Ob tem se je odloča-
lo gotovo – po prepričanju zgodovinopisja 
obeh strani – o bodočnosti znatno večjega 
slovenskega ozemlja na Štajerskem, kot pa ga 
je zajel avstrijski predlog o plebiscitu29.

 Konec prihodnjič

24 Bruno Hartman, Rudolf Maister –Vojanov, slovenski general in pesnik, 1874 – 1934, V: Spominski 
zbornik ob 60-letnici bojev za severno slovensko mejo 1918 – 1919 (ur. Janko Kuster), Maribor 1979,71.

25 Aleksander Karađorđević, srbsko jugoslovanski kralj  (16 .12. 1888 – 9. 10. 1934) je bil med 1. svetovno 
vojno poveljnik srbske vojske. Z njo se je udeležil napornega umika prek  Albanije na otok Krf. Kot 
regent je državo SHS  vodil od leta 1918, kralj pa je postal leta 1921. Podpiral je idejo jugoslovanstva, 
državni centralizem in unitarizem. 6. januarja 1929 je izdal razglas, s katerim je ukinil ustavo z dne 28. 
junija 1921 in razpustil narodno skupščino. 3. oktobra 1929 je kralj Aleksander podpisal Zakon o na-
zivu in razdelitvi kraljevine na upravna območja, s katerim je Kraljevino Srbov, Hrvatov in Slovencev 
uradno preimenoval v Kraljevino Jugoslavijo. Državo je razdelil na nova upravna območja - banovi-
ne. 3. septembra 1931 je izdal oktroirano ustavo. Njegove domnevne načrte za ponovno spremembo 
režima v demokratični smeri je  leta 1943 preprečil atentat nanj, ki ga je v Marseillu uspešno izvedel 
makedonski nacionalist Vlado Černozemski s pomočjo hrvaških ustašev.

26 Andrej Jenuš, Rudolf Maister – Vojanov kot pesnik, Diplomska naloga, Pedagoška fakulteta Maribor, 
Maribor 1997 in Janko Glazer, Rudolf Maister – Vojanov kot pesnik. General Rudolf Maister ni bil le 
general in pesnik, ampak tudi velik ljubitelj slovenske besede in knjig. Njegova ljubezen do zbiranja knjig 
je zrasla v veliko zasebno knjižnico s skorajda 6.000 enotami gradiva. Pesnik, slavist in bibliotekar Janko 
Glazer je leta 1934 o njej zapisal: »Kakor je knjižnica bogata vsebinsko, tako se odlikuje tudi po lepi in 
skrbni opremi. Tudi v tem pogledu kaže, da je bil njen lastnik pravi in resnični bibliofil.« (Janko Glaser, 
Rudolf Maister – Vojanov kot pesnik. V: Kronika slovenskih mest 1, 1934, št. 4, str. 264)

27 Jožica Čeh Steger, Rudolf Maister. Od anakreontskega do domovinskega in pokrajinskega pesnika, 
ČZN, Maribor 82=47 (2011), 2 – 3, 206 – 220.

28 Med počitnikovanjem na Zavrhu je Maister napisal nekaj poznanih pesmi, med njimi Završke fante. Dru-
žil se je tudi z domačini in prisluhnil njihovim vsakdanjim tegobam. Zavrh je bil tipično viničarsko naselje.

29 Bogo Grafenauer, Narodnostno stanje in slovensko-nemška etnična meja na Štajerskem kot dejavnik 
osvoboditve severovzhodne Slovenije 1918/1919, V: Spominski zbornik ob 60-letnici bojev za severno 
slovensko mejo 1918 – 1919 (ur. Janko Kuster),Maribor 1979, 93.

5. del

Leopold Perko - Lavoslav (1848–1918), podobar in pozlatar, je ustvarjal na lokaciji v 
takratnem Sp. Porčiču, kar je zajeto tudi v Krajevnem leksikonu Slovenije (DZS, 1980) 
in pravi: »Na južnem odrastku grebena bliže Gradišču (Sv. Trojica v Slov. gor.) so sledovi 
antične stavbe z večidel že odkopanimi temelji. Tu je Leopold Perko leta 1886 postavil 
kapelo, ki je razglašena za umetnostno zgodovinski spomenik lokalnega pomena v Občini 
Sv. Trojica v Slov. gor.«

Pri opisovanju življenja in dela podobarja Perka odkrivamo, da je bilo njegovo obrtni-
ško delo povezano s kar nekaj vejami likovne umetnosti. Danes temu pravimo umetno- 
obrtniško delovanje ali še sodobneje - oblikovanje. Domače novice (izdajatelj Ivo Štrakl) 
so v šestih številkah (januar–junij leta 2009) objavile vsebino opisanega življenja podobar-
ja in pozlatarja Perka (avtor Slavko Štefanec).

Časopis Slovenski gospodar je leta 1918 v številki 21 na strani 3 objavil novico o njegovi 
smrti: »+ Lavoslav Perko, znani kipar pri Sv. Trojici v Slov. gor., je dne 18. maja po dolgi 
mučni bolezni preminil. Z njim izgube Slovenske gorice zavednega narodnjaka in pospe-
ševatelja krščanske organizacije ter priznanega umetnika. Svetila mu večna luč!«

Leopold Perko je v času izgradnje kapele sodeloval tudi v pevskem zboru v Sv. Trojici v 
Slov. gor. Pel je drugi tenor. Pobudnik za zbor, ki je takrat štel okrog 20 članov, je bil Carl 
Kirbisch. 

Ob tej priliki se želi Perkova 
vnukinja iz drugega zakona, 
Marija Kukovec iz Ivanjkov-
cev, iskreno zahvaliti za vse 
storjeno. »Vsem za vse, za 
oživitev spomina po 100 le-
tih njegove smrti. Čudovito 
ste obnovili kapelo, skupaj pa 
obnavljamo tudi njegov na-
grobni spomenik na trojiškem 
pokopališču. Hvala!«

Trenutno poteka aktivnost, 
da bo v nišo nad vrati (čelna 
stran) na kapeli ponovno na-
meščen kip sv. Florjana – za-
vetnika gasilcev.

Slavko Štefanec

ZA OHRANJANJE SPOMINOV

Pozdravni nagovor Darje Šuta med svečano mašo v Perkovi kapeli



90 let Ane Stiper

V nedeljo, 15. julija 2018, je 90. jubilej 
praznovala Ana Stiper iz Zg. Porčiča 
v Sveti Trojici. 

Ana sej je rodila 15. 7. 1928 v Zg. Porčiču 
staršema Jožefi in Jožetu Štraklu. Otroštvo je 
preživljala skupaj z brati in sestrami, ki jih je 
bilo 5. Življenje sta ji popestrila sin Marjan in 
hčerka Danica. Danes pa jo razveseljujejo še 
3 vnuki in 5 pravnukov. 

Anika je članica Društva upokojencev Sv. 
Trojica, ljudskih pevcev, članica Občinske 
organizacije Rdečega 
križa Sveta Trojica ter 
podporna članica gasil-
skega društva. 

Jesen življenja ji lep-
ša mož Pepek, s kate-
rim se dobro počutita 
v svojem domu v Zgor-
njem Porčiču. Večkrat 
ju obiščejo tudi otroci 
Danica, Zdravko in 
Regina, ki pa jima tudi 
priskočijo na pomoč 

pri raznih opravilih. 
Ob njenem jubileju so jo obiskali podžu-

pan Občine Sveta Trojica v Slovenskih gori-
cah Branko Novak, občinska svetnica Zdenka 
Polanec, predstavniki OO RK Sveta Trojica 
Jožef Časar, Alojzija Kurnik ter člani Društva 
upokojencev Sveta Trojica Ivan Herič, Zinka 
Lešič ter ljudske pevke, s katerimi je Anika 
tudi veselo zapela. Vsi so ji zaželeli še mnogo 
zdravih let. 

BC

Srebrni jubilej zakoncev Fras iz Sv. Trojice

Redko se zgodi, da bi s cer-
kvenim in civilnim obre-
dom praznovali srebrni 

zakonski jubilej. To željo sta imela 
zakonca Cilika in Silvo Fras iz Sv. 
Trojice v Slovenskih goricah, ki sta 
svojo 25-letno zakonsko zvestobo 
ob številnih svatih potrdila pred 
»matičarjem« in pred oltarjem. 
Cerkveni obred je v cerkvi sv. An-
tona v Cerkvenjaku opravil župnik 
Janko Babič. Civilni obred, ki je 
potekal na Turistični kmetiji Bre-
znik v Komarnici, je ob asistenci 
Maje Fridau opravil podžupan 
Občine Sveta Trojica v Slovenskih 
goricah Branko Novak. Ob koncu 
obreda je zakoncema ob čestitki 
izročil srebnoporočno listino in 
darilo Občine Sv. Trojica v Sloven-
skih goricah ter z njima nazdravil s 
trojiško penino. 

Cilika se je rodila leta 1973 v 
Cogetincih in se najprej zaposlila 
v Gostilni Kramberger v Pernici, 
sedaj pa je zaposlena v Mariborski 
Livarni. Silvo se je rodil leta 1969 v 
Mariboru, mladost pa preživel pri 
starših v Zg. Porčiču. Po končani 
osnovni šoli se je zaposlil v KK Le-
nart, nato v Uniorju v Lenartu in 
se ob delu izšolal za voznika tovor-
njakov, se zaposlil pri Najvirtu v Dragučovi, 
sedaj pa je zaposlen kot voznik tovornjaka pri 
Križanu v Jurovskem Dolu. V zakonu sta se 
jima rodila sin Sandi in hčerka Nina, ki sta v 

njun zakon prinesla veliko veselja in napol-
nila dom, ki sta si ga ustvarila pri Sv. Trojici.

Ludvik Kramberger

Friderika Berič  – 90 let  

Sedemnajstega julija  je  dopolni-
la 90 let življenja Friderika  Be-
rič iz Zg. Ročice 17. Še  vedno  

bistra in prijetna sogovornica. Rada 
še tudi zapoje. V  zakonu  so se jima z 
možem Janezom  rodili  3  otroci. Ja-
nez,  Jože  in  Frida,  pri  kateri  doma 
preživlja  lepo jesen  življenja. Sode-
lovala  je  tudi  v  etnografski  sku-
pini TD Sv. Ana.  Še vedno sede za 
kolovrat,   saj  je domače  ovčje  volne 
dovolj  pri  hiši.

Ob jubileju so jo obiskali tudi žu-
pan Občine Sveta Ana Silvo Slaček 
ter predstavniki OORK Sv. Ana, ki 
so ji zaželeli še veliko zdravja in sreč-
nih dni.

Franček R.

90 let Janeza Ornika iz Sp. Gasteraja

Župan jurovske občine Peter Škrlec je 14. 
avgusta 2018 ob okroglem 90. jubileju 
obiskal Janeza Ornika iz Sp. Gasteraja. 

Peter Škrlec mu je ob tem izročil simbolično 
darilo in mu zaželel zdravja in zadovoljnih let 
tudi v prihodnje. 

Janez oz. Ornikov »Vanč«, kot ga kličejo 
domačini, se je očetu Maksu in mami An-
toniji rodil v Sp. Gasteraju. Na njegovem 
današnjem domu, kjer je odraščal s sestrama 
Marijo in Ano, živi od šestega leta starosti. 
V zakonu z ženo Ljubo sta se jima rodila 2 
sinova, Dušan in Ivek. Kljub obilici dela na 
kmetiji je Janez čas za sprostitev in druženje 
s prijatelji našel v lovstvu, tako je tudi dolgo-
letni član LD Sv. Jurij v Slov. gor. Na domačiji 
živi s sinom Dušanom, pogosto pa ga obišče 
tudi sin Ivek  z družino. Vesel je tudi obiskov 
in trenutkov z dvema vnukinjama. Vsako ne-
deljo se udeleži svete maše v farni cerkvi sv. 

Jurija. Po maši sledi prijetno druženje s prija-
telji iz mladosti v vaški gostilni, kjer obujajo 
spomine na minula mlada leta.

D. K.

Zlatoporočno slavje Stanislave in Leopolda Rola

Petdeset let skupnega življenja je dolgo 
obdobje, toda če se znajo ljudje prilago-
diti drug drugemu, si prisluhniti in se 

razumeti, potem je to lahko prijetno, bogato 
obdobje. Prav takšno sta doživljala tudi go-
spa Stanislava  in gospod Leopold Rola, ki sta 
19. 6. 2018 v cerkvi svetega Ruperta, tako kot 
pred leti, rekla »DA« .

Stanislava Rola, rojena Brunčič, se je rodi-
la 15. 11. 1946. leta v Mariboru. Otroštvo je 
skupaj z mlajšima polbratom Mirkom in pol-
sestro Zaliko preživljala pri materi Angeli in 
očimu Janku Poštraku na kmetiji v Črmljen-
šaku. Po končani osnovni šoli, ki jo je obi-
skovala v Voličini, je ostala doma in poma-
gala staršem na kmetiji. Naslednje leto se je 

vpisala v Kmetijsko šolo v Svečini. Po šolanju 
se je kot poslovodkinja zaposlila v Kmetijski 
zadrugi Lenart, v obratu Selce. Usoda je ho-
tela, da je tam  je spoznala svojega bodočega 
moža. Po štirih letih službe je ostala doma in 
od takrat skrbela za družino in kmetijo.

Leopold Rola se je kot tretji otrok od petih 
rodil 10. 10. 1943. leta materi Ani in očetu Jo-
žefu v Selcih. Otroštvo je preživljal s sestrami 
Marijo, Miliko in Jožico ter bratom Brunčem. 
Osnovno šolo je obiskoval v Voličini.  Zapo-
slil se je v Kmetijski zadrugi Lenart v obratu 
Selce, kjer je spoznal dekle, s katero se je po-
ročil. Po sedmih letih službovanja v Selcih je 
odšel v službo k Snagi v Maribor. Upokojil se 
je leta 1993. 

Lizika Ješovnik med rožami

V Studenčni ulici v 
Sv. Trojici v Slov. 
gor. stoji hiša Je-

šovnikovih. Zlahka lahko 
ugotovimo, da tu živi nek-
do, ki ljubi in redno neguje 
rože. Lizika Ješovnik je kar 
bosa stopila med rože, ki 
so ji ljubezen vsakega dne. 
S smrtjo moža in sina so ji 
rože še toliko bližje. Najbolj 
pa je ponosna na zimze-
lene, ki jih goji že od leta 
1974. Prinesla jih je iz ro-
dne vasi Gočova. Po mami 
je podedovala ljubezen do 
rož, se razume z njimi in ji 
dobro uspevajo. Rože je že 
posodila za razne prireditve in razmnožene 
mnogim poklonila. Skoraj sosed Frenki Pa-
dovnik in Marica Klobučar sta me spodbudi-

la, da sem napisal ta prispevek. Kdor spoštuje 
rože, spoštuje tudi ljudi.

Slavko Štefanec

Stanislava in Leopold sta se odločila za 
skupno življenjsko pot in se 15. 6. 1968. leta 
poročila v cerkvi sv. Ruperta. Svoj dom sta si 
ustvarila na Leopoldovi domačiji. V zakonu 
sta se jima rodila dva sinova, Ivan 1968. in 
Poldi 1970. leta. Poldi si je ustvaril družino 
nedaleč vstran v Črmlji, Ivan pa je doma in 
ob službi pomaga staršem. Redno ju obisku-
jejo in razveseljujejo tudi vnuki Benjamin, 
Boštjan, Leon in Tamara, ki tudi radi prisko-
čijo na pomoč pri kakšnih opravilih.

Najpomembnejše je to, da se imata še ve-
dno rada, da se spoštujeta, da živita drug za 
drugega in da sta srečna. S tem svojo srečo 
delita vsem svojim najdražjim.

Valerija Jelen
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Krvodajalske akcije OZ RKS Lenart v septembru 2018
SEPTEMBER
petek 21. 9. KORK Voličina OŠ Voličina   7.30-11.00

Srebrna poroka zakoncev Fras iz Sv. Trojice v Slovenskih goricah



Utrinki z letošnjega 
LEN-ART-a

Na letošnjem LEN-ART-u je bilo vsega v obi-
lju. Prisluhnili smo omamno zvenečemu   petju 
Vokalne skupine Jazzva, očarale so nas romantič-
ne zgodbe svetovno znanih muzikalov, ki so jih 
odlično zapeli člani Cerkveno-prosvetnega pev-
skega zbora KD sv. Ana, uživali smo ob afriških 
ritmih, udarni in živopisani srbski folklori, zaba-
val nas je »zapornik« Domen Valič, kavarniško 
vzdušje je ustvarila Bilbi. Otroci so se igrali z Jež-
kom Pikom  in uživali ob vragolijah bratov Malek. 
To in še veliko drugega … 

D. O.

LEN-ART-a še ni konec, vabimo vas na 
naslednje dogodke:

PETEK, 31. AVGUST, DOM KULTUE LENART, OB  20.00
GRAD GORI!, koncert
Brina Vogelnik – glas, Barja Drnovšek – violina, Matija Solce – harmonika
igrajo ljudske in avtorske pesmi, prežete s strastjo, milino in močjo. Slovenske in ljudske 

viže iz vsega sveta, šegava, vesela in radoživa glasba, ki se dotakne duše.
SOBOTA, 8. SEPTEMBER, DOM KULTURE LENART, OB 20.00

ŽUPANOVA MICKA, Anton Tomaž Linhart, komedija
SNG Drama Ljubljana
Igrajo: Klemen Slakonja/Gregor Bakovič, Saša Pavlin Stošić, Rok Kravanja, Uroš Fürst, 

Nina Valič, Klemen Janežič, Janez Škof, režija: Luka Martin Škof

Kronika Sodnije  
Sv. Lenart

V okviru Teh veselih dnevov Knjižnice Lenart 
smo med drugimi zanimivimi dogodki uspeli 
predstaviti zanimivo delo Kronika Sodnije Sv. 
Lenart Ožbalta Ilauniga. Gre za kroniko, ki jo 
je z zgodovinsko natančnostjo pisal kot sodni 
predstojnik v času službovanja v Lenartu. Le-
nart z zaledjem in širšo okolico predstavi tako 
zanimivo, da jo je zares vredno vzeti v roke. 

Knjigo lahko kupite v Knjižnici Lenart.
Marija Šauperl

Uspeh učenk baletnega oddelka Glasbene 
šole Lenart

Med 20. in 23. junijem 2018 je v 
Slovenskem narodnem gledališču 
v Mariboru potekalo Slovensko ba-
letno tekmovanje Tutu. Tekmova-
nja so se udeležile tudi učenke 5. in 
6. razreda Konservatorija za glasbo 
in balet Maribor - baletnega od-
delka Podružnične šole Lenart. V 
rumeni kategoriji so pod mentor-
stvom Tjaše Stergulec Repac s solo 
variacijo tekmovale učenke Hana 
Vinter, Melani Vrbančič in Lana 
Zarič. Melani Vrbančič je zasedla 
1. mesto in zlato medaljo, Lana Za-
rič 2. mesto in srebrno medaljo ter 
Hana Vinter 6. mesto in priznanje. 

V modri kategoriji so se pod mentorstvom 
Tjaše Stergulec Repac predstavile učenke Sara 
Cerjak, Tia Neuvirt, Nuša Urbanič, Tinkara 
Knuplež, Žana Žabčič, Lara Žnuderl, Maša 

Harl, Lana Zarič, Melani Vrbančič in Hana 
Vinter. Zaplesale so koreografijo Tjaše Ster-
gulec Repac E. Doga, Ples Iluzij in zasedle 2. 
mesto in srebrno medaljo. 

T. S. R.
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Cerkveno-prosvetni pevski zbor KD Sv. Ana, foto Jerneja BreznikJazzva

Folkloristi iz SrbijeAfriški ritmi iz Kenije Domen Valič

Brata MalekBilbi Ježek Pikec Foto: Žiga Strmšek



Vox Angelica se predstavlja tudi širši Sloveniji
Članice Vokalne skupine Vox Angelica, ki 

delujemo pod vodstvom mladih zakoncev 
Anite in Uroša Pavkoviča, smo bile 30. 6. 
2018 povabljene na srečanje vokalnih skupin 
z naslovom »Pozdrav poletju« v Šentjurju pri 
Celju, ki ga je organizirala tamkajšnja vokal-
na skupina 7 de`ci. Z veseljem smo se odzvale 
povabilu in se tako zopet predstavile tudi širši 

Sloveniji, saj je bil dogodek zelo lepo obiskan 
in medijsko promoviran. V zahvalo za sode-
lovanje in naše petje smo prejele plaketo za 
»Najlepše slišani angelski glas« in veliko po-
hval poslušalcev. Zahvaljujemo se vsem za 
podporo in si želimo še več takšnih srečanj!

Anja Škrlec

Načišni Bit
V soboto, 7. 7. 2018, se je v Občini Benedikt 

spisala zgodovina. V sklopu Tedna Benedikta 
se je namreč v prireditvenem šotoru v sredi-
šču kraja odvijal koncert, kakršnega v tej obči-
ni še ni bilo moč zaslediti. Zgodil se je »Nači-
šni Bit«, glasbeni dogodek, kjer so obiskovalci 
imeli priložnost uživati v nastopih glasbenih 
skupin, ki se predsta-
vljajo z alternativnejšim 
slogom glasbe. Nasto-
pili so: Šolski Band (OŠ 
Benedikt), Supporting 
act, Mama Rekla, Pota-
to Mushroom ter Cru-
cifixions.

Damjan Kaučič (Go-
stilna na kmetiji Kau-
čič) pravi, da so skupaj 
z organizacijsko ekipo 
zelo zadovoljni tako 
z obiskom kot s pozi-
tivnim odzivom vseh 
prisotnih na koncertu, 
hkrati pa se zahvaljuje-

jo vsem sodelujočim in tistim, ki so kakorkoli 
pomagali, da je bilo dogodek moč speljati na 
tako visoki kakovostni ravni.

Torej se lahko na podlagi vseh dejstev na-
dejamo, da se bodo organizatorji tega projek-
ta lotili tudi naslednje leto?

Darjan Kocmut, foto: Igor Barton

Folklorna skupina KD Sveta Ana na 
državnem tekmovanju v Beltincih

Letošnje leto so garanje, zavzete vaje in iz-
virna odrska postavitev zopet obrodili boga-
te sadove. Folklorna skupina pod vodstvom 
Bojana Glaserja je bila že na spomladanskem 
srečanju folklornikov izbrana za nastop na 

državnem tekmovanju. V juniju so odplesa-
li odlično na Ptuju in bili julija uvrščeni na 
državno tekmovanje z nastopom v Beltincih, 
kjer so navdušili številno občinstvo.

SReBr

Srečanje na meji
Organizatorji tradicionalnega mednaro-

dnega Srečanja na meji 2. nedeljo v mesecu 
juliju v župniji Remšnik so ob visokem gostu 
iz Evropskega parlamenta Alojzu Petrletu, 
gosti iz Gradca na čelu z nadškofom msgr. 
Wilhelmom Krautwaschlom  in Maribora z 
nadškofom msgr. Alojzijem Cviklom ter šte-
vilnimi prebivalci obmejnih občin iz Avstrije 
ter številnimi pohodniki in gosti iz  občin s 
slovenske strani kljub spremenljivemu vre-
menu pripravili zelo raznoliko mednarodno 
kulturno dogajanje. Letos je bil gost Cerkve-
no prosvetni pevski zbor KD Sveta Ana pod 
vodstvom Natalije Šijanec ter korepetitorja 
Aleksandra Šijanca. Ob 9-ih je bilo srečanje 
v romarski cerkvi pri Sv. Duhu na Ostrem 
Vrhu, ob 11.30 pa je 
bila sv. maša v podru-
žnični cerkvi sv. Pan-
kracija v župniji Rem-
šnik. Nad programom 
gostujočega zbora so 
bili preprosto navdu-
šeni, pridružil se jim je 
domači cerkveni zbor 
iz Remšnika, domači 
»frajtonarji« in solist 
Erich Wechtitsch ter 

solistka Vita Unuk na violini. Prireditev je 
bila medijsko podprta s strani avstrijske ORF 
in slovenskega tednika Družina.

SReBr, foto: Jože Potrpin

Mladinska FS Jurovčan je gostovala v 
sosednji Hrvaški

Mladinska folklorna skupi-
na Jurovčan iz Kulturnega dru-
štva Ivan Cankar Jurovski Dol 
je 24. junija 2018 nastopila na 
mednarodnem folklornem fe-
stivalu v Goričanu, Hrvaška, ki  
tradicionalno poteka v okviru 
prireditev ob občinskem pra-
zniku. To je bil njihov prvi na-
stop izven Slovenije. Predsta-
vili so se z odrsko postavitvijo 
»Na dekliščini«. Skupino vodi mentorica Ne-
venka Gungl, ki se je tokrat morala predsta-
viti tudi v vlogi plesalke. S svojo mladostjo, 
igrivostjo, urejenostjo  in odlično izvedenim 
programom so navdušili številne obiskoval-
ce in druge nastopajoče folklorne skupine.  

Stkana so bila  nova folklorna prijateljstva, na 
osnovi katerih bodo sledili izmenjujoči na-
stopi folklornih skupin.

Miroslav Breznik, organizacijski vodja 
folklorne skupine in  predsednik društva 

13. mednarodna poletna likovna delavnica 
za mlade Krk 2018

Tradicionalna likovna delavnica je poteka-
la od 8. do 14. julija 2018 v Županjah na Krku 
po ustaljenem urniku kot že 20 let doslej. 
Zaključek, v soboto, 14. 7., je tradicionalno 
potekal v njihovem lepem kulturnem domu 
– sedaj že naši poletni galeriji – s pregledno 
razstavo nastalih del. 

Letošnja tema je bila »Barve govorijo«. 
Nastala dela so bila izjemna in marsikdo je 
ocenil, da je razstava najboljša doslej, da so 
dela zelo kvalitetna. To je lep kompliment in 
dobra nadgradnja, saj je potekala jubilejna, 
20. delavnica. Leta 1998 smo prvič prišli iz 
daljnega Lenarta slikat na Krk, da bi pisane 
slovenskogoriške barve travnikov, gozdov in 
goric dopolnili z barvami morja, pečin, ka-
mna, ladjic in njihove arhitekture.

Letos so sodelovale: Nika Gamser, Lana 
Hohnjec, Jana Zorko, Mari Kramberger, Tja-
ša in Karin Rojko, Tina Pliberšek, Lucija Me-
sarec in domačinka iz Polja, Jana Kostič, ki je 
bila s svojimi 9 leti tudi najmlajša udeleženka. 

V Galeriji Konrada 
Krajnca v Lenartu poteka 
ob sobotah likovna šola. 
Sodelovanje, obiskovanje 
in aktivno delo preko leta 
so pogoj za izbor udeležen-
cev za likovno delavnico 
na Krku. Tako se kaže tudi 
napredek pri njihovem 
ustvarjanju. Slikanje na 
morju je nadgradnja likov-
ne šole ter nagrada učen-
cem za njihovo marljivost. 
Razveseljivo je tudi, da se 
število ustvarjalcev, pro-
fesorjev likovne vzgoje in 
samostojnih umetnikov, ki 
so izšli iz te šole, veča.

Učenci se vse bolj zave-
dajo tega. Praznovanje ju-
bileja je bilo tudi čustveno 
obarvano. Zahvalili so se 
mi za organizacijo teh 20 
let delovanja, in sicer z li-
kovnim delom Jane Zorko 
in podpisi vseh udeležen-
cev; enako so storili tudi za 
»mamo Marijo«, z likov-
nim delom Tine Pliberšek.

Svojo ceno dobi delo tudi 
na zaključni razstavi, ko se 
zberejo poleg udeležencev 
tudi predstavniki občin, 
starši in drugi obiskovalci, 
ki so že vajeni dogodka, 
saj si razstavo ogledujejo še 
vse poletje.

Na sobotni razstavi je župan Občine Do-
brinj povedal, da je ponosen na delo Konrada 
Krajnca, ki že 30 let zahaja na Krk in s svojim 
občutkom za pravi odnos do njihove arhi-
tekture in narave prispeva veliko tudi s tega 
zornega kota. Veliko Lenarčanov si je kupilo 
nepremičnine, tako da je opazno povečanje 
lastnikov nepremičnin iz Slovenije, meni žu-

pan in je vesel vedno trdnejšega povezovanja 
ljudi obeh držav na osnovi likovnega ustvar-
janja; še posebej pa tega, da se zadnja leta 
redno udeleži delavnice vsaj kdo od njihovih 
otrok. S ponosom je pohvalil malo Jano, ki je 
na začetku zapela tudi hrvaško himno, slo-
venski udeleženci pa slovensko.  Znak sode-
lovanja, povezanosti se je kazal vsak dan, saj 
je župan obiskal tudi tabor med tednom, res 
prava pozornost ob jubileju.

Dobrodošla osvežitev razstave je bil tudi 
plakat s fotografijami iz leta 1998. Prav gan-
ljivo je bilo opazovati nekdanje punčke, vnu-
kinje sosede Ljubice, ki so se kot zrele gospe 
s svojimi otroki in drugimi sosedi ocenjevale 
in primerjale čas za 20 let nazaj. Obujanje 
spominov, kdo vse je bil že tukaj v teh 20 le-
tih, kako je bilo kdaj in kaj vse smo že počeli, 
se je zavleklo v prijeten poletni večer.

Za uspeh projekta se moram zahvaliti stro-
kovnim sodelavcem: mami Mariji, Manji Je-
rič, Tjaši Gamser in sam – Konrad Krajnc – 

spadam tudi v to ekipo. Prisrčna hvala Občini 
Lenart, Občini Dobrinj, vsem donatorjem in 
ljudem dobrega srca, še posebej tistim, ki so 
nas tudi obiskali, saj to da še posebno vre-
dnost dogodku.

Konec oktobra pa vabimo na razstavo v 
Galerijo Krajnc v Lenartu.

Konrad Krajnc
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Ob zaključni razstavi v kulturnem domu Županje

Udeleženci jubilejne likovne delavnice s svojimi deli in mentorji pod murvo



Kamnito korito Iva Lorenčiča v krožišču 
pri pošti v Lenartu

Svoj prispevek k videzu nove prome-
tne ureditve središča Lenarta bo prispe-
val tudi priznani slovenskogoriški likov-
ni ustvarjalec in fotograf Ivo Lorenčič 
Loren iz Cerkvenjaka. 

Iz slovenskogoriškega kamna, v kate-
rem so vidne sledi školjk, ki pričajo, da je 
tod bilo Panonsko morje, kleše kamnito 
korito, ki bo nameščeno ob vodnjaku, ki 
bo stal v krožišču pri pošti. 

E. P.

Obiskali smo zanimivo razstavo
Tako prijaznemu vabilu rojenega Le-

narčana Adolfa Pena, ki skoraj več ve o 
Lenartu kot mi sami, se ni bilo mogoče 
upreti. Tako smo se 3. avgusta odpelja-
li v avstrijski kraj St. Anna am Aigen v 
tamkajšnjo vinoteko in bili priča gala 
dogodku, ki so se ga udeležili ljudje z 
obeh strani meje. Otvoritev razstave na-
šega slikarja je bila odmevna in pospre-
mljana z laskavimi nagovori in ocenami.

Marija Šauperl

KNjigolAndiJa
Daleč je že od junijske številke Ovtarjevih 

novic, v kateri smo objavili eno izmed sta-
rejših fotografij iz Občine Cerkvenjak, ker 
je praznovala 20-letnico samostojnega delo-
vanja. Dobili smo zanimiv odgovor Franca 
Bratkoviča iz Cerkvenjaka: »Na posnetku je 
nekdanji zadružni (kulturni) dom v Cerkve-
njaku. Posnetek je nastal ob obnovitvenih 
gradbenih delih leta 1964, pred vselitvijo 
cerkvenjaške trgovine Izbira v gospodarski 
del doma. Trgovsko podjetje Izbira Cerkve-
njak je bilo ustanovljeno 1957. leta in je svoji 
trgovini v Cerkvenjaku vse do vselitve julija 
1964 ob krajevnem prazniku Cerkvenjaka in 
občinskem prazniku takratne velike Občine 
Lenart, 14. julija, imelo v najetih zasebnih 
prostorih pri Tušaku in Markoviču v Cerkve-
njaku. Ob tej priložnosti je bil ob obnovlje-
nem domu odkrit spomenik padlim borcem 
NOB. Izbira Cerkvenjak pa je imela svoje 
prodajalne tudi v takratnem Gradišču, danes 
Sv. Trojici, Benediktu, Selcih in Zavrhu.

Danes so  v  domu kulture, kot so zgrad-
bo poimenovali pozneje, poleg kulturnega 
društva in dvorane že dvajset let sedež in 
prostori Občine Cerkvenjak pa tudi pošta, 
soba cerkvenjaškega vinogradniškega dru-
štva in telefonska centrala. Poleg naštetega je 
v objektu še TIC. V času samostojne Občine 
Cerkvenjak je zgradba oziroma tako imeno-
vani kulturni del zgrad-
be že ob njenem začetku 
dobil prizidek – avlo, v 
kateri se odvijajo poroke, 
okrogle mize, razstave itd. 
Od letošnjega februarja 
avla nosi ime po znanem 
cerkvenjaškem kulturni-
ku in internirancu Vladu 
Tušaku.

Letos pa tudi mineva 
70 let od začetka gradnje 
tega mogočnega cerkve-
njaškega objekta. Dom je 
bil pod streho v petinšti-
ridesetih dneh. Zgradba 

je nato ostala v surovem stanju vse do leta 
1952, ko so pridne roke domačinov znova 
prijele za delo in opravile končna dela. Da 
je dom dobil podobo in izmere iz objavljene 
fotografije, gre zasluga pokojnima cerkvenja-
škima kulturnikoma Vladu Tušaku in Vladu 
Lorberju. Tušaku pa na sploh zasluga, da je 
bila zgradba sploh dokončana. Marsikje so 
namreč pričeli graditi zadružne domove, a 
veliko jih je ostalo nedokončanih.

O kulturno-zadružnem domu v Cerkve-
njaku (danes torej občinski stavbi) bi se dalo 
veliko govoriti. Z njegovo izgradnjo je v nekaj 
desetletjih postal središče vsega kulturnega 
življenja.

Posnetek torej prikazuje obnovitvena dela 
1964. leta. Lahko povem, da se jih malo spo-
mnim tudi sam, saj je med delavci - domači-
ni, ki so izvajali dela, bila tudi moja mama.«  

No, k temu dodamo komentar, da je odgo-
vor seveda pravilen, in da je tudi Franc dodal 
svoj del v tem cerkvenjaškem lepotcu; dolga 
leta je deloval kot predsednik KD Cerkvenjak 
in skrbel za dom.

Novi izziv je prav tako povezan z aktualni-
mi dogodki. Kaj je na fotografiji? Iz katerega 
leta je posnetek? Opišite zgradbe in seveda 
kraj. Pišite na: marija.sauperl@lenart.sik.si

Marija Šauperl

Bralnica
Brati bi morali, da lahko naše duše uživa-

jo, je zapisal Henry Miller, ameriški pisatelj 
in umetnik. Dovolite svojim dušam uživati, 
posebej sedaj, ko se topli sončni žarki polago-
ma poslavljajo in se bo po jutrih naše deželice 
kmalu že lahno dotikala megla.

V delu Heather Morris, Tetovator iz Au-
schwitza, spoznamo resnično zgodbo Gite in 
Laleta, Judov iz Slovaške. Laletu je bilo do-

deljeno vrisovanje številk na roke sotrpinov 
v  taborišču Auschwitz-Birkenau. Mučno 
delo mu je omogočilo nekoliko privilegiran 
položaj in olajšalo dostop do Gite, ki se mu 
je kljub lasišču brez enega samega lasu zdela 
najlepša ženska na svetu. Po zaslugi Laletove 
izjemne moči in vztrajnosti sta preživela in 
skupaj stopila svetli prihodnosti naproti. Bra-
nje za sladokusce.

Moje misli so zapisane …
Pod okriljem Kulturno etnografskega 

društva Vrelec Benedikt sem izvedla ob le-
tošnjem letu Cankarja in 19. občinskem 
prazniku Benedikta poseben dogodek, ki ga 
bodo po besedah številnih prisotnih ohranili 
v lepem spominu še vrsto let. 

S svojimi prispevki na kulturnem področju 
v obdobju več kot 35 let sem se srečevala z 
različnimi prireditvami, projekti, mnoge iz-
med njih sem tudi sama izpeljala. Tokrat se 
mi je že nekaj časa v mislih  rojevala ideja 
o predstavitvi naših domačinov, katerih ži-
vljenjske zgodbe pišejo tudi pesmi. To snide-
nje s posebnih pridihom sivke sem naslovila 
»Moje misli so zapisane«, prijazno gostoljubje 
pa so nam ponudili v Penzionu Petelin, kjer 
sem s pomočjo Bojane Štefanec iz Dežele da-
ril Benedikt in z njenimi dekoracijami spre-
menila njihov salon v prijetno vzdušje doma-
če dnevne sobe, kjer sem gostila ta kulturni 
trenutek.

Za ta poseben trenutek pa so za moj videz 
poskrbeli v Lepotnem salonu Benedikt, in si-
cer spretni prstki Marije Budja. Hvala vsem, 
ki ste mi podali svoj šopek za ta moj večer.

Zbrala sem tokrat kar nekaj domačih kul-
turnih ustvarjalcev in 
nazadnje so se mojemu 
vabilu odzvale  Ma-
rija Rajter iz Spodnje 
Ročice, ki že vrsto let 
zapisuje svoje pesmi in 
jih je v javnosti že tudi 
predstavljala.  Pred po-
slušalci je prvič pred-
stavila  svoje pesmi 
Majda Sraka, doma z 
Drvanje. Med doma-
činkami pa je svoj cvet 
literarnega šopka se-
stavila tudi Lidija Ščap, 
ki je s svojim pisanjem 

presenetila, saj marsikdo za ta njen talent 
sploh ni vedel.

Našim domačinom manj znana kot pesni-
ca je svoje pesmi predstavila tudi Tanja Bela 
- Veldin, doma iz Ločkega Vrha, ki pa je sicer 
že znana s svojimi razstavami likovnih del.  
Svoje prve pesmi pa je že v najstniških letih 
zapisovala Marina Koren, ki nam je v naša 
srca posadila svoji dve posebni. In vse skupaj 
je v tem večeru sklenila naša ljudska pesnica, 
kot jo domačini nazivamo, to je Danica Elbl, 
ki pa je postavila v beli svet že dve svoji samo-
stojni zbirki pesmi.

Večer je bil ovit tudi v prijetno glasbeno 
spremljavo, vse od harmonike Žana Rajter-
ja, petja ljudskih pesmi iz bogate zakladnice 
ljudskih pevcev Vrelec pa do glasbenih točk 
Kaje Praprotnik in Tomaža Makana ter har-
monike Zvonka Škamleca.

Prav gotovo je to v Benediktu nekaj nove-
ga in po odzivih nam je vsekakor uspelo, kar  
nam daje nove izzive za prihodnja leta. Hvala 
vsem, ki najdete čas v tem hitrem tempu ži-
vljenja tudi za tovrstne dogodke.

Saša Lovrenčič

19. revija pevskih zborov
V nedeljo, 1. julija 2018, ob 15. uri so se v 

Sv. Trojici v Slov. gor. zbrali pevski zbori in 
skupine na 19. reviji pevskih zborov iz dru-
štev upokojence Zveze DU Slovenske gorice 
in širše.  Revija je potekala v organizaciji DU 
Sv. Trojica. Dvorana je bila slabo zapolnjena, 
največ je bilo nastopajočih. Zakaj?

Na reviji so sodelovali iz društev upokojen-
cev: Cerkvenjak, Lenart, Trojica v Slov. gor., 
Benedikt, Ceršak, Destrnik in Sv. Andraž ter 
nastopajoči iz Kulturnega društva Trojica v 
Slov. gor, Pevke Ptuj, Etnografsko društvo Be-
nedikt, Tišina Cvetje v jeseni in Gospodinje 
Vitomarci. Sodelovali sta tudi Nada Svetina s 
citrami in Ema Vezjak na orglicah iz Prekmur-
ja. Prikupen in perspektiven Amadej Lutar iz 
Lenarta nas je razvedril s harmoniko. Marija 
Lutar iz Benedikta pa je zbudila pozornost, 
saj je njeno kukavičje oglašanje bilo čudovito. 
Nastopili so z odmev-
nimi komadi, ki so tudi 
že priljubljeni med da-
našnjo mladino. Da bi 
bila izvedba čim boljša, 
pred nastopom še vadi-
jo. Želijo si pomladitev 
in da bi se tudi ta revi-
ja posnela in vključila 
v televizijski program. 
Morda bo to uresničeno 
na jubilejni 20. reviji?

Nastopajoči so se 
očitno razcveteli, zaža-
reli in pokazali rezultat 
garanja na vajah, kar si 
poslušalci težko pred-

stavljamo.
Na reviji je bil navzoč tajnik ZDU Sloven-

ske gorice Stanko Cartl. Pozdravni nagovor je 
opravil predsednik domačega DU Sv. Troji-
ca Ivan Herič. Oba sta z zadovoljno nosilko 
izvedbe te revije in dosedanjih revij pevskih 
zborov Marijo Klobučar razdelila zahvale in 
lepo cvetje iz njenega vrta. Medse so povabi-
li zlatoporočenca Frenkija in Jano Padovnik 
in jima ob čestitki izročili cvetje. Pozornost s 
cvetjem in zahvalo so izkazali tudi voditeljici 
Saši Lovrenčič iz Benedikta, ki revijo vodi že 
več let. Razšli smo se po druženju na dvorišču 
za društvenim prostorom.

Na vrata trka 20. revija; prva je bila v Voličini, 
vse ostale pa v Sv. Trojici v Slov. gor. v organiza-
ciji takratne predsednice DU Marije Klobučar. 

Hrana za dušo je zdrava.
Slavko Štefanec

Igor Plohl, pisatelj, ki piše in biva v Lenar-
tu, je leta 2017 izdal pustolovski roman Pu-
stolovščine v Prlekiji za mlade bralce, ki ga je 
zasnoval po vzoru priljubljene serije knjig o 
petih prijateljih za mladino Enid Blyton in ga 
priporočam tudi odraslim. Otroke pa navdušita 
avtobiografski zgodbi o Levu Rogiju: Lev Rogi – 
Sreča v nesreči (2009) in nadaljevanje Lev Rogi 

najde srečo (2014). Zgodbo o nekoliko poseb-
nemu levu Rogiju so v prvi knjigi popestrili 
otroci Osnovne šole Bojana Ilicha, drugo slika-
nico pa je realistično in zelo barvito pospremila 
Urška Stropnik Šonc. Poučni zgodbi o pomenu 
življenjskih preizkušenj in premagovanju le- 
teh. Za vse starostne skupine bralcev.

Za Vas sem brala Aleksandra Papež
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IZ KULTURE

19. revijo pevskih zborov je pričela pevska skupina DU Sv. Trojica 

Adolf Pen ob svojih delih



Twirling, plesni in mažoretni klub Lenart
V juniju in juliju so se dekleta TPMK Le-

nart udeležila tekmovanj z mednarodno ude-
ležbo doma in v tujini. 2. in 3. junija so se 
pomerile v Samoboru. V soboto so tekmovale 
mažorete. V kategoriji solo otroci sta tekmo-
vali Zala Verbošt in Nika Vezovnik in se pov-
zpeli na sam vrh - Nika srebro, Zala zlato. Zla-
to sta osvojili še Kaja Rajter (junior) in Lana 

Žabčič (senior). Odlični so bili tudi pari. Zala 
Verbošt in Nika Vezovnik sta dosegli 2. me-
sto (otroci),  Manca Čuješ ter Nika Gamser 4. 
mesto (junior), ter Barbara Anžel in Maxime 
Emeršič 1. mesto (senior). Velika mažoretna 
skupina je dosegla zlato, tradicionalna mažo-
retna skupina pa bron. V obeh skupinah so: 
Barbara Anžel, Manca Čuješ, Maxime Emer-

šič, Nika Gamser, Gabrijela Grabušnik, Sara 
Lukič, Sergeja Pauman, Mojca Pleteršek, Kaja 
Rajter ter Lana Žabčič (tudi trenerka).

V nedeljo je potekalo tekmovanje v twir-
lingu, ki se je pričelo s freestyle programom. 
V kategoriji cadet beginner si je Manca Čuješ 
priplesala 7. mesto,v  junior intermediate je 
Lana Žvajker dosegla 9. mesto, Eva Breznik 8., 
Nika Vauda Lorenčič 3. mesto. V kategoriji ju-
nior advanced sta tekmovali Špela Kovačič (6. 
mesto) ter Hana Vauda Lorenčič (1. mesto). 
Na vrsti so bili solo programi. Zarja Mlakar je 
v kategoriji junior beginner dosegla 3. mesto, 
Kaja Rajter pa v kategoriji junior intermediate 
4. mesto ter 2. mesto v kategoriji solo 2 palici. 
Po solo nastopih so se na parket podali pari. 
Manca Čuješ in Nika Gamser sta dosegli 7. 
mesto, Eva Breznik in Lara Štraus pa 4. Mala 
skupina - Katrin Borko, Alina in Alisa Peklar, 
Ema Ploj, ter Katja Rodošek - je dosegla odlič-
no 5. mesto. Tekmovanje je s prvim mestom 
zaključila velika skupina - Eva Breznik, Manca 
Čuješ, Nika in Tjaša Gamser, Špela Kovačič, 
Zarja Mlakar, Kaja Rajter, Lara Štraus, Nika in 
Hana Vauda Lorenčič ter Lana Žvajker.

11. junija so se dekleta twirlinga udeležila 
še Norminega pokala v Novi Gorici. Solo B 
je Špela Kovačič osvojila 5. mesto, Kaja Rajter 
pa 1. mesto. Solo A je Hana Vauda Lorenčič 

prejela bron. Solo 2 palici je Kaja Rajter sto-
pila na najvišjo stopničko. Freestyle B je Lana 
Žvajker dosegla 8. mesto, Eva Breznik 7. ter 
Nika Vauda Lorenčič bron. V freestyle A sta 
tekmovali Špela Kovačič, ki si je priplesala 
6. mesto, ter Hana Vauda Lorenčič 2. mesto. 
Sledili so še pari in skupine. Eva Breznik in 
Lara Štraus sta osvojili 4. mesto, Manca Čuješ 
in Nika Gamser pa 3. Velika skupina je osvo-
jila 1. mesto. 

Od 4.–8. julija so se tri dekleta udeležila 
evropskega pokala v Dublinu in se vrnile z 
odličnimi rezultati. Nika Vauda Lorenčič je v 
kategoriji solo B junior 1 dosegla 17. mesto, 
Špela Kovačič pa 8. mesto v starostni kate-
goriji višje. Lana Žabčič je dosegla 11. mesto 
Solo A senior. Nika in Lana sta tekmovali še 
v freestyle kategorijah. Nika je v freestyle B 
junior dosegla 24. mesto, Lana pa 10. mesto v 
kategoriji freestyle A senior.

Dekletom in trenerkam iskrene čestitke! 
Zraven vseh tekmovanj so vsa dekleta kluba 
trenerkami pripravila zaključno prireditev 
Otroci sonca. Hvala vsem dekletom, trener-
kam in staršem ta lepo sezono. V septembru 
ponovno začnemo, vpisujemo tudi nove čla-
ne. Vabljeni!

TPMK Lenart
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Spomin

Janko-Janez Kramberger
(11. 12. 1948 – 11. 8. 2018)

Oddih na hrvaškem Rabu se je za Janka Krambergerja 
končal s smrtjo. 22. avgusta smo ga pokopali na Sveti Ani v 
Slovenskih goricah.

Janka smo vsi poznali predvsem po tem, da je bival v 
Liechtensteinu, kamor je rad povabil Slovence, da so naši 
zdomci uživali v slovenski pesmi in besedi; poleg tega pa 
ga poznamo po njegovi lepo urejeni hiši – cimprači na Za-
vrhu, poznamo ga po številnih donacijah v zdravstvo, kul-
turo, socialo. Po dokumentarnem filmu, ki ga je omogočil 
… Zato smo v zahvalnem govoru na pogrebu  spregovorili 
predvsem o tem:

»Najbrž res nihče ne more verjeti, da si odšel na oddih z 
enim dnevom zamude, ker si želel še nekaj opraviti, želel si 
vse urediti, da bo mir, želel si postaviti večino stvari na svoje 
mesto, kot rečemo; kot da bi slutil. Pa nisi. Želel si se vr-
niti, oditi v Švico, Benedikt, Sv. Ano, Liechtenstein, Zavrh, 
Lenart, povsod, kjer si imel prijatelje in sorodnike. Pa nisi. 

Ustavilo te je na hitro in do konca. Vsak odhod na hitro je rez, je boleč in pusti sledi. Pa nisi 
vedel, nič rekel, kar odšel si. 

Bil si strateg, trgovec – tudi po poklicu. Spretno si vrtel priložnosti v dobro ljudi, ki si jih 
imel rad. Vsi, ki so te dobro poznali in s tabo redno komunicirali, te videvali tako na Zavrhu, 
kjer si bival, ko si bil doma v Sloveniji, kakor v Liechtensteinu, ali kjerkoli, povedo, da si imel 
odličen smisel za aranžiranje, da si pripravil mizo za goste v neverjetnem stilu, da si uredil 
okolje bolje kot arhitekt. Končno je dober dokaz za to tvoje remek delo na Zavrhu. Stara, 
tipična slovenskogoriška hiša – cimprača, simbol Slovenskih goric, sicer hkrati tudi revščine, 
a predvsem naše kulturne stavbne dediščine, ki si jo ti pridobil, rešil, urejal in vzdrževal vse 
življenje, vse življenje si vlagal v njo; v njej si gostil številne prijatelje, tudi iz tujine, na koncu  
je postala lokalni kulturni spomenik.

Kje si jemal moč? Iz svojega porekla velike družine, ki ni poznala bogastva kot nobena v 
Slovenskih goricah in je bilo treba trdo delati za vsakdanji kruh, se boriti za to, da si pokukal 
iz sivega dna dninarskega in viničarskega okolja ter postal ambasador Slovenije, pokrovitelj 
številnim dobrim delom, akcijam, projektom tako doma kot v tujini, ljudem iz socialnega 
dna v stiski? Preveč časa bi trajalo, če bi naštevali vse in vsakogar, ki si mu pomagal. Veliko 
jih je tudi takih visoke vrednosti, kot na primer med drugimi tudi prvo reševalno vozilo pred 
desetletji za Zdravstveni dom Lenart.

Takoj po končanem šolanju si poiskal delo v tujini, postal si ambasador slovenske kulture, 
zaupali so ti tudi v knežji družini male liechtensteinske države, kamor si iz svojega Lenar-
ta tako rad povabil v goste godbenike, pevce, folkloriste, Završke fante celo večkrat. Vse si 
storil, da so se vsi dobro počutili in da je bilo odmevno ter da so slovenska beseda, pesem 
in ples prišli v vse pore dežele, kjer si našel svoj drugi dom. To so bila nepozabna kulturna 
doživetja. Bil si gospod, ki je poznal visoko družbo, ki je rad zašel v gledališče, opero, ki je 
užival v organizaciji likovnih kolonij in razstav, ljubitelj narave, svojih Slovenskih goric, ki 
je imel rad svoje ljudi, ki je prepoznal človeka v stiski in mu pomagal, ponudil roko, ker je 
vedel, kako boli, kadar nimaš.

Kot sošolec iz OŠ si se veliko družil z Janezom Erjavcem in njegovo družino, sestro Gre-
tico in njeno hčerko Jano; Janezom Perkom in še mnogimi, ki si jih obiskal mimogrede, ker 
si spoštoval njihovo delo; srečevanja v Lenartu pa spet v Švici in Benediktu so bila nekaj 
normalnega med vami. Nisi poznal postanka, premora, počitka. Nisi se ustavljal. Delal si 
vse, ker si znal delati vse.

Največ pa je seveda vedela o brezpogojni ljubezni tvoja hčerka Sarah. Z njeno mamo In-
geborg sta jo vzgojila v najlepšem duhu. Tudi polsestra Beatrice je bila ljubeča sestra. Tvoja 
očetovska roka je pred kratkim popeljala hčerko v zakonski stan. Poroka je bila veličastna, 
a tvoja zadnja beseda je bila, da bo hčerka iz Berlina prišla na cerkveno poroko v Slovenijo, 
to si ji želel še pripraviti. In spet bi bilo nepozabno srečanje vseh v družini in prijateljskem 
krogu. V očetovski eleganci si vse prijatelje že povabil na dogodek, kakor si se pripravljal tudi 
na svojih 70. Žal je hčerka prihitela iz Berlina, da je v reški bolnišnici prepoznala očeta, ga  
prepeljala z Reke v Slovenijo, povedala, da bo imel oblečeno tisto svečano  obleko, v kateri jo 
je popeljal pred matičarja.

Šok je bil neverjeten; nihče še vedno ne razume razpleta dogodkov – vse si postoril, kot bi 
hotel dokončati zgodbe in vse prijatelje in vse svoje spraviti v Slovenijo – tokrat na pogreb, 
kot bi vedel, kaj ti pripravlja tvoje bolno srce, a nisi vedel, nisi se zavedal. Bil si še poln na-
črtov in številne obljube so ostale sredi izvedbe. Nekatere zelo pomembne pa si dokončal.

Tako si Občini Lenart poklonil tvoj biser – hišo v Zavrhu, ki bo eden najlepših muzejev v 
tem delu Slovenije, v Maistrovem Zavrhu, za katerega si toliko napravil in ga ljubil iz vsega 
srca, tam bival in užival v naravi. Tvoj pogled z Maistrovega stolpa daleč čez griče Slovenskih 
goric je vedno napolnil tvoje baterije z novim elanom in načrti. Za to plemenito dejanje si 
prejel tudi bronasti grb Občine Lenart. Za nesebično skrb za dediščino, ki bo samo tako 
ponesla naprej tudi tvoje ime in prizadevanja.

Vse to priča o veličini in pogumu trmastega, vztrajnega, zagnanega Janka Krambergerja. 
Od tebe se poslavljamo na Sv. Ani, kjer si želel biti pokopan. V kraju svoje mladosti, svoje 
družine in korenin. Tudi Ana je na vrhu, na griču, od koder vidiš v širni svet, ta tvoj veliki 
svet, ki ga je težko stisniti v besede. Sploh besede slovesa, ki to niso, saj bo tvoje ime in poče-
tje še naprej v našem pogovoru, spominih, srečanjih; preprosto boš z nami.«

Marija Šauperl

ŠPORT



ATLETIKA

Za Tadejem in Gregorjem Verboštom uspešna poletna sezona
Za bratoma Verbošt iz Žitenc je zelo uspešen 
prvi del poletne atletske sezone. Podobno kot 
pretekla leta sta tudi letošnjo pričela s tekmo-
vanjem na atletskem mitingu v Šentjuru, kjer 
sta v teku na 600 m osvojila 4. in 5. mesto. 
Sledila so tekmovanja na mednarodnih atlet-
skih mitingih v Sloveniji in tujini. Še posebej 
dobro sta se izkazala na domačem mitingu v 
Mariboru, kjer je Tadej v teku na 800 m z izi-
dom sezone (1,54,80) osvojil 2. mesto, Gregor 

pa v teku na 1500 m, prav tako z najboljšim 
časom v sezoni (3,59,82), 5. mesto. 
V sam vrh sta se ponovno uvrstila na Atlet-
skem pokalu Slovenije, ki je junija potekal v 
Ljubljani. Še posebej se je izkazal Gregor, ki 
se je po odličnem finišu prebil na 2. mesto v 
teku na 1500 m. Na krajši razdalji, v teku na 
800, je Gregor Verbošt osvojil 7. mesto, takoj 
za bratom Tadejem, ki je bil 6.

Tadej Verbošt z novim osebnim rekordom in 3. mestom na državnem 
prvenstvu
Na mednarodnem mitingu v Novem mestu, 
ki je potekal v začetku meseca julija, je Tadej 
postavil v teku na 1500 m s časom 3,58,69 
nov osebni rekord, kar je bilo z osvojenim 3. 
mestom dobra popotnica za bližajoče se dr-
žavno prvenstvo. Visoke uvrstitev in dobre 

čase sta Tadej in Gregor Verbošt potrdila tudi 
na julijskem državnem prvenstvu, ki je pote-
kalo v Celju. V močni in izenačeni konkuren-
ci je Tadej v teku na 1500 metrov osvojil 3. 
mesto, z le sekundo zaostanka pa je Gregor 
osvojil 6. mesto.

NOGOMET

1. MNZ Maribor:  
NK Ajdas Lenart v uvod v 1. MNZ Maribor z remijem 
Nogometaši NK Ajdas Lenart so uvodno tek-
mo 1. MNZ Maribor po prestavljeni tekmi 1. 
kroga remizirali v drugem krogu proti NK 
Malečnik z rezultatom 0:0. Po lanskoletnem 
krčenju 3. SNL iz 4 skupin po 14 ekip na 4 
skupine po 10 ekip je NK Ajdas Lenart ostal 
brez 3. SNL. S tem je območje Slovenskih go-
ric po nekaj letih izgubilo edini klub, ki se je 

leta 2014 uvrstil v 3. SNL in predstavljal barve 
Slovenskih goric v tem rangu najbolj prilju-
bljenega športa na planetu. 
Nogometaši NK Cerkvanjak so po porazu v 
1. krogu MNZ Maribor v Mežici proti Aku-
mulatorju (0:2) v drugem krogu na domačem 
terenu proti NK Rošnja Loka zabeležili prvo 
prvenstveno zmago (2:0) v tej sezoni. 

2. MNZ Maribor: 
NK Jurovski Dol za uvod remi
Nogometaši Jurovskega Dola so v uvodnem 
krogu 2. MNZ Maribor remizirali na doma-

čem igrišču proti NK Radlje z rezultaotm 3:3. 

Septembra v kvalifikacije za prvo evropsko futsal prvenstvo za ženske 
Slovenska ženska futsal reprezentanca se 
bo med 12. in 16. septembrom 2018 udele-
žila kvalifikacijskega turnirja za 1. evropsko 
prvenstvo v futsalu za ženske. Slovenske se 
bodo v skupini 2, ki jo gosti Hrvaška (Karlo-

vac), poleg Hrvaške ekipe pomerila še proti 
Rusiji in Švedski. V izjemno močni skupini je 
potrebno za uvrstitev na finalni turnir osvoji-
ti prvo mesto v skupini. 

Dejan Kramberger

FUTSAL

Slovenska ženska reprezentanca v futsalu z močno zasedbo iz Slovenskih 
goric do zmage nad Srbijo
Slovenska ženska futsal reprezentanca je 25. 
in 26. avgusta 2018 odigrala prvi dve srečanji 
na slovenskih tleh v zgodovini slovenskega 
ženskega futsala. Po prvih dveh tekmah na 
Slovaškem maja, kjer so slovenske reprezen-
tantke zabeležile na uvodni tekmi remi in 
drugi dan zmago nad gostiteljicami, sta sle-
dili zgodovinski prijateljski tekmi z reprezen-
tanco Srbije na domačem terenu. V postavi 
slovenske reprezentance je bilo kar pet igralk 
KMN Slovenske gorice, in sicer ob kapetan-
ki reprezentance Tanji Vrabel še Larisa Fras, 
Rebeka Šnofl,  Valentina Tuš in Vanja Tanšek. 
Debi na slovenskih tleh so naše futsalerke do-

čakale v Športni dvorani Tri Lilije v Laškem 
25. avgusta 2018. Slovenska dekleta so po za-
detku preko Lare D` Amato povedla v drugi 
minuti srečanja in prišle do hitrega vodstva, 
a so igralke Srbije v 6. minuti izenačile na 
1:1 kar je bil tudi izid polčasa. Dominanco 
na igrišču so Slovenke v 2. polčasu kronale 
z zadetkom v 25. minuti po prestreženi žogi 
Rebeke Šnofl in podaji Tanje Vrabel do Serge-
je Kos, ki je zadela za 2:1. Kljub terenski pre-
moči in številnim priložnostim za Slovensko 
reprezentanco se rezultat do konca srečanja 
ni več spremenil. 

V drugo remi s Srbijo
Naslednji dan je v okvi-
ru priprav na kvalifi-
kacijski turnir, ki čaka 
slovensko reprezen-
tanco prihodnji mesec 
v hrvaškem Karlovcu, 
sledila še druga prija-
teljska tekma s Srbijo. 
Slovenkam se je ob 
poškodovanih Lari-
si Fras in Tanji Voga 
(obe KMN Slovenske 
gorice) poznala krajša 
klop in posledično ve-
čja utrujenost po prvi 
tekmi v primerjavi z 
nasprotnicami. Kljub 
vsemu so bile Slovenke z dvema zadetkoma 
kapetanke Tanje Vrabel v 2. in 26. minuti 
srečanja v rezultatski prednosti. a so čvrste 
in razpoložene igralke Srbije rezultat z zadet-

koma v 28. in 31 minuti srečanja izenačile na 
2:2, kar je kljub priložnostim na eni in drugi 
strani ostal tudi rezultat srečanja. 

Slovenska ženska futsal reprezentanca

ODBOJKA

KARATE

BALINANJE

Pri Benediktu balinarji že več kot 15 let
Začetki balinanja pri Benediktu sežejo že več 
kot 15 let nazaj. Že dobri dve leti pred ustano-
vitvijo organiziranega kluba so posamezniki 
balinali in preizkušali tovrstno znanje me-
tanja posebnih kovinskih krogel in malega 
balinčka. Leta 2003 je predvsem na pobudo 
mlajših prišlo do ustanovitve Balin kluba Pe-
telin.
V sam klub se je vključilo mnogo članov, 
tako moških kot žensk, in balinanje je pri 
Benediktu našlo tudi mesto v tradicionalnem 
praznovanju občinskega praznika, poimeno-
vanega Teden Benedikta.
V soboto, 2. junija 2018, je bil v počastitev 
dolgoletne članice in aktivne balinarke, upo-
kojene učiteljice Marije Guzej, ki je žal ni več 
med nami, s strani Balin kluba Petelin orga-
niziran Marijin memorial. Tokrat so se žen-
ske pomerile v metanju že tretjič. Letos je so-
delovalo kar 6 ekip. Po napornih tekmah je z 
vztrajnostjo in veliko zavzetostjo ter koncen-
tracijo vendarle uspelo zmagati domači ekipi. 
Člani kluba so njihovega dosežka zelo veseli 
in ponosni so na balinarke, kot pravi pred-

stavnik kluba Mladen Petelin in dodaja, da se 
seveda že veselijo naslednjega memoriala, kot 
vsako leto prvo soboto v juniju.
V mesecu juliju ob Tednu Benedikta pa se je 
2. julija 2018 odvijalo še tekmovanje med eki-
pami, katere sestavljajo naši občani v moško- 
ženski konkurenci.

ZOJA- dekliška odbojka v Slovenskih goricah
Na področju UE Lenart pri dekliški odbojki vodilno vlogo izobraževanja in razvoja mla-

dih odbojkaric prevzema kub Zoja. Klub je v sezoni 2017/18 uspešno sodeloval v različnih 
kategorijah tekmovanja ter dosegel lepe rezultate.  Klub v zadnjih letih vodi Darko Zimič z 
dobro ekipo trenerjev v zasedbi: Igor Smonkar, Gregor Polanec in Iris Štelcar. Ustanovitev 
kluba sega v 2005. leto in se ponaša z dobrimi rezultati in uspešnimi tekmovalkami. 

Sam trening zraven veliko gibanja, spoznavanja odbojke, razvijanja motorike ter razvoja 
lastne osebnosti ponuja  tudi druženje. Načela, ki jih vzpodbujamo pri Zoji, so: spoštovati 
in sprejemati vse ostale člane in članice, takšne kot so, upoštevati pravila in navodila in 
vedno dajati ekipi vse, kar znaš in zmoreš, ter zavedati se, da je ekipa močna ravno toliko, 
kot je močan njen najšibkejši člen. 

V prihajajoči sezoni 2018/19 bodo Zojo predstavljale: Kadetinje (1. 
letnik srednje šole, Starejše deklice ( 8. , 9. razred), Mala odbojka (6., 7. 
razred) in Mini odbojka, (deklice do 5. razreda). Treningi potekajo dva 
do trikrat tedensko, odvisno od starostne skupine, v Športni dvorani 
Lenart. Kot vemo, je odbojka 
eden najprimernejših športov 
za celosten razvoj in je prime-
ren za vsa starostna obdobja. 

S treningi bomo pričeli  v 
mesecu septembru. V svoje 
vrste vabimo dekleta  v sta-
rostnem obdobju od 8–13 let. 
Vpis bo  pred pričetkom tre-
ningov ob torkih in sredah ob 
16.30 uri.

Podpredsednik  IOK ZOJA 
Igor Smonkar 

Karate na Sv. Ani
Karate klub Sho-Kan Apače vpisuje  

nove člane v tečaj karateja in samoobrambe v Š. D. Sveta  
Ana vsak ponedeljek in četrtek od 18.00 do 19.30.  

Trenerji Jože Maruško 4. DAN, Jože Rožec 2. DAN in  
Klemen Knedl 1. DAN.

Vljudno vabljeni !

Z doseženimi rezultati 
sta brata Verbošt za-
dovoljna, saj sta dose-
gla večino zastavljenih 
ciljev. V nadaljevanju 
sezone so njuni cilji 
usmerjeni predvsem 
v državno prvenstvo v 
cestnih tekih na 10 km. 
Visoko pa ciljata tudi v 
teku na 10 km na lju-
bljanskem maratonu. 
Vmes pa bosta skuša-
la popraviti še kakšen 
osebni rekord.

Dejan Kramberger
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Ob 19. športnem vikendu v Voličini otvoritev novega igrišča 
Predzadnji avgustovski vikend se je v Voli-
čini odvijal že 19. športni vikend, ki se bo v 
zgodovino zapisal tudi z otvoritvijo novega 
– preplastenega nogometnega in košarkar-
skega igrišča v športnem parku Voličina. 
Asfaltno nogometno igrišče v Voličini je 
bilo preplasteno z novo elastično športno 
podlago z debelino 12–13 mm, ki predsta-
vlja večjo varnost za uporabnike igrišča. V 
sklopu 32.404,91 € 
vrednega projekta, 
ki ga je izvedlo pod-
jetje  Sport tehnolgy 
iz Kopra, je bilo s 
to maso preplaste-
no tudi igrišče za 
košarko v sklopu 
športnega parka 
v Voličini. Zbrane 
športnike so ob tej 
priložnosti nagovo-
rili podžupan Ob-
čine Lenart Franci 
Ornik, ravnatelj OŠ 

Voličina Anton Goznik in predsednica ŠD 
Voličina Cvetka Bezjak. Otvoritev, ki jo je 
povezovala Tadeja Kurnik Hadžiselimović, 
je s plesom popestrila Hana Pivljakovič, za 
dobro glasbeno vzdušje pa je s harmoniko 
poskrbel Tadej Rose. 

Dejan Kramberger

Ob obletnici 15-letnega aktivnega delovanja 
kluba nam je zaupala svoje načrte še predse-
dnica kluba Damijana Elbl. Njihova vizija za 

v bodoče je pridobiti več mladih in aktivnih 
balinarjev, tako moških kot ženskih.

Saša Lovrenčič

OVTARJEVE NOVICE

ŠT. 7 | 31. AVGUST 2018 | 23 

ŠPORT / ZA RAZVEDRILO ZDRAVA NARAVA

Materin jezik
»No, Petrček, zakaj pravimo, da je 
slovenščina naš materni jezik,« je 
učiteljica vprašala Petrčka.«
»Hm, hm,« se je prijel za glavo Petrček. 
»Verjeno zaradi tega, ker pri nas v glav-
nem vedno govorijo samo ženske ozi-
roma mame, očetje pa bolj poslušajo.«

Kumarična maska
»Ali se ti ne zdi, da mi kumarična 
maska, obogatena s stepenim jajčkom, 
polepša obraz,« je žena dejala možu.
»Seveda, samo ne vem, zakaj si jo po 
nekaj urah snameš,« je odvrnil mož.

Pri zobozdravnici
»Čeprav si zobe vsak dan čistim, imam 
čisto rumene. Kaj lahko storim, da bil 
videti lepši,« je možakar vprašal zoboz-
dravnico.
»Predlagam vam, da nosite kravate z 
rumenim vzorcem.«

Naivnost
»No, vidite, da se vam ne splača krasti, 
ker vas vedno zalotijo in kaznujejo,« 
je po končani obravnavi tožilec dejal 
obsojencu.
»Ha, ha, ha,« se je zakrohotal obso-
jenec. »Gospod tožilec, ali res mislite, 
da me vedno zalotijo?«

Rojstni dan
»Teta, lepo, da si prišla na moj rojstni 
dan,« je majhna nečakinja dejala svoji 
teti.
»Si res vesela?«
»Seveda, saj je že očka rekel, da nam 
danes samo še to manjka, da ti prideš.«

Zagovor
»V preiskavi ste povedali, da ste 
ob povratku s službene poti doma v 
postelji zasačili ženo z ljubimcem,« je 
dejal sodnik. »Zanima me, zakaj ste 
nato ustrelili ženo in ne ljubimca?«
»Gospod sodnik, saj vendar ne morem 
vsak dan koga ustreliti.«

Psihiater
»Kako se piše tvoj psihiater?«
»Kakšen psihiater? Jaz nimam noben-
ega psihiatra, ker ga ne potrebujem.«
»Saj sem vedel, da si nor. Samo norci si 
mislijo, da ne potrebujejo psihiatra.«

Pri sodniku
»Zaradi tega, ker ste bili žaljivi do 
policistov, boste morali plačati globo v 
višini tisoč evrov,« je dejal sodnik. »Ali 
imate kaj povedati na to?«
»Ogromno, vendar bom, glede na 
tukajšnje cene, raje molčal.«

»Tone, zakaj si danes tako zamišljen,« 
je pred dnevi pri malici rezkar Peter pov-
prašal mizarja Toneta.

»Ah, ne vem, kaj naj rečem,« je zami-
šljeno odvrnil Tone. »Skrbi me, ker me 
doma nihče več zares ne posluša. Ko 
kaj govorim in jim dajem navodila, kaj 
in kako morajo delati in ravnati, mi si-
cer prikimavajo, potem pa dela vsak po 
svoje. V resnici me nihče več prav ne 
uboga.«

»Hi, hi, hi,« se je zahihitala šivilja Ma-
rica. »Tone, časi se spreminjajo in mi z 
njimi. Dandanes ne živimo več v družbi, 
v kateri bi eden drugemu lahko ukazo-
vali, temveč moramo sodelovati ter se 
dogovarjati in o vsem dogovoriti.«

»To že razumem, Marica, saj veš, da 
nisem kakšen diktator, ki bi užival v uka-
zovanju drugim,« je dejal Tone. »Vendar 
pa ima tudi svoboda v družini svoje 
meje. Sin si ne more kupiti motorja, če 
za to v družinskem proračunu ni denar-
ja. Z ženo ne moreva prodati avtomobila 
in hoditi peš v službo, zato da bo najin 
sin popoldne igral frajerja z motorjem. 
Tudi hčerka ne more vsak večer v disko 
klub, ker za to še ni dovolj zrela in ker 
za to v družinskem proračunu ni dovolj 

sredstev.«
»Potem pa skliči družinski posvet in se 

o vsem lepo pogovorite,« mu je svetovala 
Marica. »Slišati moraš tudi njihovo plat 
zgodbe in njihove argumente.«

»To sem že večkrat storil,« je z joka-
jočim glasom dejal Tone. »Vendar se na 
družinskih posvetih vedno vsi obrne-
jo proti meni. Prepričujejo me, da sem 
starokopiten in da ne razumem novih 
časov.«

»Kaj pa na to poreče tvoja žena,« je za-
nimalo Marico.

»Na koncu vedno povleče z otrokoma 
in mi na ta način še dodatno zbija avto-
riteto,« je potarnal Tone. »V naši druži-
ni sem kot nekakšna manjšinska vlada. 
Na koncu vedno ostanem črna ovca, vsi 
drugi pa izpadejo pametni, čeprav njiho-
vi predlogi vodijo v kolaps družinskega 
proračuna. Ne vem, kje je rešitev?«

»Rešitev zate je v tem, da udariš po 
mizi in rečeš: 'Dokler sem jaz gospodar 
v tej hiši, bo lahko vsak počel kar hoče'. 
Potem boš ohranil avtoriteto, ker bo ob-
veljala tvoja,« se je smeje vključil v pogo-
vor rezkar Peter. »Za družinski proračun  
pa je rešitev, da ostaneš črna ovca. Odlo-
čitev je v tvojih rokah.«

Avtoriteta
HUMORESKA Piše: Tomaž Kšela

Smeh je pol zdravja Pripravlja T. K.
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Bazilika (Ocimum basilicum L.)
Bazilika je kraljica, tako po 

izvoru imena iz grščine kot 
tudi v pisani druščini začimb, 
ki jih uporablja kuhinja po 
vsem svetu. Izhaja iz Indije. 
Pri nas jo gojimo kot enole-
tnico. Ljubi dobra tla, boga-
ta s humusom, in zaščitene, 
sončne lege. Zaradi občutlji-
vosti na mraz jo na prosto sadimo po ledenih 
možeh. Lepo se razrašča tako v širino kot v 
višino. Listi so jajčaste oblike, nagubani ali 
gladki, celorobi ali malo nazobčani. Na zgor-
njem delu rastline so bela socvetja. Cveti od 
6. do 9. meseca. Razmnožujemo jo s seme-
ni, poznamo jo pod imeni: bazilka, bažuljek, 
božiljka, požiljka, božilek, bržilka ... Je dobra 
čebelja paša, zato jo sadimo tudi pred čebel-
njake. Čebelam pripravimo tudi bazilikin 
čaj z medom iz drugega čebelnjaka za boljšo 
odpornost na čebeljo grižo. V vrtu odganja 
škodljivce, v hiši muhe in komarje. Sadimo 
jo skupaj s paradižnikom, bučkami, kumara-
mi, papriko. Le-te so v njeni bližini bolj od-
porne in imajo okusnejše plodove. Obstaja 
mnogo različnih vrst bazilike, ki imajo raz-
lično obarvane cvetove in liste. V kulinariki 
se poda k jedem iz paradižnika, k juham, 
mesnim in ribjim jedem, k solatam, fižolu ... 
Sama najraje baziliko konzerviram v stekle-
nem kozarcu za vlaganje, kamor izmenično 
dodajam natrgane sveže liste, ki jih naberem 
v suhem vremenu, in sol. Na koncu zalijem 
z oljčnim oljem. Olje uporabljam za začinja-
nje jedi, liste k testeninam in obaram. Dobra 
poletna jed je popečen mladi sir, ki ga položi-
mo na kolobarje paradižnika in liste rukole, 
potresemo z natrganimi listi bazilike, malo 
pokrijemo, da se okusi prepojijo, in kosilo 
je pripravljeno. Liste trgamo v suhem, sonč-
nem vremenu okrog 10. ure, da obdržimo 
čim več eteričnega olja, ki je glavna zdravilna 
učinkovina, poleg nje pa so tu še glikozidi in 
čreslovine. Liste na hitro sušimo v senci, do 
40 stopinj. Suha droga ima slan okus, hraniti 
jo moramo v suhih posodah in to do 6 mese-

cev. Sama najraje uporabljam 
svežo. Z baziliko si pomaga-
mo pri napenjanju, krepimo 
si želodec in spodbujamo tek. 
Dobra je pri želodčnem ka-
tarju, vnetju tankega črevesa, 
pri bruhanju, zaprtju in koli-
kah. Lajša težave oslovskega 
kašlja, bolezni sečil, tako pri 

vnetju ledvic, katarju mehurja, pekočem 
seču, bolečem mokrenju. Čaj pripravimo 
kot poparek, ki stoji 10 minut, pijemo po 
požirkih 2 do 3 skodelice skozi ves dan. Pri 
pljučnih obolenjih ga sladkamo z medom. 
Pri bolečem grlu lahko čaj grgramo. Tink-
turo iz bazilike uporabljamo za obkladke pri 
gnojnih ranah, menjujmo jih na 2 uri. Bazi-
liko v začetni fazi cvetenja lahko tudi parno 
destiliramo. Eterično olje osveži in razkužu-
je zrak, še posebej v času nalezljivih bolezni 
(kapljico damo na robček). Vonj eteričnega 
olja krepi živce in deluje na boljšo mentalno 
učinkovitost. Hidrolat bazilike pa uporablja-
mo v kulinariki in kozmetiki. Na kožo deluje 
antiseptično in pomaga drugim sestavinam, 
da lažje prodrejo v globino kože. Kožo čisti 
in poživlja. Pri ušesnih okužbah si lahko pri-
pravimo izparino tako, da v pol litra vroče 
vode damo 3 kapljice et. olja, nastavimo v 
bližini ušesa, tako da hlapi dosežejo njegovo 
notranjost. Pri napihnjenosti, spahovanju, 
slabosti, kolcanju, zaprtju, žvečimo sveže li-
ste. Za iste težave lahko masiramo trebuh z 
oljem, ki ga pripravimo iz žličke oljčnega olja 
in kapljice et. olja. Ašič priporoča baziliko za 
boljše izločanje mleka pri doječih materah. 
Afte v ustih spiramo s čajem. Če nas boli 
glava od utrujenosti, stresa, zakrčenosti vra-
tnih mišic, damo v dlan malo oljčnega olja 
ter kapljico et. olja, vtiramo v zatilje, senca, 
ramenski obroč, masiramo, da koža pordi, 
počivamo in globoko dihamo 10 minut. Kot 
vidite, je dovolj razlogov, da na vrt ali v lon-
ček posadite svoj grmiček bazilike.

Marija Čuček
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Glamur lokalne samooskrbe

Kot nadgradnja projekta Genuss am 
Fluss – Užitek ob reki, h kateremu je 
pristopila večina občin osrednjih Slo-

venskih goric, se je te dni začel aktivno izva-
jati projekt GLAMUR. Izvajajo ga tri lokalne 
akcijske skupine: LAS Ovtar Slovenskih go-
ric, LAS Prlekija in LAG Steirischen Vulkan-
land, skupaj z društvom Verein Genuss am 
Fluss im Steirischen Vulkanland.

Projektni partnerji želijo s tem projektom 
povečati zavest o pomenu lokalne ponudbe 
in samooskrbe v obmejnem območju med 
Slovenijo in Avstrijo. Najboljše lokalne proi-
zvajalce oz. ponudnike bodo povezali v sku-
pnem nastopu na lokalnih trgih in jim poma-
gali izboljšati kvaliteto ponudbe. 

Po celotnem območju sodelujočih LAS 
bodo vzpostavljeni prodajni kotički, orga-
nizirani dogodki in predstavljeni primeri 
dobrih praks v obeh 
sosednjih državah. Po-
memben del projekta 
bo namenjen ozave-
ščanju lokalnega pre-
bivalstva o pomenu 
lokalne ponudbe in sa-
mooskrbe ter promo-
ciji izbranih lokalnih 
proizvodov. Aktivnosti 
projekta bodo v začetni 
fazi usmerjene v mre-
ženje vseh ponudnikov 
in vzpostavljanje novih 
prodajnih poti. 

S projektom partner-
ji z obeh strani meje za-
sledujejo cilj vzpostavi-
tve primernega okolja 

za prenos znanj in razvoj inovacij ter spod-
bujanje inovativnih razvojnih partnerstev. Za 
specifične cilje pa so za LAS Ovtar Slovenskih 
goric zastavljeni: spodbujanje in povezovanje 
lokalne ekonomije s poudarkom na turizmu, 
oblikovanje novih storitev in produktov pod-
pornega okolja za pospeševanje podjetništva, 
povečanje ponudbe lokalnih proizvodov in 
storitev, vzpostavitev celovite baze ponudni-
kov na območju LAS in povečanje socialne 
vključenosti marginalnih skupin.

Projekt je odobren v okviru 1. Javnega po-
ziva podukrepa 19.3 – Priprava in izvajanje 
dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske sku-
pine (Program razvoja podeželja RS za obdo-
bje 2014–2020) in je sofinanciran s sredstvi 
Republike Slovenije in Evropskega kmetij-
skega sklada za razvoj podeželja.

Zapisali: T. V. in D. Z., foto: Maja Šogorič

Sedma predstavitev na sejmu AGRA 

Pod okriljem LAS 
Ovtar Slovenskih 
goric in Društva za 

razvoj podeželja Ovtar 
Slovenskih goric se je le-
tos že sedmič zapored« na 
Kmetijsko-živilskem sej-
mu AGRA v Gornji Rad-
goni  predstavljala »Ovtar-
jeva ponudba«. 

Na sejmu, ki je potekal 
od 25. do 30. avgusta 2018, 
so se v hali C3 predstavili 
različni ponudniki iz Slo-
venskih goric. 

Na razstavnem prosto-
ru so bili obiskovalcem na 
voljo lokalni pridelki in iz-
delki: sveže pečena slove-
njegoriška gibanica, ročna 
dela in vrhunska vinska 
kapljica. 

Predstavljeni pa so bili 
tudi namigi za izlete v našo 
destinacijo. 

Skozi ves sejem pa je bilo 
poskrbljeno za razvedrilo 
in zabavo, ki so ju pričarali 
harmonika in prikaz neka-
terih že skoraj pozabljenih 
domačih obrti. 

Zainteresiranim posa-
meznikom smo vse dni 
sejma predstavljali mo-
žnost prijave na javne po-
zive LAS Ovtar Slovenskih 
goric, možnost vključitve v 
partnerstvo LAS ter tako 
aktivno sodelovati pri ra-
zvoju Slovenskih goric. 
Sejemski prostor LAS 
Ovtar Slovenskih goric je 
obiskalo veliko število lju-
di iz območja LAS, celotne 
Slovenije, pa tudi tujcev, 
predvsem Avstrijcev. 

M. G. , 

Z zasedanja UO LAS Ovtar Slovenskih goric

Na sedežu LAS je 28. junija 2018 pote-
kala 7. redna seja Upravnega odbora 
LAS Ovtar Slovenskih goric. Člani 

UO so potrdili 8 vlog za operacije, ki so pri-
spele na  2. rok 1. javnega poziva LAS Ovtar 
Slovenskih goric - sklad ESRR. Seznam po-
trjenih operacij je objavljen na spletni strani 
www.lasovtar.si. 

Direktorica RASG Tanja Vintar je v nada-
ljevanju predstavila pregled stanja črpanja in 
delovanja LAS Ovtar Slovenskih goric. Na 
skladu EKSRP je za 
operacije razpoložljivo 
1.248.897,14 EUR. Do 
sedaj so bili objavljeni 
trije javni pozivi, UO 
LAS je potrdil sredstva 
za 19 operacij v skupni 
vrednosti 810.106,25 
EUR, s strani Agencije 
za kmetijske trge in ra-
zvoj podeželja pa je bilo 
potrjenih šele 5 opera-
cij v skupnem znesku 
146.632,30 EUR. Za 
dve neposredno potrje-
ni operaciji pa je rezer-
viranih 67.637,12 EUR. 
Na skladu ESRR je za 
operacije razpoložlji-
vo 1.187.373,95 EUR. 
Objavljen je bil en jav-
ni poziv, odpiranje je 
potekalo v dveh rokih. 
Skupaj je bilo s stra-
ni UO LAS potrjenih 
17 operacij  v skupni 
vrednosti 560.954,05 
EUR. LAS Ovtar je 

skupaj s partnerji prijavil tudi 2 operaciji 
sodelovanja LAS: GLAMUR (v teku) in AK-
TIVNO Z DRAVO.

Ob koncu seje je Bojan Firbas predstavil 
aktivnosti v okviru operacije Z električnim 
kolesom po Slovenskih goricah. Nabavilo se 
je 9 koles, kombi in prikolica za prevoz, po-
stavile so se info table z QR kodo – povezava 
do www.bikemap.net, kjer so označene ko-
lesarske poti Discover Slovenske gorice with 
e-bike. Ob koncu operacije je predviden pro-

Razpis za zbiranje kandidatur -  
nadomestne volitve člana/članice iz  
zasebnega sektorja v Upravni odbor  

LAS Ovtar Slovenskih goric
LAS Ovtar Slovenskih goric zaradi odstopa dveh članov zbira kandidature za dva nova 

člana Upravnega odbora LAS Ovtar Slovenskih goric (v nadaljevanju UO). Kandidirajo 
lahko partnerji partnerstva LAS Ovtar Slovenskih goric oziroma njihovi predstavniki iz 
zasebnega sektorja. V skladu s Pogodbo o ustanovitvi lokalnega partnerstva LAS Ovtar 
Slovenskih goric se v zasebni sektor uvrščajo: društva, zasebni zavodi, ustanove in dru-
ge nevladne organizacije oziroma pravne osebe zasebnega prava, ki niso ustanovljene za 
namene ustvarjanja ali delitve dobička, kmetje, ki ne opravljajo dejavnosti na trgu, in po-
samezniki. 

Celotno besedilo razpisa in kandidacijski obrazec je objavljen na spletni strani www.
lasovtar.si. Kandidature zbiramo do 10. 9. 2018 oz. najkasneje do začetka skupščine LAS 
Ovtar Slovenskih goric.

mocijski dogodek. Želja in potreba je, da bi 
izpeljali še večji dogodek in vključili celotno 
območje LAS. 

Dogovorjeno je bilo, da bo sklic Skupščine 
LAS Ovtar Slovenskih goric še do konca leta 

2018. Na spletni strani LAS je objavljen poziv 
za podajo kandidature za članstvo v Uprav-
nem odboru LAS Ovtar.

Zapisala: Milena Grabušnik

Utrinek s sestanka partnerjev projekta Glamur (Ljutomer, 29. 6. 2018)

S predstavitve Ovtarjeve ponudbe prvi dan sejma Agra,  
foto: M. Grabušnik, F. Bratkovič in L. Kramberger


