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Poštnina plačana pri pošti 2230 Lenart v Slov. goricah

Ob svetovnem dnevu svobode medĳev, 3. maja, je zaživel
spletni portal – elektronski medĳ – www.ovtar24.si.
Namen portala Ovtar24.si je, da so lokalne novice lažje
dostopne in da začutite utrip Slovenskih goric, zato
vabljeni k prebiranju novic na spletu in socialnih omrežjih
Facebook in Instagram.

Lenart postaja tudi
nakupovalno središče

Začutite utrip
Slovenskih goric

Navijači dobrodošli na dirki Praznovanje 4. svetovnega dne
čebel

Slovenske gorice bogatejše za medĳski portal

Tour of Slovenia, največja kolesarska dirka po Slovenĳi, 9. junĳa v Lenartu To ni praznovanje, ampak predvsem ozaveščanje širše javnosti
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Za največjo kolesarsko dirko na slovenskih
tleh, Dirko Po Sloveniji, je že nekaj časa
potrjena trasa, na kateri bodo tekmovalci
med 9. in 13. junijem premagali
natanko 803,7 kilometra. Dirka, na kateri
bo nastopilo 20 ekip, prvič spada v drugi
najvišji rang svetovnega kolesarstva.
Nastop na dirki so potrdile ekipe UAE Team
Emirates, Astana – Premier Tech, Team
Bahrain Victorius, tekmovale bodo tudi tri
slovenske ekipe, tri španske in dve
italijanski. Nastopil bo tudi najboljši
slovenski sprinter Luka Mezgec iz ekipe
BikeExchange, ki bo lovil tretjo etapno
zmago na domači pentlji. Na dirki je potrdil
nastop eden največjih zvezdnikov tega
športa Tadej Pogačar. Na dirki bodo lahko
prisotni tudi gledalci v skladu z ukrepi za
preprečevanje bolezni covid-19.
Dobršen del dirke bo potekal na
Štajerskem. Start 1. etape bo 9. junija na
Ptuju, kolesarji pa bodo vozili skozi Lenart,
Jurovski Dol, Jakobski Dol, Šentilj, Zgornjo
Kungoto, Slovensko Bistrico, Šmarje pri
Jelšah in Rogaško Slatino. Skupaj v dolžini
151,5 kilometra. Na Ptuju bodo kolesarji
startali ob 13.10, v Lenartu jih lahko

pričakujemo približno ob 13.40, pripeljali
bodo iz smeri Trnovske vasi, po Ptujski cesti
skozi center, vožnjo pa bodo nadaljevali po
Partizanski cesti in naprej proti Jurovskemu
Dolu Dolu (približno ob 14.00), ob 14.15
pa bodo navijači kolesarje lahko pozdravili
v Šentilju. Navijači vabljeni, da pozdravite
kolesarje v boju za zeleno (Fight for Green),
kot je slogan dirke.
V drugi etapi bo 126 kolesarjev, kolikor jih
pričakujejo, vozilo od Žalca do Celja (147
kilometrov), v tretji etapi, dolgi 165,8
kilometra, od Brežic do Krškega, v četrti
etapi od Ajdovščine do Nove Gorice (164,1
kilometra), v zadnji, peti etapi pa od
Ljubljane do Novega mesta (175,3
kilometra).
Nazadnje je Dirka po Sloveniji v Lenartu
gostovala leta 2009, kjer je bil start 3.
etape, ki je potekala od Lenarta do Krvavca,
zmagovalec pa je bil Slovenec Simon
Špilak.

Damjan Veršič, Darja Ornik

Tudi v letošnjem letu aktivnosti močno kroji
epidemĳa, zato v zvezi s praznovanjem
svetovnega dneva čebel (SDČ) niso bili
organizirani dogodki, je pa več aktivnosti
potekalo prek medĳev, spletnih javljanj in
različnih objav na družbenih medĳih, da so
informacĳe čim bolj dosegljive širši javnosti.
Glavni namen SDČ ni praznovanje, ampak
predvsem ozaveščanje širše javnosti, da so:
1. čebele in ostali opraševalci izredno
pomembni,
2. čebele so v zadnjem obdobju na veliko
področjih ogrožene,
3. kaj moramo kot skupnost in posamezniki
narediti v prihodnosti, da bomo čebele
ohranili tudi v prihodnje.
Ob tem pa moramo še vedeti, da s tem, ko
pomagamo čebelam, pomagamo tudi
ostalim organizmom in ne nazadnje tudi
ljudem. Čebele namreč za dober razvoj in
življenje potrebujejo skoraj enake
življenjske pogoje kot ljudje. Čist zrak, vodo
in zdravo okolje brez onesnaženosti. Takšno
okolje pa je tudi bolj zdravo za življenje
ljudi. Nanizali smo nekaj idej, kaj lahko

naredite dobrega za čebele in ostale
opraševalce:
- sajenje avtohtonih medovitih rastlin,
- v okrasne namene (na balkonih in drugih
zunanjih prostorih) sejemo, sadimo
medovite rastline,
- ohranjamo travnike z večjo pestrostjo
rastlin,
- setev travnikov z medonosnimi rastlinami,
- košnja cvetočih rastlin po cvetenju,
- nakup medu in ostalih čebeljih pridelkov
pri najbližjih čebelarjih,
- moralna podpora čebelarjem,
- odstop primerne kmetĳske lokacĳe za
začasno ali trajno namestitev čebel,
- zmanjšana uporaba čebelam škodljivih
pesticidov,
- mulčenje cvetočih rastlin v sadovnjakih in
vinogradih pred škropljenjem s pesticidi.
Bodimo odgovorni, varujmo okolje in tudi
sami bomo živeli v boljšem in predvsem bolj
zdravem okolju!

Dr. Peter Kozmus,
podpredsednik svetovne čebelarske

organizacĳe Apimondia

Slovak Peter Sagan, danes kolesarski zvezdnik, v Lenartu, na Dirki po Štajerski, 2008
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Svoboda medijev ali glas
vpijočega v ...

Fo
to
:T
ad
ej
R
eg
en
t

V mesecu maju smo praznovali dva
dneva ali praznika. Prvi je svetovni dan
svobode medijev, drugi pa dan
veteranov vojne za Slovenijo 1991.
Zakaj omenjam ta dva dneva? Zato ker
imata veliko skupnega, kajti za oba
lahko uporabimo opredelitev Janeza
Krstnika v Svetem pismu, ko je dejal:
»Glas vpijočega v puščavi, pripravite
Gospodovo pot.«

Novinarstvo je res samo še glas vpijočega v puščavi, pa ne samo zaradi politike, ampak
je veliko spremembo prinesla tudi digitalizacija informiranja, ki vsekakor slabi javno
kritiko. Vse silne razprave o neodvisnem in svobodnem novinarstvu so brez neke teže,
dejstvo je, da je naloga novinarstva skozi zgodovino bila vedno enaka. Naši
predhodniki so na stebre klesali hieroglife, potem so stavci stavili svinčene črke, danes
se vse vrti okrog digitalizacije. Ne glede na vse je novinarstvo še vedno instrument,
prek katerega družba komunicira sama s sabo.

Dober medij mora biti neodvisen od političnih agend in špekulacij, njegovi novinarji
se morajo držati preverjenih metod, ki se uporabljajo skozi zgodovino za opisovanje
sveta. Zato je treba iti na teren in pogledati, kaj se dogaja, ter to opisati.

Vsaka oblast si želi novinarstvo prilagoditi vladajoči politiki oblasti in tega z »glasom
vpijočega« ne bomo preprečili. Dejstvo je, da se informacije hitreje širijo na socialnih
omrežjih kot v medijih. Ta omrežja so dostopna vsem, zato se velikokrat dogaja, da
zaokrožijo nepreverjene informacije in smo priča manipulacijam ali tako imenovanim
»fake news«.

Zakaj politiki to počnejo? Zato ker novinarji komaj čakajo na objavo in v trenutku brez
preverjanja objavijo, kaj je »čivknil« predsednik vlade. Ta »čivk« predsednika večina
medijev objavi in potem se sprašujemo, zakaj predsednik to počne. No, zato, ker je bil
s tem načinom prek Twitterja uspešen tudi veliki Američan in slovenski zet. Tu
velikokrat zataji novinarstvo, saj velika večina ne razume, da se proti takšnim
napadom lahko borimo le z delom. Tvit je treba prebrati in mora biti izhodišče, da se
novinar odpravi na teren in zadevo preveri, ne pa brezglavo objavi in še doda naslov,
ki ne temelji na zdravi pameti, ampak norih fantazijah rumenega po večji gledanosti
in branosti. Prepričan sem, da če mediji ne bi povzemali in objavljali, kaj čivknjejo
politiki, bi ti nehali s tem početjem. Če se vrnem k Svetemu pismu, bi novinarji morali
ponovno postati »nejeverni Tomaži«. Želodec se mi obrača, ko gledam večerna
poročila in vidim tri do štiri novinarke, ki klikajo po »touch screenu« in nam razlagajo,
kaj bo, če bo Janez čivknil. Ostale tri pa stojijo za vogalom in me poskušajo z
dramatičnimi učinki prepričati, da so odkrile nekaj šokantnega, a kaj hitro ugotovim,
da mi prodajajo meglo. Ob politikih je treba dodati še vpliv kapitala in bralce ali
poslušalce.

Na digitalnih omrežjih štejejo samo kliki, ker ti privabljajo oglaševalce, klike pa
prispevamo bralci in gledalci in ne politiki. To pomeni, da če bi se gledalci, poslušalci
in bralci uprli temu poneumljanju s sanjskimi moškimi, raznimi kmetijami, ljubeznimi
po domače in razočaranji, da se končuje Šverc komerc itd., bi se zadeve spremenile.
Če bi se ljudje pogovarjali o problemih družbe in ne o tem, koliko je stala Melanijina
obleka in ali je prav, da je morala iz šova Sanjski moški ena od deklet, ki ima takšne
nohte kot hudič kremplje, bi se zadeve zagotovo spremenile.
Težava je tudi v tem, da je danes lahko vsak novinar in da se med novinarje štejejo tudi
tisti, ki pripravljajo vroče zgodbe o njim znanih Slovencih, ki so za normalno delovno
populacijo neznani. Na koncu se v kakšni oddaji ti srečajo in so tako znani, da se med
sabo sploh ne poznajo.

Rešitev teh problemov vidim v letošnjem geslu slovenskih veteranov, ki so v izjavi
zapisali, da je svoboda, ko odločno rečeš NE – in to Slovencem manjka. Postavlja se mi
vprašanje, koliko slovenskih medijev je o tem poročalo. Zelo malo. Zakaj? Zato ker nas
Slovencev to ne zanima in je ta 10-dnevna vojna tako brez zveze.

Pa lepo vas prosim, le koga zanima vojna 1991, če je končno dovoljeno druženje in se
nam ni več treba skrivati po garažah, ko gremo »presenetit« prijatelja ob okroglem
jubileju. Pa lepi vikend in akcija čevapov v Lidlu in pijač v Evrospinu. In na koncu
zaradi teh srečanj pridemo v ponedeljek v službo kot bedaki, ker nismo uspeli prebrati
nove knjige iz zakladnice motivacijskih in pozitivnih misli, pa ker ogled za nazaj ni
delal in si nismo ogledali »štale« v oddaji Sanjski moški, ali ker v Facebook skupini
»Maske dol« nismo prebrali novega »strokovnega« članka o tem, kako bodo cepljeni v
roku petih let razpadli.

In tako smo spet pri zgodovini in zapisu Ivana Cankarja, ki je napisal: »Za hlapce roj...«
Ampak to je že druga zgodba, ki se skozi zgodovino ponavlja, in če vam je všeč ali ne,
pravici do svobode izražanja in obveščenosti nista samoumevni – prave novice bodo
vedno dražje in težje dostopne, tudi lokalne.

Zmago Šalamun,
odgovorni urednik

Delovni obisk državnega sekretarja mag. Aleša Irgoliča

Za omilitev posledic po pozebi

V občini Lenart so se v petek, 30. aprila,
na delovnem obisku mudili mag. Aleš
Irgolič, državni sekretar na Ministrstvu
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
mag. Andreja Komel, vodja Sektorja za
strukturno politiko in razvoj podeželja,
in poslanec Franc Breznik. Namen
obiska je bil ogled posledic pozebe v
Slovenskih goricah, ogledali pa so si tudi
namakalni sistem v Selcah in obiskali
sadjarsko Kmetijo Čeh ter podjetje Žipo
Lenart. Župan mag. Janez Kramberger je
dejal, da je z obiskom zadovoljen, saj so
lahko delegaciji s kmetijskega
ministrstva predstavili probleme, s
katerimi se soočajo, govora pa je bilo
tudi o aktualni kmetijski politiki in o
prihodnji finančni perspektivi.

Državni sekretar mag. Aleš Irgolič je ob
obisku povedal: »Danes smo si ogledali
namakalni sistem v Selcah. Gre za primer
dobre prakse, saj ko govorimo o pozebi, je
to priložnost, ki bo v prihodnje prinesla
rešitve za sadjarje. Na tem področju so
sadjarji utrpeli škodo, po oceni je ta okoli
80–100-odstotna, odvisno od sadne vrste.
Obiskali smo tudi Kmetijo Čeh, ki se
ukvarja z drevesničarstvom. Kot je povedal
lastnik, se tudi na tem področju dogaja, da
je drevesničarjev vedno manj. Če bomo
torej sadili slovenska jabolka, je prav, da
imamo tudi lastno proizvodnjo sadik. Na
koncu smo obiskali še kmetijsko podjetje
Žipo, kjer smo si ogledali njihovo
proizvodnjo ter poslušali njihove predloge
in pripombe na področju kmetijstva.«

Župan Občine Lenart mag. Kramberger
je z obiskom zadovoljen: »Vesel sem, da je
državni sekretar mag. Aleš Irgolič, ki je
tukaj naš domačin iz Sv. Ane, na pomembni
funkciji na Ministrstvu za kmetijstvo in da
si je vzel čas in nas obiskal. Najprej smo
imeli na občini delovni sestanek o aktualni
kmetijski politiki, o problemih v kmetijstvu
in o prihodnji finančni perspektivi. Poleg
poslanca državnega zbora Franca Breznika,
ki je tudi pomagal soorganizirati dogodek,
so bili prisotni še podžupan Franci Ornik,
kot vodja svetovalne službe v Lenartu,
svetnik Milko Slanič, član občinskega sveta,
Janko Sekol, predsednik sadjarskega
društva, in seveda naš direktor občinske
uprave gospod Martin Breznik. Mislim, da
je bil ta pogovor zelo koristen. Vlada bo z
interventnim zakonom poskušala rešiti
oziroma omiliti posledice te pozebe in pa
seveda oblikovati prihodnjo finančno
politiko; tako smo lahko opozorili na
probleme, s katerimi se srečujemo v
kmetijstvu in tudi v okviru lokalnih

skupnosti, ki smo deležne financiranja
določenih projektov, ki jih financira
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano. Seveda smo se zdaj v dveh
finančnih perspektivah že marsikaj naučili.
Želeli bi manj birokracije in več učinkovitih
pristopov. Vlada načrtuje, da bi s postopki
digitalizacije določene stvari poenostavila.
Upam, da jim bo to uspelo, in pričakujem,
da bodo v prihodnji finančni perspektivi ti
ukrepi nekako tudi zaživeli.«

Delovnega obiska se je udeležil tudi
poslanec Franc Breznik, ki dejal, da je
ponosen, da imamo še enega svojega
rojaka v kmetijskem ministrstvu. »Moj
namen je, da po teh nekoliko sproščujočih
ukrepih v zvezi z boleznijo covid-19 v
Slovenske gorice pripeljemo ljudi z
ministrstva, ne samo s kmetijstva, ampak
tudi z gospodarstva in tako naprej po
sektorjih. V načrtu je tudi nadgradnja
osnovne šole v Lenartu. Danes smo na
ogledu, da se seznanimo z razmerami in
problemi na terenu predvsem zaradi
pozebe, ki je bila zelo uničujoča. Ogledali
smo si namakalni sistem in sistem, kako
tehnologija danes rešuje marsikatero
klasično kmetijsko zgodbo. Ko sem bil
predsednik odbora za kmetijstvo, smo na to
temo pripravili načrt za sisteme velikih
steklenjakov, ogrevanje z geotermijo, za
katere imajo Slovenske gorice in tudi
severovzhodni del države velik potencial. V
sadjarstvu smo se danes seznanili s tem, da
brez napredka, torej namakalnih sistemov,
ki jih že poznamo, in sistemov oroševanja
po vsej verjetnosti v naslednjih letih ne bo
šlo. Spomnim se, da smo kot otroci v
osnovni šoli zbirali jabolka, in želim si, da
bi ta panoga ponovno zacvetela v
Slovenskih goricah. Gostje so predstavili
tudi možnosti sofinanciranja raznih
projektov. Pozivam vse kmetovalce, da
spremljajo objave ali pa me obiščejo v
poslanski pisarni v Lenartu.«

Ob ogledu namakalnega sistema v Selcih,
katerega namen je namakanje kmetijskih
površin v velikosti 82 ha, si je delegacija
ogledala še sadjarsko kmetijo Čeh, ki
obsega 15 ha in vključuje tudi drevesnico in
4,5 ha jabolčnih nasadov. Ob koncu si je
državni sekretar z ekipo ministrstva ogledal
še podjetje ŽIPO Lenart, d. o. o., ki se že
vrsto let ukvarja s pridelavo poljščin in rejo
govejih pitancev. Obdelujejo 837
ha kmetijskih površin. Ukvarjajo pa se tudi
s sušenjem in skladiščenjem žit in koruze.

Zmago Šalamun
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„Svoboda je, ko odločno rečeš NE“
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Podjetje BIO-SAD, d. o. o., nadaljuje uspešen razvoj in proizvodnjo v Lenartu

Skušajo biti inovativni z novimi izdelki, ki pritegnejo nove kupce
Razvojna pot podjetja Bio-Sad, d. o. o.,
je uspešna zgodba družine Černčič iz
Jakobskega Dola, ki se je začela leta
1994. Družinsko podjetje soustvarjata
oče Vladimir, ustanovitelj, solastnik in
prokurist, ter njegov sin Andrej,
solastnik, ki je pred petimi leti nasledil
očeta na direktorskem mestu. Andrej
Černčič je že kot dijak in študent
delal v podjetju, kot mlad ekonomist pa
je imel drugačne cilje, ki so bili povezani
s tujino, a je kljub vsemu sprejel izziv in
mesto direktorja. Vse to zajema razvoj,
znanje, investicije, širitev podjetja in
odkup prostorov bivšega Lentherma v
Lenartu, kjer v obratu na približno 15
tisoč kvadratnih metrih potekata
polnitev in proizvodnja pijač.

Kakšni so bili začetki družinskega
podjetja proizvodnje pijač leta 1994 v
Jakobskem Dolu?
V letu 1994 so bili začetki podjetja BIO-
SAD, d. o. o., v Jakobskem Dolu zelo težki.
Vse skupaj se je začelo z registracijo družbe
BIO-SAD, d. o. o., in najemom poslovnih
prostorov v Jakobskem Dolu od Kmetijske
zadruge Pesnica. Začeli smo s proizvodnjo
nekaj okusov sadnih sirupov, nekoliko
kasneje pa smo svoj proizvodni asortima
razširili še z alkoholnimi pijačami. Prvotni
namen podjetja je bil, da bi se ukvarjali s
predelavo lokalno pridelanega sadja,
vendar se je nato situacija s ponudbo
lokalnega sadja zelo poslabšala, zato se je
podjetje preusmerilo v proizvodnjo pijač.

Kako je potekal nadaljnji razvoj
podjetja, blagovnih znamk, programa
proizvodnje in polnjenja pijač?
Zaradi slabe situacije oziroma ponudbe
lokalno pridelanega sadja smo začeli
nabavljati surovine za proizvodnjo sadnih
sirupov na širšem območju Slovenije.
Prodajne poti so bile na samem začetku
predvsem usmerjene prek sindikalnih
organizacij v večjih podjetjih in v okoliških
podeželskih živilskih prodajalnah. S
prihodom večjih trgovskih verig se je
lokalna prodaja začela zmanjševati, saj so
velike trgovine izpodrivale manjše, kar pa
je vplivalo tudi na naše podjetje. Ker so se
podeželske trgovine počasi začele zapirati,
smo se posledično preusmerili v prodajo
prek večjih trgovskih verig, kar pa ni bilo
lahko zaradi visokih vstopnih stroškov in
rabatov teh velikih trgovskih verig.
Postopoma smo našli tržno nišo v polnitvah
trgovskih blagovnih znamk, ki smo jih
razvili sami in ponudili trgovcem. Naš
proizvodni program obsega 65 izdelkov, od
tega 25 lastnih blagovnih znamk različnih
pijač.

Z vašimi izdelki ste že od leta 2009
prisotni na tujih trgih. Kako vam je
uspel prodor na tuja tržišča in v velika
trgovska podjetja ter kakšni so vaši
načrti v zvezi s tem?
V letu 2009 smo uspeli pridobiti polnitev
licenčnega izdelka Gorki List, ki je bil že
uveljavljen na trgih bivše Jugoslavije. V
tistem času smo zelo povečali svojo
proizvodnjo, kar nam je omogočilo
nadaljnje investicije v proizvodne prostore
in polnilno opremo. Z lastnim razvojem in
dobrimi referencami nam je uspelo

prodreti tudi v prihajajoče diskontne
trgovske verige, ki so prihajale na
slovensko tržišče. S prodajo sadnih sirupov
in alkoholnih pijač smo uspešni na trgih v
Bosni, Črni gori, Hrvaški, Madžarski,
Avstriji, Nemčiji, Italiji in Portugalski.
Načrtujemo pa tudi širitev prodaje na trge
zunaj območja Evropske unije.

Širite proizvodnjo, ponudbo ali veliko
vlagate v znanje in razvoj?
Proizvodnjo in ponudbo lahko širimo le z
lastnim vlaganjem v razvoj. V preteklih 25
letih smo si nabrali veliko izkušenj na
področju proizvodnje in polnitve pijač.
Pridobili smo potrebne certifikate za
živilsko industrijo, ki nam omogočajo
prodajo v vseh trgovskih verigah, hkrati pa
nas usmerjajo na pravo pot razvijanja
kakovostnih in varnih izdelkov.

Zakaj ste se odločili za selitev podjetja
v Lenart?
Zaradi konstantnega povečevanja
proizvodnje so nam prostori v Jakobskem
Dolu postajali premajhni za normalen
razvoj. Začeli smo z nakupi dodatnih
zemljišč v Jakobskem Dolu, kjer smo želeli
razširiti proizvodne in skladiščne prostore.
Za postopek pridobitve dodatnih zemljišč,
ureditev zazidalnega načrta, pridobitve
potrebnih soglasij in služnosti smo porabili
8 let. Po izdanem gradbenem dovoljenju pa
je bila podana pritožba na višino enega
objekta, ki ni dovoljevala, da bi lahko začeli
z investicijo v širitev proizvodnega obrata.
Na tej točki smo bili primorani začeti iskati
druge alternative (lokacije), kjer bi bil
omogočen naš nadaljnji razvoj. Odločili
smo se za primerno lokacijo v Lenartu,
bivši Lentherm, ki se je takrat prodajal v
stečajnem postopku.

Pridobili ste številne standarde
kakovosti in varnosti. Kaj to pomeni za
poslovanje in prihodnost vašega
podjetja?
Pridobljeni standardi in certifikati nam
omogočajo in zagotavljajo naš nadaljnji
razvoj in poslovanje v prihodnosti. S tem
imamo pridobljene reference, ki nam
zagotavljajo visoko kakovost in varnost
naših izdelkov za potrošnika. Certifikate

vsako leto obnavljamo, s čimer pa
pridobivamo nove smernice, da lahko
razvijamo in izboljšujemo tehnološke
procese.

Ste majhno, družinsko podjetje. Kaj so
prednosti teh podjetij?
Ker smo majhno družinsko podjetje z
enajstimi zaposlenimi, nas odlikujeta
izredna hitrost in prilagodljivost.
Konkurenčni smo zato, ker smo majhni,

družinski, nimamo veliko administracije in
točno vemo, kaj kdo dela. Posledično
imamo nižje stroške in hitro odzivnost.

Kako razmere v času epidemije covid-
19 vplivajo na poslovanje?
V letu 2020, ko se je začela epidemija
covid-19, ni bilo lahko, saj je bilo na
začetku veliko nejasnosti, novih pravil in
omejevanja tako v poslovnem kot tudi
zasebnem življenju. Lahko bi rekli, da se je
vse obrnilo na glavo, vendar smo z mirno
glavo sprejeli dano situacijo in se skušali
maksimalno prilagoditi na razmere. Po
enem letu od razglasitve epidemije lahko
sedaj izpostavim, da smo premagali ovire,
ki nam jih je prinesla epidemija covid-19.
Epidemija je zelo vplivala na realizacijo
izvoza naših izdelkov, saj smo beležili
približno 40-odstotni upad izvoza, vendar
smo na domačem tržišču s širitvijo
proizvodnega asortimana nadoknadili
izgubljeno, tako da smo preteklo leto 2020
kljub epidemiji zaključili z večjo realizacijo
kot leto 2019.

Vaši načrti za razvoj in poslovanje
podjetja Bio-Sad, d. o. o., v prihodnje?
Proces razvoja v podjetju je konstantno v
teku, saj lahko le tako sledimo novim
standardom in trendom, ki se pojavljajo na
trgu. Skušamo biti inovativni z novimi
izdelki, ki pritegnejo nove kupce. V
prihodnje bomo skušali prodreti tudi na
nova tuja tržišča, kjer še nismo prisotni, kar
bi nam omogočalo povečevanje
proizvodnje in vrednostne realizacije
prodaje.

Darja Ornik

„Vse se je obrnilo na
glavo“
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Urejajo odvodnjavanje okrog cerkve

Kriminalka Mišelovka tudi v našem kraju

Majska seja občinskega sveta Občine Lenart

Lenarška cerkev kmalu v lepši
podobi

Aktivni kljub koronačasu

Razpravljali tudi o parkirnih
mestih

Po slabih desetih letih so se člani
gospodarskega sveta z župnikom Marjanom
Pučkom lotili velike investicije. Na cerkvi sv.
Lenarta so opažali temne lise, ki so kazale
na posledice delovanja vlage v cerkvi.
Investicija, ki je ocenjena na več kot 22.000
evrov, se je že začela izvajati in se bo
zaključila predvidoma konec meseca maja.
Ko bodo na novo uredili odvodnjavanje
meteornih vod, bodo poskrbeli tudi za
tlakovanje potke, ki bo omogočala, da se
tudi gibalno ovirani lahko sprehodijo okoli
cerkve sv. Lenarta.

Prednostna naloga:
odvodnjavanje
Župnik Marjan Pučko je ob prihodu v
lenarško župnijo sklical sestanek s
predstavniki Zavoda za varstvo kulturne
dediščine Slovenije. »Dejali so mi, da naj bo
moja prednostna naloga ureditev
odvodnjavanja meteornih voda, saj je to
ključen problem ne le za samo cerkev,
temveč tudi za stvari v njej. Iz »omare« smo
tako vzeli projekt iz leta 2012, ko je bilo

načrtovana celostna ureditev in
odvodnjavanje okoli cerkve, ampak ta del
takrat ni bil realiziran.
Maksimilijan Šuman, ki je po strokovnosti
gradbenik in član gospodarskega sveta, je
tako prilagodil takratni načrt in zasnoval
situacijo vzdrževalnih del. Celotni
gospodarski svet, Zavod za varstvo kulturne
dediščine in Nadškofija Maribor so to
potrdili. Tako zaključujemo na nek način
projekt iz leta 2012. Gre za kompleksna
vzdrževalna dela, saj je sanacija starejših
zgradb vedno izjemno zahtevna, kajti ne
vemo kaj pričakovati. Pri sanaciji aktivno
sodelujeta še člana gospodarskega sveta
Bogdan Rojs in Janez Škof, domačina, ki sta
strokovnjaka na tem področju.
Stare betonske jaške so zamenjali novi, ki
bodo skrbeli za odvodnjavanje meteornih
vod, nova kanaleta pa bo poskrbela za
površinske vode. Zaradi prekomerne vode je
že precej načeta fasada, tudi obzidje je
poškodovano. Ko bodo vzdrževalna dela
končana, sledi še tlakovanje. Tlakovce bodo
položili mojstri iz podjetja Tlakovanje

Muršec, ki ima dokaj močne reference,«
pojasnjuje lenarški župnik. Okoli cerkve
svetega Lenarta bodo poleg zelenice uredili
tudi potko za sprehajalce, ki bo prijazna
dostopu z vozičkom – otroškim ali
invalidskim.

Na sofinancerska sredstva
še čakajo
Projekt so prijavili tudi na razpis Ministrstva
za kulturo – sofinanciranje obnovitvenih del
za ohranjanje varovanih sestavin

nepremičnih spomenikov in njihovih delov.
Državo so prosili za pomoč v višini 10.000
evrov in upajo, da bodo na razpisu uspešni.
„Preostanek ali celoto bomo pokrili s
prostovoljnimi darovi župljanov. Aktivno
zbiramo darove za pokritje investicije vsako
prvo nedeljo v mesecu, veliko se jih tudi
odloči, da dar prinese tudi v župnijsko
pisarno ali nakaže na župnijski TRR. Hvala
vsem darovalcem,“ zaključuje župnik
Marjan Pučko.

Nina Zorman

Kulturno društvo Delavec Lenart bo v
letošnjem letu po scenariju Agathe Christie
premierno izvedlo predstavo Mišelovka
(The Mousetrap).

Kriminalka Mišelovka je bila na
londonskem West Endu prvič uprizorjena
leta 1952 in velja za predstavo, ki se je
najdlje obdržala na gledaliških odrih, saj
so jo neprekinjeno igrali vse do lanskega
leta, ko je bila razglašena svetovna
pandemija COVID-19. Predstava je
doživela več kot 25.000 ponovitev. Do zdaj

so Mišelovko uprizorili v 50 jezikih, tudi v
slovenščini.
Premiera predstave je načrtovana za 4.
september 2021, prva ponovitev pa za 5.
september 2021.
V našem društvu želimo vse predstave
pripraviti na čim bolj profesionalni ravni,
zato smo tudi tokrat k sodelovanju povabili
zunanja strokovna sodelavca in priznana
slovenska gledališka ustvarjalca: gospo
Metko Damjan, gledališko lektorico, ki
sodeluje s Slovenskim narodnim
gledališčem Drama v Ljubljani in

Mariboru, in gospoda
Viktorja Hrvatina Megliča,
režiserja, zaposlenega v
Slovenskem narodnem
gledališču v Mariboru. Oba
sta z društvom v letu 2019
sodelovala pri zelo
odmevnem projektu
(doživljajskem dogodku),
gledališki predstavi Pobeg v
zgodovino čarovništva:
Agata. Predstavo si je od
premiere in ob vseh
ponovitvah ogledalo več kot
4.000 ljudi.

Miroslav Mauko

V četrtek, 6. maja 2021, so se na 14. redni seji sestali svetniki Občine Lenart. Po potrditvi
zapisnikov in dnevnega reda so svetniki prisluhnili poročilu župana. Ta je najprej predstavil
epidemiološko situacĳo na območju občine. Svetnike je seznanil, da je občina končno dobila
zeleno luč za gradnjo čistilne naprave v Lenartu in da so uspešno predčasno zaključili sanacĳo
plazu v Selcih. Izbrali so tudi izvajalca za izdelavo idejne zasnove za gradnjo prizidka k
Osnovni šoli Lenart. Za ta projekt je občina že kupila vsa zemljišča in investicĳo so prĳavili na
razpis Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Objavili so tudi javni razpis za sanacĳo
ceste Hrastovec–Vinička vas. V industrĳski coni so prodali 3 ha zemljišča za gradnjo
proizvodnih prostorov podjetja Preklada, d. o. o., ki v lasti podjetja Bauhütte Leitl-Werke
GmbH. V teku je še več manjših investicĳ, od zamenjave svetilk z varčnimi, sanira se več cest,
na Poleni bodo zgradili igrišče za odbojko na mivki itd.

V nadaljevanju so svetniki soglašali s sklepom članov sveta zavoda SVZ Hrastovec, ki so
predlagali razrešitev direktorice SVZ Hrastovec. Svetniki so sprejeli rebalans letošnjega
proračuna, saj nameravajo prestrukturirati dolgoročne kredite. Kot je povedal direktor
občinske uprave Martin Breznik, ocenjujejo, da bodo glede na trenutne podatke obrestne mere
celo prepolovili ali pa vsaj občutno znižali. Sprejeli so tudi zaključni račun proračuna občine
za leto 2020, v katerem so prihodki znašali 7,2 milĳona, odhodki pa 6,6 milĳona evrov, in
Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za
območje občine Lenart, s katerim so določili podlage za odmero komunalnega prispevka.

Enako kot druga mesta se tudi v mestu Lenart iz dneva v dan vedno pogosteje srečujejo s

problematiko premajhnega števila parkirnih mest. Ugotavljajo, da je javnih parkirnih mest
dovolj, primanjkujejo pa parkirna mesta za stanovalce in gospodarske dejavnosti. Za rešitev te
problematike so svetniki sprejeli Odlok o minimalnem številu parkirnih mest, ki jih mora
zagotoviti investitor v primeru gradnje na območju občine Lenart, v katerem so povišali
normativ števila parkirnih mest na stanovanjsko enoto, saj menĳo, da je eno parkirno mesto
na stanovajsko enoto bistveno premalo. V prvem branju so sprejeli Odlok o ustanovitvi javnega
zavoda Javni lekarniški zavod Mariborske lekarne, ki predstavlja pravno podlago za vstop
novih ustanoviteljic, med njimi tudi Občine Lenart.

Ob koncu seje so se svetniki seznanili z lanskoletno varnostno situacĳo na območju občine
Lenart in s poročilom o delu Skupne občinske uprave Maribor v lanskem letu.

Zmago Šalamun
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Izjemen uspeh Eve Kurnik na mednarodnem pevskem tekmovanjuKolesarska dirka

S sredstvi Ministrstva za kulturo do opreme za Kulturni dom Zavrh

Njena velika želja je solo potPredstavljen bo tudi Lenart

Zavrh bo živ!

Eva Kurnik iz Zavrha je dijakinja 3. letnika
Umetniške gimnazije Konservatorija za
glasbo in balet Maribor. Že od otroških let
občinstvo na številnih prireditvah po
osrednjih Slovenskih goricah, zlasti pa na
območju občine Lenart, osvaja s čudovitim
glasom in širokim naborom pesmi.
Ko je bila stara 14 let, je pred polno Športno
dvorano Lenart brez vaje zapela z
Ansamblom Saše Avsenika pesem Tam, kjer
murke cveto. Osupnila je člane
Avsenikovega ansambla in občinstvo. V času
šolanja na Konservatoriju za glasbo in balet
Maribor je bila uspešna na številnih
tekmovanjih v solopetju, leta 2019 je
osvojila drugo nagrado na državnem
tekmovanju Temsig, uspeh je dosegla tudi
na mednarodnem pevskem tekmovanju
Lazar Jovanović v Beogradu leta 2018.
Izjemen uspeh je Eva doživela 7. maja letos
na Mednarodnem pevskem tekmovanju
»Lav Mirski«, ki ga je organizirala
Akademija za umetnost in kulturo v Osijeku,
udeležilo pa se ga je 109 pevcev iz 15 držav.
Eva Kurnik je zmagala v I. kategoriji, v
kateri je tekmovalo 44 pevcev. Skupno pa je
med vsemi 109 tekmovalci osvojila tretje
mesto. Zaradi epidemioloških razmer je
tekmovanje potekalo prek interneta.
Eva pravi: »Če se spomnim otroštva, mi je
najbolj ostal v spominu prvi nastop na
lenarškem odru, ko sem kot štiriletnica
zapela pesem skupine Foxy Teens. Najraje
poslušam jazz, moja najljubša izvajalka je
Nina Pušlar. Zvrsti, ki so mi najbližje in jih
najbolje začutim, so pop, klasika, jazz in

narodnozabavna glasba. Rada ustvarjam
skladbe z Maticem Lorbkom. Trenutno se
pripravljam na sprejemne izpite za študij na
Universität für Musik und darstellende
Kunst v Grazu. Vsekakor pa je moja velika
želja glasbena pot solo pevke.«

Darja Ornik

Beno Puntnar, predsednik Kolesarskega
kluba TBP Lenart, je zaslužen, da bo prva
etapa kolesarske dirke potekala po
osrednjih Slovenskih goricah. »Poklical
sem Bogdana Finka, organizatorja in
direktorja dirke, in mu povedal, da ima
tudi Lenart kot mesto željo, da se predstavi
na tej dirki. Z županom mag. Janezom
Krambergerjem smo se dogovorili, da
bomo v sodelovanju s šolo, vrtcem in
športnimi društvi posneli krajši prispevek
o Lenartu, ki bo nato v uvodni predstavitvi
prve etape, takoj po predstavitvi Ptuja,

predvajan na Eurosportu 1, programu, ki
bo v 80 državah po svetu tudi prenašal
kolesarsko dirko. To bo zelo lepa promocija
za mesto Lenart, še posebej, ker je eden
izmed aktualnih projektov naše občine
vezan na kolesarske poti. Lenart želimo v
tej predstavitvi prikazati kot aktivno in
igrivo mesto, tako da bomo najverjetneje
del kadrov posneli v Športno rekreacijskem
centru Polena ali v mestnem parku.«

Darja Ornik

Zavrh je osrednja in privlačna turistična
točka v osrčju Slovenskih goric. Občina
Lenart že od leta 2016, ko je kupila in
obnovila Štupičevo vilo, vlaga sredstva,
delo in energijo v oživitev tega kraja. Leta
2018 je bila urejena sodobna muzejska
zbirka Maister po Maistru v Štupičevi vili,
ki obiskovalcem na zanimiv način ponuja
zgodovino kot na dlani.
Letos spomladi je Občina Lenart obnovila
tudi klet v vili, ki bo v okviru projekta
Završki cekor in z novim najemnikom
postala kraj za prijetna druženja ob kavi,
vincu, soku ali domačem prigrizku, bo
prostor, kjer bo prek spleta možno kupiti
lokalne pridelke in izdelke, predvsem pa bo
namenjen turistični promociji Zavrha,
izobraževalnim delavnicam in dogodkom.
Maistrova klet bo kmalu odprla svoja vrata.

Ljudje radi prihajajo v Zavrh, na Maistrov
stolp, prvomajski pohod, završko trgatev,
vožnjo s turističnim vlakcem ali poletni
koncert na ploščadi. Kulturni dom Zavrh,
ploščad pred kulturnim domom, nudi
možnosti za zanimive kulturne dogodke za
različne okuse, mlade in starejše. Občini
Lenart so bila na javnem razpisu odobrena
sredstva Ministrstva za kulturo za nakup
opreme za Kulturni dom Zavrh, ki bodo
omogočala izvedbo kino predstav na
prostem, koncerte, manjše predstave in
druge dogodke.

Zavrh bo živ! Več o projektu Završki cekor
in o Maistrovi kleti pa v prihodnji številki
Ovtarjevih novic.

Darja Ornik
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Sanacija plazu v Spodnji Ročici

Prostovoljci z županom skrbijo za urejenost okolice trikraljevske cerkve

Podpora pri odprtju zasebne lekarne

Dela v okviru sanacije plazu v Spodnji Ročici dobro napredujejo

Ješovnik: »Županovemu vabilu sem se odzval, ker mi ni težko kaj
dobrega narediti za kraj.«

Občanom olajšan dostop do
zdravil

Potem ko je Občina Benedikt s podjetjem GMV Weindorfer,
d. o. o., iz Radencev konec marca podpisala dobrih 200
tisoč evrov vredno pogodbo za sanacijo plazu v Spodnji
Ročici, so se dela konec aprila tudi začela. Župan Občine
Benedikt mag. Milan Repič je pojasnil, da bodo do konca
meseca maja predvidoma opravljeni potrebni izkopi in v
celoti dokončana podporna stena oziroma kamnita zložba
v celotni dolžini 84 metrov. Obvoz je v času izvedbe del
urejen po vzporednih lokalnih cestah.

Spomnimo, da strošek priprave dokumentacije, DDV-ja in
nadzora izvedbe projekta nosi Občina Benedikt, neto
znesek izvedbe sanacije pa prispeva Ministrstvo za okolje
in prostor.

Mag. Milan Repič, župan Občine Benedikt, je pred dvema
letoma, ko je prevzel vodenje občine, predlagal, da bi za
urejeno okolico cerkve sv. Treh kraljev skrbeli z redno
košnjo. Ker je v delu vznožja mogočne poznogotske cerkve
na 305 metrov visokem griču strm teren, na katerem je
zasajena tudi vinska trta, je tam mogoča le ročna košnja s
kosilnicami na nitko. »Naša podružnična cerkev velja za
cerkveni in kulturni spomenik, hkrati pa si prizadevamo,
da postane tudi turistično prepoznavna, zato je urejana
okolica še toliko pomembnejša,« je prepričan Repič.

Pri letošnji prvi košnji sodelovalo več
kot deset občanov
V lanskem letu je običajno za nitkarice nekajkrat letno
poprijelo pet občanov na čelu z županom, letošnje prve
košnje 10. maja pa se je udeležilo enajst krajanov, ki jim je
mar za urejeno okolje. »Jaz jih že kar imenujem prijatelji
urejenosti okolja trikraljevske cerkve, morda bomo kdaj
ustanovili tudi društvo. To delo opravljajo prostovoljno,
brezplačno, s svojimi kosilnicami.«

Pri majski košnji so sodelovali: mag. Milan Repič, Darko
Ješovnik, Franci Skrbinšek, Matjaž Žižek, Branko Damiš,
Gorazd Hirtl, Sebastjan Leben, Mihaela in Leon Šijanec ter
Aleks in Nina Damiš.
Darko Ješovnik, domačin s Svetih Treh Kraljev, pri košnji
sodeluje že od vsega začetka. »Županovemu vabilu sem se
odzval, ker mi ni težko kaj dobrega narediti za kraj. Ob
delu pa je pomembno tudi druženje. Prvo leto sem imel v
kosilnici še nekaj starega goriva, pa sem si rekel, zakaj ga
ne bi koristno porabil. Zdaj pa se je stvar razvila že tako
daleč, da sem kupil novo nitkarico, s katero lahko sledim

tempu ostalih koscev,« hudomušno pove Ješovnik in doda,
da občasno pri košnji, ki običajno traja dve uri, sodeluje
tudi kakšna predstavnica nežnejšega spola. »Če ne za
drugo, skrbi za pijačo in komando, ki je pri takšnem delu
zelo pomembna.«
Za košnjo preostalega lažje dostopnega območja pod
cerkvijo poskrbi družina Leona Šijanca, občina pa z redno
košnjo skrbi za urejeno zelenico tik ob cerkvi.

„Pri košnji sodelujejo tudi
ženske“

Občina Benedikt si že dlje časa prizadeva
za lekarno. Tako je že pred časom začela s
postopki za odprtje podružnice zasebne
lekarne iz Maribora. Na občinski upravi so
povedali, da so za ustanovitev lekarniške
podružnice že pridobili pozitivno mnenje s
strani Lekarniške zbornice Slovenije in
soglasje Ministrstva za zdravje.

Lekarna bo delovala v
prostorih nekdanje
trgovine Koloniale
Podružnica lekarne bo svojo dejavnost
opravljala v prostorih, ki so v lasti Občine
Benedikt in se nahajajo na naslovu
Čolnikov trg 7 v središču Benedikta. »Z
obratovanjem naj bi začela predvidoma na
začetku leta 2022. Pred tem smo si v

Benediktu prizadevali za podružnico
Mariborskih lekarn, a za to niso izpolnjeni
zakonski pogoji, saj Občina Benedikt ni
soustanoviteljica javnega lekarniškega
zavoda Mariborske lekarne,« so pojasnili v
občinski upravi.

Z ustanovitvijo podružnice lekarne v
Benediktu bo lokalnim prebivalcem
oziroma občanom olajšan dostop do zdravil
in drugih izdelkov za ohranjanje zdravja, s
strani podružnice lekarne pa bosta
zagotovljeni trajna in nemotena oskrba
prebivalstva in izvajalcev zdravstvene
dejavnosti z zdravili ter farmacevtska
obravnava pacientov. »Farmacevtska skrb,
ki jo bo izvajala podružnica lekarne,
predstavlja dodano vrednost našemu kraju
in je predvsem v dobrobit ljudem. Je
zagotavljanje zdravljenja z zdravili za
dosego pozitivnih končnih izidov, katerih
namen je optimizirati kakovost življenja
občanov, povezano z zdravjem,« dodaja
benediški župan mag. Milan Repič.
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„Farmacevtska skrb
predstavlja dodano
vrednost našemu

kraju“
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Lan Lebreht osvojil prvo nagrado na mednarodnem tekmovanju

Stanko Polič nadaljuje družinsko tradicijo čebelarstva

Za Lanov uspeh najbolj zaslužna vadba

Že dedka strastna čebelarja

Dvanajstletni Lan Lebreht z Ženjaka je
učenec petega razreda klasične harmonike
Konservatorija za glasbo in balet Maribor,
Podružnične šole Lenart. V učenju
harmonike ga od drugega razreda poučuje
njegov mentor Andrej Polič, ki je prepričan,
da je Lan zelo nadarjen in perspektiven
učenec. »Seveda pa sta za uspeh in
rezultate najbolj zaslužna vadba
harmonike in "piljenje" skladb.«

Dosega odlične rezultate
Lanovo nadarjenost in prizadevnost
dokazujejo njegovi številni odlični rezultati
s tekmovanj. Tako se je v drugem razredu
med drugim udeležil 10. mednarodnega
glasbenega tekmovanja Svirel v Novi
Gorici, na katerem je dosegel bronasto
priznanje, na 13. mednarodnem srečanju

harmonikarjev, ki je potekalo v Murski
Soboti, pa je osvojil srebrno priznanje. V

četrtem razredu je Lan
sodeloval na 23.
predtekmovanju Primorske,
ki je potekalo v Idriji, in je
pomenilo vstopnico za 49.
tekmovanje mladih glasbenikov
Republike Slovenije v Slovenski
Bistrici. Na tem državnem tekmovanju
Temsig je Lan dosegel srebrno priznanje.

Najboljši med osmimi
Pred dnevi se je Lan Lebreht udeležil 12.
svetovnega spletnega tekmovanja
harmonikarjev v Beogradu (12th WORLD
OPEN Online Music Competition), na
katerem je osvojil 91 točk in za ta dosežek
prejel prvo nagrado. »V njegovi kategoriji je
tekmovalo še 8 tekmovalcev, ki so jih
ocenjevali zelo priznani mednarodni

pedagogi in
koncertisti na klasični
harmoniki: Petri
Makkonen (Kuopio,

Finland) – Kuopio
Concervatoire, Andrzej

Smolik (Sanok, Poland) -
Academy of Music in Krakow and Lublin
University Maria Sklodowska-Curie in
Vladimir Grachev (Saratov, Russia) –
Saratov Sobinov State Academy,« je še
povedal njegov mentor Andrej Polič.

Andrej Polič še dodaja, da bodo na lenarški
glasbeni šoli veseli vsakega novega učenca:
»Vpis v glasbeno in baletno šolo poteka v
prostorih Glasbene šole Lenart in OŠ
Cerkvenjak, do 31. maja od 17.30 do
19.00.«

Na Ženjaku, v občini Benedikt, smo obiskali
Stanka Poliča, tajnika Čebelarskega društva
Negova, ki trenutno čebelari z več kot 30
čebeljimi družinami. Pri tem je zanimivo, da
sta se s čebelarstvom ukvarjala oba njegova
dedka. Matija Slana, Stankov dedek po
mamini strani, je bil pred približno 60 leti
celo največji čebelar v Benediktu. Na
Ženjaku je imel postavljene tri manjše
čebelnjake, nato pa je v neposredni bližini
hiše postavil velik čebelnjak s približno 20
čebeljimi družinami. »Mama mi je
pripovedovala, da je bila zaradi tega moja
babica zelo jezna na dedka. On je bil res
strasten čebelar, ki je tudi ostalim v
Slovenskih goricah pomagal s čebelarskimi
nasveti. Po njegovi smrti leta 1973 je
čebelnjak prevzel njegov sin Roman Slana,
moj stric. Ker je živel v Kamnici, mu je kdaj
tudi zmanjkalo časa za panje. Takrat sem se
za čebelarstvo navdušil tudi sam in stricu
večkrat pomagal v čebelnjaku, predvsem pri
točenju medu. Sicer pa je bil stric pri svojem
delu zelo uspešen. Tako je recimo za
zaslužno delo v čebelarstvu prejel priznanji
Antona Janše tretje in druge stopnje,« nam
razlaga Stanko.

Čebelar pa je bil tudi Stankov dedek po
očetovi strani, Franc Polič, ki je v Zgornjem
Porčiču pri Sveti Trojici sam izdelal
čebelnjak. »Po pripovedovanju je za to
porabil štiri zime, ves čas pa je sodeloval z
mojim drugim dedkom Matijo. Ta čebelnjak,
ki nosi letnico 1930 in je z domiselnimi
zunanjimi elementi, med drugim ima tudi
kupolo, nekaj posebnega, je moj oče Ivan že
pred leti prestavil na Ženjak. V najboljših
časih je imel v njem tudi do 10 čebeljih
družin v tako imenovanih dunajskih panjih,
ki nimajo matične rešetke, zato je tudi donos
medu manjši.«

Po stričevi smrti čebelnjak
temeljito prenovil

Ko je Stankovemu stricu Romanu začelo
pešati zdravje, mu je odstopil nekaj prostora
v čebelnjaku. »Sprva sem imel samo nekaj
čebeljih družin, nato se je njihovo število
povečevalo. Po stričevi smrti sem se odločil,
da čebelnjak obnovim od temeljev do strehe.
Pri tem sem ohranil nekaj panjev, ki jih je
izdelal še moj dedek in so v primerjavi z
današnjimi bistveno bolj masivni. V
čebelnjaku sem postavil tudi dedkovo zbirko
starega čebelarskega orodja – točilo, kadilo,
osipalnik, razne klešče, matičnice ipd.,
imam pa tudi stare izdaje revije Slovenski
čebelar, in sicer od leta 1948 naprej. Našel
sem celo dedkove čebelarske zapiske od leta
1940.«

V obnovljenem čebelnjaku je dovolj prostora
za 36 AŽ-panjev, dva trietažna AŽ-panja in
za pet tako imenovanih 7-satarjev. »Za AŽ-
panje vemo, da so sestavljeni iz plodišča in
medišča, pri trietažnih panjih je v spodnjem
delu plodišče, v dveh nadstropjih pa sta
medišči. 7-satarji pa so manjši panji,
primerni za vzgojo matice oziroma
umetnega roja.« V prihodnje želi Stanko, kot
nam je povedal, urediti še podstrešni del
čebelnjaka, kjer bo uredil ležišča, na katerih
bo mogoče prespati ob zvokih čebel in
vdihavanju aerosola iz panja.

V panju je le ena matica in
tudi do 80 tisoč čebel
V enem panju je lahko tudi do 80 tisoč čebel
in zgolj ena matica, ki se vedno nahaja v
spodnjem delu panja, v zalegi. Kaj se pa
zgodi, če matica umre? »To se lahko zgodi.
V tem primeru je matico mogoče tudi kupiti.
Mora pa biti oplojena, da hitro začne z
zalego. Se pa tudi zgodi, da čebele same
vzgajajo matico iz tako imenovanih
matičnjakov. Pri tem pa je pomembno, da se
matica, potem ko se izleže iz matičnjaka, v
naravi s troti oplodi in se potem vrne v
panj,« pojasnjuje naš sogovornik.

Zadnja leta čebelarjem
niso bila naklonjena
Stanko pravi, da zadnja tri leta čebelarjem
zaradi zmrzali niso bila naklonjena. Že tretje
leto zapored ne bo paše akacije, pomrznili
so tudi cvetovi sadnega drevja. V tem času je
običajno že točil cvetlični med, zdaj pa mora
čebelam zaradi pomanjkanja hrane dajati

vitaminske sladkorne pogače. Letos prvič je
na njivi posejal facelijo, ki bo čebelam v
težkih časih omogočala vsaj nekaj paše.
»Največjo težavo v zadnjih letih predstavlja
intenzivna košnja. Veliko kmetov travnike
pokosi, še preden se pri rastlinah razvije
cvet. Na srečo večina trav in rastlin v okolici
mojega čebelnjaka še raste.«
»Najboljšo letino sem imel leta 2018, ko je
bilo vreme zelo naklonjeno čebelam. Takrat
sem natočil več kot 1000 kilogramov medu,
kar je moj rekord,« pove Stanko in doda, da
je med ljudmi zelo priljubljen cvetlični med,
iskan je tudi akacijev, ki mu ga zdaj
primanjkuje, prideluje pa tudi lipov med. »S
tem sem večkrat sodeloval na ocenjevanjih
in osvojil številne zlate plakete. Dobro je bil
na pomurskem ocenjevanju ocenjen tudi
moj gozdni med.«

Zadnja pridobitev je
opazovalni panj
Stanko je letos uresničil svojo dolgoletno
željo in v neposredni bližini čebelnjaka
postavil opazovalni panj, ki za zaščitnim
steklom omogoča varno opazovanje čebelje
zalege, matice, skratka, življenja čebel. »Nad
tem so zlasti navdušeni otroci, velikokrat pa
tudi starejši, ki se bojijo čebel.«
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„Kmetje travnike
pokosijo, še preden
se pri rastlinah
razvije cvet“

Obvestilo za obdelovalce kmetijskih površin Potrebno je pravilno oranje kmetĳskih površin ob javnih cestah, saj zaradi
neupoštevanja pravilnih odmikov prihaja do poškodb bankin in vozišča. Preberite več:

Potem ko so bili čebelarji njegova dva dedka, stric in oče, se tudi Stanko Polič z
Ženjaka pri Benediktu že več kot 20 let ukvarja s čebelarstvom.
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Zgradili bodo miniaturno Sveto Ano

Varna in mirna turistična destinacija

Korak k večji prepoznavnosti kraja

Manj kaznivih dejanj kot leta prej

V občini Sveta Ana, ki se ponaša s
prestižnim srebrnim znakom Slovenia
Green Destination, bodo čez poletje storili
nov korak k večji prepoznavnosti kraja in
občine ter k sodobni promociji lokalne
turistične ponudbe.

V Parku generacij pod Osnovno šolo Sveta
Ana bodo zgradili Miniaturno vasico, ki bo
nekakšna kopija vseh tistih znamenitosti, ki
jih Sveta Ana ponuja svojim prebivalcem
ter turistom in drugim obiskovalcem. V tej
miniaturni vasici, ki bo prispevala k večji
urejenosti prostora pod osnovno šolo, bodo
miniaturne značilne vaške stavbe,
miniaturna cerkev, gasilski dom, kovačija
in druge znamenitosti kraja. Miniaturne
Svete Ane ne bodo obiskovali samo turisti,
temveč se bodo v njej družili in aktivno
preživljali prosti čas tudi otroci, mladina in
odrasli, pri čemer se bo krepila njihova
pripadnost domačemu kraju in skupnosti.
Miniaturna vasica bo namenjena tudi
predstavitvi turističnih ponudnikov v kraju
in občini, kar bo prispevalo k njihovi večji
prepoznavnosti.

Raj za otroke bodo
postavili v središču občine
Miniaturna vasica je zanimiv turistični in
kulturni unikum v Slovenskih goricah, ki so
ga Anovčanke in Anovčani na čelu s svojim

županom videli na Rogli, kjer imajo
Pohorsko vasico z devetimi tematskimi
hišicami, ki so pravi »raj« za otroke. Sedaj
bodo takšen »raj« za najmlajše Anovčanke
in Anovčane ter promocijsko točko za
turiste postavili tudi v domači občini, saj
bodo praktično v središču Svete Ane

postavili še miniaturno Sveto Ano za
najmlajše.
Nosilec projekta oziroma operacije je občina
Sveta Ana, partnerja pa nosilec dopolnilne
dejavnosti na kmetiji Franc Ruhitel in
Mladinski kulturni klub Kulturna zadruga
Sveta Ana. Vrednost celotnega projekta znaša
nekaj nad 86 tisoč evrov, projekt pa

sofinancira Evropski kmetijski sklad za razvoj
podeželja v višini 39.999 evrov.

Projekt bo predvidoma
končan že letos
Občina Sveta Ana je na javnem naročilu
prek razpisa, na katerega so prispele tri
vloge, za izvajalca del že izbrala podjetje
PGGH iz Maribora, ki bo izvedlo gradbena
dela. Vrednost teh del bo znašala blizu 75
tisoč evrov. Dela bodo predvidoma končali
do konca oktobra letos, ko se bodo v
miniaturni Sveti Ani že lahko začeli igrati
najmlajši Anovčanke in Anovčani.
Zagotovo pa bo Miniaturna vasica
pritegnila v kraj in občino tudi številne
obiskovalce z otroki od blizu in daleč, če jo
bodo turistični delavci le znali ustrezno
promovirati in vključiti v svojo ponudbo. Še
posebej zanimivo bo videti, kako bodo
miniaturno Sveto Ano okrasili za božično-
novoletne praznike in kaj bodo v njej
ponudili najmlajšim in drugim
obiskovalcem. Morda celo »miniaturne«
jaslice in »malega« Dedka Mraza?

Turisti so, kot pravi pregovor, plahe ptice. V
hipu, ko začutijo nevarnost, »odletijo«. To
je tudi logično. Le kdo bi v tujih krajih za
kakšne stvari, ki jih niti ne razume,
nastavljal glavo. Zato je za takšne turistične
kraje oziroma destinacije, kot je Sveta Ana,
izjemno pomembno, kako varni se tam
počutijo obiskovalci. In če v občini Sveta
Ana in nasploh v Slovenskih goricah
obiskovalcem lahko kaj zagotovijo in
nudijo, jim lahko za evropske razmere
izjemno visoko stopnjo varnosti. Gričevnat
svet v Sveti Ani in okoliških naseljih je
varen, saj tam živijo gostoljubni in pošteni
ljudje. Kriminalnih dejanj je v primerjavi s
tem, kar se dogaja v večjih mestih po svetu,
zelo malo.

To je razvidno tudi iz uradnih dokumentov,
s katerimi so se seznanili občinski svetniki
v občini Sveta Ana. Pregled varnostne
situacije za območje občine v letu 2020, ki
ga je obravnaval občinski svet, je pripravil
višji policist I Boštjan Kaloh, podpisal pa
komandir policijske postaje Lenart, višji

policijski inšpektor III Miroslav
Glavendekić.

Policisti lani obravnavali 22
kaznivih dejanj
Iz tega skrbno napisanega dokumenta
izhaja, da so policisti Policijske postaje
Lenart lani, torej v letu 2020, na območju
občine Sveta Ana obravnavali vsega skupaj
22 kaznivih dejanj, kar je štiri manj kot leta
2019. Večina obravnavanih kaznivih dejanj
sodi med kazniva dejanja splošne
kriminalitete. Prevladovala so kazniva
dejanja zoper premoženje, ki jih je bilo 14
(leto poprej je bilo takšnih kaznivih dejanj
15), med njimi tudi šest tatvin in ena velika
tatvina. Policisti so prav tako obravnavali
tri kazniva dejanja zoper zakonsko zvezo,
družino in otroke. Tudi teh kaznivih dejanj
je bilo nekoliko manj kot leta 2019.

Prevladovale kršitve
javnega reda in miru
Na območju občine Sveta Ana so lani
policisti obravnavali tudi 27 kršitev
predpisov, ki urejajo javni red in mir ter
splošno varnost ljudi in premoženja. To je
kar deset manj kot leta 2019. Med
kršitvami so prevladovale kršitve Zakona o
varstvu javnega reda in mira, ki jih je bilo

13 (leto poprej 23), in Zakona o nalezljivih
boleznih, ki jih je bilo 7.

Lani so policisti na območju občine Sveta
Ana obravnavali 9 prometnih nesreč, leto
poprej pa 13. Na srečo niso obravnavali
nobene nesreče s smrtnim izidom. V
prometnih nesrečah se je ena oseba huje
telesno poškodovala, štiri osebe pa lažje.
Največ nesreč je bilo zaradi neprilagojene
hitrosti in nepravilne strani vožnje. Treba je
paziti – ceste v Slovenskih goricah so ozke

in voznika, ki vozita vsak s svoje smeri, se
lahko hitro »srečata«, če se dosledno ne
držita svoje strani vožnje in
cestnoprometnih predpisov. Samo v enem
primeru so kot sekundarni vzrok nesreče
zaznali prisotnost alkohola. Policisti stanje
prometne varnosti na območju občine
Sveta Ana v minulem letu ocenjujejo kot
zadovoljivo.

„Vrednost
celotnega projekta
znaša nekaj nad 86

tisoč evrov“

„Miniaturna vasica unikum na območju
Slovenskih goric“

„Turisti so plahe
ptice“

„Sveta Ana se
ponaša s srebrnim
znakom Slovenia
Green Destination
ter je miren in
varen kraj“
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Modernizacija cestnih odsekov 220. obletnica šolstva

Razširili bodo pokopališče

Prenovili bodo več javnih poti Večna pomlad pri Sveti Ani

Razširitev bo zadoščala za naslednjih 30 let

V občini Sveta Ana bodo letos modernizirali kar nekaj cestnih odsekov. Tako bodo
asfaltirali odsek makadamske javne poti od Ruhitela do Kocbeka (JP št. 704 152) v dolžini
210 metrov. Modernizirali bodo tudi odsek javne poti Zgornja Ščavnica–Irgolič (JP št. 704
171) v dolžini 560 metrov in 686 metrov dolg odsek javne poti Zgornja Ščavnica–Slaček
(JP št. 704 411). Občina bo prenovila tudi odsek javne poti Zgornja Ščavnica–Mlasko (JP
št. 704 561) v dolžini 858 metrov. Prav tako bo uredila ulico Gutman, ki bo tudi v
prihodnje namenjena za mešani promet.

S serijo kulturnih dogodkov, ki jo je jeseni 2020 otvoril izid pesniške zbirke Ostra zima,
večna pomlad, so v šolskem letu 2020/2021 na OŠ Sveta Ana obeležili 220. obletnico
šolstva v svojem kraju.
Pesmi Nives Ornik in Barbare Pristovnik je zbrala in uredila Mateja Kramberger, za likovno
opremo pa so poskrbele Metka Beber in njene učenke. Ena izmed pesmi je posebej
spregovorila Nataši Petek, učiteljici glasbe, ki se je odločila, da jo pod naslovom Večna
pomlad uglasbi ter posname videospot. Ustvarila je nepozabno melodijo optimističnemu
besedilu ter poskrbela za dragocen preplet književne in glasbene umetnosti.
Sklepni dejanji obeležitve sta bili majska otvoritev razstave Likovni mozaik otrok, ki je
nastala v okviru ustvarjanja na temo pesniške zbirke in je na ogled v občinski avli pri Sveti
Ani, ter premiera filma, posnetega ob visokem jubileju. Ta se je zgodila v sredo, 26. 5., film
- razmišljujočo pripoved dveh deklet, prepleteno s pričevanji in hudomušnimi spomini
nekdanjih učencev, učiteljev in ravnateljev – pa si lahko ogledate na spletni strani šole.

OŠ Sveta Ana

Pridobili bodo več novih grobov, žarni zid
in prostor za raztros pepela. Pokopališče
ne ohranja samo spomina na pokojne,
temveč je tudi ogledalo živih.
V občini Sveta Ana bodo letos razširili in do
konca uredili pokopališče, ki so ga začeli
urejati že pred leti. Razlogi za širitev
pokopališča so zelo enostavni: na
pokopališču že primanjkuje grobov, v
zadnjem času pa se povečuje tudi zanimanje
za pokope v žarne grobove in za pokope z
raztrosom pepela. Poleg tega pa na
pokopališču pogrešajo tudi ustrezen paviljon
za pogrebne slovesnosti oziroma za maše ob
dnevu mrtvih in drugih praznikih.

Pred leti so na južni strani pokopališči pri
Sveti Ani že postavili novo ograjo in tlakovali
nekaj poti ter uredili krožno pot po
pokopališču, letos pa bodo pokopališče še
razširili in dodatno uredili.

Pokopališče za vse oblike
pokopov
Kot pravi župan Občine Sveta Ana Silvo
Slaček, bodo z razširitvijo pokopališča
pridobili 48 novih družinskih grobov, 17
novih enodružinskih grobov, 41 talnih žar,
žarni zid s 96 žarnimi mesti in območje za
raztros pepela v velikosti 145 kvadratnih
metrov, zgradili pa bodo tudi paviljon za
pogrebne slovesnosti.

Širitve pokopališč v naših krajih niso
povezane samo z novimi oblikami pokopov,
temveč so velikokrat tudi posledica
demografskih gibanj oziroma starajoče se
družbe. Tako kot v Sloveniji v celoti se stara
tudi prebivalstvo v občini Sveta Ana. Po
zadnjih podatkih Statističnega urada

Republike Slovenije, ki so zbrani za leto
2019, je bila takrat povprečna starost
prebivalcev v Sloveniji 43,4 leta, povprečna
starost prebivalcev občine Sveta Ana pa 41,9
leta. Slovenija spada v svetovnem merilu
skupaj z Nemčijo, Italijo, Španijo,
Portugalsko, Grčijo in še nekaterimi
evropskimi državami med države z
najstarejšim prebivalstvom. Mimogrede:
povprečna starost prebivalcev v večini držav
v Afriki je nižja od 22 let, povprečna starost
1,3 milijarde Indijcev pa znaša 28 let. Res pa
je, da je pri nas povprečna starost
prebivalstva višja tudi zaradi daljšanja
življenjske dobe – trenutno lahko moški v
Sloveniji pričakujejo, da bodo dočakali 78 let
in pol, ženske pa še kakšno leto več.
V občini Sveta Ana je konec lanskega leta po
podatkih Statističnega urada Republike
Slovenije živelo 2.298 prebivalcev, od tega
1.157 moških in 1.141 žensk. Tako je bila
občina Sveta Ana ena od redkih slovenskih
občin, v kateri je prebivalo več moških kot
žensk. Prebivalstvo v občini se je od leta
2010 do leta 2020 sicer zmanjšalo za 69,
razveseljivo pa je, da se od leta 2017
ponovno rahlo povečuje.

Razširjeno pokopališče bo
zadoščalo za 30 let
Leta 2019 je v občini Sveta Ana umrlo več
prebivalcev, kot se jih je rodilo. Tako je bil v
občini Sveta Ana naravni prirast na tisoč
prebivalcev negativen in je znašal –0,4
(živorojenega otroka), medtem ko je bil v
Sloveniji v celoti še bolj negativen in je
znašal –0,6 (v Sloveniji je naravni prirast
prebivalstva negativen že od leta 2017). Na
srečo je v zadnjih letih v občini Sveta Ana
pozitiven selitveni prirast prebivalstva. Tako
je bil leta 2019 seštevek naravnega in
selitvenega prirasta prebivalstva v tej občini
pozitiven in je znašal 3,9. Glede na
prizadevanja občine in stanovanjsko gradnjo
je mogoče pričakovati, da se bo trend
povečevanja števila prebivalcev na območju
občine v naslednjih letih še povečeval. Ob
pričakovanih demografskih gibanjih bo
razširitev pokopališča v Sveti Ani zadoščala
za naslednjih 30 let.

Sicer pa za pokopališča velja, da ne
ohranjajo samo spomina na pokojne, temveč
so tudi pomembni kulturni spomeniki in
ogledalo živih. Zato v občini Sveta Ana že od
nekdaj zelo skrbijo, da je pokopališče lepo

urejeno. Tudi na razširjenem delu
pokopališča bodo uredili nove poti, ki se
bodo navezovale na obstoječo dva metra
široko tlakovano pot. Poti v razširjenem delu
pokopališča bodo opremljene tudi s klopmi,
na katerih bodo lahko obiskovalci posedeli,
ter z vodnjaki za vodo. Na pokopališču bodo
uredili tudi sistem za odvodnjavanja.

Vzhodno od starega pokopališča, na
območju obstoječega makadamskega
parkirišča, bo Občina Sveta Ana uredila še
20 novih asfaltiranih parkirnih mest. Med
njimi bodo tudi parkirna mesta za invalide.
Ob pokopališču bodo uredili še deponijo za
odpadke.

Dela bodo končana jeseni
2022
Vrednost celotne investicije znaša dobrih
207 tisoč evrov. Investicijo nameravajo
izvesti v dveh sklopih. Letos bodo izvedli III.
in IV. fazo, v letu 2022 pa še I. in II. fazo.
Sredstva bo v omenjenih letih zagotovila
Občina Sveta Ana iz svojega proračuna. Na
javnem razpisu, za katerega so prispele tri
vloge, je bilo za izvajalca del izbrano
podjetje PGGH, d. o. o., iz Maribora. Župan
Občine Sveta Ana Silvo Slaček je z
direktorjem podjetja Gregorjem Črešnarjem
že podpisal pogodbo o izvedbi del, ki so se
proti koncu maja že začela, končana pa bodo
predvidoma do konca septembra 2022.

Zaradi razširitve se stroški rednega
vzdrževanja pokopališča na letni ravni ne
bodo bistveno povečali – višji bodo samo za
en odstotek.

„Prebivalstvo v
občini se ponovno

povečuje“

„Samo za odstotek
višji stroški rednega

vzdrževanja“
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Naj naš kraj ostane čist in naravno neokrnjen!
Več kot petdeset udeležencev čistilne akcije na območju
občine Sv. Jurij v Slovenskih goricah je konec aprila
nabralo več kot 750 kg odpadkov, med katerimi je bilo
največ plastenk, pločevink, steklenic in obraznih
zaščitnih mask.
Zaradi trenutnih razmer se udeleženci akcije niso zbirali v
večjem številu, ampak je akcija potekala v manjših
skupinah. Odpadke so pobirali pretežno ob cestah,
sprehajalnih poteh in športnih površinah. Očiščenih je bilo
tudi približno 500 metrov struge Gasterajskega potoka,
kjer je bilo veliko običajnih in tudi kosovnih odpadkov.

Miroslav Breznik, podžupan in koordinator akcije, je
povedal, da so na podlagi odpadkov ugotovili, da je žal še
veliko neodgovornih ljudi, predvsem pa voznikov in
potnikov v avtomobilih, ki kar med vožnjo skozi okna
odmetavajo odpadke. Opažajo tudi, da je iz leta v leto
vedno manj odpadkov, kar je dokaz, da raste ozaveščevalni
duh. »Upam, da bo tudi posamezniki kmalu razumeli
pomen zdravega in čistega okolja,« je povedal Breznik in se
zahvalil vsem občanom, članom občinskega sveta, občinske
uprave, različnih društev in šole v kraju za sodelovanje v
akciji.

Na območju tako imenovane bivše
Frasovine sta v teh dneh potekali rušitev
objekta in priprava zemljišča za gradnjo
večstanovanjskega objekta. Lokalna
skupnost je v načrt ravnanja z nepremičnim
premoženjem občine na zadnji seji uvrstila
prodajo zemljišča, na katerem bo investitor
zgradil večstanovanjski objekt. Kot
najugodnejši ponudnik je bilo izbrano
podjetje Juven, d. o. o., iz Benedikta, ki je

med letoma 2005 in 2015 zgradilo okoli
150 novih stanovanj. V Jurovskem Dolu
načrtujejo gradnjo 12 stanovanj. Kot nam
je povedala direktorica podjetja Jožica
Bratuša, bomo v naslednji številki
Ovtarjevih novic lahko predstavili
konkretnejše podatke o objektu in
vizualizacijo stanovanj, ki jih načrtujejo za
gradnjo v občini Sveti Jurij v Slovenskih
goricah.

Rekonstrukcija občinskih cest se v
letošnjem letu nadaljuje in se trenutno
izvaja na delu ceste Zamarkova – Zg.
Partinje – Jurovski Dol. Dela potekajo od
meje z Občino Lenart v smeri Zamarkove in
se bodo nadaljevala do mosta čez Partinjski
potok. Po dokončanju omenjenega odseka
se bodo dela nadaljevala v Gasteraju.

Izvedla se bo rekonstrukcija dela ceste
Jurovski Dol, Sp. Gasteraj, in sicer od
križišča z državno cesto pri lovskem domu
do krožišča v Sp. Gasteraju. Skupna
dolžina obnovljenih cest bo v omenjenem
projektu znašala 1600 metrov. Z deli se
predvideva zaključiti do 30. 9. 2021.

Plataisovina, nekoč mogočen objekt, kjer se je
nahajala gostilna, mesnica in trgovina, danes
po mnenju mnogih kazi podobo urejenega
občinskega središča. Polovica objekta je v lasti
občine, druga polovica pa v lasti Vladimirja
Plateisa. O tem, kako potekajo dogovori
oziroma ali lahko v bližnji prihodnosti
pričakujemo delovne stroje na tem območju,
smo povprašali oba lastnika: župana Petra
Škrleca in Vladimirja Plateisa.

Želja je, da je središče
Jurovskega Dola zgledno
urejeno
Občinska uprava si je zastavila cilj k ohranitvi
zelenega in čistega Jurovskega Dola, kar pa bi
radi dosegli tudi z odstranitvĳo propadajočih
objektov v središču kraja. Župan Peter Škrlec
je povedal: »Ponosni smo na obnovljeno trško
jedro, ki ga sestavljajo cerkev, urejeni
Slomškov dom, župnišče in gostilna ter

obnovljen kulturni dom. Smo tik pred
pričetkom obnove fasade na starem delu
osnovne šole, ki je bila zgrajena daljnega leta
1909. Želimo doseči dogovor z lastniki
objektov, ki kazĳo podobo kraja. Z namenom
celostne ureditve središča občine, je občina od
solastnice iz Avstrĳe pred leti kupila polovični
delež t.i. Plateisovine. Gre za dva nekoč
mogočna objekta, ki sta v Roškarjevih časih
služila gostilni, mesnici, trgovini,
prenočiščem, uporabljali so ga tudi kot
prostor za poroke, šlo je za center družbenega
dogajanja, danes pa vidno propada. Z
lastnikom druge polovice objektov potekajo
dogovori za odkup njegovega deleža. Želimo
si, da bi po porušitvi objektov poiskali
investitorja, ki bi na tem mestu zgradil nov
objekt, ki bi ustrezal karakteristikam sedanjih
objektov, za odvĳanje mirnih dejavnosti v
kraju, ki bi dvignile kvaliteto bivanja v naši
občini.«

Potrebno je doseči dogovor
Lastnik druge polovice objekta Vladimir
Plateis je potrdil, da se je večkrat sestal z
županom Škrlecem in mu tudi ponudil ceno
za odkup njegovega deleža. »Osebno nisem
razmišljal o kakršnem koli posegu v ta
kompleks, kar se tiče rušitve, zato ker je to
povezano z velikimi stroški. Župan je ves čas
trdil, da ga celo nekateri sovaščani
nagovarjajo oziroma pritiskajo nanj v smislu
»ti si vendar župan, ukreni nekaj glede tega«,

ne glede na to, da je ta zadeva zasebna last.
Potem se je župan odločil, da odkupi
solastniški del, ki je šel mimo mene, čeprav bi
me po zakonski plati solastnik moral obvestiti,
da namerava prodati, in tudi meni ponuditi
možnost, da to kupim. Ker so opravili nakup
po taki poti, kot so ga, v bistvu za mojim
hrbtom, to pomeni, da so pravzaprav že takrat
imeli v načrtu lastništvo celotnega kompleksa.
Sedaj je ta zadeva mimo, pravni zakonski roki,
da bi se lahko pritožil, so potekli in sedaj
potekajo dogovori, da bi občina odkupila še
moj del,« je svoj del zgodbe predstavil Plateis.
Potrdil je tudi, da je pripravljen prodati svoj
del: »Vprašanje pa je, ali bo občina
pripravljena kupiti. Oni vztrajajo pri svojih
cenah, pri nekih cenah cenilcev, pri običajnih
kupnih kriterĳih, ampak glede na to, da jaz ne
prodajam izhodiščno, temveč oni kupujejo od
mene, je to bistvena razlika. Naredil sem
kalkulacĳo in tudi utemeljil svojo ponujeno
ceno, ki je, kolikor mi je znano, v tem
trenutku Občini Sveti Jurĳ v Slovenskih
goricah nesprejemljiva. Zadnja beseda še ni
dorečena, z županom sva dogovorjena, da se
v bližnji prihodnosti še srečava in da vidiva,
kaj se bo iz tega razvilo. Naj še omenim, da ne
glede na to, kako je zadeva potekala, ne gojim
nobene zamere do župana. Tako se je odločil
in tako je storil. Situacĳa je, kakršna je, in tudi
jaz se zavedam, da jo je treba speljati naprej,«
je zaključil Vladimir Plateis.
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Rušitev izvedena, prihaja čas za
gradnjo!

Kdaj se bodo začela dela
na Plataisovini?

Obnova cestišča v Zg. Partinju
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Toplakovo vino izbrano za protokolarno vino

Osvojimo Guinnessov rekord!

Jahanje je drugačno doživetje,
zato ga želijo približati otrokom

Na že 7. izboru »Jurjevega vina« je ocenjevalna skupina
izbrala za protokolarno vino rumeni muškat iz
vinogradništva Vina Toplak.

Med petimi prijavljenimi vinogradniki so izbirali med
osmimi vzorci vin. Ocenjevalno skupino je skozi
ocenjevanje vzorcev vin spretno vodil sommelier in vodja
ocenjevalne skupine Sebastĳan Rojs. Ob upoštevanju
okusa, barve in bistrosti vina ter vonja je ocenjevalna
skupina največ točk dodelila vzorcu rumenega muškata, ki
so ga pridelali v Vinogradništvu Toplak iz Zg. Partinja.
Njihovo vino je tokrat že drugič prejelo uradni naziv
protokolarnega vina Občine Sveti Jurij v Slovenskih
goricah.

Zmagovalno vino je všečno in pitno
Rojs je ob izboru dejal: »Vidi se, da je vino od znanega
vinogradnika, ki je že vrsto let na trgu. Pridelujejo dobra,
všečna in vrhunska vina, ki prejemajo razne madalje tudi
širše. Tudi v tem koronačasu niso popustili in prejeti naziv
je samo ena velika pohvala vinogradniku za opravljeno
delo. Moram pa pohvaliti vsa vina, saj so bila vsa dobra –
prijetne kisline, ravno pravšnji nivo alkohola, tako da je
ocenjevalna skupina imela kar težko delo.«

Jurjevo protokolarno vino se deli kot darilo, ki je
stekelničeno v buteljkah, degustira se na občinskem
prazniku in ostalih slovesnostih in se ga (v normalnih
razmerah) porabi do 300 litrov na leto.

Projektu Slovenija kvačka se je pridružila
tudi Občina Sveti Jurij v Slovenskih goricah.
K sodelovanju je privolila občanka Liljana
Dvoršak, ki ima že petindvajsetletne
izkušnje s kvačkanjem. Grb bo velikosti 180
cm x 140 cm in bo skvačkan iz 2,5 kg
slovenske volne iz Majšperka. Dvoršakova
bo z delom začela 15. septembra, oddati pa
ga mora do 26. 12. 2021.

Tehniko kvačkanja za grb
že marljivo vadi
»Prek kvačkanja sva se spoznali z Bernardo
Potočnik iz Svete Ane, ki je tudi pristopila k
projektu. Najprej sem bila skeptična, saj te
tehnike ne poznam. Skupaj sva se nato
odločili, da bova k projektu pristopili, in
poklicala me je Vanja Pelc, ki je vodja tega
projekta za Podravje. Tako je steklo

sodelovanje,« razlaga začetke gospa
Dvoršak in dodaja, da že pridno vadi novo
tehniko.

Kvačkanje kot sprostitev
»Kvačkanje me pomirja. Po naporni službi
je to zame prava pomirjevalna terapija,
poleg dela na vrtu. Vesela sem, ko nekomu
dam svoj izdelek in se ga razveseli, da zna
ceniti trud in delo, ki sta vloženo v sam
izdelek. Neprecenljivo darilo, ki ga daš
dobesedno iz svojih rok,« pravi Dvoršakova.

Pred slabim letom se je v občini Sveti Jurĳ
v Slovenskih goricah pojavilo novo
Konjeniško društvo Razpotje. Mlada,
enaindvajsetčlanska ekipa je polna idej in
entuziazma z enim samim ciljem: približati
jahanje in spoznati otroke s to mogočno
živaljo. Predsednica društva Tjaša Leš in
njen partner Gašper Skrbinšek želita z
društvom ustvariti razmere, kjer je stik s
konjem za otroke mogoč, prĳeten in
zdravilen. Prizadevali si bodo, da jahanje
postane način preživljanja prostega časa za
najmlajše.

Danes je konj predvsem sinonim za močno
in plemenito žival. Tjaša Leš pove, da se je
ljubezen do te izjemne živali razvila že zelo
zgodaj in da je že ob prvem stiku vedela, da
je to tisto, kar jo navdihuje, pomirja in ji
daje svobodo. »Hvaležna sem, da sta me
starša podprla, in tako je na našo kmetĳo

prišel Jack. Jacku se je pridružil vranje črni
Spirit in vedno več je bilo klicev in
vprašanj, ali lahko pridejo jahat konja ali se
malo podružit z njima. Tako se je rodila
ideja o ustanovitvi Konjeniškega društva
Razpotje,« pojasnjuje predsednica društva.
V pomladnih mesecih so objavili razpis za
poletni enodnevni tabor, kjer bodo otrokom
omogočili stik s konjem in spoznavanje
opreme, in naleteli na izjemen odziv.
»Tabor je bil v dnevu in pol zaseden. Prĳave
so deževale tudi iz sosednjih občin! To
nama daje potrditev, da si starši in njihovi
otroci tega želĳo,« razlaga Gašper in

dodaja, da je želja, da bi vzela konja ali dva
v najem, saj je veliko ljudi, ki si konja želĳo,
nimajo pa ga kam dati.

Ljubezen do otrok
povezala s konji in naravo
Tjaša Leš je spremljevalka dvema otrokoma
v OŠ Sveta Ana, zraven pa zaključuje šolo
za pomočnico vzgojiteljice in takoj je jasno,
da je ljubezen do dela z otroki povezala s
konji. Tako so v društvu dobrodošli otroci
med 5. in 12. letom, ki si želĳo spoznati
govorico konja, veščine jahanja in se na tak
način učiti odgovornosti, strpnosti in
discipline ter ostalih veščin, saj, kot pravĳo,
je konj tihi psiholog.

Največje plačilo: nasmejani
in navdušeni otroci
»Konji so izjemne terapevtske živali in
želim si, da bi lahko v prihodnosti pridobila
certifikat za hipoterapĳo. Ko sem sama
hodila v jahalno šolo, sem se zelo sprostila,
jeza in stres kar odideta in postaneš eno s

konjem in naravo. Zato tudi mlade vabim,
da poskusĳo z jahanjem in občutĳo, kako je
to lahko v užitek in sprostitev. V eni uri
jahanja – seveda glede na starost
prilagodimo program – gremo z otrokom
skupaj do konja in ga pripeljemo s pašnika,
ga skrtačimo in opremimo, tako da se
spozna tudi z opremo. Po jahanju ga
razsedla in očisti opremo, nakar ga
odpeljemo nazaj na pašnik. Pomembno je,
da se vzpostavi stik s konjem že na tleh,«
opisuje Tjaša Leš.

Tradicionalnih Jurjevih nedelj zaradi
razmer letos ponovno ni bilo, vendar se
strastni ljubitelji jahanja niso vdali: »S
prĳatelji smo se kljub temu odločili in
počastili tradicionalno Jurjevo nedeljo z
ježo,« odgovori Gašper in v smehu pove, da
virus vendarle ne preži v naravi.

“Želijo, da jahanje
postane način
preživljanja

prostega časa”
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Če bi želeli vstopiti v stik z njimi, jih
poiščite na Facebooku: @kdrazpotje
ali jih pokličite na: 051 339 931.
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trenutno največjega avdiovizualnega
spektakla v Sloveniji, ki se bo odvil vsak
večer Trojicafesta ob 22. uri v trškem jedru.

Naši najmlajši so
projekt trajnostne
mobilnosti vzeli zelo
resno in odgovorno
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Obnova
baročnih
stopnic še
v letu 2021!
Pozitiven odgovor (odločba) Ministrstva
za kulturo RS na našo prošnjo za
sofinanciranje obnove baročnih stopnic
je dal zeleno luč za začetek del.
Ministrstvo je odobrilo maksimalno
vrednost, to je 93.000 evrov, kar je
polovica predvidene investicije. Drugo
polovico si bomo tretjinsko delili
samostan z Župnijo Sveta Trojica v
Slovenskih goricah, Občina Sveta Trojica
in Slovenska frančiškanska provinca.
Sanacija stopnišča je ena izmed faz
urejanja trškega jedra. Zahvala gre
vsem, ki so pomagali pri prijavi in
pripravi razpisne dokumentacije. Veseli
nas, da se uspešnost ekipe odraža v
uspešnosti pridobljenih sredstev. Še en
projekt več, ki nas čaka v kratkem in bo
dokončan še v letu 2021.

TROJICAFEST

Na začetku tega šolskega leta smo se v vrtcu odločili, da
sodelujemo pri projektu TRAJNOSTNA MOBILNOST, ki
poteka pod okriljem Ministrstva za promet in
infrastrukturo RS. K sodelovanju smo se priključile vse
skupine otrok: ZVEZDICE, LUNICE in SONČKI (1.
starostno obdobje) ter OBLAČKI, MAVRICE in KAPLJICE
(2. starostno obdobje) pod mentorstvom vzgojiteljic v
posameznem oddelku. PARK – ING DAY je bila ena izmed
prvih skupnih dejavnosti vrtca. Parkirišče pred vrtcem smo
zaprli za promet in ga spremenili v IGRIŠČE. Z igro BELI
ZAJČEK smo vsaj za kratek čas zmanjšali promet v okolici
vrtca ter dvigali zavest o pomembnosti gibanja in
ohranjanja zdravja ter dobrega počutja. K sodelovanju smo
povabili tudi starše otrok. Skupaj z otrokom so
TRAJNOSTNO prihajali v vrtec – peš, s kolesom, skirojem,
avtobusom ipd. Z vsakim takim »peš« prihodom so
pomagali zajčku očistiti umazan kožušček. Promet v okolici
vrtca se je zmanjšal. Na parkirišču so avtomobile
nadomestili skiroji, poganjalci in kolesa. Naši najmlajši so
pod mentorstvom vzgojiteljic v projektu NE ZAVRZI,
AMPAK PONOVNO UPORABI izdelovali prometne znake,
velika vozila iz škatel in odpadne kartonske embalaže.

Takšna EKO vozila smo uporabili pri igri, pri poimenovanju
barv, oblik, številk, glasbeno-gibalnih dejavnostih, vse
skupaj pa povezali še z ekologĳo in naravo. V odpadne
pnevmatike in premajhne dežne škornje smo posadili rože,
ki krasĳo vrtčevsko igrišče, čebelicam pa ponujajo odlično
pašo. V vrtcu smo čez leto naredili veliko za svoje zdravje.
Zraven zdrave prehrane, velike količine igre, ob kopici
prĳateljev in gibanja v naravi smo spoznavali lepote našega
kraja. Posebej radi smo zahajali k našemu čudovitemu
jezeru. Upamo, da bodo opisane aktivnosti postale lepa
navada v naših domovih, ki se je bo nalezla širša javnost.

Janja Zemljič,
koordinatorka projekta

Ne zamudite
RAZSVETLJENJA,
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Zaradi še zmeraj trajajočih omejitev in ukrepov smo se
odločili, da tradicionalni Trojicafest prestavimo na datum
od 17. do 20. junija. Resnično upamo in verjamemo, da se
bodo v tem času ukrepi toliko sprostili, da bomo lahko
izvedli dogodke, kot smo si jih zastavili. Vabljeni!
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Potrjeno.
100% Trojiško!

Zavod za turizem Sveta Trojica objavlja dva
natečaja. Prvi je za najbolj izvirne video
posnetke na temo Zakaj obiskati Sveto
Trojico. Video posnetke bomo uporabili v
promocijske namene. Z njimi bomo
nagovarjali domače in tuje turiste, da
obiščejo naše kraje. Z drugim natečajem pod
imenom Potrjeno. 100% Trojiško! pa
iščemo izvirne ideje, predloge, ki jih bomo

skupaj z vami pomagali razviti do te mere,
da bodo zaživeli. Cilj je, da podpremo dobre
zgodbe in omogočimo posameznikom ali
povezani skupini lansirati privlačen
turistični produkt. Podrobnosti obeh
natečajev bodo objavljene na spletni strani
www.sv-trojica.si ter na Facebooku in
Instagramu Zavoda za turizem.

Mladi Trojičani na obisku pri županu

Mladi in
ambiciozni
Trojičani

ambasadorji
našega kraja

Na pogovor ob kavi smo povabili našo sokrajanko Nušo
Fekonja, simpatično, mlado in ambiciozno diplomantko
Visoke šole za gostinstvo in turizem Maribor. Za svojo
diplomsko nalogo si je zadala izziv, da prek natečaja
poišče najboljšo krajevno sladico. Natečaj pripravlja v
sodelovanju z Zavodom za turizem Sveta Trojica.

Kaj je cilj natečaja?
Na podlagi natečaja bo strokovna žirija izbrala najboljšo
sladico, ki je v prihodnosti lahko označena kot krajevna
sladica Svete Trojice in se pod to marketinško znamko tako
ali drugače trži. Z izbrano sladico želimo poudariti našo
izvirnost in gostoljubnost, z njo pa bomo razvajali
najzahtevnejše goste. Sladica bo predstavitveni produkt
našega kraja, zato imajo prednost recepture z domačimi
sestavinami.

Kdo se lahko prijavi na natečaj?
Na njem lahko sodelujejo vse pravne osebe, slaščičarji,
kmečke gospodinje, ljubitelji sladic in sladokusci ter
posamezniki, ki bi se želeli preizkusiti v kreativni pripravi
lastnega recepta.

Zakaj si se odločila za tovrstno diplomsko nalogo?
Želim si, da z diplomsko nalogo naredim nekaj
uporabnega, koristnega za naš kraj. Ker se ljubiteljsko
ukvarjam s peko, sem si zamislila, da v nalogo vključim
nekaj v povezavi s slaščicami. Na pobudo župana sem se
odločila, da naredim natečaj za krajevno sladico Svete
Trojice.

Kakšno sladico si si zamislila?
Želela sem, da se oblikuje nekaj majhnega, okusnega,
vizualno privlačnega. Glede na vizijo turizma v našem
kraju, ki se osredotoča na razvoj kakovostne, butične in
kreativne ponudbe, je želja, da kraj dobi prav takšno
sladico.

Kako misliš, da lahko s tem natečajem pomagaš občini
Sveta Trojica?
Sladica bi privabila še več obiskovalcev. S tem bi
pripomogla, da bi naš kraj postal tudi kulinarična
destinacija. Hkrati se odpira priložnost, da morda kdo od
sokrajanov začuti, da bi lahko prav on bil tisti, ki bi
pripravljal in tržil sladico v svoji ponudbi.

Zakaj je dobra sladica pomembna za turista?
Kulinarika je nujna sestavina vsakega izleta oziroma obiska
neke destinacije. Ljudje si po navadi zapomnimo potovanje
po doživetjih in dobri hrani. Če je to sladica, pa je to še
toliko slajši občutek in spomin, ki vzbuja željo po tem, da
se v kraj vrnemo ali pa o njem povemo svojim najbližjim,
prijateljem in jim priporočimo obisk.

Kakšna je tvoja vizija razvoja turizma v občini?
Zelo mi je všeč, da se turizma lotevamo profesionalno, je
pa res, da trenutno naša ponudba peša, predvsem v
kulinaričnem smislu. Menim, da je osnova za uspešen
razvoj turizma najprej kakovostna kulinarična ponudba za
širše ciljne skupine turistov. Pomembno se mi zdi, da bo v
kraju zaživela zelo raznolika ponudba, ki bo nam,
krajanom, omogočala preživljanje prostega časa v lastni
destinaciji, hkrati pa bo kraj postal privlačen za turiste.

Všeč mi je ideja zavoda, ki želi naš kraj promovirati kot
urbano podeželje, kjer se tradicija prepleta s sodobno
tehnologijo in pridobiva moderni pridih.

Kaj pogrešaš v kraju?
Pogrešam dobro kavo, dobro gostilno in trenutno družabne
dogodke.

Ali meniš, da je občina zanimiva za obstanek oziroma
atraktivna za priseljevanje mladih, parov, mladih
družin ipd.?
Moja želja je, da ostanem na Sveti Trojici. Tukaj se dobro
počutim. Kraj se trenutno dobro razvija in verjamem, da mi
bo tudi v prihodnje nudil vse, kar potrebuje sodoben mlad
človek za kakovostno bivanje in preživljanje prostega časa.
Verjetno so to prepoznali tudi številno na novo priseljeni v
naš kraj. Večinoma so to mlajše generacije.

Kje se vidiš čez pet let?
Vidim se v gostinstvu, v stiku z ljudmi, ker v tem res
uživam. Trenutno sicer delam v družinskem podjetju Nona,
vendar ne izključujem možnosti lastne samostojne poti.
Kdo ve, mogoče pa bodo v naši Sveti Trojici obiskovalci
kmalu poskusili Nušine sladke pregrehe.

Slovenija je letos evropska gastronomska regija. Kako
lahko z novo bodočo lokalno sladico pritegnemo v
našo občino sladokusce?
Veliko smo delali na promociji natečaja in prvi odzivi so
zelo spodbudni, pozitivni. Verjamem, da bo veliko ljudi
želelo pokusiti zmagovalno sladico, in za to bodo morali
priti k nam v »Trojico« :).

Kako bi ti opisala Sveto Trojico?
Verjetno vsak, ki obišče kraj, občuti pozitivno energijo, ki jo
dajejo jezero in mogočna cerkev nad njim ter krajani. Všeč
mi je, da je na enem mestu toliko možnosti za rekreacijo in
sprostitev. Zadnja leta imamo vedno več prijetnih
dogodkov, ki privabljajo veliko obiskovalcev in združujejo
krajane med seboj. Razvija se v vedno lepši kraj, v katerem
se sama odlično počutim.

„Pogrešam dobro kavo in
druženje“

„Verjamem, da mi bo kraj
nudil vse kar potrebuje
sodoben mlad človek“

Ob naših sprehodih po občini Sveta Trojica smo se
srečali z nevarnimi odcepi v okolici vrtca. Otroci so
spoznali, kako so lahko cesta in veliko avtomobilov na
njej nevarni za pešce. Nevarne odcepe smo fotografirali
in oblikovali plakat. S tem plakatom smo se odpravili h
gospodu županu Davidu Klobasi. Pojasnili, ponazorili
in predstavili smo mu, kje in kako bi lahko bila cesta
bolj prĳazna in varna za otroke. Pozvali smo ga k
zaprtju ceste, ki pelje točno ob vrtcu.

Župan David Klobasa: »Zelo pozdravljam pobudo otrok in
vzgojiteljic, da v znak večje varnosti zapremo cesto ob
vrtcu. Veseli me, ko vidim, kako si vzgojiteljice prizadevajo
našim najmlajšim Trojičanom privzgojiti lepe navade, ki
bodo pripomogle k ohranjanju našega lepega kraja, in da
jih že v tem najmlajšem življenjskem obdobju seznanjajo z
načini za skrb in ohranjanje zdravja. Kot župan sem

obljubil, da bom storil vse, kar je v moji moči, da zaščitimo
naše najmlajše in šolarje pred nevarnostmi, ki pretĳo na
cesti pred izobraževalnimi ustanovami.«
Projekt TRAJNOSTNA MOBILNOST smo zaokrožili z
razstavo na terasi vrtca. Staršem in drugim obiskovalcem
smo vzgojiteljice želele pokazati vsebino in obsežnost tega
celoletnega projekta. Dejavnosti, povezane s projektom, se
bodo nadaljevale še do konca šolskega leta. Vzgojiteljice
upamo, da smo otroke in njihove starše v zadostni meri
ozavestile o pomembnosti trajnostne mobilnosti in tako
prispevale k ohranitvi planeta.

Celoten prispevek s fotografijami
lahko preberete tukaj:
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„Storil bom vse kar je v
moji moči, da zaščitimo
naše najmlajše in šolarje“

Pogoji in način prijave so
objavljeni na spletni povezavi
www.svetatrojica.si, predstavitev
in ocenjevanje sladic pa bomo
izvedli v okviru krajevne prireditve
Trojicafest.
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Nova knjiga Aleša Marđetka

Knjižnica Lenart Nova knjiga Tomaža Kšela

Začetek konca

Trdnjava na
jugu tretjega
rajha

Sanjam s svojo
knjižnico … Ob 30-letnici osamosvojitve Slovenije in

razpada Jugoslavije je Mariborska literarna
družba izdala knjigo »Začetek konca –
poslednji intervju Jožeta Florjančiča«, v
kateri nekdanji in sedaj že pokojni finančni
minister Jugoslavije (takrat se je temu reklo
zvezni sekretar za finance) opisuje
gospodarskopolitične in finančne okoliščine,
ki so privedle do razpada Jugoslavije. Novo
knjigo, ki jo je napisal novinar in naš
sodelavec Tomaž Kšela, saj je Florjančič na
starost skoraj oslepel, so konec aprila
predstavili v Mariborski literarni hiši.
Spremno besedo je prispeval zgodovinar iz
Inštituta za novejšo zgodovino v Ljubljani dr.
Zdenko Čepič. Po njegovih navedbah knjiga
razkriva marsikatero skrivnost, ki je sicer
uradni dokumenti ne razkrijejo, zato so
Florjančičevi spomini dobrodošel vir za
zgodovino in zgodovinopisje, saj odkrivajo
zakulisje in kolesje, ki se je vrtelo v smeri
razkroja jugoslovanske države. Avtor je v
knjigi objavil tudi več dokumentov iz
osebnega arhiva nekdanjega ministra, iz
katerih so razvidne razsežnosti finančne in
gospodarske krize v nekdanji državi. Te je
Florjančič dobro poznal, saj je bil finančni

minister tudi v treh slovenskih vladah in
enkrat podpredsednik slovenske vlade.

Urednik knjige je Marjan Pungartnik, za
njeno tehnično ureditev pa sta poskrbela
Florjančičev vnuk, arhitekt Urban Žunko, in
Martina Pahole.

Na predstavitvi knjige je bila največje
pozornosti deležna misel nekdanjega
finančnega ministra, da je Jugoslavija
najprej bankrotirala, nato pa razpadla. Velja
si jo zapomniti, saj ni aktualna samo za
države, temveč tudi za podjetja in celo za
družine. V marsikateri se prepiri začnejo
prav zaradi prazne blagajne.

Zmago Šalamun

V letu, ko mineva osemdeset let od
okupacije in razkosanja Slovenije, je
slovensko zgodovinopisje bogatejše za
novo, zajetno knjigo izpod peresa dr. Aleša
Marđetka, sicer velenjskega rojaka, ki že
dolga leta živi in ustvarja v osrednjih
Slovenskih goricah. Njegova knjiga, ki je v
bistvu predelana in dopolnjena doktorska
disertacija, ne prinaša bistveno novih
vsebin, s katerimi bi bila zgodovina nemške
okupacije na slovenskem Štajerskem
postavljena v drugačno luč, kot jo
poznamo. Kljub temu pa gre za prijetno
knjižno noviteto, ki s svežim avtorskim
prijemom, s sistematičnim, tekočim
peresom in z nekoliko drugačnimi pogledi
dopolnjuje sliko tega obdobja slovenske
novejše zgodovine. Takšne drobne
dopolnitve so vedno dobrodošle in tudi
potrebne.

Avtor vsebino gradi na preverjenih
podatkih in referenčnih virih, pa tudi na
obstoječi strokovni literaturi. Avtorju gre
priznanje za lep in berljiv jezik ter za
odločitev, da na koncu knjige na kratko
opiše še razmere v Celju in neposredni
okolici po osvoboditvi maja 1945. Naj
pripomnim, da je izvirna ideja za
disertacijo, katere posledica je tudi
pričujoča knjiga, nastala pri prof. dr.
Milanu Ževartu, enemu najboljših
poznavalcev nemškega okupacijskega
sistema na slovenskem Štajerskem. Skupaj
s prof. dr. Tonetom Ferencem sta na tem
področju opravila težaško delo in njune
raziskave in objave so vedno verodostojna
izhodišča za proučevanje novega gradiva
ter za nove poglobljene zgodovinopisne

ocene in spoznanja. Temu se tudi avtor
pričujoče knjige ni izognil, za kar mu velja
posebna zahvala. Da gre za prijetno in
predvsem dobrodošlo osvežitev, v svojem
predgovoru poudarja tudi dr. Tone Kregar,
eden od recenzentov knjige.

Knjiga je vredna spoštljivega branja, saj
nam ponuja nekaj svežine in nas vnovič
opozarja na čas, ki tudi osemdeset let po
začetku nemške okupacije slovenske
Štajerske (še) ni pozabljen. Žal pa se
dogaja zgodovinsko prevrednotenje tega
časa, vključno z relativizacijo in celo s
hudim potvarjanjem zgodovinskih resnic.
Marđetkova knjiga je zato lahko dragoceno
opozorilo in dokument o nesporni
zgodovinski resnici, ki ne sme nikoli v
pozabo!

Knjigo Aleša Marđetka Trdnjava na jugu
tretjega rajha (Celje med okupacijo 1941–
1945) je izdal in založil Muzej novejše
zgodovine Celje (urednica: dr. Marija
Počivalšek, recenzenta: dr. Mitja Ferenc in dr.
Tone Kregar, lektorica: Špela Kregar,
oblikovanje in prelom: Kreativna Pika,
d. o. o.).

Dr. Marjan Toš

Sanjam svet je bilo sporočilo
vseslovenskega projekta Noč knjige ob
svetovnem dnevu knjige in avtorskih pravic
(23. april). In mi smo si drznili sanjati zase
in za vas, naše uporabnike. Pripravili smo
virtualno razstavo o posebni in dragoceni
knjižni zbirki v naši okolici ter jo vključili v
prej omenjeni projekt. V Frančiškanskem
samostanu v Sveti Trojici se poleg muzejske
zbirke in samostanske kleti, ki je danes
Protokolarno-razstavni center sv. Martina,
nahaja samostanska knjižnica. S pomočjo
patra Bernarda Goličnika smo podrobneje
predstavili prav slednjo. Samostansko
knjižnico v Sveti Trojici bi lahko imenovali
kar historična oziroma muzejska, saj
obsega raritete s posvetno in versko
vsebino ter inkunabule – tako imenovane
prvotiske, ki datirajo v čas pred letom
1500. V zbirki izstopata učbenik za
astronomijo iz leta 1574 v latinščini in
knjiga iz leta 1718, ki opisuje Cerkniško
jezero s posebnimi ilustracijami, tudi v
obliki zemljevidov. Prostori nekdanje
samostanske ječe, v katerih se danes
samostanska knjižnica nahaja, so bili
urejeni leta 1997. Smo se pa v Knjižnici
Lenart v sklopu domoznanskega oddelka z
razstavo sprehodili tudi po Sveti Trojici
skozi stoletja ter predstavili nastanek
cerkve in samostana. Osrednji del razstave
smo ujeli v video projekcijo, razširjeno
besedilo razstave pa pripravili v pisni obliki
– vse navedeno vabi k ogledu in poslušanju
na naši spletni strani www.knjiznica-
lenart.si, pod zavihkom Domoznanstvo. Na
istem mestu si lahko ogledate lokalno
zgodbo, ob kateri vam bo zaledenela kri.
Naša Rosana Lorbek je, prav tako v sklopu
letošnje Noči knjige, pripravila
dokumentarni film o Zloudjovi püši v
Benediktu, ki že desetletja buri duhove. In
še zanimivost: zakaj knjigam še danes tu in
tam rečemo bukve? Zato ker so imele
nekatere knjige v preteklosti platnice iz

bukovega lesa. In kakšno takšno, z lesenimi
platnicami, si lahko ob predhodnem
dogovoru ogledate v samostanski knjižnici
v Sveti Trojici.

Noč knjige je vsakoletna muha
enodnevnica, vendar pa je dan knjige pri
nas vsak dan, tudi sedaj, ko smo se z
izpostavljenim gradivom pridružili
Fabulinemu festivalu, gostili skupino Vrtca
Lenart v naši pravljični sobani in prisluhnili
strokovnemu srečanju ob dnevu dobrih
praks. Da se v knjižnici izposojajo samo
knjige, pravite? Prav zares, z njimi pa tudi
uporabne in zanimive informacije, znanje,
spodbudne misli in domišljija. Vabljeni!

Knjižnica Lenart
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Ozkolistni trpotec – 2. del

Vas muči astma?
Še nekaj priporočil hrvaškega avtorja Jura
Marčinkoviča.
Čaj iz posušenih listov ozkolistnega
trpotca: 2 čajni žlički posušenih, narezanih
listov poparimo z 250 ml vrele vode.
Pustimo, da stoji 15 minut, in precedimo.
Spijemo 2–3 skodelice čaja dnevno, prvo
pred zajtrkom, drugo opoldan, tretjo zvečer.
Kura naj traja 3 tedne. Še posebej se
priporoča pri astmi, za čiščenje krvi in za
vse, kar je navedeno v prejšnji številki. Čaj za
preventivo: v enakih delih zmešamo suhe
liste kopriv, breze in ozkolistnega trpotca ter
suhe cvetove in liste rmana. V 2 dl mlačne
vode namočimo za 2 uri zvrhano čajno
žličko mešanice, precedimo in pijemo po
požirkih 2–3 skodelice dnevno. Kura naj
traja 3 tedne. Pripravek iz semena trpotca
proti driski: 2 zvrhani žlički mletega
semena prelijemo s kozarcem črnega vina.
Pustimo, da zavre, in odstavimo. Pustimo, da
stoji 15 minut. Ne cedimo. Pijemo zjutraj po
1 kozarec skupaj z usedlino. Dnevno lahko
spijemo do 3 kozarce pripravka, tako dolgo,
da driska preneha. Seme uporabljamo še za
uravnavanje holesterola v krvi in zbijanje
vročine. Sirup 1: 1 kg narezanih svežih
trpotčevih listov, 100 g plodov navadnega
brina, 50 g vejic navadnega brina in 5 l vode
damo kuhati. Na zmernem ognju naj rahlo
vre 3 ure, precedimo, dodamo 1,5 kg rjavega
sladkorja, rahlo kuhamo še 1–2 uri, da
dobimo gostoto sirupa. Nalijemo v manjše
temnejše stekleničke, ki jih hranimo v kleti.
Uživamo ga tako, da v kozarec tople vode
damo 1 žlico sirupa. Popijemo najmanj 3
kozarce dnevno, prvega pred zajtrkom.
Sirup 2: 2 pesti narezanih svežih trpotčevih
listov, 1 liter dobrega belega vina, 100
gramov medu ali drugega sladila kuhamo
15–20 minut, odstavimo in pustimo stati 15
minut, nato precedimo. Večina alkohola
izhlapi. Spijemo 2 kozarca dnevno, enega
zjutraj pred zajtrkom in enega zvečer. Če vas
zanima še več receptov omenjenega avtorja,
jih poiščite na spletu pod naslovom Zlatni
savjeti – trputac.
Willfort priporoča pri pljučnih obolenjih
naslednjo čajno mešanico: 200 gramov
posušenih listov trpotca, 100 gramov
posušenih listov koprive, 100 gramov
posušenega pljučnika, 50 gramov posušenih

listov in cvetov lapuha, 50 gramov
posušenih cvetov in lističev rmana. 2 čajni
žlički mešanice prelij z 2,5 dl vrele vode.
Pusti stati pokrito 10 minut, nato precedi. Ko
se čaj ohladi na pitno temperaturo, dodaj
žličko medu. Po požirkih spijemo 2–3
skodelice na dan.
Mirjam Grilc pripravlja naslednji čaj za
težave z dihali: dva dela suhih listov trpotca,
dva dela suhih smrekovih vršičkov, en del
suhih cvetov in listov lapuha ter en del
cvetov dišeče vijolice. Pripravi poparek iz
zvrhane žličke mešanice in 2,5 dl vrele vode.
Pusti, da stoji 10 minut, precedi in sladkaj z
medom. Priporoča tudi sirup, ki ga naredimo
tako, da v steklen kozarec izmenično
nalagamo plast drobno narezanih trpotčevih
svežih listov in plast sladila. Na vrhu je
vedno sladilo. 3 tedne ga imamo na toplem
in temnem mestu (kozarec lahko ovijemo
tudi z alufolijo). Precedimo ga skozi laneno
krpo, dobljeni sok prekuhamo in shranimo v
temne stekleničke. Odrasli uživamo 3 žlice
dnevno, otroci pa 3 žličke.
Katja Rebolj pripravi sirup za dihala tako,
da sveže stisnjenemu soku iz trpotčevih
listov doda 10 % medu, dobro premeša in
hrani na hladnem. Zaradi hitre
pokvarljivosti si ta sirup pripravljajte sproti.
Za pripravo sirupov je veliko receptov,
izberite tistega, ki vam najbolj ustreza. Čaj
za pljučna, bronhialna obolenja, astmo in
celjenje ran na prebavilih lahko pripravimo
kot hladni namok (narezani listi posušenega
trpotca stojijo nekaj ur v hladni vodi). Pri nas
uspeva tudi širokolistni trpotec, ki je prav
tako zdravilen, vendar ga uporabljamo
zunanje pri težavah s kožo in za celjenje ran.
Uporabo v kulinariki najdete v knjigi Katje
Rebolj Narava vedno zmaga. Zdaj pa le na
travnik, da si naberete rastlin za zdravje,
prehrano in predihate pljuča.

Marija Čuček

K navedenim cenam se prišteva DDV.

Cenik oglasnega prostora

1/16 strani 124x40 mm 80,00€
1/8 strani 124x84 mm 100,00€
1/4 strani 124x173 mm 180,00€
1/2 strani 253x173 mm 280,00€
Cela stran 253x350 mm 480,00€

Navodila in pravila
Za točnost podatkov odgovarjajo njihovi
avtorji oziroma naročniki. Nenaročenih
prispevkov in fotografij ne vračamo, ne
honoriramo in ne odgovarjamo za
avtorsko delo posredovanih vsebin in
fotografij. Pridržujemo si pravico do
krajšanja prispevkov, spremembe naslovov
in neobjave prejetih prispevkov. Izbor
prejetih fotografij opravi uredništvo.
Stališča, izražena v kolumnah in drugih
prispevkih zunanjih avtorjev, ne izražajo
nujno stališča uredništva. Imetnik
materialnih avtorskih pravic avtorskih del
v Ovtarjevih novicah je Razvojna agencija
Slovenske gorice ali avtorji, ki imajo z
izdajateljem sklenjene avtorske pogodbe,
zato teh del ni dovoljeno reproducirati,
distribuirati ali drugače uporabljati v tržne
namene brez ustreznega pisnega
dovoljenja oziroma pogodbe. Prispevkov z

elementi sovražnega govora, nestrpnosti,
političnega obračunavanja in nepodpisanih
člankov ne objavljamo. Varovanje osebnih
podatkov: Vse osebne podatke, s katerimi
razpolagamo na uredništvu, skrbno
varujemo v skladu z zakonodajo in
uporabljamo le za namene, za katere so bili
podani.
Naslednja številka (6/2021) bo izšla v
petek, 2. julija 2021. Rok za rezervacijo
oglasnega prostora in oddajo člankov je
18. junij 2021.

80-letnica Osvobodilne frotne

VDC Polž Lenart

Zlata plaketa Štefki Krajnc

Likovni
krožek

V združenju za vrednote NOB v Lenartu smo dali predlog, naj zlato plaketo prejme Štefka
Krajnc iz Zavrha. Podelili smo ji jo ob osemdesetletnici Osvobodilne fronte. Podelitev smo
opravili Esher Hađiselimović, Darko Perko in Alojz Bezjak.
Štefka Krajnc je zlato plaketo prejela za ohranitev zgodovinske resnice o NOB, spoštovanje
njegovih vrednosti in uspešno sodelovanje pri uresničevanju programskih vrednot zveze
ter za spoštovanje žrtev, ohranjanje kulturne dediščine NOB in vključevanje mladih rodov.

Alojz Bezjak

Namen likovnega krožka
je vzbuditi uporabnikovo
radovednost, ponuditi
možnost ustvarjanja in
izražanja ustvarjalnosti
ter razvoj veščin risanja
in barvanja. Bistvo krožka je povezava med
vizualnim in likovnim svetom. Predvsem je
želja okrepiti zmožnost opazovanja,
spodbuditi domišljijo, ki privede z likovnim
mišljenjem do ustvarjalnega izražanja.
Trenutne teme likovnega krožka so vezane
na pomlad, in sicer rišemo in barvamo vse

od različnih spomladanskih cvetlic in prvih
živalic, ki jih sonce vabi na plano.
Naši likovniki ob dejavnem delu, ki poteka
sproščeno in zabavno, bogatijo ne le
osebnostne in čustvene kakovosti, temveč
tudi socialne.

Jelka Orgolič
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V času priprave našega časopisa je najstarejša občanka Občine Lenart in prejemnica zlate
plakete, Štefka Krajnc, roj. Fantič, žal preminula.
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Vrtec Lenart

Radio Slovenske gorice poslušalce že 12 let razvaja na poletnih počitnicahVrtec Lenart

Čistilna akcija v lenarškem vrtcu

Z radiem na morjeVseslovensko petje s srci 2021

Otroci Vrtca Lenart se že od svojih prvih
korakov učijo in navajajo na skrb za čisto in
urejeno okolje. Vzgojiteljice se z otroki
pogovarjamo o tej tematiki in jih soočamo
z dejstvi ter jim podajamo plemenite in
dobronamerne misli o naši Zemlji. Ker nam
je mar, v kakšnem okolju se igramo in
preživljamo svoj čas, smo v četrtek, 22.
aprila, izvedli čistilno akcijo.
Skupine iz vrtca smo se razdelile na
različna območja. Tako so eni otroci z
vzgojiteljicami odšli v gozd, drugi pa v
park, na travnik, igrišče ali Poleno. To so
tudi območja, ki jih največkrat obiščemo in
se na njih zadržujemo, zato na njih tudi
opazimo odpadke, ki pa nas zelo motijo.
Otroci so kritični opazovalci narave in
početja odraslih ljudi. Hvala otrokom in
vzgojiteljicam.

Natalija Leopold

Ljudje smo po naravi zvedavi, željni novih
spoznanj, dogodivščin in odkrivanj vedno
nečesa novega. In to dejstvo je bilo eden od
razlogov, da je leta 2009 vzniknila ideja, ki
sta jo družno razvila Radio Slovenske
gorice in Relax turizem. Takrat sta namreč
prvič skupaj popeljala Slovenjegoričane na
počitnice na morje. Test je uspel in potem
je vsako leto šlo samo še navzgor.

Septembra leta 2009 sta na otok Hvar
odpeljala dva avtobusa poslušalcev Radia
Slovenske gorice in tako zaorala ledino
skupnih počitnic, ki se od takrat še ni
prekinila. Iz prvih 70 počitnikarjev se je
število dvigalo vse tja do 130 in še kakega
čez, tako da so trije udobni avtobusi, z
večjimi razmiki med sedeži in zato z
manjšim številom sedežev, včasih bili že
skoraj premalo.

V vseh teh letih so skupaj prečesali kar lep
del Dalmacije, kamor se redno vsako leto
odpravijo in ki med Slovenci še vedno velja
za idealno poletno počitniško destinacijo.

Hvar, Korčula, Brač, Šolta, Kornati,
Makarska riviera, Paklenica, Omiš, Zadar,
dolini Neretve in Cetine, Dubrovnik, pa
Budva, Lovčen, Podgorica in še kaj v Črni
gori in celo Albanija so cilji, ki so jih v teh
letih obiskali ali pa tam preživeli večji del
počitnic. Potrudijo se, da je vedno
zanimivo, zato se prek sedmih dni zvrsti

več izletov, dnevno pa se ukvarjajo s
športom, družabnimi igrami in večernimi
druženji, tako da marsikateri počitnikar ob
koncu počitnic pravi, da bi potreboval še
kak dodaten dan za počitek. Izbira hotelov
je premišljena in skrbna, pomembno vodilo
pa je, da hotel ponuja »all inclusive«, saj
počitnikarji potem vedo, da se na počitnice
lahko odpravijo tako rekoč brez denarnice.
No, za razglednico z dopusta in kakšen
sladoled na potepu po mestu je pa fino
imeti v žepu kakšno kuno.

Lani je bila skupina Slovenjegoričanov prva
organizirana skupina, ki se je po odprtju
meja in turizma po koncu spomladanske
epidemije odpravila prek slovenske meje.
Odpravili so se na Korčulo, v Velo Luko,
domači kraj Oliverja Dragojeviča, ki so se
mu na veloluškem pokopališču poklonili s
pesmijo. Letošnje počitnice pa bodo
preživeli na Pelješcu, v hotelu Faraon, od
koder se bodo z ladjo odpravili tudi na otok
Mljet, ki velja za neokrnjeni zeleni biser
Jadrana. Trpanj pa je prav tako odlično
izhodišče za izlet in ogled rojstne hiše
Marca Pola na Korčuli ali Dubrovnika.

Letošnja morska dogodivščina se lahko tudi
za vas začne 19. junija, če si boste seveda
pri Relaxu zagotovili svoj sedež na
avtobusu.

Radio Slovenske gorice

Slovenskemu projektu Vseslovensko petje s
srci smo se letos prvič priključili otroci in
vzgojiteljice lenarškega vrtca. Njegov
namen je s petjem povezati vse generacĳe,
vse družbene sloje ter ohranjati in
spodbujati petje slovenskih pesmi.
K sodelovanju smo povabili uporabnike
VDC Polž, stanovalce Doma sv. Lenarta in
zaposlene v Zdravstvenem domu Lenart.
Ob ograji vrtca so se nam pridružili tudi
mimoidoči in starši. Vseh sodelujočih je
bilo okrog 350.
Zapeli smo Zdravljico, Čebelarja in Kekca,
za konec smo zaplesali še slovensko ljudsko
Peričice. Ob glasbeni spremljavi sta nas s

svojimi glasovi vodila vzgojiteljica Irena
Sabler in hišnik Janez Jug.
V času pred epidemĳo so se naši otroci
medgeneracĳsko družili, dobro sodelovali

z vsemi, ki so se
pridružili temu
projektu. Ob koncu
vrtčevskega dne pa
nam je zapel
Čebelarja še dedek
ene od deklic,
gospod Jože Golob.

Nataša Rodeš

SVZ Hrastovec

Odpravili so se na krajši izlet

Migaj, gibaj in
uživaj

Leto, ki je za nami, je prineslo mnoge
spremembe v naših življenjih in poseglo
tudi v družabnost in aktivnosti zunaj
zavoda. Zato smo bili toliko boj veseli, da
smo se lahko z delovno terapijo odpravili
na krajši izlet.
Na željo stanovalcev smo se 18. maja
odpeljali na ogled lesne industrije podjetja
Miles, d. o. o., v Apače. Vodstvo podjetja
Miles, d. o. o., nas je prisrčno sprejelo
.
Ogledali smo si proizvodnjo lesa, delo z
lesom, izdelke. Prikaz izdelovanja izdelkov
iz furnirja in raznih igral v skladu z
mednarodnimi standardi je bil zanimiv.
Storitve, ki jih izvajajo, so zelo zanimive:
spajanje furnirja, izdelava intarzij,

furniranje plošč, razrezi lesa, graviranje
lesa, izdelava pohištva po meri itd.
Zahvaljujemo se vodstvu podjetja, da nas je
sprejelo in prikazalo izdelavo lesnih
polizdelkov in izdelkov. Veseli smo bili tudi
daril, ki smo jih prejeli. Po ogledu smo se še
odpravili v Gornjo Radgono, kjer smo se
sprehodili ob Muri.
Stanovalci so bili zelo navdušeni nad
prikazanim, saj tudi sami radi ustvarjajo z
lesom na delovni terapiji. Lepo je bilo videti
stanovalce, kako so z zanimanjem
spremljali predstavitev industrije in se
aktivno vključevali prek pogovora.

SVZ Hrastovec
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Osnovna šola Lenart skupaj z vrtcem
sodeluje v projektu Migaj, gibaj in uživaj, v
okviru katerega na šoli potekajo različni
dogodki. Več preberite na:
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Sven pokoril vso
konkurenco

Za malo ob
naslov državnih
prvakinj

Nik zmagovalec
mnogoboja

Tri zlata odličja

Aleš tretji na
teku Wings for
LifeNa pripravah v

Dupleku

Po več kot enoletnem premoru zaradi
širjenja bolezni covid-19 so se člani
Mariborskega športnega kluba Barada
ponovno udeležili mednarodnega
tekmovanja v tujini. Tokrat so se varovanci
trenerja Tomaža Barada udeležili evropskega
pokala za člane in mladince, ki je meseca
aprila 2021 potekal v turški Antaliji. Na
najvišjo stopničko se je v kategoriji članov do
69 kg v light kontaktu povzpel Sven Hojs iz
Lenarta, ki je pokoril vso konkurenco. Člani

Ženski ekipi Slovenskih goric se po treh
zaporednih osvojenih naslovih v državnem
prvenstvu v futsalu za ženske v letih 2017,
2018 in 2019 v letošnji sezoni ni uspelo
ponovno uvrstiti na sam vrh slovenskega
prvenstva. Po fantastično odigrani prvi tekmi
finala proti ŽNK Celje, ki so jo v gosteh
dobile z rezultatom 5 : 0, se nadaljevanje
finalne serije ni izšlo po načrtih tabora
Slovenskih goric. Drugo tekmo finala, ki so
jo gostile v domači dvorani v Dupleku, so
dekleta Slovenskih goric po remiju 3 : 3
nesrečno izgubile po streljanju kazenskih
strelov. Žal se je podobna zgodba ponovila
tudi na tretji finalni tekmi v Celju, kjer so
naše igralke ponovno remizirale, tokrat z
rezultatom 2 : 2 in po kopici neizkoriščenih
priložnosti, posebej v drugem polčasu. V
streljanju kazenskih strelov so bile ponovno
srečnejše Celjanke, ki so tako v zmagah
povedle z rezultatom 2 : 1.
V veliki želji po zmagi v finalni, četrti tekmi
so dekleta Slovenskih goric velike možnosti
za zmago izgubile že v uvodnih petih
minutah, ko so dvakrat nespretno odigrale
pred svojimi vrati in dosegle avtogol.
Prednost dveh zadetkov so kljub pobudi
Slovenskih goric na igrišču v zadnji minuti
prvega polčasa povišale celo na 3, a je
domačim upanje v preobrat le nekaj sekund
kasneje povrnila Ines Krajnc. V nadaljevanju

Nik Lovše, učenec 5. razreda OŠ Lenart in
član Atletskega kluba Ptuj, je na nedavnem
atletskem Prvenstvu Slovenije, ki je potekalo
v Mariboru, osvojil 1. mesto v mnogoboju v
kategoriji pionirjev (U12). Mladi atleti so se
pomerili v teku na 60 metrov, metu vortexa,
skoku v daljino in v teku na 300 m.
Prepričljivo skupno zmago si je Nik priboril z
zmagami v kar treh disciplinah, le v teku na
300 m je zasedel med 36 tekmovalci 10.
mesto, kar pa je bilo dovolj, da je s skupno
1791 točkami osvojil skupno 1. mesto.
Ekipno v dvojicah je Nik osvojil še 2. mesto.

Uspešna tudi sestra Tija
Po stopinjah znanega lenarškega košarkarja
Mitja Lovšeta gre tudi hčerka Tija, učenka 7.
razreda OŠ Lenart, ki tako kot brat Nik
trenira pri ptujskem atletskem klubu. Tija se
je udeležila posamičnega in ekipnega
mnogoboja za Prvenstvo Slovenije za
pionirje in pionirke U14, ki je 9. maja
potekalo v Tolminu. Tekmovalci v

V nedeljo, 25. aprila, je Karate zveza
Slovenije organizirala 1. pokalno
tekmovanje KZS. Tekmovanje je bilo
izvedeno v Šenčurju pri Kranju, udeležilo
pa se ga je 168 tekmovalcev, ki so zaradi
ukrepov v zvezi s koronavirusom lahko
nastopali zgolj v mladinskih in članskih
kategorijah.

Tekmovanja sta se po dolgem tekmovalnem
premoru udeležila Vid Zarič in Maša
Simonič ter skupaj osvojila kar tri zlata
odličja. Vid je zmagal v kategorijah kate
kadeti in borbe kadeti do 63 kg, Maša pa v
kategoriji kate članice. V tednu med 19. do
21. majem čaka Mašo še nastop na
evropskem prvenstvu, kjer bo zastopala
barve slovenske karate reprezentance, v
juniju pa se ji obeta kvalifikacijski turnir za

9. maja 2021 je po vsem svetu potekal
največji svetovni tekaški dobrodelni dogodek
»Wings For Life World Run.« Humanitarna
dobrodelna prireditev, za katero
pokroviteljsko stoji Red Bull in jo
organizirajo nekdanji športniki, ki so zaradi
težkih poškodb in invalidnosti predčasno
končali s karierami, je namenjena
raziskavam hrbtenjače in pomoči
poškodovanim športnikom.
Tudi letošnjega teka se je, podobno kot že
minula leta, udeležil Aleš Smerdelj iz
Voličine, ki je hkrati tudi uradni ambasador
tega teka v Sloveniji. Med 170.000 tekači, ki
so tega teka udeležili ob istem času po vsem
svetu, kar je za Slovenijo pomenilo ob 13.00,
se je Aleš s pretečenimi 42,54 kilometra
uvrstil na odlično 168. mesto. Med vsemi
nastopajočimi Slovenci je zasedel 3. mesto.
Dvainštiridesetletni Aleš, ki sicer kot vodja
odvetniške pisarne službuje v Ljubljani, je
svoj rezultat dosegel s krožnim tekom na
domačem terenu, na lenarški Poleni, kjer tudi

mariborske ekipe so med 1500 tekmovalci
dosegli tudi izjemen ekipni uspeh. Poleg
zmage Svena Hojsa so osvojili še 7 zlatih
medalj, 2 srebrni in 3 bronaste medalje ter
tako dosegli 2. mesto po številu medalj.

so Slovenske gorice zaigrale še konkretneje,
svoje prve minute po porodu je na igrišču
zaigrala tudi Tanja Vrabel. V 28. minuti so z
zadetkom Karmen Ulbin kronale terensko
premoč in se Celjankam približale na zgolj
gol razlike. V zadnjih minutah so poskusile
tudi z vratarko v polju, a je vse njihove
poskuse ukrotila celjska vratarka. Končni
rezultat (2 : 4) je 17 sekund pred koncem z
zadetkom v prazen gol postavila Sergeja
Kos. Letošnji naslov državnih prvakinj pa je
tako po letu 2015 znova romal v Celje.
Kljub vsemu 2. mesto v državnem prvenstvu
ni neuspeh, sploh glede na dejstvo, da je
ekipa v primerjavi s prejšnjo sezono, ko so
Slovenske gorice dominirale (a se sezona
zaradi bolezni covid-19 žal ni zaključila),
precej spremenjena. Veseli dejstvo, da se je
ekipi pridružilo kar nekaj mladih deklet,
pred katerimi je še lepa futsal prihodnost.
K 2. mestu in naslovu državnih podprvakinj
za sezono 2020/21 so za KMN Slovenske
gorice prispevale: Rebeka Šnofl (kapetanka),
Valentina Tuš (vratarka), Ines Krajnc, Nina
Žižek, Aneja Lorbek, Živa Hanžič, Karmen
Ulbin, Viktoria Hornakova, Jerneja Senekovič,
Klara Cene, Tanja Vrabel, Ana Kurnik,
Tinkara Štruc, Špela Arnuš, Sara Adam.

mnogoboju do 14 let se podobno kot pionirji
U12 pomerijo v teku na 60 m, metu Vortexa
in skoku v daljino. Namesto teka na 300 m
pa tekmujejo v teku na 600 m. Tija je bila
najboljša v metu vortexa, skupno pa je med
120 tekmovalkami osvojila odlično 14.
mesto.
Nik in Tija Lovše, ki ju pogosto poleg
klubskih treningov trenira tudi oče Mitja, sta
bila uspešna tudi že na atletskih
tekmovanjih v letu 2020. Januarja 2020 je
tako Tija postala državna prvakinja v teku na
50 m z ovirami (U12), medtem ko je Nik
postal državni prvak v teku na 50 m (U12).

uvrstitev na letošnje poletne olimpijske igre
v Tokiu.
Izrekamo čestitke in držimo pesti za čim
boljše uspehe naših tekmovalcev!

pogosto trenira. Čeprav je Aleš svoj prvi
maraton pretekel z lenarškimi sotekači na
maratonu v Rimu leta 2011 in se s tekom
spogleduje le rekreativno, se treningov, pri
katerih mu pomaga trener Dejan Lenart iz
Ljubljane, loteva precej resno. Prav tako pa
se pogosto odpravi na treninge in trening
tekme tudi z letošnjo kandidatko za
maratonsko preizkušnjo na olimpijskih igrah
v Tokiu, Nejo Kršinar.

Med 23. in 25. aprilom 2021 se je na krajših
pripravah po enem letu in štirih mesecih
prvič zbrala slovenska ženska futsal
reprezentanca. Najboljše slovenske
futsalerke so se pod vodstvom selektorja in
našega športnega sodelavca Dejana
Krambergerja, trenerja Dejana Krauta in
trenerja vratark Iva Bratiča tokrat prvič
zbrale v novi športni dvorani v Spodnjem
Dupleku. Dekleta so tako opravila prvi del
priprav za prihajajoče
kvalifikacije za evropsko
prvenstvo v futsalu.
Slovenski reprezentanci
je žreb v kvalifikacijah,
ki bodo potekale
oktobra 2021 na
Hrvaškem, poleg
gostiteljic turnirja
dodelil še reprezentanci
Poljske in Portugalske –

slednja je na zadnjem (2019) evropskem
prvenstvu osvojila drugo mesto.
Reprezentantkam in vodstvu reprezentance
je posebno dobrodošlico s krajšim
nagovorom izrekel tudi župan Občine
Duplek Mitja Horvat. Med šestnajsterico
igralk se je akcije udeležilo tudi šest igralk iz
KMN Slovenske gorice, in sicer: Rebeka
Šnofl, Ines Krajnc, Nina Žižek, Aneja Lorbek,
Laura Škvorc in Valentina Tuš, kateri je bila
tokrat v odsotnosti dosedanje kapetanke
Tanje Vrabel zaupana tudi vloga kapetanke.

Uredništvo
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Novice Izobraževalnega centra

Bazar semen in sadik

Bazar dobro obiskan

Vključite se v projekt PONI Podravje

Odprtje masažnega salona Zdravje je več kot le fraza

Že peto leto zapored smo na
lenarški trnici uspešno izvedli
bazar semen in sadik. Veseli smo,
da je bil bazar kljub dežju dobro
obiskan in da je bilo izmenjanih
veliko število semen in sadik iz
domače pridelave, kar kaže, da se
v Lenartu zavedamo pomena
samooskrbe.

Alenka Špes in Damjana Vizjak

Na Zavodu za zaposlovanje RS, Urad za delo Lenart, je
objavljen Drugi javni poziv za vključitev v program PONI,
kjer bomo za obdobje štirih mesecev zaposlili 4 osebe.
Upravičenci morajo imeti stalno ali začasno bivališče na
območju desetih občin LAS Ovtar Slovenskih
goric: Benedikt, Cerkvenjak, Duplek, Lenart, Pesnica,
Sveta Ana, Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Sveti Andraž
v Slovenskih goricah, Sveti Jurij v Slovenskih goricah in
Šentilj.
V tem času bodo zaposleni udeleženci pridobili vsa
potrebna podjetniška znanja, oblikovali ustrezen poslovni
model in pripravili poslovni načrt, na podlagi katerega
bodo po zaključku programa ustanovili lastno podjetje.

ROK ZA PRIJAVO JE 4. JUNIJ 2021!

Prednosti projekta:
- 4-mesečna redna zaposlitev, ki udeležencem omogoči, da
se v celoti posvetijo razvoju svojih idej;
- uporabna individualna in skupinska podjetniška
usposabljanja;
- podpora in pomoč izkušenih mentorjev pri razvoju ideje
in pripravi poslovnega načrta;
- delo s somišljeniki, mreženje s podjetniki in prvi koraki na
podjetniški poti.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska
unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Več
informacij o projektu lahko dobite na Razvojni agenciji
Slovenske gorice v Lenartu (predhodna najava) in na
mobilni številki 051 368 118 oziroma poni@rasg.si.

Na Razvojni agenciji Slovenske gorice trenutno poteka
usposabljanje prve skupine prihodnjih podjetnikov. Tokrat
vam predstavljamo Andrejo Mihelič, ki je certificirana
maserka raznovrstnih masaž z večletno prakso in je tik
pred odprtjem prijetno opremljenega masažnega salona.
Udeleženec Marin Štefanec se je že skozi študij ukvarjal z
optimizacijo klinične poti za paciente in skrbel za telesno
pripravo vrhunskih športnikov. Na svoji poslovni poti, v
Akademiji športa in zdravja, bo s kombinacijo produktov in
storitev nudil individualno prilagojene rešitve na področju
vadbe, rehabilitacije, prehrane in ergonomije.

Več informacij lahko najdete na:

Človeški organizem ima veliko
sposobnost prilagajanja na
različne okoliščine, vendar pa
te sposobnosti niso
neomejene. Sodoben čas
prinaša vedno več
obremenitev in tako nas hiter
življenjski tempo odmika od
samih sebe, narave in
zdravega načina življenja
(preobremenitve, pregorelost,
stres, poškodbe itd.).

Z dotikom, gnetenjem, glajenjem,
udarjanjem, pritiskanjem, vtiranjem in
ostalimi oblikami uporabe tehnik masaž
ustvarimo dobro počutje, aktiviramo
pretok energĳe po telesu, odpravljamo
stres, sproščamo mišice in s tem dajemo
telesu občutek sproščenosti in lagodja,
izboljšujemo krvni in limfni obtok,
odstranjujemo nakopičene odpadne snovi,
hitreje regeneriramo telo po naporih,
odpravljamo bolečino, izboljšamo sklepno
gibljivost, poživimo živčevje in izboljšamo
tonus kože. Lahko bi rekli, da je masaža pot
v enotnost oziroma pot v vzpostavitev
ravnovesja telesa in duha.

Lepo je delati tisto, pri čemer se zavedaš,
da delaš dobro zase in za druge ljudi, saj
masaža koristi vsakomur, vsako telo jo
potrebuje, pa naj si bo ob reševanju in
odpravljanju raznih težav ali preprosto le
za sprostitev in dobro počutje. Ob
zavedanju tega sem se odločila, da si iz

dolgoletnega hobĳa ustvarim zaposlitev in
delam tisto, kar delam s srcem in me veseli.

V nekem trenutku urejanja dokumentacĳe
za odprtje masažnega salona sem zasledila
razpis RASG za projekt PONI. Takoj sem se
zavedala, da je to tisto, kar bi mi pred
odhodom na samostojno pot prišlo še kako
prav, in oddala sem prĳavo. Predstavila
sem svojo poslovno idejo, ki jo je komisĳa
spoznala za obetavno, in RASG me je na
podlagi tega zaposlila za 4 mesece. Dobila
sem prĳazna mentorja Damjano in
Danĳela, ki se maksimalno trudita ter meni
in še trem ostalim članom pomagata na
vseh začrtanih področjih izpiliti naše
poslovne ideje. Celoten kolektiv RASG
Lenart je vreden vseh pohval, saj prav vsi
skrbĳo, da se udeleženci projekta PONI
počutimo odlično med njimi in da nam dajo
čim več znanja, ki nam bo prišlo prav na
samostojni poti.

Andreja Mihelič

Že vemo, da se najboljših stvari
zavedamo šele takrat, ko jih
izgubimo. A zakaj je tako?
Zakaj ljudje prepogosto
pričakujemo rezultate
brez truda in ali
obstaja področje, na
katerem se delo brez
znanja pretvori v
želene rezultate?
Vse tja do 50 % ljudi
trpi za kronično
bolečino v hrbtenici,
skoraj 70 % jih umre
zaradi pridobljenih bolezni
in 40 % odraslih ima v tem
trenutku prekomerno telesno
težo. Čeprav se nahajamo v poplavi
informacĳ, si te pogosto nasprotujejo, so
znanstveno nepodprte in obljubljajo
rešitve, ki v največji meri vplivajo na našo
denarnico. Dobre informacĳe prepogosto
ostanejo skrite, slabo prilagojene
posamezniku ali podcenjene – predvsem
zato, ker rešitev ne ponujajo v obliki kapsul
ali praškov.
Je težava torej v neprilagojenih in
neučinkovitih ukrepih? Ali je težava
zgolj v nas samih, ker se raje kot
sprememb oklepamo navad?
Težava je lahko na obeh koncih, vendar
bomo v nadaljevanju orisali zgolj prvi,
»neznani« konec. Naše telo je zapleten

mehanizem in v grobem lahko
izpostavimo štiri področja, ki
vplivajo med seboj in na
naše zdravje.
Najpomembneje je, da
na vse te lahko v veliki
meri vplivamo sami.
Govorimo o
ustreznem gibanju,
prehranskih navadah,
kakovosti delovnega
okolja in našem
psihosocialnem stanju.

Vsako področje je z
vidika vpliva na zdravje

samostojno, torej nam
prilagojene gibalne navade ne

izničĳo negativnega vpliva slabih
prehranskih navad. Niti nam urejena
področja gibanja, prehrane in
prilagojenega delovnega okolja v celoti ne
izničĳo negativnih učinkov stresa,
preobremenjenosti, nezadovoljstva itn. Pri
celoviti skrbi za lastno zdravje je tako
nujno treba proučiti, razumeti in po potrebi
spremeniti več dejavnikov, ki pomembno
vplivajo na kakovost naše prihodnosti.
Področje zdravja le redko sloni na
univerzalnih ukrepih in iskanje hitrih
rešitev, ki od nas ne zahtevajo sprememb,
bo praviloma imelo več vpliva na denarnico
kot na zdravje.

Marin Štefanec

ROK ZA PRIJAVO JE 4. JUNIJ 2021!
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Upravni odbor LAS potrdil še tri
operacije
15. redna seja Upravnega odbora LAS Ovtar Slovenskih goric je v sredo, 19. maja 2021,
zaradi ukrepov Vlade RS za preprečevanje širjenja bolezni COVID-19 ponovno potekala
prek spleta. Prisotni so na začetku soglasno potrdili dnevni red in nadaljevali sejo.
Soglasno so potrdili zapisnik 14. redne seje. Upravnemu odboru so bile s strani vlagateljev
predstavljene operacije, prejete na 3. javni poziv LAS Ovtar Slovenskih goric EKSRP – 3.
rok. Soglasno so bile potrjene tri (3) operacije, prikazane v spodnji tabeli.

Na javni poziv prispelo deset vlog
Na 3. javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na
območjih občin: Benedikt, Cerkvenjak, Duplek, Lenart, Pesnica, Sveta Ana, Sveta Trojica v
Slovenskih goricah, Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Sveti Jurij v Slovenskih goricah in
Šentilj, ki so povezane v lokalno akcijsko skupino – LAS Ovtar Slovenskih goric, v letih 2020
in 2021, sofinanciranih iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR), je do izteka
tretjega (zadnjega) roka za oddajo vlog (17. 3. 2021) prispelo 10 vlog za prijavo operacije.
Vse vloge bo pregledala Ocenjevalna komisija, preverila njihovo administrativno popolnost
in jih ocenila skladno s kriteriji in lokalno razvojno strategijo.

Milena Grabušnik

Konec aprila kontrole treh operacij
S strani Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja je 21. aprila 2021 potekala
kontrola treh operacij na terenu oziroma kraju samem:

Olja Hiše vin Kokol

Partnerji v operaciji so bili: Emilijan Kokol, nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji,
Občina Duplek in Društvo Melisa, Korena. Glavne aktivnosti so zajemale: nabavo
stiskalnice za hladno stiskanje grozdnih pešk, ureditev prostora za pridelavo olja in
degustacijske oglede, postavitev usmerjevalne table in izvedbo izobraževalne delavnice.

Aktivno po občini
V operaciji so bili partnerji: Občina Šentilj, Perkostan, upravljanje z nepremičninami, d. o.
o., in Turistično društvo Klopotec – Zgornja Velka. Glavne aktivnosti so zajemale postavitev
dveh kolesarnic (pri Regionalnem turističnem središču v Šentilju in pri Brodu na Muri v
Sladkem Vrhu), nabavo desetih električnih koles, izvedbo dveh pilotnih tur in izdelan
turistični produkt Aktivno po občini.

Park aktivnih doživetij
V sklopu operacije je Občina Pesnica postavila fitnes na prostem, ki je postal nov prostor
druženja različnih generacij, zato bo spodbujala k uporabi naprav tako za starejše kot tudi
za otroke, mladino in mlade družine. V sklopu te operacije je bila zgrajena cesta s
pločnikom, kolesarsko stezo in javno razsvetljavo v dolžini 580 m. Dostop do fitnesa je
manj prometno obremenjen in ima tako trajnostno urejene ovire za omejitev hitrosti
prometa. Primeren pa je za peš dostop, dostop s kolesom, rolkami, skiroji ipd. Prav tako
pa so bila na tej poti urejena parkirišča, kar 144 brezplačnih parkirnih mest in 8 za
invalide.
Pri kontroli (ugotovitve ob obisku naložbe) ni bilo ugotovljenih nepravilnosti, zato se
pričakuje skorajšnje izplačilo sofinancerskih sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za
razvoj podeželja.

Milena Grabušnik

Pod točko razno je direktorica Razvojne agencije Slovenske gorice dr. Milojka Domajnko
predstavila stanje v zvezi s konec marca vloženo 4. spremembo Strategije lokalnega
razvoja (SLR). V sredini maja je namreč Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
zahtevalo dodatne razjasnitve glede poslanih sprememb. LAS je pripravil dodatna
pojasnila in dopolnitve. Po prejemu odločbe o potrditvi spremenjene SLR bomo objavili
nove javne pozive LAS Ovtar Slovenskih goric.

Tanja Kosec

Zap. št. vloge Akronim operacije Povprečna ocena Sofinanciranje v €

10 DOŽIVLJAJSKA POT 72,6667 39.766,55

9 ČISTO IN PISANO 70,6667 39.170,29

8 VODNJAK
ŠTAJNGROVA 61,6667 15.256,50
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